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Rhestr termau 
 
Rydym yn ceisio gwneud ein hadroddiadau mor glir â phosibl, ond os dowch chi ar draws termau nad 
ydych yn gyfarwydd â hwy, gwelwch ein rhestr yn y 'Canllawiau ar gyfer ysgrifennu adroddiadau ar 
archwiliadau' ar ein gwefan:http://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmiprisons/about-our-inspections/ 

 
 
 
 
 
 
Hawlfraint y Goron 2018 
 
Mae'r cyhoeddiad hwn, heb gynnwys y logos, wedi ei drwyddedu dan delerau Trwydded Agored y Llywodraeth f3.0 oni 
nodir yn wahanol. I weld y drwydded hon, ewch i nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3 neu 
ysgrifennwch at y Tîm Polisi,  Yr Archifau Cenedlaethol, Kew, Llundain TW9 4DU, neu e-bostiwch: 
psi@nationalarchives.gsi.gov.uk. 
 
Lle rydym wedi dynodi gwybodaeth hawlfraint unrhyw drydydd parti bydd angen i chi gael caniatâd gan y deiliaid hawlfraint 
perthnasol. 
 
Dylid anfon unrhyw ymholiadau ynghylch y cyhoeddiad hwn at Arolygiaeth Carchardai EM yn Clive House, 5ed llawr 
70 Petty France, Llundain, SW1H 9EX, neu hmiprisons.enquiries@hmiprisons.gsi.gov.uk neu 
Arolygiaeth Cwnstabliaeth a Gwasanaethau Tân ac Achub EM 6ed Llawr, Globe House, 89 Eccleston Square, Llundain 
SW1V 1PN, neu contact@hmic.gsi.gov.uk. 
 
Mae'r cyhoeddiad hwn ar gael i'w lawrlwytho ar: http://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmiprisons/ neu 
https://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmicfrs/  
 
 
 
 
 
 
 
 
Argraffwyd a chyhoeddwyd gan: 
Arolygiaeth Carchardai Ei Mawrhydi  
Arolygiaeth Cwnstabliaeth a Gwasanaethau Tân ac Achub Ei Mawrhydi 
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Section 1. Cyflwyniad 

Mae'r adroddiad hwn yn rhan o raglen o archwiliadau di-rybudd o ddalfeydd yr heddlu a gynhaliwyd 
ar y cyd rhwng ein dau arolygiaeth a sydd yn ffurfio rhan allweddol o raglen waith gyfunedig yr 
arolygiaethau cyfiawnder troseddol. Mae'r archwiliadau hyn hefyd yn cyfrannu i ymateb y Deyrnas 
Unedig i'w rhwymedigaeth i sicrhau archwiliadau rheolaidd ac annibynnol o'r holl fannau cadw. Mae'r 
archwiliadau yn edrych ar strategaeth, triniaeth ac amodau, hawliau unigol a gofal iechyd. 
 
Y tro diwethaf i ni archwilio dalfeydd Heddluoedd Dyfed-Powys oedd yn 2013, ac ar y cyfan rydym 
wedi canfod mai cymysg oedd y cynnydd a wnaed ers hynny i wella gwasanaethau'r ddalfa. Roedd 
rheolaeth y gwasanaeth wedi ei gryfhau a'r rhyngweithio da gyda'r rhai yn y ddalfa wedi ei gynnal. 
Fodd bynnag, mae'r pryderon yn parhau ynghylch staffio, gyda pharhad yn y ddibyniaeth ar 
swyddogion rheng flaen yr heddlu i drosglwyddo gwasanaethau'r ddalfa.  
 
Roedd nifer o nodweddion cadarnhaol yn amlwg yn ystod yr archwiliad hwn. Roedd gan swyddogion 
ddealltwriaeth dda o freguster ac roedd hyn wedi ei sefydlu fel dull o weithio. Roedd ymagwedd y llu 
at blant yn dal yn arbennig o gryf, gan eu dargyfeirio o'r ddalfa gymaint â phosibl a chadw i'r lleiafswm 
y cyfnod roeddynt yn ei dreulio yn y ddalfa. Roedd y carcharorion yn cael eu trin â pharch yn 
gyffredinol ac yn derbyn lefel dda o ofal tra yn y ddalfa.  
 
Fodd bynnag, roedd nifer o feysydd oedd yn peri pryder i ni. Nid oedd y llu yn cydymffurfio gyda rhai 
o'r gofynion dan God C Deddf yr Heddlu a Thystiolaeth Droseddol 1984 (PACE) ynghylch cadw, trin 
a holi'r rhai dan amheuaeth. Nid oedd yr wybodaeth i reoli perfformiad yn gynhwysfawr ac roedd 
rhan ohono yn anghywir, gan gynnwys y defnydd o rym yn y ddalfa.  
 
Roedd gor-ddibyniaeth ar dynnu dillad y carcharorion a rhoi dillad gwrth-rwygo yn eu lle fel ffordd o 
reoli risg, yn hytrach nag ystyried dewisiadau eraill megis lefelau uwch o arsylwi. Er gwaethaf rhai 
trefniadau parterniaeth da gyda gwasanaethau iechyd meddwl, roedd y cyfnodau aros ar gyfer 
asesiadau iechyd meddwl i unigolion yn y ddalfa yn rhy hir. 
 
Daethom o hyd i ddiwylliant cryf ar draws y llu i gefnogi trosglwyddiad diogel yn y ddalfa. Roedd yn 
amlwg bod y llu wedi ymrwymo i wella ac rydym yn hyderus y bydd yn defnyddio ein canfyddiadau a'n 
hargymhellion i helpu i drosglwyddo gwelliannau i wasanaethau'r ddalfa.  
 
Roeddem wedi nodi, o'r 30 argymhelliad a wnaethom yn ein hadroddiad blaenorol yn dilyn ein 
harchwiliad yn 2013, bod 10 argymhelliad wedi eu cyflawni, 14 wedi eu cyflawni yn rhannol a chwech 
heb eu cyflawni.  
 
Mae'r adroddiad hwn yn darparu pump argymhelliad i'r llu (ac i'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu) 
ac yn amlygu 28 maes ar gyfer gwelliant.  
 
 
 
 
 
 
 
Dru Sharpling CBE Peter Clarke CVO OBE QPM 
Arolygydd Cwnstabliaeth EM Prif Arolygydd Carchardai EM  

                                                                                              Ionawr 2018 
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Section 2. Cefndir a chanfyddiadau 
allweddol 

2.1 Mae'r adroddiad hwn yn un mewn cyfres sydd yn ymwneud ag archwiliadau o ddalfeydd yr 
heddlu a gynhaliwyd ar y cyd rhwng Arolygiaeth Carchardai EM ac Arolygiaeth Cwnstabliaeth 
EM a'r Gwasanaethau Tân ac Achub. Mae'r archwiliadau hyn yn ffurfio rhan o'r rhaglen o 
waith a wneir ar y cyd gan archwiliwyr cyfiawnder troseddol ac yn cyfrannu at ymateb y DU 
i'w rhwymedigaethau rhyngwladol dan y Protocol Dewisol ar Gonfensiwn y CU yn erbyn 
Artaith a Thriniaethau neu Gosbau eraill Creulon, Annynol neu Ddiraddiol (OPCAT). Mae 
OPCAT yn gofyn bod cyrff annibynnol yn ymweld yn rheolaidd â'r holl fannau cadw - gelwir 
hyn y Mecanwaith Ataliol Cenedlaethol (NPM) - sydd yn monitro triniaeth ac amodau cadw 
carcharorion. Mae Arolygiaeth Carchardai EM ac Arolygiaeth Cwnstabliaeth a Gwasanaethau 
Tân ac Achub yn ddau o nifer o gyrff sydd yn ffurfio'r NPM yn y DU. 

2.2 Mae'r archwiliadau o ddalfeydd yr heddlu yn edrych y tu hwnt i weithredu codau ymarfer 
Deddf yr Heddlu a Thystiolaeth Droseddol 1984 (PACE) ac Ymarfer Proffesiynol 
Awdurdodedig y Coleg Plismona - Cadw a Charcharu ar strategaethau ledled y llu, triniaeth ac 
amodau, hawliau unigolion a gofal iechyd.Cânt eu hysbysu hefyd gan set o Ddisgwyliadau ar 
gyfer Dalfeydd yr Heddu1 ynghylch triniaeth addas y rhai a gedwir ac amodau'r carcharu, a 
ddatblygwyd gan y ddau arolygiaeth i gynorthwyo'r arferion cadw gorau. 

2.3 Cynhaliwyd dadansoddiad dogfennol o gofnodion y ddalfa fel rhan o archwiliad dalfeydd yr 
heddlu. Cynhaliwyd y dadansoddiad dogfennol o gofnodion y ddalfa ar sampl cynrychioladol o 
gofnodion y ddalfa, ar draws yr holl ddalfeydd yn yr ardal honno, a agorwyd yn yr wythnos 
cyn cyhoeddi'r archwiliad. Cafodd y cofnodion a ddadansoddwyd eu dewis ar hap a 
defnyddiwyd fformiwla ystadegol cadarn a baraotwyd gan ystadegydd y llywodraeth i fesur 
maint y sampl oedd ei angen i sicrhau bod ein dadansoddiad o gofnodion yn adlewyrchu 
trwygyrch dalfeydd y llu yn ystod yr wythnos honno.2Roedd y dadansoddiad yn canolbwyntio 
ar hawliau cyfreithiol a thriniaeth ac amodau'r sawl a garcharwyd.Lle mae cymariaethau 
rhwng grwpiau neu gyda lluoedd eraill wedi eu cynnwys yn yr adroddiad mae'r gwahaniaethau 
hyn yn arwyddocaol yn ystadegol. 3Dadansoddwyd cyfanswm o 89 cofnod yn y sampl. 

2.4 Cwblhawyd templed casglu data gan y llu yn ystod yr archwiliad ac roedd wedi ei seilio ar 
wybodaeth dalfeydd yr heddlu yn y 36 mis cyn yr archwiliad. Roedd y templed yn gofyn am 
ystod o wybodaeth gan gynnwys data ar ddemograffeg poblogaeth y dalfeydd, y nifer o 
fynychwyr gwirfoddol a chyfartaledd yr amser yn nalfeydd yr heddlu. 

2.5 Dyma'r ail archwiliad i ni ei gynnal yn nalfeydd heddluoedd Dyfed Powys; cynhaliwyd y cyntaf 
rhwng 11 a 18 Mehefin 2013. Yn ystod archwiliad 2017, roedd y celloedd dynodedig a'r 
lleoedd yn nalfeydd ardaloedd y llu fel a ganlyn: 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
1 http://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmiprisons/about-our-inspections/inspection-criteria/ 
2  95% lwfans ansicrwydd gyda gwall samplo o 7%. 
3  Mae gwahaniaeth ystadegol arwyddocaol rhwng y ddau sampl yn un sydd yn annhebyg o fod wedi digwydd trwy hap yn 

unig, ac felly gellir tybio ei fod yn cynrychioli gwahaniaeth go iawn rhwng y dwy boblogaeth. Er mwyn addasu gwerthoedd-
p yn briodol yng ngoleuni aml-brofi,  ystyriwyd bod p<0.01yn arwyddocaol yn ystadegol ar gyfer yr holl gymariaethau a 
gynhaliwyd. Mae hyn yn golygu mai ond siawns o 1% sydd bod y gwahaniaeth wedi digwydd oherwydd hap. 
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Celloedd y ddalfa Lleoedd yn y ddalfa 
Aberystwyth 9 
Rhydaman 8 
Aberhonddu 9 
Aberteifi (wrth gefn)  6 
Hwlffordd 20 
Llanelli (wrth gefn)  10 
Y Drenewydd 10 

 
2.6 Ystafelloedd dalfeydd wrth gefn oedd rhai Aberteifi a Llanelli, a ddefnyddid o bryd i'w gilydd i 

ateb y galw. 

Arweinyddiaeth, atebolrwydd a phartneriaethau 

2.7 Dan gyfarwyddyd y Prif Gwnstabl Cynorthwyol, roedd strwythur llywodraethu clir wedi 
darparu atebolrwydd ar gyfer trosglwyddo dalfeydd diogel yn Nyfed-Powys. Roedd 
strwythurau cyfarfodydd mewnol i arolygu dalfeydd yn effeithiol. Roedd cyfarfodydd 
rheolaidd yn monitro gofynion y contract a pherfformiad darparwyr allanol. 

2.8 Nid oedd staffio yn y dalfeydd yn ddigonol bob amser ac o bryd i bryd roedd yn rhaid 
dibynnu ar swyddogion rheng flaen i ddarparu gwasanaethau'r ddalfa. Ambell dro, roedd 
staffio annigonol yn arwain at arferion anniogel yn y dalfeydd. 

2.9 Roedd cyfleoedd hyfforddi a chysgodi yn paratoi staff i drosglwyddo gwasanaethau'r ddalfa yn 
dda. Roedd y llu wedi mabwysiadu Arferion Proffesiynol Awdurdodedig (APP) ar gyfer 
dalfeydd yn unol â'r hyn osodwyd gan y Coleg Plismona. Roedd arferion gweithio ar draws y 
llu yn anghyson, roedd rhai nad oeddynt yn gyson â'r APP ac roedd polisïau lleol wedi dyddio. 

2.10 Roedd y gwaith o goladu a monitro gwybodaeth am berfformiad y dalfeydd yn annigonol. 
Roedd y llu yn defnyddio cais dalfa benodol ond roedd cyfyngiadau yn y meddalwedd yn atal y 
llu rhag  darparu peth data. Roedd data eraill am berfformiad yn annibynadwy ac, mewn rhai 
achosion, yn anghywir. Roedd hyn yn atal y llu rhag monitro perfformiad yn effeithiol. 

2.11 Fel yr argymhellwyd gan Gyngor Cenedlaethol Penaethiaid yr Heddlu ac yn unol â gofynion 
datganiad blynyddol y Swyddfa Gartref, cafodd data ynghylch y defnydd o rym yn y ddalfa eu 
coladu, ond roedd yr wybodaeth yn anghywir ac annibynadwy. Roedd mecanweithiau i roi 
sicrwydd i'r llu ei hun, i'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu a'r cyhoedd bod y defnydd o rym 
yn y ddalfa yn ddiogel ac yn gymersur, yn annigonol. 

2.12 Nid oedd y llu yn cydymffurfio bob amser â rhai o'r gofynion dan God C Deddf yr Heddlu a 
Thystiolaeth Droseddol 1984 (PACE) ynghylch cadw, trin a holi'r rhai dan amheuaeth.Roedd 
hyn yn peri pryder dirfawr; roeddem yn disgwyl i'r llu fynd i'r afael ag ef ar unwaith.  

2.13 Yn gyffredinol roedd y llu yn bodloni ei ymrwymiad i ddyletswydd cydraddoldeb y sector 
cyhoeddus. Fodd bynnag, roedd prinder data cywir yn eu hatal rhag dynodi a monitro'n 
effeithiol y meysydd o drin carcharorion yn y ddalfa oedd â'r potensial i fod yn anghymesur.  

2.14 Roedd gan y llu ffocws clir ar ddiogelu pobl fregus a'u dargyfeirio o'r ddalfa. Roeddynt yn 
ymwneud yn dda â phartneriaid ond nid oedd gan bartneriaid ddigon o gapasiti a gallu bob 
amser i fodloni eu cyfrifoldebau a golygai hyn bod y canlyniadau'n wael i rai carcharorion.  
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2.15 Anaml y defnyddiwyd y ddalfa fel lle diogel dan Adran 136 y Ddeddf Iechyd Meddwl 4 (MHA). 
Fodd bynnag, ar y 10 achlysur yr oedd wedi ei ddefnyddio yn y 12 mis blaenorol, nid oedd 
hyn yn darparu gofal da yn yr amgylchedd mwyaf addas i unigolion mewn argyfwng. Roedd y 
rhai hynny a restiwyd am drosedd ac a oedd, yn dilyn hyn, angen asesiad MHA yn y ddalfa yn 
cael eu cadw'n rhy hir yn aml tra'n aros am hyn, yn fynych o ganlyniad i oediadau ym 
mhresenoldeb asiantaethau partner.  

Cyn y ddalfa: y pwynt cyswllt cyntaf 

2.16 Roedd swyddogion rheng flaen yn deall ac yn ystyried breguster wrth benderfynu sut i ddelio 
gyda digwyddiadau, ac yn gyffredinol yn derbyn gwybodaeth dda gan y ganolfan alwadau i'w 
helpu i wneud penderfyniadau. Roedd ganddynt y ffocws cywir ar ddargyfeirio pobl fregus a 
phlant o'r ddalfa.  

Yn ystafell y ddalfa: cofrestru, anghenion unigol a hawliau 
cyfreithiol  

2.17 Yn ystod rhyngweithio fel mater o drefn, roedd staff y dalfeydd yn trin y carcharorion â 
pharch. Fodd bynnag, roedd rhai arferion yn amharchus, gan gynnwys preifatrwydd cyfyngedig 
yn yr ardaloedd cofrestru a methiant i ddarparu esgidiau amgen yn gyson.  

2.18 Roedd staff y dalfeydd yn dynodi ac yn mynd i'r afael yn hyderus gyda'r rhan fwyaf o 
anghenion amrywiol y carcharorion yn eu gofal. Roedd deunyddiau crefyddol ar gael a 
medrai'r rhan fwyaf o garcharorion ddilyn gofynion eu ffydd. Ond, roedd rhai gwendidau yn y 
ddarpariaeth: nid oedd cefnogaeth ddigonol ar gael bob amser i garcharorion benywaidd ac 
ystod cyfyngedig o addasiadau yn unig oedd ar gael yn y dalfeydd i garcharorion ag 
anableddau.  

2.19 Roedd hawliau cyfreithiol ar gael mewn ystod o ieithoedd ond nid oeddynt mewn fformatau 
hawdd eu darllen neu Braille bob amser. Roedd staff yn defnyddio gwasanaethau cyfieithu 
proffesiynol ar y ffôn pan oedd angen gwneud hynny ond roedd effeithlonrwydd y 
gwasanaethau hyn i garcharorion wedi ei lesteirio gan offer gwael.  

2.20 Nodwyd gennym ers ein harchwiliad diwethaf bod un wedi marw yn y ddalfa; roedd hyn yn 
cael ei archwilio gan Gomisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu. Tra'n disgwyl am hyn a 
chanlyniad y cwest nid oedd yn briodol i ni wneud sylw pellach. 

2.21 Roedd asesiadau risg yn drylwyr ac yn canolbwyntio'n gywir ar ddynodi breguster a risg. Er 
hyn, roedd rheoli risg yn wael mewn llawer maes,  gan gynnwys tynnu dillad gyda chortynnau, 
beltiau ac esgidiau oddi ar garcharorion a gor-ddefnydd o ddillad gwrth-rwygo, yn aml heb 
gyfiawnhad priodol. Nid oedd lefelau arsylwi yn adlewyrchu'r risg a gyflwynwyd bob amser ac 
nid oeddent yn glynu atynt bob amser. 

