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Cyflwyniad i ddalfeydd yr heddlu yn Ne Cymru 

 
Mae Heddlu De Cymru yn gweithredu 4 dalfa sydd wedi'u lleoli ym Mae Caerdydd, Merthyr Tudful, Abertawe a 

Phen-y-bont ar Ogwr.    

Adeiladwyd y dalfeydd ym Merthyr a Phen-y-bont ar Ogwr yn 2014 i'r un cynllun, gyda 42 cell ym mhob un ac 

wedi'u lleoli i ffwrdd o ganol y dref. Dalfa Abertawe, sydd â 27 o gelloedd, yw'r rhan hynaf o'r ystad dalfeydd bellach 

am ei bod yn rhan o orsaf heddlu Canol Abertawe a adeiladwyd ychydig yn llai nag ugain mlynedd yn ôl.  

 

Cwblhawyd Gorsaf Heddlu Bae Caerdydd yn 2009. Darperir ystafelloedd y ddalfa ar 2 lefel gyda chyfanswm o 60 o 

gelloedd. Er iddi gael ei chodi lai na 10 mlynedd yn ôl mae nifer o broblemau atgyweirio parhaus wedi codi o'r 

gwaith adeiladu gwreiddiol sydd wrthi'n cael eu datrys. 

 

Galw a dadansoddiad yn ôl oedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd   

 
Yn ystod 2017/18 roedd tua 29,000 o arestiadau sylfaenol a arweiniodd at gadw person yn y ddalfa. Mae'r ffigur 

hwn wedi gostwng yn gyson ers 2016 pan oedd y ffigur tua 35,000.  Mae'r duedd wedi bod yn debyg ym mhob 

Uned Reoli Sylfaenol. Isod mae amlinelliad o ddadansoddiad o bobl a gedwir yn y ddalfa yn 2017/18 yn ôl arestiadau 

sylfaenol y mis ar gyfartaledd: 

 

 
 

*mae arestiad sylfaenol yn cyfeirio at y drosedd y caiff yr unigolyn ei arestio ar ei chyfer yn wreiddiol a'i dderbyn i'r 

ddalfa; wedyn gellir arestio unigolyn am droseddau pellach. Defnyddir y term i osgoi cyfrif dwbl.  

 
Materion i'w nodi yn ystod 2017/18 - damweiniau fu bron â digwydd / digwyddiadau niweidiol  

Yn dilyn digwyddiad niweidiol yn Nalfa Merthyr ym mis Mawrth 2016 lle gwnaeth unigolyn dan gadwad greu pwynt 

clymu, cafwyd gwared ar obenyddion dros dro yn nalfeydd Merthyr, Pen-y-bont ar Ogwr a Bae Caerdydd hyd nes 

y gellid profi a chymeradwyo’r addasiadau i gelloedd gan y Swyddfa Gartref at ddefnydd cenedlaethol. Cafodd y 

rhain eu cymeradwyo a chwblhawyd y gwaith ym Mhen-y-bont ar Ogwr a Merthyr yn ystod Haf 2017. Yn ystod y 

cyfnod hwn, gwnaethpwyd trefniadau amgen ar gyfer y rhai dan gadwad yr oedd angen gobenyddion arnynt am 

resymau meddygol. Bydd y gwaith ym Mae Caerdydd yn mynd rhagddo fel rhan o raglen ehangach o welliannau 

ac mae ymwelwyr â’r ddalfa yn parhau i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y broses ac yn rhannu unrhyw sylwadau 

gan y rhai dan gadwad yn eu hadroddiadau ac mewn cyfarfodydd panel 

Rhyw:

82.1% Gwryw

17.9% Benyw

Oedran:

84.9% 21 oed a throsodd

9.3% rhwng 18 ac 20 oed

5.8% plant (rhwng 10 ac 17 oed)

Ethnigrwydd:

88.3% Gwyn

8.2% BAME

3.5% Heb ei nodi

Anabledd ac Iechyd Meddwl:

57.7% arwyddion rhybudd iechyd meddwl

0.5% arwyddion rhybudd anabledd 
(corfforol)

29,000 o arestiadau* 
sylfaenol yn 2017/18
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Cyflwyniad i Gynllun Ymwelwyr Annibynnol â'r Ddalfa De Cymru  

 
 

Trosolwg o ymweld â'r ddalfa yn Ne Cymru 

 

Ar hyn o bryd mae cynllun De Cymru yn cael ei ddarparu gan 

32 o ymwelwyr wedi'u rhannu dros ddau banel – Dwyrain a 

Gorllewin. 

