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Yn Unfed Adroddiad Blynyddol ar Ddeg 
y Mecanwaith Ataliol Cenedlaethol 
(NPM), sy'n cwmpasu blwyddyn adrodd 
2019 i 2020, cyflwynwn drosolwg 
o'r datblygiadau gwleidyddol, polisi a 
deddfwriaethol yn ymwneud â lleoedd 
cadw ac amddifadu o ryddid. Rydym yn 
dwyn ynghyd ganfyddiadau aelodau'r NPM 
o'r flwyddyn ar y gwahanol feysydd cadw 
y maent yn eu monitro. Hefyd, cofnodwn 
ddatblygiadau allweddol i aelodau'r NPM ac 
Ysgrifenyddiaeth yr NPM, a thynnwn sylw 
at ddigwyddiadau rhyngwladol pwysig, 
megis ymweliad cyntaf erioed Is-bwyllgor 
y Cenhedloedd Unedig er Atal Arteithio, 
ac adolygiad cyfnodol y Pwyllgor yn erbyn 
Artaith o'r DU.

Mae canfyddiadau aelodau o leoedd cadw yn 
ystod y flwyddyn yn creu darlun cymysg. O ran 
carchardai, nododd aelodau NPM yr Alban nifer 
o broblemau hawliau dynol, gan gynnwys 
lefelau gorlenwi a phrinder staff, a wnaeth 
beri cryn bryder. Eleni, cyhoeddodd Arolygiad 
Cyfiawnder Troseddol Gogledd Iwerddon 
(CJINI) a'r Awdurdod Rheoleiddio a Gwella 
(RQIA) adolygiad thematig o ddiogelwch 
carcharorion, a nododd rai gwelliannau 
pwysig i'r ffordd y mae carcharorion agored 
i niwed yn cael eu trin. Roedd cyffuriau yn 
dal i fod yn broblem mewn carchardai yng 
Ngogledd Iwerddon. Yng Nghymru a Lloegr, 

1 Y Weinyddiaeth Gyfiawnder (MoJ), Gorffennaf 2020, Safety in Custody Statistics, England and Wales: Deaths in Prison 
Custody to June 2020 Assaults and Self-harm to March 2020, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/
uploads/system/uploads/attachment_data/file/905064/safety-in-custody-q1-2020.pdf [cyrchwyd 10/11/2020]; MoJ, 
Safety in Custody Statistics, England and Wales: Deaths in Prison Custody to June 2019 Assaults and Self-harm to March 
2019, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/820627/
safety-in-custody-q1-2019.pdf [cyrchwyd 10/11/2020]

nododd aelodau'r NPM lefelau gwael o 
ddiogelwch mewn llawer o garchardai. Rwy'n 
poeni'n benodol am gyfraddau hunan-niwed 
ymhlith carcharorion: cafwyd y nifer uchaf 
erioed o ddigwyddiadau unwaith eto yng 
Nghymru a Lloegr, sef 64,552, yn y 12 mis 
hyd at fis Mawrth 2020, i fyny 11% (57,968 o 
ddigwyddiadau) o gymharu â'r 12 mis hyd at 
fis Mawrth 2019.1

Hefyd, cododd aelodau'r NPM bryderon 
am gadw pobl â phroblem iechyd meddwl, 
anabledd dysgu a/neu awtistiaeth. Nododd 
adroddiad interim y Comisiwn Ansawdd 
Gofal (CQC) ar y mater nad oedd llawer o 
wasanaethau yn gallu diwallu anghenion 
cleifion am nad oedd staff wedi cael 
yr hyfforddiant angenrheidiol nac wedi 
meithrin y sgiliau angenrheidiol. Roedd yn 
bryderus cael gwybod bod cyfran uchel 
o'r cleifion y gwnaeth CQC ymweld â nhw 
yn cael eu cadw ar wahân. Hefyd, nododd 
Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) fod 
rhai cyfleusterau iechyd meddwl diogel yng 
Nghymru yn wynebu problemau cynnal a 
chadw difrifol, nad oeddent wedi cael eu 
datrys, gan olygu bod cleifion yn byw mewn 
lleoliadau anniogel ac anurddasol. 

Mae ein Hadroddiad Blynyddol hefyd yn 
nodi datblygiadau cadarnhaol mewn lleoedd 
cadw. Yn arbennig, mae'r NPM yn croesawu'r 

Cyflwyniad gan 
John Wadham, 

Cadeirydd yr NPM 
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cyhoeddiad am ymchwiliad cyhoeddus 
annibynnol i'r honiadau o gam-drin yng 
Nghanolfan Symud Mewnfudwyr Brook 
House. Yn yr un modd, mae'r NPM yn cefnogi 
ymrwymiad Llywodraeth yr Alban i gynnal 
ymchwiliad i farwolaeth Sheku Bayoh, a 
fu farw yn nalfa'r heddlu yn yr Alban ym 
mis Mai 2015. Rwy'n gobeithio y bydd yr 
ymchwiliadau hyn yn darparu gwersi i atal yr 
un peth rhag digwydd eto.

Digwyddiad arwyddocaol arall yn ystod y 
flwyddyn adrodd oedd ymweliad cyntaf 
erioed Is-bwyllgor y Cenhedloedd Unedig 
ar Atal Arteithio (SPT) â'r DU. Un o gyrff 
cytuniad y Cenhedloedd Unedig yw'r SPT, 
sy'n cynnwys Arbenigwyr Annibynnol 
ar ddiogelu hawliau pobl sydd mewn 
lleoedd cadw. Mae'n chwarae rôl bwysig 
wrth gynghori a chynorthwyo NPMau 
a llywodraethau ledled y byd i gyflawni 
mandad Protocol Dewisol y Confensiwn yn 
erbyn Artaith a Thriniaeth neu Gosb Greulon, 
Annynol neu Ddiraddiol Arall (OPCAT).

Ymwelodd dirprwyaeth o'r SPT â'r DU ym 
mis Medi 2019. Roeddwn wrth fy modd 
pan gyhoeddodd yr SPT yr ymweliad hwn, 
a bu'n fraint ei gael yn cydweithio ag NPM 
y DU. Yn ystod yr ymweliad, gwnaethom 
drafod rhai o'n pryderon mwyaf dybryd 
â'r SPT, yn ymwneud â'r ffordd y mae pobl 
mewn lleoedd cadw yn cael eu trin a'r diffyg 
deddfwriaeth ar gyfer yr NPM. Cysgododd 
y pwyllgor rai o aelodau'r NPM ar wahanol 
arolygiadau ac ymweliadau, cynhaliodd 
ei ymweliadau ei hun â lleoedd cadw a 
chynhaliodd gyfarfodydd â swyddogion 
o'r llywodraeth, sefydliadau hawliau dynol 
cenedlaethol, a sefydliadau o'r trydydd sector 
sy'n arbenigo mewn materion yn ymwneud 
â lleoedd cadw. Mae'r Adroddiad Blynyddol 
hwn eleni yn amlinellu ble y gwnaeth yr SPT 
ymweld ag ef, ac mae'n trafod pwysigrwydd 
y gwaith craffu rhyngwladol hwn i'r NPM a'r 
DU. Wrth i aelodau NPM y DU gydweithio ar 
y ffordd orau o ymateb i adroddiad yr SPT ar 

ymweliad y Cenhedloedd Unedig, edrychwn 
ymlaen at ddatblygu'r ffyrdd rydym yn 
cyflawni ein mandad ataliol.

Dominyddwyd diwedd y flwyddyn adrodd 
gan bandemig y coronafeirws (COVID-19). 
Ers hynny, mae pobl ledled y DU wedi bod 
mewn 'cyfnodau clo' amrywiol. Fel y nodwyd 
gan yr NPM a sefydliadau hawliau dynol 
rhyngwladol, pobl mewn lleoedd cadw, 
y'u hamddifadwyd o'u rhyddid, oedd un o'r 
grwpiau mwyaf agored i niwed i'r feirws, 
a'r cyfyngiadau difrifol cysylltiedig mewn 
lleoedd cadw, ac mae hyn yn wir o hyd. Er 
bod cryn dipyn o'r gwaith y mae aelodau'r 
NPM wedi'i wneud i fonitro'r sefyllfa i bobl 
mewn lleoedd cadw yn ystod y cyfnod 
anodd hwn wedi digwydd y tu allan i'r 
flwyddyn adrodd, ar ôl mis Mawrth 2020, 
mae ein Hadroddiad Blynyddol yn cyfeirio at 
y ffordd y gwnaethom ymateb i COVID-19. 
Bydd yr NPM yn cyhoeddi adroddiad 
cynhwysfawr ar effaith y feirws ar bob math 
o leoliad cadw yn y DU maes o law.

Yn amlwg, bu 2019-20 yn flwyddyn bwysig 
i NPM y DU. Yn y flwyddyn ers i ni ddathlu 
ein dengmlwyddiant, rydym wedi parhau 
i gyflawni ein rôl ataliol mewn cyd-destun 
prysur ac anodd, a wnaeth gynnwys 
gwaith craffu gan gorff atal artaith o'r 
Cenhedloedd Unedig, a heriau digynsail 
COVID-19. Fel Cadeirydd yr NPM, rwy'n 
falch o'r gwahaniaeth a wneir gan yr NPM 
a'i 21 o aelodau, a rhoddir y manylion yn yr 
Adroddiad Blynyddol hwn.

John Wadham
Cadeirydd 
Mecanwaith Ataliol Cenedlaethol y DU
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Adran un   Cyd-destun

Ynghylch Protocol Dewisol 
y Confensiwn yn erbyn Artaith 
a Thriniaeth neu Gosb Greulon, 
Annynol neu Ddiraddiol Arall 
(OPCAT)
Mae Protocol Dewisol y Confensiwn yn 
erbyn Artaith a Thriniaeth neu Gosb Greulon, 
Annynol neu Ddiraddiol Arall (OPCAT) yn 
gytuniad rhyngwladol ar hawliau dynol sy’n 
ceisio rhoi mwy o amddiffyniad i bobl sydd 
wedi’u hamddifadu o’u rhyddid. Pan gafodd 
ei fabwysiadu gan Gynulliad Cyffredinol y 
Cenhedloedd Unedig yn 2002, dangoswyd 
bod consensws yn y gymuned ryngwladol bod 
pobl sydd wedi’u hamddifadu o’u rhyddid yn 
arbennig o agored i’r perygl o gael eu cam-
drin a bod angen canolbwyntio ar gamau 
ataliol wrth ymladd yn erbyn cam-drin. Mae 
OPCAT yn ymgorffori’r syniad mai’r ffordd orau 
o atal cam-drin mewn lleoedd cadw yw drwy 
system o ymweliadau rheolaidd annibynnol 
â’r holl leoedd cadw. Yn ystod ymweliadau 
o’r fath, bydd triniaeth y rhai dan gadwad, a’r 
amodau ar eu cyfer, yn cael eu monitro.

Daeth OPCAT i rym ym mis Mehefin 
2006. Mae’n ofynnol i wladwriaethau sy’n 
cadarnhau OPCAT ddynodi 'mecanwaith ataliol 
cenedlaethol' (NPM). Corff neu grŵp o gyrff 
yw hwn sy’n archwilio’n rheolaidd sut y mae 
unigolion mewn lleoedd cadw yn cael eu trin, 
yn gwneud argymhellion ar gyfer gwella ac yn 
cynnig sylwadau ar ddeddfwriaeth bresennol 
neu ddrafft er mwyn gwella’r driniaeth a’r 
amodau mewn lleoedd cadw. 

Er mwyn cyflawni ei rôl monitro yn effeithiol, 
rhaid i'r NPM:

• fod yn annibynnol ar y llywodraeth a'r 
sefydliadau y mae'n eu monitro;

2 Mae pob adroddiad blynyddol, gan gynnwys yr Adroddiad Blynyddol mwyaf diweddar sy'n ymdrin â'r gwaith a wnaed gan 
yr SPT yn 2016, ar gael ar wefan Swyddfa'r Uchel Gomisiynydd dros Hawliau Dynol: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/
treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=12&DocTypeID=27 [cyrchwyd 08/01/2020].

3 Casgliad Cytuniadau'r Cenhedloedd Unedig, 'Chapter IV: 9. b Optional Protocol to the Convention against Torture and Other 
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment’, statws ar 08/01/2020, https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.
aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-9-b&chapter=4&clang=_en [cyrchwyd 08/01/2020]; Y Gymdeithas er Atal Arteithio, 
cronfa ddata OPCAT, ar gael yn: http://www.apt.ch/en/opcat-database/ [cyrchwyd 01/12/2019].

• cael digon o adnoddau i gyflawni ei rôl; 

• cyflogi personél sydd â’r arbenigedd 
angenrheidiol ac sy’n ddigon amrywiol 
i gynrychioli’r gymuned y mae’n 
gweithredu ynddi.

Hefyd, mae’n rhaid i'r NPM gael y pŵer i 
wneud y canlynol:

• mynd i mewn i’r holl leoedd cadw 
(gan gynnwys y rheini sy’n cael eu rhedeg 
gan ddarparwyr preifat);

• cynnal cyfweliadau ag unigolion mewn 
lleoedd cadw a phobl berthnasol eraill yn 
breifat;

• dewis y lleoedd y mae am ymweld â nhw 
a’r bobl y mae am eu cyfweld;

• cael gwybodaeth am nifer y bobl sydd 
wedi’u hamddifadu o’u rhyddid, nifer y 
lleoedd cadw a’u lleoliad;  

• cael gwybodaeth am driniaeth y rhai sydd 
mewn lleoedd cadw a’r amodau ar eu cyfer.

Mae'n rhaid i’r NPM hefyd gydgysylltu â’r 
Is-bwyllgor ar Atal Arteithio (SPT), sef corff 
rhyngwladol a sefydlwyd gan OPCAT sydd 
â swyddogaethau gweithredol (ymweld â 
lleoedd cadw mewn gwladwriaethau sy'n barti 
a gwneud argymhellion ynghylch amddiffyn 
y rhai sydd mewn lleoedd cadw rhag cael eu 
cam-drin) a swyddogaethau cynghori (darparu 
cymorth a hyfforddiant i wladwriaethau sy'n 
barti a mecanweithiau ataliol cenedlaethol). 
Mae 25 o arbenigwyr annibynnol a diduedd o 
bob rhan o’r byd yn aelodau o’r Is-bwyllgor ar 
Atal Arteithio, ac mae’n cyhoeddi adroddiad 
blynyddol ar ei weithgareddau.2 Ym mis 
Tachwedd 2020, roedd 90 o wladwriaethau 
sy'n barti i OPCAT, a 76 o fecanweithiau ataliol 
cenedlaethol dynodedig.3

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=12&DocTypeID=27
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=12&DocTypeID=27
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-9-b&chapter=4&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-9-b&chapter=4&clang=_en
http://www.apt.ch/en/opcat-database/
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Mecanwaith Ataliol Cenedlaethol 
y Deyrnas Unedig
Cymeradwyodd y DU OPCAT ym mis Rhagfyr 
2003 a dynododd nifer o sefydliadau i 
ffurfio NPM y DU ym mis Mawrth 2009. 
Llywodraeth y DU oedd yn gyfrifol am 
ddynodi a dewisodd ddynodi nifer o gyrff 
a oedd yn bodoli eisoes yn hytrach na 
chreu un NPM newydd. Ystyriodd hyn y 
ffaith bod llawer o fathau o leoedd cadw 
yn y DU eisoes yn cael eu monitro gan 
gyrff annibynnol, fel y rhagwelwyd gan 
OPCAT, a'r gwahanol systemau gwleidyddol, 
cyfreithiol a gweinyddol oedd ar waith yn 
y pedair gwlad sy'n ffurfio'r DU. Cafodd 
aelodau'r NPM eu dynodi drwy ddatganiad 
gweinidogol i'r Senedd ond heb unrhyw 
sail ddeddfwriaethol benodol, rhywbeth 
sydd wedi cael ei feirniadu'n hallt gan 
y Cenhedloedd Unedig.4 Mae 21 o gyrff 
bellach wedi'u dynodi i'r NPM; y dynodiad 
mwyaf diweddar oedd ar gyfer Adolygwr 
Annibynnol Deddfwriaeth Terfysgaeth ar 
12 Ionawr 2017.5

Yr Alban 
Arolygiaeth Carchardai Ei Mawrhydi ar gyfer 
yr Alban (HMIPS)

Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi ar 
gyfer yr Alban (HMICS)

Comisiwn Hawliau Dynol yr Alban (SHRC)

Comisiwn Lles Meddyliol yr Alban (MWCS)

Ymwelwyr Annibynnol â'r Ddalfa yr Alban 
(ICVS)

Yr Arolygiaeth Gofal (CI)

4 Llythyr at John Wadham oddi wrth Bennaeth Tîm Rhanbarthol Ewropeaidd yr SPT, Ionawr 2018, https://s3-eu-west-2.
amazonaws.com/npm-prod-storage-19n0nag2nk8xk/uploads/2019/01/2.-2018.01.29-reply-to-the-NPM-of-UK-copy-002.pdf 
[cyrchwyd 14/01/2019].

5 Ceir rhagor o wybodaeth am y broses ddynodi a dolen i'r Datganiad Gweinidogol Ysgrifenedig ar wefan yr NPM yn 
https://www.nationalpreventivemechanism.org.uk/about/background/ [cyrchwyd 08/01/2020].

Gogledd Iwerddon 
Arolygiad Cyfiawnder Troseddol Gogledd 
Iwerddon (CJINI)

Awdurdod Rheoleiddio a Gwella Ansawdd 
(RQIA)

Byrddau Monitro Annibynnol (Gogledd 
Iwerddon) (IMBNI)

Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â'r Ddalfa 
Bwrdd Plismona Gogledd Iwerddon 
(NIPBICVS)

Cymru a Lloegr 
Arolygiaeth Carchardai Ei Mawrhydi

Arolygiaeth Cwnstabliaeth a Gwasanaethau 
Tân ac Achub Ei Mawrhydi (HMICFRS)

Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC)

Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC)

Byrddau Monitro Annibynnol (IMB)

Comisiynydd Plant Lloegr (CCE)

Cymdeithas yr Ymwelwyr Annibynnol â'r 
Ddalfa (ICVA)

Swyddfa Safonau mewn Addysg, 
Gwasanaethau Plant a Sgiliau (Ofsted)

Sylwedyddion Lleyg (LO)

Y Comisiwn Ansawdd Gofal (CQC)

Y Deyrnas Unedig
Adolygwr Annibynnol Deddfwriaeth 
Terfysgaeth (IRTL)

https://s3-eu-west-2.amazonaws.com/npm-prod-storage-19n0nag2nk8xk/uploads/2019/01/2.-2018.01.29-reply-to-the-NPM-of-UK-copy-002.pdf
https://s3-eu-west-2.amazonaws.com/npm-prod-storage-19n0nag2nk8xk/uploads/2019/01/2.-2018.01.29-reply-to-the-NPM-of-UK-copy-002.pdf
https://www.nationalpreventivemechanism.org.uk/about/background/
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Adran un   Cyd-destun

Mae’r cyrff sy’n rhan o NPM y DU yn monitro gwahanol fathau o leoedd cadw ym mhob un o’r 
awdurdodaethau, gan gynnwys carchardai, sefydliadau troseddwyr ifanc, dalfeydd yr heddlu, 
dalfeydd y llysoedd, cyfleusterau cadw’r tollau, llety diogel i blant, cyfleusterau mewnfudo, 
cyfleusterau cadw gwasanaethau iechyd meddwl a dalfeydd y lluoedd arfog, fel a ganlyn:6 

Lleoliad cadw
Awdurdodaeth

Lloegr Cymru Yr Alban Gogledd Iwerddon

Carchardai a 
Sefydliadau 

Troseddwyr Ifanc

Arolygiaeth 
Carchardai EM gyda'r 
Comisiwn Ansawdd 

Gofal ac Ofsted  

Arolygiaeth 
Carchardai EM 
gydag AGIC

HMIPS gyda 
CI a SHRC; 

MWCS

CJINI ac Arolygiaeth 
Carchardai EM gyda 

RQIA

IMB IMB IMBNI

Dalfeydd yr heddlu 
HMICFRS ac Arolygiaeth Carchardai EM HMICS CJINI gyda RQIA

ICVA ICVS NIPBICVS

Hebrwng a dalfeydd 
y llysoedd

Sylwedyddion Lleyg ac Arolygiaeth 
Carchardai EM HMIPS CJINI

Cadw o dan y Ddeddf 
Terfysgaeth

IRTL

ICVA, Arolygiaeth Carchardai EM a HMICFRS ICVS NIPBICVS

Plant mewn 
llety diogel

Ofsted (ar y cyd ag 
Arolygiaeth Carchardai 

EM a'r Comisiwn 
Ansawdd Gofal 

mewn perthynas 
â chanolfannau 
hyfforddi diogel)

AGC ac AGIC CI

RQIA

CJINI

Plant (ym mhob 
lleoliad cadw) CCE CI

Cadw o dan gyfraith 
iechyd meddwl CQC AGIC MWCS RQIA

Trefniadau diogelu wrth 
amddifadu o ryddid a 
mesurau diogelu eraill 

ym maes iechyd a gofal 
cymdeithasol

CQC

AGIC

CI ac MWCS RQIA
AGC

Lleoedd cadw 
mewnfudwyr

Arolygiaeth Carchardai EM Arolygiaeth Carchardai 
EM gyda CJINI

IMB

Lleoedd cadw milwrol Arolygiaeth Carchardai EM

Cyfleusterau cadw'r 
tollau HMICFRS, Arolygiaeth Carchardai EM a HMICS

6 Dim ond i Gymru a Lloegr fel rhan o Ddeddf Galluedd Meddyliol 2005 y mae trefniadau diogelu wrth amddifadu o 
ryddid yn gymwys, ond mae sefydliadau yn yr Alban a Gogledd Iwerddon yn ymweld â chyfleusterau iechyd a gofal 
cymdeithasol lle y gall pobl fod wedi'u hamddifadu o'u rhyddid, ac yn eu harolygu.
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Caiff gofyniad hanfodol OPCAT – sef bod pob 
lle cadw yn cael ei fonitro'n annibynnol – ei 
fodloni gan aelodau unigol yr NPM neu gan 
aelodau yn gweithio mewn partneriaeth â'i 
gilydd. Cyhoeddir canfyddiadau manwl sy'n 
ymwneud â thriniaeth unigolion sy'n cael 
eu cadw'n gaeth a'r amodau ar eu cyfer 
yn adroddiadau arolygu neu adroddiadau 
blynyddol pob aelod o'r NPM.

Nid yw'r ddeddfwriaeth sy'n gymwys i 
aelodau'r NPM yn y DU yn darparu iddynt 
arolygu nac ymweld â lleoedd cadw 
alldiriogaethol na Thiriogaethau Tramor na 
Dibyniaethau'r Goron y DU. Nid oes gan 
unrhyw aelod o NPM y DU bwerau i arolygu 
lleoedd cadw milwrol dramor. Ni all yr NPM 
weld unrhyw wybodaeth am leoedd cadw 
dramor, sydd dan reolaeth filwrol neu fel 
arall.

Cyfarfodydd busnes yr NPM, a gynhelir 
ddwywaith y flwyddyn, yw ei brif fforwm 
i'r aelodau rannu canfyddiadau, arferion 
gorau, profiadau a gwersi o fonitro 
gwahanol fathau o leoedd cadw a gwahanol 
awdurdodaethau. Cytunir ar gynllun busnes 
yr NPM a chaiff ei fonitro yn y cyfarfodydd 
hyn a gwneir penderfyniadau eraill sy'n 
gofyn am fewnbwn pob un o'r aelodau. 
Y flwyddyn adrodd hon, cynhaliwyd 
cyfarfodydd busnes yng Nghaeredin ym mis 
Tachwedd 2019 a Belfast ym mis Mawrth 
2020.

Cadeirydd y Mecanwaith Ataliol 
Cenedlaethol (NPM) 
Penodir Cadeirydd annibynnol yr NPM gan 
aelodau'r NPM. Dechreuodd John Wadham 
gyflawni'r rôl yn 2014, ar ôl iddo gael ei 
benodi am gyfnod o bedair blynedd. Cafodd 
ei benodi am ail dymor o bedair blynedd 
ym mis Ebrill 2018. Rôl y Cadeirydd yw rhoi 
cyngor i'r NPM a'i helpu i gyflawni ei fandad, 
gan gynnwys:

• cadeirio cyfarfodydd grŵp llywio'r NPM 
dair neu bedair gwaith y flwyddyn a 

chyfarfodydd busnes yr NPM ddwywaith 
y flwyddyn;

• helpu aelodau'r NPM i ddatblygu a 
chyflawni gwaith yr NPM a chyflawni eu 
cyfrifoldebau o ran yr NPM; 

• siarad yn gyhoeddus ar ran yr NPM a 
chynrychioli'r NPM mewn cyfarfodydd 
â rhanddeiliaid allanol.

Mae'r Cadeirydd hefyd yn helpu 
Ysgrifenyddiaeth yr NPM i gyflawni ei rôl. 

Ysgrifenyddiaeth yr NPM 
Mae Ysgrifenyddiaeth yr NPM wedi'i lleoli o 
fewn Arolygiaeth Carchardai EM ac mae'n 
cydgysylltu NPM y DU er mwyn helpu i 
sicrhau bod OPCAT yn cael ei roi ar waith 
yn llawn ac yn effeithiol yn y DU. Mae'n 
cynnwys tri chyflogai sy'n cydgysylltu'r NPM 
er mwyn gwneud y canlynol: 

• hyrwyddo cydlyniant a dealltwriaeth 
gyffredin o OPCAT ymhlith aelodau'r NPM;

• annog cydweithredu a rhannu 
gwybodaeth ac arferion gorau rhwng 
aelodau NPM y DU; 

• hwyluso gweithgareddau ar y cyd rhwng 
aelodau ar faterion sy'n peri pryder i 
bawb; 

• cydgysylltu â'r SPT, mecanweithiau ataliol 
cenedlaethol mewn gwladwriaethau eraill 
a chyrff hawliau dynol rhyngwladol;

• rhannu profiadau ac arbenigedd rhwng 
NPM y DU a mecanweithiau ataliol 
cenedlaethol mewn gwladwriaethau 
eraill;

• cynrychioli'r NPM cyfan gerbron y 
llywodraeth a rhanddeiliaid eraill yn y DU; 

• llunio'r Adroddiad Blynyddol a 
chyhoeddiadau eraill.
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Grŵp llywio'r NPM
Mae grŵp llywio'r NPM yn goruchwylio 
strategaeth gyffredinol a gweithgareddau'r 
NPM. Mae ei bum aelod yn cyfarfod yn 
rheolaidd ac yn cynrychioli aelodau ym 
mhob un o bedair gwlad y DU ac, i'r graddau 
y bo'n bosibl, gylchoedd gwaith gwahanol y 
sefydliadau sy'n ffurfio'r NPM.

Mae grŵp llywio'r NPM yn helpu i wneud 
penderfyniadau rhwng cyfarfodydd busnes 
ac yn datblygu cynllun busnes yr NPM a 
chynigion i'r aelodau.

Yn y flwyddyn adrodd, cyfarfu'r grŵp llywio 
deirgwaith. Ym mis Mawrth 2020, roedd yr 
aelodaeth fel a ganlyn:

• Peter Clarke, Prif Arolygydd Carchardai 
EM, Arolygiaeth Carchardai Ei Mawrhydi;

• Rachel Lindsay, Arolygydd, CJINI;
• John Powell, Pennaeth Rheoliadau ac 

Iechyd Meddwl, AGIC;
• Judith Robertson, Cadeirydd, SHRC; 
• Y Fonesig Anne Owers, Cadeirydd 

Cenedlaethol, IMB.

Is-grwpiau'r NPM
Ers i'r NPM gael ei ddynodi, mae ei 
aelodau wedi bwrw ati eu hunain i sefydlu 
is-grwpiau thematig sy'n eu galluogi i 
atgyfnerthu trefniadau cydweithredu, rhannu 
gwybodaeth a blaenoriaethu pynciau sy'n 
arbennig o berthnasol i'w mandad o ran yr 
NPM. Mae gan yr NPM bedwar is-grŵp a 
fu'n gweithio drwy gydol y flwyddyn.

Is-grŵp mwyaf newydd yr NPM yw is-
grŵp yr heddlu, sy'n ystyried materion 
trawsbynciol yn nalfeydd yr heddlu yn y 
pedair gwlad. Cafodd yr is-grŵp ei sefydlu 
oherwydd gwnaeth aelodau'r NPM sy'n 
ymweld â dalfeydd yr heddlu gydnabod 
bod y problemau a wynebir gan bobl a 
gedwir am gyfnod byr yn aml yn wahanol i 
broblemau'r rhai a gedwir yn y tymor hwy. 
Penderfynodd yr aelodau y byddai'n fuddiol 
cael fforwm dynodedig lle gallai ymwelwyr 

â'r ddalfa ac arolygwyr drafod materion 
yn ymwneud â chadw pobl yn nalfeydd 
yr heddlu, gan gynnwys cadw pobl o dan 
ddeddfwriaeth terfysgaeth. Mae is-grŵp 
yr heddlu yn rhannu arferion da ac yn nodi 
meysydd sy'n peri pryder yn unedau dalfeydd 
yr heddlu. Cyfarfu is-grŵp yr heddlu ym mis 
Mehefin 2019 a mis Ionawr 2020. Caiff yr 
is-grŵp ei drefnu a'i gadeirio gan ICVA.

Cyfarfu is-grŵp yr Alban ddwywaith yn 
ystod y flwyddyn, ym mis Hydref 2019 a mis 
Chwefror 2020. Mae'r grŵp yn cydgysylltu 
gweithgareddau'r NPM yn yr Alban, yn rhoi 
cymorth i aelodau'r NPM, yn codi proffil 
gwaith yr NPM ac yn gwella gweithgarwch 
cydgysylltu â Llywodraeth yr Alban. Yn ystod 
y flwyddyn adrodd, cadeiriwyd y grŵp gan 
aelod yr Alban o grŵp llywio'r NPM ar y 
pryd, Colin McKay, Prif Weithredwr MWCS. 
Cefnogir is-grŵp yr Alban gan Gydgysylltydd 
Cynorthwyol yr Alban rhan-amser o fewn 
yr NPM. Ym mis Mawrth 2020, daeth Judith 
Robertson, Cadeirydd SHRC, yn Gadeirydd 
is-grŵp yr Alban. 

Cyfarfu'r is-grŵp iechyd meddwl, sy'n dod ag 
aelodau'r NPM sy'n gyfrifol am fonitro iechyd 
meddwl pobl mewn lleoedd cadw yn y DU 
at ei gilydd, ddwywaith yn ystod y flwyddyn, 
ym mis Ebrill a mis Tachwedd 2019. Mae'r 
is-grŵp hwn yn cynnig cyfle i sefydliadau 
sy'n gyfrifol am fonitro ac amddiffyn pobl 
mewn lleoedd cadw ym maes iechyd a gofal 
cymdeithasol gydweithio ar faterion sy'n 
effeithio'n benodol ar iechyd meddwl. Cadeirir 
y grŵp gan Mat Kinton, Cynghorydd Polisi 
Deddf Iechyd Meddwl Cenedlaethol yn CQC.

Yn 2019-20, parhaodd yr is-grŵp o'r NPM 
sy'n canolbwyntio ar blant a phobl ifanc 
dan gadwad i fod yn ffordd i aelodau'r 
NPM allu cyfnewid gwybodaeth ac ystyried 
cydweithio ar faterion sy'n effeithio ar blant 
dan gadwad. Cadeirir y grŵp gan staff o'r 
CCE a chyfarfu ym mis Ebrill a mis Tachwedd 
2019.
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COVID-19
Ym mis Mawrth 2020, ar ddiwedd y flwyddyn 
adrodd, cyflwynwyd cyfyngiadau symud 
ledled y DU i reoli'r coronafeirws (COVID-19).

Mae pandemig COVID-19 yn fygythiad mawr 
i hawliau pobl sydd mewn lleoedd cadw. 
Mae'r bobl sydd mewn lleoedd cadw, y'u 
hamddifadwyd o'u rhyddid, yn fwy agored i 
niwed o'r haint oherwydd risgiau cynhenid 
lleoedd cadw, megis ei bod hi'n anodd cadw 
pellter cymdeithasol pan fo pobl yn cael eu 
cadw'n agos at ei gilydd. Hefyd, mae'r bobl 
sydd mewn lleoedd cadw yn dibynnu'n gyfan 
gwbl ar y wladwriaeth i ofalu amdanynt, 
ac mae'r cyfyngiadau sydd ar waith i atal 
lledaeniad COVID-19 yn debygol o gael 
effaith ddifrifol arnynt. Mae rôl cyrff ymweld 
yn hanfodol yn ystod COVID-19, oherwydd 
mae'r unigolion dan gadwad o dan fwy o 
gyfyngiadau a all danseilio eu hawliau dynol.

Ym mis Chwefror 2020, ysgrifennodd yr NPM at 
yr SPT am gyngor ar sut i fonitro lleoedd cwarantîn 
(neu gyfleusterau ynysu a gefnogir fel y'u gelwir 
hefyd). Cawsom gyngor defnyddiol gan yr SPT a 
nododd yn glir fod lleoedd cwarantîn a ddefnyddid 
i atal lledaeniad COVID-19 yn perthyn i gwmpas 
OPCAT.7 Hefyd, nododd cyngor diweddarach gan 
yr SPT fod yn rhaid i NPMau barhau i ymweld â 
lleoedd cadw yn ystod COVID-19, gan gydnabod 

7 UN Subcommittee on Prevention of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 
February 2020, Advice of the Subcommittee on Prevention of Torture to the National Preventive Mechanism of the 
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland regarding compulsory quarantine for Coronavirus, adopted at its 
40th session (10 to 14 February 2020), https://s3-eu-west-2.amazonaws.com/npm-prod-storage-19n0nag2nk8xk/
uploads/2020/02/2020.02.25-Annexed-Advice.pdf-V2.pdf [cyrchwyd 27/08/2020]

8 UN Subcommittee on Prevention of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, March 
2020, Advice of the Subcommittee on Prevention of Torture to States Parties and National Preventive Mechanisms 
relating to the Coronavirus Pandemic (adopted on 25 March 2020), https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/OPCAT/
AdviceStatePartiesCoronavirusPandemic2020.pdf [cyrchwyd 27/08/2020]

9 NPM y DU, Mawrth 2020, Llythyr oddi wrth Gadeirydd yr NPM John Wadham at Robert Buckland CF AS ynghylch hawliau pobl 
sydd mewn lleoedd cadw yn ystod COVID-19, https://s3-eu-west-2.amazonaws.com/npm-prod-storage-19n0nag2nk8xk/
uploads/2020/03/NPM-letter-to-Robert-Buckland-re-COVID19-300320.docx-WEB-2.pdf [cyrchwyd 27/08/2020]

10 NPM y DU, Ebrill 2020, Llythyr oddi wrth Gadeirydd yr NPM John Wadham a Chadeirydd is-grŵp yr Alban yr NPM Judith Robertson 
at Humza Yousaf ASA ynghylch hawliau pobl sydd mewn lleoedd cadw yn ystod COVID-19 https://s3-eu-west-2.amazonaws.com/
npmprod-storage-19n0nag2nk8xk/uploads/2020/04/NPM-letter-to-Cabinet-Secretary-for-Justice-re.-COVID-19.pdf [cyrchwyd 
27/08/2020]; NPM y DU, Ebrill 2020, Llythyr oddi wrth Gadeirydd yr NPM John Wadham at y Gweinidog dros Gyfiawnder Naomi 
Long MLA ynghylch hawliau pobl sydd mewn lleoedd cadw yn ystod COVID-19 https://s3-eu-west-2.amazonaws.com/npm-prod-
storage-19n0nag2nk8xk/uploads/2020/04/NPM-letter-to-Naomi-Long-re-COVID-160420.pdf [cyrchwyd 27/08/2020]

11 NPM y DU, Ebrill 2020, Taflen ffeithiau: The UK National Preventive Mechanism – preventing ill-treatment in the context 
of COVID-19, https://s3-eu-west-2.amazonaws.com/npm-prod-storage-19n0nag2nk8xk/uploads/2020/04/WEB-
NPMmember-approaches-for-website-.pdf [cyrchwyd 27/08/2020]

y bydd cyfyngiadau angenrheidiol ar gwmpas 
ymweliadau, er mwyn cadw'r bobl sy'n byw 
ac yn gweithio mewn lleoedd cadw, a'r rhai 
sy'n cynnal ymweliadau, yn ddiogel.8 

Ym mis Mawrth 2020, ysgrifennodd yr NPM 
at yr Ysgrifennydd Gwladol dros Gyfiawnder, 
Robert Buckland CF AS, i godi ein pryderon am 
bobl mewn lleoedd cadw.9 Hefyd, gwnaethom 
ysgrifennu at yr Ysgrifennydd Cabinet dros 
Gyfiawnder, Humza Yousaf ASA, a'r Gweinidog 
dros Gyfiawnder, Naomi Long MLA.10 Yn ein 
llythyrau at y llywodraeth, pwysleisiwyd y 
pryderon allweddol o ran hawliau dynol pobl 
mewn lleoedd cadw, megis mwy o ynysu 
ac o bosibl garchariad unigol, her gynhenid 
cadw pellter corfforol mewn lleoedd cadw, a 
cholli ymweliadau cymdeithasol yn y cnawd. 

Ar ddechrau mis Ebrill 2020, gwnaethom 
gyhoeddi taflen ffeithiau fer yn nodi gwaith 
aelodau'r NPM, a luniwyd yn gyflym er mwyn 
sicrhau bod gwaith goruchwylio a chraffu 
annibynnol yn parhau mewn lleoedd cadw.11 
Yn y daflen ffeithiau, gwnaethom amlinellu ein 
hymrwymiad i'r egwyddor 'dim niwed': ni ddylai 
aelodau'r NPM beryglu'r bobl sy'n byw ac yn 
gweithio mewn lleoedd cadw drwy ledaenu'r 
feirws yn sgil ymweliadau arolygu neu 
fonitro; yn yr un modd ni ddylem beryglu ein 
staff na'n gwirfoddolwyr ni'n hunain.

https://s3-eu-west-2.amazonaws.com/npm-prod-storage-19n0nag2nk8xk/uploads/2020/02/2020.02.25-Annexed-Advice.pdf-V2.pdf
https://s3-eu-west-2.amazonaws.com/npm-prod-storage-19n0nag2nk8xk/uploads/2020/02/2020.02.25-Annexed-Advice.pdf-V2.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/OPCAT/AdviceStatePartiesCoronavirusPandemic2020.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/OPCAT/AdviceStatePartiesCoronavirusPandemic2020.pdf
https://s3-eu-west-2.amazonaws.com/npm-prod-storage-19n0nag2nk8xk/uploads/2020/03/NPM-letter-to-Robert-Buckland-re-COVID19-300320.docx-WEB-2.pdf
https://s3-eu-west-2.amazonaws.com/npm-prod-storage-19n0nag2nk8xk/uploads/2020/03/NPM-letter-to-Robert-Buckland-re-COVID19-300320.docx-WEB-2.pdf
https://s3-eu-west-2.amazonaws.com/npmprod-storage-19n0nag2nk8xk/uploads/2020/04/NPM-letter-to-Cabinet-Secretary-for-Justice-re.-COVID-19.pdf
https://s3-eu-west-2.amazonaws.com/npmprod-storage-19n0nag2nk8xk/uploads/2020/04/NPM-letter-to-Cabinet-Secretary-for-Justice-re.-COVID-19.pdf
https://s3-eu-west-2.amazonaws.com/npm-prod-storage-19n0nag2nk8xk/uploads/2020/04/NPM-letter-to-Naomi-Long-re-COVID-160420.pdf
https://s3-eu-west-2.amazonaws.com/npm-prod-storage-19n0nag2nk8xk/uploads/2020/04/NPM-letter-to-Naomi-Long-re-COVID-160420.pdf
https://s3-eu-west-2.amazonaws.com/npm-prod-storage-19n0nag2nk8xk/uploads/2020/04/WEB-NPMmember-approaches-for-website-.pdf
https://s3-eu-west-2.amazonaws.com/npm-prod-storage-19n0nag2nk8xk/uploads/2020/04/WEB-NPMmember-approaches-for-website-.pdf
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Ers i COVID-19 ddechrau, mae'r NPM wedi 
cymryd camau breision i barhau i fonitro lleoedd 
cadw. Ymhlith dulliau'r NPM o fonitro lleoedd 
cadw yn ystod pandemig COVID-19 mae:

• cynnal ymweliadau ar y safle â lleoedd 
cadw. Mae rhai aelodau wedi addasu eu 
methodoleg er mwyn cynnal ymweliadau 
byrrach â mwy o bwyslais. Mewn sawl 
achos, bydd yr ymweliadau hyn yn seiliedig 
ar ddata o amrywiaeth o ffynonellau, a 
byddant yn canolbwyntio ar lai o themâu, 
megis diogelwch lleoedd cadw;

• defnyddio llinellau ffôn cyfrinachol, yn 
ogystal â thechnoleg a gwasanaethau 
fideo ac ar-lein, fel bod modd cysylltu'n 
uniongyrchol â phobl mewn lleoedd cadw 
yn annibynnol;

• monitro data ar leoedd cadw y gofynnwyd 
amdanynt ar lefel genedlaethol ac oddi 
wrth sefydliadau cadw unigol; 

• gweithio gyda sefydliadau 
anllywodraethol (NGOau), grwpiau eirioli 
ac aelodau eraill o gymdeithas sifil i 
gasglu gwybodaeth am y sefyllfa mewn 
lleoedd cadw, a chysylltu â phobl mewn 
lleoedd cadw; 

• cyhoeddi adroddiadau rheolaidd ar 
ganfyddiadau ymweliadau ar y safle a 
gwaith monitro o bell, sy'n cynnwys 
ymweliadau rhithwir a chasglu data.

Dechreuodd yr NPM gasglu tystiolaeth 
aelodau ar effaith COVID-19 ym mis Ebrill 
2020. Rydym yn bwriadu llunio adroddiad 
cynhwysfawr ar effaith y feirws ar bobl 
mewn pob math o leoliad cadw yn y DU yn 
y flwyddyn adrodd nesaf. 

12 Llywodraeth EM, Rhagfyr 2019, Araith: Queen’s Speech December 2019, https://www.gov.uk/government/speeches/
queens-speech-december-2019 [cyrchwyd 24/08/2020]

13 Llyfrgell Tŷ'r Arglwyddi, Mawrth 2020, Constitution, Democracy and Rights Commission, https://lordslibrary.parliament.uk/
research-briefings/lln-2020-0089/ [cyrchwyd 24/08/2020]

14 Llywodraeth y DU a Llywodraeth Iwerddon, Ionawr 2020, New Decade, New Approach, https://assets.publishing.service.
gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/856998/2020-01-08_a_new_decade__a_new_
approach.pdf, [cyrchwyd 21/10/2020]

Cyd-destun datblygiadau 
gwleidyddol, polisi a 
deddfwriaethol 
Cyn pandemig COVID-19, roedd y 
drafodaeth wleidyddol yn y DU yn parhau 
i ganolbwyntio i raddau helaeth ar y DU 
yn ymadael â'r Undeb Ewropeaidd. Er i'r 
Blaid Geidwadol aros mewn grym yn dilyn 
etholiad cyffredinol mis Rhagfyr 2019, bu 
rhai newidiadau nodedig mewn polisi. Yn 
Araith y Frenhines ym mis Rhagfyr 2019, 
nodwyd ymrwymiadau'r llywodraeth i: 
ddiwygio Deddf Iechyd Meddwl 1983 yng 
Nghymru a Lloegr; cynyddu dedfrydau 
o garchar am y troseddau mwyaf difrifol 
yng Nghymru a Lloegr; a diwygio'r system 
fewnfudo ledled y DU.12 

Hefyd, ymrwymodd y llywodraeth newydd i 
sefydlu Comisiwn Brenhinol i adolygu a gwella 
effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd y broses 
cyfiawnder troseddol a sefydlu Comisiwn 
Cyfansoddiad, Democratiaeth a Hawliau fel 
rhan o broses o ddiwygio'r Ddeddf Hawliau 
Dynol o bosibl, ac edrych ar y gydberthynas 
rhwng y llywodraeth, y Senedd a'r llysoedd.13 

Ym mis Ionawr 2020, daeth llywodraethau 
Prydain a Gogledd Iwerddon i gytundeb 
ynghylch adfer llywodraeth ddatganoledig 
Gogledd Iwerddon ar ôl cyfnod o dair 
blynedd. Fel rhan o New Decade, New 
Approach, ymrwymodd y Weithrediaeth 
i gyhoeddi Cynllun Gweithredu ar Iechyd 
Meddwl erbyn mis Mawrth 2020, ynghyd 
â Strategaeth Iechyd Meddwl erbyn 
mis Rhagfyr 2020, ac i fynd i'r afael â 
chanfyddiadau adroddiadau diweddar CJINI 
(gweler 'Trefniadau Diogelu wrth Amddifadu 
o Ryddid', t.15).14 

https://www.gov.uk/government/speeches/queens-speech-december-2019
https://www.gov.uk/government/speeches/queens-speech-december-2019
https://lordslibrary.parliament.uk/research-briefings/lln-2020-0089/
https://lordslibrary.parliament.uk/research-briefings/lln-2020-0089/
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/856998/2020-01-08_a_new_decade__a_new_approach.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/856998/2020-01-08_a_new_decade__a_new_approach.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/856998/2020-01-08_a_new_decade__a_new_approach.pdf
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Cyhoeddodd y Comisiwn ar Gyfiawnder yng 
Nghymru ei adroddiad nodedig, Cyfiawnder 
yng Nghymru dros Bobl Cymru, ym mis 
Hydref 2019. Argymhellodd y Comisiwn y 
dylid datganoli materion deddfwriaethol yn 
ymwneud â'r system gyfiawnder yn llawn. 
Dadleuodd yr adroddiad y dylai canllawiau ar 
arolygu'r heddlu, carchardai a'r gwasanaethau 
prawf gael eu pennu yng Nghymru. Daeth 
yr adroddiad i'r casgliad bod pobl Cymru yn 
cael eu gadael i lawr gan y system bresennol, 
ac nad ydynt yn cael yr un budd â phobl yr 
Alban, Gogledd Iwerddon a Lloegr lle mae 
cyfiawnder yn rhan annatod o waith llunio 
polisi cyffredinol, yn enwedig y rhai sydd 
eisoes wedi'u datganoli i Gymru, megis 
iechyd, addysg a lles cymdeithasol.15

Cafodd Deddf Gwrthderfysgaeth a 
Diogelwch ar y Ffin 2019 Gydsyniad 
Brenhinol ar 12 Chwefror 2019. Yn ei 
Adroddiad Blynyddol diweddaraf (a 
gyhoeddwyd ym mis Mawrth 2020), nododd 
yr IRTL, Jonathan Hall CF, fod hwn yn ddarn 
pwysig o ddeddfwriaeth ddiweddaru, gan 
ddiwygio'r ddwy Ddeddf ar Derfysgaeth 
(2000 a 2006), a gyflwynwyd yn syth ar ôl 
ymosodiad Pont Llundain yn 2017.16 Ymhlith 
rhai o ddarpariaethau Deddf 2019 sy'n 
gysylltiedig â lleoedd cadw mae cynyddu'r 
gosb fwyaf am droseddau terfysgol 

15 Y Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru, Hydref 2019, adroddiad y Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru, https://llyw.
cymru/adroddiad-comisiwn-ar-gyfiawnder-yng-nghymru, [cyrchwyd 24/08/2020]

16 Adolygwr Annibynnol Deddfwriaeth Terfysgaeth, The Terrorism Acts in 2018, https://terrorismlegislationreviewer.
independent.gov.uk/wp-content/uploads/2020/03/Terrorism-Acts-in-2018-Report-1.pdf [cyrchwyd 10/11/2020]

17 Llywodraeth y DU, Chwefror 2019, Deddf Gwrthderfysgaeth a Diogelwch ar y Ffin 2019, https://www.legislation.gov.uk/
cy/ukpga/2019/3/section/18/enacted, [cyrchwyd 01/12/2020]

18 Llywodraeth y DU, Mawrth 2020, Deddf y Coronafeirws 2020, https://services.parliament.uk/bills/2019-21/coronavirus.
html, [cyrchwyd 24/08/2020]

19 Hansard, 30 Medi 2020, Cyfrol 681, col 393; Deddf y Coronafeirws 2020 (Adolygu Darpariaethau Dros Dro)
20 Yng Nghymru a Lloegr, daeth Rheolau Carchardai a Sefydliadau Troseddwyr Ifanc (y Coronafeirws) (Diwygio) 2020 i rym 

ar 6 Ebrill 2020, ac maent ar gael yn: https://www.legislation.gov.uk/cy/uksi/2020/400/introduction/made [cyrchwyd 
07/08/2020]. Yn yr Alban, daeth Rheolau Carchardai a Sefydliadau Troseddwyr Ifanc (y Coronafeirws) (yr Alban) (Diwygio) 
2020 i rym ar 15 Mehefin 2020, ac maent ar gael yn: https://www.legislation.gov.uk/cy/ssi/2020/175/introduction/made 
[cyrchwyd 07/08/2020].Yng Ngogledd Iwerddon, daeth Rheoliadau Nawdd Cymdeithasol (y Coronafeirws) (Carcharorion) 
(Gogledd Iwerddon) 2020 i rym ar 8 Ebrill 2020, ac maent ar gael yn: https://www.legislation.gov.uk/cy/nisr/2020/63/
introduction/made [cyrchwyd 07/08/2020].

paratoadol penodol i 15 mlynedd o garchar. 

