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Rhagair 

Mae'r arolygiad hwn yn rhan o'n rhaglen o arolygiadau gwasanaethau troseddau 
ieuenctid. Fel y cynlluniwyd, rydym wedi arolygu a sgorio Gwasanaeth Cyfiawnder 
Ieuenctid (GCI) Wrecsam ar draws tri maes eang: y trefniadau ar gyfer darpariaeth 
sefydliadol, ac ansawdd gwaith gwarediad y llys a gwaith gwarediad tu allan i'r llys. 

Rydym wedi rhoi sgôr gyffredinol o 'Da' i GCI Wrecsam. Mae llawer o agweddau ar ei 
waith yn drawiadol, a, gydag ychydig o ddatblygiad pellach, gall y gwasanaeth hwn 
geisio cyflawni sgôr uwch yn y dyfodol. 

Mae gan GCI Wrecsam dîm arweinyddiaeth cryf sy'n darparu her gadarn a 
chefnogaeth ystyrlon. Mae perthnasau proffesiynol yn gryf ac mae'r GCI yn cael 
cefnogaeth dda gan asiantaethau partner allweddol.  

Mae'r staff yn ymroddedig ac yn frwdfrydig. Maent yn adnabod eu pobl ifanc yn dda 
ac maent yn greadigol wrth ymateb i'w hanghenion. Nid ydynt yn gweld yr 
amddifadedd cymdeithasol ac economaidd mewn rhannau o'r ardal fel rhwystr i'w 
pobl ifanc yn llwyddo yn eu nodau. Mae'r staff wedi'u hyfforddi'n dda ac yn awyddus 
i weithio gyda'r model rheoli achosion gwell a fydd yn cael ei gyflwyno ledled Cymru 
gyfan. Mae ystod dda o adnoddau ac ymyriadau cymunedol. Mae swyddfeydd y GCI 
wedi'u hailwampio yn ddiweddar ac maent bellach yn amgylchedd gweithio dymunol 
a chroesawgar.  

Gwnaethom roi sgôr rhagorol i'r gwaith ar ôl y llys ar draws ein tri safon. Rhoddwyd 
sgôr llai ffafriol i ansawdd y gwaith tu allan i'r llys. Er hynny, mae proses tu allan i'r 
llys gref ar waith, sy'n cynnig gwaith atal addas ar gyfer achosion nad ydynt yn 
bodloni'r trothwy am ganlyniad mwy ffurfiol. Mae hyn yn cynnwys gwasanaeth atal a 
chefnogaeth i bobl ifanc sy'n ymwneud ag ymddygiad gwrthgymdeithasol a'r rheini 
a oedd wedi derbyn datrysiad cymunedol. Gydag addasiadau bach i'r offeryn asesu, 
gallai'r sgorau ar gyfer yr agwedd hon o waith wella'n sylweddol.  

Mae yna rai meysydd i'w gwella. Er enghraifft, nid yw asesiadau bob amser yn cael 
eu cwblhau ar amser, ac mae angen rhoi sylw i hyn. Gallai asesiad hwyr, neu ddiffyg 
adolygiad llawn, ohirio'r ymyriadau cywir yn cael eu darparu i amddiffyn y cyhoedd 
neu'r person ifanc.  

Dylai GCI Wrecsam fyfyrio ar ei gryfderau a'u dathlu, tra'n cydnabod bod gwaith i'w 
wneud o hyd i adeiladu ar y gwelliannau a wnaed eisoes. 

Y Fonesig Glenys Stacey 
Prif Arolygydd Prawf 
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Canfyddiadau cyffredinol 

At ei gilydd, mae GCI Wrecsam yn cael sgôr Dda Penderfynwyd ar y sgôr hon trwy 
arolygu'r GCI ar draws tri maes o'i feysydd gwaith. Disgrifir y canfyddiadau isod. 
 

 Darpariaeth sefydliadol 

 
Mae ein canfyddiadau allweddol ynghylch darpariaeth sefydliadol fel a ganlyn: 
 

 Mae gweithlu medrus a brwdfrydig, sy'n darparu ymyriadau creadigol. 

 Mae'r Bwrdd wedi'i chyfansoddi'n llawn gydag aelodau da, ymroddedig. 

 Mae'r Bwrdd a'r GCI yn adnabod eu pobl ifanc yn dda ac yn ymatebol i'w 
hanghenion. 

 Mae yna wasanaethau atal cryf, sy'n darparu cefnogaeth ac ymyrraeth i bobl 
ifanc sydd wedi cael cerdyn melyn neu ddatrysiad cymunedol, neu sydd 
wedi'u nodi eu bod mewn perygl o droseddu. 

 Mae ystod dda o ymyriadau ar gael, gan gynnwys Canolfan Ymbresenoli Iau, 
sy'n darparu gwasanaethau ac addysg iawndal i bobl ifanc addas. 

 Mae'r buddsoddiad yn safle'r GCI wedi darparu amgylchedd priodol a 
chroesawgar. 

 Nid yw gwasanaethau prawf yn cael eu cynrychioli ar y Bwrdd ar lefel 
strategol ac nid oedd dyddiad ar gyfer llenwi swydd wag y swyddog prawf. 

 Mae hawliau darllen yn unig ar systemau rheoli achosion gofal cymdeithasol y 
plant. 

 Nid yw offer rheoli wedi'u datblygu'n dda i olrhain p'un a yw asesiadau 
AssetPlus yn cael eu cwblhau ar amser.  

 Gwarediadau'r llys 

 
Mae ein canfyddiadau allweddol am warediadau llys fel a ganlyn: 

 

 Caiff assesiadau eu cwblhau i safon uchel ac maent yn gwneud defnydd da o 
wybodaeth gan asiantaethau eraill. 

 Defnyddir gofynion amodau trwydded ac adsefydlu ieuenctid yn greadigol ac 
yn adeiladol gyda phobl ifanc ar orchmynion adsefydlu ieuenctid. 

 Mae trefniadau aml-asiantaeth cryf a defnyddir y rhain yn dda i reoli achosion 
ar ôl y llys. 

 Mae gan y staff sgiliau ymgysylltu rhagorol ac maent wedi ymrwymo i 
gyflawni'r canlyniadau gorau ar gyfer eu pobl ifanc. 
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 Mae asesiadau AssetPlus weithiau'n cael eu cwblhau'n hwyr ac mae angen 
proses well i sicrhau eu bod yn cael eu cwblhau ar amser. 

 Nid yw barn y dioddefwyr wedi'u hintegreiddio'n dda mewn asesiadau a 
chynlluniau. 

 Nid yw adolygiadau'n ystyried y newidiadau mewn amgylchiadau'r person 
ifanc yn llwyr neu'n dadansoddi eu heffaith ar risg yn llwyr. 

 Gwarediadau tu allan i'r llys 

 
Mae ein canfyddiadau allweddol am warediadau tu allan i'r llys fel a ganlyn: 
 

 Mae proses y biwro yn enghraifft wych o wneud penderfyniadau ar y cyd. 

 Mae ymyriadau a chefnogaeth i blant a phobl ifanc sydd mewn perygl o fynd i 
mewn i'r system cyfiawnder troseddol, gan gynnwys y rhai hynny sydd wedi 
derbyn datrysiad cymunedol neu gerdyn melyn. 

 Mae'r asesiad o ffactorau a allai gynorthwyo person ifanc i roi'r gorau i 
droseddu yn ardderchog. 

 Mae gan y staff sgiliau ymgysylltu da ac maent yn ymatebol i anghenion 
unigol. 

 Mae'r staff yn ddyfalbarhaus mewn ymdrechion i ymgysylltu â phlant a phobl 
ifanc y mae eu cyfranogiad yn wirfoddol. 

 Nid yw asesiadau yn tynnu'r holl wybodaeth berthnasol at ei gilydd i ddarparu 
dadansoddiad ac esboniad o'r categoreiddiad o risgiau cofnodedig. 

 Nid yw barn dioddefwyr wedi'u hintegreiddio'n dda i'r prosesau asesu neu 
gynllunio. 

 Nid yw staff yn gwneud digon o ddefnydd o wybodaeth gan asiantaethau 
eraill, yn enwedig gofal cymdeithasol plant y tu allan i'r dalgylch.  
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Crynodeb o sgoriau 

 
 
Sgôr gyffredinol ar gyfer Gwasanaeth 
Cyfiawnder Ieuenctid Wrecsam 
 

 
Da 

 
 
1 

 
Darpariaeth sefydliadol 

 
 

1.1 Llywodraethu ac arweinyddiaeth Rhagorol  
1.2 Staff Da 
1.3 Partneriaethau a gwasanaethau Da 
1.4 Gwybodaeth a chyfleusterau Rhagorol 

 
 
2 

 
Gwarediadau llys  

 
 

2.1 Asesiad Rhagorol 
2.2 Cynllunio Rhagorol 
2.3 Gweithredu a chyflenwi Rhagorol 
2.4 Adolygu Da 

 
 
3 

 
Gwarediadau tu allan i'r llys 
 

 
 

3.1 Asesiad Angen Gwella  
3.2 Cynllunio Angen Gwella  
3.3 Gweithredu a chyflenwi Angen Gwella 
3.4 Gweithio ar y cyd Rhagorol 
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Argymhellion 

O ganlyniad i'n canfyddiadau arolygu, rydym wedi gwneud pum argymhelliad y 
credwn, os cant eu gweithredu, y byddant yn cael effaith gadarnhaol ar ansawdd 
gwasanaethau troseddau ieuenctid yn Wrecsam. Bydd hyn yn gwella bywydau'r plant 
mewn cysylltiad â gwasanaethau troseddau ieuenctid, ac yn amddiffyn y cyhoedd yn 
well. 
 
Dylai Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Wrecsam: 
 

1. wneud yn siŵr bod asesiadau AssetPlus yn cael eu cwblhau ar amser 

2. sicrhau bod yr offeryn asesu y tu allan i'r llys yn galluogi staff i ddadansoddi 
ac egluro'r holl ffactorau risg mewn perthynas â pherson ifanc a bod y staff 
yn cael eu hyfforddi i'w ddefnyddio  

3. sicrhau bod llais a barn y dioddefwr yn cael eu hintegreiddio i asesiadau a 
chynlluniau pobl ifanc, yn amodol ar ofynion ar gofnodi data sy'n gysylltiedig 
â dioddefwyr  

4. mynd i'r afael â hawliau mynediad a chaniatadau ar gyfer RAISE, cronfa 
ddata'r gwasanaethau plant, a Careworks, rhaglen gwaith achos GCI. 

Dylai Cadeirydd y Bwrdd Rheoli: 
 

5. Weithio gyda'r Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol i sicrhau bod swydd wag y 
swyddog prawf yn cael ei llenwi. 
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Cyflwyniad 

Mae Timau Troseddwyr Ifanc (TTI) yn goruchwylio pobl ifanc 10 i 18 oed sydd wedi 
cael eu dedfrydu gan lys, neu sydd wedi dod i sylw'r heddlu oherwydd eu 
hymddygiad troseddol ond heb gael eu cyhuddo – yn lle hynny, ymdriniwyd â hwy tu 
allan i'r llys. Mae Arolygiaeth Prawf EM yn arolygu'r ddwy agwedd hon ar 
wasanaethau troseddau ieuenctid. 

Mae TTIau yn bartneriaethau statudol, ac maent yn amlddisgyblaethol, i ymdrin ag 
anghenion y plentyn cyfan. Mae'n ofynnol iddynt gael staff o ofal cymdeithasol ac 
addysg awdurdod lleol, yr heddlu, y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol a 
gwasanaethau iechyd lleol1.  