2.22 Roedd carchariad yn cael ei awdurdodi neu ei wrthod yn briodol. Nid oedd dilyniant achos 
yn effeithiol bob amser ac roedd oediadau gyda swyddogion archwilio ac wrth gael hyd i 
oedolion addas, cyfieithwyr a chyngorwyr cyfreithiol yn arwain weithiau at gadw rhywun yn 
hwy nag oedd angen. 

                                                                                                                                                                      
4 Mae Adran 136 o Ddeddf Iechyd Meddwl 1983 yn galluogi heddwas i fynd â rhywun o fan cyhoeddus a mynd â hwy i le 

diogel - er enghraifft, swyddfa'r heddlu. Mae hefyd yn nodi'n glir mai pwrpas dwyn rhywun i le diogel yw i alluogi'r person 
i gael archwiliad gan feddyg a chyfweliad gyda gweithiwr cymdeithasol cymwys, a gwneud unrhyw drefniadau hanfodol ar 
gyfer triniaeth neu ofal. 
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2.23 Ar y cyfan roedd adolygiadau PACE yn cael eu cynnal yn dda ond roedd llawer yn digwydd yn 
arwyddocaol o gynnar, ac nid oedd hyn er lles pennaf y carcharor bob amser.  

2.24 Roedd trefniadau trosolwg mechnïaeth a 'rhyddhau dan ymchwiliad' yn ddigonol. Roedd y 
rhan fwyaf o garcharorion yn cael mynediad cyflym i gyfiawnder. 

Yng nghell y ddalfa, diogelu a gofal iechyd  

2.25 Roedd amodau a glendid yn y mannau cadw yn amrywio. Roedd nifer o bwyntiau rhwymo 
potensial oedd yn cyflwyno risg i garcharorion a'r llu. Nid oedd Llanelli yn addas ar gyfer ei 
bwrpas yn ei gyflwr cyfredol.  

2.26 Nid oedd llywodraethiant y defnydd o rym yn y ddalfa yn effeithiol. Pan fyddid yn defnyddio 
grym, roedd yn broffesiynol ac yn gymesur ond nid oedd yn cael ei ddefnyddio fel y gobaith 
olaf bob amser, yn enwedig pan oedd dillad yn cael eu tynnu trwy rym heb gyfiawnhad da. 
Roedd llawer o garcharorion wedi eu noeth-chwilio, ac nid oedd hyn wedi ei gyfiawnhau bob 
amser na'i nodi'n gywir yng nghofnodion y ddalfa.  

2.27 Roedd y gofal cyffredinol i garcharorion yn dda. Roedd bwyd a diod yn cael eu cynnig heb 
orfodaeth. Nid oedd deunyddiau darllen, ymarfer corff y tu allan, ymweliadau a chawodydd 
yn cael eu cynnig fel mater o drefn. 

2.28 Roedd gan ringyllod y ddalfa ymwybyddiaeth dda o ddiogelu plant ac oedolion bregus. Roedd 
y llu yn cadw plant o'r ddalfa lle roedd hynny'n bosibl, ac amseroedd cadw, yn enwedig yn y 
nos, yn cael eu cadw i'r lleiafswm. Roedd cefnogaeth i blant ac oedolion bregus gan oedolion 
priodol yn amserol.  

2.29 Er gwaethaf yr heriau a wynebwyd oherwydd maint ardal y llu, roedd darpariaeth 
gwasanaethau iechyd yn rhesymol yn gyffredinol.  

2.30 Roedd darpariaeth gyfyngedig yn y rhan fwyaf o ddalfeydd ar gyfer carcharorion â 
phroblemau camddefnyddio sylweddau. 

2.31 Roedd yr oediadau rheolaidd ac arwyddocaol yn asesiadau'r Ddeddf Iechyd Meddwl ar gyfer 
y sawl oedd yn y ddalfa yn annerbyniol. Yn y flwyddyn flaenorol, ychydig o bobl oedd wedi eu 
cadw yn nalfeydd yr heddlu fel man diogel dan Adran 136 y Ddeddf Iechyd Meddwl; roedd 
hyn yn adlewyrchu'r gweithredu cadarnhaol gan y llu a phartneriaid i ddargyfeirio o'r ddalfa. 

Rhyddhau a throsglwyddo o'r ddalfa 

2.32 Ni thalwyd digon o sylw bob amser i sicrhau bod carcharorion yn cael eu rhyddhau'n ddiogel. 

2.33 Aed â'r rhan fwyaf o garcharorion i'r llys mewn modd amserol, gan osgoi'r angen am 
garchariad hirfaith. 
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Meysydd sy'n destun pryder ac argymhellion  

2.34 Maes sy'n destun pryder: Roedd coladu a monitro gwybodaeth sy'n berthnasol i feysydd 
allweddol y ddalfa yn annigonol. 
 
Argymhelliad: Dylai'r llu goladu data cywir a dibynadwy ar draws pob maes 
allweddol o'r ddalfa a'u defnyddio i asesu perfformiad yn gadarn, dynodi 
tueddiadau a hysbysu dysgu sefydliadol. 

2.35 Maes sy'n destun pryder: Mewn nifer o feysydd nid oedd y llu yn cydymffrufio â Cod C 
codau ymarfer PACE a gyda chanllawiau ymarfer proffesiynol awdurdodedig. 

Argymhelliad: Dylai'r llu gymryd camau ar unwaith i sicrhau ei fod yn 
cydymffurfio'n llwyr â Cod C Cod Ymarfer PACE a gyda chanllawiau ymarfer 
proffesiynol awdurdodedig, yn enwedig gydag: 

 
 Adran 15.7 Cod C: carcharorion ddim yn cael gwybod bod adolygiad o'u 

carchariad yn digwydd tra'u bod yn cysgu;  
 Adran 3.2/3.2A PACE Cod C: peidio â rhoi copi ar bapur o'u hawliau i 

garcharorion;   
 Adran 8.5 Cod C: yr arfer o gyfweld carcharorion yn gwisgo dillad gwrth-

rwygo.  

2.36 Maes sy'n destun pryder:Roedd llywodraethiant a throsolwg y defnydd o rym yn y ddalfa 
yn annigonol, roedd data yn annibynadwy ac nid oedd Heddlu Dyfed-Powys yn cofnodi pob 
enghraiffto'r defnydd o rym yn eu dalfeydd.Nid oedd grym yn cael ei ddefnyddio bob tro fel y 
gobaith olaf ac roeddem yn bryderus ynghylch y nifer o weithiau y defnyddiwyd grym i dynnu 
dillad carcharorion.  

Argymhelliad: Dylai'r llu gryfhau ei ymagwedd at y defnydd o rym: 
 trwy sicrhau bod pob achos lle defnyddir grym yn y ddalfa yn cael eu 

cofnodi'n iawn fel bod yr wybodaeth yn gywir; 
 trwy fonitro'r defnydd o rym, gan groes-gyfeirio at ffilm TCC, er mwyn 

darparu sicrwydd bod ei ddefnydd wedi ei gyfiawnhau yn llwyr ac yn 
gymesur â'r bygythiad a gyflwynir;  

 trwy fodloni'r gofynion i adrodd yn flynyddol i'r Swyddfa Gartref ar y 
defnydd o rym ym mhob un o'r dalfeydd gan ddefnyddio data cywir a 
chadarn.  

2.37 Maes sy'n destun pryder:Roedd gor-ddibyniaeth ar y defnydd o ddillad gwrth-rwygo i 
reoli risg oddi wrth y carcharorion. Defnyddid hyn yn aml fel mater o drefn yn hytrach na'i 
deilwra i reoli risg trwy osod a glynu at lefelau arsylwi i gwrdd ag anghenion unigol fel y'u 
gosodwyd gan yr ymarfer proffesiynol awdurdodedig. 

Argymhelliad: Dylid gwella rheolaeth risg yn y ddalfa. Dylid ond rhoi dillad gwrth-
rwygo mewn amgylchiadau eithriadol ac ar sail asesiad risg unigol. Dylai lefelau 
arsylwi fod yn gymesur â'r risg a dylid eu cynnal bob amser cyn amled ag y bo'r galw.  

2.38 Maes sy'n destun pryder:Roedd yn rhaid i garcharorion aros yn rhy hir am 
asesiadauiechyd meddwl, yn aml o ganlyniad i oediadau ym mhresenoldeb asiantaethau 
partner. Roedd oediadau yn cynnwys tri achos lle roedd carcharorion wedi eu cadw yn y 
ddalfa am  rhwng 40 a 57 awr. 
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Argymhelliad: Dylai'r llu a phartneriaid iechyd meddwl sicrhau bod asesiadau 
iechyd meddwl yn cael eu cynnal yn gyflym fel nad yw pobl sydd yn sâl yn 
feddyliol yn cael eu cadw yn y ddalfa. 
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Section 3. Arweinyddiaeth, atebolrwydd a 
phartneriaethau 

Canlyniadau disgwyliedig: 
Mae ffocws strategol ar y ddalfa, gan gynnwys trefniadau ar gyfer dargyfeirio'r rhai 
mwyaf bregus rhag y carchar. Mae trefniadau i sicrhau polisïau carchar-benodol a 
gweithdrefnau sydd yn diogelu lles carcharorion. 

Arweinyddiaeth 

3.1 Roedd gan Heddlu Dyfed-Powys strwythur llywodraethu clir ar gyfer y ddalfa. Dan 
gyfarwyddydd y Prif Gwnstabl Cynorthwyol (ACC), roedd gan brif arolygwr gyfrifoldeb 
cyflawn dros weithredu'r ddalfa. Roedd pedwar rheolwr dalfeydd ar lefel arolygwyr yn 
gyfrifol am reoli  ystafelloedd y ddalfa, rhingyllod penodol y ddalfa a swyddogion hebrwng y 
ddalfa.Roedd y strwythur hwn yn darparu atebolrwydd clir ar gyfer trosglwyddo 
gwasanaethau'r ddalfa yn ddiogel.  

3.2 Roedd strwythurau cyfarfodydd mewnol effeithiol i arolygu gwasanaethau'r ddalfa. Roedd 
cyfarfod perfformiad dalfeydd dan gadeiryddiaeth prif arolygydd yn bwydo mewn i gyfarfod 
dalfeydd strategol dan gadeiryddiaeth y Prif Gwnstabl Cynorthwyol. Roedd cofnodion o'r 
cyfarfodydd hyn yn dangos cynnydd clir ynghylch gweithgareddau perthnasol i welliannau yn y 
dalfeydd. 

3.3 Ond, er gwaethaf y fframwaith strategol clir hwn, roeddem wedi nodi bod trosglwyddiad 
gweithredol gwasanaethau'r dalfeydd yn amrywio o ddalfa i ddalfa. Ni fedrai'r llu ddangos bod 
pob carcharor yn cael eu trin yn yr un modd ac roedd yna botensial i gael canlyniadau 
anghyson. 

3.4 Roedd yr hyfforddiant cychwynnol i swyddogion y ddalfa a swyddogion hebrwng y ddalfa yn 
dda. Roedd swyddogion y ddalfa yn cymryd rhan mewn cwrs hyfforddiant tair wythnos, wedi 
ei gymeradwyo'n genedlaethol, yn cwblhau portffolio datblygiad proffesiynol, ac yn cysgodi 
staff profiadol cyn ymhel â dyletswyddau'r ddalfa. Clustnodwyd dau ddiwrnod ar gyfer 
hyfforddiant gloywi pob blwyddyn. Ond, nid oedd pob swyddog dalfeyddyn derbyn 
hyfforddiant gweithredol lletach a fyddai, er nad oedd wedi ei seilio ar y ddalfa, o fudd i'w 
swyddogaeth. 

3.5 Roedd yna ddibyniaeth ar ddefnyddio swyddogion rheng flaen a hyfforddwyd i reoli cyfnodau 
prysur, a hynny heb lawer o fonitro amlder hyn nac asesiad i nodi a oedd gwasanaethau'r 
ddalfa yn cael eu trosglwyddo yn y modd mwyaf effeithiol ac effeithlon. Roedd ein 
harsylwadau a'n harchwiliadau achos yn dangos nad oedd lefelau staffio yn ddigonol bob 
amser i ateb y galw neu i sicrhau fod pob carcharor yn cael ei gadw'n ddiogel. Er enghraifft, 
nid oedd y gwirio ar garcharorion bob amser yn adlewyrchu'r lefelau arsylwi a osodwyd, gan 
fod swyddogion hebrwng y dalfeydd yn 'rhy brysur'.  

3.6 Roedd y llu wedi mabwysiadu Arferion Proffesiynol Awdurdodedig (APP) ar gyfer dalfeydd yn 
unol â'r hyn osodwyd gan y Coleg Plismona. Roedd y polisi dalfeydd lleol wedi dyddio ac yn 
cael ei ddiwygio i adlewyrchu lle roedd angen canllawiau ychwanegol. Roeddem wedi canfod 
ambell broses ac ymarfer nad oeddynt yn cydymffurfio gydag APP, yn enwedig y tynnu 
beltiau, dillad gyda chortynnau ac esgidiau, fel mater o drefn, a'r gwaith o benderfynu a 
monitro'r lefelau arsylwi. 
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3.7 Roedd arweinyddiaeth y llu mewn llywodraethiant clinigol a monitro gwasanaethau iechyd yn 
dda yn gyffredinol, a'r trefniadau ar gyfer rheoli'r contract gofal iechyd yn foddhaol. Roedd 
perfformiad yn cael ei fonitro mewn cyfarfodydd rheolaidd ac, er bod yr amseroedd ymateb 
yn dal i fod yn her, roedd yna ymdrechion cyson i sicrhau eu bod yn bodloni gofynion y 
gwasanaeth.  

Meysydd ar gyfer gwelliant 

3.8 Dylai'r llu sicrhau bod yr ymagwedd strategol at garchariad yn trosglwyddo 
arferion gweithio cyson a chanlyniadau da ar gyfer carcharorion ar draws pob un 
o'r dalfeydd. 

3.9 Dylai lefelau staffio fod yn ddigonol ar bob shifft i sicrhau diogelwch yr holl 
garcharorion ac i drosglwyddo gwasanaethu yn y dull mwyaf effeithiol ac 
effeithlon.  

Atebolrwydd 

3.10 Roedd y prif arolygydd yn cadeirio cyfarfodydd perfformiad misol lle'r oedd arolygwyr y 
dalfeydd yn cael eu dal i gyfrif ynghylch trosglwyddo gwasanaethau'r ddalfa. Roedd 
adroddiadau rhanbarthol yn cwmpasu ystod o weithgareddau yn y ddalfa megis noeth-
chwilio, adolygiadau Deddf yr Heddlu a Thystiolaeth Droseddol 1984 (PACE), carcharorion 
Adran 136 a phlant. Trafodwyd perfformiad a phennwyd camau gweithredu.  

3.11 Roedd coladu a monitro data perfformiad perthnasol i nifer o feysydd allweddol yn y ddalfa 
yn annigonol. Nid oedd y llu wedi medru darparau data am gyfartaledd yr amser a dreuliwyd 
yn y ddalfa yn dilyn cyhuddiad, a chyfartaledd yr amser yn y ddalfa i garcharorion mewnfudo. 
Roedd data eraill yn annibynadwy ac, mewn ambell achos, yn anghywir, megis y nifer o 
chwiliadau noeth-chwilio oedd yn digwydd. Roedd hyn yn llesteirio gallu'r llu i asesu 
perfformiad gwasanaethau'r ddalfa, i ddynodi tueddiadau ac i hysbysu dysgu sefydliadol. 

3.12 Defnyddid system gofnodi wedi ei theilwra ar gyfer y ddalfa ac roedd ansawdd cofnodion y 
ddalfa yn dda ar y cyfan, gydag adroddiadau naratif eglur. Ond, nid oedd manylion yn log y 
ddalfa yn cael eu nodi'n gronolegol bob amser. Roedd hyn yn creu darlun dryslyd o daith y 
carcharor trwy'r ddalfa ac roedd rhai darnau allweddol o wybodaeth megis sut y dychwelodd 
y carcharorion adref wedi iddynt gael eu rhyddhau heb eu nodi'n ddigonol. Nid oedd system 
y ddalfa yn medru darparu'n hawdd yr wybodaeth allweddol oedd ei hangen ar gyfer monitro 
perfformiad yn effeithiol.  

3.13 Nid oedd mecanweithiau digonol ar gael i'r llu fedru sicrhau ei hun, a sicrhau'r Comisiynydd 
Heddlu a Throseddu a'r cyhoedd bod y defnydd o rym yn y ddalfa a'r carchar yn ddiogel a 
chymesur bob amser. Roedd peth monitro a throsolwg o'r defnydd o rym, ond nid oedd pob 
digwyddiad yn cael eu cofnodi'n gywir ac nid oeddynt yn cael eu gwirio yn erbyn ffilm TCC 
bob amser. 

3.14 Roedd data ar y defnydd o rym mewn dalfeydd wedi eu coladu yn ôl argymhellion Cyngor 
Cenedlaethol Penaethiaid yr Heddlu, ac yn ôl gofynion adroddiadau blynyddol y Swyddfa 
Gartref. Fodd bynnag, roedd y data yn annibynadwy. Roedd ein harchwiliadau ac adolygiadau 
TCC wedi dynodi achosion lle nad oedd atal a'r defnydd o rym yn y ddalfa wedi eu cofnodi'n 
iawn. 

3.15 Nid oedd y llu yn cydymffurfio bob amser gyda Chod C Cod Ymarfer PACE ynghylch cadw, 
trin a holi'r rhai dan amheuaeth mewn nifer o feysydd. Roedd y rhain yn ymwneud yn 
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benodol â pheidio â rhoi gwybod i garcharorion bod adolygiad o'u carchariad yn digwydd tra 
eu bod yn cysgu (Adran 15.7 Cod C), peidio â rhoi copi papur i garcharorion o'u hawliau 
(Adran 3.2/3.2A Cod C PACE) bob amser a'r arfer o gyfweld carcharorion tra'u bod yn 
gwisgo dillad gwrth-rwygo (Adran 8.5 Cod C). Roedd y rhain yn bryderon difrifol ac roedd 
angen gweithredu ar unwaith i'w gwella.  

3.16 Roedd sicrwydd ansawdd yn cynnwys samplo ar hap yn fisol o nifer o gofnodion dalfa o bob 
un o'r dalfeydd a oedd yn cael eu hadrodd yn y cyfarfod perfformiad misol. Dynodwyd 
tueddiadau a rhennid y gwersi a ddysgwyd gyda staff y ddalfa. Er hyn, roedd ein harchwiliadau 
o achosion wedi nodi nifer o fesysydd perfformiad allweddol nad oeddynt wedi eu monitro'n 
ddigonol.  

3.17 Dangosodd y llu ei fod yn bodloni ei rwymedigaethau dan ddyletswydd cydraddoldeb y 
sector cyhoeddus. Roedd cynllun cydraddoldeb strategol trosfwaol ar gael a pheth 
gwybodaeth wedi ei gyhoeddi, ond ychydig o ffocws penodol oedd ar garchariad. Nododd 
adolygiad o'r Ddeddf Cydraddoldeb i staff nifer o fylchau a gwnaed ymrwymiad i ddarparu 
hyfforddiant ac ymwybyddiaeth ar draws ystod o anghenion amrywiaeth, gan gynnwys 
carcharorion trawsryweddol, dementia ac awtistiaeth. Cadeirydd y Bwrdd Cofleidio 
Amrywiaeth oedd y Dirprwy Brif Gwnstabl ond nid oedd ganddo drosolwg na swyddogaeth 
fonitro mewn perthynas â'r ddalfa.  

