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Rhagair  

Rhwng 2010 a 2013 bu 367 o oedolion gyda chyflyrau iechyd meddwl farw o 

achosion ‘annaturiol’ tra roeddynt yn y ddalfa gan y wladwriaeth mewn celloedd 

heddlu a wardiau seiciatrig. Bu 295 arall o oedolion farw o achosion ‘annaturiol’ yn y 

carchar, roedd gan nifer o’r rhain gyflyrau iechyd meddwl. Ers 2013 mae’r nifer wedi 

cynyddu’n sylweddol. Gadawodd bob un ohonynt anwyliaid ar ôl sydd wedi dioddef o 

ganlyniad i’r marwolaethau yma.  

Rôl y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yw hybu a gorfodi’r deddfau sy’n 

amddiffyn hawl pawb i degwch, urddas a pharch. Lansiwyd yr Ymchwiliad hwn 

gennym i sicrhau bod hawliau dynol rhai o aelodau mwyaf bregus ein cymdeithas – y 

rhai sydd â chyflyrau iechyd meddwl difrifol – yn cael eu hamddiffyn i’r graddau 

mwyaf sy’n bosibl.  

Mae ein Hymchwiliad yn datgelu, er gwaethaf llawer o adroddiadau ac argymhellion, 

bod camgymeriadau difrifol wedi parhau am yn llawer yn rhy hir. Mae’r un 

camgymeriadau yn cael eu gwneud dro ar ôl tro, gan arwain at farwolaethau ac 

achlysuron pan fydd pobl bron â marw. 

Ond mae hefyd yn dangos nad yw gwneud gwelliannau yn gymhleth na chostus o 

angenrheidrwydd: mae bod yn agored a thryloyw a dysgu o gamgymeriadau yn 

ymwneud â gwneud y pethau sylfaenol yn iawn. 

Trwy wrando ac ymateb i unigolion a’u teuluoedd gall sefydliadau wella’r gofal a’r 

amddiffyniad y maent yn ei roi ac atal niwed diangen y gellid ei osgoi yn y dyfodol. 

Yn ystod ein gwaith fe wnaethom ymgynghori a chawsom help mawr gan nifer o 

sefydliadau, gan gynnwys y Comisiwn Ansawdd Gofal (CQC), Arolygiaeth Gofal 

Iechyd Cymru (HIW), Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi (HMIC), Arolygiaeth 

Carchardai Ei Mawrhydi (HMIP), Comisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu (IPCC) a’r 

Ombwdsmon Carchardai a Phrawf (PPO). 

Fe wnaethom hefyd gyfarfod â’r Gwasanaeth Rheoli Troseddwyr Cenedlaethol, 

Llywodraeth Cymru, yr Adran Iechyd, NHS England, GIG Cymru a’r Swyddfa Gartref.  
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Derbyniwyd tystiolaeth gan unigolion a sefydliadau y mae pwnc yr Ymchwiliad wedi 

effeithio arnynt. Yn ystod yr Ymchwiliad hwn, llwyddodd y tîm  i dreulio amser yn 

siarad â rhai o deuluoedd y rhai a fu farw yn y ddalfa ac mae eu profiadau hwy yn 

ganolog i’n hadroddiad. Hoffem ddiolch i bawb a gymerodd ran, yn arbennig y 

teuluoedd, am eu help a’u cefnogaeth. Hoffem hefyd ddiolch i dîm Ymchwiliad y 

Comisiwn am eu gwaith caled. 

Gobeithiwn y bydd yr adroddiad hwn yn cynnig golwg werthfawr ac argymhellion a all 

greu newid gwirioneddol yn y ffordd y bydd oedolion gyda chyflyrau iechyd meddwl 

yn cael eu trin yn y ddalfa. Ein nod yw helpu i atal rhagor o drasiedïau diangen.  

Yr Athro Swaran P. Singh ac Evelyn Asante-Mensah OBE 

Comisiynwyr Arweiniol yr Ymchwiliad 
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Pennod 1|Crynodeb gweithredol 

Trosolwg o’r Ymchwiliad  

Lansiwyd ein hymchwiliad ym Mehefin 2014 i archwilio sut y gall cydymffurfio ag 

ymrwymiadau hawliau dynol leihau niferoedd y marwolaethau ‘annaturiol’ ymhlith 

oedolion gyda chyflyrau iechyd meddwl yn y ddalfa gan y wladwriaeth. Edrychwyd ar 

farwolaethau mewn tri lleoliad gan y wladwriaeth lle bydd pobl yn y ddalfa – 

carchardai, celloedd yr heddlu ac ysbytai – gan ymgynghori ag arolygiaethau, 

rheoleiddwyr ac eraill sydd â chyfrifoldebau yn y maes hwn. Nodir y Cylch Gorchwyl 

ar gyfer yr Ymchwiliad yn yr Atodiad.  

