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Rhagair  

 

 

 

 

 

 

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu 

De Cymru, Y Gwir Anrh Alun Michael:  

 

Mae rôl ymwelydd annibynnol â 

dalfeydd ac ymwelydd lles anifeiliaid yn 

weithred dinasyddiaeth hanfodol 

hynod o anhunanol. Mae'r agwedd hon 

ar wirfoddoli yn llai gweladwy na'r  

cyffredin, am fod y gwirfoddolwyr 

hynny sy'n monitro ein dalfeydd ac 

anifeiliaid yr heddlu  yn gwneud hynny 

allan o olwg y cyhoedd. Mae'r adroddiad blynyddol hwn yn gyfle i amlygu 

pwysigrwydd y rôl hanfodol hon, a chodi ymwybyddiaeth o'r gwaith sy'n 

mynd rhagddo i sicrhau bod hawliau a lles unigolion yn y ddalfa yn cael 

eu parchu a'u cynnal yn unol â'n hymrwymiad ehangach i hawliau dynol 

a chymdeithas gyfiawn. Mae hefyd yn sicrhau bod ansawdd bywyd y cŵn 

a'r ceffylau yn nheulu Heddlu De Cymru a'u hamodau byw a gwaith o'r 

safon uchaf. Hoffwn ddiolch o galon i'n holl ymwelwyr fel aelodau 

gwerthfawr o'n teulu plismona. Hoffwn ddiolch iddynt am eu 

hymrwymiad gwirfoddol a'u gwaith caled yn ystod 2019/2020. 
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Cyflwyniad i'n Cynlluniau Ymweld i Wirfoddolwyr 
 

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn gyfrifol am gynlluniau ymweld i wirfoddolwyr. Nod y 

cynlluniau yw rhoi sicrwydd i'n cymunedau ynghylch y ffordd y mae'r heddlu yn cyflawni eu gwaith 

o ddydd i ddydd.  

 

Yn Ne Cymru, y Comisiynydd sy'n gyfrifol am y cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd statudol a'r 

cynllun ymweld anstatudol  ar gyfer Lles Anifeiliaid. Mae'r Comisiynydd yn penodi gwirfoddolwyr o'r 

gymuned lleol i ymweld â gorsafoedd yr heddlu, a safle cŵn a cheffylau'r heddlu yn ddirybudd. 

 

Mae'r cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd statudol yn cynnwys ymwelwyr gwirfoddol yn 

cyflwyno adroddiadau ar les y rhai yn y ddalfa yn wythnosol ac yn sicrhau bod eu hawliau yn cael eu 

cynnal tra eu bod yn y ddalfa. Mae'n oruchwyliaeth effeithiol o ddalfeydd yr heddlu ac yn un agwedd 

ar rôl craffu a goruchwylio gyffredinol y Comisiynydd.  

 

Yn Ne Cymru, mae'r Comisiynydd wedi penodi dau reolwr cynllun sy'n goruchwylio'r ffordd y mae'r 

cynllun Ymwelwyr â Dalfeydd yn gweithredu'n gyffredinol ar ei ran. Mae'r naill reolwr a'r llall yn 

gyfrifol am un panel – Dwyrain a Gorllewin. Mae panel y Dwyrain yn cwmpasu'r dalfeydd yng 

Nghaerdydd a Merthyr. Mae panel y Gorllewin yn ymweld â dalfeydd ym Mhen-y-bont ar Ogwr ac 

Abertawe. 

 

 
Stacey Evans, Rheolwr y Cynllun ar gyfer Panel y 

Dwyrain 

 

 
Nia Scourfield, Rheolwr y Cynllun ar gyfer Panel y 

Gorllewin 

Fel rhan o'r Cynllun Ymweld ar gyfer Lles Anifeiliaid, mae gwirfoddolwyr yn adrodd ar les cŵn a 

cheffylau’r heddlu drwy ymweld â safle cŵn a cheffylau Heddlu De Cymru bob pythefnos.  

Mae'r adroddiad hwn yn rhoi diweddariad ar weithgarwch y cynllun o fis Ebrill 2019 i fis Ebrill 2020. 

Mae'n amlygu gwaith ein hymwelwyr annibynnol â dalfeydd, eu canfyddiadau a'r gwerth a roddant 

i'n cymunedau.  
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Trosolwg o Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd yn Ne Cymru  
 

Yn 2019/20, darparwyd y cynllun ymwelwyr annibynnol â dalfeydd yn Ne Cymru gan 31 o ymwelwyr 

gwirfoddol wedi'u rhannu rhwng dau banel – panel y Dwyrain a phanel y Gorllewin. Dangosir y 

dadansoddiad demograffig o'r gwirfoddolwyr drosodd yn y tabl.  