Mae'r Ddeddf Gwrthderfysgaeth a 
Diogelwch ar y Ffin hefyd yn oedi'r cloc cadw 
ar gyfer y rhai a gaiff eu harestio o dan adran 
41 o Ddeddf Terfysgaeth 2000 lle cânt eu 
derbyn i'r ysbyty.17

Tua diwedd y cyfnod adrodd, dechreuodd 
pandemig COVID-19 gael effaith sylweddol 
ar leoliadau cadw a gwaith craffu aelodau'r 
NPM. Cafodd Deddf y Coronafeirws 2020 
Gydsyniad Brenhinol yn Senedd y DU ar 25 
Mawrth 2020.18 Yna, pasiwyd gwahanol 
reoliadau a roddodd gyfyngiadau symud ar 
waith. Yn sgil y Ddeddf, gwnaed newidiadau 
dros dro i'r ffordd y mae awdurdodau 
lleol yn darparu gofal a chymorth, ac i 
ddeddfwriaeth iechyd meddwl, er na 
chafodd yr ail o'r rhain eu gweithredu byth 
ac, ym mis Medi 2020, cytunwyd i'w tynnu'n 
ôl.19 Hefyd, anogodd y Ddeddf ddefnyddio 
technoleg fideo mewn gwrandawiadau llys.  

Cyfyngwyd ar arferion carchardai yn 
ddifrifol, a rhoddwyd y gorau i ymweliadau 
cymdeithasol dros dro.20 Ddiwedd Mawrth, 
yn sgil ofnau ynghylch diogelwch a llesiant yn 
ystod y pandemig, yn enwedig i'r rhai mewn 
carchardai a lleoliadau cadw mewnfudwyr, 
galwodd cymdeithas sifil am ryddhau 
niferoedd mawr o garcharorion a phobl 

https://llyw.cymru/adroddiad-comisiwn-ar-gyfiawnder-yng-nghymru
https://llyw.cymru/adroddiad-comisiwn-ar-gyfiawnder-yng-nghymru
https://terrorismlegislationreviewer.independent.gov.uk/wp-content/uploads/2020/03/Terrorism-Acts-in-2018-Report-1.pdf
https://terrorismlegislationreviewer.independent.gov.uk/wp-content/uploads/2020/03/Terrorism-Acts-in-2018-Report-1.pdf
https://www.legislation.gov.uk/cy/ukpga/2019/3/section/18/enacted
https://www.legislation.gov.uk/cy/ukpga/2019/3/section/18/enacted
https://services.parliament.uk/bills/2019-21/coronavirus.html
https://services.parliament.uk/bills/2019-21/coronavirus.html
https://www.legislation.gov.uk/cy/uksi/2020/400/introduction/made
https://www.legislation.gov.uk/cy/ssi/2020/175/introduction/made
https://www.legislation.gov.uk/cy/nisr/2020/63/introduction/made
https://www.legislation.gov.uk/cy/nisr/2020/63/introduction/made
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dan gadwad.21 Ledled y pedair gwlad, sefydlwyd 
rhai cynlluniau rhyddhau'n gynnar. Yn fuan, bydd 
yr NPM yn cyhoeddi adroddiad ar leoedd 
cadw yn ystod COVID-19 (gweler 'COVID-19', 
t.12 ac 'Edrych ymlaen at 2020-21', t.78). 

Cyhoeddwyd ymchwiliad cyhoeddus i 
farwolaeth Sheku Bayoh, a fu farw yn 
nalfa'r heddlu yn yr Alban ar 3 Mai 2015, ym 
mis Tachwedd 2019. Bydd yr ymchwiliad 
cyhoeddus i farwolaeth Sheku Bayoh (gweler 
'Marwolaethau yn nalfa'r heddlu', t.36) yn 
ystyried rôl hil yn y ffordd y cafodd ei drin 
gan yr heddlu. Yng Nghymru a Lloegr, mae 
canfyddiadau Adolygiad Lammy ar driniaeth 
a chanlyniadau unigolion o gefndiroedd pobl 
dduon a lleiafrifoedd ethnig yn y system 
cyfiawnder troseddol (2017), a rhai Adolygiad 
Angiolini ar farwolaethau a digwyddiadau 
difrifol yn nalfeydd yr heddlu (2017), yn dal 
i fod yn berthnasol, gydag argymhellion ar 
wahaniaethau hiliol yn y system cyfiawnder 
troseddol, ac ar brosesau ynghylch 
marwolaethau a digwyddiadau difrifol yn 
nalfeydd yr heddlu, yn dal i fynd rhagddynt. 
Ym mis Chwefror 2020, darparodd llywodraeth 
y DU drosolwg o'r gwaith a wnaed i ymateb 
i Adolygiad Lammy a gorgynrychiolaeth 
unigolion o gefndiroedd pobl dduon a 
lleiafrifoedd ethnig yn y system cyfiawnder 
troseddol.22 Hefyd, tynnodd yr adolygiad o 
Ddeddf Iechyd Meddwl 1983, a gyhoeddwyd 
ym mis Rhagfyr 2018, sylw at yr angen i fynd 
i'r afael â gwahaniaethau hiliol yn y system 
iechyd meddwl. Arhoswn am bapur gwyn ar 
Ddeddf Iechyd Meddwl newydd. 

21 Er enghraifft: INQUEST, Mawrth 2020, NEWS: Powerful coalition call on government to immediately reduce number of people 
in detention settings, ar gael yn: https://www.inquest.org.uk/covid-19-letter [cyrchwyd 24/08/2020]; Ymddiriedolaeth Diwygio 
Carchardai , Ebrill 2020, News: PRT and Howard League call for further early release to protect prisoners, staff and wider public, 
ar gael yn: http://www.prisonreformtrust.org.uk/PressPolicy/News/vw/1/ItemID/838 [cyrchwyd 24/08/2020]; Detention 
Action, Mawrth 2020, Letter to MPs: COVID-19 set to cause human tragedy in immigration detention, ar gael yn: 
https:// detentionaction.org.uk/2020/03/21/letter-to-mps-covid-19-set-to-cause-human-tragedy-in-immigration-detention/ 
[cyrchwyd 24/08/2020]; Cyngor Ewrop, Mawrth 2020, Datganiad: Commissioner calls for release of immigration detainees 
while Covid-19 crisis continues, ar gael yn: https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/commissioner-calls-forrelease-of-
immigration-detainees-while-covid-19-crisis-continues [cyrchwyd 24/08/2020]

22 Llywodraeth y DU, Chwefror 2020, Tackling Racial Disparity in the Criminal Justice System, ar gael yn: https://assets.
publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/881317/tackling-racial-
disparitycjs-2020.pdf, [cyrchwyd 14/10/2020]

23 Adran Iechyd Gogledd Iwerddon, Tachwedd 2019, Mental Capacity (NI) Act Codes of Practice, https://www.healthni.gov.
uk/mca-codes-practice [cyrchwyd 30/10/2020]

Iechyd meddwl a gofal 
cymdeithasol
Datblygodd materion ynghylch cyfraith, 
polisi ac ymarfer iechyd meddwl yn 
gyflym yn y flwyddyn adrodd yn y DU. 
Rhoddwyd pwyslais penodol ar y fframwaith 
deddfwriaethol a goruchwylio amodau 
pobl dan gadwad ag anableddau dysgu ac 
awtistiaeth, a mathau eraill o ofal diogel.

Trefniadau Diogelu wrth Amddifadu 
o Ryddid 
Ym mis Rhagfyr 2019, dechreuodd Gogledd 
Iwerddon gyflwyno fframwaith statudol 
newydd ar gyfer Trefniadau Diogelu Wrth 
Amddifadu o Ryddid (DoLS), a grëwyd o dan 
Ddeddf Galluedd Meddyliol (Gogledd Iwerddon) 
2016. Mae codau ymarfer interim yn cyd-
fynd â DoLS.23 I reoli cam cyntaf cychwyn 
y Ddeddf, mae Gorchymyn Iechyd Meddwl 
(Gogledd Iwerddon) 1986 yn dal i fod ar waith, 
gyda system sy'n defnyddio Gorchymyn 
1986 a Deddf 2016 yn darparu fframweithiau 
statudol ar gyfer DoLS. Mae'r Ddeddf newydd 
yn cyfuno deddfwriaeth iechyd meddwl a 
galluedd meddyliol yng Ngogledd Iwerddon, 
gan greu un fframwaith deddfwriaethol ar gyfer 
amddifadu o ryddid. Mae RQIA wedi diweddaru 
ei brosesau arolygu i ddarparu sicrwydd bod 
trefniadau diogelu ar waith i ddefnyddwyr 
gwasanaethau a chleifion nad oes ganddynt 
alluedd, y'u hamddifadir o'u rhyddid.

Cafodd Deddf Galluedd Meddyliol (Diwygio) 
2019, sy'n cwmpasu Cymru a Lloegr, Gydsyniad 

https://www.inquest.org.uk/covid-19-letter
http://www.prisonreformtrust.org.uk/PressPolicy/News/vw/1/ItemID/838
http://detentionaction.org.uk/2020/03/21/letter-to-mps-covid-19-set-to-cause-human-tragedy-in-immigration-detention/
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/commissioner-calls-forrelease-of-immigration-detainees-while-covid-19-crisis-continues
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/commissioner-calls-forrelease-of-immigration-detainees-while-covid-19-crisis-continues
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/881317/tackling-racial-disparitycjs-2020.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/881317/tackling-racial-disparitycjs-2020.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/881317/tackling-racial-disparitycjs-2020.pdf
https://www.healthni.gov.uk/mca-codes-practice
https://www.healthni.gov.uk/mca-codes-practice
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Brenhinol ym mis Mai 2019, ond bu oedi wrth 
roi ei darpariaethau ar waith, ac ar hyn o bryd 
bwriedir ei gweithredu'n llawn ym mis Ebrill 2022.

Mae Deddf Galluedd Meddyliol (Diwygio) 2019 
yn disodli'r Trefniadau Diogelu wrth Amddifadu 
o Ryddid (DoLS) presennol â chynllun newydd, 
sef Trefniadau Diogelu Rhyddid (LPS), a 
bwriedir cynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar 
y rheoliadau drafft a Chod Ymarfer LPS. Mae'r 
Ddeddf yn diwygio'r broses ar gyfer awdurdodi 
trefniadau ar gyfer gofal neu driniaeth unigolyn 
sy'n gyfystyr â'i amddifadu o'i ryddid, lle nad 
oes gan yr unigolyn y galluedd i gydsynio i'r 
trefniadau hyn, gan ddiwygio Deddf Galluedd 
Meddyliol 2005.

Newid allweddol yw y gall LPS gael eu 
hawdurdodi mewn unrhyw leoliad lle bodlonir 
y meini prawf (yn wahanol i DoLS sy'n gymwys 
i gartrefi gofal ac ysbytai yn unig). Mae hyn yn 
cynnwys lleoliadau fel byw â chymorth neu 
ofal cartref, a reoleiddir gan CQC ar hyn o bryd. 
Mae hefyd yn cynnwys rhai lleoliadau nad 
ydynt o fewn cwmpas gwaith rheoleiddio a 
goruchwylio CQC, megis preswylfeydd preifat 
lle gall fod angen amddifadu unigolyn o'i ryddid 
er mwyn gallu gofalu amdano a'i drin, ond 
nad yw'n derbyn gwasanaethau a reoleiddir 
gan CQC. Unwaith y rhoddir LPS ar waith, bydd 
ysbytai'r GIG, Grwpiau Comisiynu Clinigol ac 
awdurdodau lleol yn gallu eu hawdurdodi. 
Yn ogystal â hyn, bydd pobl ifanc 16-17 
oed o fewn cwmpas LPS, gan olygu bod yr 
ystod oedran a gwmpesir gan LPS yn unol â 
darpariaethau eraill Deddf Galluedd Meddyliol 
2005. Mae'r CCE ac Ofsted wedi ymgysylltu 
â'r Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol (DHSC) 
ar y datblygiad penodol hwn. Gweithiodd 
CQC gyda'r DHSC a rhanddeiliaid allweddol 

24 Yn P v Cheshire West, roedd tri unigolyn ag anableddau dysgu difrifol yn byw o dan drefniadau yr oedd y llys o'r farn eu 
bod yn eu hamddifadu o'u rhyddid. Rhoddodd y dyfarniad feichiau cynyddol ar awdurdodau lleol ac ymarferwyr gofal 
cymdeithasol a oedd yn gweinyddu'r DoLS. Wedyn, argymhellodd Comisiwn y Gyfraith y dylid diddymu'r DoLS a chynigiodd 
gynllun newydd yn eu lle a nodir yn y Bil drafft.

25 Goruchaf Lys y DU, Medi 2019, In the matter of D (A Child), https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2018-0064-
judgment.pdf [cyrchwyd 24/08/2020]

26 I gael rhagor o wybodaeth, gweler: CQC (tudalen we), Our work on closed cultures, ar gael yn: https://www.cqc.org.uk/
publications/themes-care/our-work-closed-cultures [cyrchwyd 24/08/2020]

drwy gydol y flwyddyn adrodd i drafod sut y 
gallai addasu ei waith monitro a rheoleiddio i 
gynnwys yr amrywiaeth a'r nifer cynyddol o 
leoliadau cadw o dan LPS. 

Yn y cyfamser, mae cynllun DoLS yn 
parhau i fod ar waith. Nid yw cod ymarfer 
presennol DoLS, sydd bellach dros 10 oed, 
yn adlewyrchu cyfraith achos ddylanwadol, 
megis dyfarniad y Goruchaf Lys yn 2014 yn 
achos P v. Cheshire West a arweiniodd at 
greu'r Ddeddf Galluedd Meddyliol (Diwygio).24 
Yn fwy diweddar, ym mis Medi 2019, 
dyfarnodd y Goruchaf Lys ar gadw plentyn a 
chydsyniad rhieni, yn achos D (A Child), gan 
ddatgan nad yw cyfrifoldeb rhieni yn ddigonol 
ar gyfer awdurdod cyfreithlon i amddifadu 
plentyn 16 neu 17 oed o'i ryddid, lle na 
all gydsynio ei hun.25 Felly, byddai angen 
amddifadu plentyn o'i ryddid yn gyfreithlon 
mewn ffordd arall, ac nid yw cydsyniad rhieni 
yn opsiwn i'w ystyried cyn cadw unigolyn o 
dan Ddeddf Iechyd Meddwl 1983 fel y mae'r 
canllawiau presennol yn ei awgrymu.

Ysbytai diogel i bobl ag anabledd 
dysgu ac awtistiaeth
Ym mis Mai 2019, datgelodd rhaglen Panorama 
ar y BBC ddiwylliant o gam-drin yn Whorlton 
Hall, ysbyty diogel i bobl ag anabledd dysgu ac 
awtistiaeth yn County Durham, a wnaeth beri 
cryn ofid am y driniaeth a pham nad oedd wedi 
dod i'r amlwg mewn arolygiadau blaenorol. Ar 
ôl i'r rhaglen gael ei darlledu, cymerodd CQC 
gamau i weld sut y gallai wella ei systemau 
arolygu a monitro mewn 'diwylliannau 
caeedig'.26 Comisiynodd CQC ddau adolygiad 
annibynnol i edrych ar y sefyllfa yn Whorlton 
Hall. Ym mis Ionawr 2020, cyhoeddwyd yr 
adolygiad annibynnol cyntaf, gan David Noble, 

https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2018-0064-judgment.pdf
https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2018-0064-judgment.pdf
https://www.cqc.org.uk/publications/themes-care/our-work-closed-cultures
https://www.cqc.org.uk/publications/themes-care/our-work-closed-cultures
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a ystyriodd y camau a gymerwyd gan CQC 
yn dilyn arolygiad o Whorlton Hall yn 2015. 
Nododd yr adolygiad fod penderfyniadau 
CQC i beidio â chyhoeddi adroddiad arolygu 
2015 cyn ailarolygiad 2016, ac i beidio â dilyn 
ei ymchwiliad mewnol ei hun, yn anghywir. 
Gwnaeth yr adolygiad saith argymhelliad 
ynghylch prosesau arolygu, systemau sicrhau 
ansawdd, polisïau cyfreithiol a gweithdrefnau 
chwythu'r chwiban mewnol CQC.27 

Cafodd yr ail adolygiad annibynnol a 
gomisiynwyd gan CQC, gan yr Athro Glynis 
Murphy, ei gyhoeddi ym mis Mawrth 2020. 
Ystyriodd sut y gwnaeth CQC reoleiddio 
Whorlton Hall rhwng 2015 a 2019. Nododd 
yr adolygiad sawl rheswm pam na wnaeth 
CQC ganfod ymddygiad camdriniol y staff, 
a nododd, er i CQC ddilyn ei weithdrefnau 
yn ystod y cyfnod hwn, fod angen gwneud 
sawl gwelliant er mwyn gwella ei systemau 
arolygu a rheoleiddio. Yn eu plith mae 
newid y fethodoleg arolygu, cynnal mwy o 
arolygiadau dirybudd a gyda'r nos, cyhoeddi 
adroddiadau yn gyflymach, gwella'r ymateb i 
honiadau o gam-drin a chwythu'r chwiban, a 
dull arolygu mwy hyblyg lle mae gwybodaeth 
yn nodi bod risg.28 Mewn ymateb, mae CQC 
wedi sefydlu tîm dynodedig sy'n gyfrifol am 
ymgorffori'r argymhellion hyn ym mholisi 
CQC. Mae'r tîm hwn yn cynnwys rhanddeiliaid 
allanol, yn ogystal â phobl sy'n defnyddio 
gwasanaethau CQC a'u teuluoedd.

Gan hefyd ymateb i'r rhaglen am Whorlton 
Hall a phryderon ehangach y cyhoedd, 

27 CQC, Ionawr 2020, News: CQC publishes independent review into its regulation of Whorlton Hall, https://www.cqc.org.uk/
news/stories/cqc-publishes-independent-review-its-regulation-whorlton-hall [cyrchwyd 24/08/2020]

28 CQC, Mawrth 2020, Datganiad i'r wasg: CQC publishes independent review into its regulation of Whorlton Hall between 
2015 and 2019, https://cqc.org.uk/news/stories/cqc-publishes-independent-review-its-regulation-whorlton-hall-
between-2015-2019 [cyrchwyd 24/08/2020]

29 Cydbwyllgor Hawliau Dynol, Tachwedd 2019, News Article: Human rights of many people with a learning disability and/
or autism are being breached in mental health hospitals, ar gael yn: https://committees.parliament.uk/committee/93/
humanrights-joint-committee/news/91540/human-rights-of-many-people-with-a-learning-disability-andor-autism-are-
beingbreached-in-mental-health-hospitals/ [cyrchwyd 24/08/2020]

30 Llywodraeth y DU, Hydref 2020, The Government Response to the Joint Committee on Human Rights reports on the 
Detention of Young People with Learning Disabilities and/or Autism and the implications of the Government’s COVID 19 
response, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/928520/
Final_Web_accessible_Government_Response_to_the_JCHR_reports_on_the_Detention_of_Young_People_with_LDA.pdf 
[cyrchwyd 01/12/2020]

cynhaliodd y Cydbwyllgor Hawliau Dynol 
( JCHR) ymchwiliad i amodau pobl ifanc dan 
gadwad ag anabledd dysgu ac awtistiaeth, a 
gyhoeddwyd ar 1 Tachwedd 2019. Galwodd 
y Pwyllgor am newidiadau i Ddeddf Iechyd 
Meddwl 1983 er mwyn diogelu'r rhai dan 
gadwad rhag 'horrific reality' rhai ysbytai 
iechyd meddwl. Disgrifiodd y Pwyllgor 
y llwybr 'grim' a rhagweladwy i anfon 
plant a phobl ifanc yn amhriodol i leoedd 
cadw a allai fod yn 'brutal' iddynt. Hefyd, 
argymhellodd ddiwygiadau sylweddol i 
fethodoleg arolygu CQC.29 Cafodd ymateb y 
llywodraeth i adroddiadau'r JCHR ar amodau 
pobl ifanc dan gadwad ag anabledd dysgu 
ac awtistiaeth, a goblygiadau ymateb y 
llywodraeth i COVID-19 (o 12 Mehefin 2020), 
ei gyhoeddi ar 22 Hydref 2020.30

Ym mis Chwefror 2020, anfonodd y 
Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol 
(EHRC) lythyr protocol cyn gweithredu 
ar gyfer adolygiad barnwrol yn erbyn yr 
Ysgrifennydd Gwladol dros Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol mewn perthynas â'r methiant 
parhaus i symud pobl ag anabledd dysgu ac 
awtistiaeth i lety priodol. Lleisiodd yr EHRC 
bryderon am hawliau dros 2,000 o bobl ag 
anabledd dysgu ac awtistiaeth a oedd yn 
cael eu cadw mewn ysbytai diogel, yn bell o 
gartref yn aml ac am lawer o flynyddoedd. 
Dadleuodd y llythyr cyn gweithredu fod yr 
adran wedi torri'r Confensiwn Ewropeaidd ar 
Hawliau Dynol (ECHR) am fethu â chyflawni'r 
targedau a nodwyd yn rhaglen Transforming 
Care a rhaglen Building the Right Support.

https://www.cqc.org.uk/news/stories/cqc-publishes-independent-review-its-regulation-whorlton-hall
https://www.cqc.org.uk/news/stories/cqc-publishes-independent-review-its-regulation-whorlton-hall
https://cqc.org.uk/news/stories/cqc-publishes-independent-review-its-regulation-whorlton-hall-between-2015-2019
https://cqc.org.uk/news/stories/cqc-publishes-independent-review-its-regulation-whorlton-hall-between-2015-2019
https://committees.parliament.uk/committee/93/humanrights-joint-committee/news/91540/human-rights-of-many-people-with-a-learning-disability-andor-autism-are-beingbreached-in-mental-health-hospitals/
https://committees.parliament.uk/committee/93/humanrights-joint-committee/news/91540/human-rights-of-many-people-with-a-learning-disability-andor-autism-are-beingbreached-in-mental-health-hospitals/
https://committees.parliament.uk/committee/93/humanrights-joint-committee/news/91540/human-rights-of-many-people-with-a-learning-disability-andor-autism-are-beingbreached-in-mental-health-hospitals/
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/928520/Final_Web_accessible_Government_Response_to_the_JCHR_reports_on_the_Detention_of_Young_People_with_LDA.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/928520/Final_Web_accessible_Government_Response_to_the_JCHR_reports_on_the_Detention_of_Young_People_with_LDA.pdf
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Roedd y targedau hyn yn cynnwys symud 
cleifion o ofal cleifion mewnol amhriodol 
i leoliadau yn y gymuned, a lleihau'r 
ddibyniaeth ar ofal cleifion mewnol ar gyfer 
pobl ag anabledd dysgu ac awtistiaeth. 
Hefyd, galwodd yr EHRC am weithredu ar 
unwaith argymhellion y JCHR a chynllun Eight 
Point Rightful Lives.31

Cyhoeddodd CQC yr adroddiad interim ar 
ei adolygiad o dechnegau atal, ynysu ac 
arwahanu ar gyfer oedolion a phlant, a 
gomisiynwyd gan Ysgrifennydd Gwladol yr 
Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol (DHSC), 
ym mis Mai 2019.32 Edrychodd ar brofiadau 
pobl a oedd yn derbyn gofal a oedd wedi'u 
cadw ar wahân ar ward iechyd meddwl i 
blant a phobl ifanc neu ar ward i bobl ag 
anabledd dysgu a/neu awtistiaeth. Mewn 
ymateb i argymhellion CQC yn ei adroddiad 
interim ar dechnegau atal, ynysu ac 
arwahanu ym mis Mai 2019, cytunodd DHSC 
y byddai adolygiad manwl yn cael ei gynnal 
yn syth o'r gofal a ddarparwyd a'r cynllun 
rhyddhau ar gyfer pobl ifanc ag anabledd 
dysgu ac awtistiaeth a gaiff eu nyrsio ar 
wahân mewn lleoliadau cleifion mewnol 
iechyd meddwl ac anabledd dysgu arbenigol. 
Mae DHSC yn arwain y gwaith hwn gydag 
NHS England ac NHS Improvement, ac mae 
wedi sefydlu rhaglen o Adolygiadau Gofal, 
Addysg a Thriniaeth Annibynnol (ICETRau). 
Mae ICETRau yn darparu llwyfan i banel 

31 EHRC, Chwefror 2020, Health Secretary faces legal challenge for failing patients with learning disabilities and 
autism, https://www.equalityhumanrights.com/en/our-work/news/health-secretary-faces-legal-challenge-failing-
patientslearning-disabilities-and [cyrchwyd 24/08/2020]

32 CQC, Mai 2020, Interim report: Review of restraint, prolonged seclusion and segregation for people with a mental 
health problem, a learning disability and or autism, https://www.cqc.org.uk/publications/themed-work/interim-report-
reviewrestraint-prolonged-seclusion-segregation-people [cyrchwyd 24/08/2020]

33 Cynhelir adolygiadau ICETR gan banel sy'n cynnwys cadeirydd annibynnol, Arbenigwr drwy Brofiad, arbenigwr clinigol, 
comisiynydd ac Adolygwr Iechyd Meddwl (MHAR). Ffocws ICETR yw gwneud argymhellion i wella ansawdd gofal a 
thriniaeth claf, a nodi unrhyw rwystrau i'w ryddhau. Yn dilyn ICETR, bydd y cadeirydd annibynnol yn mynd ati i lunio 
adroddiad, a anfonir at y darparwr a'i banel goruchwylio, a gadeirir gan y Farwnes Hollins. Mae'r broses hon hefyd yn rhoi 
gwybodaeth i CQC, a lle y caiff pryderon difrifol eu nodi, fe'u huwchgyfeirir at dîm arolygu lleol.

34 Adolygiad Annibynnol o'r Ddeddf Iechyd Meddwl, Mai 2018, Interim Report: The Independent Review of the Mental Health 
Act, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/703919/The_
independent_Mental_Health_Act_review__interim_report_01_05_2018.pdf [cyrchwyd 10/11/2020]

35 The Guardian, Gorffennaf 2020, Parents of man who died after police restraint challenge delay over Seni’s law,  
https://www.theguardian.com/society/2020/jul/20/parents-of-man-who-died-after-police-restraint-challenge-delay-over-
senis-law [cyrchwyd 24/08/2020]

a gadeirir yn annibynnol godi materion 
allweddol sy'n gysylltiedig â chynlluniau 
gofal unigol. Lle nodir pryderon difrifol, gall 
CQC uwchgyfeirio materion at dîm arolygu 
lleol, gwneud atgyfeiriad diogelu neu 
gynnal ymweliad wedi'i dargedu. Rhwng 
mis Tachwedd 2019 a mis Medi 2020, 
cynhaliwyd 77 o ICETRau.33

Adolygiadau o ddeddfwriaeth iechyd 
meddwl
Comisiynodd y llywodraeth adolygiad 
annibynnol o Ddeddf Iechyd Meddwl 
1983 ym mis Rhagfyr 2017. Cadeiriwyd yr 
adolygiad gan yr Athro Syr Simon Wessely. 
Cafodd adroddiad interim ar yr adolygiad ei 
gyhoeddi ym mis Mai 2018.34 Argymhellodd 
yr adolygiad newid deddfwriaethol eang. 
Fodd bynnag, nid yw'r llywodraeth wedi 
cyhoeddi papur gwyn eto. Bu oedi oherwydd 
COVID-19 ac ymadael â'r Undeb Ewropeaidd. 
Hefyd, arhosir am ganllawiau ar y Ddeddf 
Unedau Iechyd Meddwl (Defnyddio Grym) 
yn Lloegr, sef Cyfraith Seni, a ddeddfwyd ym 
mis Tachwedd 2018. Bydd y Ddeddf hon yn 
darparu mwy o fesurau diogelu ac yn sicrhau 
mwy o oruchwyliaeth o'r defnydd o rym 
mewn lleoliadau iechyd meddwl yn Lloegr. 
Mae sefydliadau cymdeithas sifil a theulu 
Seni Lewis, a fu farw yn 2010 ar ôl cael ei 
atal am gyfnod hir pan oedd yn glaf mewnol 
gwirfoddol mewn uned iechyd meddwl, wedi 
beirniadu'r oedi parhaus i weithredu'r Ddeddf.35

https://www.equalityhumanrights.com/en/our-work/news/health-secretary-faces-legal-challenge-failing-patientslearning-disabilities-and
https://www.equalityhumanrights.com/en/our-work/news/health-secretary-faces-legal-challenge-failing-patientslearning-disabilities-and
https://www.cqc.org.uk/publications/themed-work/interim-report-reviewrestraint-prolonged-seclusion-segregation-people
https://www.cqc.org.uk/publications/themed-work/interim-report-reviewrestraint-prolonged-seclusion-segregation-people
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/703919/The_independent_Mental_Health_Act_review__interim_report_01_05_2018.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/703919/The_independent_Mental_Health_Act_review__interim_report_01_05_2018.pdf
https://www.theguardian.com/society/2020/jul/20/parents-of-man-who-died-after-police-restraint-challenge-delay-over-senis-law
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Mae adolygiad annibynnol eang o gyfraith 
iechyd meddwl yn yr Alban, a gyhoeddwyd 
ym mis Mawrth 2019, yn mynd rhagddo, ar 
ôl agor gydag ymgynghoriad cyhoeddus ym 
mis Chwefror 2020.36 Un maes arbennig o 
ddiddordeb yw'r ffordd y mae deddfwriaeth, 
gan gynnwys Deddf Iechyd Meddwl (Gofal 
a Thriniaeth) (yr Alban) 2003 a Deddf Iechyd 
Meddwl (yr Alban) 2015, yn cyrraedd 
safonau hawliau dynol modern.

Cafodd yr adolygiad annibynnol o anabledd 
dysgu ac awtistiaeth yn y Ddeddf Iechyd 
Meddwl yn yr Alban ei gyhoeddi ym mis 
Rhagfyr 2019, ac argymhellodd newidiadau 
mawr er mwyn gwella cydymffurfiaeth â 
chyfraith hawliau dynol. Yn eu plith mae'r 
argymhellion y dylai anabledd dysgu ac 
awtistiaeth gael eu dileu o'r diffiniad o 
'anhwylder meddyliol' yn y Ddeddf, ac 
y dylai'r gyfraith gynnwys y disgrifiad o 
anabledd o Gonfensiwn y Cenhedloedd 
Unedig ar Hawliau Pobl ag Anableddau. 
Mae'r adolygiad hefyd yn argymell gweithio 
tuag at gyfraith sy'n dileu gwahaniaethu 
mewn lleoedd cadw, a chyflwyno model 
anabledd i'r system cyfiawnder troseddol 
er mwyn sicrhau tegwch.37

Mae Llywodraeth yr Alban hefyd wedi 
parhau i gydgysylltu gwaith ar argymhellion 
yr adolygiad o'r trefniadau i ymchwilio i 
farwolaethau cleifion sy'n cael triniaeth am 
anhwylder meddyliol, a gyhoeddwyd ym 
mis Rhagfyr 2018, a chamau ei chynllun 
gweithredu ar atal hunanladdiad o fis Awst 
2018. Fel rhan o'r gwaith hwn, mae MWCS 
yn parhau i ddatblygu system ar gyfer 
ymchwilio i holl farwolaethau cleifion a 
oedd, pan fuont farw, yn destun gorchymyn 

36 Mae rhagor o wybodaeth ar wefan y Scottish Mental Health Law Review: https://www.mentalhealthlawreview.scot/ 
[cyrchwyd 24/08/2020]

37 Llywodraeth yr Alban, Rhagfyr 2019, Independent review of learning disability and autism in the Mental Health Act 
https://webarchive.nrscotland.gov.uk/20200313205853/https://www.irmha.scot/ [cyrchwyd 24/08/20]

38 Tudalen we Deaths in Detention Reviews MWCS, https://www.mwcscot.org.uk/policy-and-research/deaths-
detentionreviews [cyrchwyd 24/08/2020]

39 Llywodraeth yr Alban, Medi 2019, Forensic mental health services independent review: terms of reference, https://www.gov.
scot/publications/forensic-mental-health-services-independent-review-terms-of-reference/ [cyrchwyd 24/08/2020]

o dan naill ai Deddf Iechyd Meddwl (Gofal 
a Thriniaeth) (yr Alban) 2003 neu ran 
VI o Ddeddf Gweithdrefn Droseddol (yr 
Alban) 1995, p'un a oeddent yn yr ysbyty 
neu'r gymuned. Mae MWCS wedi dechrau 
gwneud gwaith cwmpasu manwl ac mae'n 
bwriadu ymgynghori ar opsiynau ar gyfer 
y system ddiwygiedig, cyn datblygu achos 
busnes a chynllun gweithredu a gyflwynir 
ym mis Mehefin 2021.38

Adolygiad pwysig arall yn yr Alban yn ystod 
y flwyddyn oedd adolygiad annibynnol o 
wasanaethau iechyd meddwl fforensig, yn 
edrych ar y ffordd y darperir gwasanaethau 
i bobl mewn ysbytai diogel a phobl nad 
ydynt yn yr ysbyty ond sydd mewn perygl 
o droseddu, neu sydd wedi troseddu, gan 
gynnwys y rhai yn y carchar.39

Ym mis Ebrill 2019, dechreuodd Cyngor 
Dedfrydu Cymru a Lloegr gynnal 
ymgynghoriad ar egwyddorion cyffredinol 
drafft ar gyfer dedfrydu pobl â salwch 
meddwl, anhwylderau datblygiadol a namau 
niwrolegol. Cafodd y canllawiau a wnaeth 
ddeillio o'r gwaith hwn eu cyhoeddi ym mis 
Gorffennaf 2020, a daethant i rym ar  
1 Hydref 2020.

https://www.mentalhealthlawreview.scot/
https://webarchive.nrscotland.gov.uk/20200313205853/https
https://www.mwcscot.org.uk/policy-and-research/deaths-detentionreviews
https://www.mwcscot.org.uk/policy-and-research/deaths-detentionreviews
https://www.gov.scot/publications/forensic-mental-health-services-independent-review-terms-of-reference/
https://www.gov.scot/publications/forensic-mental-health-services-independent-review-terms-of-reference/
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Carchardai
Mae pryderon difrifol am ddiogelwch, 
gorlenwi a marwolaethau mewn carchardai 
ledled y DU o hyd. Cafodd amrywiaeth 
o adolygiadau, polisïau a chynlluniau eu 
cyhoeddi yn 2019-20, ac mae deddfwriaeth 
newydd wedi canolbwyntio ar newidiadau 
ym maes dedfrydu, gyda rhai datblygiadau o 
ran hawliau carcharorion i bleidleisio.

Yn ein degfed Adroddiad Blynyddol, 
gwnaethom nodi, ym mis Chwefror 2019, 
fod yr Ysgrifennydd Gwladol dros Gyfiawnder 
ar y pryd yng Nghymru a Lloegr, David 
Gauke, wedi cydnabod y gyfradd garcharu 
uchel ac wedi cynnig y dylid bod yn ofalus 
wrth barhau i gynyddu dedfrydau. Hefyd, 
derbyniodd fod achos cryf iawn dros 
ddiddymu dedfrydau byr o garchar (gyda rhai 
eithriadau) a gwneud mwy o ddefnydd o 
orchmynion cymunedol, er nad ymrwymwyd 
i ddeddfu.40 Ers hynny bu newid yn y 
rhethreg ynghylch dedfrydu a throsedd, a 
newid yn y farn ynghylch peidio ag annog 
dedfrydau byr yng Nghymru a Lloegr.

Deddfwriaeth newydd yn ymwneud 
â charcharorion 

Ym mis Chwefror 2020, daeth deddfwriaeth 
bellach ar derfysgaeth i rym yn dilyn yr 
ymosodiadau terfysgol yn Fishmongers 
Hall, Llundain a Streatham a gyflawnwyd 
gan unigolion a oedd wedi'u cael yn 
euog o derfysgaeth ac wedi'u rhyddhau'n 
awtomatig hanner ffordd drwy eu dedfryd, 
ar drwydded. Cyflwynwyd deddfwriaeth 
frys o dan Ddeddf Troseddwyr Terfysgol 
(Cyfyngu ar Ryddhau'n Gynnar) 2020. Yn sgil 
y ddeddfwriaeth hon, rhoddwyd y gorau, 

40 MoJ, Chwefror 2019, ‘Beyond prison, redefining punishment’: David Gauke speech, https://www.gov.uk/government/
speeches/beyond-prison-redefining-punishment-david-gauke-speech [cyrchwyd 24/08/2020]

41 Llywodraeth y DU, Hydref 2020, Response to the operation of the Terrorism Acts in 2018 Report, https://www.gov.uk/
government/publications/response-to-the-operation-of-the-terrorism-acts-in-2018-report, [cyrchwyd 01/12/2020]

42 Cafodd yr adolygiad hwn ei gyhoeddi ym mis Mai 2020, ac mae ar gael yn: https://assets.publishing.service.gov.uk/
government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/913983/supervision-terrorism-and-terrorism-risk-offenders-
review.pdf [cyrchwyd 14/10/2020]

yn ôl-weithredol, i ryddhau terfysgwyr yn 
gynnar yn awtomatig yn y DU, lle roeddent 
yn bwrw dedfrydau penodol safonol, gan 
ei gwneud yn ofynnol iddynt dreulio o leiaf 
ddwy ran o dair o'u dedfryd yn y carchar cyn 
i'r Bwrdd Parôl ystyried eu rhyddhau.

Mae llywodraeth y DU yn bwriadu cynyddu 
ymhellach hyd dedfrydau o garchar y rhai 
sy'n euog o droseddau terfysgol o dan Fil 
Gwrthderfysgaeth a Dedfrydu 2020. Mae 
hyn yn cynnwys creu dedfryd terfysgwr 
difrifol newydd, sydd â dedfryd o garchar 
o 14 blynedd o leiaf, ar gyfer troseddwyr 
peryglus a wnaeth beryglu llawer o fywydau 
o ganlyniad i'w troseddu. Galwodd yr 
IRTL am i ystadegau gael eu cyhoeddi ar 
gyfradd lwyddo ceisiadau am warantau i 
gadw unigolion ymhellach o dan Atodlen 
8 i Ddeddf Terfysgaeth 2020. Derbyniodd 
y llywodraeth yr argymhelliad hwn yn 
ei hymateb ffurfiol a gyhoeddwyd ym 
mis Hydref 2020.41 Hefyd, cynhaliodd yr 
IRTL adolygiad annibynnol o drefniadau 
amlasiantaethol ar gyfer diogelu'r cyhoedd 
(MAPPA), a gyhoeddwyd ym mis Mai 2020.42

Yn ogystal â'r newidiadau i ddedfrydu a 
pharôl a gyflwynwyd gan ddeddfwriaeth 
ar derfysgaeth, mae Gorchymyn Rhyddhau 
Carcharorion (Newid Cyfran Berthnasol o 
Ddedfryd) 2019 yn symud y pwynt rhyddhau 
yng Nghymru a Lloegr o hanner ffordd 
drwy ddedfryd o garchar i ddwy ran o dair 
o'r ffordd, ar gyfer y rhai a gafwyd yn euog 
o droseddau treisgar a rhywiol perthnasol. 
Roedd y Gorchymyn hwn yn rhan o faniffesto 
etholiad y llywodraeth bresennol ac mae'n 
dilyn y dadlau mawr a fu ynghylch rhyddhau 
ar drwydded yrrwr tacsi, a gafwyd yn euog o 
19 o droseddau rhywiol, a oedd wedi bwrw 
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isafswm dedfryd amhenodol 'Carcharu i 
Ddiogelu'r Cyhoedd' (a ddi-rymwyd erbyn 
hyn). Daeth y Gorchymyn i rym ar 1 Ebrill 
2020 ac mae ei ddarpariaethau yn golygu y 
gellir addasu'r ffordd y cymhwysir dedfrydau 
perthnasol o garchar (o dan a. 237(1) o 
Ddeddf Cyfiawnder Troseddol 2003) lle 
maent yn ddedfrydau cyfnod penodol o saith 
mlynedd neu fwy.43 

Cafodd Deddf Rheoli Troseddwyr (yr Alban) 
2019 Gydsyniad Brenhinol ym mis Gorffennaf 
2019, gan newid y ffordd y rheolir pobl sy'n 
bwrw dedfrydau y tu allan i'r carchar. Mae'r 
Ddeddf yn atgyfnerthu pwerau galw yn ôl 
o gyrffew cyfyngu i'r cartref (HDC) drwy 
gyflwyno trosedd newydd (aros yn rhydd 
yn anghyfreithlon) a rhoi mwy o bwerau 
i'r heddlu er mwyn helpu i ddal unrhyw un 
sy'n dianc. Mae hefyd yn galluogi'r llysoedd i 
ychwanegu monitro electronig at Orchymyn 
Talu'r Gymuned yn Ôl, lle gellir defnyddio 
GPS a thechnoleg monitro sylweddau o 
bell, yn ogystal â'r dechnoleg amledd radio 
a ddefnyddir ar hyn o bryd gyda thagiau 
cyrffew.44 Dilynodd y Ddeddf newydd 
gyhoeddiad adolygiadau o HDC gan HMIPS 
a HMICS yn 2018. Gwnaed newidiadau 
pellach i'r canllawiau ar HDC yn yr Alban, 
a gyhoeddwyd ym mis Rhagfyr 2019. Ym 
mis Mai 2019, cyhoeddodd HMICS Strategic 
Review – an independent assessment of 
Police Scotland’s response to a breach of 
Home Detention Curfew – progress review, 
ar ôl gwneud gwaith maes ym mis Ebrill 
a mis Mai 2019, gan brofi hynt yr 16 o 
argymhellion.

43 Llywodraeth y DU, Gorchymyn Rhyddhau Carcharorion (Addasu Cyfran Berthnasol Dedfryd) 2019, https://www.legislation.
gov.uk/cy/ukdsi/2019/9780111190524 [cyrchwyd 24/08/2020]

44 Llywodraeth y DU, Deddf Rheoli Troseddwyr (yr Alban) 2019, https://www.legislation.gov.uk/cy/asp/2019/14/notes/ 
division/4/1/1 [cyrchwyd 24/08/2020]

45 Pwyllgor Cyfiawnder, Ebrill 2019, Prisons crisis: Government’s current approach inefficient, ineffective and unsustainable, 
https://committees.parliament.uk/committee/102/justice-committee/news/99437/prisons-crisis-governments-
currentapproach-inefficient-ineffective-and-unsustainable/ [cyrchwyd 24/08/2020]

46 Pwyllgor Cyfiawnder Tŷ'r Cyffredin, Hydref 2019, Prison Governance: First Report of Session 2019, https://publications.
parliament.uk/pa/cm201919/cmselect/cmjust/191/191.pdf [cyrchwyd 30/10/2020]

47 MoJ, Chwefror 2020, Datganiad i'r wasg: New support plan to improve jails, https://www.gov.uk/government/news/
newsupport-plan-to-improve-jails [cyrchwyd 24/08/2020] 

Adolygiadau o amodau carchardai yng 
Nghymru a Lloegr

Cafodd adroddiad Pwyllgor Cyfiawnder 
Tŷ'r Cyffredin ar ei ymchwiliad, Prison 
Population 2022: planning for the future, ei 
gyhoeddi ym mis Ebrill 2019. Nododd, dros 
y 25 mlynedd diwethaf, fod poblogaeth 
carchardai Cymru a Lloegr wedi dyblu 
bron mewn maint, ond nad oedd capasiti 
yn bodloni'r galw. Clywodd yr ymchwiliad 
fod prinder staff a phroblemau eraill wedi 
tanseilio'r gwaith o ddarparu gwasanaethau 
adsefydlu mewn carchardai yn ddifrifol. 
Daeth y Pwyllgor i'r casgliad bod hyn yn 
gwastraffu arian mewn ffordd na ellir 
ei mesur, ac argymhellodd strategaeth 
gynhwysfawr ar gyfer aildroseddu, gydag 
adnoddau ychwanegol sylweddol i'w 
darparu ar draws adrannau.45 Yn dilyn hyn, 
ym mis Hydref 2019, cyhoeddodd y Pwyllgor 
Cyfiawnder adroddiad ar ei ymchwiliad 
i lywodraethu carchardai. Ymhlith yr 
argymhellion roedd argymhelliad a wnaed 
eisoes y dylai'r Ombwdsmon Carchardai a 
Phrofiannaeth (PPO), strwythur cenedlaethol 
Byrddau Monitro Annibynnol a'r NPM fod ar 
sail statudol briodol.46 

Cafodd Rhaglen Gymorth ar gyfer 
Perfformiad Carchardai (PPSP), sef rhaglen 
cymorth dwys newydd i helpu carchardai 
'heriol' i wella diogelwch a threfniadau 
adsefydlu, ei chyflwyno ym mis Chwefror 
2020. Yn ôl y Weinyddiaeth Gyfiawnder 
(MoJ), bydd mwy o staff, technoleg newydd 
a gwelliannau ym maes cynnal a chadw 
yn chwarae rôl allweddol.47 Mae'r fenter 
yn cyd-fynd â chynlluniau'r llywodraeth i 

https://www.legislation.gov.uk/cy/ukdsi/2019/9780111190524
https://www.legislation.gov.uk/cy/ukdsi/2019/9780111190524
https://www.legislation.gov.uk/cy/asp/2019/14/notes/
https://committees.parliament.uk/committee/102/justice-committee/news/99437/prisons-crisis-governments-currentapproach-inefficient-ineffective-and-unsustainable/
https://committees.parliament.uk/committee/102/justice-committee/news/99437/prisons-crisis-governments-currentapproach-inefficient-ineffective-and-unsustainable/
https://publications.parliament.uk/pa/cm201919/cmselect/cmjust/191/191.pdf
https://publications.parliament.uk/pa/cm201919/cmselect/cmjust/191/191.pdf
https://www.gov.uk/government/news/newsupport-plan-to-improve-jails
https://www.gov.uk/government/news/newsupport-plan-to-improve-jails
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fuddsoddi £2.75 biliwn, sy'n canolbwyntio 
ar wella diogelwch carchardai, ychwanegu 
lleoedd mewn carchardai, a mynd i'r afael 
â materion cynnal a chadw dybryd mewn 
carchardai presennol. Mae'r Rhaglen 
Gymorth ar gyfer Perfformiad Carchardai 
yn dilyn y gwersi a ddysgwyd o Brosiect 10 
Carchar, lle buddsoddwyd dros £10 miliwn 
mewn carchardai 'heriol' a chanolbwyntiwyd 
ar leihau trais a phroblemau cyffuriau. 
Dangosodd ystadegau am y prosiect a 
gyhoeddwyd ym mis Awst 2019 y bu 
gostyngiad cyffredinol o 16% mewn 
ymosodiadau, a gostyngiad o 50% mewn 
profion cyffuriau positif.48 Fodd bynnag, nid 
oedd fawr ddim gwelliant, os o gwbl, mewn 
pedwar o'r 10 carchar, ac yn un, sef HMP 
Wormwood Scrubs, roedd lefelau trais wedi 
cynyddu'n sylweddol. Beirniadwyd y prosiect 
ar ôl i ddadansoddiad o ddata swyddogol 
gan yr elusen INQUEST ddangos bod nifer y 
marwolaethau yn y 10 carchar wedi cynyddu 
20% (o 35 y flwyddyn flaenorol i 41 yn ystod 
11 mis cyntaf y prosiect).49 

48 MoJ, Awst 2019, Datganiad i'r wasg: 10 Prisons Project sees drops in violence and drugs, https://www.gov.uk/
government/news/10-prisons-project-sees-drops-in-violence-and-drugs [cyrchwyd 24/08/2020]

49 The Guardian, Awst 2019, Deaths on the rise in 10 of toughest prisons in England and Wales, https://www.theguardian.
com/society/2019/aug/22/deaths-on-the-rise-in-10-of-britains-toughest-prisons [cyrchwyd 24/08/2020]

50 Llyfrgell Tŷ'r Cyffredin, Tachwedd 2019, Briefing Paper: The Prison Estate, http://researchbriefings.files.parliament.uk/
documents/SN05646/SN05646.pdf [cyrchwyd 24/08/2020]

51 MoJ, Awst 2019, 10,000 extra prison places to keep the public safe, https://www.gov.uk/government/news/10-000-
extra-prison-places-to-keep-the-public-safe [cyrchwyd 24/08/2020]

52 Pwyllgor Cyfiawnder Tŷ'r Cyffredin, Medi 2019, Llythyr oddi wrth yr Ysgrifennydd dros Gyfiawnder, Robert Buckland 
at Gadeirydd y Pwyllgor Cyfiawnder, Bob Neil, https://old.parliament.uk/documents/commonscommittees/Justice/
correspondence/Letterfrom-Robert-Buckland-Lord-Chancellor-on%20Settlement-for-2020-21.pdf [cyrchwyd 24/08/2020]

53 Llyfrgell Tŷ'r Cyffredin, Tachwedd 2019, Briefing Paper: The Prison Estate, http://researchbriefings.files.parliament.uk/
documents/SN05646/SN05646.pdf [cyrchwyd 24/08/2020]

