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CYFLWYNIAD 
 
Mae Arolygaeth Carchardai EM (HMIP) ac Arolygaeth Gwasanaeth Prawf EM yng Nghymru a Lloegr yn arolygiaethau annibynnol sy’n craffu ar y ffordd 

y trinnir carcharorion a throseddwyr ac ar amodau eu carchariad a’u goruchwyliaeth. Maent yn adrodd eu canfyddiadau ynglŷn â charchardai, sefydliadau 

ar gyfer troseddwyr ifanc ac effeithiolrwydd gwaith y gwasanaeth prawf, Cwmnïau Adsefydlu Cymunedol (CRCs) a gwasanaethau ar gyfer troseddwyr 

ifanc ledled Cymru a Lloegr i’r Weinyddiaeth Cyfiawnder (MoJ) a Gwasanaeth Carchardai a Phrawf ei Mawrhydi (HMPPS). Mewn ymateb i’r adroddiad 

disgwylir i HMPPS / MoJ ddrafftio cynllun gweithredu atebol ac amserol yn ymateb i’r argymhellion. Mae’r cynllun gweithredu yn cadarnhau a gytunwyd 

â’r argymhellion ai peidio neu a chytunwyd â hwy’n rhannol (gweler y categorïau isod). Pan gytunwyd â’r argymhelliad neu pan gytunwyd ag ef yn 

rhannol, bydd y cynlluniau gweithredu’n darparu camau gweithredu penodol yn ymateb i’r argymhellion hyn. Mae’r camau gweithredu’n eglur, yn 

fesuradwy, yn gyraeddadwy ac yn berthnasol a nodir gweithredwr ac amserlen pob cam yn eglur. Anfonir cynlluniau gweithredu i HMIP ac fe’u cyhoeddir 

ar wefan Prison Finder HMPPS. At hynny byddir yn monitro cynnydd gweithrediad y cynlluniau gweithredu ac yn adrodd ar hynny. 

 

 

 

 

 

Term  Diffiniad  Sylw ychwanegol 

Cytunwyd 
Cytunwyd yn llwyr â’r argymhelliad, 
gellir ei wireddu ac mae’n fforddiadwy. 

Dylai’r ymateb egluro’n glir sut y byddir yn gwireddu’r argymhelliad o 
fewn cyfyngiadau’r amserlen. Dylai camau gweithredu ddilyn 
egwyddorion SMART (Penodol, Mesuradwy, Cyraeddadwy, Realistig a 
Phennu Amser) cyn belled ag y bo modd. Dylai camau gweithredu fod 
yn ddigon penodol fel y gellir olrhain cynnydd.   

Cytunwyd yn rhannol 

Dim ond rhan o’r argymhelliad y 
cytunwyd ag ef, y gellir ei wireddu, sy’n 
fforddiadwy ac y byddir yn ei weithredu. 
Efallai fod hyn am na allwn weithredu’r 
argymhelliad yn ei gyfanrwydd am 
resymau ynglŷn â chomisiynu, polisi, 
gweithredu neu fforddiadwyedd.   

Rhaid i’r ymateb ddatgan yn glir pa ran o’r argymhelliad a weithredir 
ynghyd â chamau yn dilyn egwyddorion SMART sy’n ddigon penodol fel 
y gellir olrhain cynnydd.  
Rhaid egluro pam na ellir cytuno’n llwyr â’r argymhelliad - rhaid i’r 
eglurhad nodi’n glir ai rhesymau ynglŷn â chomisiynu, polisi, gweithredu 
ynteu fforddiadwyedd sy’n cyfrif am hynny. 

Ni chytunwyd 

Ni chytunwyd â’r argymhelliad ac ni 
fyddir yn ei weithredu.   
Efallai fod hyn am resymau ynglŷn â 
chomisiynu, polisi, gweithredu neu 
fforddiadwyedd. 

Rhaid i’r ymateb ddatgan yn glir pan ddewiswyd yr opsiwn hwn. 
Rhaid egluro pam na ellir cytuno â’r argymhelliad - rhaid i’r eglurhad 
nodi’n glir ai rhesymau ynglŷn â chomisiynu, polisi, gweithredu ynteu 
fforddiadwyedd sy’n gyfrifol am hynny . 



   

CYNLLUN GWEITHREDU: ADRODDIAD HMIP         

SEFYDLIAD: CEM a STI PARC 

1. 
Rhif yr 

argymhelliad 

2. 
Argymhelliad 

3. 
Cytunwyd / 
Cytunwyd 

yn rhannol / 
Ni 

chytunwyd 

4. 
Ymateb 

CaM Gweithredu a Gymerwyd / a Gynlluniwyd 

5. 
Gweithredwr 

Cyfrifol 

6. 
Dyddiad 
Targed 

 Prif Argymhellion     

 I’r Cyfarwyddwr     

5.1 Dylid sicrhau bod yr holl fechgyn 

yn cael digon o fwyd ar gyfer eu 

datblygiad a dylai ansawdd y 

bwyd fod yn ddigon da i’w 

hannog i fwyta’n dda. (S39) 

Cytunwyd Mae’r fwydlen sylfaenol a ddarperir gan Aramark, ac 
ychwanegion bwyd eraill a ddarperir gan G4S, yn dod yn 
gyfanswm o 3,255 calori y bachgen sy’n ddigon i ddiwallu 
anghenion diet bachgen yn ei arddegau rhwng 15 a 18 oed. 
Byddir yn gwneud newidiadau i’r bwydlenni wythnosol 
presennol a’r eitemau ychwanegol dyddiol yn dilyn 
ymgynghori â bechgyn ifanc. 
 