 

Cynhelir ymweliadau unwaith yr wythnos â dalfeydd Merthyr, Caerdydd a Phen-y-bont ar Ogwr, gyda 

thri ymweliad bob pythefnos â Gorsaf Heddlu Canol Abertawe. Gwnaed y penderfyniad i gynyddu 

nifer yr ymweliadau â Gorsaf Heddlu Canol Abertawe o ystyried pa mor hen yw'r ddalfa a'r materion 

cysylltiedig a godwyd gan ymwelwyr. Caiff hyn ei adolygu eto yn ystod 2020/21.  

 

Mae ymgyrchoedd recriwtio fel arfer yn cael eu cynnal unwaith bob 12 i 18 mis, yn dibynnu ar y 

swyddi gwag ar y paneli. Mae'n ofynnol i Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd newydd eu penodi 

gwblhau cyfnod prawf o chwe mis yn foddhaol. Er nad oes uchafswm cyfnod penodiad ar gyfer 

ymwelwyr gwirfoddol, caiff pob penodiad ei adolygu drwy gyfweliad a fetio bob tair blynedd yn unol 

â chanllawiau cenedlaethol.   

 

Nid oes gan Dde Cymru gyfleusterau i ddal unigolion o dan Ddeddf Terfysgaeth (TACT) 2000. Fodd 

bynnag, oherwydd y lefel diogelwch / bygythiad barhaus, mae saith o'r Ymwelwyr Annibynnol â 

Dalfeydd presennol wedi cael eu fetio a'u hyfforddi i'w galluogi i ymweld ag unigolion TACT pe bai 

angen ar ryw adeg yn y dyfodol. 

 

Llywodraethu ein Cynllun 
 
Mae'r ddau banel yn cyfarfod bob chwarter â'r Arolygydd Dalfeydd Rhanbarthol a Rheolwr y Cynllun 

er mwyn codi pryderon sy'n codi o ymweliadau, tynnu sylw at arferion da a thrafod unrhyw 

newidiadau mewn polisi a gweithdrefnau sy'n effeithio ar y dalfeydd lleol a'r rôl ymweld. Mae pob 

panel wedi'i gadeirio gan ymwelydd a benodir gan aelodau'r panel am gyfnod o dair blynedd.  

 

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

ymgynghoriad ag aelodau'r panel a chaiff ei ddosbarthu i'r Arolygydd a'r aelodau ei ystyried cyn y 

cyfarfod. Gellir codi materion ychwanegol ar y diwrnod.  

 

Roedd cyfarfodydd panel yn 2019/20 hefyd yn cynnwys trafodaeth am y themâu canlynol:  

 Defnydd o Rym  

 Staff benywaidd a cynhyrchion mislifol  

 Cau iardiau ymarfer corff  

 Agwedd gadarnhaol staff 
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Dangosir y dadansoddiad demograffig o'r ymwelwyr gwirfoddol yn y tabl isod: 

 Aelodaeth Cynllun De Cymru 

Oedran 

18 i 25 oed 6.5% 

26 i 50 oed 29% 

51 i 70 oed 41.9% 

71 + oed 22.6% 

Rhywedd  

Benyw 51.6% 

Gwryw 48.4% 

Ethnigrwydd  

Prydeinig – Asiaidd 3.2% 

Cymysg 3.2% 

Pacistanaidd 3.2% 

Gwyn – Prydeinig 61.3% 

Gwyn – Gwyddelig 3.2% 

Gwyn – Cymreig 25.8% 

Anabledd 

Nac oes 93.5% 

Oes 6.5% 

Crefydd  

Cristnogaeth 54.81% 

Hindŵ 3.2% 

Mwslim 3.2% 

Dim crefydd 29% 

Arall 3.2% 

Gwell gennyf beidio â dweud 6.5% 

Cyfeiriadedd Rhywiol 

Hoyw/Lesbiaidd/Deurywiol 3.2% 

Heterorywiol   90.3% 

Gwell gennyf beidio â dweud 6.5% 

Y Gymraeg  

Ddim yn siarad Cymraeg 74.2% 

Dysgwr Cymraeg 12.9% 

Siaradwr Cymraeg 13% 
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Dalfeydd yr Heddlu yn Ne Cymru 
 

 
Delwedd o Ddalfa Merthyr 

Mae Heddlu De Cymru yn gweithredu pedair 

dalfa, ac mae'r rhain 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 ac maent wedi'u 

lleoli i ffwrdd o ganol y dref. Mae gan bob dalfa 42 

o gelloedd ac mae'r ddwy ddalfa yn unfath o ran 

cynllun.  Mae'r ddalfa hynaf yn ardal De Cymru yn 

Abertawe. Mae'n rhan o orsaf heddlu Canol 

Abertawe, gyda 27 o gelloedd. Cwblhawyd gorsaf 

heddlu Bae Caerdydd yn 2009 ac mae'r ddalfa 

wedi'i chynllunio dros 2 lefel, gyda chyfanswm o 

60 o gelloedd. 