 

Mae panel y Dwyrain yn cynnwys y dalfeydd ym Mae 

Caerdydd a Merthyr. Mae panel y Gorllewin yn ymweld â'r 

dalfeydd ym Mhen-y-bont ar Ogwr ac Abertawe.  Dangosir 

dadansoddiad demograffig o'r cynllun yn y tabl isod:   

 

Oedran Cynllun Aelodaeth De Cymru 

Hyd at 25 oed  

25 i 50 oed 

50 i 70 oed 

70+ oed 

3 

8 

16 

5 

Rhyw  

Gwryw 

Benyw 

12 

20 

Ethnigrwydd  

Gwyn Prydeinig 

Gwyn - Arall  

Cymysg  

Asiaidd 

Heb ei ddatgan 

24 

1 

3 

1 

3 

Yr Iaith Gymraeg  

Siarad Cymraeg yn rhugl 

Dysgwr Cymraeg / eithaf rhugl 

Ddim yn siarad Cymraeg 

Heb ei ddatgan 

2 

5 

20 

5 

 

Cynhelir ymweliadau unwaith yr wythnos â'r dalfeydd ym Merthyr, Bae Caerdydd a Phen-y-bont ar Ogwr gyda thri 

ymweliad bob pythefnos â Gorsaf Canol Abertawe.   

 

Mae proses recriwtio fel arfer yn digwydd unwaith bob 12 i 18 mis yn dibynnu ar leoedd gwag ar y panel. Er nad 

oes uchafswm cyfnod penodiad ar gyfer ymwelwyr gwirfoddol, caiff pob penodiad ei adolygu, gan gynnwys drwy 

gyfweliad ac adnewyddu fetio, bob tair blynedd yn unol â chanllawiau cenedlaethol. 

Yn ystod 2017/18 gadawodd tri ymwelydd y cynllun a phenodwyd saith ymwelydd newydd.  Cafodd naw 

gwirfoddolwr eu hadolygiad tair blynedd yn ystod y flwyddyn.   
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Mae nifer o ymwelwyr profiadol yn rhoi mewnbwn ar ymweld â'r ddalfa i Swyddogion Sifil y Ddalfa a Rhingylliaid y 

Ddalfa fel rhan o'u hyfforddiant.  

 

Nid oes gan Heddlu De Cymru y cyfleusterau i gadw pobl yn y ddalfa o dan Ddeddf Terfysgaeth (TACT) 2000. Fodd 

bynnag, o ystyried y lefel diogelwch / bygythiad barhaus, mae saith o'r Ymwelwyr Annibynnol â'r Ddalfa wedi cael 

eu fetio ac wedi cael hyfforddiant i'w galluogi i ymweld â phobl TACT a gedwir yn y ddalfa pe bai'r angen yn codi 

rywbryd yn y dyfodol.  

 

Materion allweddol, llwyddiannau a heriau yn 2017/18 

Yn ogystal â nodi ac adrodd ar faterion ad hoc yn ystod eu hymweliadau, mae Ymwelwyr Annibynnol â'r Ddalfa yn 

Ne Cymru wedi gwneud y canlynol: 

 monitro amseroedd aros am Oedolion Priodol a herio achosion o blant yn aros dros nos yn y ddalfa 

 gwirio fod dolenni clyw yn gweithio ym mhob rhan o'r ystad dalfeydd 

 parhau i dynnu sylw at safonau glendid yn enwedig yn y ddalfa hŷn yn Abertawe a pharhau i roi gwybod 

am bryderon ynghylch y diffygion amrywiol ym Mae Caerdydd, sy'n deillio o'r adeg y cafodd yr orsaf ei 

hadeiladu.   

 

Mae codi pryderon yn gyson wedi cael ei groesawu gan wasanaethau'r ddalfa sy'n ceisio gwneud gwelliannau o 

ran darpariaeth y dalfeydd eu hunain ac sy'n gwerthfawrogi'r pwys ychwanegol y gall adroddiadau ymwelwyr â'r 

ddalfa ei roi.   

 

Un o'r mesurau y caiff gwasanaethau'r ddalfa eu monitro yn eu herbyn gan arolygiaethau EM yw trin pobl a gedwir 

yn y ddalfa ag urddas. Ar ddiwedd y flwyddyn flaenorol gofynnwyd i ymwelwyr o'r ddau banel am eu barn ar fater 

‘urddas’, yn ymwneud â phobl a gedwir yn y ddalfa yn Abertawe yn cael cynnig y dewis ar adegau o gerdded i'r 

llys mewn cefynnau (ar draws y ffordd o orsaf yr heddlu) neu aros am y daith nesaf i'r llys yn y fan.  Adroddwyd yn 

ôl ar ganlyniad yr ymgynghoriad ar ddechrau 2017-2018, sef bod mynd â phobl a gedwir yn y ddalfa ar droed mewn 

cefynnau i'r llys yn ddiurddas ac ni ddylai barhau. 