Caiff gwaith TTI ei lywodraethu a'i siapio gan ystod o ddeddfwriaeth a chanllawiau 
sy'n benodol i'r sector cyfiawnder ieuenctid (megis y Safonau Cenedlaethol ar gyfer 
Cyfiawnder Ieuenctid) neu'n berthnasol fel arall ar draws y sector cyfiawnder 
troseddol (er enghraifft, canllawiau Trefniadau Amlasiantaethol ar gyfer Amddiffyn y 
Cyhoedd). Mae Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid (BCI) Cymru a Lloegr yn darparu 
rhywfaint o arian ar gyfer TTIau. Mae hefyd yn monitro eu perfformiad ac yn rhoi 
arweiniad iddynt ynghylch sut y dylid gwneud pethau. 

Mae Wrecsam yn dref sirol yng Ngogledd Cymru. Mae'r cyngor wedi gwneud 
arbedion sylweddol dros y ddwy flynedd ddiwethaf, ac mae hyn wedi arwain at 
ailstrwythuro'r GCI, gyda'r nifer cyffredinol o reolwyr achos yn lleihau. Mae'r GCI 
wedi'i leoli yn yr adran addysg, gyda rheolwr gwasanaeth ar gyfer atal a chefnogi a 
dau reolwr tîm: un ar gyfer achosion cyfiawnder ieuenctid statudol ac un ar gyfer 
achosion cymunedol ac adferol. Mae iawndal, cyswllt â dioddefwyr, cyfranogiad a'r 
rhan fwyaf o weithgareddau tu allan i'r llys yn gyfrifoldeb yr ail dîm. 

Rôl Arolygiaeth Prawf EM 

Arolygiaeth Prawf ei Mawrhydi yw arolygydd annibynnol gwasanaethau troseddau 
ieuenctid a gwasanaethau prawf yng Nghymru a Lloegr. Rydym yn rhoi sicrwydd ar 
effeithiolrwydd gwaith gydag oedolion a phlant sydd wedi troseddu i weithredu 
gorchmynion y llys, lleihau aildroseddu, amddiffyn y cyhoedd a diogelu'r rhai sy'n 
agored i niwed. Rydym yn arolygu'r gwasanaethau hyn ac yn cyhoeddi adroddiadau 
arolygu. Rydym yn amlygu arferion da a gwael, ac yn defnyddio ein data a'n 
gwybodaeth i annog gwasanaethau o ansawdd da. Rydym yn annibynnol ar y 
llywodraeth, ac yn siarad yn annibynnol. 

Safonau Arolygiaeth Prawf EM 

Mae'r safonau yr ydym yn eu harolygu yn eu herbyn yn seiliedig ar fodelau a 
fframweithiau sefydledig, sy'n seiliedig ar dystiolaeth, dysgu a phrofiad. Mae'r 
safonau hyn wedi'u dylunio i annog gwelliannau yn ansawdd y gwaith gyda phobl 
sydd wedi troseddu.2 
  

                                                 
1 Fe wnaeth Deddf Trosedd ac Anhrefn 1998 nodi'r trefniadau ar gyfer y TTI a gweithio mewn 
partneriaeth leol. 
2 Mae safonau Arolygiaeth EM ar gael yma: 
https://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmiprobation/about-our-work/our-standards-and-ratings/  
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Ffeithiau cyd-destunol 

Gwybodaeth gefndir y GCI 

 

Ffigurau poblogaeth Wrecsam Cymru a 
Lloegr 

Cyfanswm y boblogaeth3 135,571 58,744,595 
(2017) 

Poblogaeth ieuenctid3 12,416 

9.2% 

8.9% 

(2017) 

Poblogaeth ieuenctid 
duon a lleiafrifoedd 
ethnig (BME)4 

452 

3.6% 

18.6% 

(2011) 

 
Gwybodaeth am y llwyth achosion5 
 
 
Cyfraddau troseddau6 

 Cyfanswm y troseddau a 
gofnodwyd (cyfradd fesul 1,000 o 

gartrefi) 

 
 Wrecsam5 Cymru a Lloegr 

Troseddau fesul 1,000 o 
bobl 10 i 17 oed 

23.3 13.8 

 
 Wrecsam Cymru a Lloegr 
Newydd-ddyfodiaiad 
(Cyfradd fesul 100,000) 
Ebrill 2017 – Mawrth 
20187 

290 273 

Aildroseddu8 56.5% 41.6% 

                                                 
3 Y Swyddfa Ystadegau Gwladol, Amcangyfrifon Poblogaeth y DU, canol 2017, Mehefin 2018. 
4 Y Swyddfa Ystadegau Gwladol,  Cyfrifiad 2011, Rhagfyr 2012. 
5 Y Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid, Ystadegau Cyfiawnder Ieuenctid blynyddol: 2016 i 2017, 
Ionawr 2018. 
6 Y Swyddfa Ystadegau Gwladol, Troseddau yng Nghymru a Lloegr, Tabl P3, Hydref 2018. 
7 Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid, Newydd-ddyfodiaid, Ebrill i Fawrth 2018. 
8 Y Weinyddiaeth Gyfiawnder, Ystadegau aildroseddu profedig, Ionawr 2016 i Ragfyr 2016 , 
Hydref 2018. 
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Cyfradd 
Amlder fesul troseddwr 

2.64 1.62 
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1. Darpariaeth sefydliadol  

Mae sefydliadau sydd wedi'u harwain yn dda a'u rheoli'n dda yn fwy tebygol o 
gyflawni eu nodau. Rydym yn arolygu yn erbyn pedair safon. 
 

1.1 Llywodraethu ac arweinyddiaeth Rhagorol 

Mae llywodraethu ac arweinyddiaeth o'r TTIau yn cefnogi ac 
yn hyrwyddo darparu gwasanaeth personol ac ymatebol o 
ansawdd uchel i bob plentyn a pherson ifanc. 

 

Mae gweledigaeth leol glir ar gyfer y GCI. Mae'r holl staff yn deall y weledigaeth naill 
ai'n eithaf da neu'n dda iawn. Fe'i harddangosir yn amlwg ar boster yn swyddfa'r 
GCI. Mae'r weledigaeth wedi bodoli am nifer o flynyddoedd ac mae'n uchelgeisiol. 
Mae cynllun cyfiawnder ieuenctid sy'n amlinellu nodau'r GCI yn cael ei rannu gyda'r 
grŵp staff.  

Mae'r Bwrdd Rheoli yn cynnwys yr holl bartneriaid statudol a rhai partneriaid 
anstatudol, fel Cadeirydd y fainc llys ieuenctid. Nid yw Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu 
a Throseddu wedi ei chynrychioli. Mae aelodaeth y Bwrdd yn cael ei adolygu'n 
rheolaidd. Mae pedwar aelod etholedig. Mae tri chwarter y staff yn ymwybodol o 
weithgareddau'r Bwrdd Rheoli. 

Mae'r Bwrdd Rheoli yn cwrdd yn rheolaidd ac yn derbyn adroddiadau a gwybodaeth 
gan y GCI. Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth am berfformiad. Mae'r adroddiadau o 
ansawdd da. Mae gan bob aelod o'r Bwrdd faes cyfrifoldeb sy'n gysylltiedig â 
pherfformiad. Mae aelodau'r Bwrdd yn herio'r GCI ar ei berfformiad. Mae hyn wedi 
cynnwys cynnal dadansoddiad trylwyr o achosion dalfa'r GCI i weld pa wersi y gellir 
eu dysgu ac adrodd ar berfformiad fesul lefel achosion unigol.  

Mae gan aelodau'r Bwrdd a staff y GCI ddyheadau uchel ar gyfer plant a phobl ifanc 
Wrecsam.  

Bu rhywfaint o drosiant yn swyddogion yr heddlu sy'n mynychu'r Bwrdd, ond 
cynrychiolir yr heddlu ar y lefel gywir. Cafwyd presenoldeb afreolaidd gan y 
cynrychiolydd prawf. Mae cadeirydd y Bwrdd wedi nodi a mynd i'r afael â hyn, ac 
mae presenoldeb wedi gwella, er efallai nad yw'r cynrychiolydd prawf ar lefel ddigon 
strategol. 

Mae gan y GCI gysylltiadau â'r holl fyrddau partneriaeth strategol allweddol 
perthnasol ac yn mynychu ac yn cymryd rhan yn y cyfarfodydd hyn. Mae trefniadau 
partneriaeth strategol da ar waith gyda'r heddlu a'r gwasanaethau iechyd ac addysg. 
Mae cysylltiadau â'r gwasanaethau prawf yn llai cadarn. Mae'r GCI wedi cael swydd 
wag ar gyfer swyddog prawf am ddau fis, heb unrhyw ddyddiad wedi'i nodi ar gyfer 
gweithiwr newydd.  

O'r wyth o bobl ifanc a roddodd adborth ynglŷn â pha mor uchel y maent yn 
graddio'r GCI, roedd y sgôr gyfartalog bron i 9 allan o 10. 

Mae gan y GCI fynediad darllen yn unig i RAISE, cronfa ddata gofal cymdeithasol 
plant. Os oedd gan y GCI hawliau mewnbynnu cyfyngedig, byddai hyn yn galluogi 
staff i fflagio pan fydd achos yn agor, ac yn gyfatebol, pe bai gofal cymdeithasol 
plant yn cael mynediad i Careworks, system gofnodi achosion y GCI, byddai'n haws 
gwybod os oedd achos yn agored i gyfiawnder y GCI.  
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1.2 Staff Da 

Mae staff o fewn y TTI wedi'u galluogi i ddarparu gwasanaeth 
personol ac ymatebol o ansawdd uchel i bob plentyn a pherson 
ifanc. 

 

Dywedodd yr holl staff eu bod yn gallu ymdopi â'u llwythi achosion. Roedd naw deg 
pump y cant o'r staff yn llawn cymhelliad yn eu gwaith gyda phlant a phobl ifanc, ac 
roedd y 5 y cant arall yn weddol eu cymhelliad. Ailstrwythurwyd y gwasanaeth ddwy 
flynedd yn ôl, ac mae'r staff wedi derbyn y model newydd mewn modd da. Mae dau 
dîm: un statudol, sy'n rheoli achosion ar ôl llys, a thîm cymunedol ac adferol, sy'n 
rheoli gwaith gwarediadau tu allan i'r llys ac atal. 

Crëwyd swyddi newydd ac mae swyddi arbenigol wedi'u hadolygu i ddiwallu 
anghenion newidiol plant a phobl ifanc Wrecsam. Mae gweithiwr addysg, swyddog 
heddlu, ymarferydd gwasanaethau iechyd meddwl plant a'r glasoed (CAMHS) a 
gweithwyr camddefnyddio sylweddau. Mae yna hefyd wirfoddolwyr a gweithwyr 
iawndal a gweithiwr ieuenctid a swyddog cyswllt dioddefwyr sydd yn y tîm 
cymunedol ac iawndal. Mae'r rhain i gyd wedi'u lleoli yn swyddfa'r GCI. 

Mae staff a gwirfoddolwyr yn fedrus wrth ddiwallu anghenion pobl ifanc ac yn 
cymryd ymagwedd hyblyg. Maent yn llawn dychymyg wrth ddatblygu ymyriadau. 
Mae enghreifftiau'n cynnwys y rhaglen ymyrraeth diodydd egni, Soffa i 5K a'r 
Ganolfan Ymbresenoli Iau (JAC). Mae'r JAC yn darparu cymysgedd o waith adfer, er 
enghraifft gwneud brechdanau ar gyfer pobl ddigartref, a mewnbwn addysg, fel 
ymwybyddiaeth o droseddau cyllell. Mae hyn wedi'i deilwra i anghenion y bobl ifanc 
a'r gymuned; er enghraifft, ym mis Hydref maent yn gwneud gwaith ymwybyddiaeth 
tân wrth baratoi ar gyfer Noson Tân Gwyllt.  