Cyfarwyddwr 
CEM a STI Parc 
(G4S) 

Mai 2019 

Byddir yn cynnal adolygiad cynhwysfawr o’r fwydlen ac yn 
gwneud newidiadau pellach i brydau bwyd yn dilyn 

ymgynghori â bechgyn ifanc. Bydd y rheolwr arlwyo yn 

mynychu cyfarfodydd gyda’r bechgyn ifanc bob mis, a fydd yn 
caniatáu iddynt godi unrhyw bryderon a byddir yn cynnal 
arolwg o’r holl fechgyn ym mis Ebrill a mis Medi 2019. Bydd yr 
adolygiad yn cynnwys paratoi bwyd, dewis bwydlenni, eitemau 
ychwanegol dyddiol a gweini bwyd. 
 

Cyfarwyddwr 
CEM a STI Parc 
(G4S) 

Medi 2019 

Bydd y rheolwr yn sicrhau’n ddyddiol fod gwiriadau 
tymheredd, diogelwch a thrin bwyd yn digwydd yn unol â’r 

gofynion. 
 

Cyfarwyddwr 
CEM a STI Parc 
(G4S) 

Cwblhawyd 

5.2 Dylid cwblhau asesiadau 
cynhwysfawr o risg o niwed gan 
ystyried pob gwybodaeth sydd ar 
gael ar gyfer pob bachgen a dylid 
defnyddio’r asesiadau ar gyfer 
rheoli yn yr uned ac ar gyfer 
gwaith adsefydlu. Dylid cydlynu 
pob gwaith dilynol mewn 
perthynas ag adsefydlu a 

Cytunwyd Mae’r safonau cenedlaethol ar gyfer plant yn y ddalfa yn 

mynnu, pan fo plentyn yn cyrraedd y ddalfa neu cyn gynted â 

bo modd wedi hynny, y dylai darparwyr diogel gynnal asesiad 
cynhwysfawr sy’n cynnwys asesiad diogelwch a risg o niwed.  
Byddir yn cwblhau adolygiad ffurfiol o’r system reoli achosion 
yn cynnwys y camau gweithredu isod.  

Cyfarwyddwr 
CEM a STI Parc 
(G4S) 

Awst 2019 

Bydd y Tîm Anghenion, Ymgysylltu a Lles (NEWT) yn cydlynu 
gwaith cynllunio ar gyfer adsefydlu neu ryddhau yr ymgymerir 

Cyfarwyddwr 
CEM a STI Parc 
(G4S) 

Cwblhawyd 



   

chynllunio ar gyfer rhyddhau, yr 
ymgymerir ag ef gan bartneriaid 
mewnol ac allanol, drwy’r rheolwr 
achos NEWT cyfrifol. (S40) 

ag ef gan staff yr Uned Bobl Ifanc (YPU) fewnol a phartneriaid 
y Gwasanaeth Troseddwyr Ifanc (YOS) allanol. 

Bydd cyfarwyddyd sydd wedi ei adolygu ar reoli risg ac 
adsefydlu ar gyfer y NEWT a’r rheolwr adsefydlu yn 
cyfarwyddo gwaith staff yn adnabod a rheoli risg, yn 
cofnodi camau gweithredu ac yn cyfathrebu gyda’r 
YOS er mwyn datblygu cynlluniau adsefydlu addas sy’n 
canolbwyntio ar risg. 

Cyfarwyddwr 
CEM a STI Parc 
(G4S) 

Cwblhawyd 

Bydd rhaglen hyfforddi ar gyfer NEWT a’r rheolwr 
adsefydlu yn cynnwys: adnabod, cofnodi, cyfathrebu a 
rheoli risg. 

Cyfarwyddwr 
CEM a STI Parc 
(G4S) 

Cwblhawyd ac 
yn mynd 
rhagddo 
 

Bydd yr hyfforddi a’r mentora a ddarperir gan Uwch 
Reolwr Prawf y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol (NPS) 
yng nghyswllt gwaith achos y NEWT yn canolbwyntio 
ar adnabod a rheoli risg, a rhannu ymarfer da pan fo 
hynny’n briodol. 

Cyfarwyddwr 
CEM a STI Parc 
(G4S) 

Cwblhawyd ac 
yn mynd 
rhagddo 
 

Proses sicrhau ansawdd wedi ei hadolygu ar gyfer 
rheoli achosion. Bydd y broses yn canolbwyntio ar 
adnabod ac asesu risg o niwed. Bydd y broses yn 
sicrhau yr ystyrir pob gwybodaeth sydd ar gael, ac y 
caiff yr wybodaeth ei hadolygu a’i chynnwys mewn 
cynlluniau adsefydlu. Bydd hyn yn cyfarwyddo’r ffordd y 
rheolir pobl ifanc, yn yr uned ac yn ystod gwaith 
adsefydlu. 