Ers 2016, mae'r MoJ wedi ymrwymo i 
greu 10,000 o leoedd newydd mewn 
carchardai yng Nghymru a Lloegr, i ddisodli 
hen adeiladau. Ym mis Mawrth 2017, 
cyhoeddwyd nifer o brosiectau i gyflawni'r 
targed hwn, gan gynnwys adeiladu 
carchardai newydd ac ehangu rhai a fodolai 
eisoes ar saith safle. Hyd yn hyn, gwnaed 
cynnydd amrywiol. Ym mis Medi 2019, 
dechreuodd y gwaith o adeiladu carchar 
newydd (HMP Five Wells) yn Wellingborough, 
a chafodd bloc newydd yn HMP Stocken ei 
gwblhau yn 2019, ond cafodd cynlluniau 
ar gyfer carchar ym Mhort Talbot eu 
tynnu'n ôl ym mis Ionawr 2019 yn dilyn 
gwrthwynebiadau cryf yn y gymuned, a 
gohiriwyd y gwaith o gau HMP Rochester 
a HMP Hindley dros dro a'u hailddatblygu.50 
Mae cynlluniau pellach i gau hen garchardai 
sydd mewn cyflwr gwael bellach wedi'u 
gohirio. Ym mis Awst 2019, gwnaeth y 
llywodraeth gyhoeddiad pellach y byddai'n 
gwario hyd at £2.5 biliwn i greu'r 10,000 
o leoedd mewn carchardai.51 Dywedodd 
y byddai'r 10,000 o leoedd hyn ar ben yr 
oddeutu 3,500 o leoedd a grëwyd ers yr 
ymrwymiad cychwynnol yn 2016.52 Ym mis 
Hydref 2019, dywedodd yr Ysgrifennydd dros 
Gyfiawnder fod yr MoJ yn anelu at gyrraedd y 
ffigur o 10,000 erbyn 2025.53 

https://www.gov.uk/government/news/10-prisons-project-sees-drops-in-violence-and-drugs
https://www.gov.uk/government/news/10-prisons-project-sees-drops-in-violence-and-drugs
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PAVA
Yn dilyn cynllun peilot chwe mis yn 2017-18, 
aed ati i sicrhau bod chwistrell PAVA ar gael 
i holl swyddogion carchardai Cymru a Lloegr 
o fewn yr ystad dynion gaeedig yn 2019-
20, a oedd yn werth £2 filiwn. Chwistrell 
analluogi yw PAVA sy'n debyg i chwistrell 
pupur. Mynegodd sefydliadau cymdeithas sifil 
bryderon am y ffaith na chafwyd trafodaeth 
nac ymgynghoriad cyhoeddus ynghylch y 
datblygiad hwn, ac roeddent yn poeni am 
yr effaith anghymesur ar bobl o gefndiroedd 
pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig, a'r rhai ag 
anableddau, yn benodol.54 Ym mis Awst 2019, 
ariannodd yr EHRC gais gan garcharor anabl 
am adolygiad barnwrol o'r penderfyniad 
i sicrhau bod y chwistrell PAVA ar gael i 
swyddogion carchardai i ddynion. Nododd 
yr EHRC nad oedd yr MoJ wedi ystyried yn 
ddigonol yr effaith bosibl ar bobl â chyflyrau 
iechyd meddwl neu anableddau dysgu, 
ac roedd yn pryderu bod y cynllun peilot 
yn peri risgiau sylweddol o ran y defnydd 
anghyfreithlon o'r chwistrell. Yn sgil lansio 
camau cyfreithiol, cynhaliodd yr MoJ asesiad 
manylach o'r effaith ar gydraddoldeb a 
ddangosodd bod defnydd anghymesur o rym 
yn erbyn pobl iau, pobl dduon a Mwslimiaid. 
Yn dilyn hynny, gwnaeth yr MoJ newidiadau i'r 
ffordd y mae'n bwriadu cyflwyno'r chwistrell, 
gan gynnwys mesurau cryfach a hyfforddiant 
a chanllawiau mwy cadarn. Yn sgil yr 
ymrwymiadau hyn, penderfynodd yr hawlydd 
roi'r gorau i gymryd camau cyfreithiol.55

54 Ymddiriedolaeth Diwygio Carchardai, Llythyr Peter Dawson at Jo Farrar ar PAVA http://www.prisonreformtrust.org.uk/ 
Portals/0/Documents/PAVA/Correspondence/2019.08.05%20-%20PD%20to%20Jo%20Farrar%20-%20PAVA.pdf 
[cyrchwyd 10/11/2020]

55 EHRC, Awst 2019, Ministry of Justice to give prisoners greater protection during rollout of PAVA spray, https://www.
equalityhumanrights.com/en/our-work/news/ministry-justice-give-prisoners-greater-protection-during-rollout-pava-spray 
[cyrchwyd 24/08/2020]

56 Llyfrgell Tŷ'r Cyffredin, Gorffennaf 2019, Female Offender Strategy One Year On: Commons Debate Pack, https://
commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cdp-2019-0204/ [cyrchwyd 24/08/2020]

Adolygiadau o fenywod sydd yn y 
carchar yng Nghymru a Lloegr
Cafodd Strategaeth Cymru a Lloegr ar gyfer 
Troseddwyr sy'n Fenywod ei chyhoeddi yn 
2018, a hysbyswyd y Senedd am ei hynt 
ym mis Mehefin 2019. Rhan allweddol o'r 
strategaeth oedd ymrwymiad y llywodraeth 
i ddatblygu cynllun peilot canolfan breswyl i 
fenywod ar o leiaf bum safle ledled Cymru a 
Lloegr – dywedwyd y byddai hyn yn cynnig 
dewis amgen cadarn yn lle dedfrydau byr o 
garchar. Ers hynny mae'r MoJ wedi cwblhau 
cam cyntaf y gwaith ymgynghori gydag 
asiantaethau gwirfoddol a statudol lleol, 
partneriaid a darparwyr i lywio cwmpas y 
prosiect. Hefyd, buddsoddodd £5 miliwn 
mewn gwasanaethau cymunedol i fenywod 
yn 2018-19 a 2019-20, ac ymrwymodd i 
ddatblygu a chyhoeddi 'Concordat Cenedlaethol 
ar Droseddwyr sy'n Fenywod' erbyn hydref 
2019 (er yr arhosir amdano o hyd).56

Ym mis Mehefin 2019, cyhoeddwyd 
adolygiad gan yr Arglwydd Farmer o 
bwysigrwydd atgyfnerthu cysylltiadau 
teuluol a chydberthnasau eraill troseddwyr 
sy'n fenywod er mwyn atal aildroseddu 
a gostwng cyfraddau troseddau rhwng y 
cenedlaethau. Edrychodd yr adolygiad ar 
y systemau a oedd ar waith yng Nghymru 
a Lloegr ac roedd yn debyg i adolygiad a 
gynhaliwyd o garchardai dynion. Nododd 
fod cysylltiadau teuluol a chydberthnasau 
eraill yn 'utterly indispensable' a bod 
cefnogi menywod i feithrin a chynnal 
cydberthnasau iach yn allweddol i'w 
hadsefydlu a gostwng cyfraddau troseddau 
rhwng y cenedlaethau. Nododd yr Arglwydd 
Farmer fod angen i'r pwyslais ar brofiadau 
niweidiol yn ystod plentyndod, sy'n 

http://www.prisonreformtrust.org.uk/
https://www.equalityhumanrights.com/en/our-work/news/ministry-justice-give-prisoners-greater-protection-during-rollout-pava-spray
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rhedeg drwy bolisi cymdeithasol Cymru, 
yr Alban a Gogledd Iwerddon, gael mwy o 
amlygrwydd yn Lloegr. Galwodd yr adolygiad 
am i holl adrannau'r llywodraeth gymryd 
camau i atal profiadau niweidiol yn ystod 
plentyndod a chefnogi ymyriadau cynnar na 
ddylent ddibynnu ar y system cyfiawnder 
troseddol. Hefyd, argymhellodd y dylai'r MoJ 
ddefnyddio gweithwyr cymdeithasol mewn 
carchardai fel rhan o dîm amlddisgyblaethol, 
a gwneud gwelliannau i drefniadau ymweld 
a'r defnydd o dechnoleg gyfathrebu.57

Diwygio'r gwasanaeth prawf yng 
Nghymru a Lloegr 
Bu newidiadau mawr i agenda ddadleuol 
Gweddnewid Adsefydlu yng Nghymru a 
Lloegr, sef model a gyflwynwyd yn 2013 
a wnaeth drawsnewid y system ar gyfer 
ailsefydlu carcharorion, a throsglwyddo'r 
cyfrifoldeb am reoli'r contractau hyn i 
gwmnïau adsefydlu cymunedol, yn y sector 
preifat yn bennaf, gan olygu mai dim ond 
y troseddwyr mwyaf difrifol oedd yn cael 
eu goruchwylio gan y Gwasanaeth Prawf 
Cenedlaethol. Gwnaed y penderfyniad 
hwn yn dilyn cyfres o adroddiadau hynod 
feirniadol, gan gynnwys oddi wrth y Fonesig 
Glenys Stacey, sef y Prif Arolygydd Prawf 
ar y pryd, a ddywedodd fod yr agenda yn 
'irredeemably flawed'. Ym mis Mawrth 2019, 
nododd Arolygiaeth Prawf EM fod model 
Gweddnewid Adsefydlu wedi arwain at 
‘a deplorable diminution of the probation 
profession and a widespread move away 

57 Yr Arglwydd Farmer, Mehefin 2019, The Importance of Strengthening Female Offenders’ Family and other Relationships to 
Prevent Reoffending and Reduce Intergenerational Crime, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/
system/uploads/attachment_data/file/809467/farmer-review-women.PDF [cyrchwyd 24/08/2020]

58 Arolygiaeth Prawf EM, Mawrth 2019, Report of the Chief Inspector of Probation, https://www.justiceinspectorates.gov.uk/
hmiprobation/inspections/report-of-the-chief-inspector-of-probation/ [cyrchwyd 10/11/2020]

59 BBC, Mawrth 2020, Contract awarded for £54m Cornton Vale women’s prison rebuild, https://www.bbc.co.uk/news/
ukscotland-tayside-central-51835727 [30/10/2020]

from good probation practice’.58 Ym mis Mai 
2019, cyhoeddodd yr Ysgrifennydd dros 
Gyfiawnder newidiadau mawr, gan gynnwys 
nodi mai'r Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol 
fyddai'n gyfrifol am reoli troseddwyr unwaith 
eto. Mae'r gwaith o ddatblygu model 
newydd yn mynd rhagddo.

Adolygiadau o amodau carchardai yn 
yr Alban

Yn yr Alban, gwnaeth ymweliad gan 
Bwyllgor Atal Arteithio (CPT) Cyngor Ewrop 
yn 2018 godi pryderon difrifol am ofal 
a thriniaeth iechyd meddwl menywod 
a oedd wedi'u carcharu yn HMP ac YOI 
Cornton Vale. Mewn ymateb, cynhaliodd 
MWCS ymchwiliad i nifer y menywod yn y 
carchar a oedd wedi profi oedi wrth gael eu 
trosglwyddo o'r carchar i'r ysbyty er mwyn 
cael gofal a thriniaeth iechyd meddwl. Bydd 
yr adroddiad ar yr ymchwil hon yn ystyried 
y newidiadau sydd eu hangen er mwyn 
gwella llwybrau o'r carchar i ofal iechyd 
meddwl i fenywod o fewn yr ystad yn yr 
Alban. Ym mis Mawrth 2020, cyhoeddwyd 
mai Morrison Construction oedd wedi ennill 
contract £54 miliwn i adeiladu'r carchar 
newydd yn Cornton Vale, ac roedd yn fwriad 
adeiladu carchar llai i oddeutu 80 o fenywod. 
Mae'r gwaith ailadeiladu hwn yn rhan o 
fenter i gyflwyno unedau cadw menywod 
yn y gymuned.59

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/809467/farmer-review-women.PDF
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Marwolaethau mewn carchardai yn 
yr Alban

 
Ym mis Awst 2019, cyhoeddwyd casgliad 
yr Ymchwiliad Damwain Angheuol (FAI) i 
farwolaeth Mr Marshall yn dilyn digwyddiad 
yn HMP Edinburgh. Bu farw Allan Marshall, 
30 oed, ar 28 Mawrth 2015 ar ôl iddo gael 
ei atal yn gorfforol yn barhaus gan sawl 
swyddog yn y carchar am gyfnod o 40 
munud. Nododd y Siryf a oedd yn arwain yr 
ymchwiliad fod Mr Marshall wedi dioddef 
pwl o Syndrom Deliriwm Cynhyrflyd am 
iddo ymwrthod gyda grym pan oedd yn 
cael ei atal, a chafodd achos ei farwolaeth 
ei gofnodi fel anaf i'r ymennydd hypocsig-
isgemig yn sgil ataliad y galon y tu allan 
i'r ysbyty wrth atal dyn ag atheroma 
rhydwelïau coronaidd yn gorfforol. Daeth y 
Siryf i'r casgliad bod y farwolaeth yn 'entirely 
preventable', ac y collwyd sawl cyfle yn y 
diwrnodau cyn ac yn ystod ei atal, pan allai 
swyddogion y carchar fod wedi penderfynu 
ceisio cymorth meddygol gan Staff Gofal 
Meddygol Carchardai'r GIG.60 Cyfarfu 
Ysgrifennydd dros Gyfiawnder yr Alban, 
Humza Yousaf, â theulu Mr Marshall 
a dywedodd wrth y cyfryngau 'they 
deserve an apology'.61 Gwnaeth casgliad 
yr FAI, bedair blynedd ar ôl y farwolaeth, 
arwain at bryderon difrifol ar draws y 
sector, a chanolbwyntiwyd ymhellach ar y 
systemau i ymateb i farwolaethau mewn 
carchardai yn yr Alban. 

60 Llysoedd a Thribiwnlysoedd yr Alban, Awst 2019, Fatal Accident Inquiry: Determination by Sheriff Gordon Liddle under 
the Inquiries Into Fatal Accidents and Sudden Deaths etc (Scotland) Act 2016 into the death of Allan Stewart Marshall, 
https://scotcourts.gov.uk/docs/default-source/cos-general-docs/pdf-docs-for-opinions/2019fai35.pdf?sfvrsn=0, [cyrchwyd 
10/11/2020]

61 BBC, Medi 2019, Justice secretary to apologise over Allan Marshall’s custody death, https://www.bbc.co.uk/news/
ukscotland-edinburgh-east-fife-49608267 [cyrchwyd 10/11/2020]

62 Llywodraeth yr Alban, Awst 2019, Fatal Accident Inquiries: follow up review, https://www.gov.scot/publications/followup-
review-fatal-accident-inquiries/ [cyrchwyd 24/08/2020]

Gwnaeth yr SHRC gefnogi adolygiad 
parhaus Prif Arolygydd Carchardai'r Alban 
o farwolaethau pobl dan glo yn yr Alban, 
yn dilyn cyhoeddiad gan Ysgrifennydd y 
Cabinet dros Gyfiawnder ym mis Tachwedd 
2019. Bydd yr adolygiad yn nodi meysydd 
i'w gwella, ac yn gwneud argymhellion yn 
eu cylch, er mwyn sicrhau bod trefniadau 
priodol a thryloyw ar waith mewn ymateb i 
farwolaethau pobl dan glo mewn carchardai 
yn yr Alban, gan gynnwys marwolaethau 
carcharorion tra'u bod yng ngofal y GIG. 
Judith Robertson, Cadeirydd yr SHRC, yw cyd-
Gadeirydd yr adolygiad, ynghyd â Wendy 
Sinclair-Gieben o HMIPS a Nancy Loucks o 
Families Outside (elusen sy'n gweithio ar 
ran teuluoedd sydd â rhywun yn y carchar). 
Mae'r adolygiad yn archwilio'r polisïau 
gweithredol, yr arferion a'r hyfforddiant sydd 
ar waith o fewn Gwasanaeth Carchardai'r 
Alban a'r GIG sy'n berthnasol i farwolaethau 
carcharorion. Bwriedir iddo ategu trefniadau 
presennol ar gyfer ymchwilio i farwolaethau 
pobl dan glo a chynnal FAI, sy'n gyfrifoldeb 
ar yr Arglwydd Adfocad gan weithredu'n 
annibynnol ar unrhyw un arall. Mae'r 
adolygiad yn dilyn ymgyrchu ynghylch 
methiannau'r system bresennol gan 
deuluoedd sydd wedi colli rhywun. Disgwylir 
i adroddiad terfynol yr adolygiad gael ei 
gyhoeddi yn 2021.

Ym mis Awst 2019, cyhoeddwyd Fatal 
Accident Inquiries: Follow up review 
gan Arolygiaeth Erlyn EM yn yr Alban.62 
Edrychodd ar y cynnydd a wnaed dair 
blynedd yn dilyn yr adolygiad blaenorol 
(a gyhoeddwyd ym mis Awst 2016), a 
thynnodd sylw at oedi parhaus mewn 
gwrandawiadau, sy'n aml yn cymryd sawl 

https://scotcourts.gov.uk/docs/default-source/cos-general-docs/pdf-docs-for-opinions/2019fai35.pdf?sfvrsn=0
https://www.bbc.co.uk/news/ukscotland-edinburgh-east-fife-49608267
https://www.bbc.co.uk/news/ukscotland-edinburgh-east-fife-49608267
https://www.gov.scot/publications/followup-review-fatal-accident-inquiries/
https://www.gov.scot/publications/followup-review-fatal-accident-inquiries/
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blwyddyn i'w cwblhau. Gwnaeth yr adolygiad 
dri argymhelliad newydd, gan gynnwys un 
ynghylch blaenoriaethu FAIau ar farwolaethau 
pobl ifanc sydd dan gadwad cyfreithiol. 

Ym mis Mai 2019, cyhoeddwyd adroddiad 
gan HMIPS ar adolygiad arbenigol o ddarparu 
gwasanaethau iechyd meddwl i bobl ifanc 
sy'n cyrraedd HMP YOI Polmont, ac yn cael 
eu cadw yno.63 Ymhlith yr argymhellion 
roedd prosesau Archwilio ac Adolygu Dysgu 
o Farwolaethau yn y Carchar gwell a mwy 
cyson, gan Wasanaeth Carchardai'r Alban, 
er mwyn dysgu cynifer o wersi â phosibl 
o ddigwyddiadau blaenorol, ac ystyriaeth 
bellach gan Lywodraeth yr Alban o sut y 
gall y system gyfiawnder ymateb yn well 
i dystiolaeth ryngwladol o aeddfediad a 
modelau gofal diogel amgen. 

Adolygiadau o amodau carchardai  
yng Ngogledd Iwerddon
Ym mis Tachwedd 2016, cyhoeddodd y 
Gweinidogion dros Gyfiawnder ac Iechyd 
yng Ngogledd Iwerddon adolygiad ar y 
cyd o bobl agored i niwed sydd dan glo. 
Dilynodd hyn bum marwolaeth yn olynol 
yn y carchar yng Ngogledd Iwerddon, 
pedair yn gysylltiedig â phroblemau iechyd 
meddwl, a digwyddiadau lle gwnaeth 
carcharorion hunan-niweidio'n ddifrifol. Nid 
yw'r adroddiad wedi cael ei gyhoeddi eto, 
yn rhannol oherwydd yr oedi wrth sefydlu'r 
Weithrediaeth yng Ngogledd Iwerddon. 
Ym mis Rhagfyr 2018, comisiynwyd RQIA i 
gwblhau'r adroddiad, a disgwylir iddo gael ei 
gyhoeddi bellach ym mis Mehefin 2021.

Hawliau pleidleisio carcharorion
Yn yr Alban, bydd Deddf Etholiadau'r Alban 
(Etholfraint a Chynrychiolaeth) 2020 yn 
caniatáu i garcharorion bleidleisio mewn 

63 HMIPS, Mai 2019, Report on Expert Review of Provision of Mental Health Services at HMP YOI Polmont, ar gael yn: 
https://www.prisonsinspectoratescotland.gov.uk/publications/report-expert-review-provision-mental-health-services-
hmp-yoipolmont [cyrchwyd 24/08/2020]

64 Llywodraeth y DU, Deddf Oedran Cyfrifoldeb Troseddol (yr Alban) 2019, https://www.legislation.gov.uk/cy/asp/2019/7/
contents/enacted [cyrchwyd 30/10/2020]

etholiadau lleol ac etholiadau'r Alban 
pan fyddant yn bwrw dedfryd o lai na 
12 mis. Bu pasio'r ddeddfwriaeth hon yn 
arwyddocaol, oherwydd dyma'r gyntaf 
i ofyn am gefnogaeth mwyafrif llethol 
(dwy ran o dair o holl Aelodau Senedd yr 
Alban (ASau)). Pleidleisiwyd o'i phlaid ym 
mis Chwefror 2020 a chafodd Gydsyniad 
Brenhinol ar 1 Ebrill 2020. Byddai diwygiadau 
i Fil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru), 
a gyflwynwyd gan Lywodraeth Cymru ym 
mis Mawrth 2020, o'u pasio, yn caniatáu i 
garcharorion a oedd yn bwrw dedfryd o lai 
na phedair blynedd gofrestru i bleidleisio 
yn etholiadau'r Cynulliad a llywodraeth 
leol. Yn yr un modd, yn 2018, cyhoeddwyd 
canllawiau ar gyfer Gwasanaeth Carchardai 
Gogledd Iwerddon yn nodi bod gan 
garcharorion hawl i bleidleisio os oeddent 
wedi'u rhyddhau dros dro ar eu pen eu 
hunain, neu wedi'u rhyddhau'n gynnar 
ar drwydded yn ystod elfen garcharu eu 
dedfryd ar sail Rhyddhau Cynnar Amodol. 
Nid oes unrhyw gynlluniau pellach i ganiatáu 
i garcharorion bleidleisio yn Lloegr, er i 
gynigion gael eu gwneud yn 2018 i ganiatáu 
i garcharorion a oedd wedi'u rhyddhau 
ar drwydded dros dro (ROTL) bleidleisio. 
Mae hyn er gwaethaf dyfarniad a wnaed 
yn 2005 (Hirst v United Kingdom (No 2)) a 
nododd fod y gwaharddiad cyffredinol ar allu 
carcharorion yn y DU i bleidleisio yn groes i'r 
Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol.64

Plant dan gadwad
Rhoddwyd cryn sylw i blant dan glo ac 
mewn gofal diogel yn genedlaethol ac yn 
rhyngwladol yn ystod y cyfnod hwn. Hefyd, 
bu datblygiadau deddfwriaethol a pholisi 
ynghlwm wrth ofal a thriniaeth plant ledled 
y DU.

https://www.prisonsinspectoratescotland.gov.uk/publications/report-expert-review-provision-mental-health-services-hmp-yoipolmont
https://www.prisonsinspectoratescotland.gov.uk/publications/report-expert-review-provision-mental-health-services-hmp-yoipolmont
https://www.legislation.gov.uk/cy/asp/2019/7/contents/enacted
https://www.legislation.gov.uk/cy/asp/2019/7/contents/enacted


27

Adran un   Cyd-destun

Deddfwriaeth newydd yn ymwneud 
â phlant yn y system cyfiawnder 
troseddol
Codwyd oedran cyfrifoldeb troseddol o wyth 
i 12 oed yn yr Alban yn sgil Deddf Oedran 
Cyfrifoldeb Troseddol (yr Alban) 2019, a 
ddaeth i rym yn ystod hydref 2019.65 Mae'r 
Ddeddf hefyd yn darparu rhai mesurau 
diogelu er mwyn sicrhau bod modd ymateb 
i ymddygiad niweidiol gan blant o dan 
12 oed mewn ffordd briodol ac ystyrlon, 
na fydd yn eu troseddoli ac a ddylai leihau'r 
posibilrwydd y caiff plant o dan 12 oed 
eu rhoi mewn lleoliad diogel. Sefydlodd y 
Gweinidog Plant a Phobl Ifanc grŵp cynghori 
i adolygu gweithrediad y Ddeddf ac ystyried 
a ddylai'r oedran cyfrifoldeb troseddol gael 
ei godi ymhellach.66 Ar y pryd, 12 oed oedd 
yr isafswm oedran ar gyfer cyfrifoldeb 
troseddol a ystyriwyd yn dderbyniol gan 
Bwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r 
Plentyn (CRC), a wnaeth wedyn argymell 
isafswm oedran uwch o 14 oed o leiaf.67 

Safonau rhyngwladol ar blant dan 
gadwad
Ym mis Medi 2019, cyhoeddodd y CRC 
sylw cyffredinol newydd i Gonfensiwn y 
Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn ar 
blant yn y system gyfiawnder, sy'n disodli ei 
sylw blaenorol yn y maes hwn o 2007. Mae'r 
sylw newydd yn adlewyrchu datblygiadau 
ers 2007, cyfreitheg y Pwyllgor, gwybodaeth 

65 Llywodraeth y DU, Deddf Oedran Cyfrifoldeb Troseddol (yr Alban) 2019, https://www.legislation.gov.uk/cy/asp/2019/7/
contents/enacted [cyrchwyd 30/10/2020]

66 Llywodraeth yr Alban, tudalen we Age of Criminal Responsibility Advisory Group, https://www.gov.scot/groups/age-
ofcriminal-responsibility-advisory-group/ [cyrchwyd 10/08/2020]

67 ‘In the original General Comment No. 10 (2007), the CRC [UN Committee on the Rights of the Child] considered 12 years 
to be the absolute minimum age. It now states that this age is still low and calls on States to increase their minimum age 
to at least 14 years. The CRC has also been concerned that States had been misinterpreting the General Comment and 
viewing 12 as an acceptable MACR and the target aim.’ Comisiynydd Plant a Phobl Ifanc yr Alban, Ionawr 2019, Submission 
of the Children and Young People’s Commissioner Scotland: Age of Criminal Responsibility (Scotland) Bill, https://www.
cypcs.org.uk/ufiles/ACR-evidence-Jan-19.pdf [cyrchwyd 24/08/2020]

68 Pwyllgor ar Hawliau'r Plentyn, Medi 2019, General comment No. 24(2019) on children’s rights in the child justice system, 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f24&Lang=en 
[cyrchwyd 24/08/2020]

69 Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, Gorffennaf 2019, Global study on children deprived of liberty, 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/A_74_136_E.pdf [cyrchwyd 24/08/2020]

70 UNCAT, Mehefin 2019, Concluding observations on the sixth periodic report of the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland, tudalen 5.

newydd am ddatblygiad plant a'r glasoed, a 
thystiolaeth o arferion effeithiol, gan gynnwys 
y rhai sydd ynghlwm wrth gyfiawnder adferol. 
Mae hefyd yn adlewyrchu pryderon, megis y 
tueddiadau'n ymwneud ag isafswm oedran 
cyfrifoldeb troseddol a'r defnydd parhaus o 
drefniadau amddifadu o ryddid. Mae'n egluro 
barn y Cenhedloedd Unedig y dylai gwledydd 
godi'r isafswm oedran cyfrifoldeb troseddol i 
14 oed o leiaf.68 

Gwelwyd y datblygiadau hyn i'r Confensiwn 
ar Hawliau'r Plentyn yn dilyn tystiolaeth o'r 
adroddiad gan yr Arbenigwr Annibynnol a 
oedd yn arwain yr astudiaeth fyd-eang o 
blant y'u hamddifadwyd o'u rhyddid, Manfred 
Nowak, a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 
2019.69 Yng Ngogledd Iwerddon, Cymru a 
Lloegr yr isafswm oedran o ran cyfrifoldeb 
troseddol ar hyn o bryd yw 10 oed. Yn 
ei adolygiad cyfnodol diweddaraf o'r DU, 
ailadroddodd Confensiwn y Cenhedloedd 
Unedig yn erbyn Artaith (UNCAT) ei 
argymhelliad blaenorol y dylai gwledydd yn 
y DU, gan gynnwys yr Alban, godi isafswm 
oedran cyfrifoldeb troseddol yn unol â 
safonau rhyngwladol, a sicrhau bod y safonau 
cyfiawnder ieuenctid yn cael eu rhoi ar waith 
yn llawn.70 

https://www.legislation.gov.uk/cy/asp/2019/7/contents/enacted
https://www.legislation.gov.uk/cy/asp/2019/7/contents/enacted
https://www.gov.scot/groups/age-ofcriminal-responsibility-advisory-group/
https://www.gov.scot/groups/age-ofcriminal-responsibility-advisory-group/
https://www.cypcs.org.uk/ufiles/ACR-evidence-Jan-19.pdf
https://www.cypcs.org.uk/ufiles/ACR-evidence-Jan-19.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f24&Lang=en
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/A_74_136_E.pdf
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Adolygiadau o ofal diogel plant a phobl 
ifanc yng Nghymru a Lloegr
Daeth ymchwiliad y JCHR, Youth Detention: 
Solitary confinement and restraint, i ben 
ym mis Ebrill 2019.71 Ystyriodd y Pwyllgor y 
defnydd o dechnegau atal ac arwahanu mewn 
amrywiaeth o leoliadau yng Nghymru a Lloegr 
lle mae plant dan gadwad, gan gynnwys am 
resymau gofal, triniaeth neu les, neu oherwydd 
troseddau. Nododd yr ymchwiliad fod plant yn 
cael eu hatal a'u harwahanu yn rhy aml, gyda'r 
cyfraddau hyd yn oed yn uwch ar gyfer plant o 
gefndiroedd pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig. 
Daeth y JCHR i'r casgliad: y dylid gwahardd y 
defnydd o dechnegau atal at ddibenion disgyblu 
a chadw trefn mewn sefydliadau troseddwyr 
ifanc, heblaw o dan yr amgylchiadau mwyaf 
eithriadol; nad oedd y defnydd o dechnegau 
atal wyneb i lawr, heblaw pan fetho popeth 
arall, yn cyrraedd safonau hawliau dynol plant; a 
bod y defnydd o arwahanu, lle na cheir unrhyw 
gyswllt arferol â phobl eraill, yn niweidiol i blant 
os yw am fwy nag ychydig oriau ar y tro, ac y tu 
hwnt i hynny y gall fod yn gyfystyr â thriniaeth 
annynol neu ddiraddiol. Hefyd, nododd y JCHR 
y gall achosion o arwahanu arwain at gadw 
plant mewn carchariad unigol i bob diben, 
a bod gan y llywodraeth y pŵer i atal y fath 
amodau anghyfreithlon. Darparodd y CCE ac 
NPM y DU dystiolaeth ar y cyd i ymchwiliad y 
JCHR, a ddyfynnwyd yn yr adroddiad terfynol. 
Ymatebodd y llywodraeth i'r ymchwiliad ym mis 

71 Y Cydbwyllgor Hawliau Dynol, Youth Detention: Solitary confinement and restraint inquiry, https://publications.parliament.
uk/pa/jt201719/jtselect/jtrights/994/99402.htm [cyrchwyd 11/10/2020]

72 Cydbwyllgor Hawliau Dynol, Gorffennaf 2019, Youth detention: solitary confinement and restraint: Government Response 
to the Committee’s Nineteenth Report of Session 2017-19, https://publications.parliament.uk/pa/jt201719/jtselect/
jtrights/2547/2547.pdf [cyrchwyd 24/08/2020]

73 Llywodraeth y DU, Mehefin 2020, Independent review of the use of pain-inducing techniques in the youth secure estate, 
https://www.gov.uk/government/publications/independent-review-of-the-use-of-pain-inducing-techniques-in-the-
youthsecure-estate [cyrchwyd 30/10/2020]

74 Article 39, Mawrth 2020, Article 39 challenges Ministry of Justice over pain-inducing restraint, https://article39.org.
uk/2020/03/07/article-39-challenges-ministry-of-justice-over-pain-inducing-restraint/ [cyrchwyd 24/08/2020]

75 UNCAT, Mehefin 2019, Concluding observations on the sixth periodic report of the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland, tudalen 5.

76 CQC, Hydref 2020, Out of sight – who cares? A review of restraint, seclusion and segregation for autistic people and 
people with a learning disability and/or mental health condition, https://www.cqc.org.uk/sites/default/files/20201023_
rssreview_report.pdf [cyrchwyd 01/12/2020]

77 CQC, Mai 2019, Interim report: Review of restraint, prolonged seclusion and segregation for people with a mental 
health problem, a learning disability and or autism, https://www.cqc.org.uk/publications/themed-work/interim-report-
reviewrestraint-prolonged-seclusion-segregation-people [cyrchwyd 24/08/2020]

Gorffennaf 2019, gan gefnogi'r argymhellion at 
ei gilydd, a thynnodd sylw at nifer o gynlluniau 
polisi ac adolygiadau pellach.72 Yn eu plith roedd 
adolygu'r defnydd o dechnegau atal sy'n peri 
poen mewn sefydliadau diogel i bobl ifanc 
yng Nghymru a Lloegr gan gyn-Gadeirydd y 
Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid, Charlie Taylor, a 
gyhoeddwyd ar 18 Mehefin 2020.73 Cynhaliwyd 
yr adolygiad yn dilyn camau cyfreithiol a 
phwysau cyhoeddus gan y sefydliad hawliau 
plant, Article 39, ac eraill a oedd o blaid 
gwahardd yr arfer.74 Nododd adolygiad 
diweddaraf UNCAT o'r DU fod cynnydd yn y 
defnydd o dechnegau atal mewn sefydliadau 
gwarchodol i bobl ifanc, ac ailadroddodd 
mai (yn unol â rheolau 63 a 64 o Reolau'r 
Cenhedloedd Unedig ar Ddiogelu Pobl Ifanc y'u 
Hamddifadwyd o'u Rhyddid) dim ond mewn 
amgylchiadau eithriadol y gellir defnyddio 
technegau atal a grym, pan fetho popeth arall.75

Cyhoeddodd CQC ei adroddiad terfynol ar 
ei adolygiad o'r defnydd o dechnegau atal, 
ynysu am gyfnod hir ac arwahanu ym mis 
Hydref 2020.76 Edrychodd yr adroddiad 
interim, a gyhoeddwyd ym mis Mai 2019, ar 
brofiadau'r bobl hynny a oedd yn derbyn gofal 
a oedd wedi'u cadw ar wahân ar ward iechyd 
meddwl i blant a phobl ifanc neu ar ward i 
bobl ag anabledd dysgu neu awtistiaeth.77 
Cyfeirir at ganfyddiadau'r adroddiad interim yn 
'Iechyd meddwl a gofal cymdeithasol', t.15.

https://publications.parliament.uk/pa/jt201719/jtselect/jtrights/994/99402.htm
https://publications.parliament.uk/pa/jt201719/jtselect/jtrights/994/99402.htm
https://publications.parliament.uk/pa/jt201719/jtselect/jtrights/2547/2547.pdf
https://publications.parliament.uk/pa/jt201719/jtselect/jtrights/2547/2547.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/independent-review-of-the-use-of-pain-inducing-techniques-in-the-youthsecure-estate
https://www.gov.uk/government/publications/independent-review-of-the-use-of-pain-inducing-techniques-in-the-youthsecure-estate
https://article39.org.uk/2020/03/07/article-39-challenges-ministry-of-justice-over-pain-inducing-restraint/
https://article39.org.uk/2020/03/07/article-39-challenges-ministry-of-justice-over-pain-inducing-restraint/
https://www.cqc.org.uk/sites/default/files/20201023_rssreview_report.pdf
https://www.cqc.org.uk/sites/default/files/20201023_rssreview_report.pdf
https://www.cqc.org.uk/publications/themed-work/interim-report-reviewrestraint-prolonged-seclusion-segregation-people
https://www.cqc.org.uk/publications/themed-work/interim-report-reviewrestraint-prolonged-seclusion-segregation-people
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Ym mis Gorffennaf 2019, dechreuodd 
Pwyllgor Dethol ar Gyfiawnder Tŷ'r Cyffredin 
gynnal ymchwiliad i Blant a Phobl Ifanc dan 
Glo yng Nghymru a Lloegr, gan ystyried y 
cynnydd a wnaed gan y llywodraeth i roi 
argymhellion Adolygiad Taylor yn 2016 
ar waith, a diwygio cyfiawnder ieuenctid. 
Cafwyd tystiolaeth gan sawl aelod o'r 
NPM, er y cafodd yr ymchwiliad hwn ei gau 
oherwydd yr Etholiad Cyffredinol ym mis 
Rhagfyr 2019, a dim ond yn ddiweddar y'i 
hailsefydlwyd yn y senedd newydd.78

Ysgolion diogel
Yn y cyfnod adrodd blaenorol, nododd yr 
NPM y gwnaed cynlluniau yng Nghymru 
a Lloegr i newid natur llety diogel ar gyfer 
plant mewn gwahanol ffyrdd, gan gynnwys 
drwy agor 'ysgol ddiogel' beilot ar safle 
Canolfan Hyfforddi Ddiogel Medway, a 
feirniadwyd yn hallt ac sydd wedi cau erbyn 
hyn. Ym mis Gorffennaf 2019, cyhoeddwyd 
bod Ymddiriedolaeth Elusennol Oasis wedi'i 
dewis fel gweithredwr ysgol ddiogel gyntaf 
y DU, ac y byddai'n datblygu i'r cam cyn 
agor.79 Fodd bynnag, ym mis Tachwedd 
2019, cyhoeddwyd bod yr ysgol beilot hon, 
y bwriadwyd ei hagor yn ystod hydref 2020, 
wedi'i gohirio ac na fyddai'n agor cyn 2022 
nawr.80 

78 Pwyllgor Cyfiawnder Tŷ'r Cyffredin, Hydref 2019, Children and young people in custody inquiry - publications, https://old.
parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/justice-committee/inquiries/parliament-2017/
children-young-people-custody-inquiry-17-19/publications/ [cyrchwyd 10/11/2020]

79 MoJ, Gorffennaf 2019, Secure schools: Setting up the first Secure School in the UK, https://www.gov.uk/government/
publications/secure-schools-how-to-apply [cyrchwyd 24/08/2020]

80 Children and Young People Now, Tachwedd 2019, MoJ confirms delay to secure school opening, https://www.cypnow.
co.uk/news/article/moj-confirms-delay-to-secure-school-opening [cyrchwyd 24/08/2020]. Mewn sesiwn tystiolaeth 
lafar ar ymchwiliad i blant a phobl ifanc dan gadwad gerbron y Pwyllgor Dethol ar Gyfiawnder ar 14 Gorffennaf 2020, 
gwnaeth Lucy Frazer AS hefyd nodi mai un o'r heriau a oedd yn achosi oedi oedd sicrhau bod y safle yn foddhaol i Ofsted. 
Trawsgrifiad ar gael https:// committees.parliament.uk/oralevidence/703/pdf/ [cyrchwyd 15/10/2020] 

81 Pwyllgor Cyfiawnder Senedd yr Alban, Tachwedd 2019, Secure care and prison places for children and young people 
in Scotland, https://sp-bpr-en-prod-cdnep.azureedge.net/published/J/2019/11/26/Secure-care-and-prison-places-
forchildren-and-young-people-in-Scotland/JS052019R22.pdf [cyrchwyd 24/08/2020]

Adolygiadau o ofal diogel plant a 
phobl ifanc yn yr Alban
Yn dilyn marwolaethau William Lindsay, 
16 oed, a Katie Allan, 21 oed, yn HMP YOI 
Polmont dechreuodd Pwyllgor Cyfiawnder 
Senedd yr Alban gynnal ymchwiliad i leoedd 
gofal diogel i blant a phobl ifanc yn yr 
Alban. Cafwyd tystiolaeth gan sawl aelod 
o'r NPM. Cyhoeddwyd yr adroddiad terfynol 
ym mis Tachwedd 2019, a gwnaeth nifer 
o argymhellion ynghylch asesiadau iechyd 
meddwl a sicrhau bod modd cael gafael ar 
wasanaethau gofal ac addysg priodol, yn 
ogystal ag ynghylch gwelliannau i'r model 
darpariaethau a lleoliadau er mwyn sicrhau 
na chawsai unrhyw blentyn na pherson ifanc 
ei anfon i HMP YOI Polmont lle byddai uned 
ddiogel yn diwallu ei anghenion yn well. 

Galwodd y Pwyllgor am i Lywodraeth 
yr Alban adolygu'r fframwaith polisi a 
deddfwriaethol presennol, o ran pontio 
rhwng gofal diogel a'r carchar, gyda'r 
nod o wneud y newidiadau perthnasol 
i'r gyfraith a pholisi cyfredol.81 Hefyd, 
cefnogodd argymhellion adroddiad gan 
HMIPS ar adolygiad arbenigol o ddarparu 
gwasanaethau iechyd meddwl i bobl ifanc 
sy'n cyrraedd HMP YOI Polmont, ac yn cael 
eu cadw yno, a nododd ei adolygiad oedd 
ar ddod o farwolaethau yn y carchar (gweler 
'Marwolaethau yn y carchar yn yr Alban', 
t.25). 

https://old.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/justice-committee/inquiries/parliament-2017/children-young-people-custody-inquiry-17-19/publications/
https://old.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/justice-committee/inquiries/parliament-2017/children-young-people-custody-inquiry-17-19/publications/
https://old.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/justice-committee/inquiries/parliament-2017/children-young-people-custody-inquiry-17-19/publications/
https://www.gov.uk/government/publications/secure-schools-how-to-apply
https://www.gov.uk/government/publications/secure-schools-how-to-apply
https://www.cypnow.co.uk/news/article/moj-confirms-delay-to-secure-school-opening
https://www.cypnow.co.uk/news/article/moj-confirms-delay-to-secure-school-opening
http://committees.parliament.uk/oralevidence/703/pdf/
https://sp-bpr-en-prod-cdnep.azureedge.net/published/J/2019/11/26/Secure-care-and-prison-places-forchildren-and-young-people-in-Scotland/JS052019R22.pdf
https://sp-bpr-en-prod-cdnep.azureedge.net/published/J/2019/11/26/Secure-care-and-prison-places-forchildren-and-young-people-in-Scotland/JS052019R22.pdf
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Roedd y Pwyllgor Cyfiawnder hefyd yn 
edrych ymlaen at ganfyddiadau'r Adolygiad 
Annibynnol o Ofal, a gomisiynwyd gan 
Lywodraeth yr Alban. Nod yr adolygiad 
cynhwysfawr mawr hwn oedd sbarduno 
newidiadau sylfaenol a pharhaol i ddiwylliant 
y system gofal a chyfiawnder troseddol 
i blant yn yr Alban. Ar ôl tair blynedd, 
cyhoeddodd yr adolygiad ei adroddiadau 
terfynol ym mis Chwefror 2020, a wnaeth 
alw am drawsnewid y system yn radical, 
a nododd cost ddynol ac economaidd y 
ddarpariaeth bresennol a'i methiannau. 
Daeth yr adolygiad i'r casgliad nad yw 
sefydliadau troseddwyr ifanc yn fannau 
priodol i blant ac argymhellodd, lle mae'n 
rhaid cyfyngu ar ryddid, y dylid ond gwneud 
hynny pan ystyriwyd opsiynau eraill yn 
llawn, ac am gyn lleied o amser â phosibl, ac 
mewn amgylcheddau bach a diogel, a lywir 
gan drawma. 

Galwodd yr adolygiad am i blant gael eu 
cyfeirio o'r system cyfiawnder troseddol 
drwy godi'r isafswm oedran cyfrifoldeb 
troseddol ymhellach. Hefyd, tynnodd sylw 
at y ffaith bod plant mewn gofal yn cael eu 
troseddoli'n anghymesur, er nad oes unrhyw 
dystiolaeth bod plant o'r fath yn troseddu'n 
fwy na'u cyfoedion, ac argymhellodd y 
dylai'r Alban fynd i'r afael â'r sefyllfa hon 
drwy gefnogi'r gweithlu i ymddwyn a thrin 
plant mewn ffordd berthynol yn hytrach 
na gweithdrefnol, ac wedi'i llywio gan 
brosesau.82 Mae Llywodraeth yr Alban 
wedi ymrwymo i ddatblygu argymhellion 
yr adolygiad, ac mae'r tîm adolygu a'i 
gefnogwyr yn parhau i ymgyrchu dros newid 
o dan faner #KeepThePromise. Cymerodd 
yr Arolygiaeth Gofal ran yn yr adolygiad ac 
mae bellach yn ystyried ei chyfraniad ei hun 

82 Adolygiad Annibynnol o Ofal, Chwefror 2020, The Promise, https://www.carereview.scot/wp-content/uploads/2020/03/
The-Promise_v7.pdf [cyrchwyd 24/08/2020]

83 Llywodraeth yr Alban, (tudalen we) Mental Health: Children and Young People, https://www.gov.scot/policies/
mentalhealth/children-and-young-people/ [cyrchwyd 24/08/2020]

84 Gweithrediaeth Gogledd Iwerddon, Rhagfyr 2018, Proposals for new specialist children’s campus to be developed, 
https://www.northernireland.gov.uk/node/36325 [cyrchwyd 24/08/2020]

at newid o'r fath, gan gynnwys cyflwyno 
safonau newydd ar gyfer gofal diogel a 
chraffu ar benderfyniadau a phontio lle mae 
plant yn dechrau ac yn gorffen derbyn gofal 
diogel (nad yw'n rhan o'i chylch gwaith ar 
hyn o bryd).

Ymhlith yr adroddiadau allweddol eraill 
ar blant a phobl ifanc yn yr Alban roedd 
argymhellion Tasglu Iechyd Meddwl Plant 
a Phobl Ifanc, a gyhoeddwyd ym mis 
Gorffennaf 2019, ac adroddiad y Comisiwn 
Ieuenctid ar Wasanaethau Iechyd Meddwl, a 
gyhoeddwyd ym mis Mai 2019.83

Adolygiadau o ofal diogel plant a
phobl ifanc yng Ngogledd Iwerddon
Mae adolygiadau o ofal diogel plant a phobl 
ifanc yng Ngogledd Iwerddon ar integreiddio 
lleoliadau gofal a chyfiawnder sy'n darparu 
llety diogel i blant yng Ngogledd Iwerddon 
yn parhau. Yn 2018, cafodd adroddiad ei 
gyhoeddi gan yr Adran Iechyd yn argymell 
sefydlu campws gofal a chyfiawnder ar y 
cyd ar safleoedd Lakewood a Woodlands, 
yn ogystal â diwygiadau ehangach.84 Un 
rheswm dros gynnal yr adolygiad oedd 
pryder cynyddol bod plant a phobl ifanc 
mewn gofal, a oedd â'r anghenion mwyaf 
cymhleth yn aml, yn treulio cyfnodau 
o amser ym mhob un o'r cyfleusterau, 
weithiau'n cael eu derbyn droeon ac yn 
symud o un i'r llall. Bydd model fframwaith 
therapiwtig unigol hefyd yn cael ei 
fabwysiadu ar y ddau gampws.

https://www.carereview.scot/wp-content/uploads/2020/03/The-Promise_v7.pdf
https://www.carereview.scot/wp-content/uploads/2020/03/The-Promise_v7.pdf
https://www.gov.scot/policies/mentalhealth/children-and-young-people/
https://www.gov.scot/policies/mentalhealth/children-and-young-people/
https://www.northernireland.gov.uk/node/36325


31

Adran un   Cyd-destun

Lleoedd cadw mewnfudwyr
Drwy gydol y flwyddyn adrodd, parhaodd 
seneddwyr a sefydliadau cymdeithas sifil i 
godi pryderon am y ffaith nad oedd terfyn 
amser ar gyfer cadw mewnfudwyr. Mae a 
wnelo pryderon eraill a godwyd yn ystod 
y flwyddyn â phroblemau parhaus yn 
ymwneud â diogelwch pobl agored i niwed 
dan gadwad, a pherfformiad gwasanaethau 
mewnfudo dan gontract preifat.

Daeth y broses o gyflwyno newidiadau 
deddfwriaethol arfaethedig i bolisi 
mewnfudo'r llywodraeth flaenorol i stop 
ym mis Mawrth 2019, a rhoddwyd y gorau 
iddynt pan gafodd y Senedd ei addoedi ar 
gyfer yr Etholiad Cyffredinol ym mis Medi 
2019. Cafodd y Bil Mewnfudo a Chyd-drefnu 
Nawdd Cymdeithasol (Ymadael â'r UE) 
presennol, a gyflwynwyd ym mis Mawrth 
2020, ei grybwyll yn Araith y Frenhines ym 
mis Rhagfyr 2019. Yn yr araith dywedwyd y 
byddai ‘modern, fair, points-based immigration 
system’ yn cael ei chyflwyno a fyddai'n 
‘welcome skilled workers from across the 
world to contribute to the United Kingdom’s 
economy, communities and public services’.85

Ymchwiliad Brook House
Ym mis Tachwedd 2019, cyhoeddwyd y 
byddai ymchwiliad y PPO i ddigwyddiadau 
yng Nghanolfan Symud Mewnfudwyr 
(IRC) Brook House yn troi'n ymchwiliad 
statudol. Gohiriwyd yr ymchwiliad tra bo 
camau cyfreithiol yn yr arfaeth.86 Gwnaed 
y cyhoeddiad gwreiddiol yn dilyn rhaglen 
Panorama ('Undercover: Britain’s Immigration 
Secrets’) a ddarlledwyd ar 4 Medi 2017, a 
ddatgelodd lefelau ofnadwy o gam-drin pobl 
dan gadwad yn IRC Brook House.