3.18 Casglwyd peth gwybodaeth ynghylch amrywiaeth carcharorion, ond roedd rhai gwallau ac 
anomaleddau, er enghraifft dadansoddiad o'r carcharorion fesul rhyw a rhyw y carcharorion a 
gawsant eu noeth-chwilio. Roedd y diffyg cywirdeb yn atal y llu rhag nodi'r meysydd o 
driniaeth oedd â'r potensial i fod yn anghymesur ac ni ddefnyddid yr wybodaeth a oedd ar 
gael i benderfynu a oedd pob carcharor yn derbyn triniaeth deg a hafal. 

3.19 Roedd y llu wedi hwyluso mynediad i graffu allanol ac roedd yn agored i her. Cynrychiolwyd 
ei gr�p cynghori annibynnol mewn cyfarfodydd strategol ac roedd yn darparu craffu 
effeithiol.  

3.20 Roedd ymwelwyr annibynnol â'r ddalfa (ICVs) yn darparu craffu allanol rheolaidd o bob un 
o'r dalfeydd a thryloywder yn nhrosglwyddiad gwasanaethau'r ddalfa. Adroddwyd unrhyw 
faterion a nodwyd ganddynt i arolygydd y ddalfa. Yn gyffredinol, roedd sylwadau gan y 
carcharorion yn dangos iddynt dderbyn gofal da tra yn y ddalfa. Roedd y rhan fwyaf o'u 
pryderon yn berthnasol i faterion corfforol yn yr ystafelloedd, megis glendid. Adroddodd y 
cynllun ICV am berthynas gadarnhaol gyda staff y ddalfa ac ymateb effeithiol i'r materion a 
godwyd. 

Maes ar gyfer gwelliant 

3.21 Dylid cofnodi data ar gyfer pob carcharor yn gywir a'i fonitro i asesu a yw 
gwasanaethau'r ddalfa a'r prosesau yn cael eu trosglwyddo'n deg ac i sicrhau bod 
unrhyw driniaeth anghymesur yn cael ei nodi ac yn derbyn sylw.  

Partneriaethau 

3.22 Roedd gan y llu ffocws strategol clir ar ddiogelu a dargyfeirio pobl fregus o'r ddalfa. Roedd yn 
ymwneud yn effeithiol â phartneriaid ar lefel strategol mewn nifer o feysydd i gyflawni hyn. 
Fodd bynnag, nid oedd gan bartneriaid strategol ddigon o gapasiti na gallu bob amser i sicrhau 
bod y flaenoriaeth hon yn arwain at ganlyniadau gwell i garcharorion.  
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3.23 Roedd protocol iechyd meddwl aml-asiantaeth yn ei le, wedi ei gytuno gan ystod eang o 
asiantaethau partner. Roedd hwn yn cwmpasu cyfrifoldebau priodol parterniaid pan fyddent 
yn rheoli unigolion a gedwid dan Adran 136 Deddf Iechyd Meddwl 1983 ac roedd wedi 
arwain at reoli'r unigolion hyn yn well. Er hyn, yn ystod y flwyddyn a aeth heibio roedd 10 
carcharor wedi eu dwyn i ddalfa'r heddlu fel man diogel.Yn aml roedd carcharorion a 
restiwyd am drosedd ac a oedd, yn dilyn hynny, angen asesiad Deddf Iechyd Meddwl, yn cael 
eu cadw yn y ddalfa am gyfnodau hirion tra byddent yn aros am asesiadau a gwelyau, yn aml o 
ganlyniad i oediadau ym mhresenoldeb asiantaethau partner yn y dalfeydd. Mewn un achos 
roedd dyn wedi ei gadw am 57 awr, tra'n aros am asesiad priodol a gwely addas. 

3.24 Roedd ymwneud clir a gweithio effeithiol ar y cyd ar gyfer plant yn y ddalfa ac roedd 
cefnogaeth dda gan dimoedd troseddwyr ifanc. Roedd y Biwro Ieuenctid aml-asiantaeth yn 
gwella canlyniadau i blant trwy gytuno ar ddargyfeiriadau priodol o'r system gyfiawnder 
troseddol a chefnogi plant i atal ail-droseddu.  

3.25 Roedd gwasanaethau dargyfeirio eraill ar gael hefyd. Roedd cynllun canfod-y-ffordd i 
fenywod, wedi ei gyllido gan Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu, yn weithredol yn 
un ardal o'r llu, gyda gweithiwr allweddol yn cefnogi menywod i atal ail-droseddu. O'r 90 
atgyfeiriad a wnaed, hyd yma, roedd 80 o fenywod wedi ymweud â'r cynllun. Ac roedd 
cynllun feteran wedi ei gyflwyno'n ddiweddar ac yn cael ei hyrwyddo er mwyn cefnogi 
carcharorion wrth iddynt adael y ddalfa.  
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Section 4. Cyn y ddalfa: y pwynt cyswllt 
cyntaf 

Canlyniadau disgwyliedig: 
Mae heddweision a staff wrthi'n ystyried dewisiadau gwahanol i'r ddalfa ac, yn benodol, 
maent yn ymwybodol o, yn dynodi ac yn ymateb yn effeithiol i freguster a all gynyddu'r 
risg o niwed. Maent yn dargyfeirio pobl fregus o'r ddalfa os ydynt yn credu nad yw eu 
carcharu'n ddewis priodol o bosib.  

Asesiad adeg y pwynt cyswllt cyntaf 

4.1 Roedd gan swyddogion rheng flaen ddealltwriaeth dda o freguster. Roedd y llu wedi darparu 
canllawiau a hyfforddiant i staff ar agweddau penodol o freguster, ac roedd wedi ei gynnwys 
fel thema allweddol mewn meysydd eraill o hyfforddiant. Ystyrid adnabod breguster rhywun 
yn rhan o'r gwaith plismona o ddydd-i-ddydd ac roedd yn glir bod swyddogion yn talu sylw i 
hyn pan maent yn penderfynu a ddylid restio unigolyn neu chwilio am ddewisiadau eraill. 

4.2 Yn gyffredinol, roedd swyddogion rheng flaen yn dweud eu bod yn derbyn gwybodaeth 
amserol a pherthnasol gan y ganolfan alwadau wrth ymateb i ddigwyddiadau, er bod hyn yn 
fwy cyfyngedig ar adegau prysur. Cedwid peth gwybodaeth ar freguster ar system TG y llu, 
gan gynnwys atgyfeiriadau diogelu, a medrai swyddogion gael mynediad i ran o hyn yn 
uniongyrchol eu hunain. Ar y cyfan, roedd gan swyddogion ddigon o wybodaeth i seilio eu 
penderfyniadau arni.  

4.3 Roedd swyddogion rheng flaen yn mynd ag unigolion oedd wedi eu cadw dan Adran 136 
Deddf Iechyd Meddwl 1983 i fannau diogel ar sail iechyd i'w hasesu er mwyn osgoi mynd â 
hwy i'r ddalfa pan oedd hynny'n bosibl. Fodd bynnag, roedd argaeledd gwasanaethau ac 
adnoddau iechyd meddwl yn amrywio ar draws ardal y llu. O bryd i'w gilydd roedd hyn yn 
arwain at sefyllfa lle byddai unigolion mewn argyfwng iechyd meddwl yn aros am gyfnodau 
hirion yng ngheir yr heddlu ac yn yr adnoddau iechyd tra'n aros am asesiad. Fel arall, byddent 
yn cael eu cludo i ardaloedd eraill lle roedd gwasanaethau ar gael. 

4.4 Roedd cefnogaeth yn amrywio i swyddogion rheng flaen oedd yn delio gydag unigolion oedd 
wedi cyflawni trosedd ond oedd yn arddangos arwyddion afiechyd meddwl. Roedd 
ymarferydd iechyd meddwl wedi ei seilio yn y ganolfan alwadau yn cynnig cyngor a 
chefnogaeth i swyddogion ac yn asesu unigolion ar y ffôn, neu weithiau'n mynd i ddigwyddiad. 
Roedd swyddogion yn ystyried hyn yn adnodd gwerthfawr i'w helpu i reoli pobl yn briodol. 
Ond, nid oedd hyn ar gael ar draws holl ardal y llu, lle roedd yn rhaid dibynnu ar drefniadau 
lleol darparwyr iechyd meddwl i benderfynu a oedd gan unigolyn alluedd meddyliol (dan 
Ddeddf Galluedd Meddyliol 2005) ac i drefnu unrhyw asesiadau neu gefnogaeth. Roedd 
swyddogion yn glir y byddent yn ceisio asesu breguster y person yn gyntaf ac yna'r drosedd, a 
rhoesant nifer o enghreifftiau o hyn i ni. Ond dywedon nhw nad oedd ganddynt ddewis bob 
amser ar wahân i fynd ag unigolyn i'r ddalfa er mwyn trefnu asesiad iechyd meddwl.  

4.5 Roedd ffocws cryf iawn ar atal plant rhag troi'n droseddwyr ac osgoi mynd â hwy i'r ddalfa. 
Yn ystod y flwyddyn hyd at 31 Hydref 2017, aed â 481 o blant i'r ddalfa, sef 6% o drwygyrch 
y ddalfa. Roedd yn amlwg mai prif ofal y swyddogion oedd penderfynu pam roedd y plentyn 
wedi troseddu a dynodi materion diogelu. Roedd swyddogion yn mynd ati i chwilio am ystod 
o ddewisiadau megis cyfweliadau gwirfoddol a dewisiadau cyfiawnder adferol eraill, ac 
roeddynt yn cael eu cefnogi'n dda gan dimoedd troseddwyr ifanc i gyflawni'r canlyniadau hyn.  
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4.6 Roedd cludo carcharorion i'r ddalfa wedi ei seilio ar asesiad risg ac a oedd swyddogion ar eu 
pennau eu hunain gyda'r carcharor. Defnyddiwyd ceir neu faniau'r heddlu ar gyfer cludo 
carcharorion yn ddiogel, er gallai fod oedi yn eu hargaeledd. Nid oedd trefniadau yn eu lle ar 
gyfer carcharorion â phroblemau symudedd. Dywedodd swyddogion wrthym nad oedd 
ganddynt brofiad uniongyrchol o reoli carcharorion â phroblemau symudedd arwyddocaol 
ond eu bod yn trin pob achos ar sail unigol. Dywedodd swyddogion wrthym na fedrent gael 
ambiwlansys ar gyfer carcharorion â salwch meddwl, neu bod yna oedi hir, ac yn aml 
defnyddid ceir yr heddlu. Nid oedd hyn yn addas ar gyfer pobl mewn argyfwng iechyd 
meddwl. Roedd swyddogion yn ceisio lleddfu hyn trwy ddefnyddio ceir heb farciau arnynt lle 
roedd hynny'n bosibl. 

Maes ar gyfer gwelliant 

4.7 Dylai'r llu barhau i weithio gyda gwasanaethau iechyd i sicrhau bod carcharorion 
mewn argyfwng iechyd meddwl yn cael eu cludo mewn ambiwlansys mewn modd 
amserol. 
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Section 5. Yn ystafell y ddalfa: cofrestru, 
anghenion unigol a hawliau cyfreithiol  

Canlyniadau disgwyliedig: 
Caiff carcharorion eu trin yn barchus yn ystafell y ddalfa ac mae eu hanghenion unigol 
wedi eu hadlewrychu yn eu cynllun gofal ac asesiad risg. Caiff carcharorion wybod am eu 
hawliau cyfreithiol ac mae rhwydd hynt iddynt ymarfer yr hawliau hyn tra yn y ddalfa. 
Nodir pob risg ar y cyfle cyntaf.  

Parch 

5.1 Yn gyffredinol roedd yr ymwneud â charcharorion yn barchus. Roedd sgyrsiau gan amlaf yn 
ddigynnwrf, yn amyneddgar a phositif, weithiau mewn amgylchiadau heriol.  

5.2 Er hyn, sylwom ar nifer o arferion gwaith oedd yn effeithio ar urddas y carcharorion: roedd 
gofyn i rai ohonynt wisgo dillad gwrth-rwygo, weithiau heb gyfiawnhad digonol (gweler  
paragraffau 5.18 a 6.15a maes oedd yn peri pryder 2.37); roedd carcharorion yn cerdded yn 
droednoeth er bod esgidiau ar gael; yn aml roedd dillad personol yn cael eu gadael ar y llawr 
y tu allan i'r gell yn lle mewn loceri; ac roedd yn rhaid i garcharorion ofyn am bapur tŷ  bach 
er bod cyflenwadau digonol ar gael (gweler paragraff 6.22). 

5.3 Nid oedd ystafelloedd y ddalfa wedi eu llunio i roi digon o breifatrwydd i garcharorion 
ddatgelu gwybodaeth sensitif a chyfrinachol wrth gael eu cofrestu nac i gael sgyrsiau preifat 
gyda'u cynrychiolwyr cyfreithiol. Roedd staff yn ceisio lleddfu hyn trwy gofrestru un 
carcharor ar y tro ond nid oedd hyn yn ymarferol bob amser.  

5.4 Ar wahân i'r Drenewydd roedd celloedd y tai bach wedi eu cuddio ar bob monitor TCC. Er 
hyn, nid oedd digon o sylw'n cael ei dalu i guddio TCC yn ystod noeth-chwilio ac roedd hyn 
yn cyfaddawdu urddas y carcharorion (gweler paragraff 6.15). Yn Abersytwyth roedd modd i 
garcharorion yn yr ardaloedd cofrestru weld monitors TCC; roedd hyn yn anaddas. 

5.5 Nid oedd digon o staff benywaidd ar gael bob amser i gefnogi carcharorion benywaidd yn y 
ddalfa. Roedd ystod o gynhyrchion mislif ar gael ym mhob dalfa ond nid oeddynt yn cael eu 
cynnig i garcharorion benywaidd fel mater o drefn. 

5.6 Roedd y ddarpariaeth ar gyfer addoli crefyddol yn dda. Roedd ystod o lyfrau ac arteffactau i 
gefnogi'r prif grefyddau ar gael ym mhob dalfa ac roeddynt yn cael eu storio'n barchus.  

5.7 Bu peth hyfforddiant i helpu staff i adnabod ac ateb gofynion amrywiol y carcharorion. Roedd 
hyfforddiant i godi ymwybyddiaeth unigol carchorion trawsryweddol ar waith; roedd hyn yn 
gadarnhaol. Fel arall ychydig o ffocws oedd ar gael i grwpiau a ddiogelwyd, er bod staff yn 
hyderus eu bod yn medru dynodi a mynd i'r afael â'r rhan fwyaf o anghenion unigol y 
carcharorion yn eu gofal. 

5.8 Ychydig o addasiadau oedd ar gael yn y dalfeydd ar gyfer carcharorion ag anableddau. Mewn 
rhai dalfeydd roedd cawodydd a buarthau ymarfer wedi eu haddasu fel eu bod yn addas ar 
gyfer carcharorion gyda phroblemau symudedd. Roedd cadeiriau olwyn ar gael mewn rhai 
dalfeydd. 
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Meysydd ar gyfer gwelliant 

5.9 Dylid sicrhau digon o breifatrwydd yn yr ardaloedd cofrestru. Staff yn unig ddylai 
fedru gweld monitors TCC a dylai ardaloedd y tai bach ym mhob cell gael eu 
picseleiddio ar fonitors TCC. 

5.10 Dylai holl aelodau staff dalfeydd gael eu hyfforddi i adnabod ac ateb anghenion 
unigol carcharorion ar draws yr holl nodweddion a ddiogelir. 

Cyfathrebu 

5.11 Medrai staff y dalfeydd ddefnyddio gwasanaethau cyfieithu proffesiynol dros y ffôn i 
gynorthwyo carcharorion nad oeddynt yn siarad Saesneg. Er hyn, nid oedd gan bob dalfa 
setiau llaw deuol oedd yn gweithio'n llawn ac yn aml roedd yn rhaid i staff ddibynnu ar ffonau 
cyrn sain nad oeddent yn cynnig preifatrwydd ac a oedd yn effeithio'n andwyol ar y 
gwasanaeth oedd ar gael i garcharorion.  

5.12 Roedd hawliau cyfreithiol ar gael mewn ystod o ieithoedd ac roedd staff yn gwybod sut i gael 
mynediad iddynt. Yn groes i God C Deddf yr Heddlu a Thystiolaeth Droseddol 1984 (PACE), 
nid oedd hawliau ar gael bob amser mewn fformatau eraill megis rhai hawdd eu darllen, a 
doedd dim fersiynau Braille ar gael.  

5.13 Roedd posteri yn y rhan fwyaf o ieithoedd cyffredin a ddefnyddir yn ardaloedd y llu yn 
cynghori carcharorion am eu hawl i gael cyngor cyfreithiol am ddim.  

5.14 Roedd dolenni clywed ar gael a'r rhan fwyaf o staff yn gwybod lle roeddynt yn cael eu cadw a 
sut i'w defnyddio. 

Maes ar gyfer gwelliant 

5.15 Dylid cael setiau ffôn deuol sydd yn weithredol ym mhob dalfa i hwyluso cyfieithu 
ar y ffôn. 

Asesiadau risg 

5.16 Cynhaliwyd asesiadau risg safonedig yn brydlon a chyson gan ringyllod y ddalfa. Roedd yr 
ystod o gwestiynau yn gynhwysfawr ac wedi ffocysu'n briodol ar adnabod risg.Roedd y risgiau 
i garcharorion yn y ddalfa am y tro cyntaf wedi eu dynodi'n dda. Roedd y rhan fwyaf o 
ringyllod y ddalfa yn fedrus wrth greu cyfathrebiad gyda charcharorion a chasglu gwybodaeth 
berthnasol i hysbysu eu cynllun gofal. Gwelsom enghreifftiau o staff yn rhyngweithio'n 
amyneddgar ac yn dosturiol gyda charcharorion. Gofynnwyd i swyddogion oedd yn restio am 
eu gwybodaeth am y carcharorion i ychwanegu manylrwydd i'r asesiad risg cychwynnol. 

5.17 Roedd asesiadau risg yn cael eu croesgyfeirio fel mater o drefn yn erbyn marcwyr rhybudd ar 
gyfrifiadur cenedlaethol yr heddlu a gwybodaeth hanesyddol ar system gofnodion y ddalfa. 
Nid oedd lefelau arsylwi cychwynnol yng nghynlluniau gofal carcharorion yn adlewyrchu risg a 
ddynodwyd bob amser. Roeddynt yn cael eu hadolygu yn rheolaidd, ac yn gyffredinol roedd 
digon o gyfiawnhad ar gyfer lleihau neu gynyddu lefelau arsylwi. Yn gyffredinol glynid at 
arsylwadau, ond cawsom dystiolaeth, yn enwedig mewn logiau dalfeydd, nad oedd 
arsylwadau'n digwydd mor aml ag y dylent fod, gyda chofnod weithiau bod staff yn 'rhy 
brysur'; roedd hyn yn cyflwyno risg sylweddol i garcharorion a'r llu.  
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5.18 Nid oedd tynnu dillad â chortynnau, beltiau ac esgidiau oddi ar yr holl garcharorion ynddynt 
eu hunain yn ddull effeithiol o leihau risg. Defnyddid dillad gwrth-rwygo i reoli risg, heb 
asesiad risg unigol gan amlaf (gweler paragraff 5.2) ac roedd y cyfiawnhad dros ei ddefnyddio 
yn anghyson. Mewn sawl achos, rhoddwyd dillad gwrth-rwygo i garcharorion oedd yn 
gwrthod neu'n methu ymwneud â'r broses o asesu risg ac weithiau pan oeddynt wedi eu 
hasesu fel rhywun oedd â risg isel o hunan-niweidio neu heb hanes o hunan-niweidio. Roedd 
lefel yr arsylwi wedi ei osod yn rhy isel ar gyfer rhai carcharorion oedd wedi eu nodi fel 
rhywun oedd â risg uchel ac oedd wedi cael dillad gwrth-rwygo.  