Cyfarwyddwr 
CEM a STI Parc 
(G4S) 

Cwblhawyd ac 
yn mynd 
rhagddo 
 

Bydd y NEWT a’r Rheolwr Adsefydlu yn bresennol yng 
ngham cymunedol adolygiad thematig HMIP o 
adsefydlu ar gyfer pobl ifanc. Bydd NEWT yn mynychu 
cyfarfod HMIP i roi sylwadau i YOS, yn achos Timau 
Troseddwyr Ifanc (YOT) a fu’n rheoli pobl ifanc yn CEM 
Parc yn flaenorol. Pwrpas yr ymarferiad yw rhannu 
arfer, adnabod gwendidau mewn systemau ar y cyd a 
chyfarwyddo gwaith adsefydlu a gweithio ar y cyd. 
Byddir yn cynnwys yr hyn a ddysgwyd yn yr adolygiad 
yn y broses derfynol. 

Cyfarwyddwr 
CEM a STI Parc 
(G4S) 

Mehefin 2019 

Ar ôl cwblhau’r camau gweithredu mewnol ac ar ôl caniatáu 

cyfnod i gynnwys y dulliau a’r prosesau newydd yn ein 
harferion gweithio o ddydd i ddydd, bydd adrannau rheolwyr 
HMPPS / YCS yn cynnal adolygiad o arferion adsefydlu i 
sicrhau y cymerir y camau gweithredu angenrheidiol mewn 

perthynas â’r argymhelliad. 

Cyfarwyddwr 
CEM a STI Parc 
(G4S) 

Awst 2019 



   

 Argymhellion     

 I’r Weinyddiaeth Cyfiawnder a 
Gwasanaeth Dalfa’r Ifanc 

    

 Rheoli hyfforddiant, cynllunio 
a remand 

    

5.3 Dylid cwrdd â hawliau statudol 

plant yr edrychir ar eu holau yn 
ddiymdroi a dylid pennu dyddiad 
rhyddhau addas cyn gynted ag y 
bo modd. (4.20) 

Cytunwyd yn 
rhannol 

Cytunwyd yn rhannol â’r argymhelliad hwn gan nad yw’r MoJ 

a’r YCS yn gyfrifol am orfodi’r hawliau statudol hyn. Cefnogir 
hyn gan Gyfarwyddyd y Gwasanaeth Carchardai (PSI 
08/2012) Rheoli Pobl Ifanc a Gofalu Amdanynt sy’n egluro’r 
swyddogaethau a’r cyfrifoldebau. Bydd Gwasanaethau Plant a 
Phobl Ifanc (CYP) awdurdodau lleol yn adnabod cyfeiriadau 
addas ar gyfer rhyddhau cyn gynted ag y bo modd ar gyfer 
pobl ieuainc. Mater i’r awdurdod lleol cyfrifol yw gwneud 
trefniadau i gael cyswllt rheolaidd â phlentyn yr edrychir ar ei 

ôl a dal ati i adolygu eu cynllun gofal neu gynllun trywydd a 

gwneud cynlluniau addas ar gyfer trefniadau byw mewn da 
bryd cyn diwedd y ddedfryd. 
 
Bydd yr YCS yn codi hyn fel mater strategol gyda Bwrdd 
Cyfiawnder Ieuenctid Cymru ac yn ceisio sicrhau trafod hyn yn 
y cyfarfodydd strategol priodol gyda phartneriaid allweddol yn 
cynnwys YJB, YOT ac awdurdodau lleol. 

Cyfarwyddwr, 
Gwasanaeth 
Dalfa’r Ifanc 
(YCS), HMPPS 
 

Mai 2019 

 Cynllunio ailintegreiddio     

5.4 Dylid datblygu strategaeth i 
sicrhau y darperir llety addas ar 
gyfer bechgyn sy’n gadael y 
ddalfa mewn pryd ar gyfer 
cwblhau elfennau eraill o’r 
cynllun rhyddhau. (4.25) 

Cytunwyd yn 
rhannol 

Cytunwyd yn rhannol â’r argymhelliad hwn gan mai 
dyletswydd statudol yr awdurdod lleol ydyw.  
 
Ar hyn o bryd mae gan reolwyr achosion yn CEM/STI Parc 

broses ar waith i gyfeirio materion ynglŷn â llety i sylw rheolwr 

y Tîm Troseddwyr Ifanc (YOT), YCS, YJB a’r gwasanaethau 

cymdeithasol, sy’n cwrdd â’r gofynion a amlinellir yn adran 7 y 

Cyfarwyddyd Rheoli Achosion y Ddalfa ac Adsefydlu 2014. 
 

Cyfarwyddwr, 
Gwasanaeth 
Dalfa’r Ifanc 
(YCS), HMPPS 
 

Cwblhawyd 

 I Wasanaeth Carchardai a 
Phrawf EM (HMPPS), 
Gwasanaeth Dalfa’r Ifanc 
(YCS) G4S a Llywodraeth 
Cymru 

    

 Cynllunio ailintegreiddio     

5.5 Dylai ymyriadau addas fod ar 
gael ar gyfer bechgyn a gafwyd 

Ni 
chytunwyd 

Ni chytunwyd â’r argymhelliad hwn gan nad oes gan y carchar 
gytundeb ar hyn o bryd i ddarparu’r ymyriadau penodol hyn ac 

Cyfarwyddwr, 
Gwasanaeth 

 



   

yn euog o droseddau rhyw. 
(4.41) 

nad yw wedi ei gomisiynu i wneud hynny ac y byddai angen 
cyllid ychwanegol a newid i’r contract i hwyluso hynny. 