 

Galw am Blismona 

Yn Ne Cymru yn ystod 2019/20, roedd tua 26,000 o arestiadau sylfaenol* a arweiniodd at gadw 

unigolion yn y ddalfa. Mae'r ffigur hwn wedi gostwng tua 10% ers 2018/19, pan gafwyd ffigur o tua 

28,000. Mae'r tueddiad wedi bod yn debyg ym mhob rhan o ardal yr heddlu. Nodir isod 

ddadansoddiad o'r unigolion a gadwyd yn y ddalfa yn 2019/20:   

 
Unigolion a gadwyd yn y Ddalfa (2019/20) 

*mae arestiad sylfaenol yn cyfeirio at y drosedd lle y caiff unigolyn ei arestio'n wreiddiol a'i roi yn y ddalfa.  Wedi hynny, 
gall unigolyn gael ei arestio am droseddau pellach. Defnyddir y term hwn i osgoi cyfrif ddwywaith. 

Rhywedd

82.3% Gwryw

17.3% Benyw

0.4% Heb ei ddiffinio

Oedran

85.0% 21 oed a throsodd

8.4% 18 i 20 oed

6.6% Plant (10 i 17 oed)

Ethnigrwydd

85.3% Gwyn

9.6% Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig (BME)

5.1% Heb ei ddiffinio

Anabledd ac Iechyd Meddwl

0.5% Marcwyr dangosol anabledd (corfforol)

62.0% Marcwyr dangosol iechyd meddwl

26,000 o arestiadau 
sylfaenol* yn 2019/20
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Data Ymweliadau Annibynnol â Dalfeydd  
 

Mae'r data canlynol yn cyfeirio at ymweliadau a gynhaliwyd rhwng 1 Ebrill 2019 a 10 Mawrth 2020. 

Ataliwyd ymweliadau yng nghynllun De Cymru ar 16 Mawrth 2020 oherwydd y pandemig COVID-19 

byd-eang. Er mwyn parhau i oruchwylio a monitro'r dalfeydd am weddill mis Mawrth, gwnaeth 

rheolwyr y cynllun adolygu cofnodion dalfeydd byw ar hap o bob dalfa.  

 

Cynhaliwyd cyfanswm o 186 o ymweliadau yn 2019/20 ac ymwelwyd ag 86.46% o'r 687 o unigolion 

a oedd ‘ar gael’  (cyfanswm o 594 o bobl). Gall unigolion beidio â bod ‘ar gael’ am amrywiol resymau 

gan gynnwys: eu bod yn cysgu, o dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau, mewn cyfweliad, yn 

defnyddio cyfleusterau hylendid neu o ganlyniad i gyngor i beidio ag ymweld ag unigolion penodol 

am eu bod wedi cynhyrfu neu'n ymosodol iawn.  

 

Yn ogystal â'r 594 o unigolion a gyfwelwyd gan yr ymwelwyr, cafodd 573 o unigolion eraill eu 

goruchwylio naill ai drwy dybio caniatâd i weld cofnod y ddalfa neu drwy weld unigolyn drwy agorfa'r 

drws, er enghraifft. Bu cyfanswm o 71.99% o unigolion yn y ddalfa ar adeg yr ymweliadau yn destun 

trefniadau goruchwylio gan Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd. 

 

Yn 2019/20, cynhaliwyd 75 o ymweliadau â Chaerdydd a Merthyr a 111 â Phen-y-bont ar Ogwr ac 

Abertawe. Mewn blynyddoedd blaenorol, gwnaeth aelodau'r panel gyfiawnhau cynnydd yn nifer yr 

ymweliadau ag Abertawe oherwydd nifer y materion ynglŷn â'r adeilad/ystad a godwyd yn ystod 

ymweliadau. Caiff hyn ei adolygu yn ystod 2020/21. 

 

Mae'r siart isod yn rhoi dadansoddiad o nifer yr ymweliadau fesul gorsaf.  
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Weithiau, mae'r dalfeydd yn brysur iawn ac oherwydd cyfyngiadau amser ar staff hebrwng y ddalfa, 

mae'r ymwelwyr yn blaenoriaethu unigolion i gyfweld â nhw. Yn benodol, bydd ymwelwyr yn 

blaenoriaethu merched a phobl ifanc.  

 

Mae'r tablau isod yn rhoi dadansoddiad o'r ymweliadau ag oedolion a phobl ifanc yn ôl rhyw a 

phanel.  