 

Mae gwirfoddolwyr De Cymru hefyd wedi ymateb i'r her genedlaethol i wella darpariaeth cynnyrch misglwyf i 

fenywod a gedwir yn y ddalfa drwy ofyn i fenywod yn y ddalfa a oeddent wedi cael cynnig cynnyrch misglwyf yn 

ogystal â gwirio argaeledd ac ansawdd eitemau o gynnyrch misglwyf. 

 

Aeth cadeiryddion y paneli i friffiau Digwyddiad Niweidiol a gynhaliwyd gan Wasanaethau'r Ddalfa dros y flwyddyn 

ac roeddent yn gallu cwestiynu graddau digwyddiadau hunan-niweidio yn y ddalfa ledled ardal De Cymru ac 

adrodd yn ôl ar hyn i aelodau'r panel.   

 

Sut caiff ymweld â'r ddalfa yn Ne Cymru ei drefnu a'i arwain?  

Mae'r ddau banel yn cyfarfod ag Arolygydd Rhanbarthol y Ddalfa a Rheolwr y Cynllun bob chwarter i godi materion 

o bryder sy'n deillio o ymweliadau, tynnu sylw at arfer da a thrafod unrhyw newidiadau mewn polisi a gweithdrefn 

sy'n effeithio ar y ddalfa leol a rôl ymwelwyr.  Caiff pob panel ei gadeirio gan ymwelydd a benodwyd gan aelodau'r 

panel am gyfnod o dair blynedd. 

Llunnir crynodeb o faterion a nodwyd yn ystod y chwarter blaenorol gan Reolwr y Cynllun mewn ymgynghoriad ag 

aelodau'r panel a'i ddosbarthu i'r Arolygydd a'r aelodau cyn y cyfarfod i alluogi pawb i ‘ddod yn barod’ i drafod. 

Wrth gwrs, gellir codi materion ychwanegol ar y diwrnod. Roedd cyfarfodydd y panel yn 2017/18 hefyd yn cynnwys:  

 

 Mewnbwn cryno ar ‘fechnïaeth cyn cyhuddo’ (Rhingylliaid/Arolygydd y Ddalfa) 

 Sesiwn loywi ar ‘hawliau’ (Rhingylliaid/Arolygydd y Ddalfa)  

 Mewnbwn ar fygydau diogelu rhag poer (Arolygydd y Ddalfa)  
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 Trafodaeth am drin pobl a gedwir yn y ddalfa sy'n mynd drwy broses ailbennu rhywedd 

 Trafodaeth am lefelau meddwdod y mae'n addas eu rheoli yn y ddalfa 

 Hyfforddiant cryno gan Gymdeithas yr Ymwelwyr Annibynnol â'r Ddalfa am Goncordat Plant 

 Blasu prydau parod y ddalfa   

 

Cynhelir cyfarfod Grŵp Adolygu Ymwelwyr Annibynnol â'r Ddalfa ar y cyd bob chwe mis, wedi'i gadeirio gan 

Bennaeth Staff y Comisiynydd ac mae Cadeiryddion a Chydlynwyr y Paneli a'r Prif Arolygydd ar gyfer 

Gwasanaethau'r Ddalfa yn bresennol. Mae hyn yn rhoi cyfle i drafod materion thematig, i Wasanaethau'r Ddalfa 

godi unrhyw bryderon o ran y cynllun gwirfoddoli a chael y newyddion diweddaraf am gynlluniau a datblygiadau 

yn y dyfodol. 

 

Yn lle'r Seminar Blynyddol ar gyfer Ymwelwyr â'r Ddalfa, y llynedd cynhaliwyd y Diwrnod Gwirfoddolwyr cyntaf o 

fewn teulu gwirfoddolwyr Heddlu De Cymru. Er, wrth gwrs, bod y cynllun Ymwelwyr Annibynnol â'r Ddalfa yn 

annibynnol ar yr heddlu, teimlwyd y byddai'n werthfawr i'r gwirfoddolwyr gael cyfle i gwrdd â gwirfoddolwyr eraill 

a siarad am eu rôl fel ymwelwyr annibynnol.  Roedd arddangosiadau yn ystod y dydd yn cynnwys technegau atal a 

defnyddio mygydau diogelu rhag poer, wedi'u cyflwyno gan swyddogion y ddalfa profiadol.     