85 Llywodraeth y DU, Rhagfyr 2019, Queen’s Speech December 2019, https://www.gov.uk/government/speeches/
queensspeech-december-2019, [cyrchwyd 10/11/2020]

86 Ombwdsmon Carchardai a Phrawf, Tachwedd 2019, PPO’s Brook House investigation converted into statutory inquiry, 
https://www.ppo.gov.uk/news/ppos-brook-house-investigation-converted-into-statutory-inquiry/ [cyrchwyd 31/08/2020]

87 Pwyllgor Dethol ar Faterion Cartref, Gorffennaf 2019, News: G4S make L14.3m profit from Brook House contract despite 
serious failings, https://committees.parliament.uk/committee/83/home-affairs-committee/news/100641/g4s-make-
143m-profitfrom-brook-house-contract-despite-serious-failings/ [cyrchwyd 31/08/2020]

Cafodd ymchwiliad gan y Swyddfa Archwilio 
Genedlaethol (NAO) i'r ffordd roedd y 
Swyddfa Gartref wedi rheoli ei chontract â'r 
contractwr preifat, G4S, i redeg IRC Brook 
House, a gynhaliwyd ar gyfer y Pwyllgor 
Dethol ar Faterion Cartref, ei gyhoeddi ym 
mis Gorffennaf 2019. Nododd yr NAO fod 
G4S wedi gwneud elw o £14.3 miliwn o 
Brook House rhwng 2012 a 2018. Hefyd, 
nododd yr NAO, hyd at 2018, nad oedd gan 
y Swyddfa Gartref ddigon o staff i ddilysu 
lefel perfformiad G4S yn briodol. Ers i'r 
rhaglen gael ei darlledu, mae'r Swyddfa 
Gartref wedi cynyddu maint a rôl ei thîm 
monitro contractau.87 Mae'r contract wedi'i 
ddyfarnu i Serco bellach. 

Yn arwyddocaol, nododd yr NAO na chafodd 
84 o achosion o gam-drin geiriol a chorfforol 
a nodwyd gan raglen Panorama ar y BBC 
eu hystyried yn gyfystyr â thorri'r contract, 
ac ni wnaethant arwain at unrhyw gosbau 
sylweddol. Ar ôl i'r rhaglen gael ei darlledu, 
gwnaeth y Swyddfa Gartref roi dirwy o 
£2,768 i G4S am wyth digwyddiad, y dylid 
bod wedi rhoi gwybod am bedwar ohonynt 
yn flaenorol. Yn dilyn hyn, cyhoeddodd y 
Swyddfa Gartref nad oedd contract G4S, a 
gafodd ei ymestyn am ddwy flynedd ym mis 
Awst 2018 ar ôl i'r rhaglen gael ei darlledu, 
yn 'addas at y diben'.

 

Canolfan Symud Mewnfudwyr 
Dungavel House
Ym mis Mai 2019, adroddodd BBC Scotland 
am bryderon am y ffordd roedd y polisi 
Oedolion mewn Perygl yn cael ei weithredu 
yn IRC Dungavel House, yr unig IRC yn yr 
Alban, ac mewn cyfleusterau cadw dros dro 

https://www.gov.uk/government/speeches/queensspeech-december-2019
https://www.gov.uk/government/speeches/queensspeech-december-2019
https://www.ppo.gov.uk/news/ppos-brook-house-investigation-converted-into-statutory-inquiry/
https://committees.parliament.uk/committee/83/home-affairs-committee/news/100641/g4s-make-143m-profitfrom-brook-house-contract-despite-serious-failings/
https://committees.parliament.uk/committee/83/home-affairs-committee/news/100641/g4s-make-143m-profitfrom-brook-house-contract-despite-serious-failings/
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ym meysydd awyr Glasgow a Chaeredin, y 
mae pob un ohonynt yn cael eu gweinyddu 
gan Swyddfa Gartref y DU. Tynnodd BBC 
Scotland sylw at ffigurau gan y Swyddfa 
Gartref o 31 Rhagfyr 2018 yn dangos bod 
39% o'r bobl dan gadwad yn y ganolfan 
yn cael eu hystyried yn oedolion mewn 
perygl.88 Mae Llywodraeth yr Alban 
wedi galw ar Lywodraeth y DU droeon i 
weithredu systemau cadw ceiswyr lloches 
a mewnfudwyr mwy dyngarol. Ar 15 Mai 
2019, ysgrifennodd Ysgrifennydd y Cabinet 
dros Gymunedau a Llywodraeth Leol at 
weinidog mewnfudo'r DU i rannu pryderon 
difrifol Llywodraeth yr Alban yn dilyn 
adroddiadau am gadw plant a menywod 
beichiog yn IRC Dungavel House. Ar 1 Ebrill 
2019, ysgrifennodd Ysgrifennydd y Cabinet i 
gefnogi galwadau i roi terfyn amser ar gadw 
mewnfudwyr.89

Marwolaethau ymhlith mewnfudwyr 
dan gadwad 
Yn ystod y cyfnod adrodd, bu cyfres o 
ymchwiliadau beirniadol i amgylchiadau 
marwolaethau mewnfudwyr dan gadwad 
rhwng 2016 a 2017. Roedd y rhain yn 
cynnwys marwolaethau hunanachosedig 
a'r rhai a oedd yn gysylltiedig â gofal 
iechyd corfforol.90 Ym mis Mawrth 2020, 
daeth ymchwiliad i ben i farwolaeth 
Prince Kwabena Fosu a fu farw yn IRC 
Harmondsworth ar 30 Hydref 2012.

88 BBC Scotland, Mai 2019, ‘At risk’ adults held at Dungavel immigration centre, https://www.bbc.co.uk/news/
ukscotland-48367896 [cyrchwyd 31/08/2020]. Rhoddodd y Swyddfa Gartref wybod i'r NPM y byddai ei dehongliad hi o'r 
data hyn yn rhoi ffigur o 28% o bobl dan gadwad.

89 TheyWorkForYou, Mehefin 2019, Scottish Parliament written questions: Dungavel House (Children),  
https://www.theyworkforyou.com/sp/?id=2019-06-06.21.0 [cyrchwyd 31/08/2020]

90 Gweler yr adran nodiadau: INQUEST, Mawrth 2020, Datganiad i'r wasg: Jury concludes neglect and gross failures contributed 
to the death of Prince Fosu in immigration detention, https://www.inquest.org.uk/prince-fosu-inquest-conclusion 
[cyrchwyd 31/08/2020]

 
Roedd Prince Kwabena Fosu, 31 oed, 
yn hanu o Ghana a daeth i'r DU ar fisa 
ymwelydd busnes dilys. Yna, gwrthodwyd 
caniatâd mynediad iddo ond apeliodd. 
Yn yr ymchwiliad i'w farwolaeth, cafwyd 
tystiolaeth, yn fuan ar ôl i'r apêl honno 
ddod i ben, y daeth yr heddlu ar draws Mr 
Fosu yn rhedeg yn noethlymun i lawr y 
stryd. Er gwaethaf pryderon swyddogion 
yr heddlu, daeth asesiad iechyd meddwl 
yn yr orsaf i'r casgliad y gallai gael ei roi 
dan gadwad a chafodd ei drosglwyddo i 
ganolfan cadw mewnfudwyr. Yn fuan ar 
ôl cyrraedd IRC Harmondsworth, cafodd 
Mr Fosu ei atal a'i gadw ar wahân lle yr 
arhosodd nes iddo farw chwe diwrnod 
yn ddiweddarach, ar 30 Hydref 2012. Nid 
oedd unrhyw ddillad gwely na matres yn 
ei gell, ac ni ddangosodd y cofnodion o 
wiriadau'r staff iechyd a chadw unrhyw 
dystiolaeth gadarnhaol bod Mr Fosu 
wedi bwyta, yfed na chysgu, a'i fod yn 
noethlymun drwy gydol yr amser. Roedd 
ysgarthion, wrin a gweddillion bwyd ym 
mhobman, ond ni chafodd Mr Fosu ei 
atgyfeirio am asesiad iechyd meddwl 
ar unrhyw adeg, er i aelod o'r IMB godi 
pryderon am ei iechyd meddwl. Daeth yr 
ymchwiliad i'r casgliad bod esgeulustod 
wedi cyfrannu at ei farwolaeth, a nododd 
y rheithgor sawl methiant difrifol gan 
y Swyddfa Gartref, staff cadw, timau 
gofal iechyd a'r heddlu, yn ogystal ag 
asiantaethau eraill. Hefyd, beirniadodd y 
rheithgor yr IMB, gan ddweud bod y ffordd 
y gwnaeth fonitro Mr Fosu yn aneffeithiol 
ac yn annigonol. Nodwyd mai achos 
meddygol ei farwolaeth oedd ‘sudden 
death following hypothermia, dehydration 
and malnourishment in a man with 
psychotic illness’. 

https://www.bbc.co.uk/news/ukscotland-48367896
https://www.bbc.co.uk/news/ukscotland-48367896
https://www.theyworkforyou.com/sp/?id=2019-06-06.21.0
https://www.inquest.org.uk/prince-fosu-inquest-conclusion
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Adolygiadau o amodau canolfannau 
cadw mewnfudwyr
Ym mis Mawrth 2019, cyhoeddodd Pwyllgor 
Materion Cartref Tŷ'r Cyffredin adroddiad 
ymchwiliad i fewnfudwyr dan gadwad, 
a nododd ‘serious problems with almost 
every element of the immigration detention 
system’.91 Galwodd y Pwyllgor am fwy o 
dryloywder wrth gasglu gwybodaeth am 
nifer y bobl a gaiff eu cadw ar gam, a nododd 
broses weinyddol wan a diffyg goruchwyliaeth 
farnwrol o'r penderfyniad i gadw mewnfudwyr. 
Gofynnodd am i'r Swyddfa Gartref wneud 
mwy i sicrhau bod pob dewis amgen rhesymol 
i gadw mewnfudwyr yn cael ei ystyried. 
Hefyd, tynnodd sylw at gonsensws cynyddol 
ymhlith gweithwyr meddygol proffesiynol, cyrff 
arolygu annibynnol a rhanddeiliaid allweddol 
eraill ynghylch yr angen am derfyn amser. 
Galwodd am roi diwedd ar gadw mewnfudwyr 
am gyfnod amhenodol, ac am weithredu 
terfyn amser o uchafswm o 28 diwrnod, gyda 
gwiriadau rheolaidd a mesurau diogelu ar waith.

Ymatebodd y llywodraeth i'r Pwyllgor Materion 
Cartref ym mis Medi 2019, gan gytuno â'r 
egwyddor o system fewnfudo deg a dyngarol, 
ond gwrthododd dros hanner yr argymhellion, 
gan gynnwys y galwad am derfyn amser. 
Dywedodd y llywodraeth ei bod o'r farn y 
byddai terfyn amser o 28 diwrnod ar gyfer 
cadw mewnfudwyr yn cyfyngu'n ddifrifol 
ar y gallu i reoli mewnfudo mewn modd 
cytbwys ac effeithiol, ac o bosibl yn cymell 
camddefnyddio'r system yn sylweddol ac yn 
peryglu'r cyhoedd. Derbyniodd fod angen bod 
yn fwy agored a chyhoeddi data.92 Mewn 
llythyr at y Pwyllgor, gwnaeth y Swyddfa 

91 Pwyllgor Materion Cartref Tŷ'r Cyffredin, Mawrth 2019, Immigration detention: Fourteenth report of session 2017-18, 
https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmhaff/913/913.pdf [cyrchwyd 31/08/2020]

92 Gwrthododd y Llywodraeth 17 o blith 33 o argymhellion, derbyniodd pedwar yn rhannol a derbyniodd (yn cynnwys derbyn 
yr egwyddorion ond nid y camau) 12 o argymhellion gan y pwyllgor. Gweler Pwyllgor Materion Cartref Tŷ'r Cyffredin, Medi 
2019, Immigration detention: Government Response to the Committee’s Fourteenth Report of Session 2017-19,  
https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmhaff/2602/2602.pdf [cyrchwyd 31/08/2020]

93 Senedd y DU (tudalen we), Appendix 1: Letter from the Minister of State for Immigration to the Chair of the Committee,  
23 July 2019, https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmhaff/2602/260602.htm [cyrchwyd 31/08/2020]

94 Prif Arolygydd Annibynnol Ffiniau a Mewnfudo, Medi 2020, News story Chief Inspector publishes 2019-20 Annual Report, 
https://www.gov.uk/government/news/chief-inspector-publishes-2019-20-annual-report, [cyrchwyd 30/10/2020]

Gartref hefyd roi'r wybodaeth ddiweddaraf 
am ei gwaith yn diwygio'r system cadw 
mewnfudwyr, a chyfeiriodd at gynllun peilot 
dwy flynedd i ddarparu trefniadau amgen 
ar gyfer nifer o fenywod dan gadwad, neu 
a oedd mewn perygl o hynny, yn IRC Yarl's 
Wood, ynghyd â chynlluniau i gynnal cynlluniau 
peilot pellach i brofi gwahanol fodelau o 
gymorth. Hefyd, dywedodd y Swyddfa Gartref 
fod y swyddogaeth Porthgadw (Detention 
Gatekeeper) a gyflwynwyd yn ddiweddar yn 
gwella ansawdd a chysondeb penderfyniadau 
cychwynnol i gadw mewnfudwyr, gyda 
phenderfyniadau yn cael eu gwneud yn 
annibynnol ar y tîm atgyfeirio neu'r gweithiwr 
achos.93

Ymgynghorodd y Swyddfa Gartref 
ar newidiadau i bolisi'r Gorchymyn 
Gwasanaethau Cadw ar analluogrwydd 
meddyliol/anabledd mewn canolfannau 
cadw mewnfudwyr (gan gyhoeddi 
diweddariad i bolisi 2019 ym mis Gorffennaf 
2020). Yn ein Hadroddiad Blynyddol 
diwethaf, nodwyd bod y polisi Oedolion 
mewn Perygl mewn Canolfannau Cadw 
Mewnfudwyr wedi methu droeon â diogelu 
pobl a ystyriwyd yn agored i niwed rhag 
cael eu cadw. Ers Adolygiad dilynol Shaw, 
sy'n adrodd am les pobl agored i niwed 
mewn canolfannau cadw mewnfudwyr (a 
gyhoeddwyd yn 2018), mae Prif Arolygydd 
Annibynnol Ffiniau a Mewnfudo bellach yn 
adrodd yn flynyddol am weithredu'r polisi 
hwn.94 Mae'r Swyddfa Gartref yn cyhoeddi 
data blynyddol ar farwolaethau mewn 
canolfannau cadw mewnfudwyr, er mwyn 
bod yn fwy tryloyw.

https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmhaff/913/913.pdf
https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmhaff/2602/2602.pdf
https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmhaff/2602/260602.htm
https://www.gov.uk/government/news/chief-inspector-publishes-2019-20-annual-report
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Windrush
Bu nifer o ddatblygiadau pellach ynghlwm 
wrth sgandal Windrush. Ym mis Mawrth 
2020, cyhoeddodd Wendy Williams, 
Arolygydd EM yn HMICFRS, ei hadroddiad 
ar ei hasesiad annibynnol o'r digwyddiadau 
a arweiniodd at sgandal Windrush, a oedd 
hefyd yn nodi'r gwersi allweddol i'r Swyddfa 
Gartref, yn dilyn cais gan yr Ysgrifennydd 
Cartref ar y pryd, y Gwir Anrhydeddus Sajid 
Javid AS, iddi gynnal yr asesiad hwnnw.95 
Yn yr adroddiad, rhoddwyd y wybodaeth 
ddiweddaraf am Dasglu Windrush (tîm 
dynodedig yn gweithio i ddatrys ceisiadau o 
dan y Cynllun cyn gynted â phosibl) ac uned 
Adolygu Achosion Hanesyddol Windrush 
(a sefydlwyd i edrych ar gofnodion 
mewnfudo 11,800 o breswylwyr â 
chenedligrwydd Cymanwlad y Caribî ym 
Mhrydain a anwyd cyn 1973 ac a oedd 
wedi'u cadw mewn canolfannau cadw 
mewnfudwyr, neu wedi cael eu symud o'r 
DU ers 2002). Nododd yr uned fod 122 o 
aelodau o genhedlaeth Windrush wedi cael 
eu cadw, a bod 83 wedi cael eu symud, 
gyda 31 yn wynebu cael eu symud a'u 
hanfon i leoedd cadw. Dangosodd cyfres 
o ddiweddariadau a ddarparwyd gan y 
Swyddfa Gartref i'r Pwyllgor Materion Cartref 
fod ôl-groniad mewn achosion nad oedd 
y Tasglu wedi'u hystyried eto wedi lleihau 
dros y flwyddyn, ond bod mwy na 1,000 o 
achosion yn weddill ym mis Ebrill 2020.96 

95 Wendy Williams, Mawrth 2020, Windrush Lessons Learned, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/
system/uploads/attachment_data/file/874022/6.5577_HO_Windrush_Lessons_Learned_Review_WEB_v2.pdf [cyrchwyd 
31/08/2020] 

96 The Independent, Ebrill 2020, Windrush scandal: More than 1,000 cases yet to be considered by Home Office, 
figures show, https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/windrush-scandal-home-office-scheme-
taskforceimmigration-a9489871.html [cyrchwyd 31/08/2020]

97 Llysoedd Cyfiawnder Brenhinol, Mawrth 2020, Detention Action & Anor, R (On the Application Of) v Secretary of State 
for the Home Department [2020] EWHC 732 (Admin), https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Admin/2020/732.html 
[cyrchwyd 31/08/2020]

98 Detention Action, Mawrth 2020, Datganiad i'r Wasg: Over 350 released from immigration detention and all cases to be 
urgently reviewed, https://detentionaction.org.uk/2020/03/26/press-release-over-350-released-from-immigration-
detention-andall-cases-to-be-urgently-reviewed/ [cyrchwyd 31/08/2020]

Cadw mewnfudwyr yn ystod 
COVID-19
Ar 18 Mawrth 2020, cafodd cais am 
Adolygiad Barnwrol yn erbyn y Swyddfa 
Gartref ei wneud gan yr NGO Detention 
Action a gwladolyn o Estonia, a oedd 
yn destun gorchymyn allgludo. Heriodd 
gyfreithlondeb a diogelwch parhau i 
gadw mewnfudwyr yn ystod pandemig 
COVID-19 (gan fod llawer o hediadau 
hebrwng wedi cael eu canslo, gan olygu 
bod cadw mewnfudwyr mewn IRCau yn 
anghyfreithlon) a galwyd am ryddhau pob 
mewnfudwr dan gadwad. Er i'r achos gael 
ei wrthod gan yr Uchel Lys saith diwrnod 
yn ddiweddarach, ymrwymodd y Swyddfa 
Gartref i adolygu achosion pawb dan 
gadwad.97 Yn ystod y pandemig, cafodd tua 
350 o bobl dan gadwad eu rhyddhau ar 
fechnïaeth, a bu lleihad sylweddol mewn 
achosion o symud mewnfudwyr, gyda'r rhai 
i wledydd penodol yn cael eu hatal yn gyfan 
gwbl.98

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/874022/6.5577_HO_Windrush_Lessons_Learned_Review_WEB_v2.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/874022/6.5577_HO_Windrush_Lessons_Learned_Review_WEB_v2.pdf
https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/windrush-scandal-home-office-scheme-taskforceimmigration-a9489871.html
https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/windrush-scandal-home-office-scheme-taskforceimmigration-a9489871.html
https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Admin/2020/732.html
https://detentionaction.org.uk/2020/03/26/press-release-over-350-released-from-immigration-detention-andall-cases-to-be-urgently-reviewed/
https://detentionaction.org.uk/2020/03/26/press-release-over-350-released-from-immigration-detention-andall-cases-to-be-urgently-reviewed/
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Dalfeydd yr heddlu 
Er na fu unrhyw ddatblygiadau deddfwriaethol 
perthnasol, bu nifer o newidiadau o ran polisi 
ac ymarfer plismona, a datblygiadau mewn 
dau ymchwiliad cyhoeddus i farwolaethau 
yn nalfeydd yr heddlu. 

Adolygiadau o ddalfeydd yr heddlu 
yn yr Alban
Ymgynghorodd Llywodraeth yr Alban ar 
flaenoriaethau strategol newydd ar gyfer yr 
heddlu, a gyhoeddwyd ym mis Rhagfyr 2019. 
Maent yn adlewyrchu egwyddorion allweddol 
yr NPM, gan gynnwys cydraddoldeb 
a hawliau dynol i gefnogi canlyniadau 
cyfiawnder troseddol cadarnhaol, bod 
yn foesegol, yn agored ac yn dryloyw, a 
chydweithio â phartneriaid i wella canlyniadau 
i unigolion a phobl agored i niwed.99 Ym mis 
Hydref 2019, dechreuodd ymgynghoriad tri 
mis ar y Llythyr Hawliau sy'n cael ei roi i bobl 
sydd dan amheuaeth ac a gyhuddir yn nalfa'r 
heddlu. Er na chyhoeddwyd y dadansoddiad 
o'r ymatebion i'r ymgynghoriad eto, mae'r 
llywodraeth wedi dynodi ei bod yn bwriadu 
diwygio'r llythyr.100 

Ym mis Mehefin 2019, cyflwynodd yr 
Adolygiad Annibynnol o Brosesau Ymdrin 
â Chwynion, Ymchwiliadau a Materion 
Camymddwyn mewn perthynas â Phlismona 
ei adroddiad rhagarweiniol i Senedd yr 
Alban. Gwnaeth yr adolygiad, gan y Fonesig 
Elish Angiolini CF, a oedd eisoes wedi cynnal 
adolygiad o systemau tebyg yng Nghymru 
a Lloegr, 30 o argymhellion dybryd, gan 

99 Llywodraeth yr Alban, Rhagfyr 2019, Review of Strategic Police Priorities: Consultation, https://consult.gov.scot/
safercommunities/review-of-strategic-police-priorities/ [cyrchwyd 31/08/2020]

100 Llywodraeth yr Alban, Hydref 2019, Letter of rights: consultation, https://www.gov.scot/publications/consultation-
letterrights-scotland/ [cyrchwyd 31/08/2020]

101 Y Fonesig Elish Angiolini CF, Mehefin 2019, Independent review of complaints handling, investigations and misconduct 
issues in relation to policing: preliminary report, https://www.gov.scot/publications/preliminary-report-independent-
reviewcomplaints-handling-investigations-misconduct-issues-relation-policing/pages/19/ [cyrchwyd 31/08/2020]; 
Y Fonesig Elish Angiolini CF, Tachwedd 2020, Independent Review of Complaints Handling, Investigations and Misconduct 
Issues in Relation to Policing: Final report, https://www.gov.scot/binaries/content/documents/govscot/publications/
independent-report/2020/11/independent-review-complaints-handling-investigations-misconduct-issues-relationpolicing/
documents/independent-review-complaints-handling-investigations-misconduct-issues-relation-policingfinal-
report/independent-review-complaints-handling-investigations-misconduct-issues-relation-policing-final-report/
govscot%3Adocument/independent-review-complaints-handling-investigations-misconduct-issues-relation-policing-
finalreport.pdf?forceDownload=true [cyrchwyd 01/12/2020]

gynnwys i Gomisiynydd Ymchwiliadau ac 
Adolygiadau'r Heddlu (PIRC), Police Scotland/
Poileas Alba, Awdurdod Heddlu'r Alban 
(SPA) a Gwasanaeth y Procuradur Ffisgal 
a Swyddfa'r Goron. Rhoddodd dystiolaeth 
fod ‘the current arrangements for handling 
complaints about the police are overly 
complex, lack clarity and can be open 
to a range of different interpretations’. 
Argymhellodd y dylai PIRC, sy'n ymchwilio 
i gwynion a marwolaethau yn y ddalfa, 
fabwysiadu polisi tebyg i Gymru a Lloegr 
drwy benodi unigolion nad ydynt yn 
swyddogion yr heddlu i'r swyddi lefel uchaf. 
Yn dilyn digwyddiadau difrifol, argymhellodd 
y dylai swyddogion Police Scotland/Poileas 
Alba gynnig pob cymorth, ac y dylai'r 
dybiaeth bresennol o gydweithredu rhwng 
asiantaethau allweddol gael ei hatgyfnerthu 
a'i chynnwys mewn deddfwriaeth sylfaenol. 
Cyhoeddwyd yr adroddiad terfynol ar 11 
Tachwedd 2020.101

Adolygiadau o ddalfeydd yr heddlu 
yng Ngogledd Iwerddon
Mae Gwasanaeth yr Heddlu Gogledd 
Iwerddon yn rhoi rhaglen fraenaru ar gyfer 
gofal iechyd yn y ddalfa ar waith. Bydd y 
rhaglen yn newid gofal iechyd yn nalfeydd 
yr heddlu i fod yn wasanaeth a arweinir 
gan nyrsys yn bennaf, gydag ymarferwyr 
nyrsio y ddalfa sydd wedi'u hyfforddi'n 
arbennig yn gweithio fel rhan o dîm y 
ddalfa, a bydd nyrsys iechyd meddwl yn 
cael eu recriwtio hefyd. Y nod yw gwella 
ansawdd y gwasanaeth gofal iechyd a 

https://consult.gov.scot/safercommunities/review-of-strategic-police-priorities/
https://consult.gov.scot/safercommunities/review-of-strategic-police-priorities/
https://www.gov.scot/publications/consultation-letterrights-scotland/
https://www.gov.scot/publications/consultation-letterrights-scotland/
https://www.gov.scot/publications/preliminary-report-independent-reviewcomplaints-handling-investigations-misconduct-issues-relation-policing/pages/19/
https://www.gov.scot/publications/preliminary-report-independent-reviewcomplaints-handling-investigations-misconduct-issues-relation-policing/pages/19/
https://www.gov.scot/binaries/content/documents/govscot/publications/independent-report/2020/11/independent-review-complaints-handling-investigations-misconduct-issues-relationpolicing/documents/independent-review-complaints-handling-investigations-misconduct-issues-relation-policingfinal-report/independent-review-complaints-handling-investigations-misconduct-issues-relation-policing-final-report/govscot%3Adocument/independent-review-complaints-handling-investigations-misconduct-issues-relation-policing-finalreport.pdf?forceDownload=true
https://www.gov.scot/binaries/content/documents/govscot/publications/independent-report/2020/11/independent-review-complaints-handling-investigations-misconduct-issues-relationpolicing/documents/independent-review-complaints-handling-investigations-misconduct-issues-relation-policingfinal-report/independent-review-complaints-handling-investigations-misconduct-issues-relation-policing-final-report/govscot%3Adocument/independent-review-complaints-handling-investigations-misconduct-issues-relation-policing-finalreport.pdf?forceDownload=true
https://www.gov.scot/binaries/content/documents/govscot/publications/independent-report/2020/11/independent-review-complaints-handling-investigations-misconduct-issues-relationpolicing/documents/independent-review-complaints-handling-investigations-misconduct-issues-relation-policingfinal-report/independent-review-complaints-handling-investigations-misconduct-issues-relation-policing-final-report/govscot%3Adocument/independent-review-complaints-handling-investigations-misconduct-issues-relation-policing-finalreport.pdf?forceDownload=true
https://www.gov.scot/binaries/content/documents/govscot/publications/independent-report/2020/11/independent-review-complaints-handling-investigations-misconduct-issues-relationpolicing/documents/independent-review-complaints-handling-investigations-misconduct-issues-relation-policingfinal-report/independent-review-complaints-handling-investigations-misconduct-issues-relation-policing-final-report/govscot%3Adocument/independent-review-complaints-handling-investigations-misconduct-issues-relation-policing-finalreport.pdf?forceDownload=true
https://www.gov.scot/binaries/content/documents/govscot/publications/independent-report/2020/11/independent-review-complaints-handling-investigations-misconduct-issues-relationpolicing/documents/independent-review-complaints-handling-investigations-misconduct-issues-relation-policingfinal-report/independent-review-complaints-handling-investigations-misconduct-issues-relation-policing-final-report/govscot%3Adocument/independent-review-complaints-handling-investigations-misconduct-issues-relation-policing-finalreport.pdf?forceDownload=true
https://www.gov.scot/binaries/content/documents/govscot/publications/independent-report/2020/11/independent-review-complaints-handling-investigations-misconduct-issues-relationpolicing/documents/independent-review-complaints-handling-investigations-misconduct-issues-relation-policingfinal-report/independent-review-complaints-handling-investigations-misconduct-issues-relation-policing-final-report/govscot%3Adocument/independent-review-complaints-handling-investigations-misconduct-issues-relation-policing-finalreport.pdf?forceDownload=true
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chanlyniadau cleifion yn y ddalfa, a lleihau 
nifer yr ymweliadau ag adrannau achosion 
brys. Cyn hyn, arweiniwyd gofal iechyd yn y 
ddalfa gan feddygon, ac fe'i darparwyd gan 
swyddogion meddygol fforensig yn unig, a 
fydd yn parhau i fod ar gael ar alw lle mae 
angen meddyg.102 Er mai'r gobaith oedd y 
byddai'r rhaglen yn cwmpasu'r holl ddalfeydd 
yng Ngogledd Iwerddon erbyn mis Medi 
2020, oherwydd COVID-19 bydd y rhaglen 
bellach yn cael ei rhoi ar waith mewn dwy 
ddalfa ychwanegol y tu allan i Belfast erbyn 
dechrau 2021. 

Marwolaethau yn nalfeydd yr heddlu
Ym mis Tachwedd 2019, cyhoeddodd 
Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyfiawnder yn 
yr Alban ymchwiliad cyhoeddus i farwolaeth 
Sheku Bayoh.103 Gwnaed y cyhoeddiad hwn 
yn dilyn penderfyniad gan yr Arglwydd 
Adfocad i beidio â chyhuddo Police Scotland/
Poileas Alba na'r swyddogion a oedd 
ynghlwm wrth y farwolaeth o droseddau 
troseddol, corfforaethol na throseddau 
iechyd a diogelwch. Roedd Sheku Bayoh, 
dyn du a aned yn Sierra Leone, yn 31 oed 
pan fu farw ar ôl cael ei atal gan hyd at 
bum heddwas ar 3 Mai 2015.104 Mae'r 
Ysgrifennydd dros Gyfiawnder wedi gofyn 
i'r ymchwiliad ystyried a wnaeth hil Sheku 
Bayoh chwarae rhan yn y ffordd y gwnaeth 
yr heddlu ymdrin â'r digwyddiad, ac 
edrych ar yr amgylchiadau yn arwain at ei 
farwolaeth ac yn dilyn hynny.105 

102 Gwasanaeth yr Heddlu Gogledd Iwerddon, Mehefin 2019, News: New nurse-led custody service on justice system’s frontline, 
https://www.psni.police.uk/news/Latest-News/040619-new-nurse-led-custody-service-on-justice-systems-frontline/ 
[cyrchwyd 31/08/2020]

103 Llywodraeth yr Alban, Tachwedd 2019 Ministerial statement on Sheku Bayoh, https://www.gov.scot/publications/
ministerial-statement-humza-yousaf-statement-sheku-bayoh-next-steps/ [cyrchwyd 31/08/2020]

104 INQUEST, Tachwedd 2019, Media release: Scottish Government announce public inquiry into the death of Sheku Bayoh, 
https://www.inquest.org.uk/sheku-bayoh-inquiry [cyrchwyd 31/08/2020]

105 Llywodraeth yr Alban, Tachwedd 2019, Ministerial statement on Sheku Bayoh, https://www.gov.scot/publications/
ministerial-statement-humza-yousaf-statement-sheku-bayoh-next-steps/ [cyrchwyd 31/08/2020]

106 Cyngor Cenedlaethol Penaethiaid yr Heddlu, Chwefror 2020, National Strategy on Policing and Mental Health, 
https://www.npcc.police.uk/Mental%20Health/Nat%20Strat%20Final%20v2%2026%20Feb%202020.
pdf#:~:text=National%20Strategy%20on%20Policing%20and%20Mental%20Health%20Foreword,the%20police%20
service%20as%20a%20whole.%20The%20challenge [cyrchwyd 10/11/2020]

107 ICVA, Gorffennaf 2020, Blog: Reflecting back on a year, https://icva.org.uk/reflecting back-on-a-year/ [cyrchwyd 31/08/2020]

Newidiadau polisi yn ymwneud â 
dalfeydd yr heddlu yng Nghymru a Lloegr
Ym mis Mawrth 2020, gwnaeth Cyngor 
Cenedlaethol Penaethiaid yr Heddlu gyhoeddi 
ei Strategaeth Genedlaethol ar Blismona 
ac Iechyd Meddwl. Mae'n amlinellu'r 
egwyddorion strategol sy'n sail i'r ffordd y 
mae'r heddlu yn ymateb i'r rhai sy'n profi 
salwch meddwl. O ran y ddalfa, mae'r 
strategaeth yn nodi ‘the police service should 
work to completely eliminate reliance upon 
the use of police custody as a ‘Place of Safety’ 
under the Mental Health Act 1983’. Noda'r 
strategaeth fod hyn eisoes wedi'i gyflawni 
mewn rhai heddluoedd.106

Daeth diwygiadau i Godau C a H Deddf yr 
Heddlu a Thystiolaeth Droseddol (PACE) 
1984 i rym yng Nghymru a Lloegr ym mis 
Awst 2019. Cyfrannodd ICVA, HMICFRS ac 
Arolygiaeth Carchardai EM i'r ymgynghoriad 
ar y newidiadau hyn. Gwnaed y diwygiadau i 
sicrhau bod modd cael gafael ar gynhyrchion 
mislif angenrheidiol, ac i ddiwallu anghenion 
iechyd, hylendid a lles ehangach pobl yn 
nalfa'r heddlu. Erbyn hyn rhaid i bobl dan 
gadwad gael y cyfle i siarad â rhywun o'r un 
rhyw am eu hanghenion hylendid personol. 
Rhaid cynnig cynhyrchion mislif i fenywod 
a phobl drawsryweddol sydd dan gadwad, 
a rhaid dweud wrth bobl dan gadwad 
fod toiledau yn breifat. Hefyd, gwellodd y 
newidiadau fesurau i sicrhau urddas pobl yn 
ystod noeth-chwiliadau.107 

https://www.psni.police.uk/news/Latest-News/040619-new-nurse-led-custody-service-on-justice-systems-frontline/
https://www.gov.scot/publications/ministerial-statement-humza-yousaf-statement-sheku-bayoh-next-steps/
https://www.gov.scot/publications/ministerial-statement-humza-yousaf-statement-sheku-bayoh-next-steps/
https://www.inquest.org.uk/sheku-bayoh-inquiry
https://www.gov.scot/publications/ministerial-statement-humza-yousaf-statement-sheku-bayoh-next-steps/
https://www.gov.scot/publications/ministerial-statement-humza-yousaf-statement-sheku-bayoh-next-steps/
https://www.npcc.police.uk/Mental%20Health/Nat%20Strat%20Final%20v2%2026%20Feb%202020.pdf#
https://www.npcc.police.uk/Mental%20Health/Nat%20Strat%20Final%20v2%2026%20Feb%202020.pdf#
https://icva.org.uk/reflecting
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Y sefyllfa mewn lleoedd cadw yn 
ystod y flwyddyn
Carchardai
Mae carchardai yn dal i beri pryder penodol i 
aelodau'r NPM, gydag amrywiaeth o faterion 
cyson yn cael eu nodi yn ystod y cyfnod 
adrodd, gan gynnwys diogelwch gwael a 
lefelau uchel o hunan-niwed. Yng Nghymru 
a Lloegr, roedd 83,189 o bobl mewn 
carchardai ar 27 Mawrth 2020, i fyny 546 
o gymharu â 2019. O fewn y boblogaeth 
honno, noda'r MoJ fod 79,548 o garcharorion 
yn ddynion a bod 3,641 yn fenywod.108 
Hefyd, cynyddodd y boblogaeth yn yr Alban 
yn ystod 2019, gyda chyfartaleddau misol 
ar gyfer y cyfnod adrodd uwchlaw 8,000 
yn gyson ac, ar un pwynt uwchlaw 8,300, 
cyn gostwng ar ddiwedd mis Mawrth 2020 
wrth i weithgarwch y llysoedd arafu yn unol 
â chyfyngiadau COVID-19.109 Yng Ngogledd 
Iwerddon, yn yr wythnos yn gorffen 20 
Mawrth 2020, roedd y boblogaeth gyfan 
wedi cynyddu 136 o gymharu â'r flwyddyn 
flaenorol i 1,593, gydag 88 yn fenywod.110 Yn 
ôl dadansoddiad o'r data gan y World Prison 
Brief, Gogledd Iwerddon sydd â'r gyfradd 
garcharu isaf yn y DU. Cymru a Lloegr 
gyda'i gilydd sydd â'r drydedd boblogaeth 
carchardai fwyaf ar gyfandir Ewrop, a'r 20fed 
cyfradd garcharu uchaf (gyda'r Alban yn safle 
rhif 21).111 

108 MoJ, Mawrth 2020, Bwletin poblogaeth: wythnosol 27 Mawrth 2020, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/
uploads/system/uploads/attachment_data/file/876296/prison-pop-27-mar-2020.ods [cyrchwyd 24/08/2020]

109 Senedd yr Alban, Mawrth 2020, Scotland’s Prison Population to Feb 2020, https://sp-bpr-en-prod-cdnep.azureedge.net/
published/2020/3/9/Scotland-s-prison-population-to-Feb-2020/SB%2020-21i.pdf [cyrchwyd 24/08/2020]

110 Adran Gyfiawnder Gogledd Iwerddon (tudalen we), Weekly Situation Reports 2019/2020, https://www.justice-ni.gov.uk/
articles/weeklysituation-reports-october-2015#toc-22 [cyrchwyd 24/08/2020]

111 World Prison Brief (tudalen we), World Prison Brief Data, https://www.prisonstudies.org/world-prison-brief-data [cyrchwyd 
24/08/2020]

112 CJINI, Tachwedd 2019, The Safety Of Prisoners Held by the Northern Ireland Prison Service: A joint inspection by CJINI 
and RQIA, http://www.cjini.org/getattachment/3a70dd41-7bb3-430d-9901-3ed7a191cf94/The-Safety-of-Prisoners.aspx 
[cyrchwyd 24/08/2020]

Ym mis Tachwedd 2019, cafodd adroddiad 
ar ddiogelwch carcharorion Gwasanaeth 
Carchardai Gogledd Iwerddon ei gyhoeddi 
gan RQIA a CJINI. Nododd arolygwyr RQIA 
a CJINI gynnydd wrth reoli carcharorion 
agored i niwed drwy dreialu strategaeth 
newydd a gynlluniwyd yn arbennig i 
ddiwallu eu hanghenion. Fodd bynnag, 
nododd yr arolygwyr hefyd fod angen 
gwneud rhagor o waith i ymateb i swm 
ac argaeledd cyffuriau mewn carchardai 
yng Ngogledd Iwerddon, ac ystyriwyd bod 
cyhoeddi strategaeth newydd ar hyn yn 
gadarnhaol. Roedd bwlio hefyd yn parhau 
i fod yn broblem fawr.112 Yn yr adroddiad 
arolygu ar y cyd hwn, mynegodd Prif 
Arolygydd CJINI rwystredigaeth bod angen 
ailadrodd argymhellion allweddol a wnaed 
yn 2014. Roedd yr arolygwyr yn dal i 
bryderu nad oedd carchardai yn darparu'r 
amgylchedd therapiwtig angenrheidiol i bobl 
ag anghenion cymhleth, ac argymhellodd 
y dylid gwneud y llysoedd yn ymwybodol 
o'r cyfyngiadau hyn wrth anfon pobl i'r 
carchar am asesiadau iechyd meddwl. 
Galwodd RQIA a CJINI am gydweithio llawer 
agosach rhwng y gwasanaeth carchardai 
ac ymddiriedolaethau iechyd a gofal 
cymdeithasol lleol i gyflawni'r strategaethau 
ar hunanladdiad a hunan-niwed, a rheoli 
camddefnyddio sylweddau, sy'n hanfodol 
i ddiogelwch cleifion. Hefyd, galwodd yr 
adroddiad am i argymhellion adroddiadau 
Marwolaethau yn y Carchar ac adroddiadau 
arolygu gael eu rhoi ar waith, a darparu 
gwasanaeth carchardai mwy diogel ar lefel 
sefydliadol. 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/876296/prison-pop-27-mar-2020.ods
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/876296/prison-pop-27-mar-2020.ods
https://sp-bpr-en-prod-cdnep.azureedge.net/published/2020/3/9/Scotland-s-prison-population-to-Feb-2020/SB%2020-21i.pdf
https://sp-bpr-en-prod-cdnep.azureedge.net/published/2020/3/9/Scotland-s-prison-population-to-Feb-2020/SB%2020-21i.pdf
https://www.justice-ni.gov.uk/articles/weeklysituation-reports-october-2015#toc-22
https://www.justice-ni.gov.uk/articles/weeklysituation-reports-october-2015#toc-22
https://www.prisonstudies.org/world-prison-brief-data
http://www.cjini.org/getattachment/3a70dd41-7bb3-430d-9901-3ed7a191cf94/The-Safety-of-Prisoners.aspx
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Yn 2019-20, cododd IMBNI bryderon difrifol 
am HMP Magilligan. Cododd bryderon am 
brinder staff dros gyfnod y Nadolig 2019 
a wnaeth arwain at roi gwerth pythefnos 
o feddyginiaeth i garcharorion yn eu 
celloedd, gan gynnwys y rhai a oedd fel 
arfer yn cymryd eu meddyginiaeth dan 
oruchwyliaeth. Arweiniodd hyn at fwlio a 
thrais, gyda llawer o garcharorion wedyn 
yn mynd heb feddyginiaeth angenrheidiol. 
Ni allai'r staff reoli'r sefyllfa ac fe'i 
gorchmynnwyd wedyn i fynd i mewn i bob 
cell i roi cyfrif am feddyginiaeth, a wnaeth 
gynhyrfu'r carcharorion ac a wnaeth o bosibl 
dorri rheolau cyfrinachedd meddygol. Mae'r 
digwyddiad hwn yn adlewyrchu pryderon 
ehangach am argaeledd anghyfreithlon 
cyffuriau ar bresgripsiwn yn HMP Magilligan, 
gyda'r Bwrdd yn nodi bod mwy o gyffuriau 
ar bresgripsiwn, megis poenladdwyr 
opioid, yn cael eu darganfod (yn hytrach 
na'r sylweddau seicoweithredol a welwyd 
yn flaenorol).113 Ym mis Mawrth 2020, 
cyhoeddodd Ombwdsmon y Carcharorion 
ymchwiliad i farwolaeth Paul Johnston, 
27 oed, yn HMP Magilligan ar ôl iddo 
gymryd gorddos damweiniol o Fentanyl ac 
Alprazolam ar 4 Awst 2017. Nid oedd y naill 
gyffur na'r llall wedi'u rhagnodi ar ei gyfer.114 

Yn 2019, cwblhaodd aelodau NPM arolygiad 
amlddisgyblaethol o Ash House a Choleg 
Diogel Hydebank Wood. Nododd RQIA, CJINI, 
Arolygiaeth Carchardai EM a'r Arolygiaeth 
Addysg a Hyfforddiant y bu cynnydd 'aruthrol'. 
Roedd meysydd diogelwch, parch ac adsefydlu 
yn dda, ac roedd gweithgarwch pwrpasol yn 
rhesymol dda yn y ddau gyfleuster. Gwnaed 
gwelliannau sylweddol i amgylchedd a gofal a 
chymorth carcharorion yr oedd angen iddynt 
dreulio cyfnodau o amser yn Uned Gofal a 

113 IMB Gogledd Iwerddon, Chwefror 2020, Independent Monitoring Board Annual Report 2018-19: Magilligan Prison, 
http://www.imb-ni.org.uk/publications/feb-20/Magilligan_Annual_Report_18-19.pdf [cyrchwyd 24/08/2020]

114 Ombwdsmon y Carcharorion Gogledd Iwerddon, Mawrth 2020, Investigation Report into the Circumstances Surrounding 
the Death of Mr Paul Johnston, https://niprisonerombudsman.gov.uk/publications/download/121 [cyrchwyd 24/08/2020]

115 CJINI, Gorffennaf 2020, Report on an Unannounced Inspection of Hydebank Wood Secure College, http://cjini.org/TheInspections/
Inspection-Reports/2020/April-June/Unannounced-Inspection-of-Hydebank-Wood-Secure-Col [cyrchwyd 24/08/2020]

Goruchwylio Hydebank Wood. Nododd yr 
arolygwyr fod nifer mawr o argymhellion 
blaenorol wedi'u cyflawni, ac roedd lefelau 
trais a hunan-niwed yn Ash House yn is na'r 
cyfraddau a welwyd yn yr arolygiad blaenorol, 
ac yn is na charchardai tebyg yn Lloegr. Fodd 
bynnag, roedd pryderon am absenoldeb 
dull systematig o nodi menywod a oedd yn 
gymwys ar gyfer rhaglenni sgrinio iechyd 
y cyhoedd yn y carchar. Hefyd, nodwyd 
pryderon am allu cleifion ag anghenion 
camddefnyddio sylweddau i gael gafael ar 
ofal a thriniaeth.115 Bu cynnydd yn nifer y 
menywod a oedd dan gadwad yn Ash House 
a arweiniodd at rai yn gorfod rhannu cell, 
symud rhai menywod, ac agor landin draddodi 
ar wahân i fenywod.  

Er i'r IMBNI yn Hydebank Wood groesawu 
cyflwyno landin draddodi newydd, roeddent 
yn pryderu na wnaed cynnydd wrth ddatblygu 
carchar ar wahân i fenywod, â chyfundrefn a 
diwylliant sy'n diwallu anghenion menywod 
sydd wedi'u carcharu. Hefyd, gwnaeth yr 
IMBNI yn Hydebank Wood ganmol y ganolfan 
dysgu a sgiliau newydd a agorwyd ym mis 
Medi 2019. Fodd bynnag, gwnaeth yr IMBNI 
hefyd godi pryderon am faint o amser roedd 
rhai dynion ifanc wedi'u cadw ar wahân. 
Mewn rhai achosion, y rheswm dros eu cadw 
ar wahân oedd eu bod dan amheuaeth o 
fod ym meddiant cyffuriau ar ôl defnyddio 
ci cyffuriau. Mae'r IMBNI wedi galw am i 
gyfarpar dibynadwy amgen i brofi carcharorion 
am gyffuriau a ffonau symudol fod ar gael 
mewn carchardai yng Ngogledd Iwerddon. 
Hefyd, lleisiodd yr IMBNI yn Hydebank Wood 
bryderon am y defnydd o dechnegau atal 
mewn carchardai, gydag un digwyddiad hynod 
ddifrifol lle cafodd menyw yn y carchar ei hatal 
gan bump o swyddogion y carchar. Hefyd, 

http://www.imb-ni.org.uk/publications/feb-20/Magilligan_Annual_Report_18-19.pdf
https://niprisonerombudsman.gov.uk/publications/download/121
http://cjini.org/TheInspections/Inspection-Reports/2020/April-June/Unannounced-Inspection-of-Hydebank-Wood-Secure-Col
http://cjini.org/TheInspections/Inspection-Reports/2020/April-June/Unannounced-Inspection-of-Hydebank-Wood-Secure-Col
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nododd yr IMBNI fod diffyg hyder yn y broses 
gwyno swyddogol ymhlith carcharorion, er 
bod presenoldeb rheolaidd staff o swyddfa 
Ombwdsmon y Carcharorion wedi annog 
deialog, a bu cynnydd wrth gyflwyno 
fforymau rheolaidd, gan gynnwys fforymau ar 
wahân ar gyfer gwladolion o dramor.

Hefyd, nododd yr IMBNI ddatblygiadau 
cadarnhaol yn sgil cyflwyno gweithdrefnau i 
gefnogi carcharorion mewn perygl (rhan o'r 
Strategaeth Hunanladdiad a Hunan-niwed) 
mewn carchardai yng Ngogledd Iwerddon. 
Nododd yr IMBNI fod y gweithdrefnau wedi 
arwain at broses frysbennu fwy effeithiol, 
gyda'r staff yn trin carcharorion ar sail unigol 
ac yn tawelu sefyllfaoedd a fyddai, yn y 
gorffennol, wedi arwain at ddefnyddio'r llety 
arbennig a dillad gwrth-glymu. 

Nododd Arolygiaeth Carchardai EM, mewn 
carchardai i ddynion yng Nghymru a Lloegr, 
fod canlyniadau diogelwch yn dal i fod yn 
wael neu ddim yn ddigon da mewn ychydig 
dros hanner ei harolygiadau, yn enwedig 
mewn carchardai lleol.116 Cafwyd y nifer 
uchaf erioed o ddigwyddiadau hunan-niwed 
unwaith eto, sef 64,552 yn y 12 mis hyd at fis 
Mawrth 2020, i fyny 11% o gymharu â'r 12 mis 
blaenorol.117 Mewn dros ddwy ran o dair o 
garchardai, nododd Arolygiaeth Carchardai 
EM nad oedd rheolwyr wedi gwneud digon i 
ddeall nac ymateb i achosion o hunan-niwed. 
Yn yr un modd, roedd lefelau trais wedi parhau 
i gynyddu ar draws y rhan fwyaf o'r ystad. 
Nododd arolygwyr nad oedd carchardai yn 
aml yn llwyddo i gasglu na dadansoddi data 
yn ddigon da i lywio strategaethau lleihau trais 

116 Arolygiaeth Carchardai EM, Hydref 2020, Her Majesty’s Chief Inspector of Prisons 2019-20 Annual Report, https://www.
justiceinspectorates.gov.uk/hmiprisons/wp-content/uploads/sites/4/2020/10/HMI-Prisons_Annual-Report-and-Accounts-
2019-20-WEB.pdf [cyrchwyd 30/10/2020]

117 MoJ, Safety in Custody Statistics, England and Wales: Deaths in Prison Custody to June 2020 Assaults and Selfharm 
to March 2020, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/
file/905064/safety-in-custody-q1-2020.pdf [cyrchwyd 24/08/2020]

118 Arolygiaeth Carchardai EM, Mehefin 2019, HMCIP Peter Clarke Letter to Secretary of State for Justice RE: Urgent 
Notification: HM Prison Bristol, https://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmiprisons/wp-content/uploads/
sites/4/2019/06/11jun-UN-letter-and-debrieffinal.pdf [cyrchwyd 24/08/2020]

119 MoJ, Safety in Custody Statistics, England and Wales:  Deaths in Prison Custody to March 2020 Assaults and Self-harm 
to December 2019, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/
file/893374/safety-in-custody-q4-2019.pdf [cyrchwyd 24/08/2020]

effeithiol. Roedd y defnydd o rym wedi cynyddu 
ers y flwyddyn flaenorol mewn ychydig dros 
hanner y carchardai i ddynion yr ymwelwyd â 
nhw. Mewn tua thraean o garchardai, roedd 
dogfennaeth defnyddio grym yn anghyflawn 
neu o ansawdd gwael. Yn HMP Hewell, er 
enghraifft, roedd 350 o adroddiadau ar goll. 
Fodd bynnag, roedd ambell garchar wedi 
gwella prosesau craffu ar y defnydd o rym, 
a nodwyd arferion da yn HMP Wormwood 
Scrubs, HMP Parc a HMYOI Aylesbury.  