Dalfa’r Ifanc 
(YCS), HMPPS 
 

 Argymhellion     

 I Wasanaeth Carchardai a 
Phrawf EM (HMPPS), 
Gwasanaeth Dalfa’r Ifanc 
(YCS) a’r Gwasanaeth 
Hebrwng a Dal Carcharorion 
(PECS) 

    

 Y llysoedd, hebrwng a 
throsglwyddo 

    

5.6 Dylid cludo bechgyn i’r ddalfa cyn 
gynted ag y daw eu hachosion i 
ben a dylent gyrraedd y ddalfa 
cyn 7pm. (1.2) 

Cytunwyd yn 
rhannol 

Cytunwyd yn rhannol â’r argymhelliad hwn am nad yw bob 
amser yn ymarferol bosibl dychwelyd carcharorion cyn gynted 
ag y daw eu hachosion i ben. Mae lleihau amseroedd aros yn 
ddibynnol ar gymorth rhanddeiliaid eraill, ac yn benodol 
Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd Ei Mawrhydi a hefyd 
ar yr amser a gymer y llys i ymdrin ag achosion. At hynny ar 
dro bydd y traffig, y tywydd neu’r angen i’r contractwr newid 
llwybr ei daith yn cael effaith andwyol ar amseroedd cyrraedd. 
Yn y cyfryw achosion, pan na ellir osgoi cyrraedd yn hwyr, 
mae gofyn i’r hebryngwyr sicrhau y rhoir gwybod i’r carchar 
am unrhyw oedi ar y ffordd a chytuno ymlaen llaw ar 
drefniadau i dderbyn carcharorion sy’n cyrraedd yn hwyr. 
 
Cyfeirir achosion o gyrraedd yn hwyr iawn at y Rheolwr 
Cyflawni Contract PECS ar alw a thrafodir mynediad. Yna 
bydd y CDM rhanbarthol yn ymdrin â’r enghreifftiau eithafol 
hyn drannoeth. 

Gwasanaeth 
Hebrwng 
Carcharorion a’r 
Ddalfa (PECS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cwblhawyd ac 
yn mynd 
rhagddo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 I Wasanaeth Carchardai a 
Phrawf EM (HMPPS) a 
Gwasanaeth Dalfa’r Ifanc 
(YCS) 

    

 Rheoli Ymddygiad     

5.7 Dylid adolygu cyfarwyddyd 
cyfredol y gwasanaeth 
carchardai ar gyfer rheoli 
bechgyn sydd wedi eu dynodi fel 
rhai statws cyfyngedig posibl i 

Ni 
chytunwyd 
 

Ni chytunwyd â’r argymhelliad hwn am resymau polisi gan fod 
y broses yn seiliedig ar gamau gweithredu mandadol yng 
Nghyfarwyddyd y Gwasanaeth Carchardai (PSI 09/2015) 
Adnabod, Categoreiddio Cychwynnol a Rheoli Carcharorion 
Categori A / Statws Cyfyngedig Posibl a Dros Dro.  

Grŵp Carchardai 
Tra Diogel 
Hirdymor, 
HMPPS 

 



   

hwyluso cyswllt gydag aelodau 
o’r teulu yn ystod y 72 awr gyntaf 
yn y ddalfa. (1.38) 

 
Mae’r PSI yn cael ei adolygu i gwrdd â’r fframwaith polisi 
newydd ond bydd cyfyngiadau ar ddefnyddio ffôn yn 
berthnasol o hyd. Erys y PSI presennol yn weithredol ar hyn o 
bryd. 
 

 I’r Cyfarwyddwr      

 Gwarchod Plant a Phobl Ifanc 
a Gofalu Amdanynt 

    

5.8 Ni ddylid gallu rhagweld pa mor 
aml yr arsylwir bechgyn sy’n 
destun y drefn asesu gofal yn y 
carchar a gwaith tîm. (1.21) 

Cytunwyd yn 
rhannol 

Cytunwyd yn rhannol â’r argymhelliad hwn. Mae’n anodd iawn 
peri ei bod yn anos rhagweld pa mor aml y gwneir arsylwadau 
pan arsylwir bechgyn bum gwaith yr awr. Dim ond pan fydd y 
risg o hunan niweidio ar ei huchaf y byddir yn arsylwi mor aml. 
Rhaid wrth arsylwadau cyson a di-fwlch i leihau’r amser lle 
gallai bachgen ei niweidio ei hun heb i rywyn ei weld, a gall 
hynny olygu mai dim ond ychydig funudau fydd rhwng 
arsylwadau. 

  

Cyflwynwyd canllawiau wedi eu diweddaru i’r holl staff sy’n 
gweithio gydag Asesu, Gofal yn y Carchar a Gwaith Tîm 
(ACCT). 