 

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, Y Gwir Anrh Alun Michael: 

“Mae gwirfoddoli yn dod â manteision enfawr i unrhyw gymuned yn ogystal ag i'r 

gwirfoddolwyr eu hunain a'r rhai y maent yn eu helpu. Mae hyn yn wir hyd yn oed am 

agweddau ar wirfoddoli sy'n llai amlwg na'r rhan fwyaf, megis y gwirfoddolwyr hynny sy'n 

monitro ein dalfeydd, ein carchardai a'n llysoedd. Nid oes ganddynt broffil cyhoeddus 

uchel, yn bennaf am eu bod yn gweithredu mewn mannau nid yw'r rhan fwyaf ohonom 

byth yn eu gweld. Felly mae'r adroddiad blynyddol hwn yn gyfle i dynnu sylw at y “weithred 

hanfodol dinasyddiaeth” anhunanol hon sy'n helpu i sicrhau bod hawliau a llesiant y bobl 

a gedwir yn y ddalfa yn cael eu cynnal yn unol â'n hymrwymiad ehangach i hawliau dynol 

a chymdeithas gyfiawn. Diolch i bob un o'n hymwelwyr annibynnol â'r ddalfa am eu hymrwymiad gwirfoddol yn 

ystod 2017/18.” 

 

Lee Jones, Pennaeth Staff dros Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru: 

“Fel Cadeirydd y Grŵp Adolygu Ymwelwyr Annibynnol â'r Ddalfa ar y Cyd, mae ymroddiad 

aelodau'r panel i geisio sicrhau y safonau uchaf o ofal ar gyfer pobl a gedwir yn y ddalfa 

yn Ne Cymru wedi creu argraff arnaf. P'un a yw hyn drwy helpu i sicrhau na chaiff plant eu 

cadw yn y ddalfa dros nos, bod Oedolion Priodol ar gael yn brydlon, cyflenwadau digonol 

ac amrywiol o brydau a digon o flancedi neu fod ystafelloedd y ddalfa yn lân ac mewn 

cyflwr da – mewn ein hymwelwyr gwirfoddol yn monitro pob agwedd ar y ddalfa drwy eu 

hapwiriadau a thrwy siarad â phobl a gedwir yn y ddalfa.  Fel y Pennaeth Staff, rwy'n gyfrifol 

am sicrhau bod y Comisiynydd yn cyflawni ei swyddogaethau statudol sy'n cynnwys dwyn 

y Prif Gwnstabl i gyfrif ac mae ein hymwelwyr â'r ddalfa yn chwarae rhan hanfodol yn y gwaizth hwnnw. Fodd 

bynnag, rwyf hefyd yn gwybod o'r cyfarfodydd Adolygu Ymwelwyr Annibynnol â'r Ddalfa ar y Cyd bod cydweithwyr 

yn yr heddlu a gwasanaethau'r ddalfa yn croesawu ac yn gwerthfawrogi'r craffu allanol y mae aelodau annibynnol 

o'r gymuned yn ei gynnig o ran y ddalfa.  Diolch i'n holl ymwelwyr am eu gwaith caled dros y flwyddyn ddiwethaf”     

 



  

 

  

7 
 

Mae Cadeiryddion y Paneli, Marilyn Lloyd o Banel y Gorllewin a Hugh Pattrick o Banel 

y Dwyrain wedi tynnu sylw ar y cyd at y rhan bwysig a chwaraeir gan gydberthnasau 

gwaith da o ran ymweld â'r ddalfa: 

“Er mwyn i ymweliadau â'r ddalfa fod yn effeithiol, mae'n hanfodol bod Ymwelwyr â'r 

Ddalfa a swyddogion a staff yr heddlu yn datblygu ac yn cynnal cydberthnasau gwaith 

proffesiynol ar sail cyd-barch a dealltwriaeth o rolau dilys ei gilydd. Mae'n rhaid i 

ymwelwyr hefyd weithio'n dda gyda'i gilydd ac fel rhan o dîm. Yn Ne Cymru rydym yn falch ein bod wedi meithrin 

cydberthnasau gwaith da â Swyddogion Sifil y Ddalfa, Rhingylliaid ac Arolygwyr y ddalfa. Os oes unrhyw broblemau 

unrhyw bryd o ran trefniadau ymweld neu bryderon a nodwyd yn ystod ymweliadau gellir datrys y rhain yn gyflym 

yn ystod yr ymweliad, yn ein cyfarfodydd panel neu yn y cyfarfod Adolygu Ymwelwyr Annibynnol â'r Ddalfa ar y 

Cyd gyda Phennaeth y Ddalfa a Phennaeth Staff y Comisiynydd.” 