Roedd diogelwch yn fater allweddol yn 
HMP Bristol, a gyfrannodd at benderfyniad 
Arolygiaeth Carchardai EM i gyflwyno 
Hysbysiad Brys. Yn HMP Bristol, nododd yr 
arolygwyr ‘chronic and seemingly intractable 
failings’, a oedd wedi bod yn amlwg am 
bron degawd. Roedd hyn er gwaethaf gwell 
lefelau staffio a pheth buddsoddiad newydd. 
Roedd y gyfradd hunan-niweidio yn uchel 
a bu dwy farwolaeth hunanachosedig ers 
yr arolygiad diwethaf, gydag un o bob 10 
carcharor yn cael eu monitro am y risg o 
hunanladdiad a/neu hunan-niwed.118 Eto 
i gyd, nid oedd argymhellion y PPO, sy'n 
ymchwilio i bob marwolaeth yn y carchar yng 
Nghymru a Lloegr, wedi cael eu rhoi ar waith.  

Nododd y PPO nad oedd tua 40% o'r holl 
garchardai wedi gweithredu'r argymhellion o'u 
hymchwiliadau i raddau digonol. Yn y 12 mis 
hyd at fis Mawrth 2020, bu 286 o farwolaethau 
yn y carchar, gostyngiad o 10% o 317 o 
farwolaethau yn y 12 mis blaenorol. O'r rhain, 
roedd 80 o farwolaethau hunanachosedig, 
gostyngiad o 8% o'r 87 o farwolaethau 
hunanachosedig yn y 12 mis blaenorol.119

https://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmiprisons/wp-content/uploads/sites/4/2020/10/HMI-Prisons_Annual-Report-and-Accounts-2019-20-WEB.pdf
https://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmiprisons/wp-content/uploads/sites/4/2020/10/HMI-Prisons_Annual-Report-and-Accounts-2019-20-WEB.pdf
https://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmiprisons/wp-content/uploads/sites/4/2020/10/HMI-Prisons_Annual-Report-and-Accounts-2019-20-WEB.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/905064/safety-in-custody-q1-2020.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/905064/safety-in-custody-q1-2020.pdf
https://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmiprisons/wp-content/uploads/sites/4/2019/06/11jun-UN-letter-and-debrieffinal.pdf
https://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmiprisons/wp-content/uploads/sites/4/2019/06/11jun-UN-letter-and-debrieffinal.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/893374/safety-in-custody-q4-2019.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/893374/safety-in-custody-q4-2019.pdf
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Parhaodd IMBau i godi pryderon difrifol am 
ddiogelwch, gyda chynnydd mewn hunan-
niwed a thrais mewn llawer o garchardai, yn 
aml oherwydd cyffuriau a dyled. Parhaodd 
carchardai lle cedwir oedolion ifanc i fod 
yn hynod anwadal. Nododd IMB HMYOI 
Feltham gynnydd mewn ymosodiadau 
rhwng carcharorion ac yn HMYOI Deerbolt, er 
i lefelau trais ostwng erbyn trydydd chwarter 
y flwyddyn, nododd yr IMB fod proses 
her, cymorth ac ymyrraeth Gwasanaeth 
Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi yn cael 
ei defnyddio i gosbi unigolion, a'r rhai a 
oedd yn agored i niwed ac yn cael eu 
bwlio. Dywedwyd bod llawer o bobl ifanc 
yn camymddwyn er mwyn cael eu cadw 
ar wahân, lle gallent fod yn gymharol 
ddiogel.120 Yn HMYOI Aylesbury, roedd lefelau 
hunan-niwed wedi cynyddu fwy na 50% ac 
roedd lefelau ymosodiadau wedi cynyddu 
fwy na 100%. Yn HMP/YOI Swinfen Hall, 
nododd y Bwrdd fod trais ddwywaith mor 
uchel ag yr oedd yn 2015, er y bu cynnydd 
nodedig mewn lefelau hunan-niwed, gyda'r 
boblogaeth o dan 21 oed yn cyfrif am dros 
70% o'r achosion o hunan-niwed, ac 87% 
o dderbyniadau i'r ysbyty yn sgil hynny. 
Hefyd, nododd yr IMB y cysylltiad rhwng 
trais a chyfundrefn wael: wrth i'r gyfundrefn 
sefydlogi, roedd digwyddiadau treisgar yn 
lleihau.121 

120 IMB, Medi 2020, Independent Monitoring Boards National Annual Report, 2019-20 https://s3-eu-west-2.amazonaws.com/
imb-prod-storage-1ocod6bqky0vo/uploads/2020/10/IMB-national-annual-report-201920-amended-FINAL-.pdf [cyrchwyd 
30/10/2020]

121 IMB, Medi 2020, Independent Monitoring Boards National Annual Report, 2019-20 https://s3-eu-west-2.amazonaws.com/
imb-prod-storage 1ocod6bqky0vo/uploads/2020/10/IMB-national-annual-report-201920-amended FINAL-.pdf [cyrchwyd 
30/10/2020]

122 IMB, Medi 2020, Independent Monitoring Boards National Annual Report, 2019-20 https://s3-eu-west-2.amazonaws.com/
imb-prod-storage-1ocod6bqky0vo/uploads/2020/10/IMB-national-annual-report-201920-amended-FINAL-.pdf [cyrchwyd 
30/10/2020]

Cyfeiriodd rhai IMBau at ddulliau newydd 
o leihau'r defnydd o arwahanu mewn 
carchardai yng Nghymru a Lloegr, a hyd 
cyfnodau o'r fath. Fodd bynnag, erys 
pryderon fod gormod o garcharorion â 
salwch meddwl difrifol yn cael eu cadw ar 
wahân, yn aml o dan amodau eithafol am 
gyfnodau hir. Nododd byrddau i bedwar 
carcharor yn HMP Woodhill gael eu cadw 
ar wahân am fwy na 200 diwrnod, wrth 
aros i gael eu trosglwyddo i'r canolfannau 
goruchwyliaeth agos neu leoliad iechyd 
meddwl, ac yn HMP Lowdham Grange 
cofnodwyd bod carcharorion wedi'u cadw 
ar wahân am fwy na 100 diwrnod, gydag 
un carcharor yn dal i aros am leoliad iechyd 
meddwl ar ôl 191 diwrnod. Hefyd, nododd 
byrddau fod carcharorion a oedd yn wynebu 
risg o hunanladdiad a hunan-niwed yn 
cael eu cadw ar wahân, ac wrth gynnal 
adolygiadau asesu, gofal dan glo a rheoli 
achosion gwaith tîm carcharorion a oedd 
yn wynebu risg o hunanladdiad neu hunan-
niwed (ACCT) . Yn fwy cadarnhaol, yn HMP 
Erlestoke nododd y Bwrdd leihad yn nifer 
y carcharorion a oedd yn cael eu cadw 
ar wahân ar ACCTau, a gostyngiad o 60% 
yn y defnydd o fesurau arwahanu. Hefyd, 
nododd y Bwrdd yn HMP Littlehey ostyngiad 
cyffredinol yn y defnydd o arwahanu.122 

Nododd Arolygiaeth Carchardai EM fod rhai 
gwelliannau o ran cydberthnasau carcharorion 
â staff ac mewn gofal iechyd. Roedd y cynllun 
gweithiwr allweddol, a gyflwynwyd fel rhan 
o fodel Rheoli Troseddwyr Dan Glo yn 2018, yn 
cael peth effaith gadarnhaol, ond roedd y ffaith 
nad oedd staff yn gorfodi rhai rheolau sylfaenol 

https://s3-eu-west-2.amazonaws.com/imb-prod-storage-1ocod6bqky0vo/uploads/2020/10/IMB-national-annual-report-201920-amended-FINAL-.pdf
https://s3-eu-west-2.amazonaws.com/imb-prod-storage-1ocod6bqky0vo/uploads/2020/10/IMB-national-annual-report-201920-amended-FINAL-.pdf
https://s3-eu-west-2.amazonaws.com/imb-prod-storage
https://s3-eu-west-2.amazonaws.com/imb-prod-storage
https://s3-eu-west-2.amazonaws.com/imb-prod-storage-1ocod6bqky0vo/uploads/2020/10/IMB-national-annual-report-201920-amended-FINAL-.pdf
https://s3-eu-west-2.amazonaws.com/imb-prod-storage-1ocod6bqky0vo/uploads/2020/10/IMB-national-annual-report-201920-amended-FINAL-.pdf
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yn dal i fod yn broblem yn aml. Fodd bynnag, 
nododd llawer o IMBau nad oedd nodau'r 
cynllun yn cael eu cyflawni mewn llawer o 
garchardai, gyda dirywiad sylweddol yn lefelau 
ymgysylltu swyddogion â charcharorion.123 

Roedd gorlenwi o hyd, ac roedd amodau byw 
rhai carchardai yn dal i fod yn wael yn ystod y 
cyfnod adrodd. Yn HMP Brixton a HMP Forest 
Bank, er enghraifft, roedd 60% o garcharorion 
yn rhannu cell i un.124 Roedd rhai amodau byw 
yn anhylan, gyda fermin yn effeithio ar rai 
safleoedd, ac ar y cyfan roedd carcharorion yn 
parhau i fyw dan amodau annigonol, hyd yn 
oed pan godwyd materion mewn arolygiadau 
blaenorol. Yn ystod ymweliad Adolygiad 
Annibynnol o Gynnydd (IRP) yn HMP Exeter, 
er enghraifft, nododd yr arolygwyr unwaith yn 
rhagor fod carcharorion mewn celloedd heb 
ffenestri (fel y gwnaed yn ystod yr arolygiad 
llawn) a nodwyd bod un carcharor yn byw 
mewn cell arwahanu fudr nad oedd yn addas 
at y diben. Fodd bynnag, roedd rhai carchardai 
wedi gwneud gwelliannau i amodau byw. 
Er enghraifft, yn HMP Stocken, nododd 
arolygwyr fod archwiliad yn cael ei gynnal, 
wedi'i arwain gan y carcharorion, i sicrhau 
amodau byw digon da.125

Nododd nifer o IMBau, megis Lancaster 
Farms, Preston, Bure, Ranby a Buckley Hall, 
fod diffyg urddas yn broblem pan fyddai'n 
rhaid i ddau garcharor rannu cell: yn HMP 
Bullingdon roedd tua 80% o gelloedd sengl 
wedi'u 'dyblu' yn y fath fodd, ac roedd y 

123 IMB, Medi 2020, Independent Monitoring Boards National Annual Report, 2019-20 https://s3-eu-west-2.amazonaws.com/
imb-prod-storage-1ocod6bqky0vo/uploads/2020/10/IMB-national-annual-report-201920-amended-FINAL-.pdf [cyrchwyd 
30/10/2020]

124 IMB, Medi 2020, Independent Monitoring Boards National Annual Report, 2019-20 https://s3-eu-west-2.amazonaws.com/
imb-prod-storage 1ocod6bqky0vo/uploads/2020/10/IMB-national-annual-report-201920-amended FINAL-.pdf [cyrchwyd 
30/10/2020]

125 Arolygiaeth Carchardai EM, Hydref 2020, Her Majesty’s Chief Inspector of Prisons 2019-20 Annual Report, 
https://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmiprisons/wp-content/uploads/sites/4/2020/10/HMI-Prisons_Annual-Report-
and-Accounts-2019-20-WEB.pdf [cyrchwyd 30/10/2020]

126 Arolygiaeth Carchardai EM, Hydref 2020, Her Majesty’s Chief Inspector of Prisons 2019-20 Annual Report, 
https://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmiprisons/wp-content/uploads/sites/4/2020/10/HMI-Prisons_Annual-Report-
and-Accounts-2019-20-WEB.pdf [cyrchwyd 30/10/2020]

127 IMB, Medi 2020, Independent Monitoring Boards National Annual Report, 2019-20 https://s3-eu-west-2.amazonaws.com/
imb-prod-storage-1ocod6bqky0vo/uploads/2020/10/IMB-national-annual-report-201920-amended-FINAL-.pdf [cyrchwyd 
30/10/2020]

Bwrdd yno ac yn HMP Bure a HMP Preston 
o'r farn bod hyn yn annynol. Mewn rhai 
achosion, yn HMP Whatton a HMP Lancaster 
Farms, roedd rhai carcharorion yn bwyta 
prydau wrth ymyl toiledau heb sgrin. 
Cyfeiriodd Bwrdd HMP Brixton at y ‘cramped 
and undignified conditions’ ar gyfer y rhan 
fwyaf o ddynion a oedd yn ‘sharing small 
cells, with bunk beds within arm’s reach of a 
toilet shielded only by a flimsy curtain’.126

Yn 2019-20, nododd Arolygiaeth Carchardai 
EM fod prosesau ar gyfer hyrwyddo 
cydraddoldeb ac amrywiaeth yn dal i fod 
heb eu datblygu ddigon, neu eu bod wedi'u 
rhoi ar waith yn rhy ddiweddar i ddangos 
gwell canlyniadau parhaus mewn llawer o 
garchardai. Cafodd yr un canfyddiadau eu 
nodi gan IMBau.127 Roedd canlyniadau o ran 
gweithgarwch pwrpasol i garcharorion yn 
dal i fod yn wael, a phrin oedd y carchardai 
a ddangosai welliant. Roedd y rhan fwyaf 
o garcharorion yn dal i dreulio gormod o 
amser yn eu celloedd, a dim ond 13% o 
garcharorion ar gyfartaledd a nododd eu 
bod yn treulio 10 awr y tu allan i'w cell 
bob dydd, a oedd yn ddisgwyliedig. Roedd 
amser y tu allan i'r gell hyd yn oed yn fwy 
prin ar y penwythnos. Yn HMP Leeds a 
HMYOI Feltham B, dywedodd dros 80% o'r 
carcharorion a holwyd wrth Arolygiaeth 
Carchardai EM eu bod yn treulio 22 awr y 
dydd dan glo. Roedd y sefyllfa yn well yn 
gyffredinol mewn carchardai hyfforddi, ond 
hyd yn oed yno dywedodd llai na chwarter 
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o'r carcharorion eu bod yn treulio 10 awr y 
dydd y tu allan i'w cell.128

O blith y sefydliadau i ddynion a arolygwyd gan 
Arolygiaeth Carchardai EM yn ystod y flwyddyn, 
roedd gan lai na hanner gynlluniau adsefydlu 
a rhyddhau ar waith a ystyriwyd yn dda 
neu'n rhesymol dda. Yn 2019-20, perfformiodd 
carchardai hyfforddi lleol a chategori C yn 
waeth na mathau eraill o sefydliadau a 
arolygwyd gan Arolygiaeth Carchardai EM. 
Perfformiodd y rhan fwyaf o garchardai 
agored yn dda, ond roedd digartrefedd neu 
lety ansefydlog adeg rhyddhau yn dal i fod 
yn broblem ddifrifol ar draws yr ystad, gyda 
rhai carchardai ailsefydlu lleol yn rhyddhau bron 
hanner yr holl garcharorion i lety dros dro neu 
wynebu digartrefedd.129 Fodd bynnag, roedd 
HMP Liverpool wedi gweithio'n galed i feithrin 
cydberthynas ystyrlon â'r awdurdod lleol, ac 
roedd 85% o'i garcharorion yn cael eu rhyddhau 
i lety sefydlog. 

Roedd Arolygiaeth Carchardai EM yn poeni 
bod problemau systemig gyda'r system asesu 
troseddwyr (OASys) yn dal i atal cwblhau 
asesiadau HMPPS, sy'n rheoli risg carcharor, yn 
brydlon, gan effeithio ar bob agwedd ddilynol 
ar gynnydd carcharor, a rheoli ei risg. Nododd 
arolygiadau fod niferoedd mawr o garcharorion 
heb system gyfredol o'r fath, gan effeithio ar 
gynifer â 50% o'r carcharorion cymwys yn HMP 
Pentonville a 60% yn HMP Bullingdon.130 

128 Arolygiaeth Carchardai EM, Hydref 2020, Her Majesty’s Chief Inspector of Prisons 2019-20 Annual Report, 
https://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmiprisons/wp-content/uploads/sites/4/2020/10/HMI-Prisons_Annual-Report-
and-Accounts-2019-20-WEB.pdf [cyrchwyd 30/10/2020]

129 Arolygiaeth Carchardai EM, Hydref 2020, Her Majesty’s Chief Inspector of Prisons 2019-20 Annual Report, 
https://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmiprisons/wp-content/uploads/sites/4/2020/10/HMI-Prisons_Annual-Report-
and-Accounts-2019-20-WEB.pdf [cyrchwyd 30/10/2020]

130 Arolygiaeth Carchardai EM, Hydref 2020, Her Majesty’s Chief Inspector of Prisons 2019-20 Annual Report, https://www.
justiceinspectorates.gov.uk/hmiprisons/wp-content/uploads/sites/4/2020/10/HMI-Prisons_Annual-Report-and-Accounts-
2019-20-WEB.pdf [cyrchwyd 30/10/2020]

131 IMB, Rhagfyr 2019, Annual report of the IMB at HMP/YOI Downview, https://www.imb.org.uk/downview-2018-19-annual-
report-published/ [cyrchwyd 24/08/2020]

132 Gov.uk (diweddarwyd y dudalen we ddiwethaf ar 27 Ionawr 2020), Guidance: The care and management of individuals 
who are transgender https://www.gov.uk/government/publications/the-care-and-management-of-individuals-who-are-
transgender [cyrchwyd 30/10/2020]

133 Arolygiaeth Carchardai EM, Hydref 2020, Her Majesty’s Chief Inspector of Prisons 2019-20 Annual Report, 
https://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmiprisons/wp-content/uploads/sites/4/2020/10/HMI-Prisons_Annual-Report-
and-Accounts-2019-20-WEB.pdf [cyrchwyd 30/10/2020]

Ym mis Mawrth 2019, cyhoeddwyd y 
byddai uned newydd ar gyfer menywod 
drawsryweddol a aseswyd yn risg uchel 
yn cael ei hagor yn HMP ac YOI Downview. 
Roedd yr uned wedi'i chlustnodi i'w datblygu'n 
ganolfan iechyd a llesiant gymunedol, ond 
cafodd y cynlluniau hyn eu gohirio. Beirniadodd 
yr IMB lleol yn hallt y penderfyniad i ail-
ddynodi’r adain ar fyr rybudd, gan arwain at 
broblemau parhaus gyda gofal iechyd. Cafwyd 
lefelau uchel o hunan-niwed yn ystod tri mis 
cyntaf yr uned.131 Ym mis Gorffennaf 2019, 
cafodd y canllawiau ar gyfer gofal a rheolaeth 
unigolion trawsryweddol eu diweddaru.132

Nododd Arolygiaeth Carchardai EM, yn 
gyffredinol, fod y canlyniadau yn y pum 
carchar i fenywod a arolygwyd yn ystod y 
flwyddyn yn dda neu'n rhesymol dda ym 
meysydd diogelwch, parch a gweithgarwch 
pwrpasol. Roedd lefelau hunan-niwed yn 
dal i fod yn uchel yn y carchardai caeedig a 
arolygwyd, a briodolwyd yn aml i nifer bach 
o fenywod ag anghenion cymhleth iawn. 
Nododd cryn dipyn yn fwy o garcharorion a 
oedd yn fenywod na charcharorion a oedd yn 
ddynion (39% o gymharu â 19%) eu bod yn 
destun proses rheoli achosion ACCT. Nodwyd 
bod proses rheoli achosion ACCT yn dda ar 
y cyfan, ond nid oedd rhai o'r cofnodion yn 
cyrraedd y safon. Roedd y cydberthnasau 
rhwng staff a charcharorion yn dal i fod yn 
gryfder mewn carchardai i fenywod.133 
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Adran un   Cyd-destun

Roedd carchardai menywod yng Nghymru a 
Lloegr, fel carchardai dynion, hefyd yn wynebu 
problemau o ran ailsefydlu, ac roedd rhai 
bylchau wrth ddarparu llety adeg rhyddhau. 
Roedd gormod o fenywod yn cael eu 
rhyddhau i lety byrdymor iawn neu'n wynebu 
digartrefedd, ac nid oedd yr un o'r carchardai 
a arolygwyd yn mesur cynaliadwyedd y 
llety y rhyddhawyd carcharorion iddo. Er 
enghraifft, yn HMP Eastwood Park, roedd 
bron hanner y carcharorion a ryddhawyd yn 
yr ychydig fisoedd cyn yr arolygiad wedi'u 
rhyddhau i lety brys neu dros dro iawn neu'n 
wynebu digartrefedd. Ym mis Chwefror 2020, 
cynhaliodd 10 o'r 12 IMB mewn carchardai i 
fenywod arolwg ailsefydlu ar y cyd. Nodwyd 
bod bron 60% o'r menywod a arolygwyd heb 
gael llety sefydlog adeg eu rhyddhau, ond nid 
oedd y canfyddiad cyffredinol hwn i'w weld 
wedi'i adlewyrchu mewn ffigurau a roddwyd 
gan y carchardai eu hunain.134

Ym mis Medi 2019, codwyd pryderon difrifol 
ymhlith y cyhoedd yn dilyn marwolaeth baban 
newydd ei eni yn HMP ac YOI Bronzefield. 
Roedd y fam dan gadwad yn y carchar a 
rhoddodd enedigaeth ar ei phen ei hun yn 
ei chell. Mae 10 arolygiad yn yr arfaeth, 
neu maent eisoes ar waith. Mae'r rhain yn 
cynnwys dau adolygiad mewnol gan y carchar 
a Sodexo (y contractwr), ymchwiliad ar y cyd 
gan HMPPS a HMP Bronzefield, adolygiad 
clinigol gan y GIG, dau adolygiad gan yr 
heddlu, dau adolygiad gan y gwasanaethau 
cymdeithasol a'r Panel Trosolwg o 
Farwolaethau Plant lleol, ac adroddiad yn 
y dyfodol gan y crwner. Ynghyd â'r rhain, 
comisiynodd y gweinidog dros garchardai, 
Lucy Frazer, y PPO i gynnal ymchwiliad 

134 IMB, Awst 2020, Resettlement: A survey by Independent Monitoring Boards of women being released from prison, 
https://www.imb.org.uk/more-than-half-of-women-prisoners-have-no-settled-home-on-release-reveals-new-reportfrom-
independent-prison-monitors/ [cyrchwyd 30/10/2020]

135 Lucy Frazer CF AS, Hydref 2019, Llythyr: Information on the number of pregnant women in prison, https://old.parliament.
uk/documents/joint-committees/human-rights/correspondence/2019-20/191031%20Response%20from%20Lucy%20
Frazer%20QC%20MP%20on%20the%20tragic%20death%20of%20a%20baby%20at%20HMP%20Bronzefield.pdf 
[cyrchwyd 10/11/2020]

136 Ymddiriedolaeth Nuffield, Chwefror 2020, Locked out? Prisoners’ use of hospital care, https://www.nuffieldtrust.org.uk/
research/locked-out-prisoners-use-of-hospital-care [cyrchwyd 24/08/2020]

hollgynhwysfawr parhaus i'r farwolaeth, a fydd 
ar gael i'r cyhoedd. Mewn llythyr yn ymateb 
i'r JCHR, gwnaeth hefyd amlinellu camau 
pellach, gan gynnwys cyflymu'r adolygiad 
parhaus o unedau mamau a babanod mewn 
carchardai er mwyn gwella'r broses o gasglu 
data ar famau beichiog yn y carchar.135 Nid 
oes unrhyw ddata ar gael yn gyhoeddus ar 
nifer yr achosion o feichiogrwydd, marw-
enedigaethau na marwolaethau babanod 
newydd-anedig yn y carchar. Nododd 
ymchwil gan y sefydliad melin drafod iechyd, 
Ymddiriedolaeth Nuffield, 56 o garcharorion yn 
Lloegr a roddodd enedigaeth yn y carchar yn 
2017-18. Nododd yr ymchwil, a gyhoeddwyd 
ym mis Chwefror 2020, fod chwe charcharor 
wedi rhoi genedigaeth yn y carchar neu ar eu 
ffordd i'r ysbyty. Hefyd, nododd ei hymchwil 
fod bron pedwar o bob 10 apwyntiad ysbyty 
i garcharorion yn cael eu canslo neu eu colli, 
roedd 24% yn llai o dderbyniadau cleifion 
mewnol ac apwyntiadau cleifion allanol na'r 
boblogaeth gyffredinol, ac mae arwyddion 
o fylchau mewn gofal o fewn y carchar ar 
gyfer rhai grwpiau o garcharorion.136 

Yn yr Alban, nododd aelodau NPM nifer o 
faterion hawliau dynol mewn carchardai. 
Ymhlith y materion allweddol a nodwyd 
roedd gorlenwi, gan arwain at sefyllfaoedd 
lle roedd dau garcharor yn rhannu cell i un, 
a phrinder staff, gan arwain at gyfnodau hir 
dan glo mewn celloedd (mewn rhai achosion 
22-23 awr y dydd) heb allu achub ar lefelau 
digonol o gyfleoedd i wneud ymarfer corff, 
dysgu, gweithio, na chyflawni gweithgareddau 
adsefydlu eraill. Hefyd, nododd HMIPS 
anghysondebau o ran gweinyddu, cofnodi a 
delio â chwynion, a diffyg ymddiriedaeth mewn 
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systemau atebolrwydd ymhlith carcharorion. 
Roedd a wnelo materion hawliau dynol eraill 
a nodwyd ag ynysu carcharorion o dramor, 
nad oeddent yn aml yn cael cyfieithiadau 
priodol o brosesau allweddol y carchar. 

Yn yr un modd, nododd HMIPS nad oedd 
carchardai yn helpu carcharorion o dramor i 
gadw mewn cysylltiad â'u teuluoedd drwy 
gyswllt fideo. Nododd arolygwyr na allai rhai 
carcharorion, a oedd yn destun mesurau 
amddiffyn troseddol ac annhroseddol, gael 
gafael ar gyfundrefn y carchar, a'u bod yn 
treulio cyfnod anghymesur o amser yn eu 
celloedd, a oedd i bob diben yn gyfystyr 
ag amodau carchariad unigol. Roedd 
defnydd parhaus carcharorion o sylweddau 
seicoweithredol yn effeithio ar eu hymddygiad 
a morâl staff. Roedd prinder gwasanaethau 
eirioli, ac roedd rhai rhwystrau i gael gafael 
ar wasanaethau iechyd meddwl. Roedd 
arolygwyr yn poeni nad oedd gwasanaeth 
carchardai'r Alban yn rheoli cynnydd yn 
ddigonol, ac nad oedd y model cenedlaethol a 
gyflwynwyd wedi mynd i'r afael â'r problemau. 
Er enghraifft, nid oedd gan HMP Dumfries 
raglen rheoli troseddwyr, gan olygu na allai 
rhai carcharorion gwblhau rhaglenni roedd 
eu hangen ar gyfer parôl neu i gamu ymlaen 
o ran eu hadsefydlu heb symud lleoliad. 
Parhaodd HMIPS i godi anghysondebau yn 
y ffordd yr oedd y gwahanol fyrddau iechyd 
yn darparu  gwasanaethau iechyd a gofal 
cymdeithasol fel mater parhaus.

Bu arolygiad o HMP Barlinnie ym mis Awst 
2019 yn hynod feirniadol, a nododd nad oedd 
y carchar yn addas o gwbl ar gyfer llawer o'r 
carcharorion. Roedd y ffaith nad oedd celloedd 
hygyrch i'r rhai ag anabledd yn bryder mawr. 
Hefyd, cyfeiriodd yr arolygwyr at yr amodau 
byw gwael yn gyffredinol, ynghyd â seilwaith 

137 HMIPS, Mai 2020, HMP Barlinnie: Full Inspection – 26 August – 6 September 2019, https://www.prisonsinspectorate 
scotland.gov.uk/sites/default/files/publication_files/Report%20on%20HMP%20Barlinnie%20-%2026-August-6%20
September%202019%20-%20Final.pdf [cyrchwyd 10/11/2020]

138 Gwasanaeth Carchardai'r Alban, Prisoner Deaths, https://www.sps.gov.uk/Corporate/Information/PrisonerDeaths.aspx 
[cyrchwyd 24/08/2020]

bregus HMP Barlinnie, carchar fwyaf yr Alban. 
Arweiniodd adroddiad HMIPS at ymweliad 
arbennig â'r carchar gan Bwyllgor Cyfiawnder 
Senedd yr Alban. Ategodd y Pwyllgor bryderon 
difrifol am amodau yn y carchar. Ers hynny, 
cyhoeddwyd safle a chyllid ar gyfer 'Barlinnie 
newydd', HMP Glasgow. Ni ddisgwylir i'r 
carchar newydd agor tan 2024. Yn y cyfamser, 
mae cyllid hefyd wedi cael ei roi i HMP 
Barlinnie i ailfodelu'r dderbynfa a mynd i'r afael 
â'r broblem o ran celloedd cadw anniogel yn y 
dderbynfa, a elwir yn 'flychau cŵn'. Mae HMIPS 
a'r CPT wedi nodi droeon fod y defnydd o'r 
rhain yn gyfystyr â chamdriniaeth.137 

Mae'r SHRC yn dal i godi pryderon am y nifer 
uchel o FAIau sy'n weddill i farwolaethau 
yn y carchar yn yr Alban, yn ogystal ag yn 
nalfeydd yr heddlu, a'r ffaith nad oes proses 
graffu gyhoeddus ddigonol yn bodoli. Rhwng 
mis Ionawr a mis Rhagfyr 2019, bu 37 o 
farwolaethau mewn carchardai yn yr Alban, 
gan gynnwys dwy fenyw, a bu farw pum 
dyn arall erbyn diwedd mis Mawrth 2020.138 
Gwnaeth aelodau NPM, SHRC a HMIPS 
nodi rhai tueddiadau cadarnhaol yn rhai o 
garchardai'r Alban a arolygwyd yn y cyfnod, 
gan gynnwys cydberthnasau llawn parch a 
chymwynasgar rhwng staff a charcharorion, 
a darparu gwybodaeth gynhwysfawr dda yn 
ystod cyfnodau sefydlu (er nad oedd ar gael yn 
gyson mewn fformatau nac ieithoedd amgen). 
Er enghraifft, roedd gan HMP Edinburgh raglen 
cydraddoldeb ac amrywiaeth a oedd wedi'i 
dogfennu'n dda, ac roedd tystiolaeth dda o 
gymryd rhan ynddi, ac roedd yn cydymffurfio 
â pholisi Hunaniaeth o ran Rhywedd ac 
Ailbennu Rhywedd Gwasanaeth Carchardai'r 
Alban. Hefyd, roedd canfyddiadau cadarnhaol 
o ran cymryd rhan mewn gweithgareddau 
a dathliadau diwylliannol, a dilyn arferion 
crefyddol, yn HMP YOI Polmont.

https://www.prisonsinspectorate
http://scotland.gov.uk/sites/default/files/publication_files/Report%20on%20HMP%20Barlinnie%20-%2026-August-6%20September%202019%20-%20Final.pdf
http://scotland.gov.uk/sites/default/files/publication_files/Report%20on%20HMP%20Barlinnie%20-%2026-August-6%20September%202019%20-%20Final.pdf
https://www.sps.gov.uk/Corporate/Information/PrisonerDeaths.aspx
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Cadw pobl dan gadwad am resymau 
iechyd meddwl, a gofal cymdeithasol
Ym mis Medi 2020, dangosodd y data 
diweddaraf a oedd ar gael ar gyfer Cymru 
fod nifer y derbyniadau ffurfiol o dan y 
Ddeddf Iechyd Meddwl a deddfwriaeth arall 
yn ystod y flwyddyn 2017–18 wedi cynyddu 
i 1,891, gyda 843 yn fenywod.139 Yn ôl AGC, 
cynyddodd cyfanswm nifer y ceisiadau 
DoLS a gafodd awdurdodau lleol yng 
Nghymru 6% yn 2018-19. Roedd mwyafrif 
y ceisiadau DoLS ar gyfer unigolion 65 oed a 
throsodd. Gwrthodwyd y mwyafrif helaeth 
o geisiadau am resymau analluogrwydd 
meddyliol: roedd angen i'r awdurdodwr gael 
mwy o dystiolaeth nad oedd gan y person 
alluedd meddyliol i wneud penderfyniad 
cyn derbyn y DoLS. Ni chafodd y rhan fwyaf 
o geisiadau safonol eu cwblhau mewn 28 
diwrnod. Ychydig iawn o bobl a atgyfeiriwyd 
at Eiriolwyr Galluedd Meddyliol Annibynnol 
(IMCAau) na'r Llys Gwarchod. Fel y cyfryw, 
ni allai cyrff goruchwylio fod yn sicr na 
chaiff hawliau dynol pobl eu torri am eu 
bod yn cael eu hamddifadu o'u rhyddid yn 
anghyfreithlon.

Yn ystod y cyfnod adrodd, cynhaliodd AGIC 
13 o arolygiadau o ysbytai'r GIG, gan gynnwys 
uned Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant 
a'r Glasoed (CAMHS), uned diogelwch 
canolig, gwasanaeth anableddau dysgu, 
uned gofal dwys seiciatrig, a gwasanaethau 
gofal yr henoed ledled Cymru. Ar y cyfan, 
cyflwynodd AGIC ganfyddiadau cadarnhaol. 
Hefyd, cynhaliodd 15 o arolygiadau gofal 
iechyd annibynnol, gan gynnwys un ysbyty 
anableddau dysgu, unedau diogelwch canolig 
ac unedau CAMHS. Nododd AGIC ganfyddiadau 
cadarnhaol, gan gynnwys rhyngweithiadau 
staff parchus, a staff ymroddedig a llawn 
cymhelliant yn ymgysylltu â chleifion. Hefyd, 
nododd fod cleifion yn cael amrywiaeth dda 

139 Stats Cymru, Derbyniadau i gyfleusterau iechyd meddwl, fesul bwrdd iechyd lleol, https://statscymru.
llyw.cymru/Catalogue/Health-and-Social-Care/Mental-Health/Admissions-to-Mental-Health-Facilities/
admissionstomentalhealthfacilitiesbylhb [cyrchwyd 24/08/2020]

o therapïau a gweithgareddau, a gwelodd 
rai enghreifftiau da o waith cynllunio gofal 
a thriniaeth. Mewn rhai achosion, gwnaed 
cynnydd da mewn perthynas ag argymhellion 
ers arolygiadau blaenorol, roedd modelau 
gofal llai cyfyngol, a gwelwyd llywodraethu 
effeithiol a oedd yn cael effaith gadarnhaol.

Fodd bynnag, gwnaeth AGIC hefyd nodi 
materion yn y lleoliadau hyn yn ymwneud 
â methiannau o ran cynnal a chadw ac 
adnewyddu wardiau a oedd yn hen yn 
aml, ac mewn rhai achosion yn effeithio 
ar ddiogelwch ac urddas cleifion, rhai 
rhyngweithiadau amhriodol â chleifion, a 
materion o ran iechyd corfforol a systemau 
larymau personol annigonol. Roedd ansawdd 
gwaith cynllunio gofal ledled Cymru yn 
amrywio'n sylweddol, gyda rhai enghreifftiau 
pryderus iawn. Roedd hyfforddiant staff 
mewn amrywiaeth o feysydd hanfodol 
hefyd yn ddiffygiol, ynghyd â phroses rheoli 
meddyginiaeth effeithiol. Nododd AGIC 
lawer o arferion da o ran monitro'r Ddeddf 
Iechyd Meddwl, gan gynnwys ym meysydd 
gweithredu a dogfennu, ac roedd lefel dda 
o lywodraethu ac archwilio. Fodd bynnag, 
roedd rhai materion yn codi droeon o ran hen 
gofnodion a chofnodion aneglur, ac roedd 
angen gwneud gwelliannau sylweddol i'r 
prosesau derbyn er mwyn sicrhau ei bod hi'n 
briodol i unigolion fod dan gadwad.

Yn yr Alban, nododd MWCS fod cyfanswm 
nifer gorchmynion triniaeth orfodol (CTOau) yn 
yr Alban wedi codi'n gyson dros y 10 mlynedd 
diwethaf: 22 pwynt canran o 54% i 66% fesul 
100,000 o'r boblogaeth. Yn 2018-19, gwelodd 
yr Alban y nifer mwyaf o achosion o driniaeth 
orfodol ers i ddeddfwriaeth iechyd meddwl 
newydd ddod i rym yn 2005, gyda chynnydd 
o 41% mewn gorchmynion tymor hwy dros y 
10 mlynedd diwethaf. Hefyd, cyrhaeddodd y 
cynnydd yng nghyfraddau gorchmynion cadw 

https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Health-and-Social-Care/Mental-Health/Admissions-to-Mental-Health-Facilities/admissionstomentalhealthfacilitiesbylhb
https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Health-and-Social-Care/Mental-Health/Admissions-to-Mental-Health-Facilities/admissionstomentalhealthfacilitiesbylhb
https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Health-and-Social-Care/Mental-Health/Admissions-to-Mental-Health-Facilities/admissionstomentalhealthfacilitiesbylhb


Unfed Adroddiad Blynyddol ar Ddeg y Mecanwaith Ataliol Cenedlaethol   2019–20

46

cymunedol lefelau newydd yn y flwyddyn 
adrodd ddiwethaf: bellach mae bron hanner 
yr holl achosion o gadw unigolion o dan CTO 
yn y gymuned.140 

Ym mis Hydref 2019, cyhoeddodd MWCS 
adroddiad ymweliadau â phwyslais penodol, 
sef Autism and complex care needs. Roedd 
yn seiliedig ar ymweliadau a gynhaliwyd 
y flwyddyn flaenorol. Gwnaeth yr adroddiad 
nifer o argymhellion, gan gynnwys: lleihau'r 
defnydd o feddyginiaeth i reoli ymddygiadau 
a ystyrir yn heriol; mynd i'r afael â materion 
ynghylch defnyddio technegau atal ac 
arwahanu; a mynd i'r afael ag achosion o 
oedi wrth ryddhau a oedd, mewn sawl achos, 
yn peryglu hawliau dynol fel y'u cynhwysir yn 
Erthygl 19 o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig 
ar Hawliau Pobl ag Anableddau (UNCRPD).141 
Ym mis Medi 2019, cwblhaodd MWCS 
ymchwiliad a chyhoeddodd adroddiad ar achos 
lle na chafodd menyw ag anableddau dysgu 
ac anghenion gofal eraill, a dderbyniwyd i'r 
ysbyty â thoriad gwddf, ei rhyddhau o'r ysbyty 
am 18 mis, er i'r ysbyty nodi 18 mis yn ôl ei 
bod yn iawn iddi adael. Ym marn y Comisiwn, 
roedd y fath oedi yn effeithio ar ei hawliau 
dynol. Cafwyd yr anghydfod yn bennaf am fod 
y bartneriaeth iechyd a gofal cymdeithasol o'r 
farn y dylai'r fenyw symud i gartref gofal, ond 
roedd y teulu am iddi ddychwelyd adref (a dyna 
a ddigwyddodd yn y pen draw, ac mae bellach 
yn byw ar yr aelwyd yn llwyddiannus gyda 
chymorth ei theulu a gofal cymdeithasol). 
Mae'r adroddiad yn cynnwys argymhellion i'r 
sefydliad penodol dan sylw, ac i sefydliadau 
tebyg ledled yr Alban.142

140 MWCS, Hydref 2019, Mental Health Act Monitoring Report 2018-19, https://www.mwcscot.org.uk/
publications?type=44&leg=54 [cyrchwyd 24/08/2020]

141 MWCS, Hydref 2019, Autism and complex care needs, https://www.mwcscot.org.uk/news/more-support-neededpeople-
autism-and-complex-needs [cyrchwyd 30/10/2020]

142 MWCS, Medi 2019, Investigation into a delayed discharge - Ms ST, https://www.mwcscot.org.uk/news/investigation-
delayed-discharge-ms-st [cyrchwyd 24/08/2020]

143 NHS Digital, Hydref 2020, Mental Health Act Statistics, Annual Figures 2019-20, https://digital.nhs.uk/data-and-information/
publications/statistical/mental-health-act-statistics-annual-figures/2019-20-annual-figures [cyrchwyd 01/12/2020]

144 CQC, Mai 2020, Interim report: Review of restraint, prolonged seclusion and segregation for people with a mental 
health problem, a learning disability and or autism, https://www.cqc.org.uk/publications/themed-work/interim-report-
reviewrestraint-prolonged-seclusion-segregation-people [cyrchwyd 24/08/2020]

Yn Lloegr, mae data'r GIG yn dangos, yn 
2019-20, fod mwy na 50,893 o achosion 
newydd o gadw unigolion o dan y Ddeddf 
Iechyd Meddwl, gyda chynnydd cyffredinol 
amcangyfrifedig o 0.8% o gymharu â'r 
flwyddyn ddiwethaf. Ymhlith y pum grŵp 
ethnig, roedd cyfraddau cadw hysbys y grŵp 
'Du neu Ddu Prydeinig' dros bedair gwaith yn 
fwy na rhai'r grŵp 'Gwyn'. Ymhlith grwpiau 
oedran, roedd cyfraddau cadw'r grŵp 18-34 
oed 40% yn uwch na rhai'r grŵp 50-56 oed.143 

Ym mis Mai 2019, cyhoeddodd CQC ei 
adroddiad interim ar yr adolygiad o dechnegau 
atal, ynysu am gyfnod hir, ac arwahanu pobl 
â phroblem iechyd meddwl, anabledd dysgu 
a/neu awtistiaeth.144 Mae'r adroddiad hwn 
yn rhannu canfyddiadau o ymweliadau â 35 
o wardiau lle asesodd ofal 39 o bobl. Mae'n 
canolbwyntio ar brofiadau'r bobl hynny a 
oedd yn derbyn gofal a oedd wedi'u cadw ar 
wahân ar ward iechyd meddwl i blant a phobl 
ifanc neu ar ward i bobl ag anabledd dysgu 
neu awtistiaeth. Dangosodd y canfyddiadau y 
canlynol: roedd llawer o'r bobl yr ymwelwyd 
â nhw wedi bod, ers yn blant, yn cyfleu eu 
trallod a'u hanghenion mewn ffordd a allai fod 
yn anodd i bobl niwronodweddiadol ei deall, ac 
ni allai gwasanaethau ddiwallu eu hanghenion; 
roedd gan gyfran uchel o'r bobl a gadwyd ar 
wahân awtistiaeth; nid oedd gan rai o'r wardiau 
amgylchedd adeiledig a oedd yn addas i bobl 
ag awtistiaeth; ac nid oedd llawer o'r staff 
wedi cael yr hyfforddiant angenrheidiol, ac nid 
oeddent yn meddu ar y sgiliau angenrheidiol. 
Hefyd, nododd CQC nad oedd sawl un o'r bobl 
yr ymwelwyd â nhw yn cael gofal na thriniaeth 

https://www.mwcscot.org.uk/publications?type=44&leg=54
https://www.mwcscot.org.uk/publications?type=44&leg=54
https://www.mwcscot.org.uk/news/more-support-neededpeople-autism-and-complex-needs
https://www.mwcscot.org.uk/news/more-support-neededpeople-autism-and-complex-needs
https://www.mwcscot.org.uk/news/investigation-delayed-discharge-ms-st
https://www.mwcscot.org.uk/news/investigation-delayed-discharge-ms-st
https://digital.nhs.uk/data-and-information/publications/statistical/mental-health-act-statistics-annual-figures/2019-20-annual-figures
https://digital.nhs.uk/data-and-information/publications/statistical/mental-health-act-statistics-annual-figures/2019-20-annual-figures
https://www.cqc.org.uk/publications/themed-work/interim-report-reviewrestraint-prolonged-seclusion-segregation-people
https://www.cqc.org.uk/publications/themed-work/interim-report-reviewrestraint-prolonged-seclusion-segregation-people
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o ansawdd uchel, ac roedd rhai yn wynebu 
mwy o oedi cyn cael eu rhyddhau o'r ysbyty, 
ac felly gyfnod hirach ar wahân, am nad oedd 
pecyn gofal addas ar gael mewn lleoliad 
nad oedd yn ysbyty.145 Cyhoeddodd CQC ei 
adroddiad terfynol ar dechnegau atal, ynysu am 
gyfnod hir ac arwahanu ar 22 Hydref 2020.146

Yng Ngogledd Iwerddon, dengys data ar 
gyfer 2018-19 fod cyfanswm o 1,106 o 
dderbyniadau gorfodol o dan Orchymyn 
Iechyd Meddwl (Gogledd Iwerddon) 1986 
am salwch meddwl. Roedd hyn yn gynnydd 
o 12% ers 2014. O'r cleifion dan gadwad, 
roedd 518 (47%) yn fenywod. Hefyd, 
roedd 35 o dderbyniadau gorfodol o dan y 
Gorchymyn ar gyfer pobl ag anabledd dysgu, 
sef gostyngiad o 40% ers 2014.147 

Cododd RQIA bryderon am reolaeth 
digwyddiadau diogelu oedolion, 
digwyddiadau andwyol difrifol, a 
digwyddiadau agos a effeithiodd ar 
ddarparu gofal i gleifion a'u trin yn ddiogel, 
lle y'u cadwyd mewn cyfleusterau iechyd 
meddwl ac anableddau dysgu a arolygwyd 
yng Ngogledd Iwerddon. Roedd RQIA yn 
pryderu am y canlynol: pwysau cynyddol ar 
wasanaethau iechyd meddwl yn effeithio 
ar ddiogelwch a gofal a thriniaeth cleifion 
mewn cyfleusterau cleifion mewnol; prinder 
staff sylweddol; gorlenwi wardiau yn fynych 
mewn cyfleusterau cleifion mewnol; llai 
o gapasiti ar gyfer derbyniadau newydd; 
derbyniadau amhriodol i unedau gofal dwys 

145 CQC, Mai 2019, Review of restraint, prolonged seclusion and segregation for people with a mental health problem, a 
learning disability or autism Interim report, https://www.cqc.org.uk/sites/default/files/20191118_rssinterimreport_full.pdf 
[cyrchwyd 16/12/2020]

146 CQC, Hydref 2020, Out of sight – who cares?  A review of restraint, seclusion and segregation for autistic people and 
people with a learning disability and/or mental health condition, https://www.cqc.org.uk/sites/default/files/20201023_
rssreview_report.pdf [cyrchwyd 01/12/2020]

147 Adran Iechyd, Awst 2019, Mental health and learning disability inpatients 2018/19, https://www.health-ni.gov.uk/
publications/mental-health-and-learning-disability-inpatients-201819 [cyrchwyd 24/08/2020]

148 BBC News, Medi 2020, Muckamore Abbey Hospital: Timeline of abuse allegations, ar gael yn: https://www.bbc.co.uk/
news/uk-northern-ireland-49498971 [cyrchwyd 16/09/2020]

149 BBC News, Awst 2019, Muckamore Abbey: RQIA takes action after abuse claims, https://www.bbc.co.uk/news/
uknorthern-ireland-49372659 [cyrchwyd 24/08/2020]

150 Ymddiriedolaeth Belfast, Chwefror 2019, Summary of Muckamore Abbey Hospital – A Way to Go, https://belfasttrust.hscni.
net/wpfd_file/summary-of-mah-safeguarding-review/ [cyrchwyd 16/09/2020]

seiciatrig; a mwy o risgiau amgylcheddol 
i ddiogelwch cleifion. Yn sgil y pryderon 
hyn cymerodd RQIA gamau uwchgyfeirio 
gyda thair o'r pum ymddiriedolaeth iechyd 
a gofal cymdeithasol. Mae gan dair o'r pum 
ymddiriedolaeth yng Ngogledd Iwerddon 
gyfleusterau cleifion mewnol lle mae angen 
gwneud gwelliannau amgylcheddol, gyda 
RQIA yn nodi risgiau posibl yn gysylltiedig 
â hen wardiau ysbyty, megis nifer uchel o 
bwyntiau clymu. 