Mae gan staff fynediad at adnodd ymddygiad rhywiol niweidiol arbenigol 
(Woodlands) ar gyfer trafod achosion. Mae yna ddiwylliant o ddysgu a chymorth 
cyfoedion hefyd, gan rannu arferion gorau a rhannu sgiliau ac adnoddau.  

Mae'r GCI yn nodi ac yn diwallu anghenion hyfforddi ei staff. Mae'r staff wedi derbyn 
hyfforddiant mewn llinellau cyffuriau a phrofiadau niweidiol yn ystod plentyndod 
(ACE). Yn ddiweddar cefnogwyd tri aelod o staff i gwblhau eu tystysgrif arferion 
effeithiol. Mae cyfleoedd i gael secondiad ar gael. Mae gan y GCI ei gyllideb hyfforddi 
ei hun i gomisiynu hyfforddiant arbenigol. Mae ganddo hefyd fynediad i raglen 
hyfforddiant cyngor Wrecsam, a hyfforddiant partneriaeth.  

Er bod rheolwyr yn gyfarwydd iawn ag achosion eu tîm, a dywedodd staff eu bod yn 
wybodus ac yn hawdd siarad â hwy, canfu arolygwyr fod goruchwyliaeth rheoli 
achosion yn annigonol mewn 38 y cant o'r achosion gwarediad llys a arolygwyd. 
Roedd hyn yn bennaf oherwydd nad oedd asesiadau AssetPlus yn cael eu cwblhau ar 
amser.  
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1.3 Partneriaethau a gwasanaethau Da 

Mae ystod gynhwysfawr o wasanaethau o ansawdd uchel ar 
waith, sy'n galluogi darpariaeth bersonol ac ymatebol i bob 
plentyn a pherson ifanc. 

 

Mae staff a rheolwyr yn dadansoddi eu plant a'u pobl ifanc ac yn gyfarwydd iawn â'u 
hachosion. Mae GCI Wrecsam yn defnyddio pecyn cymorth aildroseddu'r BCI ac mae 
wedi defnyddio hyn i ymateb yn wahanol i blant a phobl ifanc sy'n aildroseddu'n 
gyflym ar ôl dechrau gorchymyn. Mae hyn yn cynnwys cyswllt dwyster uwch ar 
ddechrau'r gorchymyn a phwyslais ar adeiladu perthynas weithio gadarnhaol. Mae 
GCI Wrecsam wedi cwblhau dadansoddiad o'r plant a'r bobl ifanc yng ngharfan y 
ddalfa ac mae wedi defnyddio hyn i ddatblygu ymateb wedi'i dargedu mwy i'r rhai 
sydd mewn perygl o gael dedfryd o garchar.  

Mae'r GCI yn gallu olrhain troseddu plant a phobl ifanc sy'n derbyn gwarediad tu 
allan i'r llys.  

Defnyddiodd y GCI ddata a gwybodaeth gan yr heddlu i nodi bod llai o 'gardiau 
melyn' (ymateb Heddlu Gogledd Cymru i ymddygiad gwrthgymdeithasol) yn 
Wrecsam nag mewn ardaloedd eraill yng Ngogledd Cymru. O ganlyniad, datblygodd 
raglen hyfforddi ar gyfer swyddogion cymorth cymunedol yr heddlu, sy'n cael ei 
chyflwyno gyda'r swyddog heddlu a'r gweithiwr ieuenctid wedi'u secondio. Mae 
cynnydd mewn atgyfeiriadau eisoes wedi'i nodi.  

Mae trefniadau cryf iawn ar gyfer achosion atal. Mae hyn yn cynnwys cynnig ar gyfer 
ymyriad mewn achosion datrysiad cymunedol a mwy, a chynnig atal yn dilyn cerdyn 
melyn ar gyfer ymddygiad gwrthgymdeithasol. Mae rheolwyr achos yn gyson wrth 
ennyn diddordeb y bobl ifanc hynny y'u nodwyd yn y perygl mwyaf o fynd i mewn i'r 
system cyfiawnder troseddol.  

Mae ystod dda o adnoddau priodol, sy'n hygyrch i staff. Mae staff yn dda am rannu 
adnoddau a ddefnyddiwyd ganddynt. Mae staff yn cael defnyddio iPads yn eu gwaith 
gyda phobl ifanc. Maent yn defnyddio'r rhain i weld fideos YouTube a deunydd ar-
lein. Canfu'r arolygwyr fod adnoddau addas ar gael yn y mwyafrif helaeth o'r 
achosion a arolygwyd.  

Bu problemau wrth gysylltu â a gweithio gyda gofal cymdeithasol plant. Adroddwyd 
gan y GCI bod gan ofal cymdeithasol plant drosiant uchel o staff a llawer o weithwyr 
asiantaeth. Mae proses uwchgyfeirio ar waith ac mae hyn yn cael ei defnyddio'n dda. 
Mae perthynas dda ar lefel strategol gyda gofal cymdeithasol plant. 

Ceir cyfarfod i drafod achosion risg uchel. Byddai'r cyfarfod yn buddio o ystod 
ehangach o bobl yn mynychu, er enghraifft, cynrychiolydd o'r ysgol y mae'r person 
ifanc yn ei fynychu yn hytrach na gweithiwr addysg. Gellid strwythuro camau 
gweithredu a chynllunio o'r cyfarfod hwn yn well a'u cysylltu'n gliriach â chynllun y 
person ifanc.  

Yn absenoldeb swyddog prawf, mae'r GCI a'r gwasanaethau prawf wedi datblygu dull 
amgen sy'n cynnwys trosglwyddo pob achos i'r uned Rheoli Troseddwyr Integredig. 
Adroddwyd gan y GCI nad yw hyn o bosib yn briodol ar gyfer pob achos. Mae sgiliau 
a gwybodaeth y swyddog prawf ar goll yn y GCI oherwydd swydd staff wag.  
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1.4 Gwybodaeth a chyfleusterau Rhagorol 

Mae gwybodaeth amserol a pherthnasol ar gael ac mae 
cyfleusterau priodol ar waith i gefnogi ymagwedd bersonol ac 
ymatebol o ansawdd uchel ar gyfer pob plentyn a pherson 
ifanc. 

 

Mae swyddfa'r GCI wedi'i ailwampio'n sylweddol yn ddiweddar ac mae bellach yn 
amgylchedd gweithio addas a dymunol. Mae nodweddion diogelwch, megis CCTV a 
larymau yn yr ystafelloedd lle mae pobl ifanc yn cael eu cyfweld. Mae'r swyddfa wedi 
ei lleoli ger ystad dai fawr lle mae'r rhan fwyaf o'r bobl ifanc yn byw. Mae hefyd ger 
yr orsaf fysiau. Mae gan y GCI fynediad i fysiau mini ar gyfer cludo pobl ifanc ac mae 
ganddynt weithdy iawndal ar y safle.  

Helpodd y bobl ifanc i ddylunio'r ystafelloedd cyfarfod, gan ddewis y lliwiau paent, 
gwneud graffiti ar y byrddau a gwneud y dodrefn. Ar hyn o bryd maent yn 
ailddylunio'r logo.  

Cynhelir paneli gorchmynion atgyfeirio yn swyddfa'r GCI. Mae'r lle cyfarfod yn addas; 
fodd bynnag, mae defnyddio hyn yn groes i'r canllawiau gorchymyn atgyfeirio, sy'n 
argymell y dylid cynnal paneli mewn lleoliadau cymunedol. 

Mae cyfarpar TG addas ar gael i staff. Mae'r tîm rheoli'n adrodd nad yw'r system 
rheoli achosion bob amser yn rhoi'r holl fanylion sydd eu hangen arnynt i reoli 
perfformiad; felly, mae wedi datblygu nifer o daenlenni, sy'n darparu'r data sydd ei 
hangen arno. 

Mae'r panel adolygu a llongyfarch wedi cael ei werthuso'n annibynnol gan Brifysgol 
Glyndŵr Wrecsam ac mae canfyddiadau'r gwerthusiad cadarnhaol hwn wedi'u 
rhannu.  

Mae gwybodaeth am addysg, yn benodol nifer y plant sy'n cael eu haddysgu 'mewn 
mannau eraill', ar raglenni amgen, neu sy'n derbyn addysg gartref, yn cael ei 
defnyddio i amlygu lefelau presenoldeb yn yr ysgol gyda'r penaethiaid perthnasol. 
Mae hyn mewn ymateb i fater a nodwyd gan y GCI o blant yn cael eu cofnodi fel rhai 
sy'n cael eu haddysgu mewn mannau eraill, yn aml yn y cartref, ac nid yw'r addysg 
hon yn diwallu eu hanghenion.  

 

Crynodeb 

 
Cryfderau: 
 

 Mae yna weithlu medrus a brwdfrydig, sy'n darparu ymyriadau creadigol. 

 Mae'r Bwrdd wedi'u ffurfio'n llwyr ag aelodau da ac ymroddedig 

 Mae'r Bwrdd a'r GCI yn adnabod eu pobl ifanc yn dda ac yn ymatebol i'w 
hanghenion 

 Mae yna wasanaethau atal cryf, sy'n darparu cefnogaeth ac ymyrraeth i bobl 
ifanc sydd wedi cael cerdyn melyn neu ddatrysiad cymunedol neu wedi'u nodi 
fel bod mewn perygl o droseddu 

 Mae yna Ganolfan Ymbresenoli Iau, sy'n darparu gwasanaethau ac addysg 
iawndal ar gyfer pobl ifanc addas 
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 Mae'r buddsoddiad yn safle'r GCI wedi arwain at amgylchedd priodol a 
chroesawgar. 

 
Meysydd i'w gwella: 
 

 Dylai'r gwasanaethau prawf gael eu cynrychioli ar y Bwrdd ar lefel strategol a 
dylid llenwi swydd wag y swyddog prawf 

 Gellid gwneud mwy o ddefnydd o ofal cymdeithasol plant a systemau rheoli 
achosion y GCI i gynyddu diogelwch a lles plant a phobl ifanc 

 Dylid defnyddio offer rheoli i olrhain asesiadau AssetPlus i weld pryd y 
cwblheir y rhain a chymryd camau i sicrhau prydlondeb yr asesiadau hyn.  
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2. Gwarediadau llys 

Bydd gwaith gyda phlant a phobl ifanc a ddedfrydir gan y llysoedd yn fwy effeithiol 
os caiff ei dargedu, ei gynllunio a'i weithredu'n dda. Yn ein harolygiadau rydym yn 
edrych ar  
sampl o achosion. Ym mhob un o'r achosion hynny rydym yn arolygu yn erbyn pedair 
safon. 
 

2.1 Asesiad Rhagorol 

Mae'r asesiad yn wybodus, yn ddadansoddol ac yn bersonol, 
ac yn cynnwys y plentyn neu'r person ifanc a'i rieni/gofalwyr 
mewn modd gweithredol. 