 

Data ymweld â'r ddalfa 2017/18  

 
Cynhaliwyd cyfanswm o 224 o ymweliadau yn 2017-18 gyda 92.4% o'r 826 o bobl a gedwir yn y ddalfa a oedd ar 

gael yn cael ymweliad. Ym mhanel y Dwyrain ymwelwyd â 100% o'r plant a oedd ar gael (23) ac ym mhanel y 

Gorllewin ymwelwyd â 19 o'r 21 o blant (90%). Targed nifer yr ymweliadau ar gyfer Pen-y-bont ar Ogwr, Merthyr a 

Bae Caerdydd yw 52 y flwyddyn ar hyn o bryd gyda 78 ar gyfer Abertawe. Gwnaeth aelodau'r panel ystyried lleihau 

nifer Abertawe i 52 ond teimlwyd y gellid cyfiawnhau y nifer uwch o ymweliadau gan lefel y problemau a godwyd 

yn ystod ymweliadau.  Gall pobl a gedwir yn y ddalfa beidio â bod ‘ar gael’ am amrywiaeth o resymau gan gynnwys: 

maent yn cysgu, yn feddw, mewn cyfweliad, neu o ganlyniad i gyngor i beidio ag ymweld â phobl benodol a gedwir 

mewn dalfeydd am eu bod yn gynhyrfus neu'n ymosodol iawn.  

 

Mae'r tablau a'r siartiau isod yn rhoi dadansoddiad manylach o ddata ymweld.  

 

 
 

Diwrnodau ac amseroedd ymweld 

 

O dan y cynllun yn ei gyfanrwydd cynhaliwyd 15% o ymweliadau ar benwythnos (dydd Sadwrn/dydd Sul) gyda 

chyfran fwy ym mhanel y Gorllewin (20%) o gymharu â phanel y Dwyrain (9%), er yn y Dwyrain dydd Sadwrn oedd 

y diwrnod mwyaf aml a dydd Sul yn y Gorllewin.  

Nifer yr ymweliadau yn ôl gorsaf 

Caerdydd Merthyr Abertawe Pen-y-bont ar Ogwr 

 Panel y Dwyrain 99 

 

Panel y Gorllewin 125 
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Dydd Llun oedd y diwrnod mwyaf poblogaidd ar gyfer ymweliadau yn y ddau banel gyda 27% yn y Dwyrain a 19 

yn y Gorllewin. Mae'r siart yn dangos dadansoddiad o ymweliadau yn ôl diwrnod yr wythnos yn y ddau banel: 

 
Mewn perthynas ag amseroedd ymweld, cynhaliwyd y mwyafrif helaeth o ymweliadau yn ystod ‘oriau swyddfa’ yn 

y ddau banel – yn y Dwyrain dechreuodd 78% o ymweliadau rhwng 8am a 6pm ac yn y Gorllewin roedd y ffigur 

hwn ychydig yn uwch, sef 83%. 

 

Roedd ymweliadau a ddechreuodd rhwng 6pm a 7:30pm (y ‘cyfnod trosglwyddo’ rhwng sifftiau) yn cyfrif am 6% o 

ymweliadau ym mhanel y Gorllewin a 12% o ymweliadau ym mhanel y Dwyrain. Cynghorir ymwelwyr i fod yn ystyriol 

o'r pwysau ychwanegol ar staff / swyddogion ar yr adeg hon oherwydd bod angen trosglwyddo manylion pawb 

sydd yn y ddalfa.  Mae'n fwy tebygol y bydd yn rhaid i ymwelwyr sefyll yn ôl ac arsylwi os byddant yn cyrraedd 

ychydig cyn 7pm neu tua'r adeg honno.  

 

Mae nifer isel yr ymweliadau yn hwyrach yn y nos, dros nos ac ar benwythnosau, yn enwedig ar ddydd Sadwrn, 

wedi cael ei godi mewn cyfarfodydd panel gan y Cydlynwyr a Rheolwr y Cynllun, a bydd gwirfoddolwyr yn parhau 

i gael eu hannog i amrywio eu hymweliadau i ehangu dosbarthiad yr ymweliadau yn ystod yr amseroedd a'r dyddiau 

hyn yn unol â chanllawiau cenedlaethol a lleol.  Mae ymwelwyr yn blaenoriaethu ymweliadau â phlant a menywod 

yn y ddalfa, os bydd yr ystafelloedd yn brysur iawn ac ni ellir ymweld â phawb a gedwir yn y ddalfa oherwydd 

cyfyngiadau amser ar staff y ddalfa sy'n bresennol yn ystod ymweliadau. 