5.19 Roedd y rhan fwyaf o staff yn ymwybodol iawn o'r ymarfer deffro. Fodd bynnag, gwelsom 
enghreifftiau o staff yn bloeddio ar garcharorion ac nid yn mynd mewn i'r celloedd i'w deffro 
yn unol â phrotocol y llu ac er gwaethaf y nodiadau atgoffa fel mater o drefn ar ddrysau'r 
celloedd. Nid oedd cofnodion deffro wedi eu dogfennu'n ddigon manwl yn logiau'r dalfeydd. 

5.20 Roedd gan staff y ddalfa gyllyll gwrth-rwymo personol ac roedd y rhan fwyaf yn eu cario. Er 
hyn, roedd staff mewn rhai dalfeydd yn ymweld â chelloedd i ddatgloi carcharorion ond heb 
gario cyllyll gwrth-rwymo. Roedd hyn yn arfer gwael ac yn cyflwyno risg posibl i 
garcharorion.Pryder ychwanegol oedd yr amlder y defnyddid cyllyll gwrth-rwymo i dorri 
dillad carcharorion yn rhydd. Roedd hyn yn amhriodol ac yn cyflwyno risg o greu offer di-
awch nad oeddynt yn addas at eu dibenion. 

5.21 Roedd trosglwyddiadau yn briodol yn gyffredinol ac yn canolbwyntio ar les a risg 
carcharorion. Fodd bynnag, nid oedd pob un yn digwydd mewn preifatrwydd neu gyda holl 
aelodau staff y ddalfa yn bresennol ar ddechrau shifft. Nid oedd rhingyllod yn ymweld â 
charcharorion fel mater o drefn ymhob dalfa yn dilyn y trosglwyddiad. 

Meysydd ar gyfer gwelliant 

5.22 Dylai pob aelod o staff sy'n mynd i gelloedd carcharorion gario cyllyll gwrth-
rwymo, a dylid ond eu defnyddio ar gyfer eu diben penodol. 

5.23 Dylai pob aelod o staff ymwneud ar y cyd wrth newid shifft. 

Hawliau cyfreithiol unigolion  

5.24 Roedd rhingyllod y dalfeydd yn cofrestru carcharorion i'r ddalfa yn gymwys. Roedd 
swyddogion restio, ym mhresenoldeb y carcharorion, yn egluro'n llawn yr amgylchiadau a'r 
rhesymau am y restio cyn i'r carchariad gael ei awdurdodi. Dywedodd rhai rhingyllod y ddalfa 
wrthym mai anaml y byddent yn gwrthod carchariad tra bod eraill wedi dweud eu bod yn 
gwrthod carchariad o bryd i'w gilydd oherwydd diffyg dealltwriaeth swyddogion o God G 
PACE 5. Dangosdd ein harchwiliadau achos ac arsylwadau bod carchariad yn cael ei wrthod 
yn briodol. Byddai rhai swyddogion yn ymgynghori â rhingyllod y ddalfa ynghylch 
amgylchiadau'r achos cyn restio er mwyn sicrhau eu bod yn bodloni'r prawf rheidrwydd. 
Roedd hyn yn gadarnhaol. 

                                                                                                                                                                      
5  Cod G PACE yw'r Cod Ymarfer ar gyfer Grymoedd Statudol Restio gan Swyddogion yr Heddlu. 
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5.25 Roedd dewisiadau amgen i'r ddalfa yn cynnwys penderfyniadau cymunedol i oedolion, 6, 
atgyfeiriadau i'r gwasanaeth troseddau ieuenctid, hysbysiadau cosb benodedig7 a 
phresenoldeb gwirfoddol8. Yn y rhan fwyaf o ystafelloedd y dalfeydd roedd presenoldeb 
gwirfoddol yn amlwg i bawb yn yr ardaloedd cofrestru; roedd hyn yn groes i'r amcan o 
ddargyfeirio unigolion o'r ddalfa. Nid oedd y cofnodion ynghylch y defnydd o bresenoldeb 
gwirfoddol yn ddibynadwy ond roedd hi'n galonogol gweld bod tasglu wedi ei ffurfio i fynd i'r 
afael â hyn (gweler maes sy'n peri pryder 2.34). 

5.26 Ambell dro roedd yn cymryd cryn amser i gludo carcharorion i ddalfeydd oherwydd yr ardal 
fawr mae'r llu'n ei chwmpasu. Yn y rhan fwyaf o achosion roedd modd cyfrif yr amser a 
dreuliwyd ar y daith a nodwyd eglurhad yng nghofnodion y ddalfa.  

5.27 Roedd carcharorion yn cael eu cofrestru'n brydlon wedi iddynt gyrraedd y ddalfa. Roedd ein 
dadansoddiad o 89 o gofnodion y ddalfa wedi dangos mai pedwar munud oedd cyfartaledd y 
cyfnod aros i garchariad gael ei awdurdodi, llawer yn llai na'n cymharydd o 22 munud ar gyfer 
yr holl luoedd sydd wedi eu harchwilio ers mis Mawrth 2016. 

5.28 Roedd rhingyllod y ddalfa yn ymwybdol o'r angen i gadw'r amser yn y ddalfa i'r lleiaf posibl ac 
i symud achosion ymlaen yn gyflym. Roedd rhai rhingyllod y ddalfa yn cysylltu â swyddogion 
ymchwilio i sicrhau bod achosion yn cael eu blaenoriaethu, yn enwedig pan yn ymwneud â 
charcharorion bregus. Ond nid oedd ymchwiliadau yn symud ymlaen mewn dull amserol bob 
amser ac roedd arhosiadau yn nalfeydd yr heddlu yn cael eu hymestyn am nad oedd 
swyddogion ymchwilio, oedolion priodol (AAs) (gweler paragraff 6.31), cynrychiolwyr 
cyfreithiol, cyfieithwyr ac ymarferwyr gofal iechyd ar gael (gweler paragraff 6.45). Mewn un 
achos roedd carcharor wedi ei drosglwyddo o Hwlffordd i Rydaman (90 milltir) er mwyn i 
swyddogion ymchwilio yno ddelio gydag ef. Cawsom wybod hefyd am ddau achos diweddar o 
oedi, un yn Aberystwyth pan fu'n rhaid rhyddhau un a gadwyd ar fechnïaeth ac un yn y 
Drenewydd lle bu'n rhaid dal carcharor dros nos i hwyluso presenoldeb cyfieithwyr o'r tu 
allan i ardal y llu. Dangosodd ein dadansoddiad o gofnodion y ddalfa mai cyfartaledd y cyfnod 
aros cyn cyhuddo oedd 10 awr a 23 munud; roedd hyn ychydig yn uwch na'r cymharydd ar 
gyfer yr holl luoedd sydd wedi eu harchwilio ers mis Mawrth 2016.  

5.29 Adroddodd staff y ddalfa am berthynas dda gyda swyddogion gorfodi mewnfudo y Swyddfa 
Gartef a dywedon nhw bod y rhan fwyaf o garcharorion mewnfudo wedi eu symud ymlaen o 
fewn 24 awr, er bod oediadau hirach na hyn ar brydiau. Nid oedd y llu wedi medru darparu 
data dibynadwy ar y nifer o garcharorion mewnfudo yn y ddalfa na chyfartaledd yr amser 
roeddynt yn ei dreulio yn nalfa'r heddlu yn dilyn cyflwyno9 gwarant IS91 (gweler 
paragraff3.11a maes sy'n peri pryder 2.34). 
 

5.30 Roedd rhingyllod y ddalfa yn cynghori carcharorion ynghylch eu tri phrif hawl10 yn ystod y 
cyfnod cofrestru. Roedd hysbysiad ysgrifenedig ar gael yn datgan hawl carcharorion, ond nid 
oedd pob un o ringyllod y ddalfa yn cynnig hyn i garcharorion fel mater o drefn (gweler maes 
sy'n peri pryder 2.35), a daethom ar draws fersiynau oedd wedi dyddio mewn un ddalfa.  

                                                                                                                                                                      
6 Mae datrysiad cymunedol yn cyfeirio at ddatrys trosedd sy'n llai difrifol neu ddigwyddiad ymddygiad gwrthgymdeithasol 

sydd yn ymwneud â throseddwr a nodwyd, trwy gytundeb anffurfiol rhwng y partïon yn hytrach na mynd trwy'r broses 
gyfiawnder troseddol.  

7 Gellir cyflwyno hysbysiad cosb benodedig (FPN) am nifer o droseddau trafnidiaeth a throseddau anrhefn megis dwyn o 
siopau, bod â chanabis yn eich meddiant neu bod yn feddw ac afreolus mewn lle cyhoeddus. Os derbynir y tâl erbyn y 
dyddiad a benodwyd, ni fydd y troseddwr yn derbyn euogfarn.  

8 Defnyddir presenoldeb gwirfoddol gan amlaf ar gyfer troseddau llai, ac mae'n cynnwys cael y sawl sydd dan amheuaeth i 
fynd i orsaf heddlu i gael ei gyfweld ynghylch y troseddau hyn, gan osgoi'r angen am restiad a chyfnod i ddilyn yn y ddalfa.  

9  Cyflwynir gwarant IS91 ar garcharor o fewnfudwr pan nad oes modd gweithredu'n amgen - er enghraifft, os yw'n debygol 
y bydd yn dianc neu os yw ar fin cael ei chludo/ei gludo o'r DU.  

10  Yr hawl i roi gwybod i rywun eu bod wedi cael eu harestio, yr hawl i ymgynghori â chyfreithiwr a mynediad i gyngor 
cyfreithiol annibynnol am ddim, a'r hawl i ymgynhgori â chodau ymarfer PACE.  
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5.31 Nid oedd y rhan fwayf o ringyllod y ddalfa yn ymwybodol o ddogfennau a gyfieithwyd - megis 
awdurdodi carchariad a manylion y cyhuddiad - mewn 51 o ieithoedd ar safle mewnrwyd y 
llu11.  

5.32 Cynghorwyd carcharorion bod modd iddynt roi gwybod i rywun am eu restiad; roedd staff 
yn hwyluso hyn. Yn aml roedd carcharorion yn cael siarad â'u cynrhychiolydd o'u dewis tra'n 
dal wrth y ddesg gofrestru; roedd hyn yn gadarnhaol. 

5.33 Roedd pob carcharor yn cael cynnig cynrychiolaeth gyfreithiol am ddim. Os oedd 
carcharorion yn gwrthod, nid oedd rhingyllod y ddalfa yn gofyn iddynt bob amser, nac yn 
cofnodi, pam nad oeddynt yn dewis defnyddio'r gwasanaeth hwn (gweler maes sy'n peri 
pryder 2.35). Roedd digon o ystafelloedd cyfweld/ymgynghori ymhob dalfa i garcharorion 
fedru ymgynghori â'u cynrychiolwyr cyfreithiol yn breifat. Nid oedd modd i garcharorion 
oedd yn dymuno siarad â'u cynrychiolwyr cyfreithiol ar y ffôn wneud hyn yn breifat. 
Cymerwyd pob galwad ffôn wrth ddesg y dderbynfa neu, yn Aberhonddu, mewn bwth bach 
ar y wal ger ddesgy dderbynfa; nid oedd y naill na'r llall yn cynnig digon o breifatrwydd 
(gweler maes sy'n peri pryder 2.35). Roedd cynrhychiolwyr cyfreithiol yn cael allbrint o 
dudalen flaen cofnod dalfa eu cleient wrth iddynt gyrrraedd y dalfeydd.  

5.34 Dywedwyd wrth y carcharorion y medrent ddarllen codau ymarfer PACE 12 yn ystod y 
cyfnod cofrestru, ond nid oedd rhain yn cael eu hegluro fel mater o drefn. Nid oedd copïau 
ffurfiol o God C PACE ar gael ac nid oeddem yn hyderus y byddai carcharorion yn cael 
mynediad i fersiynau cyfredol pe byddent yn gofyn amdanynt (gweler maes sy'n peri pryder 
2.35).  

5.35 Roedd yn gadarnhaol nad oedd carcharorion yn cael eu cyfweld os oeddynt dan ddylanwad 
alcohol neu gyffuriau. Gwelsom garcharorion yn cael eu cyfweld yn rheolaidd yn eu 
gwisgoedd gwrth-rwygo ac heb esgidiau. Roedd hyn yn groes i godau ymarfer PACE (gweler 
paragraffau 5.2a5.18 a maes sy'n peri pryder2.35). 

5.36 Roedd rheoli oergelloedd a rhewgelloedd yn annigonol mewn rhai dalfeydd. Daethom ar 
draws rhai hen samplau ysgarthu DNA ac arddangosion mewn nifer o ddalfeydd, gan gynnwys 
yn y dalfeydd wrth gefn; roedd hyn angen sylw. Yn Aberystwyth roedd nifer o oergelloedd a 
rhewgelloedd yn llawn bron i'w heithaf; roedd hyn yn anaddas gan na ddylent fod wedi eu 
lleoli yn amgylchedd y ddalfa. 

 

Adolygiadau PACE 

5.37 Cyflawnwyd adolygiadau PACE gan arolygwyr dalfeydd ac arolygwyr gweithredoedd 
dyletswydd wedi'u neilltuo ar draws ardal y llu. Roedd rhai adolygiadau skype wyneb-yn-
wyneb amserol a phriodol wedi digwydd adeg yr archwiliad, oedd yn dda. Dangosodd ein 
harchwiliadau o achosion sawl enghraifft o adolygiadau'n cael eu cynnal yn gynnar; yn aml nid 
oedd unrhyw gofnod pam yr oedd hyn er budd pennaf y carcharor. Yn ein dadansoddiad o 
gofnodion y ddalfa, roedd 54 o'r carcharorion angen cyfweliadau cychwynnol; roedd 25 o'r 
rhain wedi eu cynnal yn gynnar, rhai yn arwyddocaol o gynnar. Er enghraifft, mewn un achos 
roedd yr adolygiad wedi ei gynnal 48 munud yn unig wedi i'r carcharor gyrraedd y ddalfa a 
doedd dim cofnod i gyfiawnhau hyn. Cadarnhaodd rhingyllod y ddalfa bod adolygiadau yn cael 
eu cynnal yn gynnar, yn enwedig yn y nos pan oedd ond un arolygydd ar ddyletswydd ar ôl 
2am i gwmpasu'r ardal i gyd. Dangosodd ein dadansoddiad bod adolygiadau hwyr yn brin ond 

                                                                                                                                                                      
11  Mae Atodiad M Cod C PACE yn manylu ar y dogfennau a ystyrir yn hanfodol ar gyfer creu a darparu cyfieithiadau 

ysgrifenedig. 
12  Cod C PACE yw'r Cod Ymarfer adolygedig ar gyfer cadw, trin a holi personau gan Heddweision. 
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roedd un wedi ei gynnal 9 awr a 27 munud wedi i'r carchariad gael ei awdurdodi, eto heb 
gofnod i gyfiawnhau hyn (gweler maes sy'n destun pryder 2.35).  

5.38 Roedd tri ar hugain o'r 54 carcharor oedd angen cyfweliad cychwynnol wedi cael adolygiad 
wyneb-yn-wyneb a phedwar yn unig a gynhaliwyd dros y ffôn; roedd hyn yn gadarnhaol yng 
nghyd-destun maint ardal y llu. Cynhaliwyd dau ar hugain o'r adolygiadau cychwynnol tra bod 
y carcharor yn cysgu. Datgelodd ein harchwiliadau nifer o achosion lle roedd carcharorion yn 
cysgu yn ystod adolygiad eu hachos a doedd dim tystiolaeth yn y logiau bod y carcharor wedi 
cael gwybod am hyn wedi iddo/iddi ddeffro na chael gwybod am eu hawliau (gweler maes sy'n 
peri pryder 2.35). 

5.39 Yn ein harchwiliadau o achosion plant, daethom ar draws enghreifftiau lle roedd yr 
adolygiadau wedi eu cynnal dros y ffôn ac mewn un achos nid oedd yr arolygydd wedi siarad 
â'r plentyn pan fyddai wedi bod yn rhesymol i wneud hynny. Er bod PACE yn caniatáu ar 
gyfer hyn, mae ymarferion o'r math hyn yn methu cymryd i ystyriaeth anghenion penodol 
plant yn y ddalfa (gweler maes sy'n destun pryder2.35). 

Mynediad cyflym i gyfiawnder 

5.40 Roedd Heddlu Dyfed-Powys wedi paratoi'n dda ar gyfer y newidiadau i fechnïaeth cyn-
cyhuddo a chyflwyno 'rhyddhawyd dan ymchwiliad' a ddaeth i rym yn sgil Deddf Troseddu a'r 
Heddlu 2017 ac a gyflwynwyd yn Ebrill 2017. Roedd gweithdrefnau clir wedi eu sefydlu gydag 
atebolrwydd ynghylch gwneud penderfyniadau a monitro cadarn dyddiol ac wythnosol oedd 
yn sicrhau bod y sawl dan amheuaeth o droseddau yn cael eu trin yn gyflym. Daethom ar 
draws defnydd da o resymeg gan swyddogion ymchwilio i gyfiawnhau 'rheidrwydd a 
chymesuredd' wrth gefnogi ceisiadau am fechnïaeth i swyddogion y ddalfa. 

5.41 Roedd y rhan fwyaf o geisiadau am fechnïaeth gydag amodau oedd yn cyfyngu ar symudiadau'r 
rhai dan amheuaeth yn gymesur ac yn adlewyrchu'r effaith niweidiol ar y rhyddid i symud. 
Fodd bynnag, roedd rhai achosion yn brin o'r wybodaeth oedd ei hangen i gyfiawnhau'r 
defnydd o fechnïaeth amodol ac roedd swyddogion y ddalfa yn trosglwyddo'r ceisiadau hyn i 
arolygwyr oedd yn awdurdodi'r defnydd o fechnïaeth yn anghywir.  

5.42 Dangosai'r logiau ymchwilio i droseddau roeddem ni wedi eu harchwilio dystiolaeth gref o 
adolygiadau rheolaidd o'r angen cyson am wybodaeth ynghylch rheolaeth mechnïaeth a 
pherfformiad a oedd yn sicrhau bod y sawl dan amheuaeth o droseddau yn derbyn mynediad 
cyflym i gyfiawnder. 