Cyfarwyddwr 

CEM a STI Parc 

(G4S) 

Cwblhawyd 
 

Mae Rheolwyr Gweithredol yn cynnal gwiriadau ansawdd 
ACCT yn ddyddiol. Mae’r gwiriadau hyn yn cynnwys pa mor 
aml yr arsylwir y bechgyn a natur anrhagweladwy’r 
arsylwadau. Os sylwir ar unrhyw broblemau, darperir cyngor, 
hyfforddiant a mentora ar gyfer staff yn ôl yr angen. 

Cyfarwyddwr 

CEM a STI Parc 

(G4S) 

Cwblhawyd 
 

Mae Uwch Reolwr yn ymgymryd â gwirio ansawdd yr holl 
ddogfennaeth ACCT yn wythnosol. Defnyddir dogfen i sicrhau 
bod staff yn gweithredu yn unol â PSI 2011-64 (Rheoli 
Carcharorion sydd mewn perygl o’r niweidio eu hunain, sydd 
mewn perygl niweidio eraill, neu sydd mewn perygl gan eraill). 
Cyfeirir unrhyw broblemau yn ôl drwy reolwyr llinell a darperir 
cyngor, hyfforddiant a mentora yn ôl yr angen. 

Cyfarwyddwr 

CEM a STI Parc 

(G4S) 

Cwblhawyd 
 

Trefnwyd bod yr holl staff yn mynychu hyfforddiant ar 
hunanladdiad a hunan-niweidio (SASH). 

Cyfarwyddwr 

CEM a STI Parc 

(G4S) 

Rhagfyr 2019 

 Rheoli Ymddygiad      

5.9 Dylid craffu ar ganlyniadau pob 
achos disgyblu (dyfarniadau ac 
adroddiadau byr) i sicrhau mai’r 

Cytunwyd Mae Swyddog Cydlynu Dyfarniadau (ALO) hyfforddedig yn 
sgrinio pob dyfarniad ar yr YPU. Mae’r Rheolwr Diogelu yn 
ymgymryd ag adolygiad misol o ganlyniadau arfarniadau ac 

Cyfarwyddwr 
CEM a STI Parc 
(G4S) 

Cwblhawyd 
 



   

achosion mwyaf difrifol yn unig yr 
ymdrinnir â hwy drwy 
ddyfarniadau. (1.39) 

yn craffu ar dueddiadau, gan sicrhau mai’r achosion mwyaf 
difrifol yn unig yr ymdrinnir â hwy drwy’r broses ddyfarniadau. 
 

Mae CEM/STI Parc yn gweithredu proses ddyfarniadau wedi 
ei hadolygu. Roedd y broses yn cynnwys adolygu gwaith 
papur ynglŷn â dyfarniadau (DIS 1, DIS 3, DIS 6, DIS 7), 
cyflwyno rhestr wirio Rheolwyr Dyfarniadau YPU a chofnod 
goruchwylio diwygiedig. Byddir yn cyflwyno Adroddiad ar 
Fonitro ac Adolygu i’r cyfarfod diogelu, a gadeirir gan 
Bennaeth yr Uned Pobl Ifanc yn fisol. 
 
Yn dilyn arolwg blaenorol gan HMIP yn 2016, penderfynodd 
CEM/STI Parc beidio â defnyddio Adroddiadau Byrion ac yr 
oeddid o’r farn bod gan yr uned ddigon o brosesau i reoli 
ymddygiad  
Mae’r prosesau sydd ar gael i staff yn cynnwys Cynllun Herio, 
Cefnogi ac Ymyrryd (CSIP), myfyrio a datrys anghydfod, 
dyfarniadau, Cynllun Cymhelliad ac Ennill Breintiau a’r 
economi docynnau (Rhaglen Parch), y rhoes yr HMIP 
sylwadau ffafriol arno yn haf 2018. Mae staff wedi cael 
hyfforddiant ar ymarfer sy’n rhoi ystyriaeth i drawma, ac mae 
hynny’n sail i’w dealltwriaeth o ddatblygiad CYP ac effaith 
trawma yn ystod plentyndod ar ddatblygiad gwybyddol ac 
emosiynol normal. 
 

Cyfarwyddwr 
CEM a STI Parc 
(G4S) 

Cwblhawyd ac 
yn mynd 
rhagddo 

      

5.10 Dylid llunio cynllun gweithredu 
penodol ar gyfer yr uned yn 
seiliedig ar dystiolaeth yn deillio o 
fonitro a dadansoddi i fynd i’r 
afael ag achosion gwaelodol a 
lleihau’r lefelau uchel o drais 
ymhellach. (1.45) 

Cytunwyd Mae CEM/STI Parc yn datblygu cynllun gweithredu penodol ar 
gyfer yr uned yn seiliedig ar ddadansoddi digwyddiadau 
treisgar a ddigwyddodd yn ystod 2018, gan gymryd data o 
PNOMIS (cronfa ddata electronig sy’n cynnwys gwybodaeth 
am garcharorion) a digwyddiadau Lleihau a Chyfyngu Atal 
Corfforol (MMPR). Bydd y cynllun gweithredu’n canolbwyntio 
ar fynd i’r afael ag achosion gwaelodol ymddygiad treisgar ac 
archwilio cyfleoedd i leihau ymddygiad o’r fath. Mae pennaeth 
yr uned yn tynnu tua therfyn y gwaith o gwblhau’r cynllun 
gweithredu a byddir yn ei gyhoeddi ym mis Mehefin 2019. 