 

 

 Ymweliadau â phlant yn ôl 

Rhyw 

Dwyrain Gorllewin 2017/18 

Gwryw Benyw     Gwryw      Benyw Cyfanswm 

Cyfanswm yn y ddalfa 33 8 28 5 74 

Cyfanswm ar gael ar gyfer 

ymweliad 

22 
1 19 2 44 

Nifer yr ymwelwyd â nhw 22 1 18 1 42 

% yr ymwelwyd â nhw 100% 100% 95% 50% 95% 
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Ymweliadau ag oedolion yn 

ôl Rhyw 

Dwyrain Gorllewin 2017/18 

Gwryw Benyw     Gwryw      Benyw Cyfanswm 

Cyfanswm yn y ddalfa 724 130 894 156 1904 

Cyfanswm ar gael ar gyfer 

ymweliad 

392 
75 272 43 782 

Nifer yr ymwelwyd â nhw 353 67 259 42 721 

% yr ymwelwyd â nhw 90% 89% 95% 98% 92% 

 

Problemau a godwyd yn ystod ymweliadau 
 

 Mae Rheolwr y Cynllun yn dosbarthu problemau a godwyd yn ystod 

ymweliadau o dan nifer o benawdau ac mae hyn yn rhoi ‘cipolwg’ ar 

sylwadau'r ymwelwyr. Yn y mwyafrif helaeth o achosion, nid yw'r 

rhain yn golygu nac yn awgrymu bod y bobl a gedwir yn y ddalfa yn 

cael eu trin yn wael, er y gall arwain at gam gweithredu gan 

swyddogion y ddalfa i ddatrys y broblem. Er enghraifft, gall person a 

gedwir yn y ddalfa achub ar y cyfle pan fydd ymwelwyr yn bresennol 

i ofyn am flanced ychwanegol neu ddiod boeth a bydd yr ymwelwyr 

yn nodi sut y gweithredir ar hyn ar adeg yr ymweliad.  Fodd bynnag, 

os bydd nifer fawr o bobl a gedwir yn y ddalfa yn gofyn am eitemau 

o'r fath, gall awgrymu, er enghraifft, fod swyddogion wedi bod yn rhy 

brysur i sicrhau eu bod yn diwallu anghenion lles y bobl a gedwir yn y ddalfa yn brydlon ac y byddai hyn yn cael ei 

godi eto ar adeg yr ymweliad a'i adrodd i gyfarfod y panel. 

 

Bydd ymwelwyr yn mynd i'r afael â phroblemau brys ar adeg yr ymweliad a/neu gellir eu codi â Rheolwr y Cynllun 

a fydd yna'n codi'r broblem yn uniongyrchol â'r Arolygydd neu swyddog uwch. Eir i'r afael â phroblemau mewn 

cyfarfodydd panel a gan y Grŵp Adolygu Ymwelwyr Annibynnol â'r Ddalfa ar y Cyd hefyd.   

 

Pan fydd person a gedwir yn y ddalfa yn tynnu sylw at bryder neu'n gwneud cwyn anffurfiol i ymwelwyr, caiff hyn 

ei godi gyda staff y ddalfa a chaiff y cofnod cadwraeth ei wirio gyda chaniatâd y person a gedwir yn y ddalfa.  

Cynghorir pobl a gedwir yn y ddalfa os ydynt yn dymuno cwyno dylent siarad â'r swyddog cyfrifol. Ceir y penawdau 

ac enghreifftiau o sylwadau wedi'u dosbarthu o dan bob pennawd isod:   

 

Iechyd a Diogelwch 

Anaml y nodir problemau Iechyd a Diogelwch ond mae enghreifftiau wedi cynnwys:  

 

 Pen-y-bont ar Ogwr:  ‘Darn o arian 1g (daethpwyd o hyd iddo) ar y matres’ mewn cell a oedd yn cael ei 

defnyddio. Cafwyd gwared ar y darn arian am ei fod yn berygl posibl. 

 Abertawe:  Tynnodd ymwelwyr ‘hen obennydd chwâl’ y teimlwyd ei fod yn berygl (oherwydd ymylon miniog 

o bosibl)  

 Merthyr: ‘nodwyd ymylon miniog yn y panel cyfathrebu mewn un gell’ 

 Bae Caerdydd:   ‘matres yn ardal y gawod – perygl baglu’ 

 Codwyd pryderon ar nifer fach o achosion hefyd am ddigonolrwydd lefelau staffio i gynnal lles pobl a gedwir 

yn y ddalfa petai argyfwng annisgwyl yn digwydd.   