Ym mis Awst 2019, cymerodd RQIA gamau 
gorfodi yn erbyn Ymddiriedolaeth Iechyd a 
Gofal Cymdeithasol Belfast mewn perthynas 
â phryderon difrifol am lefelau staffio, 
diogelu, a rheoli materion ariannol ac eiddo 
cleifion (Erthygl 116 Gorchymyn Iechyd 
Meddwl (Gogledd Iwerddon) 1986) yn 
Ysbyty Muckamore Abbey. Mae'r ysbyty yn 
darparu cyfleusterau asesu a thrin cleifion 
mewnol i bobl ag anableddau dysgu difrifol 
ac anghenion iechyd meddwl.148 Cymerwyd 
y camau hyn yn dilyn adroddiadau o gam-
drin cleifion, ac atal 20 o nyrsys dros dro 
yn 2018, gydag ymchwiliadau'r heddlu yn 
parhau.149 Yn arbennig, datgelodd fideo 
CCTV o'r ysbyty tua 1,500 o droseddau yn 
erbyn cleifion yn uned gofal dwys seiciatrig 
yr ysbyty dros gyfnod o chwe mis yn 2017 
a 2018. Dywedodd adolygiad ym mis 
Chwefror 2019 i driniaeth cleifion gan Dr 
Margaret Flynn fod 'catastrophic failings' yn 
yr ysbyty.150 Drwy gydol 2019-20, cwblhaodd 
RQIA gyfres o arolygiadau o'r ysbyty a 

https://www.cqc.org.uk/sites/default/files/20191118_rssinterimreport_full.pdf
https://www.cqc.org.uk/sites/default/files/20201023_rssreview_report.pdf
https://www.cqc.org.uk/sites/default/files/20201023_rssreview_report.pdf
https://www.health-ni.gov.uk/publications/mental-health-and-learning-disability-inpatients-201819
https://www.health-ni.gov.uk/publications/mental-health-and-learning-disability-inpatients-201819
https://www.bbc.co.uk/news/uk-northern-ireland-49498971
https://www.bbc.co.uk/news/uk-northern-ireland-49498971
https://www.bbc.co.uk/news/uknorthern-ireland-49372659
https://www.bbc.co.uk/news/uknorthern-ireland-49372659
https://belfasttrust.hscni.net/wpfd_file/summary-of-mah-safeguarding-review/
https://belfasttrust.hscni.net/wpfd_file/summary-of-mah-safeguarding-review/
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helpodd yr Ymddiriedolaeth i fynd i'r afael 
â'r gwelliannau gofynnol i gydymffurfio 
â'r camau yn yr Hysbysiadau Gwella. 
Ar ddechrau 2020, roedd gwelliannau 
sylweddol wedi'u gwneud a chafodd y tri 
Hysbysiad Gwella eu dileu. 

Ar y pryd, roedd RQIA hefyd yn pryderu 
am rai diffygion yn ansawdd y wybodaeth 
yn cofnodi achosion o gadw unigolion am 
resymau iechyd meddwl. Dilynodd hyn 
archwiliad o'r ffurflenni a gyflwynwyd i 
gadw cleifion yn yr ysbyty am driniaeth 
am gyfnod o hyd at chwe mis, yn unol 
â Gorchymyn Iechyd Meddwl (Gogledd 
Iwerddon) 1986. Mae RQIA yn gweithio 
gydag ymddiriedolaethau iechyd a gofal 
cymdeithasol, yr Adran Iechyd a Choleg 
Brenhinol y Seiciatryddion i wella'r broses, a 
bydd yn cwblhau archwiliad pellach er mwyn 
sicrhau bod cynnydd yn cael ei wneud. 

Plant dan gadwad 
Er bod aelodau NPM wedi canfod rhai 
datblygiadau cadarnhaol o ran gofal diogel 
plant, erys heriau cenedlaethol. Mae aelodau 
NPM wedi nodi problemau sylweddol mewn 
lleoliadau diogel i blant yn ehangach, yn 
enwedig mewn sefydliadau troseddwyr 
ifanc. 

Nododd MWCS fod mwy a mwy o blant a 
phobl ifanc dan gadwad yn yr Alban, gyda'i 
ffigurau yn dynodi bod tua 100 o bobl ifanc 
wedi'u derbyn (nid o reidrwydd dan gadwad) 
yn y lleoliad anghywir (mewn wardiau i 
oedolion) y flwyddyn ddiwethaf.151 Hefyd, 
tanlinellodd cyflwyniad MWCS i'r adolygiad 
parhaus o'r Ddeddf Iechyd Meddwl yn yr 
Alban ei bryder na lwyddir i adolygu'r angen 
i gadw unigolion yn barhaus yn dda mewn 
gwirionedd, a bydd yn gwneud mwy o waith 
yn y maes hwn yn y flwyddyn i ddod. 

151 MWCS, Mawrth 2020, Young people monitoring report 2018/19 https://www.mwcscot.org.uk/sites/default/
files/2020-05/YoungPeopleMonitoringReport_2018-19.pdf [cyrchwyd 30/10/2020]

Fel rhan o'r broses o integreiddio lleoliadau 
gofal a chyfiawnder sy'n darparu llety diogel 
i blant yng Ngogledd Iwerddon, mae proses 
atgyfeirio a derbyn Canolfan Gofal Diogel 
Ranbarthol Lakewood bellach wedi'i diwygio, 
gyda gwelyau'n cael eu dyrannu drwy banel 
amlasiantaeth rhanbarthol. Mae'r panel 
hefyd yn monitro'r gofal a'r gwasanaethau 
y mae person ifanc yn eu cael, yn ogystal 
â chynllunio rhyddhau cleifion. Mae gwaith 
ehangach ar y broses integreiddio, a fydd 
yn trefnu lleoliad ar sail anghenion unigol 
person ifanc a ffactorau rheoli risg yn hytrach 
na'r rheswm dros ei gadw, yn parhau. 
Gobeithir y bydd y dull newydd hwn hefyd 
yn cynnwys gwell proses ailintegreiddio yn 
y gymuned. Lakewood yw'r unig Ganolfan 
Gofal Diogel Ranbarthol i blant yng Ngogledd 
Iwerddon. Roedd RQIA yn pryderu am 
y nifer cynyddol o ddigwyddiadau lle 
cafwyd achosion o ddefnyddio cyffuriau 
anghyfreithlon, hunan-niwed, dianc ac 
ymddygiadau pryderus eraill yn Lakewood. 
Gwelodd y gallai gofal o ansawdd gwael 
effeithio ar ddiogelwch a rhyddid pobl ifanc, 
ac mae wedi craffu ar y brif ymddiriedolaeth 
iechyd a gofal cymdeithasol sydd bellach yn 
adolygu ei threfniadau ar gyfer diogelu plant 
mewn gofal preswyl. 

Gwnaeth uned Iechyd Meddwl Plant a'r 
Glasoed Beechcroft, yn Belfast, gau un 
ward am 15 wythnos yn 2019 oherwydd 
risgiau'n deillio o lefelau staffio anniogel 
(a oedd yn arwydd o heriau recriwtio 
nyrsys ledled Gogledd Iwerddon). 
Recriwtiodd Ymddiriedolaeth Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol Belfast, sy'n rheoli'r safle, nifer 
o staff asiantaeth i lenwi bylchau hanfodol, 
ond ateb dros dro oedd hwn. Canfu RQIA 
fod angen i uned gofal dwys seiciatrig 
Beechcroft gael ei gwella. Galwodd RQIA 
am adolygiad o'r defnydd o gyfyngiadau 
cyffredinol yn y cyfleuster, sy'n anelu at atal 

https://www.mwcscot.org.uk/sites/default/files/2020-05/YoungPeopleMonitoringReport_2018-19.pdf
https://www.mwcscot.org.uk/sites/default/files/2020-05/YoungPeopleMonitoringReport_2018-19.pdf


49

Adran un   Cyd-destun

achosion o ddianc ond a all hefyd atal pobl 
ifanc rhag magu hyder neu feithrin sgiliau 
hunanreoli, yn enwedig wrth baratoi ar gyfer 
y cam rhyddhau. Datgelodd arolygiad o uned 
Iveagh, cyfleuster cleifion mewnol ysbyty i 
bobl ifanc ag anabledd dysgu a phroblemau 
iechyd meddwl ychwanegol, oedi parhaus 
wrth ryddhau plant i ddarpariaeth addas yn 
y gymuned. Nodwyd bod hyn yn faes i'w 
wella gyda'r brif ymddiriedolaeth, ac mae 
hefyd yn cael ei fonitro gan Gomisiynydd 
Plant a Phobl Ifanc Gogledd Iwerddon.

Nododd CQC nifer o fethiannau difrifol yn 
ei ICETRau o ran gofal priodol ac addas i 
blant a'r glasoed ag anabledd dysgu a/neu 
awtistiaeth a dderbynnir i'r ysbyty. Nododd 
CQC: amodau rhy gyfyngol; amgylcheddau 
anaddas a lleoliadau amhriodol heb ddigon o 
fewnbwn gan arbenigwyr; proses cynllunio 
rhyddhau a/neu bontio wael; a methiannau 
wrth gyfathrebu â chleifion, eu teuluoedd a/
neu eu gofalwyr.152

Mae'r CCE yn poeni am dderbyniadau 
anffurfiol i ysbytai iechyd meddwl, gyda 
thystiolaeth y gofynnir i blant gytuno i fod yn 
gleifion 'anffurfiol' a pheidio â chael eu cadw 
dan orfod. Yn arbennig, mae'r CCE yn poeni 
bod plant ond yn cytuno i fod yn gleifion 
'anffurfiol' am eu bod yn meddwl y cânt eu 
cadw dan orfod fel arall, sydd i bob pwrpas 
yn dileu'r elfen o 'ddewis'.153

152 CQC, Mai 2020, Interim report: Review of restraint, prolonged seclusion and segregation for people with a mental health 
problem, a learning disability and or autism, https://www.cqc.org.uk/publications/themed-work/interim-report-review-
restraint-prolonged-seclusion-segregation-people [cyrchwyd 24/08/2020]

153 CCE, Mai 2019, Far less than they deserve: Children with learning disabilities or autism living in mental health hospitals, 
https://www.childrenscommissioner.gov.uk/wp-content/uploads/2019/05/CCO-far-less-than-they-deserve-2019.pdf, 
[cyrchwyd 10/11/2020]

154 Nod hysbysiadau cydymffurfio yw ei gwneud hi'n glir i'r darparwr fod yn rhaid iddo ddatrys problem benodol. Cyflawnir 
trosedd os nad yw'n cwblhau'r cam(au) a nodir mewn hysbysiad cydymffurfio erbyn y dyddiad a nodir. Mae hysbysiad 
cyfyngu yn atal lleoliad rhag derbyn unrhyw leoliadau newydd, ond mae hefyd yn gadael i'r plant sy'n byw yn y cartref i aros.

Nododd Ofsted fod un cartref plant diogel 
wedi cau yn Lloegr yn y flwyddyn adrodd, 
a wnaeth leihau capasiti'r gwasanaeth 
ymhellach i 13 o gartrefi (o gymharu â'r 29 
a oedd yn weithredol yn 2002). Nododd yr 
Uned Comisiynu Lles Diogel Genedlaethol 
fod niferoedd mawr o blant (tua 25) yn 
aros am leoedd bob dydd, a chaiff tua 20 o 
blant eu rhoi mewn cartrefi plant diogel yn 
yr Alban ar unrhyw adeg benodol am nad 
oes darpariaeth yn Lloegr. Roedd Ofsted, y 
CCE ac awdurdodau lleol yn dal i bryderu am 
gapasiti annigonol Lloegr i sicrhau bod plant 
agored iawn i niwed ag anghenion cymhleth 
yn cael lleoliadau.

Yn ystod y cyfnod adrodd hwn, nododd 
Ofsted fod perfformiad cartrefi plant diogel 
wedi gwaethygu o gymharu â blynyddoedd 
blaenorol, sydd wedi gweld dyfarniadau 
arolygu cadarnhaol ar y cyfan. O'r 13 o 
gartrefi plant diogel, roedd tri yn 'annigonol', 
roedd angen i ddau 'wella i fod yn dda', 
roedd chwech yn 'dda', ac roedd dau yn 
'rhagorol'. Ar y cyfan, roedd y rhai nad 
oeddent yn dda yn wynebu problemau 
o ran gwendidau ym meysydd arwain, 
rheoli a monitro. Ymhlith y pryderon eraill 
roedd cartrefi plant diogel yn gorfod mynd 
ati'n rheolaidd i herio awdurdodau lleol 
fel bod cynlluniau ar waith ar gyfer llety a 
chymorth addas pan fydd plant yn gadael y 
cartref. Cafodd pedwar lleoliad hysbysiadau 
cydymffurfio, a chafodd un hysbysiad yn 
cyfyngu ar leoliadau newydd hefyd.154 

https://www.cqc.org.uk/publications/themed-work/interim-report-review-restraint-prolonged-seclusion-segregation-people
https://www.cqc.org.uk/publications/themed-work/interim-report-review-restraint-prolonged-seclusion-segregation-people
https://www.childrenscommissioner.gov.uk/wp-content/uploads/2019/05/CCO-far-less-than-they-deserve-2019.pdf
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Yn ei hymweliadau dilynol, nododd Ofsted 
welliannau yn y pedwar lleoliad, a wnaeth 
gydymffurfio'n llawn â'r hysbysiadau. 
Nododd arolygiad dilynol â'r cartref lle 
cyflwynwyd hysbysiad cyfyngu welliant 
sylweddol, a chafodd y cyfyngiad ei godi.  
Ar draws cartrefi plant diogel yn Lloegr, mae 
darpariaeth iechyd corfforol ac emosiynol 
wedi'i chryfhau ymhellach drwy waith 
comisiynu gydag NHS England, ac ymgorffori 
model 'grisiau diogel' (fframwaith gofal 
integredig sy'n diwallu anghenion plant yn yr 
ystad ddiogel). 

Nododd AGC welliannau i reolaeth unig 
gartref plant diogel Cymru, a nododd CI 
fod pedwar o'r pum gwasanaeth llety 
diogel i blant a phobl ifanc yn yr Alban yn 
parhau i fod o ansawdd da ac yn cyflawni 
gwerthusiadau lefel uchel. Fodd bynnag, 
roedd CI yn poeni'n benodol am blant nad 
ydynt mewn lleoliad diogel cofrestredig, 
ond y gall fod cyfyngiadau ar eu rhyddid 
neu eu hawliau. Mae hyn yn cynnwys 
gwasanaethau, y mae llawer ohonynt yn 
fach, a sefydlwyd ar ffurf llety 'amgen' yn 
lle llety diogel, sy'n darparu lleoliadau gryn 
bellter o gartref y plentyn, gan gynnwys 
lleoliadau i blant o rannau eraill o'r DU. Mae 
CI wedi nodi problemau o ran ynysu posibl, 
yr heriau y mae'r gwasanaethau hyn yn eu 
hwynebu wrth ddeall a diwallu anghenion 
plant yn gywir, ac argaeledd addysg 
briodol a mynediad amserol a gwybodus i 
ddarpariaeth iechyd, gan gynnwys darparu 
gwasanaethau iechyd meddwl. 

155 CCE, Mai 2019, Who are they? Where are they?, https://www.childrenscommissioner.gov.uk/report/who-are-they-
whereare-they/ [cyrchwyd 24/08/2020]

156 IMB, Medi 2020, Independent Monitoring Boards National Annual Report, 2019-20 https://s3-eu-west-2.amazonaws.com/
imb-prod-storage-1ocod6bqky0vo/uploads/2020/10/IMB-national-annual-report-201920-amended-FINAL-.pdf [cyrchwyd 
30/10/2020]

Ym mis Mai 2019, cyhoeddodd y CCE 
adroddiad ar blant dan gadwad yn Lloegr ym 
mhob lleoliad. Gan fod sawl ffordd o adrodd 
am hyn, cyfunodd y CCE ddata o amrywiaeth 
o ffynonellau a nododd fod 1,465 o blant yn 
Lloegr dan gadwad diogel ym mis Mawrth 
2018. O'r rhain, roedd 873 mewn lleoliadau 
cyfiawnder ieuenctid, roedd 505 wedi'u 
cadw o dan y Ddeddf Iechyd Meddwl, 
ac roedd 87 wedi'u rhoi mewn cartrefi 
plant diogel er eu diogelwch eu hunain. 
Amcangyfrifodd y CCE ei bod hi'n costio 
dros £300 miliwn y flwyddyn i edrych ar ôl 
y plant hyn. Hefyd, nododd fod o leiaf 200 
o blant a amddifadwyd o'u rhyddid mewn 
lleoliadau eraill nad yw'r cyhoedd yn gwybod 
amdanynt oherwydd diffyg data. Mae'r 
CCE yn poeni nad oes system oruchwylio 
briodol ar waith ar gyfer y plant agored i 
niwed hyn.155 

Parhaodd yr IMB i adrodd am broblemau 
difrifol ac oedi wrth drosglwyddo pobl ifanc â 
salwch meddwl difrifol o'r ystad cyfiawnder 
ieuenctid i ofal iechyd meddwl a diogel, yn 
sgil prinder darpariaeth amgen ddigonol  
(yn enwedig ar gyfer y rhai sy'n cyrraedd 
18 oed).156 

Hefyd, ym mis Mai 2019, cyhoeddodd y CCE 
adroddiad ar blant ag anableddau dysgu 
neu awtistiaeth a oedd yn byw mewn 
ysbytai iechyd meddwl. Nododd fod llawer 
o blant yn cael eu derbyn yn ddiangen 
i ysbytai diogel. Mewn rhai achosion, 
roedd plant yn treulio misoedd a hyd yn 
oed flynyddoedd mewn sefydliadau. Ar 
gyfartaledd, roedd plant ag awtistiaeth a/
neu anabledd dysgu wedi treulio chwe 
mis yn eu hysbyty presennol. Nid oedd yn 
ymddangos bod un o bob pedwar wedi 
cael adolygiad ffurfiol o'u cynllun gofal 

https://www.childrenscommissioner.gov.uk/report/who-are-they-whereare-they/
https://www.childrenscommissioner.gov.uk/report/who-are-they-whereare-they/
https://s3-eu-west-2.amazonaws.com/imb-prod-storage-1ocod6bqky0vo/uploads/2020/10/IMB-national-annual-report-201920-amended-FINAL-.pdf
https://s3-eu-west-2.amazonaws.com/imb-prod-storage-1ocod6bqky0vo/uploads/2020/10/IMB-national-annual-report-201920-amended-FINAL-.pdf
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mewn dros chwe mis. O blith 250 o blant 
yn y lleoliadau hyn, roedd 95 yn aros ar 
safleoedd a oedd dros 31 milltir o'u cartref. 
Nododd y CCE fod y system bresennol a 
oedd ar waith i gefnogi'r rhai ag anableddau 
dysgu a/neu awtistiaeth yn methu'r plant 
hynny sy'n agored i niwed yn Lloegr. Hefyd, 
tynnwyd sylw at dystiolaeth o arferion 
cyfyngol a'r defnydd o dawelu. Nododd 
y CCE fod rhai plant wedi dweud bod eu 
hamser mewn ysbytai iechyd meddwl wedi 
bod yn drawmatig. Argymhellodd y CCE 
gynllun trawslywodraethol i gefnogi plant 
yn y gymuned, a chyllid newydd ar gyfer y 
cymorth cywir yn y gymuned fel bod plant 
yn gallu aros gyda'u teuluoedd.157

Roedd y CCE hefyd yn poeni am nifer y plant 
a oedd wedi'u remandio. Ym mis Hydref 
2020, dengys ystadegau misol cyfiawnder 
ieuenctid fod plant wedi'u remandio bellach 
yn cyfrif am 33% o'r holl boblogaeth 
ieuenctid yn y ddalfa.158 Mae cyfran y plant 
wedi'u remandio wedi bod yn cynyddu'n 
gyson dros y pedair blynedd diwethaf. O'r 
plant a gafodd eu remandio i lety cadw 
ieuenctid, gan ddefnyddio holl ddata'r 
llysoedd yn 2019, cafodd 34% ddedfryd 
nad oedd yn un dan gadwad, cafodd 32% 
eu rhyddfarnu, a chafodd 34% eu rhoi 
dan gadwad yn syth.159 Yn 2018-19, roedd 
mwy o blant o grwpiau ethnig, heblaw am 
wyn, wedi'u remandio na phlant gwyn dan 
gadwad (33% o gymharu â 24%), gan godi 
pryderon difrifol am anghymesuredd hynod 
amlwg.160

157 CCE, Mai 2019, Far less than they deserve, https://www.childrenscommissioner.gov.uk/report/far-less-than-they-deserve/ 
[cyrchwyd 24/08/2020]

158 Llywodraeth y DU, Hydref 2020, Youth custody data, https://www.gov.uk/government/statistics/youth-
custodydata#history [cyrchwyd 30/10/2020]

159 Llywodraeth y DU, Ionawr 2020, Youth justice statistics: 2018-19, https://www.gov.uk/government/statistics/youth-
justicestatistics-2018-to-2019 [cyrchwyd 01/12/2020]

160 Llywodraeth y DU, Mai 2020, Ethnicity facts and figures: Young people in custody, https://www.ethnicity-facts-figures.
service.gov.uk/crime-justice-and-the-law/courts-sentencing-and-tribunals/young-people-in-custody/latest [cyrchwyd 
10/11/2020]

Dechreuodd HMICFRS nodi rhai gwelliannau 
bach i'w gwneud i les plant yn nalfeydd yr 
heddlu yng Nghymru a Lloegr, ac mae wedi 
parhau i ganolbwyntio ar ba mor gyflym y 
symudir plant drwy'r ddalfa. Fodd bynnag, 
pan gaiff plant eu cyhuddo ac y gwrthodir 
mechnïaeth, maent yn parhau i fod dan 
gadwad am ormod o amser, ac anaml 
y'u symudir i lety awdurdod lleol fel dylai 
ddigwydd.

Nododd Arolygiaeth Carchardai EM gynnydd 
amrywiol yn ystod saith arolygiad o bum 
YOI ledled Cymru a Lloegr yn y cyfnod 
adrodd. Roedd safonau gofal plant a oedd 
mewn perygl o niweidio eu hunain wedi 
gwella ym mhob YOI, heblaw am HMYOI 
Feltham A, lle roedd cyfraddau hunan-
niwed wedi cynyddu'n sylweddol. Fodd 
bynnag, nododd arolygwyr arferion da yn 
HMYOI Werrington, lle roedd cronfa ddata 
yn cofnodi sbardunau arwyddocaol hunan-
niwed, megis profedigaeth, ac roedd staff 
yn cael eu hatgoffa i wella prosesau arsylwi 
ac ymwybyddiaeth o unrhyw ymddygiad 
pryderus. Er bod plant yn treulio cyfnod 
rhesymol dda allan o'u celloedd yn ystod 
yr wythnos yn HMYOI Parc a HMYOI 
Werrington, mewn mannau eraill nid 
oeddent yn cael digon o amser allan o'u 
celloedd i fwynhau hanfodion beunyddiol, 
gan gynnwys meithrin cydberthnasau, cael 
cawod a gwneud galwad ffôn ac, mewn 
sawl achos, gael addysg. Yn HMYOI 
Feltham A, ar gyfartaledd roedd plant 
yn treulio 4.2 awr yn unig yn ystod yr 
wythnos allan o'u celloedd, a llawer llai ar y 
penwythnos.

https://www.childrenscommissioner.gov.uk/report/far-less-than-they-deserve/
https://www.gov.uk/government/statistics/youth-custodydata#history
https://www.gov.uk/government/statistics/youth-custodydata#history
https://www.gov.uk/government/statistics/youth-justicestatistics-2018-to-2019
https://www.gov.uk/government/statistics/youth-justicestatistics-2018-to-2019
https://www.ethnicity-facts-figures.service.gov.uk/crime-justice-and-the-law/courts-sentencing-and-tribunals/young-people-in-custody/latest
https://www.ethnicity-facts-figures.service.gov.uk/crime-justice-and-the-law/courts-sentencing-and-tribunals/young-people-in-custody/latest
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Ym mis Gorffennaf 2019, cyflwynodd 
Arolygiaeth Carchardai EM Hysbysiad Brys i'r 
Ysgrifennydd Gwladol dros Gyfiawnder yn 
tynnu sylw at bryderon am HMYOI Feltham 
A. Hwn oedd y tro cyntaf i'r broses gael ei 
defnyddio gyda sefydliad sy'n cadw plant, 
a chafodd yr Hysbysiad Brys ei gyflwyno 
ar ôl i arolygwyr weld triniaeth ac amodau 
annerbyniol, a phroblemau 'overwhelming' 
gyda diogelwch. Ymhlith y problemau roedd: 
defnyddio grym heb ei lywodraethu; diffyg 
mynediad i addysg briodol neu fynediad 
dibynadwy i ofal iechyd; a phlant yn destun 
trefniadau rheoli ymddygiad a oedd yn 
canolbwyntio ar eu cosbi'n bennaf. Roedd 
lefelau hunan-niwed 14 gwaith yn uwch 
nag yn 2017, a dominyddwyd cyfundrefn 
wael ac anrhagweladwy gan y polisi 
'cadw ar wahân' i gadw plant o gangiau 
gwahanol ar wahân, a oedd yn amharu 
ar fywyd pob dydd. Dywedodd Ofsted, a 
gymerodd ran yn yr arolygiad ar y cyd, fod y 
ddarpariaeth addysg a lefelau presenoldeb 
yn 'inadequate'. Roedd llawer o blant yn 
cael eu rhyddhau heb lety sefydlog, addysg, 
hyfforddiant na chyflogaeth, na chefnogaeth 
teuluoedd.161 Er mwyn gwneud gwelliannau 
yn Feltham, cafodd plant eu hanfon i YOIau 
eraill, ond achosodd hyn heriau newydd, 
er enghraifft, yn HMYOI Cookham Wood, a 
oedd yn wynebu prinder staff ar adeg pan 
oedd yn derbyn mwy o blant. 

161 Arolygiaeth Carchardai EM, Awst 2019, Urgent Notification: HMYOI Feltham A, https://www.justiceinspectorates.gov.uk/
hmiprisons/wpcontent/uploads/sites/4/2019/08/LC-to-Peter-Clarke-HMYOI-Feltham-A.pdf [cyrchwyd 24/08/2020]

162 Arolygiaeth Carchardai EM, Ionawr 2020, Separation of children in young offender institutions, https://www.justice 
inspectorates.gov.uk/hmiprisons/inspections/separation-of-children-in-young-offender-institutions/ [cyrchwyd 24/08/2020]

163 IMB, Medi 2020, Independent Monitoring Boards National Annual Report, 2019-20 https://www.imb.org.uk/prisons 
remained-tightly-stretched-pre-covid-says-independent-national-monitoring-report-2019-20/ [cyrchwyd 30/10/2020]

Cyhoeddodd Arolygiaeth Carchardai EM 
adolygiad thematig o wahanu plant 15-18 
oed mewn YOIau yng Nghymru a Lloegr, 
a nododd fod y rhan fwyaf o'r plant a 
wahanwyd oddi wrth eu cyfoedion yn profi 
cyfundrefn a oedd yn cyfateb i'r diffiniad 
o garchariad unigol a dderbynnir yn eang, 
heb fawr ddim cyswllt â phobl eraill ac o 
dan amodau a oedd yn peri'r risg o niweidio 
eu hiechyd meddwl. Roedd amrywiadau 
dramatig ym mhrofiadau'r plant o wahanu 
yn y pum YOIau dan sylw a rhwng unedau 
gwahanol yn yr un sefydliad, a oedd yn 
'inexplicable' mewn ystad fach a oedd yn 
cadw ychydig dros 600 o blant.162 Roedd 
tua un o bob 10 plentyn yn cael eu cadw ar 
wahân ar adeg yr arolygiad. Roedd gwiriadau 
gan reolwyr, nyrsys a chaplaniaid yn creu 
darlun o oruchwyliaeth, ond proses fras 
oedd hon, yn aml drwy ddrws ar glo, os o 
gwbl. Nododd yr adroddiad fod rhai meysydd 
o arferion gwell, yn enwedig yn HMYOI 
Parc, ond ar y cyfan nodwyd 'multiple and 
widespread failings'.

Gwnaeth yr IMB hefyd godi pryderon am 
achosion o wahanu plant mewn YOIau, gyda 
rhai ohonynt yn cael eu cadw ar wahân am 
wythnosau, hyd yn oed pan oedd ganddynt 
gyflyrau iechyd meddwl difrifol. Cofnododd 
IMB Cookham Wood ddau achos o gadw 
plant ar wahân am dros 90 diwrnod, a 
dau arall am fwy na chwe wythnos. Yn 
ehangach, mynegodd pob IMB yn yr ystad o 
dan 18 oed bryderon am y lefel uchel, ac yn 
aml gynyddol, o hunan-niwed, yn enwedig 
ymhlith pobl ifanc ag anawsterau ymddwyn 
difrifol, a phryderon iechyd meddwl.163

https://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmiprisons/wpcontent/uploads/sites/4/2019/08/LC-to-Peter-Clarke-HMYOI-Feltham-A.pdf
https://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmiprisons/wpcontent/uploads/sites/4/2019/08/LC-to-Peter-Clarke-HMYOI-Feltham-A.pdf
https://www.justice
http://inspectorates.gov.uk/hmiprisons/inspections/separation-of-children-in-young-offender-institutions/
https://www.imb.org.uk/prisons
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Hefyd, tynnodd y CCE sylw at broblemau'n 
ymwneud â'r cyfyngiadau parhaus ar 
gyfundrefnau YOIau a chanolfannau hyfforddi 
diogel. Y flwyddyn adrodd hon, datgelodd 
cyfres o ymweliadau dirybudd gan y CCE 
â sefydliadau ar benwythnosau fod plant 
mewn rhai YOIau yn treulio mwy na 22 awr 
yn eu celloedd dros y penwythnos fel mater 
o drefn. Parhaodd y CCE i godi pryderon am 
y defnydd cynyddol o ymyriadau corfforol 
cyfyngol. Cynyddodd y defnydd ohonynt 
16% yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, i tua 
6,300 o ddigwyddiadau.164

Nododd Arolygiaeth Carchardai EM fod plant 
mewn YOIau yng Nghymru a Lloegr yn fwy 
negyddol am eu triniaeth gan staff, yr amser 
allan o'u celloedd a'u gallu i gael gafael 
ar hanfodion beunyddiol na'r rhai mewn 
canolfannau hyfforddi diogel (STCau), yn ôl 
dadansoddiad o'r canfyddiadau o'u profiadau 
yn 2018-19. Yn yr adroddiad Children in 
Custody blynyddol diweddaraf, a gyhoeddwyd 
ym mis Chwefror 2020, adroddodd 
Arolygiaeth Carchardai EM ar ddadansoddiad 
o ganfyddiadau plant 12-18 oed o'u profiadau 
dan gadwad. Mae bron 80% o'r holl blant 
12-18 oed sydd dan gadwad mewn YOIau: 
712 allan o gyfanswm o 920 ar ddiwedd mis 
Mawrth 2019. Bwriedir i YOIau gadw plant 
15-18 oed, ac mae'r mwyafrif yn 16 a 17 
oed. Fodd bynnag, fel mewn blynyddoedd 
blaenorol, y materion mwyaf dybryd yn 
wynebu plant oedd y lefelau cynyddol o fwlio 
a thrais mewn YOIau a STCau. Nododd 
48 y cant o blant eu bod wedi profi achosion 
o erledigaeth gan blant eraill yn eu sefydliad 
presennol. Roedd y lefelau cynyddol o drais 
yn arwain at ddefnydd cynyddol o dechnegau 
atal ac arwahanu. Nododd bron dwy ran o dair 
o blant eu bod wedi cael eu hatal, a nododd 
59% eu bod wedi cael eu cadw dan glo, a'u 
hatal rhag cymysgu â phlant eraill fel cosb.165

164 MoJ, Ionawr 2020, Youth Justice Statistics 2018/19, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/
uploads/attachment_data/file/862078/youth-justice-statistics-bulletin-march-2019.pdf [cyrchwyd 30/10/2020]

165 Arolygiaeth Carchardai EM, Chwefror 2020, Children in Custody 2018–19, https://www.justiceinspectorates.gov.uk/
hmiprisons/inspections/children-in-custody-2018-19/ [cyrchwyd 24/08/2020]

Roedd tair STC yn weithredol yn ystod 
2019-20 yn Lloegr, gydag arolygiadau yn 
cael eu harwain gan Ofsted ochr yn ochr ag 
Arolygiaeth Carchardai EM a CQC. Nodwyd 
‘requires improvement to be good’ yn 
arolygiadau Oakhill a Rainsbrook. Nodwyd 
bod Medway yn 'inadequate' ym mis 
Hydref 2019. Yn dilyn hyn, ysgrifennodd 
Ofsted, ar ran yr arolygiaethau ar y cyd, at 
yr Ysgrifennydd Gwladol dros Gyfiawnder 
i godi pryderon am fethiannau sylweddol 
a oedd yn gadael plant mewn perygl. 
Cynhaliodd Ofsted ac arolygiaethau partner 
ymweliad arall â Medway ym mis Rhagfyr 
2019 i asesu'r camau roedd wedi'u cymryd 
i sicrhau bod plant yn fwy diogel. Nododd 
yr arolygiad fod peth cynnydd wedi'i wneud 
mewn rhai meysydd i wella ymarfer; fodd 
bynnag, prin oedd y cynnydd a wnaed yn y 
meysydd hynny sy'n cael effaith sylweddol 
ar brofiadau plant, llesiant a diogelwch, ac 
roedd uwch-reolwyr yn rhy araf i dderbyn 
hyn ac ymateb. Cafodd Medway ei gau ar 
31 Mawrth 2020 fel rhan o gynlluniau'r 
llywodraeth i ddatblygu'r ysgol ddiogel 
gyntaf (gweler 'Ysgolion diogel', t.29). Cafodd 
Medway ei redeg gan G4S tan fis Mehefin 
2016, ac yna fe'i rheolwyd gan HMPPS tan 
iddo gau.  

Mae arolygiadau o STCau yn parhau i 
adlewyrchu pryderon ynghylch lefelau o 
drais, y defnydd o rym a thechnegau atal yn 
gorfforol, diogelwch plant a staff a'r lefelau o 
sgiliau a gwybodaeth ymhlith staff i ofalu'n 
briodol am blant. Fodd bynnag, atgyfnerthir 
darpariaeth iechyd emosiynol drwy waith 
comisiynu gydag NHS England a chyflwyno'r 
model 'grisiau diogel'.
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Lleoedd cadw mewnfudwyr 
Cafodd tua 24,400 o bobl eu cadw mewn 
lleoedd cadw mewnfudwyr yn y DU yn y 
12 mis hyd at fis Rhagfyr 2019, y nifer isaf 
ers 2009. Cadwodd y Swyddfa Gartref 
73 o blant at ddibenion yn gysylltiedig â 
mewnfudo yn y cyfnod hwnnw. Yn 2019, 
roedd unigolion dan gadwad a oedd wedi 
ceisio lloches yn cyfrif am 58% (14,086) 
o'r bobl dan gadwad. Nododd gwaith 
dadansoddi gan y Migration Observatory 
fod tua hanner y mewnfudwyr dan gadwad 
wedi ceisio lloches yn y DU ers 2009.166

Yn ystod y flwyddyn adrodd, arolygodd 
Arolygiaeth Carchardai EM tair o'r saith 
canolfan symud mewnfudwyr (IRCau) ledled 
y DU. Roedd canlyniadau IRCau Morton Hall 
a Brook House wedi gwella i lefel resymol 
dda o leiaf. Er i'r arolygwyr nodi bod IRC 
Colnbrook yn ganolfan resymol barchus 
yn ystod ei arolygiad yn 2018, roedd 
canlyniadau diogelu wedi gwaethygu ac nid 
oeddent yn ddigon da. Nododd yr arolygwyr 
fod gofidio am statws mewnfudo a chael 
eu symud yn gwneud i lawer o bobl dan 
gadwad deimlo'n anniogel.167 

166 Migration Observatory, Mai 2020, Immigration Detention in the UK, https://migrationobservatory.ox.ac.uk/resources/
briefings/immigration-detention-in-the-uk/ [cyrchwyd 24/08/2020]

167 Arolygiaeth Carchardai EM, Hydref 2020, Her Majesty’s Chief Inspector of Prisons 2019-20 Annual Report, 
https://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmiprisons/wp-content/uploads/sites/4/2020/10/HMI-Prisons_Annual-Report-
and-Accounts-2019-20-WEB.pdf [cyrchwyd 30/10/2020]

168 Arolygiaeth Carchardai EM, Hydref 2020, Her Majesty’s Chief Inspector of Prisons 2019-20 Annual Report, 
https://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmiprisons/wp-content/uploads/sites/4/2020/10/HMI-Prisons_Annual-Report-
and-Accounts-2019-20-WEB.pdf [cyrchwyd 30/10/2020]

169 IMB, Hydref 2020, Immigration Detention Estate: Annual Report 2019, https://s3-eu-west-2.amazonaws.com/imb-
prodstorage-1ocod6bqky0vo/uploads/2020/10/IDE-National-Annual-Report-for-publication.pdf [cyrchwyd 10/11/2020]

Roedd lefelau hunan-niwed wedi cynyddu 
yn y tair IRC a arolygwyd yn ystod y 
flwyddyn adrodd. Dywedodd canran nodedig 
o bobl dan gadwad eu bod wedi meddwl 
am ladd eu hunain dan gadwad (46% yn 
Colnbrook, 40% yn Brook House a 29% yn 
Morton Hall), gan adlewyrchu lefel uchel o 
drallod ymhlith y boblogaeth. Roedd nifer yr 
achosion lle roedd rhywun wedi niweidio ei 
hun wedi cynyddu'n sylweddol ym mhob 
canolfan, ac roedd yn arbennig o uchel yn 
Morton Hall. Ar y cyfan, roedd gweithdrefnau 
Morton Hall a Colnbrook i fonitro pobl dan 
gadwad a oedd mewn perygl o niweidio eu 
hunain, a gofalu amdanynt, yn dda, ond yn 
Brook House nid oedd gwaith asesu, gofal 
dan gadwad, na rheoli achosion gwaith tîm 
yn cael eu gwneud yn ddigon da. Ym mhob 
canolfan, nid oedd staff y Swyddfa Gartref 
yn bresennol mewn adolygiadau i raddau 
digonol, er mai straen statws mewnfudo 
ansicr, cael eu symud a bod dan gadwad heb 
derfyn amser oedd y ffactorau risg mwyaf 
cyffredin.168

Nododd yr MBau duedd tuag at gyfnodau 
cadw byrrach, y mae'r NMP yn ei groesawu. 
Fodd bynnag, mae'r 2% o bobl dan gadwad 
sy'n aros mwy na chwe mis yn dal i 
gynrychioli niferoedd sylweddol o bobl sy'n 
parhau i fod dan gadwad: ar 31 Rhagfyr 2019, 
roedd 26 o unigolion dan gadwad yn IRC 
Harmondsworth wedi'u cadw am dros chwe 
mis, a'r arhosiad hiraf yno yn 2019 oedd dwy 
flynedd ac wyth mis. Yn Brook House, ar 
31 Rhagfyr 2019, roedd dau ddyn wedi bod 
dan gadwad am dros flwyddyn; yn Dungavel, 
roedd hyn yn wir am un dyn dan gadwad.169
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Cydnabu pob IMB welliannau i ofal iechyd 
dros y blynyddoedd, ond roedd pryderon, yn 
enwedig ynghylch iechyd meddwl pobl dan 
gadwad, yn parhau. Un o ddangosyddion 
mwyaf difrifol bod yn agored i niwed drwy 
rinwedd salwch meddwl yw nifer y bobl dan 
gadwad o dan y Ddeddf Iechyd Meddwl. Yn 
2019, roedd hyn yn wir am saith unigolyn 
yn Harmondsworth; yn Yarl's Wood, roedd 
hyn yn wir am bump. Mae ffigur Yarl's Wood 
yn cynnwys menyw a oedd wedi'i chadw 
o dan y Ddeddf Iechyd Meddwl yn 2014. 
Cafodd ei nodi'n Oedolyn mewn Perygl yn 
syth a chafodd ei chadw eto, ond oherwydd 
problemau gweinyddol yn yr ardal lle cafodd 
ei chofrestru'n flaenorol, bu oedi o 49 
diwrnod rhwng ei chadw a'i throsglwyddo i 
wely iechyd meddwl.170

Ail ddangosydd bod yn agored i niwed dan 
gadwad yw hunan-niwed – nododd IMBau 
fod hyn yn dal i beri pryder. Yn Yarl's Wood, 
roedd 54 o achosion o hunan-niwed yn 
2019, sy'n fwy na chyfanswm 2018, er bod 
llai o bobl dan gadwad. Yn Harmondsworth, 
roedd dau neu dri digwyddiad hunan-niwed 
difrifol ar gyfartaledd, lle roedd angen sylw 
meddygol, bob mis. Yn Morton Hall, roedd 
202 o ddigwyddiadau hunan-niwed yn 2019, 
a oedd yn debyg i gyfradd 2018.171

170 IMB, Hydref 2020, Immigration Detention Estate:  Annual Report 2019, https://s3-eu-west-2.amazonaws.com/imb-
prodstorage-1ocod6bqky0vo/uploads/2020/10/IDE-National-Annual-Report-for-publication.pdf [cyrchwyd 10/11/2020]

171 IMB, Hydref 2020, Immigration Detention Estate:  Annual Report 2019, https://s3-eu-west-2.amazonaws.com/imb-
prodstorage-1ocod6bqky0vo/uploads/2020/10/IDE-National-Annual-Report-for-publication.pdf [cyrchwyd 10/11/2020]

172 IMB, Hydref 2020, Immigration Detention Estate:  Annual Report 2019, https://s3-eu-west-2.amazonaws.com/imb-
prodstorage-1ocod6bqky0vo/uploads/2020/10/IDE-National-Annual-Report-for-publication.pdf [cyrchwyd 10/11/2020]

173 IMB, Hydref 2020, Immigration Detention Estate: Annual Report 2019, https://s3-eu-west-2.amazonaws.com/imb-
prodstorage-1ocod6bqky0vo/uploads/2020/10/IDE-National-Annual-Report-for-publication.pdf [cyrchwyd 10/11/2020]

174 Arolygiaeth Carchardai EM, Hydref 2020, Her Majesty’s Chief Inspector of Prisons 2019-20 Annual Report 
 https://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmiprisons/wp-content/uploads/sites/4/2020/10/HMI-Prisons_Annual-Report-
and-Accounts-2019-20-WEB.pdf [cyrchwyd 30/10/2020]

Hefyd, roedd enghreifftiau o bobl dan 
gadwad a oedd yn agored i niwed yn sgil 
ffactorau eraill, fel anableddau corfforol 
neu anableddau eraill, lle nad oedd eu 
hanghenion yn cael eu diwallu'n ddigonol. Yn 
Harmondsworth, nododd yr IMB fod pobl dan 
gadwad yn cynnwys y rhai mewn cadeiriau 
olwyn, yn ogystal â'r rhai â golwg rhannol 
neu ag anawsterau dysgu. Nid oedd y Bwrdd 
yn credu bod yr IRC yn addas ar gyfer y bobl 
hyn oedd dan gadwad, yn enwedig gan nad 
oes unrhyw ddarpariaeth gofal cymdeithasol, 
a nodwyd problem barhaus gyda phrif lifft 
nad oedd yn ddibynadwy.172

Yn Tinsley House, Yarl’s Wood a Dungavel, 
nododd IMBau fod lefelau trais yn isel yn 
2019. Yn ôl disgrifiad Bwrdd Tinsley House 
roedd yr awyrgylch yn yr IRC yn ddiogel 
iawn. Yn Harmondsworth, Morton Hall a 
Brook House, fodd bynnag, roedd IMBau 
yn pryderu am lefelau trais. Nododd Bwrdd 
Brook House 20 o ymosodiadau rhwng 
unigolion dan gadwad, 260 o fygythiadau 
o drais, 24 o achosion o ymladd, ac 82 o 
ymosodiadau ar staff yn ystod 2019.173

Nododd Arolygiaeth Carchardai EM fod 
trefniadau diogelwch corfforol yn dal 
i fod yn anghymesur mewn IRCau a 
arolygwyd yn ystod y flwyddyn adrodd. 
Yn aml, byddai pobl dan gadwad yn eu 
hystafelloedd am gyfnodau hir, ac roedd 
gefynnau yn cael eu defnyddio hefyd, i 
raddau eithafol, yn achos rhai unigolion dan 
gadwad a oedd yn mynd i apwyntiadau 
y tu allan i'r ganolfan.174 Yn 2018, roedd 
IMBau Harmondsworth, Campsfield House 
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(sydd bellach ar gau) a Brook House wedi 
cofnodi cyfraddau annerbyniol o uchel 
o ddefnyddio gefynnau gyda phobl dan 
gadwad ar gyfer ymweliadau allanol – er 
enghraifft defnyddiwyd gefynnau gyda 92% 
o'r bobl dan gadwad ar ymweliadau allanol 
yn Harmondsworth. Yn sgil codi pryderon 
gyda Gorfodi Mewnfudo a'r Gweinidog dros 
Fewnfudo ar y pryd, gostyngodd y gyfradd 
i 59% ym mis Rhagfyr 2018. Ni chafodd y 
lefel hon ei chynnal ar bob safle yn 2019: 
yn Harmondsworth 75% oedd y gyfradd ar 
gyfer y chwe mis hyd at fis Rhagfyr 2019, 
ac yn Brook House 66% oedd y gyfradd ar 
gyfer 2019.175 

Gwnaed rhywfaint o waith adnewyddu 
mewn cyfleusterau cadw dros dro (STHFau) 
mewn porthladdoedd a meysydd awyr, ond 
yn STHF Terfynell 5 Maes Awyr Heathrow, 
nid oedd cawodydd yn yr ystafell gadw o 
hyd. Parhaodd y problemau gyda bacteria 
legionella yn ystod 2019, gan olygu nad 
oedd modd defnyddio'r cawodydd yn yr 
ystafelloedd cadw eraill am fisoedd ar y tro. 
Hefyd, nid oedd cawodydd yn ystafelloedd 
cadw meysydd awyr Glasgow na Chaeredin. 
Roedd diffyg preifatrwydd yn y toiledau yng 
nghanolfan adrodd Festival Court yn dal i beri 
pryder.176

Yn ogystal ag IRCau ac STHFau, arolygodd 
Arolygiaeth Carchardai EM ddau hediad symud 
mewnfudwyr. Yn ystod yr hediadau hyn, 
parhaodd yr arolygwyr i nodi dull cymesur 
o ymdrin â risg a'r defnydd gormodol o 
ffrwynau.177 

175 IMB, Hydref 2020, Immigration Detention Estate: Annual Report 2019, https://s3-eu-west-2.amazonaws.com/imb-
prodstorage-1ocod6bqky0vo/uploads/2020/10/IDE-National-Annual-Report-for-publication.pdf [cyrchwyd 10/11/2020]

176 IMB, Hydref 2020, Immigration Detention Estate: Annual Report 2019, https://s3-eu-west-2.amazonaws.com/imb-
prodstorage-1ocod6bqky0vo/uploads/2020/10/IDE-National-Annual-Report-for-publication.pdf [cyrchwyd 10/11/2020]

177 Arolygiaeth Carchardai EM, Hydref 2020, Her Majesty’s Chief Inspector of Prisons 2019-20 Annual Report, 
https://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmiprisons/wp-content/uploads/sites/4/2020/10/HMI-Prisons_Annual-Report-
and-Accounts-2019-20-WEB.pdf [cyrchwyd 30/10/2020]

178 IMB, Hydref 2020, Immigration Detention Estate: Annual Report 2019, https://s3-eu-west-2.amazonaws.com/imb-
prodstorage-1ocod6bqky0vo/uploads/2020/10/IDE-National-Annual-Report-for-publication.pdf [cyrchwyd 10/11/2020]

Ym marn Tîm Monitro Hediadau Siarter 
(CFMT) yr IMB, roedd y defnydd o dechnegau 
atal yn angenrheidiol, yn rhesymol ac yn 
gymesur mewn llawer o achosion, ond nid 
pob un. Yn ôl y Tîm, ar adegau defnyddiwyd 
technegau atal mewn ymateb i un datganiad 
syml yn mynegi amharodrwydd yr unigolyn i 
adael, heb iddo wneud unrhyw fygythiadau 
llafar nac ymwrthod yn gorfforol. At hynny, 
cododd y CFMT bryderon bod pobl a oedd 
yn cael eu symud o dan ddarpariaethau 
Confensiwn Dulyn, a hynny i'r wlad 
Ewropeaidd lle byddai eu cais am loches yn 
cael ei bennu, yn cael eu hatal i raddau mwy 
na phobl eraill a oedd yn dychwelyd. Roedd 
un o bob deg dan gadwad a oedd yn hedfan 
i Orllewin Affrica ym mis Medi wedi'u hatal; 
roedd pump o bob wyth a oedd yn hedfan i'r 
Almaen a Kosovo ym mis Tachwedd wedi'u 
hatal. Wrth fonitro hediad i'r Almaen ym 
mis Gorffennaf 2019, gwelodd CFMT yr IMB 
ddigwyddiad a wnaeth beri cryn ofid iddo. 
Cyflwynwyd dau ddyn a oedd wedi niweidio 
eu hunain ychydig cyn cael eu trosglwyddo 
i hebryngwyr heb gael triniaeth feddygol ar 
gyfer eu hanafiadau ac, mewn un achos, yn 
hanner noeth. Ym marn swyddogion monitro 
yr IMB, roedd y ddau ddyn hyn wedi cael eu 
trin mewn ffordd ddiraddiol ac annynol.178
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Dalfeydd yr heddlu a'r llysoedd
Yn 2019-20, cofnododd Gwasanaeth 
Heddlu Gogledd Iwerddon fod 25,284 o 
bobl dan gadwad wedi bod yn y ddalfa. Yn 
ystod y cyfnod hwn, nododd NIPBICVS fod 
Ymwelwyr Annibynnol â'r Ddalfa (ICV) yng 
Ngogledd Iwerddon wedi gallu cwblhau 503 
o ymweliadau â'r ddalfa, yr oedd 49 ohonynt 
â'r Ystafell Troseddau Difrifol er mwyn 
ymweld â phobl dan gadwad a oedd wedi 
cael eu harestio o dan Ddeddf Terfysgaeth 
2000. Ar adeg yr ymweliadau, roedd 
cyfanswm o 1,139 o bobl dan gadwad yn y 
ddalfa a chyfwelodd ICVau â 42% ohonynt. 
Hefyd, edrychodd ymwelwyr ar 814 (72%) 
o gofnodion y ddalfa am fanylion ynghylch 
hawliau, iechyd a llesiant pobl dan gadwad, 
ac amodau'r lleoedd cadw. 