Cyfarwyddwr 
CEM a STI Parc 
(G4S) 

Mehefin 2019 



   

Er mwyn cefnogi monitro a dadansoddi digwyddiadau, mae’r 
prosiect datblygu gwybodaeth YCS wedi asesu’r ffordd y 
cofnodir ac yr adroddir data ynglŷn ag achosion o ymosod 
drwy sefydliadau Gwasanaeth Dalfa’r Ifanc, a chytunwyd ar un 
fethodoleg i’w defnyddio o hyn ymlaen. Roedd y newid hwn 
mewn methodoleg yn weithredol o’r 1af o Ebrill 2019. Mae 
Prosiect Datblygu Gwybodaeth yr YCS hefyd wedi cyflwyno 
canllawiau adrodd i’r STI sy’n cyfateb i’w system adrodd 
bresennol, er mwyn egluro manylion ynglŷn â’r broses gofnodi 

data. Byddir yn dal ati i fonitro’r newidiadau hyn, a 
dealltwriaeth staff y sefydliad ohonynt, yn ystod 2019 ac y tu 
hwnt i hynny. 

Cyfarwyddwr, 
Gwasanaeth 
Dalfa’r Ifanc 
(YCS), HMPPS 
 

Cwblhawyd 

5.11 Yn dilyn digwyddiad lle 
defnyddiwyd grym, dylid llenwi’r 
ddogfennaeth adrodd yn llawn er 
mwyn cynorthwyo dadansoddi a 
dysgu i leihau lefel y grym a 
ddefnyddir. (1.51) 

Cytunwyd Byddir yn cyflwyno trefniadau llywodraethiant wedi eu 
hadolygu. Yn dilyn pob digwyddiad lle defnyddiwyd grym, 
byddir yn rhoi adroddiad llawn ynglŷn â’r digwyddiad gyda 
staff a’r bechgyn er mwyn nodi pryderon ac arfer da.  

 

Cyfarwyddwr 
CEM a STI Parc 
(G4S) 

Mai 2019 
 
 

Cynhelir adolygiad wythnosol dan gadeiryddiaeth Pennaeth yr 
Uned Bobl Ifanc, a fynychir gan y cydlynwyr MMPR, a’r 
Rheolwr sy’n gyfrifol am Wasanaethau Cymdeithasol, Iechyd 
a’r YCS, i nodi pwyntiau lle gellir dysgu gwersi yn dilyn 
digwyddiadau. Byddir yn monitro data ar ddefnyddio grym i 
adnabod tueddiadau a chyfarwyddo hyfforddiant ar gyfer staff 
a byddir yn trafod y data yn y cyfarfodydd Diogelu a gynhelir 
yn fisol. 
 

Cyfarwyddwr 
CEM a STI Parc 
(G4S) 

Cwblhawyd ac 
yn mynd 
rhagddo 
 

Mae’r YCS a’r MoJ wedi cydnabod fod angen diwygio dalfa’r 
ifanc yn sylfaenol i sicrhau y rhoir blaenoriaeth i ddiogelwch, 
lles ac adsefydlu CYP ym mhob agwedd ar y system.  Yn unol 
â hyn mae’r YCS yn:  

  

Cynnal adolygiad brys o ddiogelu drwy Ystad Dalfa’r Ifanc. Cyfarwyddwr, 
Gwasanaeth 
Dalfa’r Ifanc 
(YCS), HMPPS 
 

Awst 2019 

Cyflwyno hyfforddiant arbenigol newydd ar gyfer Hyfforddiant 
Lefel Mynediad Swyddogion Carchar. 

Cyfarwyddwr, 
Gwasanaeth 
Dalfa’r Ifanc 
(YCS), HMPPS 
 

Mawrth 2021 



   

Comisiynwyd adolygiad annibynnol o dechnegau atal corfforol 
poenus.  
 

Cyfarwyddwr, 
Gwasanaeth 
Dalfa’r Ifanc 
(YCS), HMPPS 
 

Awst 2019 

5.12 Ni ddylid defnyddio technegau 
sy’n achosi poen wrth drin plant. 
(1.52, argymhelliad sy’n cael ei 
ailadrodd 1.64) 

Ni 
chytunwyd 

Ni chytunwyd â’r argymhelliad hwn gan fod CEM/STI Parc ar 
hyn o bryd yn cydymffurfio â’r Polisi Atal Corfforol Rhesymol: 
Defnyddio grym yn ystad y bobl ifanc (PSI 2014-06), sy’n 
adlewyrchu’r drefn y cytunwyd arni ar ôl cyflwyno Rheoli Atal 
Corfforol a’i Ddefnyddio cyn Lleied â Phosibl (MMPR) yn yr 
uned. Ni ddylid defnyddio technegau sy’n achosi poen nes y 
byddir wedi dihysbyddu pob dewis arall a dylid defnyddio’r 
technegau yn unol â’r drefn MMPR y cytunwyd arni. 
 