 

Lles pobl a gedwir yn y ddalfa  

 Abertawe: ‘person a gedwir yn y ddalfa yn iawn... ond ni wnaeth ddatgelu gorbryder ac iselder i'r heddlu...’ 
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 Abertawe: ‘menyw – poeni am y plant (gartref)...’ 

 Bae Caerdydd: ‘derbyniad da ond dim swyddog sifil y ddalfa benyw ar ddyletswydd’ (4 benyw yn cael eu 

cadw yn y ddalfa) 

 Bae Caerdydd: ‘esgidiau'r bobl a gedwir yn y ddalfa wedi'u tynnu a'u traed yn oer. Gofynnwyd am 

slipars/daps’ 

 

Atgyweiriadau a diffygion  

 Bae Caerdydd: ‘cawod gyferbyn â chell 3 yn achosi llifogydd o hyd’ 

 Bae Caerdydd: ‘celloedd yn glòs iawn ac yn anghyfforddus o gynnes’ 

 

Glendid 

 Bae Caerdydd: ‘nodwyd nad oedd cell wedi cael ei defnyddio am 3 diwrnod am ei fod yn fudr’  

 Abertawe: ‘nodwyd bod baw wedi cronni na ellid ei waredu drwy drefn lanhau arferol – angen glanhau'n 

drwyadl’ 

 

Darpariaeth a Storfeydd  

 Abertawe: ‘problemau gyda chyflenwad blancedi ... prinder’  

 Merthyr: ‘methu â dod o hyd i Qur’an’ 

 Merthyr: ‘stoc isel o flancedi’  

 

Defnyddir y categori hwn ar y cyfan i nodi materion sy'n ymwneud â'r broses ymweld, megis oedi wrth gael 

mynediad, ond gellir ei ddefnyddio ar gyfer sylwadau ad hoc eraill. Roedd enghreifftiau yn ystod 2017/2018:  

 Merthyr: ‘y ddalfa yn brysur iawn..., 1 person a gedwir yn cael ei wylio un i un, 2 berson a gedwir yn cael eu 

prosesu ac 1 yn aros i ddod i mewn...am fod y ddalfa mor brysur rhoddwyd terfyn ar yr ymweliad’ 

 Bae Caerdydd: ‘Swyddog Sifil y Ddalfa yng ngolwg llawn y bobl a gedwir yn y ddalfa wrth siarad â ni, yn 

ymuno â'r sgwrs...’ (dylai swyddogion gadw Ymwelwyr Annibynnol â'r Ddalfa yn y golwg, ond ni ddylent 

fod o fewn clyw sgyrsiau â phobl a gedwir yn y ddalfa)  

 Bae Caerdydd: ‘soniodd y person a gedwir yn y ddalfa am ymdrin â'r Qur’an’  

 Abertawe: ‘nododd Rhingyll y Ddalfa fod galwadau 101 gan y cyhoedd yn cael eu cyfeirio at y ddalfa yn 

ddiangen (gan fynd ag amser i ffwrdd o sicrhau lles y bobl a gedwir yn y ddalfa)’ 

 

Crynodeb o broblemau a godwyd yn 2017/18 

 2017/18 

Nifer y problemau 

2017/18 

% y problemau* 

2016/17 

Nifer y problemau 

2016/17 

% y problemau* 

Cyfanswm yr ymweliadau 224 211 

Dim problemau 66 30% 74 35% 

Iechyd a diogelwch 13 6% 3 1% 

Lles pobl a gedwir yn y 

ddalfa 

97 43% 89 42% 

Glendid 17 8% 6 3% 

Atgyweiriadau a Diffygion  70 31% 68 32% 

Darpariaeth /storfeydd 24 11% 12 6% 

Arall  29 13% 18 9% 
 *mae cyfanswm y canrannau dros 100% oherwydd gellir nodi nifer o broblemau mewn un ymweliad  
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Canlyniadau'r cynllun Ymwelwyr Annibynnol â'r Ddalfa 
 