 

Roedd asesiadau achos cychwynnol yn rhagorol. Gwnaeth rheolwyr achos ddefnydd 
da o ystod o wybodaeth wrth ymgymryd ag asesiadau, gan gynnwys gwybodaeth 
gofal cymdeithasol a'r heddlu. Dangosodd rheolwyr achos wybodaeth eang o effaith 
bosibl profiadau plentyndod anffafriol (ACE) a dealltwriaeth gref o faterion iechyd 
meddwl. Mae gan reolwyr achos fynediad i RAISE, cronfa ddata gofal cymdeithasol y 
plant, ac mae'r swyddog heddlu a secondiwyd yn ymgymryd â gwiriadau heddlu ar 
gyfer achosion newydd. Cafwyd asesiadau da o ymataliadau'r person ifanc mewn 
dros 90 y cant o achosion a thystiolaeth o ymgysylltu'n dda â'r person ifanc a'i 
deulu/gofalwyr.  

Lle'r oedd cysylltiad â'r dioddefwr, nid oedd persbectif y dioddefwr bob amser wedi'i 
gynnwys yn y prif asesiad. Roedd yr wybodaeth hon wedi'i chynnwys yn yr asesiad 
mewn llai na hanner yr achosion. Cofnodwyd yr wybodaeth hon ar wahân yn y 
cofnod achos ac nid oedd yn rhan o'r asesiad integredig.  

Roedd nifer o achosion lle cwblhawyd yr asesiad yn hwyr neu na chafodd ei 
ddiweddaru yn dilyn dedfrydu. Roedd hyn weithiau oherwydd bod y rheolwr achos 
eisiau darganfod mwy o wybodaeth am y person ifanc, ac fe wnaeth hyn achosi 
oedi'n ddianghenraid o ran cwblhau'r asesiad cychwynnol ar ddechrau'r gorchymyn.  

Roedd asesiadau o ddiogelwch a lles yn dda. Gwnaeth y staff ddefnydd effeithiol o'r 
holl wybodaeth oedd ar gael, gan gynnwys gwybodaeth gan deulu'r person ifanc a, 
lle bo'n briodol, o ddedfrydau carchar blaenorol. Cytunodd yr arolygwyr â'r 
dosbarthiad o ddiogelwch a lles mewn dros 90 y cant o achosion.  

Roedd asesiadau o risg o niwed i eraill yn dda mewn bron i 90 y cant o achosion. 
Roeddent yn cynnwys dadansoddiad da o ystod eang o wybodaeth, gan gynnwys 
gwybodaeth na arweiniodd at euogfarn droseddol ond yn berthnasol i'r risg. Roedd 
hyn yn cynnwys gwybodaeth gan gartrefi plant preswyl. Cafodd achos priodol ei 
uwchgyfeirio i gael ei reoli ar Lefel 2 MAPPA fel sy'n ofynnol. 
 

2.2 Cynllunio Rhagorol 

Mae cynllunio yn wybodus, yn gyfannol ac yn bersonol, ac yn 
cynnwys y plentyn neu'r person ifanc a'i rieni/gofalwyr mewn 
modd gweithredol. 
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Defnyddiodd rheolwyr achos ddogfen gynllunio a llwybrau AssetPlus i ddatblygu 
cynlluniau ar gyfer ymyrraeth. Ategwyd hyn gan gyfarfodydd cynllunio risg a 
chofnodi achosion. Roedd y cynllunio'n gryf ac yn ystyried ffactorau amrywiaeth y 
person ifanc a'u cryfderau a'u ffactorau amddiffynnol. 

Ym mhob achos a arolygwyd, talodd staff ddigon o sylw i aeddfedrwydd a 
chymhelliant y person ifanc. Roedd y cynllunio'n wannach mewn perthynas â 
dymuniadau'r dioddefwr. Roedd hyn oherwydd nad oedd dymuniadau dioddefwyr 
wedi'u hymgorffori yn y cynllun neu, lle defnyddiwyd gweithgareddau cyfyngedig, nid 
oedd unrhyw dystiolaeth bod y dioddefwr yn ymwybodol o'r gofyniad hwn.  

Roedd y cynllunio'n gryf yn dilyn dedfryd o garchar. Roedd cysylltiadau da gydag 
ystad y carchar a defnydd da o amodau trwydded yn dilyn rhyddhad.  

Maes cynllunio oedd angen ei ddatblygu oedd ymgysylltu â'r person ifanc a'i deulu. 
Mewn bron i chwarter yr achosion, nid oedd tystiolaeth bod y person ifanc a'i deulu 
wedi cael eu cynnwys yn ystyrlon yn y broses gynllunio. Fel y nododd arolygydd: 

"Mae cynllunio ymyriadau yn cael ei hysbysu gan yr asesiad o risgiau a ffactorau 
ymatal ac fe'i dilynir trwy gydol y broses o gyflwyno'r gorchymyn. Mae cynllunio yn 
golygu defnyddio asiantaethau eraill i gyflawni rhannau o'r cynllun, gan gynnwys y 
gweithiwr camddefnyddio sylweddau mewnol, yn ogystal â'r rheolwr achos sy'n 
gwneud defnydd o weithwyr ETE mewnol pan gafodd addysg ei fflagio fel mater. 
Mae'r rheolwr achos, fel sy'n gywir, yn osgoi dyblygu gwaith diogelwch tân sydd 
eisoes wedi'i gwblhau cyn y gorchymyn ond yn ailystyried materion allweddol fel rhan 
o'r targed gwneud penderfyniadau. Yr unig fater yw nad yw safbwyntiau rhieni 
wedi'u cynnwys yn y broses gynllunio". 

Roedd y cynllunio'n gymesur â chanlyniad y llys ym mhob achos a welwyd.  

Cynhaliwyd cynllunio i gadw'r plentyn neu'r person ifanc yn ddiogel yn dda. 
Ymgysylltodd y staff yn effeithiol ag asiantaethau eraill lle'r oeddent yn ymwneud â'r 
achos. Roedd y rhain yn cynnwys gwasanaethau gofal cymdeithasol, addysg ac ystad 
y carchar. Defnyddiodd y staff reolaethau ac ymyriadau priodol yn y mwyafrif o 
achosion. Roedd y rhain yn cynnwys mwy o ddefnydd o ymweliadau cartref a 
chymorth i deuluoedd.  

Roedd cynllunio i gadw pobl eraill yn ddiogel hefyd yn gryf, gyda defnydd da o 
reolaethau allanol a gofynion cyfreithiol. Roedd hyn yn cynnwys amodau trwydded, 
gofynion nad ydynt yn ymwneud â chymdeithas a gweithgareddau cyfyngedig. 
Roedd defnydd da o staff arbenigol mewnol, gan gynnwys arbenigwyr 
camddefnyddio sylweddau a CAMHS, ac asiantaethau allanol i gadw pobl eraill yn 
ddiogel. 

Roedd dau o'r bobl ifanc mewn lleoliadau preswyl goruchwyliaeth uchel oherwydd eu 
lefel uchel o risg o niwed i eraill.  

Mae gan GCI Wrecsam gyfarfod rheoli risg bob pythefnos lle trafodir risg uchel o 
niwed difrifol ac achosion diogelwch a lles. Bu problemau gyda phresenoldeb o ofal 
cymdeithasol plant, ond mae'r rhain bellach wedi cael sylw. Serch hynny, gellid 
ymestyn gwahoddiadau i'r cyfarfodydd hyn i ystod ehangach o ymarferwyr sy'n 
adnabod y person ifanc yn uniongyrchol, yn hytrach na dibynnu ar wybodaeth gan 
systemau megis cronfeydd data'r heddlu ac o wasanaethau addysg. Dylid dwyn y 
cynllunio risg o'r cyfarfodydd hyn yn gliriach ar ddogfennau cynllunio AssetPlus.  
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2.3 Gweithredu a chyflenwi Rhagorol 

Darperir gwasanaethau wedi'u ffocysu'n dda, personol a 
chydlynol o ansawdd uchel, gan ymgysylltu a chynorthwyo'r 
plentyn neu'r person ifanc. 

 

Mae gweithredu gwasanaethau yn gryfder arbennig yn Wrecsam. Mae rheolwyr 
achos wedi'u hymrwymo i feithrin perthnasau gweithio cadarnhaol ac yn daer yn eu 
hymagwedd at ymgysylltu â phobl ifanc. Roedd y staff yn adnabod eu pobl ifanc yn 
dda ac yn dangos cred wirioneddol y gallent fyw bywydau parchus o'r gyfraith. 
Nododd yr arolygwyr: 
 
"Gwnaeth y rheolwr achos lawer o ymdrech ac roedd yn ddyfalbarhaol a hyblyg er 
mwyn cychwyn ar y gorchymyn, a phan dechreuodd, parhaodd y dull hwn yn ystod y 
gorchymyn atgyfeirio".  
 
"Mae'n amlwg bod y rheolwr achos wedi gallu datblygu perthynas ardderchog gyda'r 
person ifanc mewn cyfnod byr. Mae wedi cyflawni'r gwaith gan ddefnyddio llawer o 
greadigrwydd y mae'r person ifanc wir wedi buddsoddi ynddo".  

Gwnaed gwaith da i gefnogi ymataliad mewn dros 90 y cant o achosion. Defnyddiodd 
rheolwyr achos ymagwedd bersonol i ddiwallu anghenion y person ifanc ac roeddent 
yn dda am gefnogi eu cydymffurfiaeth â'r GCI. Gwnaethant ddefnydd da o leoliadau 
iawndal, ac nid yn unig er mwyn gwneud yn iawn i'r gymuned. Defnyddiwyd 
sesiynau hefyd i feithrin hunan-barch a datblygu dealltwriaeth o ganlyniadau.  

Roedd ymyriadau a ddarperir gan CAMHS a gwasanaethau camddefnyddio 
sylweddau yn arbennig o gryf. Roedd y gweithwyr hyn yn darparu gwasanaethau a 
oedd yn adweithiol ac yn ymatebol i ddiwallu anghenion pobl ifanc.  

Yn y rhan fwyaf o achosion, cymerwyd camau torri yn ôl yr angen ac roedd rheolwyr 
achos yn defnyddio panel toriadau. Lle'n briodol, gwnaethant addasu eu hymyriadau 
i geisio ailgysylltu'r person ifanc i wella cydymffurfiaeth.  

Roedd cynllunio ymadael yn gryfder arbennig. Mewn nifer o achosion a arolygwyd, 
roedd y rheolwr achos yn gwneud cynlluniau ymadael a chynlluniau wrth gefn 
ystyrlon ar gyfer y person ifanc, lle roedd angen y rhain. Er enghraifft, parhawyd 
gydag ymyriadau camddefnyddio sylweddau, darparwyd CAMHS parhaus, neu 
gyfeirio'r person ifanc at asiantaethau eraill, megis Gwobr Dug Caeredin a 
gwasanaethau addysg.  

Bu'r staff yn hyrwyddo diogelwch a lles pobl ifanc yn dda mewn dros 90 y cant o 
achosion. Roedd rheolwyr achos yn gyson wrth ymgysylltu â sefydliadau eraill, yn 
enwedig gofal cymdeithasol plant, i gael mynediad at wasanaethau a allai ddiwallu 
anghenion y plant a'r bobl ifanc. Cyfeiriwyd achosion at ofal cymdeithasol mewn 
modd amserol a phriodol. Pan nad oedd yr ymatebion yn cwrdd ag anghenion y 
person ifanc, cafodd hyn ei uwchgyfeirio trwy reolwyr.  

Nid oedd gan ofal cymdeithasol plant fynediad at gronfa ddata'r system cyfiawnder 
ieuenctid. 
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Roedd y staff yn cyfathrebu'n dda gyda theulu'r person ifanc i gefnogi diogelwch a 
lles.  