 

Oedolion yn y Ddalfa a gafodd Ymweliad yn 2019/20 

Ymweliadau ag 

Oedolion yn ôl Rhyw 

Panel y Dwyrain Panel y Gorllewin 2019/20 

Cyfanswm Gwryw Benyw Gwryw Benyw 

Cyfanswm yn y Ddalfa 589 109 726 101 1525 

Cyfanswm Ar Gael ar 

gyfer Ymweliad 

289 68 228 38 623 

Nifer a gafodd 

Ymweliad 

252 44 213 34 543 

% a gafodd Ymweliad 87.18% 67.71% 93.42% 89.47% 84.45% 

 

Pobl Ifanc Yn y Ddalfa a gafodd Ymweliad yn 2019/20 

Ymweliadau â Phobl 

Ifanc yn ôl Rhyw 

Panel y Dwyrain Panel y Gorllewin 2019/20 

Cyfanswm Gwryw Benyw Gwryw Benyw 

Cyfanswm yn y Ddalfa 34 6 37 19 96 

Cyfanswm Ar Gael ar 

gyfer Ymweliad 

25 5 20 14 64 

Nifer a gafodd 

Ymweliad 

23 3 16 9 51 

% a gafodd Ymweliad 92% 60% 80% 64.29% 79.68% 

 

Diwrnodau ac Amseroedd Ymweld 

 

Mewn perthynas ag amseroedd ymweld, cynhaliwyd y mwyafrif helaeth o ymweliadau yn ystod y 

dydd gan y ddau banel. Ym Mhanel y Dwyrain, dechreuodd 74.67% o ymweliadau rhwng 8am a 6pm, 

ac ym Mhanel y Gorllewin roedd hyn yn sylweddol uwch, sef 91.89%.  

 

Roedd ymweliadau a ddechreuodd rhwng 6pm a 7:30pm, (y ‘cyfnod trosglwyddo’ rhwng sifftiau) yn 

cyfrif am 4.5% o ymweliadau ym Mhanel y Gorllewin a 14.6% o ymweliadau yn Mhanel y Dwyrain. 
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Mae ymwelwyr yn ymwybodol o'r pwysau ychwanegol ar staff pan fyddant yn cyrraedd y ddalfa yn 

ystod y ‘cyfnod trosglwyddo’ ac yn gwerthfawrogi ei bod yn fwy tebygol y bydd yn rhaid iddynt sefyll 

yn ôl ac arsylwi nes bod staff ar gael.  

Yn 2020/21, caiff ymwelwyr eu hannog i amrywio eu hamseroedd ymweld yn unol â chanllawiau 

cenedlaethol a lleol. Yn benodol, caiff paneli eu hannog i gynnwys mwy o ymweliadau ar ôl 6pm a 

chyn 8am lle y bo'n bosibl.  

 

Mae'r siart isod yn dangos amseroedd ymweld Panel y Dwyrain a'r Gorllewin.  

 
 

Ym Mhanel y Dwyrain, cynhaliwyd 16% o'r holl ymweliadau ar y penwythnos (Dydd Sadwrn / Dydd 

Sul) o gymharu â 14.41% ym Mhanel y Gorllewin.  

 

Mae'r siart isod yn dangos ymweliadau yn ôl diwrnod yr wythnos ar gyfer y ddau banel. 
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Canfyddiadau'r Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd 
 

 
Delwedd o Ymwelwyr gyda Rhingyll y Ddalfa  

 

Mae gwirfoddolwyr yn chwarae rhan 

hollbwysig o ran tynnu sylw at unrhyw 

broblemau yn y ddalfa a sicrhau bod y rhain 

yn cael eu dwyn at sylw staff y ddalfa a 

rheolwyr y cynllun er mwyn eu hunioni cyn 

gynted â phosibl. Gallai'r materion a godwyd 

gan yr ymwelwyr gynnwys unrhyw bryderon 

am les yr unigolyn ac unrhyw faterion am yr 

ystad/gwaith atgyweirio.   Bydd ymwelwyr yn 

nodi materion neu  bryderon ymddangosiadol 

o'u hymweliadau ar ffurflen adrodd. 

Caiff copi o'r adroddiad ei adael gyda Rhingyll y Ddalfa a hefyd caiff ei anfon at reolwyr y cynllun i'w 

gofnodi. Caiff pob mater sy'n codi ei drafod yn ystod cyfarfodydd panel a bydd cynrychiolydd o'r 

heddlu yn rhoi diweddariad i'r ymwelwyr neu adborth ar eu canfyddiadau. Caiff materion thematig 

eu casglu gan reolwyr y cynllun a'u nodi mewn adroddiad ac yna eu trafod yn ystod y cyfarfod. Caiff 

themâu cenedlaethol a amlygir gan   Gymdeithas yr Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd (ICVA) eu 

rhannu a'u trafod â'r gwirfoddolwyr hefyd, megis sicrhau y cynigir eitemau ar gyfer y mislif i fenywod 

yn y ddalfa.  