Yn dilyn cynnydd cychwynnol, yn sgil sefydlu 
system hunangyflwyno (lle mae ICVau yn 
weladwy ac yn cyflwyno eu hunain i bobl dan 
gadwad) gan ICVau yn 2018, nododd NIPBICVS 
duedd am i lawr yn nifer y cyfweliadau â 
phobl dan gadwad yn yr Ystafell Troseddau 
Difrifol, gyda 27% yn gwrthod. Mae'n 
bwriadu gwneud mwy o waith i ddatrys y 
broblem hon, gan gynnwys gyda'r IRTL a'i 
dîm hawliau dynol. Dywed ICVau fod amodau 
pobl dan gadwad yn foddhaol mewn 90% 
o'r ymweliadau â dalfeydd, gyda'r 10% o 
ymweliadau anfoddhaol yn cael eu cofnodi 
am amrywiaeth o resymau, gan gynnwys, yn 
fwyaf aml, y ffaith bod angen oedolyn priodol 
neu ddehonglydd, neu sylw meddygol, ar y 
sawl dan gadwad.179 Ers pandemig COVID-19, 
mae heddlu Gogledd Iwerddon wedi cyflwyno 
cyfarpar sydd wedi'i gynllunio i leihau'r risg 
o glefyd ac anaf yn gysylltiedig â phoeri a 
chnoi, y mae NIPBICVS yn parhau i'w fonitro.

179 NIPB, Gorffennaf 2020, Annual Custody Visitors Annual Report April 2019 – March 2020, https://www.nipolicingboard.org.
uk/publication/annual-custody-visitors-annual-report-april-2019-march-2020 [cyrchwyd 24/08/2020]

180 HMIPS, Chwefror 2020, Report on the inspection of Court Custody Provision at Glasgow Sheriff Court, 24 February 2020, 
https://www.prisonsinspectoratescotland.gov.uk/publications/report-inspection-court-custody-provision-glasgow-sheriff-
court-24-february-2020 [cyrchwyd 30/10/2020]

181 HMICS, Mehefin 2019, Inspection of the strategic arrangements for the delivery of police custody.https://www.hmics.scot/
sites/default/files/publications/HMICS20190606PUB.pdf [cyrchwyd 22/10/2020]

Yn yr Alban, mewn dros 1,308 o ymweliadau 
dirybudd, ni nododd ICVS unrhyw faterion o 
bwys o ran gofal na thriniaeth wael. Roedd 
amodau lleoedd cadw yn amrywio ledled yr 
Alban ac roedd swyddogion monitro yn dod 
ar draws celloedd o ansawdd gwael o bryd 
i'w gilydd. Er enghraifft, nododd ICVau nad 
oedd cyfleusterau golchi dwylo ar gael ym 
mhob cell, ac ni allai unigolion olchi eu dwylo 
oni bai eu bod yn gofyn am gael gwneud 
hynny a'u bod yn cael eu hebrwng allan o'u 
celloedd. Mewn lleoedd cadw, roedd ICVau 
yn poeni am yr amser roedd yn ei gymryd 
i awdurdodau'r heddlu fynd i'r afael â 
phroblemau'n gysylltiedig ag atgyweiriadau 
perthnasol unwaith roeddent wedi'u codi gan 
ICVau. Ategwyd hyn gan arolygwyr HMIPS a 
wnaeth hefyd nodi amrywiadau tebyg o ran 
amodau unedau cadw yn y llysoedd, gyda 
graffiti sarhaus mewn rhai ohonynt.180

Canolbwyntiodd HMICS ar y trefniadau 
strategol ar gyfer dalfeydd yr heddlu ledled 
yr Alban yn 2019-20.181 Nododd lawer o 
ddatblygiadau cadarnhaol, gan gynnwys 
y canlynol: recriwtio 150 o aelodau o staff 
dalfa; buddiannau ailfodelu ystafelloedd; 
gwneud cryn ymdrech i gynnwys partneriaid 
statudol a phartneriaid o'r sector gwirfoddol 
wrth hyrwyddo gwell canlyniadau i bobl 
dan gadwad a chymunedau; a lleihau nifer y 
cwynion am ddalfeydd. Fodd bynnag, roedd 
y diffyg buddsoddiad cyfalaf yn yr ystad hon 
yn parhau i lesteirio ymdrechion i ddarparu 
gwasanaeth mor effeithlon ac effeithiol â 
phosibl, ac roedd prinder gwybodaeth ar 
gael i'r cyhoedd o hyd am ddalfeydd. Hefyd, 
nododd HMICS fod angen gwneud rhagor 
o waith ym maes mesurau diogelu wrth 
barhau i gyflwyno canolfannau'r ddalfa 
wedi'u harwain gan gwnstabliaid. Yn ystod 

https://www.nipolicingboard.org.uk/publication/annual-custody-visitors-annual-report-april-2019-march-2020
https://www.nipolicingboard.org.uk/publication/annual-custody-visitors-annual-report-april-2019-march-2020
https://www.prisonsinspectoratescotland.gov.uk/publications/report-inspection-court-custody-provision-glasgow-sheriff-court-24-february-2020
https://www.prisonsinspectoratescotland.gov.uk/publications/report-inspection-court-custody-provision-glasgow-sheriff-court-24-february-2020
custody.https://www.hmics.scot/sites/default/files/publications/HMICS20190606PUB.pdf
custody.https://www.hmics.scot/sites/default/files/publications/HMICS20190606PUB.pdf
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y cyfnod arolygu, llwyddodd HMICS i gau 
pen y mwdwl ar 11 o argymhellion a oedd 
yn weddill a 18 o gamau gwella ym maes 
y ddalfa yn yr Alban. Hefyd, argymhellodd 
HMICS y dylai SPA wneud gwaith yr ICVS yn 
fwy amlwg yn yr Alban, y mae SPA yn ei 
gynnal a'i reoli, ac adolygu swyddogaethau 
llywodraethu fel y maent yn berthnasol i 
ymweliadau annibynnol â dalfeydd. Holodd 
HMICS yn benodol a yw'n briodol i ICVS gael 
ei reoli gan yr SPA o ystyried y gwrthdaro 
buddiannau cynhenid yn eu rolau.182

Hefyd, cwblhaodd HMICS arolygiad o 
ganolfannau'r ddalfa yn Glasgow Fwyaf.183 
Adlewyrchodd y canfyddiadau bryderon 
a godwyd yn yr arolygiadau cenedlaethol 
a gwblhawyd yn 2018.184 Nododd yr 
adroddiad, a gyhoeddwyd ym mis Mehefin 
2019, faterion ynghylch y canlynol: 
amseroedd ciwio a phrosesu; oedi wrth 
gyflwyno polisi newydd yn galluogi pobl 
dan gadwad sy'n peri llai o risg i gael cyfnod 
parhaus o orffwys neu gwsg am dair awr 
(yn hytrach na'r polisi cyffredinol lle caiff 
rhywun ei ddeffro bob awr); a phrinder 
celloedd arsylwi a hygyrch ledled y 
rhanbarth (er bod nifer y celloedd arsylwi 
wedi cynyddu ers yr arolygiad). Hefyd, 
nododd arolygwyr fod llai o ganolfannau 
dalfa amser llawn yn y rhanbarth yn golygu 
bod rhai swyddogion yn treulio mwy o 
amser yn teithio gyda phobl dan gadwad.

182 HMIPS, Medi 2019, Thematic Inspection of the Scottish Police Authority, https://www.hmics.scot/publications/thematic-
inspection-scottish-police-authority [cyrchwyd 31/08/2020]

183 HMICS, Mehefin 2019, Inspection of custody centres in Greater Glasgow Division, https://www.hmics.scot/sites/default/
files/publications/HMICS20190612PUB.pdf [cyrchwyd 22/10/2020]

184 HMICS, Hydref 2018, Inspection of custody centres across Scotland, https://www.hmics.scot/sites/default/files/
publications/HMICS20181019PUB.pdf [cyrchwyd 24/08/2020]

Roedd arolygwyr yn poeni bod llawer mwy 
o ddefnydd o arsylwi cyson yn y rhanbarth 
na rhannau eraill o'r Alban yn effeithio ar 
adnoddau plismona lleol, a nodwyd bod 
angen dadansoddi'r sefyllfa ymhellach. 
Hefyd, tanlinellodd HMICS y ffaith bod pobl 
dan gadwad o fewn Glasgow Fwyaf yn 
cael budd o ofal iechyd amser llawn wedi'i 
arwain gan nyrs, a hynny yng nghanolfan 
dalfa Govan, a bod nifer o welliannau wedi'u 
gwneud i amodau ffisegol. Yn genedlaethol, 
mae HMICS yn parhau i boeni am ddiffygion 
parhaus wrth oruchwylio gofal iechyd yn y 
ddalfa, yn sgil diffyg craffu annibynnol gan 
Healthcare Improvement Scotland. Fodd 
bynnag, cyflwynwyd cais am adnoddau ar 
gyfer hyn i Lywodraeth yr Alban bellach, 
a fyddai'n golygu bod modd datblygu a 
chyflwyno rhaglen arolygu ar y cyd. 

Yng Nghymru a Lloegr, nododd aelodau 
NPM nad oedd y rhan fwyaf o heddluoedd 
yn ddigon da am goladu na monitro data 
pwysig ar berfformiad dalfeydd, gyda 
bylchau mewn gwybodaeth bwysig neu 
ddata o ansawdd gwael, gan gynnwys 
faint o amser y mae pobl dan gadwad yn 
ei dreulio yn y ddalfa, a faint o ofal a geir. 
Roedd pobl dan gadwad yr oedd angen 
asesiadau iechyd meddwl arnynt yn aml 
yn aros am amser hir iawn. Mewn rhai 
achosion, roedd pobl wedi'u cadw o dan 
adran 136 o'r Ddeddf Iechyd Meddwl i'w 
hanfon i fan diogel seiliedig ar iechyd ar 
ddiwedd eu hamser yn nalfa'r heddlu am 
nad oedd asesiad wedi'i gynnal yn y ddalfa, 
ac nad ystyriwyd ei bod hi'n ddiogel eu 
rhyddhau. Nododd ICVau oedi annerbyniol 
wrth drosglwyddo carcharorion o ddalfa'r 
heddlu, gan gynnwys y rhai a oedd yn aros 
am welyau iechyd meddwl, neu'n aros i gael 
eu cludo i'r carchar.

https://www.hmics.scot/publications/thematic-inspection-scottish-police-authority
https://www.hmics.scot/publications/thematic-inspection-scottish-police-authority
https://www.hmics.scot/sites/default/files/publications/HMICS20190612PUB.pdf
https://www.hmics.scot/sites/default/files/publications/HMICS20190612PUB.pdf
https://www.hmics.scot/sites/default/files/publications/HMICS20181019PUB.pdf
https://www.hmics.scot/sites/default/files/publications/HMICS20181019PUB.pdf
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Nododd Arolygiaeth Carchardai EM, HMICFRS 
ac ICVau nad oedd y rheini dan gadwad 
yr oedd angen cymorth Oedolion Priodol 
arnynt bob amser yn cael hynny, neu 
roedd angen iddynt aros yn llawer rhy hir 
amdano. Hefyd, nododd ICVau oedi wrth 
gael cymorth iechyd meddwl yn y ddalfa, 
ac asesiadau risg anghyflawn ar gyfer 
pobl dan gadwad. Nododd Arolygiaeth 
Carchardai EM a HMICFRS fod y broses o 
lywodraethu'r defnydd o rym yn wan ym 
mhob heddlu a arolygwyd yng Nghymru 
a Lloegr.185 Yn aml, nid oedd data ar gael 
yn hawdd ac roeddent yn annibynadwy 
neu'n anghyflawn, ac nid oedd yr holl staff 
a oedd wedi defnyddio grym yn erbyn pobl 
dan gadwad yn cwblhau'r ffurflenni unigol 
gofynnol i gyfiawnhau hynny fel mater 
o drefn. Prin y cymerwyd camau sicrhau 
ansawdd mewn perthynas â digwyddiadau 
lle defnyddiwyd grym. Roedd hyn yn bryder 
parhaus neu'n faes i'w wella ym mhob 
adroddiad arolygu ar ddalfeydd yr heddlu. 
Er gwaethaf y gwendidau hyn ym maes 
llywodraethu, ar y cyfan roedd staff dalfeydd 
yn llwyddo i reoli pobl dan gadwad heriol yn 
dda, ac roeddent yn tawelu sawl sefyllfa yn 
effeithiol heb orfod defnyddio grym. Hefyd, 
nododd HMICFRS nad oedd adolygiadau (fel 
sy'n ofynnol gan PACE) i benderfynu a ddylid 
awdurdodi cadw unigolyn am fwy o amser 
yn cael eu cynnal yn ddigon da.

Nododd Arolygiaeth Carchardai EM, HMICFRS 
ac ICVau fod rhai gwelliannau i ddull yr heddlu o 
reoli anghenion lles menywod yn y ddalfa, gyda 
mwy yn cael cynnig y cyfle i siarad â swyddog 
benywaidd ac i gael cynhyrchion mislif addas, 
er nad oedd hyn yn digwydd yn gyffredinol 
ac mae pryderon mewn rhai ardaloedd 
o hyd. Nododd ICVau na welwyd unrhyw 
aelodau benywaidd o staff yn gweithio yn yr 
ystafelloedd, ac roedd problemau wrth alluogi 
menywod yn y ddalfa i gael cawod.

185 Arolygiaeth Carchardai EM, Hydref 2020, Her Majesty’s Chief Inspector of Prisons Annual Report 2019-20, 
https://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmiprisons/wp-content/uploads/sites/4/2020/10/HMI-Prisons_Annual-Report-
and-Accounts-2019-20-WEB.pdf [cyrchwyd 30/10/2020]

Gwnaeth ICVau yng Nghymru a Lloegr rai 
sylwadau cadarnhaol am ofal pobl dan 
gadwad yn y cyfnod. Roedd hyn yn cynnwys 
achosion penodol lle mae staff wedi cefnogi 
pobl agored i niwed dan gadwad. Hefyd, 
nododd sawl cynllun weithio effeithiol rhwng 
staff y ddalfa a'r ICVau, gydag amser yn cael 
ei dreulio yn egluro prosesau, cynnig y cyfle 
i gysgodi ac ymgysylltu ag ICVau yn ystod 
cyfnodau prysur yn y ddalfa. Fodd bynnag, 
roedd problemau staffio yn y ddalfa yn ystod 
y cyfnod, gan gynnwys prinder staff, y mae 
ICVau wedi nodi eu bod yn cael effeithiau 
annerbyniol ar ofal pobl dan gadwad, a 
phroblemau gydag ICVau eu hunain yn cael 
mynd i mewn i'r ddalfa a siarad â phobl dan 
gadwad.

Cynhaliodd Arolygiaeth Carchardai EM a 
HMICFRS yr arolygiadau cyntaf ar y cyd 
o'r pum ystafell a ddefnyddir yn y ddalfa i 
gadw pobl sydd dan amheuaeth o gyflawni 
terfysgaeth neu droseddau'n gysylltiedig 
â therfysgaeth. Ar y cyfan, nododd yr 
arolygwyr sawl nodwedd gadarnhaol a 
chanlyniadau da i'r bobl dan gadwad. Roedd 
staff y ddalfa yn rhoi gofal da i'r bobl dan 
gadwad, ac roedd yr amodau y cadwyd 
pobl ynddynt o safon dda ar y cyfan. 
Fodd bynnag, roedd diffyg integreiddio 
rhwng plismona gwrthderfysgaeth a 
gwasanaethau'r ddalfa yn yr heddluoedd 
dan sylw. Roedd a wnelo'r prif feysydd 
yr oedd angen eu gwella â llywodraethu, 
goruchwylio a chysondeb dulliau gweithredu 
a gweithdrefnau yn yr holl gyfleusterau. 

https://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmiprisons/wp-content/uploads/sites/4/2020/10/HMI-Prisons_Annual-Report-and-Accounts-2019-20-WEB.pdf
https://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmiprisons/wp-content/uploads/sites/4/2020/10/HMI-Prisons_Annual-Report-and-Accounts-2019-20-WEB.pdf
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Cynhaliodd Arolygiaeth Carchardai EM dri 
arolygiad o gyfleusterau dalfeydd y llysoedd 
yng Nghymru a Lloegr yn ystod y flwyddyn 
adrodd, a oedd yn cwmpasu pum llys y 
goron, 16 o lysoedd ynadon, wyth llys 
cyfunol, ac un siambr mewnfudo a cheisio 
lloches. Yn yr holl gyfleusterau hyn, nododd 
yr arolygwyr fod sylw da ar y cyfan i sicrhau 
bod hawliau cyfreithiol pobl dan gadwad 
yn cael eu parchu. Ar y cyfan, roedd pobl yn 
cael eu cadw dan amodau rhesymol, ac yn 
cael eu trin yn dda yn ystod eu hamser yn 
nalfa'r llys. Roedd yr arolygwyr yn poeni bod 
rhai pobl yn cael eu cadw am fwy o amser 
nag sydd ei angen. Pur anaml y defnyddiwyd 
grym, ac os oedd yn cael ei ddefnyddio, 
roedd i'w weld yn gymesur ac yn rhesymol 
ar y cyfan. Fodd bynnag, roedd yn dal i fod 
yn bryder, yn yr holl lysoedd a arolygwyd, 
fod pobl dan gadwad (yn cynnwys plant) 
yn cael eu cadw mewn gefynnau fel mater 
o drefn ac i raddau gormodol, heb gynnal 
asesiadau risg unigol ac er gwaethaf y ffaith 
bod yr amgylchedd yn ddiogel. 

Cynhaliwyd arolygiadau Arolygiaeth 
Carchardai EM ar y cyd â gwaith goruchwylio 
rheolaidd Sylwedyddion Lleyg (LO), a nododd 
fod Cofnodion Hebryngwyr Pobl (PERau) 
anghyflawn ac o ansawdd gwael yn atal 
swyddogion hebrwng a'r ddalfa rhag cynnal 
asesiadau risg hanfodol. Hefyd, roedd 
gweithdrefnau gofal iechyd aneffeithiol ac 
amhriodol ar waith; gwelwyd amodau gwael 
mewn nifer o ystafelloedd yn y ddalfa; roedd 
problemau gyda threfniadau hebrwng, dalfa'r 
llys, a thriniaeth plant a phobl ifanc; ac roedd 
oedi hir wrth ryddhau neu drosglwyddo 
pobl dan gadwad. Er enghraifft, cofnododd 
adroddiad LO o Lys Ynadon Bradford fod 
plentyn 14 oed wedi cyrraedd y ddalfa am 
8.46am. Yna, cafodd ei gadw yn ei gell nes 
iddo ymddangos gerbron y llys am 3.08pm, 
a wnaeth orffen am 4.05pm. Gadawodd y 

186 Y Cenhedloedd Unedig, 1985, United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (“The 
Beijing Rules”), https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/beijingrules.pdf [cyrchwyd 10/11/2020]

ddalfa i deithio i YOI am 8pm. Roedd hynny'n 
golygu ei fod wedi'i gadw mewn cell am 
dros 11 awr, ac ni chyrhaeddodd ben y 
daith tan yn hwyr. Nid yw hyn yn digwydd 
gydag oedolion am fod gan y rhan fwyaf o 
garchardai derfyn amser o ran derbyn pobl 
dan gadwad o'r llys. Mae plant a phobl ifanc 
yn aml yn cael eu cludo mewn faniau gydag 
oedolion, sy'n groes i ddisgwyliadau Beijing 
‘that Juveniles under detention pending 
trial shall be kept separate from adults.’186 
O ganlyniad, caiff plant a phobl ifanc eu 
cadw mewn faniau nes i'r holl oedolion 
ddychwelyd i'w sefydliadau, ac yna cânt eu 
cludo i'w sefydliad nhw ddiwethaf. Ym marn 
LOau, roedd hyn yn dangos diffyg parch tuag 
at bobl mor ifanc ac agored i niwed.

Hefyd, cynhaliodd LOau ddadansoddiad 
manwl o leoliad sylwedyddion a llysoedd, 
er mwyn darparu gwybodaeth fel bod y 
broses o ailstrwythuro'r rhanbarthau yn 
fwy effeithiol o ran amser a mynediad. 
Cynhaliwyd tri arolwg i bennu effaith 
datblygiadau a gyflwynwyd gan Wasanaeth 
Hebrwng a Chadw Carcharorion (PECS). 
Canolbwyntiwyd ar y canlynol: cyhoeddi 
dogfen ganllaw ar reoli meddyginiaeth pobl 
dan gadwad a luniwyd gan NHS England; 
cyhoeddi canllawiau â dwy siart lif i reoli 
tymereddau eithafol; a chyflwyno pecynnau 
tynnu sylw wedi'u cynhyrchu'n fasnachol ar 
gyfer pobl dan gadwad. 

https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/beijingrules.pdf
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Y Mecanwaith Ataliol
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yn 2019–20



Amcanion y Mecanwaith Ataliol 
Cenedlaethol
Bob blwyddyn, mae'r NPM yn cytuno ar 
gynllun busnes er mwyn llywio'r gwaith 
a wnawn a sicrhau ein bod yn bodloni 
gofynion OPCAT. Yn 2019-20, roedd gennym 
bedwar amcan. Ein nod oedd:

• cydweithio fel aelodau o'r NPM i 
atgyfnerthu'r trefniadau ar gyfer diogelu'r 
rhai sy'n cael eu cadw'n gaeth yn y DU;

• sicrhau bod pob aelod o'r NPM yn 
cyflawni ei gyfrifoldebau ei hun o dan 
OPCAT;

• creu NPM sy'n bodloni holl ofynion OPCAT 
yn effeithiol; 

• gwella gwelededd rôl yr NPM o ran atal, 
OPCAT, gwahardd camdriniaeth mewn 
lleoedd cadw a'r Confensiwn yn erbyn 
Artaith a chynyddu ymwybyddiaeth 
ohoni.

Atgyfnerthu'r Mecanwaith 
Ataliol Cenedlaethol
Ddechrau mis Mawrth 2020, cyfarfu aelodau 
NPM Gogledd Iwerddon (CJINI, IMBNI, RQIA a 
NIPBICVS) i drafod y posibilrwydd o sefydlu 
is-grŵp ar gyfer Gogledd Iwerddon i wella'r 
cydweithio rhwng cyrff NPM y rhanbarth. 
Yn y cyfarfod hwn, tynnodd yr aelodau 
sylw at yr angen i gydweithio i sicrhau bod 
gweinidogion ac adrannau gweithredol 
Gogledd Iwerddon â chyfrifoldeb am fannau 
cadw yn darparu gwasanaethau o ansawdd 
ac yn cyflawni rhwymedigaethau hawliau 
dynol. Bydd aelodau NPM Gogledd Iwerddon 
yn parhau i ystyried y fforwm gorau ar gyfer 
cydweithio yn y rhanbarth.

Ymgysylltu a gwelededd ehangach
Ym mis Chwefror 2020, ymddangosodd 
yr NPM ar bennod o Better Human, sef 
podlediad sy'n dogfennu straeon hawliau 
dynol cadarnhaol. Siaradodd Cadeirydd 
Cenedlaethol IMBau, y Fonesig Anne Owers, 
ac aelod o IBM, Anne Finlayson, am waith 
gwirfoddol byrddau monitro ar driniaeth 
pobl dan gadwad. Trafododd Alison Thomas 
o MWCS y gwaith pwysig a wneir i fonitro 
triniaeth ac amodau mewn lleoedd cadw 
iechyd meddwl. Yna, siaradodd Pennaeth 
Ysgrifenyddiaeth yr NPM yn y DU ar y pryd, 
Louise Finer, am y fframwaith hawliau 
dynol rhyngwladol ehangach sy'n ategu 
gwaith arolygwyr proffesiynol a swyddogion 
monitro gwirfoddol.
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Ym mis Mawrth 2020, gwnaethom 
gyhoeddi ein hadroddiad ar achlysur ein 
dengmlwyddiant, Ten years of the NPM: 
Working together to prevent torture and 
illtreatment.187 Mae'r adroddiad arbennig 
hwn yn edrych nôl ar hanes yr NPM a'i 
gyfraniad amhrisiadwy at atal arteithio. 
Mae'r adroddiad hefyd yn rhoi enghreifftiau 
o'r gwaith a wnaed i atgyfnerthu'r ffocws 
ar hawliau dynol mewn gwaith arolygu 
a monitro. Yn ogystal, tanlinella'r ffordd y 
mae'r NPM yn cydweithio'n effeithiol ac yn 
ymgysylltu ag ymdrechion rhyngwladol i atal 
arteithio.

187 NPM y DU, 2020, Ten year of the UK National Preventive Mechanism: Working together to prevent torture and ill-
treatment, https://s3-eu-west-2.amazonaws.com/npm-prod-storage-19n0nag2nk8xk/uploads/2020/03/6.6303_
NPM_10-Years-Report_V7_WEB.pdf [cyrchwyd 10/11/2020]

188 CCE, Mai 2019, Who are they?  Where are they?: Children locked up, https://www.childrenscommissioner.gov.uk/
wpcontent/uploads/2019/05/cco-who-are-they-where-are-they-may-2019.pdf [cyrchwyd 27/08/2020]

189 CCE, Mai 2019, Far less than they deserve: Children with learning disabilities or autism living in mental health hospitals, 
https://www.childrenscommissioner.gov.uk/wp-content/uploads/2019/05/CCO-far-less-than-they-deserve-2019.pdf 
[cyrchwyd 27/08/2020]

Datblygiadau sy'n benodol 
i'r aelodau
Yn 2019-20, cymerodd Comisiynydd Plant 
Lloegr (CCE) ran mewn ymchwil i sefyllfa 
plant y'u hamddifadwyd o'u rhyddid heb 
awdurdodiad cyfreithiol priodol. Cyhoeddodd 
y CCE adroddiad ar y pwnc: Who are they? 
Where are they? 188 Ar gyfer yr ymchwil 
hon, ehangodd y CCE ei raglen ymweld 
a gweithiodd gyda chartrefi plant diogel 
(SCHau), awdurdodau lleol a gweithwyr 
cymdeithasol i ddysgu mwy am y maes 
cymhleth hwn, lle caiff plant eu hamddifadu 
o'u rhyddid heb fod awdurdodiad cyfreithiol 
priodol yn ei le (i gael gwybod mwy am 
ganfyddiadau'r CCE ar y mater hwn, gweler 
'Plant dan gadwad', t.48).  

Hefyd, cyhoeddodd y CCE ymchwil ar 
arosiadau gormodol plant mewn ysbytai 
diogel yn Lloegr.189 Yn sgil gwaith y CCE ar 
y mater hwn, cyhoeddodd y GIG dasglu 
â'r nod o newid y sefyllfa i blant. Mae 
Anne Longfield, y Comisiynydd Plant, yn 
cadeirio'r Grŵp Goruchwylio Annibynnol 
sydd ynghlwm wrth y tasglu, a thrwy gydol 
y flwyddyn adrodd gweithiodd i sicrhau 
bod lleisiau plant a gedwir am gyfnodau hir 
mewn ysbytai diogel yn cael eu clywed.

https://s3-eu-west-2.amazonaws.com/npm-prod-storage-19n0nag2nk8xk/uploads/2020/03/6.6303_NPM_10-Years-Report_V7_WEB.pdf
https://s3-eu-west-2.amazonaws.com/npm-prod-storage-19n0nag2nk8xk/uploads/2020/03/6.6303_NPM_10-Years-Report_V7_WEB.pdf
https://www.childrenscommissioner.gov.uk/wpcontent/uploads/2019/05/cco-who-are-they-where-are-they-may-2019.pdf
https://www.childrenscommissioner.gov.uk/wpcontent/uploads/2019/05/cco-who-are-they-where-are-they-may-2019.pdf
https://www.childrenscommissioner.gov.uk/wp-content/uploads/2019/05/CCO-far-less-than-they-deserve-2019.pdf
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Parhaodd y CCE i weithio gyda Chomisiynwyr 
Plant Cymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon 
i ymgynghori ar faterion a oedd yn dod i'r 
amlwg a phryderon am blant dan gadwad 
neu y'u hamddifadwyd o'u rhyddid yn 
y pedair gwlad. Mae'r CCE hefyd wedi 
ymgysylltu â swyddogion o adrannau 
Cyfiawnder ac Iechyd a Gofal Cymdeithasol 
Llywodraeth y DU i gynrychioli profiadau 
plant dan gadwad. 

Parhaodd Arolygiaeth Gofal (CI) yr Alban 
i gynnal arolygiadau dirybudd o lety diogel 
plant drwy gydol y flwyddyn. Roedd hyn 
yn cynnwys arolygu lleoliadau cadw, a 
lleoliadau cadw anhraddodiadol fel cartrefi 
gofal. Yn unol â chyflwyno safonau iechyd 
a gofal cymdeithasol newydd sy'n seiliedig 
ar hawliau dynol, mae'r CI wedi datblygu 
fframweithiau ansawdd newydd ar gyfer 
pob math o wasanaeth, gan gynnwys 
gwasanaethau i blant. Caiff fframwaith 
sicrhau ansawdd newydd CI ei ddefnyddio 
gan arolygwyr wrth fonitro cartrefi gofal 
plant a phobl ifanc. Mae'r fframwaith 
newydd yn rhoi mwy o bwyslais ar hawliau 
dynol pobl dan gadwad.  

Datblygodd Arolygiad Cyfiawnder 
Troseddol Gogledd Iwerddon (CJINI) ei 
fethodoleg arolygu ar gyfer dalfeydd yr 
heddlu yn 2019–20. Gweithiodd gydag 
aelodau NPM eraill i ddatblygu'r fethodoleg 
newydd, sy'n anelu at archwilio triniaeth pobl 
a gedwir yn nalfa'r heddlu yn fanylach, drwy 
edrych yn agosach ar gofnodion yr heddlu ar 
gyfer pobl dan gadwad. 

190 CJINI ac RQIA, Tachwedd 2019, The Safety or Prisoners Held by the Northern Ireland Prison Service: A Joint Inspection by 
Criminal Justice Inspection Northern Ireland and the Regulation and Quality Improvement Authority http://www.cjini.org/
getattachment/3a70dd41-7bb3-430d-9901-3ed7a191cf94/The-Safety-of-Prisoners.aspx [cyrchwyd 27/08/2020]

Ynghyd ag RQIA, rhyddhaodd CJINI ei 
adroddiad ar ddiogelwch carcharorion yng 
Ngogledd Iwerddon.190 Tynnodd yr adroddiad 
sylw at feysydd y dylai Gwasanaeth 
Carchardai Gogledd Iwerddon (NIPS) 
ganolbwyntio arnynt er mwyn diogelu pobl 
yn well yn y carchar.

Ym mis Tachwedd 2019, cafodd Jacqui 
Durkin ei phenodi'n Brif Arolygydd newydd 
cyfiawnder troseddol yng Ngogledd 
Iwerddon. 

Yn 2019-20, cymerodd y Comisiwn 
Ansawdd Gofal (CQC) ran mewn 
Adolygiadau Gofal, Addysg a Thriniaeth 
Annibynnol (ICETRau), yn dilyn argymhellion 
a wnaed yn ei adolygiad interim o 
dechnegau atal, ynysu am gyfnod hir ac 
arwahanu (gweler 'Ysbytai diogel i bobl ag 
anableddau dysgu a/neu awtistiaeth', t.16). 
Mae adolygwyr Deddf Iechyd Meddwl CQC 
yn cynnig mewnbwn arbenigol ar gyfer yr 
adolygiadau hyn, a gadeirir yn annibynnol, 
gyda'r gwaith yn cael ei arwain gan yr Adran 
Iechyd a Gofal Cymdeithasol. 

Dechreuodd Arolygiaeth Gofal Iechyd 
Cymru (AGIC) gynllunio adolygiad 
cenedlaethol o unedau argyfwng iechyd 
meddwl ledled Cymru. Mewn adroddiadau 
arolygu blaenorol, nododd fod unedau 
argyfwng iechyd meddwl yn lleoliadau yr 
oedd angen eu gwella. Diben adolygiad 
cenedlaethol AGIC fydd nodi themâu, 
tueddiadau a phryderon yn yr unedau hyn. 
Bydd gwaith maes yr adolygiad hwn yn 
ailddechrau unwaith y bydd cyfyngiadau 
COVID-19 wedi cael eu llacio'n gyfan gwbl. 

http://www.cjini.org/getattachment/3a70dd41-7bb3-430d-9901-3ed7a191cf94/The-Safety-of-Prisoners.aspx
http://www.cjini.org/getattachment/3a70dd41-7bb3-430d-9901-3ed7a191cf94/The-Safety-of-Prisoners.aspx
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Rhwng 1 Ebrill 2019 a 31 Mawrth 2020, 
cyhoeddodd Arolygiaeth Carchardai Ei 
Mawrhydi adroddiadau arolygu ar 37 o 
garchardai dynion a phum carchar menywod, 
a chyhoeddodd 16 o adolygiadau annibynnol 
o gynnydd (IRPau) mewn carchardai dynion. 
Mae IRPau yn darparu asesiad annibynnol 
o gynnydd carchar wrth weithredu 
argymhellion yr arolygiad llawn blaenorol. 
Nid arolygiadau yw IRPau ac nid ydynt yn 
esgor ar sgoriau. Cyhoeddodd Arolygiaeth 
Carchardai EM bum adroddiad arolygu ar 
sefydliadau troseddwyr ifanc (YOIau) ar gyfer 
plant o dan 18 oed, a dau adroddiad arolygu 
ar STCau ar gyfer plant rhwng 12 a 18 oed, 
ar y cyd ag Ofsted. 

O ran lleoedd cadw mewnfudwyr, arolygodd 
Arolygiaeth Carchardai EM dair canolfan 
symud mewnfudwyr, 13 o gyfleusterau 
cadw byrdymor, a dwy hediad symud siarter. 
Hefyd, arolygodd ystafelloedd dalfa chwe 
heddlu, yn ogystal ag ystafelloedd TACT 
(Deddf Terfysgaeth) ar gyfer pobl a gaiff 
eu harestio ar amheuaeth o derfysgaeth 
neu droseddau'n ymwneud â therfysgaeth, 
ar y cyd ag HMICFRS. Hefyd, arolygodd 
Arolygiaeth Carchardai EM dair o ardaloedd 
dalfa'r llysoedd. Yn ystod y flwyddyn, 
cyflwynodd Prif Arolygydd Carchardai EM 
ddau lythyr Hysbysiad Brys i'r Ysgrifennydd 
dros Gyfiawnder yn mynegi pryderon difrifol, 
yn dilyn arolygiadau o HMP Bristol (Mehefin 
2019) a HMYOI Feltham A (Gorffennaf 2019).

191 Arolygiaeth Carchardai EM, Short Scrutiny Visits (tudalen we), https://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmiprisons/about-
hmi-prisons/covid-19/short-scrutiny-visits/ [cyrchwyd 10/11/2020]. Lansiodd Arolygiaeth Carchardai EM fethodoleg 
Ymweliadau Craffu (SVau) ym mis Awst 2020, a gellir cael mwy o wybodaeth yma: https://www.justiceinspectorates.gov.
uk/hmiprisons/about-hmi-prisons/covid-19/scrutiny-visits/ [cyrchwyd 10/11/2020]

Diwygiodd Arolygiaeth Carchardai EM 
ddwy set o ddisgwyliadau, y meini prawf 
seiliedig ar hawliau dynol a ddefnyddir i 
asesu triniaeth pobl dan gadwad, ac amodau 
cadw. Gweithiodd gydag HMICFRS ar ail rifyn 
o Expectations for Border Force custody 
suites a gwnaeth hefyd gyhoeddi ail fersiwn 
o Expectations for court custody, yn dilyn 
proses ymgynghori eang. Cyhoeddodd 
Arolygiaeth Carchardai EM sawl adroddiad 
thematig yn ystod y flwyddyn adrodd ar 
y canlynol: gwahanu plant mewn YOIau; 
ailsefydlu pobl ifanc (ar y cyd ag Arolygiaeth 
Prawf EM); ac adroddiad dadansoddi ar 
brofiadau plant mewn STCau ac YOIau.

Rhoddwyd y gorau i raglen arolygu lawn 
Arolygiaeth Carchardai EM ar 17 Mawrth 
2020 oherwydd COVID-19. Datblygodd yr 
arolygiaeth y model ymweliadau craffu 
byr (SSVau) er mwyn parhau i gyflawni 
ei dyletswydd i graffu ar driniaeth ac 
amodau, ac adrodd ar hynny'n annibynnol. 
Cyhoeddwyd SSVau ar 8 Ebrill 2020 a 
dechreuodd yr ymweliadau ar 21 Ebrill 
2020.191 

Parhaodd Arolygiaeth Cwnstabliaeth a 
Gwasanaethau Tân ac Achub Ei Mawrhydi 
(HMICFRS) i gyfrannu at is-grŵp yr heddlu 
yr NPM yn ystod y flwyddyn adrodd. Mae 
hefyd wedi ymgysylltu â heddluoedd ledled 
Cymru a Lloegr i rannu gwybodaeth am ei 
hadroddiadau arolygu. 

https://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmiprisons/about-hmi-prisons/covid-19/short-scrutiny-visits/
https://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmiprisons/about-hmi-prisons/covid-19/short-scrutiny-visits/
https://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmiprisons/about-hmi-prisons/covid-19/scrutiny-visits/
https://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmiprisons/about-hmi-prisons/covid-19/scrutiny-visits/
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Yn gadarnhaol, noda HMICFRS fod Cod C 
Codau Ymarfer PACE wedi newid yn rhannol 
o ganlyniad i ganfyddiadau thematig 
HMICFRS a Chymdeithas yr Ymwelwyr 
Annibynnol â'r Ddalfa (ICVA). Mae Cod C 
yn amlinellu'r gofynion ar gyfer cadw, trin 
a holi unigolion. Nododd HMICFRS fod ei 
chanfyddiadau o'r rhaglen arolygu ar gyfer 
dalfeydd yr heddlu yn ddylanwadol, ynghyd 
â gwaith ICVA a ymgyrchodd i danlinellu 
pryderon, wrth lywio'r newidiadau i God 
Ymarfer PACE mewn perthynas â gofal pobl 
dan gadwad, yn benodol diwallu anghenion 
menywod a merched yn nalfa'r heddlu.

Ym mis Awst 2019, cyhoeddodd HMICFRS 
ei harolygiad cyntaf o gyfleusterau TACT 
cenedlaethol, ar y cyd ag Arolygiaeth 
Carchardai EM ac ICVA (gweler 'Dalfeydd yr 
heddlu a'r llysoedd', t.57, am fwy o fanylion).

Cynhaliodd Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei 
Mawrhydi yn yr Alban (HMICS) arolygiad ac 
iddo bwyslais penodol o drefniadau strategol 
dalfa'r heddlu yn y flwyddyn adrodd.192 
Yn 2019, diweddarodd HMICS ei fframwaith 
arolygu a'i fframwaith arolygu dalfeydd, gan 
ymgorffori newidiadau a oedd yn cryfhau 
ei hymrwymiad i atal arteithio a cham-
drin pobl dan gadwad. Parhaodd HMICS i 
gyfrannu at is-grŵp yr Alban ac is-grŵp yr 
heddlu NPM. 

192 HMIPS, Mehefin 2019, Inspection of the strategic arrangements for the delivery of police custody, https://www.hmics.
scot/sites/default/files/publications/HMICS20190606PUB.pdf [cyrchwyd 27/08/2020]

193 HMICS, Mai 2020, HMP Barlinnie: Full inspection – 26 August – 6 September 2019, https://www.prisonsinspectorate 
scotland.gov.uk/sites/default/files/publication_files/Report%20on%20HMP%20Barlinnie%20-%2026-August-6%20
September%202019%20-%20Final.pdf [cyrchwyd 27/08/2020]

Yn y flwyddyn adrodd, cynhaliodd 
Arolygiaeth Carchardai Ei Mawrhydi yn 
yr Alban (HMIPS) dri arolygiad o unedau 
cadw'r llysoedd a wnaeth hefyd graffu ar y 
faniau a ddefnyddir i gludo pobl dan gadwad 
i'r carchar ac oddi yno. Yn ddiweddar, 
dechreuodd HMIPS gynnal yr arolygiadau 
hyn yn amlach, a datblygodd ddangosyddion 
ansawdd newydd ar gyfer arolygiadau o 
drefniadau cludo.

Hefyd, cynhaliodd HMIPS bedwar arolygiad 
o garchardai ac arolygiad dilynol o HMP 
Grampian. Roedd un arolygiad o HMP 
Barlinnie, a feirniadwyd gan y CPT yn 
ystod ei ymweliad yn 2018. Yn arbennig, 
nododd y CPT y gallai cadw carcharorion 
yng nghelloedd derbyn HMP Barlinnie fod 
yn gyfystyr â'u cam-drin. Yn yr adroddiad 
ar ei arolygiad dilynol, galwodd HMIPS am 
i Lywodraeth yr Alban fynd ati ar frys i 
ailfodelu derbynfa'r carchar.193 

Rhan allweddol o HMIPS yw ei thîm Monitro 
Carchardai Annibynnol. Gwirfoddolwyr 
o'r gymuned yw Swyddogion Monitro 
Carchardai Annibynnol (IPMau) sy'n ymweld 
â phob carchar yn yr Alban bob wythnos. 
Yn y flwyddyn adrodd, cynhaliodd IPMau 
948 o ymweliadau monitro ac ymdriniwyd 
â 1,047 o geisiadau carcharorion. Treuliodd 
gwirfoddolwyr gyfanswm o 4,636 o oriau 
yn monitro carchardai yn yr Alban. Yn 2020, 
cynhaliodd HMIPS arolwg carcharorion er 
mwyn adolygu'r ffyrdd y gallai carcharorion 
gysylltu ag IPMau a gwella prosesau rhannu 
gwybodaeth IPM.

https://www.hmics.scot/sites/default/files/publications/HMICS20190606PUB.pdf
https://www.hmics.scot/sites/default/files/publications/HMICS20190606PUB.pdf
https://www.prisonsinspectorate
http://scotland.gov.uk/sites/default/files/publication_files/Report%20on%20HMP%20Barlinnie%20-%2026-August-6%20September%202019%20-%20Final.pdf
http://scotland.gov.uk/sites/default/files/publication_files/Report%20on%20HMP%20Barlinnie%20-%2026-August-6%20September%202019%20-%20Final.pdf
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Yn ystod y flwyddyn, recriwtiodd HMIPS 
unigolyn a oedd wedi cael profiad o fod dan 
gadwad, i'w helpu gyda'i harolygiadau.

Yn 2019-20, gwnaeth Cymdeithas yr 
Ymwelwyr Annibynnol â'r Ddalfa (ICVA) 
baratoi Ymwelwyr Annibynnol â'r Ddalfa 
(ICVau) ar gyfer diwygiadau i God Ymarfer 
PACE, a wnaeth newidiadau i'r gofal mislif 
y dylid ei gynnig i fenywod a merched yn y 
ddalfa. Yn y flwyddyn flaenorol, arweiniodd 
ICVA ymgyrch lwyddiannus i newid y Cod 
Ymarfer er mwyn sicrhau bod menywod yn 
cael cynnig cynhyrchion mislif ac y byddai 
eu preifatrwydd yn cael ei barchu yn nalfa'r 
heddlu.

Roedd ICVA hefyd yn bwriadu lansio ei 
hail fframwaith sicrhau ansawdd ar gyfer 
cynlluniau ymweld ledled Cymru a Lloegr yn 
ystod y flwyddyn. Mae'r fframwaith newydd 
yn cyfeirio at OPCAT a safonau hawliau 
dynol rhyngwladol ar gyfer monitro dalfeydd 
yr heddlu. Nid yw'r fframwaith wedi cael ei 
lansio eto oherwydd COVID-19.

Hefyd, treialodd ICVA fethodoleg fonitro 
newydd. Nod y fethodoleg newydd yw 
atgyfnerthu ffocws gwaith ICVA ar fesurau 
ataliol drwy amlinellu dull o graffu ar 
gofnodion cadw pobl yn y ddalfa yn agosach. 
Bwriedir cyhoeddi gwerthusiad allanol o'r 
cynllun peilot yn ystod haf 2020.

Gweithiodd Ymwelwyr Annibynnol â'r 
Ddalfa yr Alban â Police Scotland/Poileas 
Alba ar ddeunyddiau hyfforddi newydd ar yr 
NPM ac OPCAT ar gyfer staff. Dywed ICVS y 
gwnaed llawer o newidiadau i ystad y ddalfa 
yn yr Alban yn ystod y flwyddyn adrodd. O 
ganlyniad, mae ICVS wedi gweithio gydag 
ICVau ar sut i fonitro'r Hybiau Cyfiawnder 
Troseddol newydd a sefydlwyd gan Police 
Scotland/Poileas Alba. Mae tîm ICVS wedi 
datblygu proses newydd ar gyfer monitro 
pobl sy'n fwy agored i niwed dan gadwad 
yn yr hybiau hyn. Bydd ICVau hefyd yn 
canolbwyntio'n fwy ar waith cynnal a chadw 
cyffredinol yr hybiau newydd hyn, er mwyn 
nodi ac adrodd ar feysydd i'w gwella.

Drwy gydol 2019-20, datblygodd Byrddau 
Monitro Annibynnol (IMB) Cymru a Lloegr 
fframwaith monitro cenedlaethol newydd. 
Mae'r fframwaith monitro hwn hefyd yn 
cynnwys canllawiau ar sut y gall Byrddau 
ddrafftio eu hadroddiadau blynyddol er 
mwyn sicrhau cysondeb wrth adrodd ar 
amodau mewn lleoedd cadw: bydd hyn 
yn sicrhau y gellir nodi materion thematig 
yn hawdd. Hefyd, darparodd yr IMB 
gyrsiau hyfforddi ar gyfer mwy na 300 o'u 
haelodau. Fel rhan o'r hyfforddiant hwn, 
canolbwyntiwyd yn benodol ar fonitro 
arwahanu o fewn yr ystad fewnfudo. Hefyd, 
mae'r IMB wedi adolygu eu canllawiau 
monitro ar-lein i aelodau er mwyn gwella 
dulliau monitro o bell.

Yn arwyddocaol, yn 2019-20, sefydlwyd 
Byrddau Monitro newydd yng 
nghyfleusterau cadw byrdymor Gatwick, 
Stansted a Luton. Hefyd, cynhaliodd yr IMB 
drafodaethau â'r Weinyddiaeth Amddiffyn 
ynghylch monitro cyfleusterau cadw milwrol 
yn y DU.
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Yn ystod y flwyddyn adrodd, cyflwynodd 
yr IMB gais llwyddiannus am fwy o gyllideb 
yn 2020-21. Bydd yr adnoddau ychwanegol 
hyn yn galluogi'r sefydliad i gynnal mwy o 
ymweliadau â charchardai a'r ystad symud 
mewnfudwyr.

Yn y flwyddyn adrodd, cynhaliodd Byrddau 
Monitro Annibynnol Gogledd Iwerddon 
(IMBNI) ymgyrch recriwtio yn 2018-19, 
ac ym mis Ebrill 2019 penodwyd 10 aelod 
newydd i'r tri bwrdd sy'n monitro carchardai 
yng Ngogledd Iwerddon. 

Penodwyd Jonathan Hall CF yn Adolygwr 
Annibynnol Deddfwriaeth Terfysgaeth 
(IRTL) newydd ym mis Ebrill 2019. 
Cyhoeddodd ei Adroddiad Blynyddol sy'n 
ystyried yn benodol amodau pobl dan 
gadwad TACT ym mis Mawrth 2020 (am 
ragor o wybodaeth am ganfyddiadau'r 
adroddiad hwn, gweler 'Cyd-destun 
datblygiadau gwleidyddol, polisi a 
deddfwriaethol', t.13).194 

Yn 2019-20, datblygodd Sylwedyddion Lleyg 
(LO) eu Cynllun Datblygu Cenedlaethol, sy'n 
anelu at wella eu strwythur llywodraethu, 
prosesau recriwtio, gwaith monitro, 
hyfforddiant, systemau sicrhau ansawdd a 
chysylltiadau. Cyflwynwyd 'Protocol Ymweld' 
newydd ym mis Tachwedd 2019 i ddatblygu 
eu systemau ar gyfer monitro ac adrodd ar 
amodau pobl dan gadwad yn nalfeydd y 
llysoedd, ac wrth gael eu cludo.

194 IRTL, The Terrorism Acts in 2018, https://terrorismlegislationreviewer.independent.gov.uk/wp-content/uploads/2020/03/
Terrorism-Acts-in-2018-Report-1.pdf [cyrchwyd 10/11/2020]

Yn y flwyddyn, cynhaliodd yr LO eu hail 
gynhadledd i wirfoddolwyr hefyd, a 
amlinellodd eu gweledigaeth o ran gwella 
rôl LOau yn unol ag OPCAT a safonau 
hawliau dynol rhyngwladol. Cynhaliwyd 
sawl gweithdy yn canolbwyntio ar driniaeth 
menywod, plant a phobl ifanc yn nalfeydd 
y llysoedd, ac ar faterion meddygol penodol 
y dylai LOau fod yn ymwybodol ohonynt. 
Tanlinellodd yr LO dair safon allweddol y dylai 
gwirfoddolwyr anelu at eu cyrraedd: parch, 
gwedduster a lles. Bellach, mae canllawiau 
monitro newydd yn cael eu llunio i sicrhau 
bod y safonau hyn yn unol â disgwyliadau 
mwyaf diweddar Arolygiaeth Carchardai EM 
ar gyfer dalfeydd y llysoedd. 