Roedd ansawdd gwaith y staff i reoli risg o niwed i eraill yn dda mewn bron i 90 y 
cant o achosion. Cyflwynodd staff ymyriadau i reoli'r risg hon a gwnaethant ddefnydd 
da o asiantaethau eraill. Roedd defnydd deallus o wybodaeth yr heddlu. Rhoddodd y 
swyddog heddlu a secondiwyd faner 'hysbysu os' ar gronfa ddata'r heddlu, a oedd yn 
golygu ei fod yn cael ei hysbysu ar unwaith pe bai achosion a oedd yn agored i'r GCI 
yn dod at sylw'r heddlu. Golygai hynny y gallai rheolwyr achos ymateb yn syth i 
unrhyw newidiadau mewn risg.  

2.4 Adolygu Da 

Mae adolygu cynnydd yn wybodus, yn ddadansoddol ac yn 
bersonol, ac yn cynnwys y plentyn neu'r person ifanc a'i 
rieni/gofalwyr mewn modd gweithredol. 

 

Roedd yr adolygu yn llai cryf, er ei fod yn dal i fod yn dda. Mewn chwarter o'r 
achosion, nid oedd adolygiadau'n canolbwyntio'n ddigonol ar ymataliadau'r person 
ifanc. Mewn un achos, roedd adolygiad o adroddiad gorchymyn cyfeirio, ond nid 
oedd asesiad AssetPlus wedi'i adolygu, gan olygu na ystyriwyd effaith ffactorau a 
effeithiodd ar ymataliad y plentyn, fel amgylchedd teuluol, mewn modd ffurfiol.  

Nododd arolygydd: 

"Mae tystiolaeth o weithgaredd adolygu a chysylltu â gofal cymdeithasol ynglŷn â 
phryderon yn y maes hwn ... ond nid yw hyn yn annog adolygiad ffurfiol i gael ei 
gwblhau i gasglu'r wybodaeth hon".  

Cynhaliwyd adolygiadau a oedd yn canolbwyntio ar gadw'r plentyn neu'r person ifanc 
yn ddiogel mewn dros ddwy ran o dair o achosion. Mewn rhai achosion, roedd 
adolygiad ffurfiol wedi'i gwblhau yn dilyn dedfryd newydd ond nid oedd hyn yn 
cynnwys gwybodaeth ar, a dadansoddiad o effaith y ddedfryd honno. Roedd dau 
achos lle'r oedd y rheolwr achos wedi bod ar absenoldeb salwch ac ni chwblhawyd 
unrhyw adolygiad.  

Mewn achosion eraill, fe wnaeth adolygiadau ystyried y newidiadau mewn diogelwch 
a lles. Roeddent yn cynnwys esboniadau clir ynghylch pam y bu newid yn yr asesiad. 
Cwblhawyd adolygiadau yn dilyn cyfarfodydd rheoli risg.  

Gwnaed adolygiadau i gadw pobl eraill yn ddiogel mewn modd da yn y rhan fwyaf o 
achosion. Defnyddiodd y staff wybodaeth gan asiantaethau eraill mewn tri chwarter 
o achosion. Roedd yr adolygiadau'n llai cryf pan gafodd asesiad AssetPlus ei 
adolygu'n dechnegol ond ni chafodd y dadansoddiad o ffactorau risg ei ddiweddaru. 
Hefyd, roedd diffyg mewnbwn gan blant a phobl ifanc a rhieni/gofalwyr i'r broses 
adolygu.  

Mae gan GCI Wrecsam broses panel adolygu a llongyfarch. Er na welwyd hyn yn 
unrhyw un o'r achosion gwarediad llys a arolygwyd, fe'i cydnabyddir fel proses dda 
ar gyfer pobl ifanc sydd wedi gwneud yn arbennig o dda ar eu hymyrraeth. Mae'r 
panel hwn yn gallu adnabod a rhoi adborth ffurfiol i'r person ifanc a'i deulu ar y 
cynnydd a wnaed ganddynt. Mae pobl ifanc sydd wedi gwneud cynnydd da yn cael 
eu hargymell gan reolwyr achos ar gyfer y panel hwn.  

 



Arolygiad o wasanaethau troseddau ieuenctid yn: Wrecsam 
 

22

 
 
 
 
 
 

Crynodeb  

 
Cryfderau: 
 

 Caiff asesiadau eu cwblhau i safon uchel ac maent yn gwneud defnydd da o 
wybodaeth gan asiantaethau eraill  

 Gwna'r staff ddefnydd da o amodau trwydded yn dilyn rhyddhau'r person 
ifanc o'r ddalfa a gwneud defnydd creadigol a phriodol o ofynion ar 
orchmynion adsefydlu ieuenctid 

 Mae trefniadau aml-asiantaeth cryf ac fe'u defnyddir yn dda i reoli pobl ifanc 

 Mae gan y staff sgiliau ymgysylltu rhagorol ac maent wedi ymrwymo i 
gyflawni'r canlyniadau gorau i bobl ifanc sy'n destun goruchwyliaeth 
cyfiawnder ieuenctid 

 Mae gan staff fynediad i ystod o adnoddau ac maent yn greadigol ac yn 
ymatebol i anghenion eu pobl ifanc. 

 
Meysydd i'w gwella: 
 

 Mae asesiadau AssetPlus weithiau'n cael eu cwblhau'n hwyr, ac mae angen 
proses well i sicrhau eu bod yn cael eu cwblhau ar amser 

 Mae angen integreiddio barn dioddefwyr yn well mewn asesiadau a 
chynlluniau 

 Mae angen i adolygiadau gymryd mwy o ystyriaeth i'r newidiadau yn 
amgylchiadau'r person ifanc ac i ddadansoddi'n llawn effaith y rhain ar 
bryderon diogelwch a lles a risg i eraill.  

 

  



Arolygiad o wasanaethau troseddau ieuenctid yn: Wrecsam 
 

23

3. Gwarediadau tu allan i'r llys 

Bydd y gwaith gyda phlant a phobl ifanc sy'n derbyn gwarediadau tu allan i'r llys yn 
fwy effeithiol os caiff ei dargedu, ei gynllunio a'i weithredu'n dda. Yn ein 
harolygiadau, edrychwn ar sampl o achosion. Ym mhob un o'r achosion hynny rydym 
yn eu harolygu yn erbyn pedair safon. 

Mae'r broses gwarediad tu allan i'r llys yn Wrecsam yn arbennig o gryf. Cynigir 
ymyriadau i atal pobl ifanc rhag mynd i mewn i'r system cyfiawnder troseddol yn 
dilyn 'cerdyn melyn'. Mae cardiau melyn yn cael eu gweinyddu gan swyddogion 
cymorth cymunedol yr heddlu mewn ymateb i achosion o ymddygiad 
gwrthgymdeithasol. Hysbysir y GCI bod cerdyn melyn wedi'i roi ac mae'r GCI yn 
ysgrifennu at y teulu i gynnig ymyriad. Os caiff y person ifanc ail gerdyn melyn, 
mae'r GCI yn ymgymryd ag ymweliad cartref. Mae hwn yn ddull rhagweithiol o 
ddarparu cefnogaeth.  

Mae yna broses glir ar gyfer delio â phob mater troseddol, y mae'r heddlu yn ei 
ddeall. Ar gyfer troseddau cyntaf lefel isel iawn, gall yr heddlu weinyddu datrysiad 
cymunedol. Os nad yw'r plentyn neu'r person ifanc yn derbyn cyfrifoldeb, neu os yw'r 
mater yn fwy difrifol, cyfeirir y penderfyniad at Wasanaeth Erlyn y Goron am 
benderfyniad ar gyhuddo. Cyfeirir pob mater arall at y GCI ar gyfer y penderfyniad 
gwaredu sydd i'w wneud gan y biwro.  

Dyrennir achosion i weithiwr, sy'n ymgymryd ag asesiad ac yn gwneud argymhellion 
ar gyfer ymyrraeth.  

Mae'r biwro'n cynnwys cynrychiolwyr o'r heddlu a'r GCI a gwirfoddolwr cymunedol. 
Mae aelodau'r biwro'n cael rhoi eu barn mewn modd cyfartal yn y broses o wneud 
penderfyniadau ac maent yn penderfynu ar y math o warediad. Mae ystod lawn o 
benderfyniadau gwaredu ar gael iddynt. Y rhain yw: dim camau pellach, datrysiad 
cymunedol, datrysiad cymunedol a mwy, rhybuddiad ieuenctid, rhybuddiad neu 
gyhuddiad amodol i bobl ifanc. Yn yr achosion a arolygwyd, roedd tystiolaeth bod yr 
ystod lawn o benderfyniadau gwaredu yn cael eu defnyddio.  

 

3.1 Asesiad Angen gwella 

Mae'r asesiad yn wybodus, yn ddadansoddol ac yn bersonol, 
ac yn cynnwys y plentyn neu'r person ifanc a'i rieni/gofalwyr 
mewn modd gweithredol. 

 

Defnyddiodd GCI Wrecsam offeryn asesu mewnol ac AssetPlus i gwblhau asesiadau o 
warediadau tu allan i'r llys. Roedd yr offeryn mewnol wedi newid yn ddiweddar, ac 
roedd gan y fersiwn newydd fwy o le ar gyfer cofnodi materion diogelwch a lles a 
risg o niwed i eraill. Defnyddiodd yr achosion a arolygwyd gymysgedd o offer 
blaenorol a chyfredol, ac AssetPlus. Roedd y cwestiwn procio 'pam?', yn dilyn nodi 
lefel risg, wedi'i ddiddymu o'r offeryn newydd. Mae hyn yn golygu bod posibilrwydd 
na fydd y dadansoddiad proffesiynol ar gyfer y penderfyniad hwnnw wedi'i fynegi'n 
glir.  

Mae'r rhan fwyaf o achosion gwaredu tu allan i'r llys yn cael eu rheoli gan y tîm 
cymunedol ac adferol, ond os yw ffactorau risg yn amlwg, mae'r achos yn cael ei 
reoli gan dîm ar ôl y llys. Roedd yr achosion tu allan i'r llys yn y sampl arolygu yn 
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cynnwys saith datrysiad cymunedol, pedwar rhybudd ieuenctid a dau rybudd amodol 
ieuenctid.  

Mewn dros 90 y cant o achosion, dadansoddodd yr asesiad sut i gefnogi ymataliad y 
plentyn neu berson ifanc. Cwblhawyd yr asesiadau hyn o fewn cyfnod amser priodol, 
roedd pob un ohonynt yn ymgysylltu â'r person ifanc a'r rhiant ac yn dangos 
dealltwriaeth dda o aeddfedrwydd a gallu'r person ifanc i ymgysylltu â'r ymyriad.  

Un maes sydd angen ei ddatblygu ymhellach yw integreiddio barn a dymuniadau'r 
dioddefwr i'r asesiad. Roedd y gweithiwr dioddefwyr yn cysylltu â dioddefwyr a 
pharatowyd adroddiad ar gyfer y biwro, ond roedd yr wybodaeth hon yn cael ei 
storio ar wahân i'r asesiad craidd. Yn ogystal, gan fod yr wybodaeth hon, fel sy'n 
gywir, wedi'i diogelu gan gyfrinair, ni allai'r rheolwyr achos gael mynediad hawdd 
ato.  