 

Yn 2019/20, cododd ymwelwyr bryderon am y materion canlynol a'u datrys; 

 

Bae Caerdydd 

 Iard mewn cyflwr gwael, metel yn rhydu, ddim yn addas at y diben 

 Neb yn gofyn i fenywod a oedd angen unrhyw eitemau ar gyfer y mislif arnynt 

 Celloedd ddim yn cael eu defnyddio oherwydd problemau growtio 

 

Merthyr 

 Intercom wrth y ddesg flaen ddim yn gweithio'n iawn, ymwelwyr methu â chlywed y staff 

 Eitemau wedi mynd heibio i'w dyddiad defnyddio yn y bocs cymorth cyntaf 

 Adain oren ar gau am bythefnos oherwydd problemau draenio 

 Blychau bwyd wedi'u gadael ar agor 

 Neb yn gofyn i fenywod a oedd angen unrhyw eitemau ar gyfer y mislif arnynt 
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Abertawe 

 Stoc isel o gynhyrchion gwrthrwygo 

 Rhwystr mewn draen  

 Dim Swyddog benywaidd ar ddyletswydd yn y Ddalfa  

 Celloedd ar gau oherwydd craciau yn y waliau 

 Iard ymarfer corff ar gau oherwydd pwynt clymu ar y ffenestr 

Pen-y-bont ar Ogwr 

 Dim Swyddog benywaidd ar ddyletswydd yn y Ddalfa  

 Camera mewn cell ddim yn cael ei ddefnyddio 

 Ffôn yn y dderbynfa ddim yn gweithio 

 Drws aerglos wrth y fynedfa ddim yn gweithio 

 

Bydd yr ymwelwyr yn mynd i'r afael ag unrhyw faterion brys ar adeg yr ymweliad a chânt eu codi ar 

unwaith â Rhingyll neu Arolygydd y Ddalfa. Yna, bydd ymwelwyr yn cofnodi'r wybodaeth ar eu 

ffurflenni adrodd a byddant hefyd yn rhoi gwybod i reolwyr y cynllun.  

 

Pan fydd unigolyn yn y ddalfa yn tynnu sylw at bryder neu'n gwneud cwyn anffurfiol i ymwelwyr, 

caiff hyn ei godi gydag aelod o staff y ddalfa a gall yr ymwelwyr edrych ar gofnod dalfa yr unigolyn, 

gyda'i ganiatâd. Cynghorir unigolion yn y ddalfa os hoffent wneud cwyn, y dylent siarad â'r swyddog 

sy'n gyfrifol. 

 

Mae'n bwysig nodi bod canmoliaeth a sylwadau cadarnhaol hefyd yn cael eu cofnodi gan yr 

ymwelwyr ac mae rheolwyr y cynllun yn sicrhau y caiff y rhain eu cofnodi a'u rhannu â chynrychiolwyr 

yr heddlu. Yn ystod cyfarfodydd panel, bydd ymwelwyr yn lleisio eu canmoliaeth am aelodau o staff 

yn y ddalfa sy'n bwysig i'w rhannu, yn eu barn nhw. Isod mae rhai enghreifftiau o'r sylwadau 

cadarnhaol sydd wedi cael eu nodi gan yr ymwelwyr yn ystod y flwyddyn; 

 

 Cafwyd mynediad i'r ddalfa ar unwaith 

 Staff yn barod iawn eu cymwynas  

 Unigolion yn y ddalfa yn canmol y staff  

 Pob ardal yn daclus ac yn lân 
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Materion yn y Ddalfa a Nodwyd  
 

Yn ystod 2019/20, bu 88 o ddigwyddiadau niweidiol a nodwyd yn y ddalfa ledled ardal yr heddlu. 