5.43 Roedd y gofynion ynghylch y newidiadau i fechnïaeth cyn-cyhuddiad wedi eu deall ac  ac 
roedd y llu yn sefydlu cysondeb wrth gofnodi rhesymeg i benderfynu pryd roedd defnyddio 
mechnïaeth amodol yn briodol. 

Cwynion 

5.44 Roedd gweithdrefnau cwynion yn Gymraeg ac yn Saeseng wedi eu hysbysebu yn ystafelloedd 
y dalfeydd. Roedd taflenni cwynion ar gael mewn rhai dalfeydd yn unig. Dywedodd staff y 
dalfeydd hyn wrthym: os oedd carcharor yn dymuno cyflwyno cwyn tra'r oedd yn y ddalfa, 
byddai hyn yn cael ei nodi ar gofnod y ddalfa a byddai arolygwr y ddalfa neu arolygwr 
gweithredoedd dyletswydd yn cael gwybod. Roedd arolygwyr wedi cadarnhau eu bod yn 
penderfynu a ddylid derbyn y g�yn gan y carcharor tra'i fod/bod yn y ddalfa neu drefnu iddi 
gael ei derbyn yn ddiweddarach. Gwelsom arolygydd yn ymdrin â chwyn gan garcharor yn 
Rhydaman, ond nid oedd cofnod y ddalfa a bas data cwynion yn nodi a oedd hyn wedi ei 
ddatrys yn lleol neu ei anfon ymlaen i'r adran safonau proffesiynol. 
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Section 6. Yng nghell y ddalfa, diogelu a 
gofal iechyd  

Canlyniadau disgwyliedig: 
Caiff carcharorion eu cadw mewn amgylchedd diogel a glân lle caiff eu diogelwch ei 
ddiogelu ar bob adeg yn ystod eu carchariad.Mae swyddogion yn deall y goblygiadau a'r 
dyletswyddau sy'n codi o ddiogelu (amddiffyn plant ac oedolion sy'n wynebu risg).Mae 
gan garcharorion fynediad at ymarferwyr gofal iechyd cymwys sydd yn ateb eu gofynion 
iechyd corfforol, iechyd meddwl a'u hanghenion sylweddau mewn modd amserol. 

Amgylchedd corfforol yn ddiogel 

6.1 Mae ystâd dalfeydd Dyfed-Powys yn cynnwys pum safle a ddyfarnwyd yn safleoedd amser-
llawn a dau wrth gefn. Un yn unig o'r safleoedd wrth gefn oedd yn addas at ei ddiben ac nid 
oedd Llanelli yn bodloni'r safonau llym angenrheidiol ar gyfer dalfa. 

6.2 Roedd amodau a glendid yn y dalfeydd yn amrywio. Roedd rhai dalfeydd yn lân iawn tra bod 
eraill yn fudr, gyda baw yn derrig ar y meinciau a staeniau ar furiau a lloriau. Roedd y rhan 
fwyaf o'r buarthau ymarfer wedi eu gorchuddio â mwsogl a malurion. Ychydig iawn yn unig o 
graffiti oedd i'w weld.  

6.3 Roedd y contract glanhau cyfyngedig yn darparu gwasanaeth anghyson oedd yn dibynnu yn 
aml ar staff y ddalfa, yn enwedig ar benwythnosau. Roedd y gwasanaeth glanhau arbenigol yn 
brydlon pan oedd ei angen.  

6.4 Nid oedd y gwiriadau dyddiol ar y celloedd yn cael eu cwblhau bob amser. Pan nodid 
diffygion, roedd trwsio sylfaenol yn digwydd yn gyflym iawn. Roedd gwaith mwy cymhleth, 
megis y lloriau yn Aberhonddu neu baent fflawiog yn Hwlffordd, yn cymryd mwy o amser a 
bu rhai celloedd allan o wasanaeth am gyfnodau hirion. Roeddem wedi nodi nifer o bwyntiau 
rhwymo mewn ardaloedd cymunedol a/neu gelloedd yn y rhan fwyaf o ddalfeydd; nid oedd 
staff y dalfeydd yn ymwybodol o lawer ohonynt. Roedd hyn yn cyflwyno risg i'r carcharorion 
a'r llu. Rhoesom adroddiad manwl, eglurhaol i'r llu ar ddiwedd yr archwiliad. 

6.5 Roedd gwybodaeth y staff ynghylch gweithdrefnau gadael pe digwyddai tân yn dda ond mewn 
un ddalfa yn unig yr oedd digon o gyffion dwylo i symud carcharorion yn ddiogel mewn 
argyfwng pe byddai'r ddalfa yn llawn. Cynhaliwyd ymarfer gadael mewn argyfwng yn y rhan 
fwyaf o ddalfeydd yn y chwe mis blaenorol. Roedd driliau tân yn digwydd ac yn cael eu 
cofnodi'n ganolog, er bod cadw cofnodion yn y dalfeydd yn wael.  

6.6 Eglurwyd clychau galw'r celloedd i garcharorion ac roedd y rhan fwyaf yn cael eu hateb yn 
brydlon.  

6.7 Roedd ymarferwyr gofal iechyd yn cynnal gwiriadau rheolaidd ar warfagiau cochion offer 
argyfwng safonol yn yr ystafelloedd meddygol ac ar y diffibrilwyr allanol awtomatiadd ar y wal 
yn ymyl desgiau'r ddalfa. Er hyn, roedd peth offer monitro nad oedd yn cael ei gynnal yn 
briodol. Roedd protocol gyda'r llu ar gyfer ocsigen wedi ei gytuno a chyflenwadau ar fin cael 
eu hanfon i'r dalfeydd. Roedd dwy o'r dalfeydd wrth gefn heb yr holl offer meddygol oedd ei 
angen a rhai cyflenwadau meddygol wedi dyddio. 
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Meysydd ar gyfer gwelliant 

6.8 Dylid defnyddio Llanelli fel dalfa i ddal carcharorion yn unig os caiff digon o sylw 
ei roi i wneud y lle yn fwy diogel ac yn addas at ei ddiben. 

6.9 Dylai trefniadau glanhau sicrhau bod celloedd a mannau cymunedol yn cael eu 
glanhau'n drwyadl bob dydd. 

6.10 Dylai'r llu fynd i'r afael â'r materion diogelwch sydd yn codi o'r pwyntiau rhwymo 
posibl mewn celloedd ac ardaloedd cymunedol trwy gael gwared â hwy neu 
leddfu'r risgiau maent yn eu cyflwyno.  

Diogelwch: y defnydd o rym 

6.11 Roedd trosolwg o'r defnydd o rym yn y ddalfa yn aneffeithiol. Roedd data ar y defnydd o rym 
yn anghywir ac fe ddaethom ar draws digwyddiadau nad oeddynt wedi eu cofnodi'n gywir 
(gweler paragraff 3.14 a maes sy'n peri pryder 2.34). Roedd hyfforddiant diogelwch y rhan 
fwyaf o staff y ddalfa yn gyfredol ond roedd llawer ddim yn cyflwyno ffurflenni unigol i 
gyfiawnhau'r defnydd o rym. Roedd cofnodion yn logiau'r dalfeydd yn aml yn brin o fanylion 
am neu resymeg ynghylch y defnydd o rym. 

6.12 Nid oedd polisi lleol na chanllawiau cyfredol ynghylch yr offer roedd disgwyl i ringyllod y 
ddalfa eu cario. Daethom ar draws anghysonderau ar draws y dalfeydd: roedd rhai yn cario 
chwistrell llidiog/anghymwyso (PAVA) a batonau; doedd eraill ddim yn gwneud.Cawsom 
wybod nad oedd taser a batonau wedi eu defnyddio yn y ddalfa yn y 12 mis blaenorol a bod 
PAVA wedi ei ddefnyddio ar bump achlysur. 

6.13 Roeddem wedi adolygu yn drylwyr 21 digwyddiad o'r defnydd o rym, gan gynnwys croes-
gyfeirio yn erbyn ffilm TCC. Doedd dim ymagwedd systematig at gadw na lawrlwytho ffilm. 
Mewn rhai dalfeydd roedd pob digwyddiad yn cael eu lawrlwytho a'u cadw; roedd hyn yn 
gadarnhaol. Er hyn, yn y pump achos lle roedd PAVA wedi ei ddefnyddio yn y flwyddyn 
flaenorol, nid oedd y ffilm o'r TCC wedi ei gadw. Nid oedd ein hadolygiad o'r cofnodion 
cysylltiedig a'r defnydd o rym yn dangos bod y defnydd o PAVA yn gymesur bob amser â'r 
bygythiad a gyflwynwyd yn amgylchedd rheoledig y ddalfa. 

6.14 Roedd dillad y carcharorion wedi eu tynnu dan orfodaeth yn 16 o'r 21 digwyddiad roeddem 
wedi eu croes-gyfeirio yn erbyn ffilm TCC. Nid oeddem yn ystyried bod grym wedi ei 
ddefnyddio fel y gobaith olaf yn y rhan fwyaf o'r achosion hyn. Yn aml cafwyd trafod 
cyfyngedig yn unig neu ddim trafod o gwbl gyda charcharorion. Roedd tynnu dillad heb 
reswm da yn arwain weithiau at gynyddu'r ymateb gwrthwynebus gan y carcharorion a'r 
angen am y defnydd o rym. 

6.15 Er gwaethaf ein pryderon yngylch y defnydd o rym, canfuom bod staff yn cael eu trin mewn 
modd proffesiynol unwaith y byddent wedi ymrwymo i ddefnyddio grym; roedd 
digwyddiadau'n cael eu rheoli'n dda ac yn parhau am y cyfnod byrraf oedd yn angenrheidiol. 
Daethom ar draws ond ychydig o bwyntiau dysgu yn y tri achos gan gynnwys: swyddog yn 
rhoi pwysau ar gefn carcharor oedd yn gorwedd; defnyddio techneg wael i gario carcharor; a 
phen carcharor yn cael ei orchuddio â dillad gwrth-rwygo am gyfnod byr.Talwyd sylw dyledus 
yn y rhan fwyaf o achlysuron i gynnal urddas carcharor yr oedd ei ddillad wedi eu tynnu. 
Mewn rhai achosion yn ymwneud â charcharorion gwrywaidd, nid dyma'r achos ac roeddynt 
yn cael eu gadael yn noeth pan oedd staff yn gadael y gell; nid oedd hyn yn urddasol. 
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6.16 Nid oedd carcharorion yn cyrraedd y ddalfa mewn cyffion bob tro; roedd hyn yn gadarnhaol. 
Fodd bynnag, roedd ambell garcharor ufudd yn aros mewn cyffion am gyfnodau rhy hir o 
lawer wedi iddynt gyrraedd. 

6.17 Dangosodd data bod 1,685 carcharor wedi eu noeth-chwilio yn y 12 mis blaenorol.13 Roedd 
hyn yn cynrychioli 21% o'r trwygyrch, oedd yn uchel iawn. Canfuom nad oedd y nifer hwn yn 
gywir ac roedd yn cynnwys tynnu dillad am resymau diogelwch oedd yn gyson â chwiliad 
adran 5414 ond yn anghyson ag atodiad A Cod C Deddf yr Heddlu a Thystiolaeth Droseddol 
1984 (PACE).Nid oedd noeth-chwilio a thynnu dillad am resymau eraill wedi eu cyfiawnhau 
bob amser nac wedi'u cofnodi'n ddigon da. Mewn ambell achos, roedd noeth-chwilio a 
thynnu dillad wedi digwydd tra bod TCC yn weladwy i aelodau eraill o staff yn ystafelloedd y 
ddalfa; roedd hyn yn annerbyniol. 

Meysydd ar gyfer gwelliant 

6.18 Dylai pob aelod o staff sydd yn ymwneud â'r defnydd o rym yn erbyn carcharor 
gyflwyno ffurflen unigol ynghylch y defnydd o rym 

6.19 Dylid tynnu cyffion oddi ar garcharorion ufudd cyn gynted â phosibl. 

6.20 Dylid gwella cofnodi a'r cyfiawnhad dros noeth-chwilio.Ni ddylid noeth-chwilio 
carcharorion oni bai bod cyfiawnhad priodol dros wneud hyn. Dylid noeth-chwilio 
mewn dull sydd yn cynnal urddas y carcharor. 

Gofal carcharor 

6.21 Roedd darpariaeth bwyd a diodydd yn dda.Yn ystod y broses gofrestru, gofynnid i 
garcharorion a oedd ganddynt unrhyw ofynion deietegol. Os nad oedd cyflenwadau bwyd yn 
addas, gwnaed trefniadau amgen, gan gynnwys staff yn prynu bwydydd eraill yn eu lle neu'n 
trefnu gyda ffrindiau neu deulu carcharorion i'w cyflenwi.Roedd y dewis eang o brydau popty 
microdon oedd ar gael yn cynnwys prydau figan, llysieuol a halal. Roedd dognau digonol o 
fwyd yn cael eu gweini adeg prydau ac ar gais carcharorion. Roedd ceginau yn lân ac ynddynt 
offer digonol. Cynigiwyd diodydd poeth, sgwash ffrwythau a d�r yfed i garcharorion yn 
rheolaidd. 

6.22 Roedd digon o ddillad amgen ar gael ym mhob dalfa, gan gynnwys trowsusau loncian, crysau 
chwys, crysau-T a dillad isaf, ar gyfer carcharorion yr oedd eu dillad wedi eu cipio fel 
tystiolaeth neu oedd wedi eu difwyno. At hyn, roedd dillad eraill yn cael eu cyflwyno fel 
mater o drefn i garcharorion â chortynnau yn eu dillad eu hun er mwyn lleihau'r perygl o 
hunan-niweidio (gweler paragraff 5.18). Aed ag esgidiau yr holl garcharorion ac, er bod 
cyflenwadau digonol o esgidiau cynfas ar gael ym mhob dalfa, nid oeddynt yn cael eu cynnig 
bob tro a gwelsom rai carcharorion yn cerdded o gwmpas y ddalfa heb esgidiau (gweler 
paragraff 5.2). Roedd deunyddiau ymolchi a deunyddiau mislif ar gael i garcharorion ym mhob 
dalfa. Nid oedd papur tŷ bach ar gael fel mater o drefn, yn groes i ymarfer proffesiynol 
awdurdodedig, ac roedd yn rhaid i rai carcharorion ofyn amdano. Nid oedd adnoddau golchi 
dwylo ar gael ym mhob cell. 

                                                                                                                                                                      
13  Atodiad A Cod C PACE Code C 10. Gall noeth-chwilio ond digwydd os ystyrir ei bod yn hanfodol i dynnu eitem na 

fyddai'r carcharor yn cael ei gadw a bod y swyddog yn ystyried yn rhesymol y gallai'r carcharor fod wedi cuddio eitem o'r 
math hwn. Ni chaiff noeth-chwiliadau ddigwydd fel mater o drefn os nad oes rheswm dros gredu bod eitemau wedi eu 
cuddio.  

14  Adran 54 PACE 1984 (4) Ni chaiff dillad ac eitemau personol gael eu cipio heblaw bod swyddog y ddalfa — 
(a) yn credu y gallai'r person y maent yn tynnu'r eitemau oddi arno/arni eu defnyddio (i) i achosi niwed corfforol iddo'i 
hun neu unrhyw berson arall. 
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6.23 Roedd cawodydd ym mhob dalfa, ond nid oedd y rhan fwyaf yn ddigon preifat ac roedd nifer 
yn peri pryder ynghylch rhwymo. Nid oedd cawodydd ar gynnig fel mater o drefn. Yn ôl 
cofnodion y ddalfa, 9% yn unig o'r carcharorion, a llai na thraean oedd wedi bod yn y ddalfa 
dros nos, oedd yn cael cynnig cawod.  

6.24 Roedd adnoddau ar gyfer amser yn yr awyr agored yn amrywio. Roedd TCC yn cadw llygad 
ar ardaloedd y tu allan ac roedd carcharorion a ystyrid fel rhai o risg isel weithiau yn cael eu 
defnyddio heb arolygaethstaff, ond roedd yr ymagwedd hon yn anghyson. Dangosodd ein 
dadansoddiad o gofnodion y ddalfa mai 6% yn unig o garcharorion oedd wedi cael cynnig 
a/neu oedd wedi derbyn cyfnod o ymarfer y tu allan.  

6.25 Roedd ystod rhesymol o ddeunyddiau darllen ar gael i garcharorion yn y rhan fwyaf o 
ddalfeydd gan gynnwys cylchgronau a llyfrau addas i blant a dewis cyfyngedig mewn ieithoedd 
ar wahân i Saesneg. Dangosodd cofnodion bod deg o'r carcharorion (10%) wedi cael cynnig 
mynediad i ddeunyddiau darllen, a dim ond tri o'r deg carcharor oedd yn y ddalfa am fwy na 
24 awr oedd wedi cael cynnig hyn. Roedd y rhan fwyaf o garcharorion ond yn cael 
deunyddiau darllen ar gais.  

6.26 Roedd adnoddau ymweld yn y rhan fwyaf o ddalfeydd neu roedd hawl cael ymweliad mewn 
ystafell gyfweld o fewn ystafelloedd y ddalfa pan oedd angen. Roedd yr adnoddau yn lân ac yn 
hygyrch. Dywedodd staff eu bod yn cael eu defnyddio'n rheolaidd ac roedd nodiadau yng 
nghofnodion y ddalfa yn adlewyrchu hyn. 

Meysydd ar gyfer gwelliant 

6.27 Dylid rhoi esgidiau amgen i'r carcharorion fel mater o drefn pan gymerir eu rhai 
hwy.  

6.28 Dylai carcharorion gael papur tŷ bach yn eu celloedd yn awtomatig oni bai am 
ddangosyddion asesiad risg, i adlewyrchu canllawiau ymarfer proffesiynol 
awdurdodedig. 

6.29 Dylai carcharorion, yn enwedig y rhai hynny sydd yn y ddalfa am gyfnodau hirach, 
gael cynnig ymarfer corff, cawodydd a deunyddiau darllen fel mater o drefn i 
wella eu gofal a'u lles tra yn y ddalfa. 

Diogelu 

6.30 Roedd gan staff y ddalfa y buom ni'n siarad â hwy ddealltwriaeth dda o sut i ddiogelu 
oedolion bregus a phlant. Roedd rhywfaint o hyfforddiant diogelu wedi ei drefnu ond nid 
oedd holl swyddogion y ddalfa wedi cael budd o hyn, a doedd dim fframwaith polisi na 
chanllawiau ar gyfer diogelu yn y ddalfa. Roedd ymwneud swyddogion y ddalfa â diogelu yn 
amrywio ac roeddynt yn aneglur ynghylch eu cyfrifoldeb i atgyfeirio. Dywedon nhw wrthym y 
byddent yn sicrhau bod swyddogion restio neu swyddogion ymchwilio yn gwneud 
atgyfeiriadau, ond nid oedd yna gofnodion na monitro i sicrhau bod atgyfeiriadau wedi eu 
gwneud yn gywir.  