Cyfarwyddwr 
CEM a STI Parc 
(G4S) 

 

5.13 Dylai’r ddogfennaeth ar fechgyn 
a gedwir ar wahân fod yn eglur 

ynglŷn â’r dyfarniad a’r modd y 

rheolir yr unigolyn er mwyn 
sicrhau cysondeb wrth weinyddu 
cosbau. (1.55) 

Cytunwyd Adolygir gwaith papur ynglŷn â dyfarniadau a goruchwyliaeth i 

sicrhau bod pob dyfarniad yn eglur a bod y modd y rheolir yr 

unigolyn yn gyson â’r gosb.  

 

Cyfarwyddwr 
CEM a STI Parc 
(G4S) 

Mai 2019 

Byddir yn monitro dogfennau goruchwyliaeth i adnabod 
unrhyw dueddiadau a chynhyrchir adroddiad misol er mwyn 
dadansoddi cysondeb y ddarpariaeth.  
 

Cyfarwyddwr 
CEM a STI Parc 
(G4S) 

Mai 2019 

Mae CEM/STI Parc wedi cyflwyno proses ddiwygiedig ac mae 
wedi adolygu DIS 1, DIS 3, DIS 6, DIS 7 a chyflwyno Rhestr 
Wirio Dyfarniadau ar gyfer Rheolwyr YPU, Cofnod 
Goruchwylio Diwygiedig ac adroddiad MARG. Ystyrir yr 
wybodaeth yn y cyfarfod diogelu misol a gadeirir gan 
bennaeth yr YPU. Adolygir y data ac os amlygir problemau 
trafodir y problemau hynny a phenderfynu ar gamau 
gweithredu. 
 

Cyfarwyddwr 
CEM a STI Parc 
(G4S) 

Cwblhawyd 

 Gwasanaethau Iechyd     

5.14 Dylid hysbysebu’r system 

gyfrinachol ar gyfer ymdrin â 

chwynion iechyd a dylai fod ar 
gael i’r holl fechgyn. Dylai pob 
ateb fod yn barchus, yn gyson, 
yn amserol a dylid canolbwyntio 
ar y materion a godwyd. (2.39) 

Cytunwyd Byddir yn egluro’r system gyfrinachol ar gyfer ymdrin â 

chwynion iechyd i’r holl fechgyn yn ystod y cyfnod sefydlu a 
byddir yn arddangos y system yn yr holl unedau preswyl. 
Adolygir pob cwyn yn unigol ac fe’u trafodir yn y cyfarfod 
diogelu misol a bob chwarter yn y cyfarfod Llywodraethiant 
Clinigol.  
 

Gwasanaethau 
Iechyd G4S yn y 
DU 

Cwblhawyd ac 
yn mynd 
rhagddo 
 



   

Bydd rheolwr gweithredol yn cwblhau gwiriad ansawdd 
dyddiol gyda golwg ar ffurflenni ac amlenni cwynion. Gwneir 
hyn er mwyn sicrhau bod ffurflenni ac amlenni ar gael i bobl 
ifanc eu defnyddio. 
 

Cyfarwyddwr 
CEM a STI Parc 
(G4S) 

Cwblhawyd ac 
yn mynd 
rhagddo 

5.15 Dylai pob aelod o staff fod yn 
destun goruchwyliaeth reolaethol 
a chlinigol reolaidd, a gefnogir 
gan arfarniad perfformiad 
cyfredol. (2.40) 

Cytunwyd Cytunwyd ar gyfres o gyfarfodydd goruchwylio rheolaethol a 
chlinigol rhwng Pennaeth y Gwasanaethau Iechyd, 
Gwasanaeth Iechyd G4S yng Ngharchar Parc a’r ddau aelod 
o staff nyrsio cysylltiedig.  
 
Paratoir y cynlluniau goruchwylio staff unigol ar sail yr 
anghenion datblygu a amlygwyd yn yr arfarniad blynyddol. 

Gwasanaethau 
Iechyd G4S yn y 
DU 

Mehefin 2019  

 Addysg, dysgu a sgiliau     

5.16 Dylai adnoddau dysgu ar-lein fod 
ar gael i’r bechgyn. (3.19) 

Cytunwyd Bydd y Campws Digidol (VC) ar gael i’r holl fechgyn yn rhan 
o’u cwricwlwm. 
 

Cyfarwyddwr 
CEM a STI Parc 
(G4S) 

Cwblhawyd  

Bydd dogfen gynhwysfawr ar gael i’r holl bobl ifanc yn egluro’r 
cyrsiau sydd ar gael iddynt drwy’r VC. Bydd yr holl staff 
addysg yn yr uned yn cefnogi’r bechgyn i ddefnyddio’r 
adnoddau dysgu ar-lein sydd ar gael. 

Cyfarwyddwr 
CEM a STI Parc 
(G4S) 

Awst 2019 

 Cyn rhyddhau ac adsefydlu     

5.17 Dylai gwaith rheoli achos 
ganolbwyntio’n glir ar adsefydlu 
er mwyn paratoi’r bechgyn cyn 
eu rhyddhau i’r gymuned. (4.9) 

Cytunwyd Byddir yn cwblhau adolygiad ffurfiol o’r system reoli achosion 
a bydd yr adolygiad hwnnw’n cynnwys:  

Cyfarwyddwr 
CEM a STI Parc 
(G4S) 

Awst 2019 

Bydd y Tîm Anghenion, Ymgysylltu a Lles (NEWT) yn cydlynu 
gwaith cynllunio adsefydlu a rhyddhau a wneir gan staff YPU 
mewnol a phartneriaid YOS allanol. 