Gwnaed asesiadau ar ddadansoddi sut i gadw'r plentyn neu'r person ifanc yn ddiogel 
yn llai da, gyda lla na thri chwarter yr asesiadau hyn yn ddigonol. Roedd hyn am 
amrywiaeth o resymau. Un diffyg a nodwyd oedd nad oedd materion diogelu 
ehangach yn gysylltiedig â'r grŵp cyfoedion a'r gymuned, a'u heffaith ar y plentyn 
neu'r person ifanc, yn cael eu hystyried yn llawn. Mae ystyried materion o'r fath yn 
cael ei adnabod fel diogelu cyd-destunol. Ail reswm oedd, er bod gwybodaeth wedi'i 
chynnwys yn yr asesiad, fel bod yn destun camfanteisio'n rhywiol ar blant, nid oedd 
dadansoddiad nac esboniad o effaith y profiad hwnnw ar ddiogelwch a lles y person 
ifanc. Yr eithriad oedd yr achosion rhybuddion amodol ieuenctid, lle gwnaed hyn yn 
dda yn y ddau achos.  

Cytunodd yr arolygwyr gyda'r asesiad o ddiogelwch a lles mewn bron i ddwy ran o 
dair o'r achosion.  

Roedd angen datblygiad ymhellach ar asesiadau o ran sut i gadw pobl eraill yn 
ddiogel. Gwnaed y rhain yn ddigon da mewn dim ond dros hanner yr achosion. 
Cytunodd yr arolygwyr gyda'r asesiad o risg o niwed i eraill mewn hanner yr 
achosion. Lle na wnaethon nhw, roedd hyn weithiau oherwydd bod gwybodaeth ar 
goll neu'n anghyflawn, megis pam y rhoddwyd plentyn mewn cartref preswyl 
arbenigol. Lle gwnaed asesiadau yn dda, roedd defnydd da o wybodaeth, yn enwedig 
gwybodaeth yr heddlu. Nododd arolygydd: 

"Mae asesiad da o risg i eraill.. Mae hyn oherwydd gwybodaeth yr heddlu mewn 
perthynas â'i feddiant o gyllell a'i ymddygiad tuag at yr heddlu". 

Gwnaethpwyd asesiadau ar sut i gadw pobl eraill yn ddiogel yn dda yn y ddau achos 
rhybudd amodol ieuenctid a arolygwyd.  

Fel yn achos diogelwch a lles, roedd enghreifftiau bod gwybodaeth ar gael ac wedi'i 
chofnodi ar yr asesiad ond, eto, nid oedd dadansoddiad nac esboniad o'r effaith ar y 
perygl o niwed i eraill gan y person ifanc.  

Rhagwelir y bydd yr offeryn asesu newydd a ddatblygwyd gan y GCI yn mynd i'r 
afael â'r mater diwethaf hwn. 
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3.2 Cynllunio Angen gwella 

Mae cynllunio yn wybodus, yn gyfannol ac yn bersonol, ac yn 
cynnwys y plentyn neu'r person ifanc a'i rieni/gofalwyr mewn 
modd gweithredol. 

 

Roedd cynllunio i gefnogi ymataliad y person ifanc yn gryf iawn, a gwnaethpwyd hyn 
yn dda ym mhob achos. Roedd y cynllunio yn ystyried anghenion amrywiaeth, 
aeddfedrwydd a chymhelliant, ac yn ymgysylltu â'r person ifanc. Nododd arolygydd:  

"Cynllunio digonol mewn perthynas â chefnogi ymataliad y person ifanc a 
dealltwriaeth dda o aeddfedrwydd, gallu a chymhelliant y person ifanc i newid.  

Y flaenoriaeth yn yr achos hwn yw sicrhau bod y person ifanc yn ymgysylltu â'r 
rheolwr achos ac yn adeiladu ymddiriedaeth a fydd yn galluogi cwblhau gwaith 
dioddefwyr a darparu llwyfan ar gyfer gweithgaredd pwrpasol. Oherwydd anghenion 
dysgu'r person ifanc, mae'r rheolwr achos wedi blaenoriaethu meithrin perthynas â 
nhw cyn cwblhau'r gwaith y gallai ei gael yn anodd ei ddeall. Maent wedi addasu'r 
cynllun i ddiwallu anghenion y person ifanc". 

Gwnaethpwyd y cynllunio i gadw'r person ifanc yn ddiogel yn dda mewn dros dri 
chwarter yr achosion. Mae'r meysydd i'w datblygu yn cynnwys cael gwybodaeth gan 
asiantaethau eraill, megis gofal cymdeithasol, yn enwedig os yw'r plentyn yn dod o'r 
tu allan i'r ardal. Defnyddiwyd gwybodaeth gan wasanaethau gofal cymdeithasol ac 
addysg plant lleol pan oedd ar gael.  

Mae angen gwella ymhellach gwaith cynllunio i gadw pobl eraill yn ddiogel. Canfu'r 
arolygwyr fod hyn wedi'i wneud yn dda mewn dim ond hanner yr achosion. Nid oedd 
digon o wybodaeth gan asiantaethau eraill i hysbysu cynllunio ac roedd diffyg 
cynllunio wrth gefn i reoli risg o niwed i eraill mewn sawl achos. Wrth edrych ar yr 
achosion rhybudd amodol ieuenctid yn unig, cynlluniwyd ar gyfer risg i eraill a 
diogelwch a lles yn dda. Roedd enghreifftiau o hyn yn cynnwys gosod marcwyr 
rhybudd yr heddlu ar gyfeiriad dioddefwr a defnydd priodol o stopio a chwilio yn 
dilyn gwybodaeth bod y person ifanc yn cario cyllell. 

3.3 Gweithredu a chyflenwi Angen gwella 

Darperir gwasanaethau wedi'u ffocysu'n dda, personol a 
chydlynol o ansawdd uchel, gan ymgysylltu a 
chynorthwyo'r plentyn neu'r person ifanc. 

 

Canfu'r arolygwyr fod ymataliad y plentyn neu'r person ifanc yn cael ei gefnogi'n dda 
ym mhob achos. Roedd pob achos hefyd yn nodi anghenion amrywiaeth, yn rhoi 
digon o ffocws i berthynas weithio effeithiol gyda'r person ifanc a'i rieni/gofalwyr ac 
yn cefnogi cydymffurfiaeth.  

Enghraifft o ddarpariaeth gwasanaeth a nodwyd gan arolygydd oedd: 

"Cafwyd rhywfaint o ymyrraeth ardderchog yn yr achos hwn; o arwyddocad penodol, 
mae gan y person ifanc ddiagnosis o ADHD ond nid yw'n cymryd meddyginiaeth ond 
yn yfed diodydd egni. Mae'r gweithiwr camddefnyddio sylweddau wedi cyflwyno 
sesiynau ar y problemau iechyd posibl gyda diodydd egni, gan roi gwybodaeth am eu 
cynnwys, eu siwgr a'u caffein, a'r risgiau iechyd. Mae hi hefyd wedi gweithio gydag ef 
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ar faterion iechyd ac ar hyn o bryd mae'n gwneud y sesiynau Soffa i 5K gydag ef i 
gryfhau iechyd a hunan-barch. Mae hefyd wedi gwneud DVD adferol. 
 
Roedd mynegai'r drosedd yn gwastraffu amser yr heddlu, ac wrth iddo gael ei yrru 
gartref gan y rheolwr achos, fe ddaethant ar draws digwyddiad yr heddlu a oedd â 
lefel uchel o bresenoldeb yr heddlu, heb unrhyw ddigwyddiad amlwg. Pan oedd yn ôl 
yn y cartref, cafodd y digwyddiad hwn ei gartwnio a thrafodwyd yr effaith bosibl i 
ymateb yr heddlu pe bai digwyddiad go iawn wedi digwydd". 

Roedd defnydd da o ymweliadau cartref i gefnogi cydymffurfiaeth pe bai angen 
hynny.  

Hyrwyddwyd diogelwch a lles y person ifanc yn dda mewn dros dri chwarter yr 
achosion. Roedd hyn weithiau'n cael ei rwystro gan ddiffyg gwybodaeth gan 
asiantaethau eraill, naill ai oherwydd na ofynnwyd amdano, neu oherwydd nad oedd 
yr asiantaeth berthnasol wedi ei darparu. 

Gwnaed darpariaeth gwasanaeth dda i gefnogi diogelwch pobl eraill mewn dim ond 
hanner yr achosion. Roedd hyn eto'n bennaf oherwydd diffyg gwybodaeth gan 
asiantaethau eraill, ond hefyd achosion lle dylai'r GCI fod wedi rhannu gwybodaeth 
gyda phartneriaid ynglŷn â risg. Er enghraifft, ni chafodd gwybodaeth am berson 
ifanc a oedd yn destun gweithdrefnau amddiffyn plant ei rannu gydag asiantaethau 
perthnasol yn brydlon.  

Cyflawnwyd y gwasanaethau yn dda mewn achosion rhybudd ieuenctid amodol ar 
gyfer ymataliad, risg i'w hunain a risg i eraill.  

3.4 Gweithio ar y cyd Rhagorol 

Mae gweithio ar y cyd â'r heddlu yn cefnogi darparu 
gwasanaethau personol ac wedi'u cydlynu o ansawdd uchel. 

 

Mae gweithio ar y cyd yn faes o gryfder arbennig yn Wrecsam. Mae yna fiwro 
gwarediadau tu allan i'r llys lle gwneir penderfyniad ar y cyd ar bob achos addas. 
Caiff y penderfyniadau eu cynorthwyo gan adroddiad asesiad a phanel y biwro. Mae'r 
adroddiad yn cynnwys argymhellion ar gyfer ymyrraeth, ond mae'r penderfyniad ar 
warediad yn cael ei wneud gan y biwro. Mewn bron i bob un o'r achosion, canfu'r 
arolygwyr fod yr argymhellion yn briodol ac yn gymesur. Ym mhob achos, roedd yr 
argymhellion yn ystyried lefel dealltwriaeth y person ifanc ac fe wnaeth y GCI 
gyfraniad cadarnhaol at wneud penderfyniadau.  

Gweithiodd y GCI yn effeithiol gyda'r heddlu i weithredu gwarediad tu allan i'r llys 
ymhob achos a arolygwyd. Cyflwynodd y swyddog heddlu a secondiwyd y gwarediad 
cyn gynted â bod hynny'n ymarferol yn dilyn penderfyniad y biwro, yn aml ar yr un 
noson. Pan oedd yn bosibl, gwnaethpwyd hyn hefyd gyda rheolwr achos y GCI. Yna 
cofnododd y swyddog heddlu y gwarediad ar gronfeydd data'r heddlu a'r GCI. Mae 
ganddo system ar gyfer sicrhau ei fod yn gallu logio bod y gwarediad wedi dod i ben 
ac mae hefyd yn cofnodi hyn yn uniongyrchol ar gronfa ddata'r heddlu. 
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Crynodeb 

 
Cryfderau: 
 

 Mae proses gwneud penderfyniadau'r biwro yn enghraifft wych o wneud 
penderfyniadau ar y cyd 

 Mae ymyrraeth a chefnogaeth ar gyfer pobl ifanc sydd mewn perygl o fynd i 
mewn i'r system cyfiawnder troseddol, gan gynnwys y rheini sydd wedi 
derbyn datrysiad cymunedol neu gerdyn melyn  

 Ceir asesiadau ardderchog o ymataliadau pobl ifanc 

 Mae ystod dda o ymyriadau ar gael i blant a phobl ifanc, gan gynnwys y 
Ganolfan Ymbresenoli Iau, iawndal a chefnogaeth staff arbenigol. 