6.31 Roedd y rhan fwyaf o garcharorion yn derbyn cefnogaeth amserol oddi wrth oedolion 
priodol (AAau). Roedd rhingyllod y ddalfa yn gwneud ceisiadau'n gynnar, a swyddogion restio 
yn ceisio trefnu oedolion priodol tra bod plant ar eu ffordd i'r ddalfa; roedd hyn yn arwain at 
ychydig o oedi. Yn yr achosion y buom ni'n archwilio, roedd Oedolion Priodol wedi cyrraedd 
yn gyflym a doedd yr un plentyn wedi aros mwy na thair awr. Roedd oediadau ar gyfer 
Oedolion Priodol i oedolion bregus yn fwy amrywiol, ac ychydig yn hwy ar gyfartaledd nag ar 



Adran 6. Yng nghell y ddalfa, diogelu a gofal iechyd  

Dalfeydd Dyfed-Powys 29 

gyfer plant. Roedd ambell oedi yn digwydd oherwydd amser teithio ond nid oedd y rhesymau 
am yr oedi yn cael eu cofnodi bob amser. 

6.32 Roedd gofyn i oedolion priodol fod yno tra bod yr hawliau yn cael eu hegluro ac yna aros 
neu ddychwelyd ar gyfer rhannau eraill y broses yn y ddalfa. Fodd bynnag, dywedwyd wrthym 
bod cymryd olion bysedd a thynnu lluniau oedolion bregus yn digwydd weithiau heb fod 
Oedolyn Priodol yn bresennol; roedd hyn yn destun pryder. Defnyddid rhieni neu aelodau 
eraill o'r teulu yn y lle cyntaf ond fel arall darperid OP trwy'r timoedd troseddwyr ifanc ar 
gyfer plant a chontractiwr annibynnol ar gyfer oedolion bregus. Roedd y gwasanaethau hyn ar 
gael 24 awr y dydd, er ei bod yn anodd weithiau cael gafael ar weithiwr cymdeithasol i blant 
yn y nos. Roedd taflen ganllawiau ar gael i Oedolion Priodol oedd yn newydd i'r swyddogaeth 
a dywedodd swyddogion y ddalfa wrthym eu bod hwythau hefyd yn egluro'r broses.  

6.33 Nid oedd canllawiau ar gael i benderfynu a oedd person yn fregus ac angen Oedolyn Priodol, 
ond dywedodd swyddogion wrthym eu bod yn hyderus wrth ddefnyddio eu barn 
broffesiynol, yn aml ar ôl trafod hyn gydag ymarferwr gofal iechyd. Roedd rhai achosion 
roeddem wedi archwilio wedi awgrymu y dylid bod wedi ystyried Oedolion Priodol ond nid 
oedd yn glir a oedd hyn wedi digwydd. Nid oedd yr ymagwedd hon yn sicrhau bod 
penderfyniadau ynghylch galw Oedolion Priodol ar gyfer oedolyn bregus yn cael eu gwneud 
yn gyson. 

6.34 Roedd monitro'r gwasanaeth contractio Oedolion Priodol annibynnol wedi dechrau yn 
ddiweddar i asesu'r defnydd o'r gwasanaeth a pherfformiad yn erbyn yr amseroedd targed ar 
gyfer cyrhaeddiad yr Oedolion Priodol. Roedd hyn yn dangos eu bod yn cyrraedd yn brydlon 
yn y rhan fwyaf o achosion. Nid oedd cofnodion y ddalfa yn dangos bob amser pryd y gelwid 
am Oedolion Priodol eraill, eu hamser cyrraedd na'u perthynas â'r sawl yn y ddalfa. 

6.35 Roedd plant a ddygwyd i'r ddalfa yn cael gofal da. Lle roedd hynny'n bosibl, roedd 
swyddogion y ddalfa yn rhoi plant mewn ystafell gyfweld yn hytrach na chell. Anogwyd 
aelodau o'r teulu neu Oedolyn Priodol i aros gyda'r plentyn yn ystod eu cyfnod yn y ddalfa er 
mwyn sicrhau eu lles. Roedd hyn wedi digwydd mewn llawer o'r achosion y buom yn edrych 
arnynt; roedd hyn yn gadarnhaol. Cynigwyd bwyd a diod yn rheolaidd a gwnaed trefniadau i 
ddod a bwyd i mewn os nad oedd y plentyn yn bwyta'r prydau oedd wedi eu darparu.  

6.36 Roedd asesiadau risg yn drylwyr ac wedi eu hatodi gan restr wirio 'plant yn y ddalfa' a oedd 
yn helpu dynodi anghenion y plant a hybu swyddog y ddalfa i ystyried camfanteisio rhywiol ar 
blant, er enghraifft, neu faterion diogelu eraill. Yn yr achosion y buom ni'n edrych arnynt, 
roedd swyddog benywaidd wedi ei neilltuo ar gyfer pob merch, yn unol â gofynion cyfreithiol. 
Roedd pob plentyn yn cael eu rhyddhau i ofal aelod o'r teulu neu Oedolyn Priodol i 
ddychwelyd adref, er nad oedd hyn wedi ei gofnodi'n glir bob amser.  

6.37 Roedd ffocws clir ar osgoi dwyn plant i'r ddalfa, neu os nad oedd hyn yn bosibl, cadw'r amser 
yn y ddalfa i'r cyfnod byrraf. Roedd swyddogion y ddalfa yn ystyried gwrthod cadw plant neu 
eu rhyddhau dan ymchwiliad er mwyn eu trin trwy ddulliau amgen, yn enwedig os oedd hyn 
yn osgoi eu cadw dros nos. Yn y rhan fwyaf o achosion roedd plant yn treulio llai na chwe 
awr yn y ddalfa.  

6.38 Yn y flwyddyn hyd at 31 Hydref 2017, roedd wyth plentyn wedi eu cyhuddo a mechnïaeth 
wedi ei wrthod iddynt. Yn yr amgylchiadau hyn roedd gan wasanaethau cymdeithasol plant 
ddyletswydd statudol i drosglwyddo'r plentyn o'r ddalfa i lety addas arall. Fodd bynnag, er 
gwaethaf trafodaeth drwyadl gyda gwasanaethau cymdeithasol a gweithdrefnau dwysâd, un 
plentyn yn unig oedd wedi ei symud i lety amgen. Roedd y saith plentyn arall wedi aros yn 
nalfa'r heddlu nes iddynt ymddangos yn y llys oherwydd diffyg llety addas. Doedd dim 
monitro ar hyn gyda phartneriaid ar lefel strategol, ac, er bod y niferoedd yn isel, roedd yn 
ganlyniad gwael i'r plant oedd ynghlwm.  
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6.39 Roedd pob plentyn a ddaeth i'r ddalfa yn cael eu hadolygu gan arolygwyr ac adroddwyd 
amdanynt yn y cyfarfodydd perfformiad misol. Byddai unrhyw blentyn a gedwid dros nos yn 
cael eu trafod yng nghyfarfodydd rheoli dyddiol lleol yr heddlu. Roedd hyn yn darparu lefel da 
o graffu ynghylch y rheidrwydd i restio, yr asesiad risg a hyd y cadw. Ond, nid oedd 
gwybodaeth trosfwaol ar y nifer o blant a gedwid dros nos, i ddynodi tueddiadau neu i ffurfio 
sail ar gyfer trafodaethau gyda phartneriaid. 

Meysydd ar gyfer gwelliant 

6.40 Dylai oedolion bregus ond gael eu holion bysedd, eu lluniau a'u DNA wedi 
cymryd os oedd oedolyn priodol yn bresennol. 

6.41 Dylid gwella'r gwaith cadw cofnodion mewn perthynas ag oedolion priodol fel y 
gall y llu benderfynu ar gysondeb cefnogaeth gynnar ac effeithlonrwydd y 
penderfyniadau ynghylch yr angen am Oedolyn Priodol ar garcharorion 
oherwydd eu breguster. 

6.42 Dylai'r llu barhau i weithio gyda phartneriaid yr awdurdod lleol i osgoi cadw plant 
yn y ddalfa dros nos trwy eu trosglwyddo i lety amgen. 

Rheolaeth gofal iechyd 

6.43 Roedd Castle Rock Group (CRG) wedi eu contractio i ddarparu gwasanaeth gofal iechyd 
sylfaenol. Roedd strwythurau rheolaeth glinigol yn gadarn gyda dangosyddion perfformiad 
allweddol ac archwiliadau clinigol rheolaidd i sicrhau diogelwch a gofal amserol carcharorion.  

6.44 Roedd y llu yn dibynnu ar ddata perfformiad CRG. Y perfformiad cyffredinol yn erbyn yr 
amser ymateb targed o 85% mewn 60 munud oedd 73% ym mis Medi 2017. Roedd dwysáu 
rhesymol ar oediadau a chyfarfodydd contract deufisol yn cyfrannu at y monitro a'r dysgu. 

6.45 Roedd rheolwr contract/arweinydd clinigol (ymarferydd gofal iechyd) a phrif archwiliwr 
fforensig meddygol (FME) yn cael cefnogaeth gan strwythur uwch reolwyr cenedlaethol. 
Roedd staffio a gynlluniwyd yn cynnwys dau HCP ac un FME ar gyfer pob shifft. Roedd rhai 
carcharorion yn aros yn rhy hir i weld ymarferydd iechyd a hyn yn ymestyn eu cyfnod yn y 
ddalfa. Roedd rotâu diweddar yn dangos bylchau a oedd i raddau helaeth wedi eu hysgafnhau 
gan gynllunio argyfwng a blaenoriaethu clinigol. 

6.46 Ac roedd rota yr FME yn cwmpasu tri chanolfan atgyfeiriadau ymosodiadau rhywiol, a oedd 
yn dwysáu'r oedi yn yr amseroedd ymateb. Dywedodd swyddogion y dalfeydd bod ambell 
FME yn gyndyn i deithio i ddalfeydd tua diwedd eu shifft a'u bod yn aml yn gorfod galw ar yr 
FME/HCP ar y shifft nesaf oherwydd amseroedd teithio. Yn ogystal â hyn roedd staff y 
dalfeydd wedi siarad am enghreifftiau pan oedd FME yn gyndyn i fynychu a delio gyda 
materion dros y ffôn gan eu bod yn teimlo nad oedd hyn yn briodol bob amser. 

6.47 Roedd ambell HCP/FME yn cael eu cyflogi'n uniongyrchol gan CRG a'u cefnogi gan HCPs sy'n 
gweithio'n rheolaidd yn eu banc, FMEs hunan-gyflogedig a FMEs a gontractiwyd gan MedTeam 
(asiantaeth bartner CRG). Roedd yna system i sicrhau cydymffurfio â chofrestriad 
proffesiynol a hyfforddiant gorfodol.  

6.48 Roedd y mynediad a gai staff cyflogedig at oruchwyliaeth rheolwyr yn dda. Roedd arolygiaeth 
clinigol wedi ei danddatblygu. Roedd rhaglen gyflwyno ar gael i HCPs ac FMEs newydd. 
Roedd ambell HCP nad oedd wedi eu hawdurdodi i gymryd gwaed gwythiennol a/neu 
samplau fforensig ac roeddynt yn mynd i'r afael â hyn. 
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6.49 Cedwid ystod o bolisïau iechyd cyfredol mewn ffolderi yn y dalfeydd ac roeddynt yn hygyrch 
ar-lein. Nid oedd rhestr o gysylltiadau lleol ar gael ynghylch polisi afiechydon 
trosglwyddadwy. Cynhaliwyd ystod o archwiliadau rhestredig a phriodol. 

6.50 Nid oedd y broses gwynion gyfrinachol wedi ei defnyddio yn y flwyddyn flaenorol. Nid oedd 
y cardiau crafu adborth i gleifion yn cael eu cynnig i garcharorion fel mater o drefn. Roedd 
yna system ar gyfer adrodd am ddigwyddiadau, a dysgu ganddynt; roedd 43 ohonynt wedi eu 
hadrodd yn y chwe mis blaenorol. Roedd tystiolaeth bod tueddiadau wedi eu dadansoddi a 
gwersi wedi eu dysgu a'u rhannu.  

6.51 Roedd gan bob dalfa adnoddau clinigol digonol a oedd yn lân, ond roeddent yn cynnwys rhai 
gosodiadau a ffitiadau nad oeddynt yn cydymffurfio gydag atal heintiau a safonau rheoli, gan 
gynnwys seddau wedi eu gorchuddio â defnydd ym mhob ystafell feddygol a thapiau sinc nad 
ydynt yn cydymffurfio (Aberystwyth, Aberhonddu a Hwlffordd). Roedd yr ystafelloedd 
clinigol yn brin o offer hanfodol, gan gynnwys lampau archwilio a sgriniau preifatrwydd ym 
mhob dalfa, a ffonau neu ryngrwyd oedd yn weithredol mewn rhai dalfeydd. Mewn dwy 
ddalfa roedd yr allweddi i'r cwpwrdd offer ar gadwyn allweddi'r heddlu. Cywirwyd hyn yn 
ystod yr archwiliad.  

6.52 Roedd amserlenni glanhau yn dangos glanhau dyddiol gan lanhawyr contract ond nid i 
safonau cyfwerth â rhai'r GIG. Mewn ambell ddalfa, dywedodd swyddogion hebrwng wrthym 
bod disgwyl iddyntlanhau'n drylwyr yn rheolaidd ond nid oedd rhestr wirio ar gael i gefnogi 
hyn. Disgwylid i HCPs lanhau arwynebau clinigol yn rheolaidd ond nid oedd rhestrau gwirio 
yn cael eu cwblhau bob amser. 

Meysydd ar gyfer gwelliant 

6.53 Dylid gweld carcharorion o fewn terfynau amser a gytunwyd ac ni ddylid 
cyfaddawdu ar hyn oherwydd presenoldeb FME mewn canolfannau atgyfeirio 
ymosodiadau rhywiol.  

6.54 Dylid darparu offer hanfodol mewn ystafelloedd meddygol, gan gynnwys ffonau, 
mynediad i'r rhyngrwyd, gwelyau archwilio addasadwy a chyfan, goleuadau 
archwilio a sgrinoedd preifatrwydd, er mwyn sicrhau asesiad diogel a phriodol o'r 
carcharorion. 

Gofal cleifion 

6.55 Roedd staff y ddalfa yn atgyfeirio carcharorion yn ôl yr angen neu ar eu cais. Roedd 
cydweithio da rhwng staff iechyd a staff y ddalfa ac roedd staff y ddalfa yn gadarnhaol 
ynghylch y gofal a roddir i garcharorion. Cadarnhaodd staff iechyd a staff y ddalfa bod y rhan 
fwyaf o ymgynghoriadau yn digwydd yn yr ystafell feddygol oni bai bod yna risg neu bod 
cyflwr y carcharor yn atal hyn. Medrai staff y ddalfa weithredu fel gwarchodwyr os oedd 
angen.  

6.56 Nid oedd gan weithwyr iechyd proffesiynol fynediad i gofnodion y ddalfa. Roedd HCPs a rhai 
FMEs yn cwblhau cofnod clinigol electronig (system FME), ond roedd FMEs eraill naill ai heb 
fynediad neu'n dewis defnyddio ffurflen bapur (ffurflen 450 DP yr heddlu) nad oedd yn 
cynnwys cydsyniad i rannu gwybodaeth. Roedd cynlluniau gofal o'r system FME neu o'r papur 
yn cael eu hargraffu, eu copïo a'u rhannu gyda staff y ddalfa. Roedd y cofnodion a welsom ni 
yn rhesymol, ond roedd rhai cynlluniau gofal HCP a'r rhan fwyaf o gofnodion FME ond yn 
aildadrodd yr asesiad neu hanes meddygol gan ddefnyddio termau meddygol yn hytrach na 
gwybodaeth glir i helpu i ddynodi dirywiad. Roedd ambell gofnod yn cynnwys lefel o fanylder 
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oedd yn cyfaddawdu cyfrinachedd. Roedd cofnodion yn ddiogel ac yn cydymffurfio â 
Caldicott15.  

6.57 Roedd yr heddlu yn casglu meddyginiaeth a ragnodwyd i gleifion o'u cartrefi yn rheolaidd. 
Medrai staff y ddalfa roi meddyginiaeth syml 'dros y cownter' i garcharorion, gan gynnwys 
deunydd lleddfu poen ac anadlwyr Salbutamol (ar gyfer y fogfa) a chwistrell Glyceryl 
Trinitrate (ar gyfer angina) mewn argyfwng, ac yn dilyn awdurdodiad dros y ffôn gan FME. 
Nid oedd gweithdrefn i gadarnhau hyn yn ysgrifenedig. Roedd yr heddlu'n mynd â 
charcharorion oedd ar amnewidiadau opiad a ragnodwyd i'w gasglu o'r fferyllfa. Roedd 
therapi amnewid nicotîn ar gael ac yn cael ei gynnig gan staff y ddalfa, ond roedd y dognau yn 
anghyson a doedd dim protocol gan y llu.  

6.58 Roedd gweinyddu moddion gan HCPs yn ddiogel a medrent ddefnyddio ystod rhesymol o 
gyfarwyddiadau grwpiau cleifion 16; nid oedd cyfarwyddiadau unigol yn cael eu llofnodi gan 
HCPs.  

6.59 Roedd meddyginiaethau carcharorion yn cael eu storio'n gywir mewn loceri eiddo ond 
dywedwyd wrthym bod rhai amlenni dogn unigol yn cael eu rhoi ar glipfwrdd ger desg y 
ddalfa; gallai hyn beri risg gyda chyffuriau rhestredig rheoledig. Roedd lleddfu symptomaidd ar 
gyfer cefnu ar gyffuriau ac alcohol ar gael yn hawdd, er nad oedd hyn yn cael ei anfon gyda'r 
carcharor i'r llys; gallai hyn achosi canlyniadau iechyd difrifol i'r rhai hynny oedd yn ceisio 
cefnu ar alcohol. 

6.60 Yn gyffredinol roedd rheolaeth stoc a storio meddyginiaethau yn dda gyda chypyrddau ar 
wahân ar gyfer moddion staff y ddalfa. Roedd HCPs yn gwirio cyffuriau rhestredig rheoledig 
yn ddyddiol a Paracetamol ac yn cofnodi gwiriadau pob meddyginiaeth bob wythnos. 
Dynodwyd amrywiaethau a deliwyd â hwy ar unwaith. Nid oedd Glucagon (pigiad glwcos) a 
Lactulose (ar gyfer rhwymedd) yn cael eu nodi bob tro â dyddiad agor/dod i derfyn. Roedd 
llawer o foddion y cleifion eu hunain a moddion a ddaeth i derfyn yn aros i gael eu gwaredu'n 
ddiogel (Hwlffordd, Rhydaman). Roedd diogelwch effeithiol ar gyfer allweddi meddyginiaeth 
gyda chistiau digidol ar y mur yn hygyrch i weithwyr iechyd proffesiynol yn unig. Cwpwrdd 
pren i ddal moddion oedd yn Llanelli ac nid oedd yn cydymffurfio â rheolau cenedlaethol. 

Maes ar gyfer gwelliant 

6.61 Dylai pob gweithiwr iechyd proffesiynol gwblhau cofnod sengl clinigol electronig 
wedi ei rannu, yn cynnwys cydsyniad i gael archwiliad, triniaeth a rhannu 
gwybodaeth. Dylai cynlluniau gofal gael eu gosod allan i gefnogi staff y dalfeydd 
wrth iddynt nodi a monitro dirywiad. Dylai manylion meddygol ar gynlluniau 
gofal a rennir ond cynnwys digon o wybodaeth i gadw'r carcharor yn ddiogel.  