Diffinnir ‘digwyddiad niweidiol’ gan y Coleg Plismona fel unrhyw ddigwyddiad a fyddai wedi arwain 

at farwolaeth neu anaf ddifrifol i unrhyw un pe bai wedi parhau. Cafwyd y nifer uchaf ym mis 

Tachwedd 2019, gyda 12 o ddigwyddiadau niweidiol, a'r nifer isaf ym mis Rhagfyr 2019, gyda dau yn 

unig. Caiff y materion hyn eu dwyn at sylw Rheolwyr y Cynllun gan staff y ddalfa a chânt eu trafod yn 

ystod cyfarfodydd panel â'r gwirfoddolwyr. Rhoddodd cynrychiolwyr yr heddlu drosolwg cryno o'r 

digwyddiadau, ac yna ddiweddariadau a chanlyniadau. Ni fu unrhyw marwolaethau yn y ddalfa yn 

ystod y flwyddyn, ond nodwyd un fel digwyddiad y bu bron iddo ddigwydd. Roedd hyn yn ymwneud 

ag unigolyn yn cael trawiad ar ôl smygu cyffuriau mewn cell. Mae hyn yn destun ymchwiliad 

annibynnol gan Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu ar hyn o bryd; bydd canlyniad yr 

ymchwiliad yn cael ei rannu â'r ymwelwyr â dalfeydd yn eu cyfarfod chwarterol unwaith y bydd y 

mater wedi dod i ben. Isod ceir rhai enghreifftiau o ddigwyddiadau niweidiol a ddigwyddodd yn ystod 

2019/20: 

 

 Cymryd cyffuriau mewn celloedd 

 Eitemau wedi'u cuddio 

 Clymau wedi'u creu o ddillad 

 Hunan-niweidio 

 

Yn dilyn trafodaethau am y digwyddiadau niweidiol, roedd yr ymwelwyr â dalfeydd yn hyderus bod 

y materion wedi cael eu nodi a bod staff y ddalfa wedi delio â nhw yn briodol. Mae hyn yn gyfran 

gymharol isel o unigolion o ran faint o bobl sydd wedi bod drwy'r ddalfa yn 2019/20.  
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Sut mae'r Heddlu yn Ymateb i'n Canfyddiadau 
 

 
 

Yr Arolygydd Michael Kings – Rheolwr 
Dalfeydd Panel y Dwyrain 

Heddlu De Cymru (Caerdydd/Merthyr) 
 
 

 
 

Yr Arolygydd Mark Simmonds – 
Rheolwr Dalfeydd Panel y Gorllewin, 

Heddlu De Cymru (Pen-y-bont ar 
Ogwr/Abertawe) 

 

Heddlu De Cymru, yr Arolygydd Kings a'r 

Arolygydd Simmonds:  
 

“Mae'r Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd yn Ne 

Cymru yn cael ei groesawu fel ffordd o oruchwylio ein 

hadran gwasanaethau'r ddalfa. Mae'n galluogi aelodau 

o'n cymuned i roi adborth hanfodol ar y ffordd rydym yn 

trin unigolion yn y ddalfa. 

 

Mae ymwelwyr â dalfeydd yn rhoi o'u hamser i gyflawni'r 

rôl bwysig iawn hon ac rydym yn hynod ddiolchgar am eu 

gwybodaeth a'u harbenigedd. Mae eu hadborth yn ein 

galluogi i gadarnhau bod y nifer mawr o bolisïau a 

gweithdrefnau sy'n ymwneud ag amgylchedd y ddalfa yn 

cael eu dilyn a bod unigolion yn y ddalfa yn cael eu trin 

yn deg.  

 

Caiff canfyddiadau'r Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd 

eu hadolygu ar ôl pob ymweliad a chaiff unrhyw waith 

dilynol a gwblheir o ganlyniad i'r ymweliad ei drafod 

mewn cyfarfodydd panel rheolaidd ag ymwelwyr â 

dalfeydd a rheolwyr y cynllun. 

 

Yn ddiweddar, mae rheolwyr cynllun De Cymru wedi 

cymryd camau i foderneiddio'r ffordd y mae'r 

gwirfoddolwyr yn cynnal eu hymweliadau ac rydym yn 

rhagweld y bydd hyn yn llwyddiant mawr”. 
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Meysydd Eraill i'w Nodi  

 

 

O ran sicrhau ansawdd, nodwyd 

bod cynllun De Cymru yn gynllun 

ARIAN! 

Bob dwy flynedd, mae Gymdeithas yr Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd (ICVA) yn lansio ei 

Fframwaith Sicrhau Ansawdd. Safon ansawdd annibynnol yw hon sy'n asesu effeithiolrwydd 

cynlluniau ac mae'n cwmpasu nifer o feysydd, gan gynnwys y canlynol: 

 Recriwtio a hyfforddi 

 Rheoli gwirfoddolwyr 

 Cyfathrebu 

 Dwyn yr heddlu i gyfrif 

 Tryloywder a sicrhau'r cyhoedd 

 Lles unigolion yn y ddalfa 

 Buddsoddi mewn rheolwyr cynlluniau a'u cefnogi 

O ran sicrhau ansawdd, nodwyd bod cynllun De Cymru yn gynllun arian, sy'n golygu ein bod yn 

gweithio ar lefel uwchlaw cydymffurfiaeth â'r Cod Ymarfer.  