 Mae gan y staff sgiliau ymgysylltu da ac maent yn ymatebol i anghenion 
unigol 

 Mae'r staff yn ddyfal wrth geisio ymgysylltu â phobl ifanc sydd wedi'u nodi fel 
rhai sydd mewn perygl fwyaf o fynd i mewn i'r system cyfiawnder troseddol.  

 
Meysydd i'w gwella: 
 

 Dylai asesiadau dynnu'r holl wybodaeth berthnasol at ei gilydd i ddarparu 
dadansoddiad ac esboniad o'r categoreiddiad o risg 

 Nid yw barn y dioddefwr wedi'u hintegreiddio i'r prosesau asesu neu gynllunio  

 Dylai fod gwell defnydd o wybodaeth gan asiantaethau eraill, yn enwedig 
gofal cymdeithasol plant y tu allan i'r ardal.  
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Atodiad 1 – Methodoleg 

Ceir crynodeb isod o'r fethodoleg arolygu, sy'n gysylltiedig â'r tri maes yn ein 
fframwaith safonau. Roedd ein ffocws ar gael tystiolaeth yn erbyn y safonau, 
cwestiynau ac awgrymiadau allweddol o fewn y fframwaith. 

Maes un: darpariaeth sefydliadol  

Cyflwynodd y gwasanaeth troseddau ieuenctid dystiolaeth ymlaen llaw ac fe wnaeth 
y pennaeth addysg (cadeirydd presennol y Bwrdd Rheoli) a'r rheolwr atal a 
chefnogaeth roi cyflwyniad a oedd yn cwmpasu'r meysydd canlynol:  

 Sut mae trefniadau darpariaeth sefydliadol yn y maes hwn yn sicrhau bod 
gwaith eich GCI mor effeithiol ag y gallai fod, a bod cyfleoedd bywyd plant a 
phobl ifanc sydd wedi troseddu yn cael eu gwella?  

 Beth yw eich blaenoriaethau ar gyfer gwella'r trefniadau hyn ymhellach?  

Yn ystod y prif gyfnod gwaith maes, gwnaethom gynnal arolwg o 21 o reolwyr achos 
unigol, gan ofyn iddynt am eu profiadau o hyfforddiant, datblygiad, arweinyddiaeth a 
goruchwyliaeth rheolwyr. Cynhaliwyd amryw gyfarfodydd a grwpiau ffocws, gan 
ganiatáu inni driongli tystiolaeth a gwybodaeth. Yn gyfan gwbl, gwnaethom gynnal 
15 o'r rhain.  

Maes dau: gwarediadau llys 

Gwnaethom gwblhau asesiadau achos dros gyfnod o wythnos, gan archwilio ffeiliau 
achos a chyfweld â rheolwyr achos. Roedd chwe deg y cant o'r achosion a 
ddewiswyd yn rhai plant a phobl ifanc a oedd wedi derbyn gwarediadau llys chwech i 
naw mis ynghynt, a oedd yn ein galluogi i archwilio gwaith mewn perthynas ag 
asesu, cynllunio, gweithredu ac adolygu. Lle roedd angen, buom hefyd yn cyfweld â 
phobl eraill a oedd yn ymwneud yn sylweddol â'r achos.  

Gwnaethom archwilio 25 o achosion ar ôl y llys. Gosodwyd maint y sampl i gyrraedd 
lefel hyder o 80 y cant (gyda lwfans gwallau o 5), a gwnaethom sicrhau bod y 
cymarebau mewn perthynas â dosbarthiadau rhywedd, math o ddedfryd neu 
warediad, risg o niwed difrifol, a risg i ddiogelwch a lles yn cyfateb â'r rheini yn y 
boblogaeth gymwys. 

Maes tri: gwarediadau tu allan i'r llys 

Gwnaethom gwblhau asesiadau achos dros gyfnod o wythnos, gan archwilio ffeiliau 
achos a chyfweld â rheolwyr achos. Roedd pedwar deg y cant o'r achosion a 
ddewiswyd yn rhai plant a phobl ifanc a oedd wedi derbyn gwarediadau tu allan i'r 
llys rhwng tri a phum mis ynghynt. Fe wnaeth hyn ein galluogi i archwilio gwaith 
mewn perthynas ag asesu, cynllunio, gweithredu a gweithio ar y cyd. Lle roedd 
angen, fe wnaethom gyfweld â phobl eraill a oedd yn ymwneud yn sylweddol â'r 
achos. Tynnwyd un achos allan o'r sampl y tu allan i'r llys a'i symud i'r sampl ar ôl y 
llys gan fod y biwro wedi argymell cyhuddo'r achos. 

Gwnaethom archwilio 14 gwarediad tu allan i'r llys. Gosodwyd maint y sampl i 
gyrraedd lefel hyder o 80 y cant (gyda lwfans gwallau o 5), a gwnaethom sicrhau 
bod y cymarebau mewn perthynas â dosbarthiadau rhywedd, math o ddedfryd neu 
warediad, risg o niwed difrifol, a risg i ddiogelwch a lles yn cyfateb â'r rheini yn y 
boblogaeth gymwys. 
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Atodiad 2 – Canlyniadau'r arolygiad 

 
1. Darpariaeth sefydliadol 

 

Safonau a chwestiynau allweddol Sgôr 

1.1. Llywodraethu ac arweinyddiaeth 

Mae llywodraethu ac arweinyddiaeth y YOS yn cefnogi ac yn 
hyrwyddo darparu gwasanaeth personol ac ymatebol o 
ansawdd uchel i bob plentyn a pherson ifanc. 

Rhagorol 

1.1.1. A oes gweledigaeth a strategaeth leol eglur ar gyfer 
darparu gwasanaeth personol ac ymatebol o ansawdd 
uchel i bob plentyn a pherson ifanc? 

  

1.1.2. A yw'r trefniadau partneriaeth yn cefnogi darparu 
gwasanaeth effeithiol mewn modd gweithredol? 

  

1.1.3. A yw arweinyddiaeth y GCI yn cefnogi darparu 
gwasanaeth effeithiol? 

  

1.2. Staff  

Mae staff o fewn y GCI wedi'u galluogi i ddarparu 
gwasanaeth personol ac ymatebol o ansawdd uchel i bob 
plentyn a pherson ifanc. 

Da 

1.2.1. A yw lefelau staffio a llwyth gwaith yn cefnogi darparu 
gwasanaeth personol ac ymatebol o ansawdd uchel i bob 
plentyn a pherson ifanc? 

 

1.2.2. A yw sgiliau staff y GCI yn cefnogi darparu gwasanaeth 
personol ac ymatebol o ansawdd uchel i bob plentyn a 
pherson ifanc? 

 

1.2.3. A yw goruchwyliaeth gwaith yn cefnogi darpariaeth a 
datblygiad proffesiynol o ansawdd uchel? 

 

1.2.4. A yw'r trefniadau ar gyfer dysgu a datblygu yn 
gynhwysfawr ac yn ymatebol? 

 

1.3. Partneriaethau a gwasanaethau  

Mae ystod gynhwysfawr o wasanaethau o ansawdd uchel ar 
waith, sy'n galluogi darpariaeth bersonol ac ymatebol i bob 
plentyn a pherson ifanc. 

Da 
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1.3.1. A oes dadansoddiad digon cynhwysfawr a chyfredol o 
broffil plant a phobl ifanc, er mwyn sicrhau y gall y GCI 
ddarparu gwasanaethau wedi'u targedu'n dda? 

 

1.3.2. A oes gan bartneriaeth y GCI fynediad i swm, ystod ac 
ansawdd gwasanaethau ac ymyriadau i ddiwallu 
anghenion pob plentyn a pherson ifanc? 

 

1.3.3. A yw trefniadau gyda darparwyr, partneriaid statudol, ac 
asiantaethau eraill yn sefydledig, yn cael eu cynnal a'u 
defnyddio'n effeithiol i ddarparu gwasanaethau o ansawdd 
uchel? 

 

1.4. Gwybodaeth a chyfleusterau 

Mae gwybodaeth amserol a pherthnasol ar gael ac mae 
cyfleusterau priodol ar waith i gefnogi ymagwedd bersonol 
ac ymatebol o ansawdd uchel ar gyfer pob plentyn a 
pherson ifanc. 

Rhagorol 

1.4.1. A yw'r polisïau a'r canllawiau angenrheidiol ar waith er 
mwyn galluogi staff i ddarparu gwasanaeth o safon, sy'n 
diwallu anghenion pob plentyn a pherson ifanc? 

 

1.4.2. A yw amgylchedd(au) darpariaeth y GCI yn bodloni 
anghenion pob plentyn a pherson ifanc ac yn galluogi staff 
i ddarparu gwasanaeth o safon? 

 

1.4.3. A yw'r systemau technoleg gwybodaeth a chyfathrebu 
(TGCh) yn galluogi staff i ddarparu gwasanaeth o safon 
sy'n diwallu anghenion pob plentyn a pherson ifanc? 

 

1.4.4. A yw dadansoddiad, tystiolaeth a dysgu yn cael eu 
defnyddio'n effeithiol i annog gwelliant? 

 

 

2. Gwarediadau llys 

 

Safonau a chwestiynau allweddol Sgôr 
a % ydy 

2.1. Asesiad  

Mae'r asesiad yn wybodus, yn ddadansoddol ac yn bersonol, ac 
yn cynnwys y plentyn neu'r person ifanc a'i rieni/gofalwyr mewn 
modd gweithredol. 

Rhagorol 

2.1.1. A yw'r asesiad yn dadansoddi'n ddigonol sut i gefnogi 
ymataliad y plentyn neu berson ifanc?   

92% 
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2.1.2. A yw'r asesiad yn dadansoddi'n ddigonol sut i gadw'r 
plentyn neu'r person ifanc yn ddiogel? 

92% 

2.1.3. A yw'r asesiad yn dadansoddi'n ddigonol sut i gadw pobl 
eraill yn ddiogel? 

88% 
 
 
 

2.2. Cynllunio 

Mae cynllunio yn wybodus, yn gyfannol ac yn bersonol, ac 
yn cynnwys y plentyn neu'r person ifanc a'i rieni/gofalwyr 
mewn modd gweithredol. 

Rhagorol 

2.2.1. A yw cynllunio'n ffocysu'n ddigonol ar gefnogi ymataliad 
y plentyn neu berson ifanc? 

96% 

2.2.2. A yw cynllunio'n ffocysu'n ddigonol ar gadw'r plentyn 
neu'r person ifanc yn ddiogel? 

86% 

2.2.3. A yw cynllunio'n ffocysu'n ddigonol ar gadw pobl eraill yn 
ddiogel? 

81% 

2.3. Gweithredu a chyflenwi 

Darperir gwasanaethau o ansawdd uchel, wedi'i ffocysu'n 
dda, sy'n bersonol a chydlynol, yn ymgysylltu ac yn 
cynorthwyo'r plentyn neu'r person ifanc. 

Rhagorol 

2.3.1. A yw'r gweithrediad a'r cyflenwad o wasanaethau'n 
cefnogi ymataliad y plentyn neu'r person ifanc mewn 
modd effeithiol? 

96% 

2.3.2. A yw'r gweithrediad a'r cyflenwad o wasanaethau'n 
cefnogi diogelwch y plentyn neu'r person ifanc mewn 
modd effeithiol? 

89% 

2.3.3. A yw'r gweithrediad a'r cyflenwad o wasanaethau'n 
cefnogi diogelwch pobl eraill mewn modd effeithiol? 

89% 

2.4. Adolygu 

Mae adolygu cynnydd yn wybodus, dadansoddol a 
phersonol, ac yn cynnwys y plentyn neu'r person ifanc a'i 
rieni/gofalwyr yn weithredol. 