Camddefnyddio sylweddau  

6.62 Roedd gweithwyr o wasanaethau cyffuriau lleol yn cadw cyswllt rheolaidd gyda staff y 
dalfeydd dros y ffôn neu wrth ymweld yn wythnosol i gasglu atgyfeiriadau. Doeddyn nhw 
ddim yn ymweld yn ddyddiol, gan golli'r cyfle i ymwneud â'r carcharorion â phroblemau 
alcohol a/neu gyffuriau. Yr eithriad i hyn oedd yn Aberhonddu lle roedd ymweliadau dyddiol 
o ddydd Llun i ddydd Iau wedi cynyddu'r defnydd a wneid o'r gwasanaethau. Ers Ebrill 2017, 
roedd pob dalfa wedi darparu prawf targed ar gyfer heroin, cocên a chrac cocên sy'n 
gysylltiedig â sbarduno troseddau, gydag awdurdodiad yr arolygwyr. Roedd gofyn i 
garcharorion oedd yn profi'n bositif fynychu dau apwyntiad camddefnyddio sylweddau. Nid 

                                                                                                                                                                      
15  Arolygu defnydd a chyfrinachedd gwybodaeth bersonol am iechyd. 
16 Awdurdodi gweithwyr iechyd proffesiynol cymwys i gyflenwi a gweinyddu meddyginaeth rhagnodyn-yn-unig. 
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oedd profion yn gyson yn Aberhonddu gan nad oedd holl staff y ddalfa wedi eu hyfforddi, ond 
defnyddiwyd rhybuddiad amodol ar gyfer mân droseddau'n ymwneud â chyffuriau a oedd yn 
gofyn i'r carcharor fynychu tri apwyntiad camddefnyddio sylweddau.  

6.63 Roedd gwasanaethau Cyffuriau ac Alcohol Dyfed (DDAS) a Kaleidoscope yn gweithredu o 
ddydd Llun i ddydd Gwener ac roedd ganddynt gysylltiadau cadarnhaol gyda'r heddlu. Yn 
Aberystwyth, doedd dim cyswllt rheolaidd gyda staff y ddalfa ond roedd modd gwneud 
atgyfeiriadau dros y ffôn. Yn Rhydaman, roedd gweithiwr yn mynd i'r ddalfa os gwnaed cais 
brys gan staff y ddalfa. Yn Hwlffordd, roedd gweithiwr yn ffonio neu'n ymweld â'r ddalfa yn 
ddyddiol ac yn ymateb i alwadau oddi wrth staff y ddalfa. Yn Aberhonddu, roedd gweithiwr 
cyfiawnder troseddol Kaleidoscope yn ymweld bob bore o ddydd Llun i ddydd Iau. Yn Y 
Drenewydd roedd gweithiwr cyfiawnder troseddol yn ffonio bob bore ac yn ymweld unwaith 
yr wythnos i gasglu atgyfeiriadau, gyda chynlluniau i adfer ymweliadau pan oedd staffio llawn 
yn digwydd. Roedd cynllun treialu wedi dechrau yn rhai o ardaloedd y llu ar 9 Tachwedd 
2017 oedd yn rhoi'r apwyntiad cyntaf yn dilyn prawf cyffuriau cadarnhaol cyn i'r person adael 
ystafelloedd y ddalfa. Roedd hon yn fenter gadarnhaol. Roedd gweithwyr yn cysylltu gyda 
gwasanaethau camddefnyddio sylweddau lleol trwy un pwynt yn y cyfeiriadur cysylltiadau ar 
gyfer carcharorion oedd yn byw y tu allan i'r ardal.  

6.64 Ar benwythnosau a'r tu allan i oriau roedd gan DDAS flwch postio canolog ac roedd 
rhybuddion e-bost yn cael eu cynhyrchu gan atgyfeiriad electronig yr heddlu a'u dargyfeirio i 
weithiwr yr ardal. 

6.65 Cyswllt cyfyngedig oedd rhwng y gweithwyr ac ymarferwyr iechyd neu iechyd meddwl ond 
roeddynt yn siarad am berthnasau gweithio adeiladol. Roedd gan Kaleidoscope brotocol ar 
gyfer atgyfeiriad uniongyrchol i wasanaethau iechyd meddwl i gleientiaid gydag anghenion 
diagnosis deublyg.  

6.66 Nid oedd modd i weithwyr camddefnyddio sylweddau wneud nodiadau ar gofnodion y ddalfa 
i sicrhau dilyniant gofal. Doedd dim mynediad i offer glân ar gyfer pigiadau ond medrai 
gwasanaethau camddefnyddio sylweddau eu cyfeirio at adnoddau cymunedau lleol.  

6.67 Roedd plant yn cael eu hatgyfeirio i CAIS (darparwyr gwasanaethau cefnogi personol yng 
Nghymru) oedd yn gweithredu mewn cysylltiad â gwasanaethau troseddwyr ifanc lleol. 

Maes ar gyfer gwelliant 

6.68 Dylai pob carcharor a ddynodir fel rhai sy'n wynebu risg o broblemau cyffuriau 
neu alcohol gael cynnig gwasanaethau yn y ddalfa neu wedi iddynt gael eu 
rhyddhau waeth beth fo'u hanes troseddol. 

Iechyd meddwl 

6.69 Roedd Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn darparu gwasanaethau i Ddyfed, a Bwrdd 
Iechyd Addysgu Powys yn darparu gwasanaethau i ardal Powys. Roedd y llu yn cyd-gadeirio'r 
ddau gyfarfod aml-asiantaeth Adran 136 ac yn bartner allweddol i'r protocolau priodol. 
Roedd y cofnodion yn dangos deialog rhwng partneriaid gyda chraffu da a dysgu oddi wrth 
adolygiadau achosion unigol. 

6.70 Roedd system brysbennu wych ar y stryd wedi gweithredu yn Nyfed ers 2015. Ar 
nosweithiau Iau tan Sul rhwng 4pm a chanol nos, roedd ymarferydd iechyd meddwl a 
swyddog yr heddlu wedi eu lleoli yn ystafell gyfathrebu a rheoli'r llu. Roedd y galwadau a 
dderbyniwyd yn cael eu sgrinio a'u cyfeirio at y tîm. Rhoddwyd cyngor ar y ffôn/radio i 
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swyddogion rheng flaen a'r bobl roeddynt yn trafod eu hachosion. Medrai'r tîm fynd i'r 
digwyddiad gan ddefnyddio cerbyd heb farciau arno wedi ei drefnu fel ystafell 
ymgynghori/asesu. Roedd cyllid ar gyfer dyfodol y cynllun wedi ei gytuno, gan gynnwys 
estyniad ar yr oriau oedd ar gael. 

6.71 Roedd tri man diogel ar sail iechyd yn Nyfed, gydag un lle ar gadw ar gyfer plant ac un lle 
ychwanegol wrth gefn, a thri lle ar gyfer Powys. Roedd ymdrech gref ar waith i ddargyfeirio 
pobl rhag y ddalfa, er bod 10 carchariad wedi digwydd dan Adran 136 yn y 12 mis blaenorol. 
Nid oedd gwasanaeth tebyg ym Mhowys. 

6.72 Nid oedd gwasanaeth cyswllt a dargyfeirio yn ardal y llu. Roedd dynodi da a chynnar o 
anghenion gofal iechyd meddwl gan staff y ddalfa a HCPs, a rhoddwyd gofal sensitif oedd yn 
canolbwyntio ar anghenion unigol i bobl fregus oedd ag afiechyd meddwl. Ambell dro dygwyd 
carcharorion i'r ddalfa gan swyddogion yr heddlu os oeddynt yn meddwl y byddai hyn yn 
arwain at driniaeth fwy cyflym. Gwelsom hyn yn Abersytwyth gyda chydweithio penigamp 
rhwng swyddogion rheng flaen a swyddogion y ddalfa i sicrhau asesiad priodol ac amserol o 
ddyn ifanc gofidus a bregus. 

6.73 Roedd HCPs a hyfforddwyd mewn iechyd meddwl yn medru cyfeirio'n uniongyrchol i 
wasanaethau iechyd meddwl ac roedd disgwyl i eraill drafod yr atgyfeiriad cychwynnol gydag 
FME. Ym mhob dalfa roedd mynediad dros y ffôn i'r timoedd CRISIS lleol (iechyd meddwl 
brys), i'r tîm iechyd meddwl cymunedol ac, y tu allan i'r oriau, seiciatrydd ar-alw. Yn 
Hwlfordd, roedd ymarferydd iechyd meddwl yn ymweld â'r ddalfa neu'n ffonio ar bedwar 
diwrnod o'r wythnos.  

6.74 Roedd carcharorion yn aros yn rhy hir yn rheolaidd am asesiad Deddf Iechyd Meddwl 
(gweler maes sy'n destun pryder 2.38). Yn aml roedd oedi yn digwydd cyn i weithwyr iechyd 
meddwl cymwys fod yn bresennol, ond yr her go iawn oedd cael gafael ar feddyg cymwys 
Adran 12 (MHA). Roedd diffyg meddygon cymwys, a oeddynt yn aml wedi ymrwymo rhywle 
arall. Doedd dim system rota a dywedwyd wrthym fod byrddau iechyd yn trafod hyn. Roedd 
y pellteroedd daearyddol yn golygu bod gweithwyr iechydproffesiynol yn treulio cyfnodau 
hirion yn teithio i ddalfeydd. Roedd hyn wedi ei waethygu gan oediadau wrth sicrhau 
trafnidaeth addas mewn ambiwlans. 

6.75 Daethom ar draws tri achos lle roedd carcharorion wedi aros 40 awr, 44 awr a 57 awr ar 
gyfer asesiad a'u trosglwyddo i ysbyty.17 

Arfer da 

6.76 Roedd cydweithio penigamp rhwng heddlu rheng flaen a gwasanaethau iechyd meddwl, ac roedd 
darparu adnodd ymgynghori/asesu symudol yn galluogi pobl fregus a gofidus yn ardal Dyfed i gael 
ymyriad cynnar nad oedd yn peri stigma a dargyfeirio potensial o'r ddalfa a gwasanaethau iechyd 
meddwl ffurfiol. Roedd gwerthusiad ffurfiol o'r gwasanaeth yn cael ei gwblhau. 

                                                                                                                                                                      
17 Mae Adran 136 Deddf Iechyd Meddwl 1983 yn galluogi heddwas i fynd â rhywun o fan cyhoeddus a mynd â hwy i le 

diogel - er enghraifft, swyddfa'r heddlu. Mae hefyd yn nodi'n glir mai'r pwrpas o fynd â rhywun i le diogel yw i alluogi'r 
person i gael archwiliad gan feddyg a chyfweliad gan Ymarferydd Iechyd Meddwl, ac ar gyfer gwneud unrhyw drefniadau 
hanfodol ar gyfer triniaeth a gofal.  
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Section 7. Rhyddhau a throsglwyddo o'r 
ddalfa 

Canlyniadau disgwyliedig: 
Mae asesiadau cyn-rhyddhau yn adlewyrchu pob risg a nodwyd yn ystod cyfnod y 
carcharor yn y ddalfa. Cynigir a darperir cyngor i garcharorion, ynghyd â gwybodaeth ac 
atgyfeiriad i asiantaethau eraill yn ôl yr angen i gefnogi eu diogelwch a'u lles wrth iddynt 
gael eu rhyddhau. Mae carcharorion yn ymddangos yn brydlon yn y llys naill ai mewn 
person neu trwy fideo.  

Asesiad cyn-rhyddhau  

7.1 Nid oedd asesiadau cyn-rhyddhau yn cael eu cwblhau'n gyson gan ringyllod y ddalfa. Roedd 
ambell ringyll yn cwblhau'r templed ym mhresenoldeb y carcharor tra bod eraill yn eu 
cwblhau wedi iddynt adael, oedd yn arfer gwael. Nid oedd y templed safonedig yn cynnwys 
digon o gwestiynau i sicrhau rhyddhau carcharorion yn ddiogel, er enghraifft nid oedd procio 
ar staff y ddalfa i ofyn na chofnodi fel mater o drefn sut roedd y carcharor yn bwriadu teithio 
am adref wedi eu rhyddhau. Roedd cofnodion asesiadau risg cyn-rhyddhau yn llawer o 
gofnodion y ddalfa yn arwynebol ac yn brin o fanylion ar sut roedd risg y carcharorion wedi 
eu hasesu cyn eu rhyddhau. Er hyn, roedd y rhan fwyaf o asesiadau a welsom yn dangos bod 
rhingyllod y ddalfa yn canolbwyntio ar sicrhau rhyddhau diogel i garcharorion ac roedd llawer 
rhingyll yn dangos pryder go iawn ynghylch y bobl dan eu gofal. 

7.2 Roedd rhingyllod y ddalfa yn siarad gyda charcharorion cyn eu rhyddhau ynghylch 
asiantaethau cefnogi cymunedol. Roedd staff yn cofnodi yn logiau'r ddalfa pan oeddynt wedi 
atgyfeirio neu gyfeirio carcharorion at asiantaethau. Gwelsom un carcharor oedd wedi ei 
gyhuddo o drosedd yfed a gyrru yn cael ei atgyferio i gwrs addysgu am alcohol a nifer eraill i 
ystod o wasanaethau camddefnyddio sylweddau yn y gymuned.  

7.3 Rhoddwyd taflen gefnogaeth gyffredinol mewn ystod o ieithoedd fel mater o drefn i 
garcharorion wrth eu rhyddhau. Ond, roedd y daflen hon wedi dyddio. Roedd taflen gyfredol 
ar gael mewn dwy ddalfa.  

7.4 Nid oedd gwarantau teithio ar gael i ddarparu cefnogaeth ariannol i garcharorion nad oedd 
ganddynt y modd i deithio am adref wedi iddynt gael eu rhyddhau. Roedd swm cyfyngedig o 
arian mân ar gael ar gyfer teithio i garcharorion, ond nid oedd pob aelod o staff yn 
ymwybodol o hyn. Roedd staff y ddalfa yn hwyluso galwadau ffôn i deuluoedd a ffrindiau yn 
rheolaidd neu'n trefnu trafnidaeth tuag adref gyda swyddogion patrôl. Roedd trafnidiaeth ar 
gyfer plant a charcharorion bregus yn cael ei baratoi fel mater o drefn gan staff y ddalfa. 

7.5 Roedd y rhan fwyaf o'r cofnodion hebrwng roeddem ni wedi eu gwirio wedi eu cwblhau'n 
dda. Fodd bynnag, tra bod y rhan fwyaf yn cynnwys gwybodaeth risg benodol, a oedd yn dda, 
roedd ambell nodyn rhybudd wedi eu cofnodi heb ddyddiadau'r digwyddiad. Nid oedd 
cofnodion meddygol cyfrinachol yn cael eu selio mewn amlen bob tro; roedd hyn yn anaddas. 
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Meysydd ar gyfer gwelliant 

7.6 Dylai rhingyllod y ddalfa gwblhau'r asesiad risg cyn-rhyddhau fel mater o drefn 
gyda'r carcharorion er mwyn sicrhau eu rhyddhau'n ddiogel o'r ddalfa.  

7.7 Dylai'r daflen gefnogaeth cyn-rhyddhau gynnwys gwybodaeth gyfredol. 

7.8 Dylid rhoi cofnodion meddygol cyfrinachol mewn amlen dan sêl pan ydynt wedi 
eu hatodi i gofnod hebrwng person. 

Llysoedd 

7.9 Roedd trwygyrch carcharorion i'r llys yn isel o'r rhan fwyaf o'r dalfeydd. Roedd trefniadau 
hyblyg gyda'r llysoedd lleol yn atal carcharorion rhag cael eu cadw yn nalfa'r heddlu yn hwy 
nag oedd angen. Ers yr archwiliad diwethaf, roedd pob dalfa yn cyfathrebu'n uniongyrchol 
gyda'r timoedd rhestru yn eu llysoedd lleol i drefnu trosglwyddo'r carcharion oedd i fynychu 
gwrandawiad heb oedi. Mewn ambell achos, roedd staff hebrwng yn hebrwng carcharorion i'r 
llys lleol er mwyn osgoi oedi. 
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Section 8. Crynodeb o feysydd sy'n peri 
pryder, argymhellion a meysydd ar gyfer 
gwelliant 

Meysydd sy'n destun pryder ac argymhellion  

8.1 Maes sy'n destun pryder: Roedd y gwaith o goladu a monitro data sy'n berthnasol i 
feysydd allweddol y ddalfa yn annigonol. 
 
Argymhelliad: Dylai'r llu goladu data cywir a dibynadwy ar draws holl feysydd allweddol y 
ddalfa a'u defnyddio i asesu perfformiad yn gadarn, dynodi tueddiadau a hysbysu dysgu 
sefydliadol.(2.34) 

8.2 Maes sy'n destun pryder: Mewn nifer o feysydd nid oedd y llu yn cydymffurfio â Cod C 
codau ymarfer PACE a gyda chanllawiau ymarfer proffesiynol awdurdodedig. 

Argymhelliad:Dylai'r llu weithredu ar unwaith i sicrhau ei fod yn cydymffurfio'n llwyr â 
Chod C Cod Ymarfer PACE ac ymarfer proffesiynol awdurdodedig, yn benodol gydag: 

 
 Adran 15.7 Cod C: carcharorion ddim yn cael gwybod am adolygiad o'u carchariad 

tra'u bod yn cysgu;  
 Adran 3.2/3.2A Cod C PACE: peidio â rhoi copi ar bapur i garcharorion o'u  hawliau;  
 Adran 8.5 Cod C: yr arfer o gyfweld carcharorion yn gwisgo dillad gwrth-rwygo. 

(2.35) 

8.3 Maes sy'n destun pryder:Roedd llywodraethiant a throsolwg y defnydd o rym yn y ddalfa 
yn annigonol, data yn annibynadwy ac nid oedd Heddlu Dyfed-Powys yn cofnodi pob 
enghraifft o'r defnydd o rym yn eu dalfeydd. Nid oedd grym yn cael ei ddefnyddio bob tro fel 
y gobaith olaf ac roeddem yn bryderus ynghylch y nifer o weithiau y defnyddiwyd grym i 
dynnu dillad carcharorion.  

Argymhelliad:Dylai'r llu atgyfnerthu ei ddefnydd o rym drwy: 
  sicrhau y cofnodir pob achos o ddefnyddio grym yn y ddalfa fel bod y data yn gywir;  
 fonitro'r defnydd o rym, gan groes-gyfeirio gyda ffilm TCC, i ddarparu sicrwydd bod 

ei ddefnydd wedi ei gyfiawnhau yn llwyr ac yn gymesur â'r bygythiad a gyflwynwyd;  
 fodloni'r gofynion i adrodd yn flynyddol i'r Swyddfa Gartref ar bob defnydd o rym yn 

y dalfeydd gan ddefnyddio data cywir a chadarn.(2.36) 

8.4 Maes sy'n destun pryder: Roedd gor-ddibyniaeth ar y defnydd o ddillad gwrth-rwygo i 
reoli risg oddi wrth y carcharorion. Defnyddid hyn yn aml fel mater o drefn yn hytrach nag 
wedi ei deilwra i reoli risg trwy osod a glynu at lefelau arsylwi i gwrdd ag anghenion unigol fel 
y'u gosodwyd gan yr ymarfer proffesiynol awdurdodedig. 