Ar lefel arian, mae ein cynllun wedi datblygu cynlluniau hyfforddi manwl ar gyfer ein 

gwirfoddolwyr ac wedi rhoi prosesau llywodraethu ar waith sy'n corffori ymgysylltiad yr heddlu 

ac yn ymrwymo i ddatrys materion anodd. Ar lawr gwlad, mae cynllun arian yn golygu bod 

ymwelwyr annibynnol â dalfeydd yn treulio mwy o amser yn edrych ar gofnodion dalfa unigolion 

yn y ddalfa ac yn canolbwyntio ymhellach ar les y rhai sy'n cael eu cadw. Rydym yn gweithio tuag 

at wella ein safonau hyd yn oed ymhellach yn ystod 2020/21.  

 
Ymweliadau a Ataliwyd  

 

Oherwydd y pandemig COVID-19 byd-eang, penderfynwyd atal pob ymweliad yng nghynllun De 

Cymru ym mis Mawrth 2020. Ar ôl ystyried canllawiau gan  Gymdeithas yr Ymwelwyr Annibynnol â 

Dalfeydd, rhoddwyd cynllun wrth gefn ar waith er mwyn parhau i oruchwylio a monitro dalfeydd 

tra bod ymweliadau wedi'u hatal. O 25 Mawrth 2020, gwnaeth rheolwyr y cynllun ffonio'r 

Arolygydd Efydd yn ddirybudd, a roddodd gofnodion dalfeydd byw a throsolwg o'r holl ddiffygion 

yn y dalfeydd.  
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Cynlluniau yn y Dyfodol 
 

Yn ystod 2019/20, mae'r cynllun wedi cael ei adolygu er mwyn ystyried sut i weithredu unrhyw 

newidiadau angenrheidiol o ran goruchwylio a rheoli'r cynllun.  Mae rhai cynlluniau cyffrous ar waith 

ar gyfer dyfodol Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd De Cymru. 

 

Mae cynlluniau i gyflwyno technoleg i'r cynllun er mwyn gwella a moderneiddio'r ffordd y mae'r 

gwirfoddolwyr yn cofnodi eu canfyddiadau. Byddwn yn treialu'r defnydd o lechi yn y pedair dalfa a 

hefyd yn y safle Waterton, lle y lleolir cŵn a cheffylau'r heddlu. Rydym yn bwriadu cyflwyno'r defnydd 

o lechi er mwyn i'r ymwelwyr gyflwyno eu hadroddiadau gan ddefnyddio ap yn lle copïau carbon. 

Bydd hyn yn sicrhau y caiff unrhyw faterion neu sylwadau eu nodi ar unwaith ac yn caniatáu i Reolwyr 

y Cynllun, Ymwelwyr Annibynnol a Dalfeydd ac Arolygydd y Ddalfa gael mynediad uniongyrchol i'r 

data ar y ffurflenni.  

 

Rydym yn bwriadu treialu'r newid mewn un ddalfa gyda nifer bach o ymwelwyr, cyn ei gyflwyno i 

dalfeydd eraill.  

 

Rydym hefyd yn bwriadu gwneud defnydd gwell o'r cyfryngau cymdeithasol a gwefan y Comisiynydd 

i rannu gwybodaeth â'r cyhoedd am bwysigrwydd y gwaith ac ymdrech y gwirfoddolwyr. Rydym yn 

gobeithio y bydd hyn hefyd yn helpu i ehangu cynulleidfaoedd ac ennyn diddordeb gan ymgeiswyr 

yn ystod unrhyw ymgyrchoedd recriwtio a gaiff ei lansio yn y dyfodol. Mae hyn hefyd yn dangos 

tryloywder o ran ein cyfrifoldebau ac yn rhoi hyder i'r cyhoedd am y ffordd y caiff dalfeydd eu rheoli. 
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Cynllun ar gyfer Lles Anifeiliaid  
 

Mae Cynllun ar gyfer Lles Anifeiliaid De Cymru yn cynnwys wyth o wirfoddolwyr sydd hefyd yn 

Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd. Mae'r gwirfoddolwyr yn cynnal ymweliadau dirybudd rheolaidd ag 

Adran Cŵn a Cheffylau Heddlu De Cymru i arsylwi ac adrodd ar drefniadau lles, stablau ceffylau a 

chytiau cŵn yr heddlu. 