Mae'r LO hefyd wedi bod yn gweithio 
ar fodelau newydd ar gyfer cynnwys 
ymweliadau â'r carchar yn eu methodoleg. 
Byddai ymweliadau â'r carchar yn galluogi 
swyddogion monitro i asesu triniaeth pobl 
dan gadwad a oedd wedi cael eu cludo i'r 
carchar ac oddi yno'n ddiweddar. 

Yn 2019-20, parhaodd Comisiwn Lles 
Meddyliol yr Alban (MWCS) i wneud 
gwaith ar yr Adolygiad o Farwolaethau Dan 
Gadwad, a gyhoeddwyd gan Lywodraeth yr 
Alban yn 2018. Mae'r adolygiad yn edrych 
ar ymchwiliadau i farwolaethau pobl a oedd 
yn ddarostyngedig i ddeddfwriaeth iechyd 
meddwl neu a oedd yn cael eu trin am 
salwch meddwl (a rhai cyflyrau niwrolegol 
fel dementia) neu anabledd dysgu. Nod 
MWCS yw cyflwyno'r adolygiad i Lywodraeth 
yr Alban erbyn mis Mehefin 2021.

https://terrorismlegislationreviewer.independent.gov.uk/wp-content/uploads/2020/03/Terrorism-Acts-in-2018-Report-1.pdf
https://terrorismlegislationreviewer.independent.gov.uk/wp-content/uploads/2020/03/Terrorism-Acts-in-2018-Report-1.pdf
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Cwblhaodd MWCS ddau ymweliad ac iddynt 
bwyslais penodol yn 2019-20, gan gynnwys 
â wardiau iechyd meddwl pobl hŷn. Hefyd, 
cynhaliodd MWCS gyfres o ymweliadau i 
edrych ar y ffyrdd roedd cyfyngiadau ar 
gleifion dan gadwad am resymau iechyd 
meddwl yn parchu eu hawliau. Ym mis 
Hydref 2019, gwnaeth hefyd gyhoeddi 
adroddiad ar ymweliadau'n canolbwyntio ar 
awtistiaeth ac anghenion gofal cymhleth.195 

Ym mis Hydref 2019, cyhoeddodd MWCS 
ganllaw arfer dda ar y defnydd o dechnegau 
ynysu am gyfnod hir mewn sefydliadau 
iechyd meddwl, a ddylanwadwyd gan 
Ganllawiau Ynysu'r NPM.196 Cyhoeddir 
canllaw arfer dda MWCS ar ataliaeth yn y 
flwyddyn adrodd nesaf. Hefyd, ymwelodd 
MWCS â gwasanaethau a oedd yn cefnogi 
pobl ag anhwylder bwyta, ac mae'r 
wybodaeth o'r ymweliadau hyn yn cael 
ei dwyn ynghyd ar hyn o bryd ar gyfer yr 
adroddiad terfynol sydd ar ddod. 

Roedd MWCS hefyd wedi cwblhau'r holl 
waith paratoadol ar gyfer ymweliad ac 
iddo bwyslais penodol â phob carchar yn 
yr Alban erbyn dechrau mis Mawrth 2020. 
Cynhaliwyd ymgyngoriadau a chyfarfodydd 
â rhanddeiliaid, ac roedd dyddiadau'r 
holl ymweliadau wedi'u trefnu, gyda'r 
ymweliadau ar fin dechrau, pan gyflwynwyd 
cyfyngiadau symud COVID-19. Aildrefnir yr 
ymweliadau hyn â charchardai bellach.

195 MWCS, Hydref 2019, Autism and complex care needs: Visiting and monitoring reports, https://www.mwcscot.org.uk/sites/
default/files/2019-10/ASD_ThemeVisitReport-20191030.pdf [cyrchwyd 27/08/2020]

196 MWCS, Hydref 2019, Good practice guide; use of seclusion. https://www.mwcscot.org.uk/sites/default/files/2019-10/
Seclusion_GoodPracticeGuide_20191010.pdf [cyrchwyd 27/08/2020]

197 Ofsted, Mawrth 2019, Joint inspection framework: secure training centres, https://assets.publishing.service.gov.uk/
government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/859706/Secure_training_centres__Ofsted_inspection_
framework.pdf [cyrchwyd 27/08/2020]

198 Ofsted, Tachwedd 2019, Social care common inspection framework (SCCIF): children’s home, https://assets.publishing.
service.gov.uk/media/5c9b837040f0b633fc95f7a9/SCCIF_children_s_homes.pdf [cyrchwyd 27/08/2020]

Cymerodd Cynllun Ymwelwyr Annibynnol 
â'r Ddalfa Bwrdd Plismona Gogledd 
Iwerddon ran yn adolygiad Asiantaeth 
Iechyd y Cyhoedd o Lwybr Braenaru'r Ddalfa, 
sef menter i ddiwygio gofal iechyd y ddalfa, 
ac mae wedi rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf 
i ICVau am newidiadau i ystad dalfa'r heddlu 
Gogledd Iwerddon wrth iddi ddechrau dilyn 
trywydd newydd wedi'i arwain gan nyrsys.

Cynhaliodd NIPBICVS gwrs gloywi PACE 
i ICVau ym mis Medi 2019. Hefyd, 
trefnodd NIPBICVS ddigwyddiad cydnabod 
gwirfoddolwyr ym mis Mehefin 2019 i 
ddathlu Wythnos Gwirfoddolwyr. Drwy gydol 
y flwyddyn, cynhaliodd NIPBICVS ymgyrch 
recriwtio ar gyfer gwirfoddolwyr newydd. 
Dewiswyd 14 o ICVau newydd, er nad ydynt 
wedi'u sefydlu eto oherwydd COVID-19. 

Yn dilyn ymgynghori eang â rhanddeiliaid, 
cyhoeddodd y Swyddfa Safonau 
mewn Addysg, Gwasanaethau Plant 
a Sgiliau (Ofsted) fframwaith arolygu ar 
y cyd diwygiedig ar gyfer arolygiadau o 
ganolfannau hyfforddi diogel ym mis Mawrth 
2019.197 Dechreuwyd defnyddio'r canllawiau 
arolygu newydd ar 1 Ebrill 2019. Hefyd, 
cyhoeddodd Ofsted ganllawiau newydd a 
gwell ar gyfer arolygiadau o gartrefi plant 
diogel (SCHau) fel rhan o Fframwaith Arolygu 
Cyffredin Gofal Cymdeithasol.198 Arolygwyd 
SCHau o dan ganllawiau cartrefi plant yn 
flaenorol. Nod y canllawiau newydd hyn 
yw adlewyrchu natur arbenigol darpariaeth 
ddiogel, a daethant i rym ym mis Ebrill 2019. 

https://www.mwcscot.org.uk/sites/default/files/2019-10/ASD_ThemeVisitReport-20191030.pdf
https://www.mwcscot.org.uk/sites/default/files/2019-10/ASD_ThemeVisitReport-20191030.pdf
https://www.mwcscot.org.uk/sites/default/files/2019-10/Seclusion_GoodPracticeGuide_20191010.pdf
https://www.mwcscot.org.uk/sites/default/files/2019-10/Seclusion_GoodPracticeGuide_20191010.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/859706/Secure_training_centres__Ofsted_inspection_framework.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/859706/Secure_training_centres__Ofsted_inspection_framework.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/859706/Secure_training_centres__Ofsted_inspection_framework.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5c9b837040f0b633fc95f7a9/SCCIF_children_s_homes.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5c9b837040f0b633fc95f7a9/SCCIF_children_s_homes.pdf
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Yn 2019-20, trefnodd yr Awdurdod 
Rheoleiddio a Gwella Ansawdd (RQIA) 
nifer o ddigwyddiadau hyfforddi staff 
ar Ddeddf Galluedd Meddyliol (Gogledd 
Iwerddon) 2016. O ganlyniad, mae RQIA 
wedi nodi aelodau o staff i gefnogi ac 
arwain staff arolygu ar y Ddeddf, fel y gallant 
fonitro ei gweithrediad o ran Trefniadau 
Diogelu wrth Amddifadu o Ryddid ym mhob 
cyfleuster yng Ngogledd Iwerddon.

Ym mis Mawrth 2020, cafodd Judith 
Robertson, Cadeirydd Comisiwn Hawliau 
Dynol yr Alban, ei hethol yn Gadeirydd is-
grŵp yr Alban yr NPM. Yn ystod y flwyddyn 
adrodd, gweithiodd SHRC a Chydlynydd 
Cynorthwyol yr Alban yr NPM i drefnu 
gweithgareddau is-grŵp yr Alban. Hefyd, 
arweiniodd SHRC gyfres o sesiynau hyfforddi 
i Aelodau Senedd yr Alban ar safonau 
hawliau dynol rhyngwladol, gan gynnwys ar 
Gytuniadau Hawliau Dynol y Cenhedloedd 
Unedig y mae'r DU yn barti iddynt.

Cydweithio ar draws y 
Mecanwaith Ataliol Cenedlaethol
Cydweithio fel aelodau o'r NPM er mwyn 
atgyfnerthu'r mesurau diogelwch ar gyfer y 
rhai sy'n cael eu cadw'n gaeth yn y DU yw 
un o nodau strategol yr NPM. Yn ogystal â 
chydweithio yn ystod arolygiadau a chyd-
brosiectau thematig yr NPM, mae aelodau'r 
NPM yn cydweithio ar amrywiaeth eang 
o fentrau y bwriedir iddynt atgyfnerthu eu 
cydymffurfiaeth ag OPCAT a'u gweithgarwch 
monitro lleoedd cadw. Mae rhai enghreifftiau 
nodedig o'r flwyddyn yn cynnwys:

• Cynhaliodd CJINI arolygiad o unedau dalfa'r 
heddlu yng Ngogledd Iwerddon gydag 
RQIA. Ymgynghorodd CJINI ag NIPBICVS 
i gasglu gwybodaeth am ganfyddiadau 
gwirfoddolwyr o'u hymweliadau rheolaidd 
â dalfeydd yr heddlu. Wrth baratoi ar 
gyfer yr arolygiad hwn o ddalfeydd yr 
heddlu, cysgododd arolygydd arweiniol o 
CJINI arolygiadau o ddalfeydd yr heddlu 
a arweiniwyd gan HMICS yn Glasgow 
a HMICFRS ac Arolygiaeth Carchardai EM 
yng Nghaerwysg. Rhannodd HMICS, 
HMICFRS ac Arolygiaeth Carchardai EM eu 
methodolegau arolygu â CJINI er mwyn 
helpu i ddatblygu methodoleg CJINI ar 
gyfer arolygu dalfeydd yr heddlu. 

• Parhaodd ICVA i gydlynu rhwydwaith 
TACT, sy'n cynnal cyfarfodydd rheolaidd i 
gyrff sy'n monitro cyfleusterau lle cedwir 
pobl a ddedfrydwyd o dan ddeddfwriaeth 
terfysgaeth. Mae rhwydwaith TACT yn 
cynnwys aelodau NPM fel yr IRTL, ICVAau 
ac NIPBICVS. Mae'r rhwydwaith yn helpu 
i sicrhau bod prosesau cyfathrebu a 
chydweithio effeithiol ar waith ar draws 
cynlluniau sy'n ymweld â chyfleusterau 
TACT ledled y DU. 

• Yn ystod y flwyddyn, cynhaliodd LO 
gydberthynas gadarnhaol ag Arolygiaeth 
Carchardai EM. Parhaodd LO i roi adroddiadau 
ar ystafelloedd cadw i Arolygiaeth Carchardai 
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EM ar gyfer arolygiadau i ddod. Cydweithiodd 
Arolygiaeth Carchardai EM ac LO yn ystod 
arolygiadau o ddalfeydd llysoedd, a rhannodd 
gwirfoddolwyr eu hadborth ag arolygwyr 
ar ddiwedd arolygiad o'r fath. 

• Cynhaliodd Arolygiaeth Carchardai EM 
a HMICFRS yr arolygiadau cyntaf ar y 
cyd o'r pum ystafell a ddefnyddir yn y 
ddalfa i gadw pobl sydd dan amheuaeth 
o gyflawni terfysgaeth neu droseddau'n 
gysylltiedig â therfysgaeth. 

• Cymerodd MWCS ran yn y Grŵp Rhannu 
Gwybodaeth ar gyfer Iechyd a Gofal, sy'n 
dwyn ynghyd sefydliadau yn yr Alban, 
gan gynnwys aelod NPM CI, sy'n gyfrifol 
am arolygu neu fonitro gwasanaethau 
iechyd a gofal cymdeithasol. Defnyddiwyd 
y grŵp i rannu gwybodaeth rhwng 
sefydliadau. Hefyd, defnyddiodd aelodau 
y fforwm i rannu eu pryderon a, lle y 
bo angen, i gydlynu camau gweithredu 
mewn ymateb i faterion a oedd yn codi.

• Mae'r SHRC yn cefnogi adolygiad parhaus Prif 
Arolygydd Carchardai'r Alban o farwolaethau 
pobl dan glo yn yr Alban. Bydd yr adolygiad 
yn nodi meysydd i'w gwella, ac yn gwneud 
argymhellion yn eu cylch, er mwyn sicrhau 
bod trefniadau priodol a thryloyw ar 
waith yn syth ar ôl marwolaethau pobl 
dan glo mewn carchardai yn yr Alban, gan 
gynnwys marwolaethau carcharorion tra'u 
bod yng ngofal y GIG. Mae Judith Robertson, 
Cadeirydd Comisiwn Hawliau Dynol yr Alban, 
yn gweithio gydag HMIPS i sicrhau bod 
hawliau dynol yn elfen o'r gwaith adolygu.

• Cynhaliodd Ofsted arolygiadau ar y cyd o 
STCau ag CQC ac Arolygiaeth Carchardai EM. 
Cydweithiodd yr arolygiaethau yn agos i rannu 
gwybodaeth a datblygu eu methodolegau 
arolygu er mwyn atal camdriniaeth mewn 
lleoliadau diogel i blant ac oedolion. Parhaodd 
CQC i gefnogi arolygiadau Ofsted o SCHau 
yn ystod y flwyddyn. Mae arolygwyr CQC 
yn cynnig arbenigedd yn ystod arolygiadau 
wrth asesu darpariaeth iechyd plant.

Cyflwyno cynigion a sylwadau 
ar ddeddfwriaeth  
Mae OPCAT yn ei gwneud yn ofynnol i 
fecanweithiau ataliol cenedlaethol gyflwyno 
cynigion a sylwadau mewn perthynas â 
deddfwriaeth bresennol neu ddrafft er 
mwyn helpu i atal arteithio a cham-drin 
mewn lleoedd cadw. Ymgynghorir ag 
aelodau'r NPM ynghylch datblygu polisi a 
deddfwriaeth ynglŷn â lleoedd cadw, neu 
y maent yn ceisio dylanwadu ar y gwaith 
o ddatblygu polisi a deddfwriaeth o'r 
fath, mewn sawl ffordd gan ddefnyddio 
tystiolaeth o'r gwaith y maent yn ei wneud 
i fonitro triniaeth ac amodau carcharorion. 
Fel arfer, mae aelodau'r NPM yn cyfrannu 
at ymgyngoriadau ffurfiol ar bolisi, 
ymchwiliadau seneddol a deddfwriaeth 
ddrafft, yn ogystal â thrafodaethau 
uniongyrchol â llunwyr polisi a gwleidyddion. 
Er enghraifft:

• Cyflwynodd y CCE dystiolaeth i ymchwiliad 
y Pwyllgor Dethol ar Gyfiawnder i 
boblogaeth cyfiawnder ieuenctid. Yn ei 
gyflwyniad, tynnodd sylw at yr arferion 
annerbyniol o gyfyngus a oedd yn cael 
eu defnyddio mewn sefydliadau diogel i 
blant, gyda'r mathau mwyaf llym yn cael 
eu defnyddio i raddau anghymesur yn 
erbyn plant o gefndiroedd pobl dduon 
a lleiafrifoedd ethnig. Nodwyd gwaith y 
CCE ar sefyllfa plant y'u hamddifadwyd 
o'u rhyddid y tu allan i'r ystad ddiogel 
(yn anghyfreithlon ac ag awdurdodiad 
yr Uchel Lys) mewn dyfarniad gan yr 
Uchel Lys ym mis Ebrill 2020. Cododd 
y dyfarniad bryderon ynghylch pa 
mor ddilys yw hi i farnwyr awdurdodi 
amddifadu plentyn o'i ryddid. Mae 
adroddiad y CCE ar y pwnc hwn hefyd 
wedi'i gyflwyno i'r Goruchaf Lys ar achos 
cysylltiedig. Mae'r CCE hefyd wedi trefnu 
sawl cyfarfod bord gron â swyddogion o'r 
MoJ a'r Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol 
i wthio am ofal diogel gwell ac integredig.
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• Ymatebodd y CQC i ymchwiliad y 
Cydbwyllgor Hawliau Dynol ( JCHR) i gadw 
pobl ifanc ag anableddau dysgu a/neu 
awtistiaeth dan gadwad. Yn yr adroddiad 
terfynol gan yr ymchwiliad, gwnaed 
argymhellion pwysig yn ymwneud â'r 
CQC. Yn ei ymateb i'r JCHR, nododd y 
CQC yr angen i wella'r ffordd y mae 
gwasanaethau iechyd meddwl, anabledd 
dysgu a/neu awtistiaeth yn cael eu 
rheoleiddio er mwyn diogelu hawliau 
dynol pobl dan gadwad.

• Cyfrannodd AGIC at waith ar y Cod 
Ymarfer ar gyfer yr LPS newydd. 

• Cyflwynodd RQIA sylwadau ar Ddeddf 
Galluedd Meddyliol (Gogledd Iwerddon) 
2016, Cod Ymarfer Trefniadau Diogelu 
Wrth Amddifadu o Ryddid. 

• Cyfrannodd CI at ymgynghoriad 
Llywodraeth yr Alban ar godi'r oedran 
cyfrifoldeb troseddol o wyth i 12. 
Gobeithir y bydd y cyfreithiau newydd yn 
lleihau'r posibilrwydd o weld plant o dan 
12 oed yn cael eu cadw mewn lleoliadau 
diogel. 

• Ymddangosodd Prif Arolygydd newydd 
CJINI, Jacqui Durkin, gerbron Pwyllgor 
Cyfiawnder Gogledd Iwerddon ym mis 
Mawrth 2020 i roi briffiad rhagarweiniol 
ar waith yr Arolygiaeth a chrynhoi 
canfyddiadau adroddiadau arolygu a 
gyhoeddwyd ers mis Ionawr 2017.

• Ymatebodd HMICS i ymgynghoriad 
gan Lywodraeth yr Alban ar y Llythyr 
Hawliau (y ddogfennaeth a roddir i 
bobl a gedwir yn nalfa'r heddlu sy'n 
rhoi gwybodaeth am eu hawliau 
cyfreithiol). Hefyd, cyfrannodd HMICS 
at ymgynghoriad Llywodraeth yr Alban 
ar flaenoriaethau strategol yr heddlu, a 
gyhoeddwyd ym mis Rhagfyr 2019. Mae'r 
blaenoriaethau newydd yn adlewyrchu 
egwyddorion NPM allweddol, gan 
gynnwys cydraddoldeb a hawliau dynol, i 
gefnogi canlyniadau cyfiawnder troseddol 

cadarnhaol, ac maent yn pwysleisio 
pwysigrwydd cydweithio i wella 
canlyniadau i unigolion.

• Gwnaeth Arolygiaeth Carchardai EM 
sylwadau ysgrifenedig mewn ymateb 
i amrywiaeth o ymgyngoriadau ac 
ymchwiliadau, rhoddodd farn am y 
Gorchmynion Gwasanaethau Cadw 
drafft, a rhoddodd dystiolaeth lafar 
gerbron pwyllgorau seneddol, gan 
gynnwys ymchwiliad y Pwyllgor Dethol 
ar Gyfiawnder i lywodraethu carchardai, 
ac ymchwiliad y Pwyllgor Iechyd, Gofal 
Cymdeithasol a Chwaraeon (Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru) i ddarparu iechyd 
a gofal cymdeithasol mewn carchardai i 
oedolion.

• Rhoddodd HMIPS dystiolaeth i'r Pwyllgor 
Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ar ei 
ymchwiliad i bleidleisio gan garcharorion 
yn yr Alban, gan nodi ei bod o blaid 
ymestyn hawliau pleidleisio i gynnwys 
pob carcharor. Rhoddodd HMIPS 
dystiolaeth ysgrifenedig hefyd i'r Pwyllgor 
Cyfiawnder ar y Bil Rheoli Troseddwyr (yr 
Alban) lle roedd o blaid gwneud defnydd 
helaethach o ddulliau monitro electronig 
fel dewis amgen i ddedfrydau o garchar. 
Cyflwynodd Prif Arolygydd EM dystiolaeth 
i'r pwyllgorau seneddol ar Gyfiawnder, 
Archwilio Cyhoeddus a Chraffu ôl-
ddeddfwriaethol ar archwiliad 2018-19 
o Wasanaeth Carchardai'r Alban. Yn dilyn 
hyn, ymwelodd y Pwyllgor Cyfiawnder â 
HMP Barlinnie lle gwelodd amodau hynod 
bryderus, a thalodd deyrnged i waith 
caled y staff. Parhaodd HMIPS i gymryd 
rhan yn y grŵp trawsbleidiol seneddol ar 
gyfer Menywod a Chyfiawnder, a Chyngor 
Cynghorol Cenedlaethol y Prif Weinidogion 
ar fenywod a merched. 

• O ganlyniad i'r dystiolaeth IMB a 
roddwyd i ymchwiliad y Pwyllgor 
Dethol ar Gyfiawnder ar lywodraethu 
carchardai, argymhellodd y Pwyllgor 
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y dylai'r strwythur IMB cenedlaethol 
gael sail statudol gan yr MoJ i ddiogelu 
annibyniaeth IMB ar lefel genedlaethol. 
Hefyd, cyfrannodd IMBau at 
ymgyngoriadau HMPPS ar y defnydd o 
dechnegau atal, gan godi pryderon am y 
goblygiadau i garcharorion ag awtistiaeth, 
a phrosesau asesu, gofal yn y ddalfa a 
gwaith tîm diwygiedig. Ar ddechrau 2020, 
gwnaeth IMBau hefyd roi tystiolaeth yng 
nghŵest Prince Fosu, dyn 31 oed a fu 
farw yng nghanolfan symud mewnfudwyr 
Harmondsworth yn 2012. Beirniadodd 
y rheithgor yr holl asiantaethau dan 
sylw, gan gynnwys yr IMB ar y pryd. 
Mae hyfforddiant, arweiniad a chymorth 
byrddau wedi gwella yn yr wyth mlynedd 
ers marwolaeth Mr Fosu, ac mae'r 
gwersi a ddysgwyd ar y pryd wedi llywio 
hyfforddiant ac arweiniad pellach IMBau. 

• Ymatebodd ICVA i ymgynghoriad y 
Swyddfa Gartref ar newidiadau i Godau C 
a H PACE ar ofal mislif. Ym mis Mai 2019, 
rhoddodd Prif Swyddog Gweithredol ICVA 
dystiolaeth i'r Grŵp Hollbleidiol Seneddol 
ar fenywod yn y gyfundrefn gosbi, lle 
rhannodd wybodaeth am driniaeth 
menywod yn nalfa'r heddlu.

• Argymhellodd yr IRTL y dylid ailystyried yr 
arfer o ddihuno pobl dan gadwad TACT i 
gadw llygad arnynt. Hefyd, argymhellodd 
y dylid ystyried unrhyw amser y cedwir 
unigolyn o dan PACE wrth gyfrifo 
uchafswm ei ddedfryd o dan Atodlen 8 i 
Ddeddf Terfysgaeth 2000.

• Ymatebodd LO i ymgynghoriad y Pwyllgor 
Dethol ar Gyfiawnder ar blant a phobl 
ifanc yn y system gyfiawnder, gan 
dynnu sylw at y meysydd a oedd yn peri 
pryder mawr iddynt, yn cynnwys: PERau 
anghyflawn ac o ansawdd gwael; methu 

199 Ofsted, Hydref 2019, Written Evidence from Ofsted to the Justice Select Committee, http://data.parliament.uk/
writtenevidence/committeeevidence.svc/evidencedocument/justice-committee/children-and-young-people-in-custody/
written/105995.html [cyrchwyd 27/08/2020]

â rhoi blaenoriaeth i blant a phobl ifanc 
o ran ymddangosiadau llys; unigolion 
yn treulio gormod o amser ar eu pen 
eu hunain mewn ystafelloedd cadw; a'r 
defnydd amhriodol o efynnau.

• Bu MWCS yn rhan o achosion cyfreithiol 
fel Parti â Buddiant mewn dau achos 
yn ymwneud â lefelau diogelwch 
gormodol. Hefyd, bu'n rhan o achos llys 
yn yr Alban yn ymwneud â chleifion 
a drosglwyddwyd i'r ysbyty o gartrefi 
gofal heb iddynt gydsynio na bod ag 
awdurdod cyfreithiol i wneud hynny. 
Mae'r gwrandawiad gweithdrefnol 
diweddar lle byddai casgliad wedi ei 
wneud o ran materion wedi'i ohirio. Ym 
mis Ionawr 2020, cyflwynodd MWCS 
dystiolaeth i adolygiad annibynnol o 
wasanaethau iechyd meddwl fforensig 
yn yr Alban. Hefyd, cyflwynodd MWCS 
dystiolaeth i'r cam ymgynghori terfynol 
ar adolygiad o swyddogaeth anabledd 
dysgu ac awtistiaeth yn y Ddeddf Iechyd 
Meddwl. Pwysleisiodd MWCS yr angen 
i ganolbwyntio ar hawliau dynol wrth 
gymhwyso'r ddeddf i gydymffurfio â'r 
Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol. 

• Cyflwynodd Ofsted dystiolaeth i 
Ymchwiliad y Pwyllgor Dethol ar 
Gyfiawnder i Blant a Phobl Ifanc Dan 
Glo.199 Yn ei chyflwyniad, nododd Ofsted, 
er bod llai o blant dan glo yn Lloegr 
bellach, fod gan y rhai mewn STCau ac 
SCHau anghenion mwyfwy cymhleth.

http://data.parliament.uk/writtenevidence/committeeevidence.svc/evidencedocument/justice-committee/children-and-young-people-in-custody/written/105995.html
http://data.parliament.uk/writtenevidence/committeeevidence.svc/evidencedocument/justice-committee/children-and-young-people-in-custody/written/105995.html
http://data.parliament.uk/writtenevidence/committeeevidence.svc/evidencedocument/justice-committee/children-and-young-people-in-custody/written/105995.html
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• Ym mis Medi 2019, darparodd SHRC 
sylwadau ysgrifenedig a llafar i'r Pwyllgor 
Safonau, Gweithdrefnau a Phenodiadau 
Cyhoeddus ar yr ymgynghoriad ar 
Fil Etholiadau'r Alban (Etholfraint a 
Chynrychiolaeth). Mae'r Bil, a basiwyd ym 
mis Ebrill 2020, yn rhoi'r hawl i bleidleisio 
i garcharorion sy'n bwrw dedfryd o lai 
na 12 mis. Hefyd, ym mis Medi 2019, 
anfonodd SHRC sylwadau mewn ymateb 
i ymgynghoriad cyn craffu ar gyllideb 
2020-21 y Pwyllgor Cyfiawnder. Ynddynt, 
nododd y dylid ystyried casgliadau ac 
argymhellion diweddar corff cytuniad 
Cenhedloedd Unedig ynghylch amodau 
carchardai wrth lunio argymhellion ar 
ddyrannu'r gyllideb. Hefyd, cymerodd 
SHRC ran yn yr Adolygiad Annibynnol 
o Anabledd Dysgu ac Awtistiaeth yn 
y Ddeddf Iechyd Meddwl fel aelod o'r 
grŵp cynghorol ar y gyfraith a pholisi, a 
gwnaeth sylwadau Cam 3 ym mis Hydref 
2019, a oedd ynghlwm wrth gadw pobl 
dan gadwad a chyfyngiadau eraill ar 
ryddid yng nghyd-destun newidiadau 
arfaethedig.200 Hefyd, darparodd SHRC 
dystiolaeth lafar i adolygiad annibynnol 
parhaus o brosesau ymdrin â chwynion, 
cynnal ymchwiliadau ac achosion o 
gamymddwyn mewn perthynas â 
phlismona, a lluniodd friffiad mewn 
ymateb i Ddeddf y Coronafeirws 
(yr Alban) 2020, yn tynnu sylw at faterion 
yn ymwneud â charchardai, plismona ac 
oedolion heb alluedd.201

200 Independent Review of Learning Disability and Autism in the Mental Health Act, tudalen we, https://webarchive.
nrscotland.gov.uk/20200313205853/https://www.irmha.scot/ [cyrchwyd 10/11/2020]

201 Comisiwn Hawliau Dynol yr Alban, tudalen we Human Rights and COVID-19, https://www.scottishhumanrights.com/
covid-19/ [cyrchwyd 10/11/2020]

Ymweliad gan Is-bwyllgor 
y Cenhedloedd Unedig 
ar Atal Arteithio
Yn 2018, cyhoeddodd Is-bwyllgor y Cenhedloedd 
Unedig ar Atal Arteithio (SPT) y byddai'n cynnal 
ei ymweliad gwlad cyntaf â'r DU. Mae gan yr 
SPT fandad i ymweld â gwladwriaethau sydd 
wedi cymeradwyo OPCAT a datblygu NPMau i'w 
cynghori a'u cynorthwyo wrth arfer ei fandad 
i atal arteithio a cham-drin. Ymwelodd yr SPT 
â'r DU rhwng 8 a 19 Medi 2019.

Drwy gydol 2019, gweithiodd yr NPM 
yn galed i baratoi ar gyfer yr ymweliad. 
Gwnaethom gynnal cyfres o weithdai ledled 
y DU i drafod yr ymweliad ag aelodau. 
Cafodd y gweithdai hyn eu hwyluso gan 
gydweithwyr ym Mhrifysgol Bryste, a 
wnaeth hefyd roi papurau cefndir defnyddiol 
i'r NPM ar ymweliadau gwlad yr SPT, a'r 
hyn y gallem ei ddisgwyl yn ystod yr 
ymweliad. Hefyd, teithiodd Cadeirydd ac 
Ysgrifenyddiaeth yr NPM i Genefa ym mis 
Mehefin 2019 i gyfarfod â dirprwyaeth 
yr SPT. Yn ystod y daith hon, gwnaethom 
egluro strwythur sefydliadol cymhleth yr 
NPM i'r ddirprwyaeth, a chlywsom ragor am 
strwythur ymweliad yr SPT.

Rhwng 8 a 19 Medi, cysgododd yr SPT 
aelodau NPM wrth iddynt ymweld â'r 
canlynol:

• Canolfan iechyd meddwl Bracton yng 
Nghaint, gyda'r CQC ar ymweliad adolygu 
Deddf Iechyd Meddwl;

• Canolfan symud mewnfudwyr Heathrow 
(a elwir yn Harmondsworth a Colnbrook 
hefyd), gyda'r IMB; 

• Sefydliad Troseddwyr Ifanc HMYOI Cookham 
Wood, gydag Arolygiaeth Carchardai EM; 

https://webarchive.nrscotland.gov.uk/20200313205853/https
https://webarchive.nrscotland.gov.uk/20200313205853/https
https://www.scottishhumanrights.com/covid-19/
https://www.scottishhumanrights.com/covid-19/
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• Gorsaf heddlu St Leonards yng 
Nghaeredin, gydag Arolygiaeth 
Cwnstabliaeth EM yn yr Alban. 

Hefyd, cysgododd dirprwyaeth yr SPT 
ICVau wrth iddynt ymweld â dalfeydd 
yr heddlu a'r llysoedd i fonitro lles pobl 
dan gadwad, a chynhaliodd ymweliadau 
dirybudd, cyfrinachol â lleoedd cadw eraill 
ledled Lloegr a'r Alban. Cyfarfu'r SPT ag 
adrannau amrywiol y llywodraeth sydd 
ynghlwm wrth reoli lleoedd cadw a phobl 
y'u hamddifadwyd o'u rhyddid. Hefyd, 
cynhaliodd y ddirprwyaeth gyfarfodydd â 
sefydliadau cymdeithas sifil, gan gynnwys 
sefydliadau anllywodraethol, y Comisiwn 
Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, ac 
ymchwilwyr academaidd. 

Er na chyhoeddwyd adroddiad yr SPT ar 
gyfer NMP y DU na'r llywodraeth eto, mae 
pennaeth y ddirprwyaeth wedi dweud: 
‘The visiting bodies (NPM members) do 
an impressive amount of good work, but 
a more robust legislative framework is 
needed to achieve full compliance with the 
Optional Protocol’.202 Croesawodd NPM y DU 
ymweliad yr SPT â'r DU, a'r gwaith craffu 
ychwanegol a wnaeth ar leoedd cadw ac 
i NPM y DU er mwyn ein helpu i wella ein 
hymdrechion i atal arteithio a cham-drin.

Y Pwyllgor yn Erbyn Artaith 

Cynhaliodd Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig 
yn Erbyn Artaith ei 66ain sesiwn rhwng 
23 Ebrill ac 17 Mai 2019, lle adolygodd yn 
gyhoeddus adroddiadau gwahanol wledydd, 
yn cynnwys Teyrnas Unedig Prydain Fawr 
a Gogledd Iwerddon. Y Pwyllgor yn erbyn 
Artaith yw corff swyddogol y Cenhedloedd 
Unedig – sy'n cynnwys Arbenigwyr Annibynnol 
o bob cwr o'r byd – sy'n gwerthuso cynnydd 
gwladwriaethau wrth weithredu'r Confensiwn 

202 Is-bwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Atal Arteithio, Medi 2019, UN torture prevention body concludes visit to the 
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews. 
aspx?NewsID=25023&LangID=E [cyrchwyd 10/11/2020]

yn erbyn Artaith. Teithiodd Ysgrifenyddiaeth a 
Chadeirydd yr NPM i Genefa ar gyfer sesiynau 
tystiolaeth y DU ar 7 ac 8 Mai 2019.

Gan ddefnyddio adroddiadau a thystiolaeth 
o waith monitro ac arolygu ein haelodau, 
gwnaeth Cadeirydd yr NPM ymyriad llafar 
i gyflwyno darlun cynhwysfawr o leoedd 
cadw yn y DU, a'r heriau sydd ynghlwm wrth 
atal cam-drin, ac atebodd gwestiynau gan 
y Pwyllgor. Roedd yn braf gweld cynifer o 
sefydliadau cymdeithas sifil yno. Hefyd, bu'r 
NPM yn bresennol mewn digwyddiad lansio 
adroddiad a gynhaliwyd gan y sefydliad 
anllywodraethol, Redress, a weithiodd ar 
adroddiad cysgodol ar gyfer y Pwyllgor yn 
Erbyn Artaith gan sefydliadau cymdeithas sifil. 

Rhyddhaodd y Pwyllgor ei sylwadau i gloi 
ar weithrediad y DU o'r Confensiwn ar 
7 Mehefin 2019. Ynddynt, amlinellodd ei 
bryderon am leoedd cadw a godwyd gan yr 
NPM yn ei sylwadau hefyd. Hefyd, nododd y 
Pwyllgor ei bryderon am y ffaith nad oes gan 
yr NPM statws cyfreithiol. 

Y Pwyllgor er Atal Arteithio 

Ymwelodd y CPT â'r DU ddwywaith yn y 
flwyddyn adrodd. Ym mis Hydref, gwnaeth 
ymweliad dilynol â'r Alban, lle ymwelodd â 
HMP ac YOI Cornton Vale i asesu triniaeth 
menywod â salwch meddwl aciwt ar ôl 
adrodd ar driniaeth bryderus yn 2018.  

Hefyd, cynhaliodd ymweliad dilynol â 
phwyslais penodol yn Lloegr ym mis Mai 
2019. Ymwelodd â HMP Doncaster, HMP 
Liverpool a HMP Wormwood Scrubs, yn 
ogystal â HMYOIau Feltham a Cookham 
Wood, ac STC Rainsbrook. Rhyddhaodd yr 
NPM ddatganiad byr ar yr ymweliad, yn 
croesawu'r adroddiad ac yn nodi'r pryderon a 
godwyd gan y pwyllgor am y gweithdrefnau 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews
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atebolrwydd annigonol a oedd ar waith yn y 
tri charchar yr ymwelwyd â nhw.203 

Ym mis Tachwedd, trefnodd y Gymdeithas 
er Atal Arteithio (APT) gyfarfod rhwng 
NPMau yn Ewrop i drafod mesurau diogelu 
yn nalfeydd yr heddlu. Hefyd, dathlodd y 
digwyddiad hanner canmlwyddiant y CPT.

Fel mewn blynyddoedd blaenorol, bu'r NPM 
a'i aelodau yn cydweithio ag amrywiaeth o 
ysgogwyr rhyngwladol, gan gynnwys cyrff 
monitro ac arolygiaethau o wledydd eraill, 
academyddion a chyrff anllywodraethol. 
Cyfrannodd yr NPM a'i aelodau at 
fecanweithiau ataliol cenedlaethol eraill, 
fforymau arbenigol a mentrau monitro 
lleoedd cadw newydd yn ystod y flwyddyn, 
fel a ganlyn:

• Trefnodd y CCE daith ar gyfer dirprwyaeth 
o swyddogion o Loegr i ymweld â llety 
diogel plant yn Norwy. Fel rhan o'r 
daith, cafodd swyddogion gyfle i weld 
enghreifftiau o arferion gorau o ran cadw 
plant. 

• Cymerodd CQC ran mewn digwyddiad 
gan Siambrau Doughty Street ar 
hawliau anabledd seicogymdeithasol â 
Ffederasiwn Cymdeithasau'r Bar, Japan. 
Trafododd CQC ei rôl NPM, Confensiwn 
y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl 
ag Anableddau a'r newid i wasanaethau 
iechyd meddwl yn y gymuned. Hefyd, 
cymerodd CQC ran mewn cyfarfod â 
Rapporteur Arbennig y Cenhedloedd 
Unedig ar yr Hawl i Iechyd, Dainius Pūras, 
wedi'i drefnu gan Brifysgol Essex.

203 NPM y DU, Ebrill 2020, Statement from the UK NPM in response to the European Committee for the Prevention of Torture 
and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) Report to the United Kingdom on their 2019 visit to England, 
https://s3-eu-west-2.amazonaws.com/npm-prod-storage-19n0nag2nk8xk/uploads/2020/04/NPM-Short-response-note-
CPT-report-England-2019.pdf [cyrchwyd 27/08/2020]

204 Cronfa Ddata Cyrff Cytuniad y Cenhedloedd Unedig, Submission to the United Nations Human Rights Committee (The 
Committee): NHRI Report to Inform List of Issues Prior to Reporting on the United Kingdom’s 8th periodic report under 
the International Covenant on Civil and Political Rights, https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/
Download.aspx?symbolno=INT%2fCCPR%2fIFR%2fGBR%2f40930&Lang=en [cyrchwyd 10/11/2020]

• Ym mis Ebrill 2019, croesawodd CJINI 
Gymrawd Churchill o Diriogaeth Ogleddol 
Awstralia a ddaeth i ddysgu mwy am 
gyrff monitro lleoedd cadw. Hefyd, 
croesawodd CJINI uwch-arolygydd o 
Swyddfa Ombwdsmon Seland Newydd 
(un o gyrff NPM Seland Newydd) ar 
ymweliad wythnos o hyd ym mis 
Gorffennaf 2019. Bu'n gyfle i'r arolygydd 
ddysgu mwy am NPM y DU, cyrff NPM 
Gogledd Iwerddon, a methodolegau 
arolygu CJINI. Cysgododd yr arolygydd 
gyfarfod IMBNI yng Ngholeg Diogel 
Hydebank Wood ac aeth gyda CJINI wrth 
iddi wneud gwaith maes ar gyfer arolygu 
dalfeydd yr heddlu, ac ar ymweliad â'r 
Ganolfan Cyfiawnder Ieuenctid i gwrdd 
â phobl ifanc a oedd wedi cael profiad 
diweddar o ddalfeydd yr heddlu.

• Cyflwynodd SHRC adroddiad cysgodol i 
Bwyllgor y Cenhedloedd Unedig yn Erbyn 
Artaith ym mis Mawrth 2019, a ystyriwyd 
fel rhan o'r adolygiad cyfnodol o'r DU 
ym mis Mai 2019. Bu cynrychiolwyr 
o'r Comisiwn yn bresennol yn yr 
adolygiad i roi tystiolaeth, a gwnaethant 
gefnogi sesiwn lafar yr NPM. Hefyd, 
cyflwynodd SHRC adroddiad cysgodol i 
Gyfamod Rhyngwladol ar Hawliau Sifil a 
Gwleidyddol ym mis Ionawr 2020.204 

https://s3-eu-west-2.amazonaws.com/npm-prod-storage-19n0nag2nk8xk/uploads/2020/04/NPM-Short-response-note-CPT-report-England-2019.pdf
https://s3-eu-west-2.amazonaws.com/npm-prod-storage-19n0nag2nk8xk/uploads/2020/04/NPM-Short-response-note-CPT-report-England-2019.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCCPR%2fIFR%2fGBR%2f40930&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCCPR%2fIFR%2fGBR%2f40930&Lang=en
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Adran tri 
Edrych Ymlaen
at 2020–21



Ar ddiwedd blwyddyn adrodd 2019-20, 
cyflwynwyd cyfyngiadau symud ledled y 
DU mewn ymateb i bandemig COVID-19. 
Dywedwyd wrth bobl am aros gartref a 
gweithio o gartref lle y bo modd. Hefyd, 
gohiriwyd ymweliadau â chyfleusterau 
cadw caeedig. Perodd y cyfyngiadau symud 
anawsterau o ran gwaith monitro aelodau 
NPM, a gwnaethant beri cryn risg i bobl dan 
gadwad. Cyflawnodd yr NPM sawl prosiect 
ar y cyd yn ystod ychydig wythnosau cyntaf 
y pandemig (gweler 'COVID-19', t.12). 
Canolbwyntiodd cryn dipyn o'n gwaith ar sut 
y gallai'r NPM barhau i gyflawni ei fandad 
i atal arteithio a chamdriniaeth yng nghyd-
destun COVID-19. Yn wir, mae'r NPM yn 
cydnabod bod yr angen am waith monitro 
a goruchwylio annibynnol yn hollbwysig 
ar adeg pan fo mesurau cyfyngus ar waith 
mewn lleoedd cadw, a allai gael effaith 
sylweddol ar hawliau dynol yr unigolion a 
gedwir yno.

Yn 2020-21, bydd yr NPM yn datblygu ei 
waith ar COVID-19 fel mater o flaenoriaeth. 
Yn arbennig, gobeithiwn lunio adroddiad 
cynhwysfawr ar effaith COVID-19 ar leoedd 
cadw yn y DU yn ddiweddarach yn y 
flwyddyn. Rhagwelwn y bydd yr adroddiad 
hwn yn nodi'r prif bryderon o ran hawliau 
dynol pobl dan gadwad, a gasglwyd 
drwy ymweliadau aelodau â safleoedd, 
arolygiadau a dulliau monitro o bell. Gall yr 
adroddiad hefyd ddangos rhai o'r arferion 
da mewn lleoedd cadw i reoli a lliniaru risg 
COVID-19 i bobl dan gadwad.

 

Er mwyn atgyfnerthu'r ffocws ataliol a 
sicrhau bod dull seiliedig ar hawliau dynol 
yn rhan lawn o'i waith monitro, bydd yr 
NPM hefyd yn cyflawni prosiect thematig 
ar waith atal yn 2020-21. Ar gyfer y prosiect 
hwn, bydd yr NPM yn ymgorffori deunyddiau 
ysgrifenedig awdurdodol ar waith atal gan 
gyrff hawliau dynol, fel yr SPT, rhanddeiliaid 
perthnasol ac arbenigwyr mewn canllawiau 
cynghorol a hyfforddiant i aelodau NPM.

Bydd yr NPM hefyd yn ymateb i adroddiad 
Is-bwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Atal 
Arteithio i NPM y DU. Byddwn yn gwneud 
hyn ar y cyd ag aelodaeth NPM ac yn 
archwilio'r rhannau o'r adroddiad a fydd yn 
ddefnyddiol i waith yn y dyfodol. Byddwn 
yn parhau i gydweithio ag Ysgrifenyddiaeth 
yr SPT ar y gwaith hwn, er mwyn ein helpu i 
wella ein gwaith i atal arteithio a cham-drin.
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Atodiadau



Adran pedwar   Atodiadau
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Atodiad I

Rhestr termau
ACCT  Gwaith asesu, gofal yn y ddalfa a gwaith tîm

AGC  Arolygiaeth Gofal Cymru

AGIC  Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru

APT  Y Gymdeithas er Atal Arteithio

CAMHS Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed

CCE  Comisiynydd Plant Lloegr

CCU  Uned Cadw Llys

CDau  Dibyniaethau'r Goron 

CFMT  Tîm Monitro Hediadau Siarter

CI  Yr Arolygiaeth Gofal

CJINI  Arolygiad Cyfiawnder Troseddol Gogledd Iwerddon

CPT  Y Pwyllgor er Atal Arteithio (Cyngor Ewrop)

CQC  Y Comisiwn Ansawdd Gofal

CRC  Y Confensiwn ar Hawliau'r Plentyn (Cenhedloedd Unedig)

DHSC  Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol

DoLS  Trefniadau Diogelu wrth Amddifadu o Ryddid

ECHR  Llys Hawliau Dynol Ewrop

EHRC  Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol 

FAI  Ymchwiliad Damwain Angheuol

HMI  Arolygiaeth Carchardai Ei Mawrhydi

HMICS  Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi ar gyfer yr Alban

HMICFRS Arolygiaeth Cwnstabliaeth a Gwasanaethau Tân ac Achub Ei Mawrhydi 

HMP  Carchar Ei Mawrhydi

HMPPS Gwasanaeth Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi

HMIPS  Arolygiaeth Carchardai Ei Mawrhydi ar gyfer yr Alban

ICETRau Adolygiadau Gofal, Addysg a Thriniaeth Annibynnol

ICVA  Cymdeithas yr Ymwelwyr Annibynnol â'r Ddalfa

ICVau  Ymwelwyr Annibynnol â'r Ddalfa

ICVS  Ymwelwyr Annibynnol â'r Ddalfa yn yr Alban

IMB  Bwrdd Monitro Annibynnol

IMBNI  Byrddau Monitro Annibynnol (Gogledd Iwerddon)
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IPMau  Swyddogion Monitro Carchardai Annibynnol

IRC  Canolfan symud mewnfudwyr

IRP  Adolygiad Annibynnol o Gynnydd

IRTL  Adolygwr Annibynnol Deddfwriaeth Terfysgaeth

JCHR  Cydbwyllgor Hawliau Dynol

LO  Sylwedyddion Lleyg

LPS  Trefniadau Diogelu Rhyddid

MAPPA Trefniadau amlasiantaethol ar gyfer diogelu'r cyhoedd

MoJ  Y Weinyddiaeth Gyfiawnder

MWCS  Comisiwn Lles Meddyliol yr Alban

NAO  Swyddfa Archwilio Genedlaethol

NGO  Sefydliad anllywodraethol

NIPBICVS Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â'r Ddalfa Bwrdd Plismona Gogledd Iwerddon

NIPS  Gwasanaeth Carchardai Gogledd Iwerddon

NPM  Dull Ataliol Cenedlaethol

OASys  System Asesu Troseddwyr

Ofsted  Swyddfa Safonau Addysg, Gwasanaethau Plant a Sgiliau

OPCAT   Protocol Dewisol i'r Confensiwn yn erbyn Artaith neu Driniaeth neu Gosb 
Greulon, Annynol neu Ddiraddiol arall

OTau  Tiriogaethau Tramor 

PACE  Deddf yr Heddlu a Thystiolaeth Droseddol 1984

PECS  Gwasanaethau Hebrwng a Chadw Carcharorion

PERau  Cofnodion Hebryngwyr Pobl

PIRC  Comisiynydd Ymchwiliadau ac Adolygiadau'r Heddlu

PPO  Yr Ombwdsman Carchardai a Phrawf

RPI  Ymyriad Corfforol Cyfyngol

RQIA  Awdurdod Rheoleiddio a Gwella Ansawdd

SCH  Cartref plant diogel

SHRC  Comisiwn Hawliau Dynol yr Alban

SPA  Awdurdod Heddlu'r Alban

SPT   Is-bwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Atal Artaith a Thriniaeth neu Gosb 
Greulon, Annynol neu Ddiraddiol arall

SSV  Ymweliad craffu byr

STC  Canolan hyfforddi ddiogel
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STHF  Cyfleuster dal byrdymor 

TACT  Deddf Terfysgaeth

TR  Gweddnewid Adsefydlu

UNCAT  Confensiwn y Cenhedloedd Unedig yn Erbyn Artaith

UNCRPD Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl ag Anableddau

YOI  Sefydliad troseddwyr ifanc
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