Argymhelliad: Dylid gwella rheolaeth risg yn y ddalfa. Dylid ond rhoi dillad gwrth-rwygo 
mewn amgylchiadau eithriadol ac ar sail asesiad risg unigol. Dylai lefelau arsylwi fod yn 
gymesur â'r risg a dylid eu cynnal bob amser cyn amled ag y bo'r galw. (2.37)
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8.5 Maes sy'n destun pryder: Roedd y cyfnod amser a gymerwyd i garcharorion gael 
asesiadau iechyd meddwl yn rhy hir gan gynnwys tri achos lle roedd y carcharorion wedi eu 
cadw yn y ddalfa rhwng 40 a 57 awr. 

Argymhelliad: Dylai'r llu a phartneriaid iechyd meddwl sicrhau bod asesiadau iechyd 
meddwl yn cael eu cynnal yn gyflym fel nad yw pobl ag afiechyd meddwl yn parhau yn y 
ddalfa. (2.38) 

Meysydd ar gyfer gwelliant 

Arweinyddiaeth, atebolrwydd a phartneriaethau 

8.6 Dylai'r llu sicrhau bod yr ymagwedd strategol i'r ddalfa yn darparu arferion gweithio cyson a 
chanlyniadau da ar gyfer carcharorion ar draws y dalfeydd i gyd. (3.8) 

8.7 Dylai lefelau staffio fod yn ddigonol ar bob shifft i sicrhau carchariad diogel i bob carcharor ac 
i drosglwyddo gwasanaethau yn y modd mwyaf effeithiol ac effeithlon. (3.9) 

8.8 Dylid cofnodi data amrywiaeth yn gywir ar gyfer pob carcharor a dylid monitro'r data yma i 
asesu a yw gwasanaethau'r ddalfa a'r prosesau wedi eu trosglwyddo'n deg ac i sicrhau bod 
unrhyw driniaeth anghymesur yn cael ei nodi ac yn cael ei drin.(3.21) 

Cyn y ddalfa: y pwynt cyswllt cyntaf 

8.9 Dylai'r llu barhau i weithio gyda gwasanaethau iechyd i sicrhau bod carcharorion mewn 
argyfwng iechyd meddwl yn cael eu cludo mewn ambiwlansys mewn modd amserol. (4.7) 

Yn ystafell y ddalfa: cofrestru, anghenion unigol a hawliau cyfreithiol  

8.10 Dylid sicrhau digon o breifatrwydd yn yr ardaloedd cofrestru. Staff yn unig ddylai fedru gweld 
monitors TCC a dylai ardaloedd y tai bach ym mhob cell gael eu picseleiddio ar fonitors 
TCC. (5.9) 

8.11 Dylai holl aelodau staff dalfeydd gael eu hyfforddi i adnabod ac ateb anghenion unigol 
carcharorion ar draws yr holl nodweddion a ddiogelir. (5.10) 

8.12 Dylid cael setiau ffôn deuol sydd yn weithredol ym mhob dalfa i hwyluso cyfieithu ar y ffôn. 
(5.15) 

8.13 Dylai pob aelod o staff sydd yn mynd i gelloedd carcharorion gario cyllyll gwrth-rwymo, a 
dylid ond eu defnyddio ar gyfer eu diben penodol. (5.22) 

8.14 Dylai pob aelod o staff ymwneud ar y cyd wrth newid shifft. (5.23) 

Yng nghell y ddalfa, diogelu a gofal iechyd  

8.15 Dylid ond defnyddio Llanelli fel dalfa i ddal carcharorion os rhoddir digon o sylw i wneud y 
lle yn fwy diogel ac yn addas at ei ddiben. (6.8) 
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8.16 Dylai trefniadau glanhau sicrhau bod celloedd a mannau cymunedol yn cael eu glanhau'n 
drwyadl bob dydd. 6.9 

8.17 Dylai'r llu fynd i'r afael â'r materion diogelwch sydd yn codi o'r pwyntiau rhwymo posibl 
mewn celloedd ac ardaloedd cymunedol trwy gael gwared â hwy neu leddfu'r risgiau maent 
yn eu cyflwyno. (6.10) 

8.18 Dylai pob aelod o staff sydd yn ymwneud â'r defnydd o rym yn erbyn carcharor gyflwyno 
ffurflen unigol ynghylch y defnydd o rym. (6.18) 

8.19 Dylid tynnu cyffion oddi ar garcharorion ufudd cyn gynted â phosibl. (6.19) 

8.20 Dylid gwella cofnodi a'r cyfiawnhad dros noeth-chwilio. Ni ddylid noeth-chwilio carcharorion 
oni bai bod cyfiawnhad priodol dros wneud hyn. Dylid noeth-chwilio mewn dull sydd yn 
cynnal urddas y carcharor. (6.20) 

8.21 Dylid rhoi esgidiau amgen i'r carcharorion fel mater o drefn pan gymerir eu rhai hwy. (6.27) 

8.22 Dylai carcharorion gael papur tŷ bach yn eu celloedd yn awtomatig oni bai am ddangosyddion 
asesiad risg, i adlewyrchu ymarfer proffesiynol awdurdodedig. (6.28) 

8.23 Dylai carcharorion, yn enwedig y rhai hynny sydd yn y ddalfa am gyfnodau hirach, gael cynnig 
ymarfer corff, cawodydd a deunyddiau darllen fel mater o drefn i wella eu gofal a'u lles tra yn 
y ddalfa. (6.29) 

8.24 Rhaid cael oedolyn priodol yn bresennol cyn cymryd olion bysedd, lluniau a DNA oedolion 
bregus. (6.40) 

8.25 Dylid cadw gwell cofnodion am oedolion priodol fel bod y llu yn gallu penderfynu ar 
gysondeb cefnogaeth gynnar a gwneud penderfyniadau effeithiol ynghylch yr angen sydd ar 
garcharorion am Oedolyn Priodol oherwydd eu breguster. (6.41) 

8.26 Dylai'r llu barhau i weithio gyda phartneriaid yr awdurdod lleol i osgoi cadw plant yn y ddalfa 
dros nos trwy eu trosglwyddo i lety amgen. (6.42) 

8.27 Dylid gweld carcharorion o fewn terfynau amser a gytunwyd ac ni ddylid cyfaddawdu ar hyn 
oherwydd presenoldeb FME mewn canolfannau atgyfeirio ymosodiadau rhywiol. (6.53) 

8.28 Dylid darparu offer hanfodol mewn ystafelloedd meddygol, gan gynnwys ffonau, mynediad i'r 
rhyngrwyd, gwelyau archwilio addasadwy a chyfan, goleuadau archwilio a sgrinoedd 
preifatrwydd, er mwyn sicrhau asesiad diogel a phriodol o'r carcharorion. (6.54) 

8.29 Dylai pob gweithiwr iechyd proffesiynol gwblhau cofnod sengl clinigol electronig wedi ei 
rannu, yn cynnwys cydsyniad i gael archwiliad, triniaeth a rhannu gwybodaeth. Dylai 
cynlluniau gofal gael eu cynllunio i gefnogi staff y dalfeydd wrth iddynt nodi a monitro 
dirywiad. Dylai manylion meddygol ar gynlluniau gofal a rennir ond cynnwys digon o 
wybodaeth i gadw'r carcharor yn ddiogel. (6.61) 

8.30 Dylid cynnig gwasanaethau i bob carcharor a ddynodir fel rhai sy'n wynebu risg o broblemau 
cyffuriau neu alcohol naill ai yn y ddalfa neu wedi iddynt gael eu rhyddhau waeth beth fo'u 
hanes troseddol. (6.68) 
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Rhyddhau a throsglwyddo o'r ddalfa 

8.31 Dylai rhingyllod y ddalfa gwblhau'r asesiad risg cyn-rhyddhau fel mater o drefn gyda'r 
carcharorion er mwyn sicrhau eu rhyddhau'n ddiogel o'r ddalfa. (7.6) 

8.32 Dylai'r daflen gefnogaeth cyn-rhyddhau gynnwys gwybodaeth gyfredol. (7.7) 

8.33 Dylid rhoi cofnodion meddygol cyfrinachol mewn amlen dan sêl pan ydynt wedi eu hatodi i 
gofnod hebrwng person. (7.8) 

Arfer da 

8.34 Roedd cydweithio penigamp rhwng yr heddlu rheng flaen a'r gwasanaethau iechyd meddwl ac 
roedd darparu adnodd ymgynghori/asesu symudol wedi galluogi i bobl fregus a gofidus yn 
ardal Dyfed dderbyn ymyriad cynnar nad oedd yn peri stigma a dargyfeirio potensial o'r 
ddalfa a gwasanaethau iechyd meddwl ffurfiol. Roedd gwerthusiad ffurfiol o'r gwasanaeth yn 
cael ei gwblhau.(6.76) 
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Section 9. Atodiadau 

Atodiad 1: Y tîm archwilio 

Norma Collicott   Arweinydd archwilio MICFRS 
Fionnuala Gordon   Arolygydd Carchardai EM 
Kellie Reeve    Arolygydd Carchardai EM 
Fran Russell    Arolygydd Carchardai EM 
Fiona Shearlaw    Arolygydd Carchardai EM 
Viv Cutbill    Swyddog archwilio HMICFRS  
Adrian Gough    Swyddog archwilio HMICFRS 
Patricia Nixon    Swyddog archwilio HMICFRS  
Vijay Singh    Swyddog archwilio HMCFRS 
Nicola Rabjohns   Swyddog archwilio gwasanaethau iechyd Carchardai EM  
Majella Pearce    Swyddog archwilio gwasanaethau iechyd Carchardai EM 
Laura Green    Ymchwilydd Carchardai EM 
Anna Fenton                                        Ymchwilydd Carchardai EM 
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Atodiad II: Cynnydd ar argymhellion o'r adroddiad 
diwethaf 

Crynodeb yw'r canlynol o'r prif ganfyddiadau o'r adroddiad diwethaf a rhestr o'r holl argymhellion a 
wnaed.Mae'r rhifau cyfeirio ar ddiwedd pob argymhelliad yn cyfeirio at leoliad y paragraff yn yr 
adroddiad blaenorol. Os yw argymhelliad wedi ei ailadrodd yn y prif adroddiad, mae ei rif paragraff 
newydd wedi ei nodi hefyd. 

Prif argymhellion  
Dylid gwella'r rheolaeth a throsolwg dros yr holl staff ôl-lenwi, ond yn arbennig rhingyllod a 
ddefnyddir i weithio mewn 
dalfa, er mwyn sicrhau eu bod yn dal yn gymwys i berfformio'r swyddogaeth  
yn effeithiol a'u bod wedi eu hyfforddi i ddefnyddio cyfrifiadur cenedlaethol yr heddlu.  
Cyflawnwyd 
  
Dylid adolygu swyddogaeth arolygydd y ddalfa a threfniadau rheoli llinell  
rhingyllod y ddalfa er mwyn sicrhau trosolwg leol effeithiol a rheolaeth effeithiol ar y ddalfa o ddydd i 
ddydd. (2.25)  
Cyflawnwyd 
 
Dylai byrddau iechyd ardal Dyfed-Powys sicrhau bod digon o gapasiti ar gael yn yr  
ardaloedd daearyddol priodol i gynnig asesiadau priodol i garcharorion dan adran 136 Deddf Iechyd 
Meddwl 1983. (2.26)  
Cyflawnwyd yn rhannol 

Arweinyddiaeth a strategaeth 

Mae ffocws strategol ar y ddalfa sydd yn gyrru datblygiad a chymhwyso polisïau a 
gweithdrefnau penodol-i'r-ddalfa i ddiogelu lles carcharorion. 

Argymhellion 
Dylid defnyddio gwybodaeth rheolwyr yn effeithlon i gynllunio, monitro a nodi tueddiadau ac 
ymyriadau yn y ddalfa i wella canlyniadau i'r llu ac i garcharorion. (3.10)  
Heb ei gyflawni 
  
Dylai'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu (PCC) neu gr�p y prif swyddog weithio gyda phartneriaid 
awdurdodau lleol ar lefel strategol i fynd i'r afael â phrinder llety'r awdurdod lleol 
ar gyfer plant a phob ifanc y gwrthodir mechnïaeth iddynt yn swyddfa'r heddlu. (3.11)  
Cyflawnwyd yn rhannol 
 
Dylai'r broses sicrwydd ansawdd gynnwys gwirio cofnodion y ddalfa yn erbyn ffilm TCC 
a PERs a monitro trosglwyddiadau. (3.20)  
Cyflawnwyd yn rhannol 
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Triniaeth ac amodau 

Cedwir carcharorion mewn amgylchedd glân a gweddus lle amddiffynnir eu 
diogelwch a lle bodlonir eu hanghenion niferus ac amrywiol. 

Argymhellion 
Dylid cael polisïau a gweithdrefnau clir ar gyfer asesu a bodloni anghenion carcharorion benywaidd. 
(4.8)  
Cyflawnwyd yn rhannol 
 
Dylai buarthau ymarfer fod yn hygyrch i garcharorion anabl. (4.9)  
Cyflawnwyd yn rhannol 
 
Dylai dolenni clyw fod ar gael a dylai staff gael eu briffio ar sut i'w defnyddio. (4.10)  
Cyflawnwyd 
 
Dylid adolygu'r rhaglen asesu risg ar y cyfrifiadur er mwyn 
gwella ei hymateb i ffactorau risg unigol a'i chapasiti i gofnodi'n gywir yr ystod eang o  
arsylwadau a ddefnyddir. (4.23)  
Cyflawnwyd 
 
Dylai'r system TCC yn Y Drenewydd gael ei huwchraddio er mwyn caniatáu arsylwadau parhaus 
di-dor. (4.24)  
Cyflawnwyd yn rhannol 

 
Dylai holl staff y ddalfa gario cyllyll gwrth-rwymo yn ystafelloedd y ddalfa. (4.25) 
Heb ei gyflawni 
 
Dylid ymgynghori ag ymarferydd gofal iechyd bob amser pan fydd carcharor yn disgrifio  
hanes cyflwr iechyd a all fod yn ddifrifol. (4.26)   
Cyflawnwyd 
 
Dylai trosglwyddiadau staff ddigwydd mewn ardal sydd yn glir o aelodau eraill o staff a dylai 
carchorion 
lle bynnag bo hynny'n bosibl, gael eu trin gan staff y ddalfa sy'n dod mewn i'r gwaith. (4.27) 
Cyflawnwyd yn rhannol 
 
Dylid cynnal asesiad risg cyn-rhyddhau pryd bynnag y caiff carcharor ei ryddhau a 
dylai gynnwys trafodaeth gyda'r carcharor ynghylch ei les. (4.28)  
Cyflawnwyd yn rhannol 
 
Dylai Heddlu Dyfed-Powys fonitro'r defnydd o rym a noeth-chwilio ym mhob dalfa 
yn ôl ethnigrwydd, oedran, lleoliad a'r swyddogion perthnasol, gan nodi tueddiadau a  
chymryd y camau priodol yn unol â chanllawiau APCO. (4.33)  
Heb eu cyflawni 
 
Dylid cynnal gwiriadau cynnal a chadw trylwyr yn ddyddiol ac yn wythnosol a dylent gynnwys  
monitro glendid, golau naturiol, tymheredd a chlychau galw yn ogystal â sylw prydlon  
i ddiffygion. Dylid gwella'r broses o gofnodi a sicrhau ansawdd y gwiriadau celloedd. (4.38)  
Cyflawnwyd yn rhannol 
 
Dylai carcharorion a gedwir yn y ddalfa dros nos allu cael cawod, mewn preifatrwydd rhesymol. 
(4.50) 
Heb ei gyflawni 
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Ni ddylid disgwyl i garcharorion gerdded o gwmpas ystafelloedd y ddalfa mewn dillad anaddas neu'n  
droednoeth. (4.51)  
Heb ei gyflawni 
 
Dylai carcharorion a gedwir am gyfnodau hirion, yn enwedig os ydynt yn fregus, allu cael ymweliadau 
yn  
yr holl ddalfeydd. (4.52)  
Cyflawnwyd 
 
Dylai carcharorion a gedwir am gyfnodau hirion gael cynnig ymarfer y tu allan. (4.53)  
Cyflawnwyd yn rhannol 
 
Dylai ystod o ddeunyddiadu darllen fod ar gael a dylid eu cynnig fel mater o drefn, gan gynnwys i'r 
rhai hynny 
heb Saesneg fel iaith gyntaf. (4.54)  
Cyflawnwyd yn rhannol 

Hawliau unigol  

Caiff carcharorion wybod am eu hawliau cyfreithiol ac mae rhwydd hynt iddynt 
ymarfer yr hawliau hyn tra yn y ddalfa. 

Argymhellion 
Dylai Heddlu Dyfed-Pwys ddatblygu a hyrwyddo rhagor o ymagweddau opsiynau-amgen-i'r-ddalfa, 
tra dylai swyddogion y ddalfa sicrhau fod pob aelod o staff yn deall y 'prawf rheidrwydd' ar gyfer 
arestio 
ac yn ei ddefnyddio'n ystyrlon. (5.9)  
Cyflawnwyd 
 
Dylai gwybodaeth ynghylch hawliau carcharorion fod ar gael bob amser mewn ystod o  
ieithoedd i fodloni anghenion priodol. (5.17)  
Cyflawnwyd yn rhannol 
 
Dylai copïau cyfredol o godau ymarfer perthnasol PACE fod ar gael ym mhob dalfa. 
(5.18)  
Heb ei gyflawni 
  
Dylid dynodi digon o arolygwyr i ymgymryd ag adolygiadau PACE o'r ddalfa, a dylid  
cwblhau mwy o'r rhain yn bersonol. (5.19)   
Cyflawnwyd 
 
Dylai Heddlu Dyfed-Powys ymwneud â Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM i sicrhau nad yw  
amseroedd gorffen yn gynnar a diffyg argaeledd llys yn arwain at gyfnodau dianghenraid o hir 
yn y ddalfa. (5.20)  
Cyflawnwyd 
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Gofal iechyd 

Mae gan garcharorion fynediad at weithwyr gofal iechyd cymwys sydd yn bodloni 
eu hanghenion iechyd corfforol, iechyd meddwl a'u defnydd o sylweddau mewn 
ffordd amserol. 

Argymhellion 
Dylai'r ystafelloedd clinigol gydymffurfio â safonau amgylcheddol a rheoli heintiau  
sydd yn gysylltiedig â gofal iechyd sylfaenol y GIG; dylai'r amgylchfyd fod yn lân. (6.6)  
Cyflawnwyd yn rhannol 

 
Dylai cypyrddau meddygol fod wedi eu hadeiladau a'u gosod yn ôl y safonau a fynnir. (6.14)  
Cyflawnwyd yn rhannol 
 
Ni ddylai swyddogion y ddalfa weinyddu meddyginiaethau rhagnodyn-yn-unig heb  
ragnodyn meddygol wedi ei lofnodi. (6.15)  
Cyflawnwyd 
 
 
 
 
 