Roedd y ddau banel o'r farn bod eu cydberthnasau gwaith â swyddogion a staff yn y ddalfa yn ystod 2017-2018 yn 

gadarnhaol iawn ar y cyfan ac yn y rhan fwyaf o achosion ymdriniwyd ag unrhyw broblemau neu geisiadau am 

wybodaeth bellach yn briodol. Roedd nifer fach o achosion lle roedd ymwelwyr yn teimlo nad oedd problemau 

roeddent wedi'u codi wedi cael y lefel briodol o ymateb. Roedd y rhain yn cynnwys ym Mhanel y Dwyrain (cyfarfod 

panel Mehefin 2017) nad oedd Swyddogion Sifil y Ddalfa bob amser yn cymryd pryderon am iechyd meddwl neu 

drallod pobl a gedwir yn y ddalfa o ddifrif ac ym Mhanel y Gorllewin ei bod yn cymryd yn rhy hir i fynd i'r afael â 

phryderon am lendid y ddalfa a bod angen glanhau'n drwyadl.   Mae barn ymhlith ymwelwyr fod gan y dalfeydd 

gwahanol awyrgylch neu deimlad gwahanol – er enghraifft, ystyrir ar y cyfan fod Merthyr yn canolbwyntio'n fwy ar 

y person tra ystyrir bod Bae Caerdydd yn cael ei arwain yn fwy gan brosesau.  Mae enghraifft o hyn yn ymwneud â 

faint o hyblygrwydd sydd o ran cynnig prydau i bobl a gedwir yn y ddalfa y tu allan i amseroedd prydau 

cydnabyddedig fel y nodir yng Nghod C PACE, y ddeddfwriaeth sy'n llywodraethu triniaeth a gofal y rhan fwyaf o 

bobl a gedwir yn y ddalfa.  Mae'n ansicr p'un a yw hyn o ganlyniad i swyddogion a staff yng ngogledd ardal Heddlu 

De Cymru yn adnabod y bobl a gedwir yn well o gymharu â swyddogion sy'n gweithio yn y ddinas fawr yng 

Nghaerdydd, neu ffactor cynllun/trefn neu ‘brysurdeb’ gymharol y dalfeydd.        

 

Lle mae problemau wedi codi ynghylch cael gafael ar gofnodion cadwraeth person a gedwir yn y ddalfa neu'r ffordd 

y cynhelir ymweliadau, gyda bylchau achlysurol mewn gwybodaeth am y broses ymweld â'r ddalfa, ar y cyfan mae'r 

rhain wedi cael eu datrys yn gyflym mewn cyfarfodydd panel.  

 

Sut mae'r heddlu yn ymateb i'ch canfyddiadau 

 
Prif Gwnstabl Cynorthwyol, Jenny Gilmer: 

“Mae'r fenter Ymwelwyr Annibynnol â'r Ddalfa yn enghraifft wych o sut mae'r cymunedau yn 

Ne Cymru yn ein helpu i sicrhau ein bod yn darparu'r gwasanaeth gorau posibl i'r rhai a gedwir 

yn y ddalfa. Mae'n ein galluogi ni, fel sefydliad, nid yn unig i glywed barn ymwelwyr annibynnol, 

ond hefyd adrodd yn ôl am y gwaith a wneir o ganlyniad i hynny mewn ymateb i'w sylwadau. 

Mae'r ymwelwyr â'r ddalfa yn rhoi o'u hamser i gyflawni'r rôl bwysig iawn hon ac rydym yn 

hynod ddiolchgar am eu gwybodaeth a'u harbenigedd.” 

 

Cynlluniau yn y dyfodol 
 

Mae angen recriwtio ymhellach i Banel y Dwyrain o ymwelwyr yn ystod 2018/19 i ddod â'r niferoedd i lefel fwy 

cynaliadwy yn dilyn nifer fach o bobl yn ymddiswyddo yn ystod y flwyddyn. Mae ehangu dosbarthiad yr ymweliadau 

dros yr wythnos yn parhau i fod yn her, yn enwedig i sicrhau bod mwy o ymweliadau ar ddydd Sadwrn a'r tu allan 

i ‘oriau swyddfa’.   Mae Rheolwr y Cynllun wedi adolygu'r Fframwaith Sicrhau Ansawdd newydd a gyflwynwyd gan 

Gymdeithas yr Ymwelwyr Annibynnol â'r Ddalfa a bydd yn ymgynghori ag aelodau o'r panel am y lefel gyflawniad 

briodol ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod. Mewn perthynas â hyfforddiant, darperir modiwlau hyfforddiant cryno 

pellach fel rhan o'r cylch chwarterol o gyfarfodydd panel.   

 

Y bwriad hefyd yw ymestyn y gwaith o hyrwyddo'r cynllun ymweld â'r ddalfa gan ddefnyddio llwyfannau cyfryngau 

cymdeithasol yn ogystal â gwefan y Comisiynydd a dulliau mwy traddodiadol. I gael rhagor o wybodaeth am ein 

Hymwelwyr Annibynnol â'r Ddalfa, ewch i: Southwalescommissioner.org.uk 
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