Cyfarwyddwr 
CEM a STI Parc 
(G4S) 

Cwblhawyd 

Cyfarwyddyd diwygiedig ar reoli risg ac adsefydlu ar 
gyfer NEWT a’r Rheolwr Adsefydlu. Bydd y 
cyfarwyddyd yn cyfarwyddo staff wrth iddynt adnabod a 
rheoli risg, cofnodi camau gweithredu a chyfathrebu 
gyda’r YOS er mwyn datblygu gwaith cynllunio 
adsefydlu addas sy’n canolbwyntio ar risg. 

Cyfarwyddwr 
CEM a STI Parc 
(G4S) 

Cwblhawyd 

Cynllun hyfforddi ar gyfer y NEWT a’r Rheolwr 
Adsefydlu yn cynnwys: Adnabod, cofnodi, cyfathrebu a 
rheoli risg. 

Cyfarwyddwr 
CEM a STI Parc 
(G4S) 

Cwblhawyd 

Hyfforddiant a mentora gan Uwch Swyddog Prawf o’r 
Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol, ynglŷn â gwaith 

Cyfarwyddwr 
CEM a STI Parc 
(G4S) 

Cwblhawyd 



   

achos y NEWT yn canolbwyntio ar adnabod a rheoli 
risg, a rhannu arfer da pan fo hynny’n briodol. 

Prosesau sicrhau ansawdd diwygiedig ar gyfer rheoli 
achosion. Bydd y broses yn canolbwyntio ar adnabod 
ac asesu risg o niwed i sicrhau ystyried, adolygu a 
chynnwys yr holl wybodaeth sydd ar gael wrth gynllunio 
ar gyfer adsefydlu gan gyfarwyddo’r ffordd y rheolir 
pobl ifanc yn yr uned ac yn ystod gwaith adsefydlu. 

Cyfarwyddwr 
CEM a STI Parc 
(G4S) 

Cwblhawyd 

Trefnwyd i’r NEWT a’r Rheolwr Adsefydlu fynychu cam 
cymunedol adolygiad thematig yr HMIP o adsefydlu 
pobl ifanc. Bydd y NEWT yn mynychu sesiynau 
sylwadau HMIP i’r YOS, ar gyfer yr YOT a fu’n rheoli 
pobl ifanc a gedwid yng Ngharchar Parc yn flaenorol. 
Amcan yr ymarferiad yw rhannu arferion, adnabod 
gwendidau mewn systemau ar y cyd a darparu gwell 
cyfarwyddyd ar gyfer adsefydlu a gweithio ar y cyd. 
Byddir yn cynnwys gwersi a ddysgwyd yn ystod yr 
adolygiad yn y broses derfynol. 

Cyfarwyddwr 
CEM a STI Parc 
(G4S) 

Mehefin 2019 

Ar ôl cwblhau’r camau gweithredu mewnol a chaniatáu cyfnod 
ar gyfer cynnwys y dulliau a’r prosesau diwygiedig yn yr 
arferion gweithio dyddiol, cwblheir adolygiad o arferion 
adsefydlu gan adran reolwyr HMPPS / YCS i sicrhau bod y 
camau gweithredu angenrheidiol wedi eu cymryd mewn 
perthynas â’r argymhelliad. 

Cyfarwyddwr 
CEM a STI Parc 
(G4S) 

Awst 2019 

 Rheoli hyfforddiant, cynllunio 
a remand 

    

5.18 Dylai pob adran sy’n gweithio’n 
rheolaidd gyda bachgen fod wedi 
ei chynrychioli yn ei gyfarfod 
cynllunio hyfforddiant neu 
remand i ddarparu sylwadau 
cyson a chyfarwyddo’r gwaith o 
gynllunio adsefydlu. (4.15) 

Ni 
chytunwyd 
 

Ni chytunwyd â’r argymhelliad hwn oherwydd cyfyngiadau’r 
contract. Ni all CEM/STI Parc ryddhau athrawon a hyfforddwyr 
yn rheolaidd i fynychu hyfforddiant neu gyfarfodydd cynllunio 
remand gan fod ganddynt ymrwymiadau dysgu a 
gweithgareddau eraill ac y byddai hynny’n faich sylweddol ar 
adnoddau’r sefydliad. 
Ni ellir sicrhau presenoldeb staff sy’n gweithio ym maes 
addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth gan fod y drefn yn mynnu 
25 awr o weithgareddau yr wythnos ar gyfer pob bachgen.  
Pan na all aelod o staff fynychu oherwydd ymrwymiadau 
dysgu, bydd y Gweithiwr Achos yn cyfleu ei sylwadau yn y 
cyfarfod. 
  

Cyfarwyddwr 
CEM a STI Parc 
(G4S) 

 



   

 

 
Argymhellion  

Cytunwyd 10 

Cytunwyd yn rhannol 4 

Ni chytunwyd 4 

Cyfanswm 18 