 

 
Delwedd o Geffyl yr Heddlu gydag Ymwelwyr Lles 

Anifeiliaid ar Safle Waterton 

Mae ymwelwyr yn nodi nifer y cŵn a'r ceffylau ar 

y safle ac unrhyw bryderon iechyd neu les 

penodol, yn ogystal ag adrodd ar gyflwr ffisegol y 

safle, cyflwr y cerbydau cludo anifeiliaid ac 

unrhyw faterion atgyweirio. Cynhelir cyfarfodydd 

panel ddwywaith y flwyddyn ac mae staff, 

swyddogion, gwirfoddolwyr, milfeddyg lleol a 

chynrychiolydd o'r Ymddiriedolaeth Cŵn yn 

mynychu.  

Gall gwirfoddolwyr dynnu sylw at unrhyw bryderon sydd ganddynt a chaiff pob mater ei drafod â 

chynrychiolwyr yr heddlu. Ar hyn o bryd mae cadeirydd y panel yn ymwelydd profiadol a benodwyd 

gan y panel. 

 

Caiff ymwelwyr eu harwain gan  ‘bum rhyddid’ lles anifeiliaid a atodir i Ganllawiau'r Cynllun: 

 

1) Rhyddid rhag newyn a syched – dŵr ffres a deiet iach ar gael yn hawdd 

2) Rhyddid rhag poen, anaf a dioddef – atal neu ddiagnosis a thriniaeth gyflym 

3) Rhyddid rhag ofn a gofid – amodau a thriniaeth sy'n osgoi dioddefaint meddyliol 

4) Rhyddid i fynegi ymddygiad arferol – gofod digonol, cyfleusterau cywir a chwmnïaeth 

anifeiliaid eraill o'r un rhywogaeth 

5) Rhyddid rhag anesmwythdra – amgylchedd priodol gan gynnwys lloches a man cyfforddus i 

orffwys a chysgu 

 

Yn ystod 2019/20, cynhaliodd yr ymwelwyr 40 o ymweliadau â'r adran Cŵn a Cheffylau ar safle 

Waterton er mwyn gweld cŵn a cheffylau'r heddlu. Ar gyfartaledd, gwelwyd 19 o gŵn a 6 cheffyl fesul 

ymweliad.  
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Nodwyd y materion canlynol gan yr ymwelwyr yn 2019/20; 

 Ffens wedi torri o amgylch y padogau 

 Dim goleuadau allanol yn ardal y cytiau cŵn ar gyfer staff gyda'r nos 

 Draen wedi'i rhwystro  

 

Rhoddwyd gwybod i reolwr yr iard am bob mater ac maent wedi cael eu datrys.  

Nodwyd y sylwadau cadarnhaol canlynol gan yr ymwelwyr a chawsant eu hadrodd yn ôl i staff a 

swyddogion: 

 

 Pob anifail yn cael gofal da 

 Gwasanaeth da gan y staff wrth gyrraedd yr iard 

 Pob cerbyd mewn cyflwr da 

 

 
Delwedd o Gi yr Heddlu gydag Ymwelwyr Lles Anifeiliaid ar Safle Waterton 

 

Mae ymwelwyr hefyd yn monitro unrhyw gŵn mewn llety sy'n aros am gartref newydd, er enghraifft, 

os cânt eu gwrthod fel cŵn yr heddlu neu pan fydd eu swyddogion yn ymddeol. Mae ymwelwyr yn 

nodi unrhyw salwch, anafiadau ac yn cadw llygad am unrhyw arwyddion o straen. Nodir glanweithdra 

y cytiau cŵn, y stablau a'r safle hefyd.  

 

Casgliad 
 

Hoffem ddiolch i'n holl wirfoddolwyr sy'n gweithio'n ddiflino i sicrhau y caiff lles a hawliau unigolion 

yn nalfeydd Heddlu De Cymru eu parchu. Rydym yn hynod ddiolchgar iddynt am gyfrannu gwybodaeth 

ac arbenigedd i'r cynllun ac am chwarae rhan hanfodol yng ngwaith a threfniadau goruchwylio Heddlu 

De Cymru. 
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I gael rhagor o wybodaeth am eich Comisiynydd, dilynwch ni: 

 
 
 
 
 

 
/commissionersw 

 
www.southwalescommissioner.org.uk 

 

Neu cysylltwch â ni drwy:  
 

 commissioner@south-wales.police.uk 

 01656 869 366 

 Gorsaf Heddlu Y Bont-faen, 
West Gate, 
Y Bont-faen, 
CF71 7AR 

                                     

 

 
https://icva.org.uk/ 
 

 

                                             

 
https://www.nationalpreventivemechanism.org.uk/ 

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg a Saesneg 
 

Mae'r ddogfen hon hefyd ar gael yn Saesneg 
 

 

http://www.southwalescommissioner.org.uk/
mailto:commissioner@south-wales.police.uk
https://icva.org.uk/
https://www.nationalpreventivemechanism.org.uk/