Da 

2.4.1. A yw adolygu yn canolbwyntio'n ddigonol ar gefnogi 
ymataliad y plentyn neu berson ifanc? 

75% 

2.4.2. A yw adolygu'n canolbwyntio'n ddigonol ar gadw'r 
plentyn neu berson ifanc yn ddiogel? 

69% 
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2.4.3. A yw adolygu'n canolbwyntio'n ddigonol ar gadw pobl 
eraill yn ddiogel? 

70% 

 
 
 
3. Gwarediadau tu allan i'r llys 

 

Safonau a chwestiynau allweddol Sgôr 
a % ydy 

3.1. Asesiad  

Mae'r asesiad yn wybodus, yn ddadansoddol ac yn bersonol, ac 
yn cynnwys y plentyn neu'r person ifanc a'i rieni/gofalwyr 
mewn modd gweithredol. 

Angen gwella 

3.1.1. A yw'r asesiad yn dadansoddi'n ddigonol sut i gefnogi 
ymataliad y plentyn neu berson ifanc?   

93% 

3.1.2. A yw'r asesiad yn dadansoddi'n ddigonol sut i gadw'r 
plentyn neu'r person ifanc yn ddiogel? 

71% 

3.1.3. A yw'r asesiad yn dadansoddi'n ddigonol sut i gadw 
pobl eraill yn ddiogel? 

57% 

3.2. Cynllunio 

Mae cynllunio yn wybodus, yn gyfannol ac yn bersonol, 
ac yn cynnwys y plentyn neu'r person ifanc a'i 
rieni/gofalwyr mewn modd gweithredol. 

Angen gwella 

3.2.1. A yw cynllunio'n ffocysu'n ddigonol ar gefnogi 
ymataliad y plentyn neu berson ifanc? 

100% 

3.2.2. A yw cynllunio'n ffocysu'n ddigonol ar gadw'r plentyn 
neu'r person ifanc yn ddiogel? 

78% 

3.2.3. A yw cynllunio'n ffocysu'n ddigonol ar gadw pobl eraill 
yn ddiogel? 

50% 

3.3. Gweithredu a chyflenwi 

Darperir gwasanaethau o ansawdd uchel, wedi'u 
ffocysu'n dda, sy'n bersonol a chydlynol, yn ymgysylltu 
ac yn cynorthwyo'r plentyn neu'r person ifanc. 

Angen gwella 

3.3.1. A yw'r gweithrediad a'r cyflenwad o wasanaethau'n 
cefnogi ymataliad y plentyn neu'r person ifanc mewn 
modd effeithiol? 

100% 
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3.3.2. A yw'r gweithrediad a'r cyflenwad o wasanaethau'n 
cefnogi diogelwch y plentyn neu'r person ifanc mewn 
modd effeithiol? 

78% 

3.3.3. A yw'r gweithrediad a'r cyflenwad o wasanaethau'n 
cefnogi diogelwch pobl eraill mewn modd effeithiol? 

50% 
 
 

3.4. Gweithio ar y cyd 

Mae gweithio ar y cyd gyda'r heddlu yn cefnogi darparu  
gwasanaethau o ansawdd uchel, wedi'u personoli a'u 
cydlynu. 

Rhagorol 

3.4.1. A yw argymhellion y TTIau yn ddigon gwybodus, 
dadansoddol a phersonol i'r plentyn neu'r person ifanc, 
ac yn cefnogi gwneud penderfyniadau ar y cyd? 

93% 

3.4.2. A yw'r TTI yn gweithio'n effeithiol gyda'r heddlu wrth 
weithredu gwarediadau tu allan i'r llys? 

100% 
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Atodiad 3 – Geirfa 

AssetPlus 
 

Offeryn fframwaith asesu a chynllunio a 
ddatblygwyd gan y Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid ar 
gyfer gwaith gyda phlant a phobl ifanc sydd wedi 
troseddu, neu sydd mewn perygl o droseddu, sy'n 
adlewyrchu ymchwil a dealltwriaeth gyfredol o'r 
hyn sy'n gweithio gyda phlant. 

Datrysiad cymunedol Defnyddir yn achos troseddau lefel isel, yn aml rhai 
cyntaf, lle mae cytundeb anffurfiol, yn aml yn 
cynnwys y dioddefwr, ynghylch sut y dylid datrys y 
drosedd. Mae datrysiad cymunedol yn derm 
generig; yn ymarferol, defnyddir llawer o dermau 
lleol gwahanol i olygu'r un peth.  

Gwarediadau'r llys Y ddedfryd a osodir gan y llys. Enghreifftiau o 
warediadau llys ieuenctid yw gorchmynion 
atgyfeirio, gorchmynion adsefydlu ieuenctid a 
gorchmynion cadw a hyfforddi. 

Amddiffyn plant Gwaith i sicrhau bod pob cam rhesymol wedi'i 
gymryd i gadw'r risg o blentyn yn dioddef niwed 
sylweddol mor isel â phosib. 

Camfanteisio'n rhywiol ar 
blant 

Math o gam-drin plant sy'n digwydd pan fydd 
plentyn neu berson ifanc yn cael ei annog, ei orfodi 
a'i ddylanwadu i gymryd rhan mewn gweithgaredd 
rhywiol ar gyfer rhywbeth yn gyfnewid, er 
enghraifft anrhegion, cyffuriau, alcohol neu sylw 
emosiynol. 

Ymataliad Rhoi'r gorau i droseddu neu ymddygiad 
gwrthgymdeithasol arall. 

ETE Addysg, hyfforddiant a chyflogaeth: gweithio i 
wella dysgu a chynyddu rhagolygon cyflogaeth yn 
y dyfodol. 

Newydd-ddyfodiaid Plentyn neu berson ifanc sy'n derbyn canlyniad 
cyfiawnder troseddol statudol (rhybuddiad 
ieuenctid, rhybuddiad neu euogfarn amodol 
ieuenctid) am y tro cyntaf. 

HMIP Arolygiaeth Prawf Ei Mawrhydi 

Awdurdod lleol Mae TTIau yn aml yn dîm o fewn awdurdod lleol 
penodol. 

MAPPA Trefniadau amlasiantaethol ar gyfer amddiffyn y 
cyhoedd: pan fydd y gwasanaeth prawf, yr heddlu, 
y carchar ac asiantaethau eraill yn gweithio gyda'i 
gilydd yn lleol i reoli troseddwyr sy'n dangos y 
perygl mwyaf o niwed i eraill. Lefel 1 yw rheolaeth 
asiantaeth sengl, lle gall yr asiantaeth sy'n gyfrifol 



Arolygiad o wasanaethau troseddau ieuenctid yn: Wrecsam 
 

36

am oruchwylio neu reoli achosion y troseddwr 
reoli'r risgiau a ddangosir gan y troseddwr. Mae 
Lefelau 2 a 3 yn gofyn am reolaeth aml-asiantaeth 
weithredol. 

Gwarediad tu allan i'r llys Datrysiad o drosedd lefel isel fel arfer, lle nad yw 
er budd y cyhoedd i erlyn trwy ddatrysiad 
cymunedol, rhybuddiad ieuenctid neu rybuddiad 
amodol ieuenctid. 

Risg o Niwed Difrifol Term a ddefnyddir yn AssetPlus yw Risg o Niwed 
Difrifol (ROSH). Mae pob achos yn cael ei 
ddosbarthu fel un sy'n cyflwyno risg 
isel/canolig/uchel/uchel iawn o niwed difrifol i 
eraill. Mae Arolygiaeth Prawf EM yn defnyddio'r 
term hwn wrth gyfeirio at y system ddosbarthu, 
ond mae'n defnyddio'r term ehangach risg o niwed 
wrth gyfeirio at y dadansoddiad a ddylai ddigwydd 
er mwyn pennu lefel y dosbarthiad. Mae hyn yn 
helpu i egluro'r gwahaniaeth rhwng tebygolrwydd y 
bydd rhywbeth yn digwydd ac effaith/difrifoldeb y 
digwyddiad. Mae'r term Risg o Niwed Difrifol yn 
ymgorffori effaith 'ddifrifol' yn unig, tra bod 
defnyddio 'risg o niwed' yn galluogi rhoi sylw 
angenrheidiol i'r troseddwyr ifanc hynny y mae 
ymddygiad niweidiol effaith/difrifoldeb is yn 
debygol. 

Gorchymyn atgyfeirio Gorchymyn llys adferol y gellir ei orfodi pan fydd y 
plentyn neu'r person ifanc sy'n ymddangos gerbron 
y llys yn pledio'n euog, a lle nad yw'r trothwy ar 
gyfer gorchymyn adsefydlu ieuenctid yn cael ei 
fodloni. 

Diogelu Term ehangach nag amddiffyn plant sy'n cynnwys 
hybu iechyd a datblygiad plentyn neu berson ifanc 
a sicrhau bod eu hanghenion lles cyffredinol yn 
cael eu diwallu. 

Diogelwch a lles Fe wnaeth AssetPlus ddisodli'r asesiad o 
fregusrwydd gydag agwedd gyfannol o bryderon 
diogelwch a lles plentyn neu berson ifanc. Fe'i 
diffinnir fel "...y canlyniadau hynny lle gall 
diogelwch a lles y person ifanc gael ei beryglu trwy 
ei ymddygiad ei hun, amgylchiadau personol neu 
oherwydd gweithredoedd/hepgoriadau pobl eraill" 
(Canllawiau AssetPlus, 2016). 

Rhybuddiad ieuenctid Rhybuddiad a dderbynnir gan blentyn yn dilyn 
cyfaddefiad i drosedd lle na ystyrir ei fod er budd y 
cyhoedd i erlyn y troseddwr. 

Rhybuddiad ieuenctid 
amodol 

Fel yn achos rhybuddiad ieuenctid, ond gydag 
amodau ynghlwm y mae'n ofynnol i'r plentyn 
gydymffurfio â hwy am hyd at y tri mis nesaf. Gall 



Arolygiad o wasanaethau troseddau ieuenctid yn: Wrecsam 
 

37

diffyg cydymffurfio arwain at erlyn y plentyn am y 
drosedd wreiddiol. 

TTI/YOS Tîm troseddau ieuenctid yw'r term a ddefnyddir yn 
Neddf Trosedd ac Anrhefn 1998 i ddisgrifio tîm 
aml-asiantaeth sy'n ceisio lleihau troseddau 
ieuenctid. Mae sawl teitl ar gyfer TTIau yn lleol, 
megis y gwasanaeth cyfiawnder ieuenctid (GCI), 
gwasanaeth troseddau ieuenctid (YOS) a theitlau 
cyffredinol eraill a all gyfleu eu rôl ehangach yn yr 
ardal leol wrth ddarparu gwasanaethau i blant. 

Bwrdd Rheoli'r TTI Mae Bwrdd Rheoli'r TTI yn dal y TTI i gyfrif er 
mwyn sicrhau ei fod yn cyflawni'r prif nod o atal 
plant a phobl ifanc rhag troseddu. 

Gorchymyn adsefydlu 
ieuenctid 

Dedfryd gymunedol gyffredinol y mae'r llys yn 
gosod gofynion arni (e.e. gofyniad goruchwylio, 
gwaith di-dâl ac ati). 

BCI Y Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid: corff llywodraethol 
sy'n gyfrifol am fonitro a chynghori gweinidogion ar 
effeithiolrwydd y system cyfiawnder ieuenctid. 
Mae'n darparu grantiau a chanllawiau i'r timau 
troseddwyr ifanc. 

 