Archwiliodd Ymchwiliad y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (y Comisiwn) y 

dystiolaeth sydd ar gael yng nghyswllt marwolaeth 367 o oedolion gyda chyflyrau 

iechyd meddwl a fu farw o achosion ‘annaturiol’ tra roeddynt yng nghelloedd yr 

heddlu neu fel cleifion dan gadwad dros y cyfnod 2010-13, a 295 arall a fu farw yn y 

carchar, nifer ohonynt hwythau â chyflyrau iechyd meddwl. 

Mae hwn yn gyfanswm uchel ynddo ei hun, ond i bob unigolyn a fu farw mae 

aelodau o’r teulu ac anwyliaid eraill sy’n dioddef o ganlyniad i’r marwolaethau yma. 

Sefydlodd ymchwiliadau, Cwestau ac achosion llys blaenorol bod amgylchiadau’r 

farwolaeth yn y ddalfa, yn rhy aml, yn cynnwys mynd yn groes i’r hawliau dynol 

mwyaf sylfaenol – gan gynnwys yr hawl i fywyd. Roeddem am sefydlu a fyddai 

pwyslais ar fwy o gydymffurfio ag Erthygl 2 o’r Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau 

Dynol, gan gynnwys ymrwymiad cadarnhaol y Wladwriaeth i ddiogelu bywydau pobl, 

yn lleihau marwolaethau y gellid eu hosgoi. 

Mae un o bob pedwar o oedolion ym Mhrydain yn profi o leiaf un cyflwr iechyd 

meddwl,
1
 ac mae un o bob chwech yn profi cyflwr iechyd meddwl ar unrhyw amser 

                                      

1 
Ar gyfer dibenion yr Ymchwiliad hwn bydd y Comisiwn yn diffinio cyflwr iechyd meddwl fel unrhyw anhwylder 

neu anabledd meddwl. Mae’r diffiniad hwn yn cyfateb yn union â’r diffiniad o ‘anhwylder meddwl’ yn adran 1 

Deddf Iechyd Meddwl 2007. 
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penodol. Bydd rhai pobl yn profi mwy nag un cyflwr iechyd meddwl.2 Er bod llawer o 

bobl yn parhau i fyw bywydau cynhyrchiol a llawn gyda dim ond ychydig iawn o 

ymyrraeth gan y Wladwriaeth, mae’r Llywodraeth yn cydnabod ei rôl o ddarparu 

gofal penodol i bobl sy’n profi cyflyrau iechyd meddwl pan fyddant yn fregus. Bydd 

nifer fechan o’r rhai sydd â chyflyrau iechyd meddwl yn cael eu cadw yn gaeth gan y 

Wladwriaeth naill ai oherwydd trosedd y maent wedi ei chyflawni neu oherwydd eu 

bod yn cael eu barnu yn fygythiad iddynt eu hunain neu i eraill. 

Yn 2012/13 roedd dros 50,000 achlysur o bobl yn cael eu cadw mewn ysbytai 

seiciatrig, ac mae’r nifer yn cynyddu. Nid yw’r gwasanaeth carchardai yn cofnodi’r 

nifer o garcharorion gyda chyflyrau iechyd meddwl ar hyn o bryd. Mae’r data 

cenedlaethol diweddaraf yn ymwneud ag 1997, pan oedd 92 y cant o garcharorion 

gwrywaidd yn dioddef un o’r cyflyrau canlynol: seicosis, niwrosis, anhwylder 

personoliaeth, cam-drin alcohol a dibyniaeth ar gyffuriau. Roedd gan saithdeg y cant 

ddau o leiaf o’r rhain.3 Dengys ystadegau ar gyfer Lloegr bod celloedd yr heddlu wedi 

eu defnyddio fel man diogel 6,028 o weithiau yn 2013/14.4 Mae hynny’n cyfateb i 115 

o achlysuron bob wythnos pan gadwyd rhywun yn y ddalfa gan yr heddlu oherwydd y 

risg yr amgyffredid eu bod yn ei chreu iddynt eu hunain neu i eraill.  

Mae hawliau dynol yn rhoi amddiffyniad hanfodol i bawb. Mae ein hawliau yn cael eu 

hamddiffyn dan Ddeddf Hawliau Dynol 1998, gan y Confensiwn Ewropeaidd ar 

Hawliau Dynol, a gan ymrwymiadau allweddol eraill y Wladwriaeth i gadw at y 

Protocol Dewisol i Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig rhag Arteithio. Yn y Deyrnas 

Unedig rhoddwyd y dasg o ymweld â mannau lle cedwir pobl i’r Peirianwaith Ataliol 

Cenedlaethol (NPM), i fonitro’r driniaeth y mae’r rhai sy’n cael eu cadw’n gaeth yn ei 

gael a’u cyflwr ac i wneud argymhellion am atal camdriniaeth. 

Nid yn unig maent yn diogelu unigolion rhag gweithredoedd a diffygion y 

Wladwriaeth ac awdurdodau cyhoeddus sy’n gweithio ar ei rhan ond hefyd maent yn 

gorfodi’r awdurdodau hynny i gymryd camau i’w diogelu mewn rhai amgylchiadau 

sydd wedi eu diffinio’n ofalus.  

                                      

2
The Fundamental Facts 2007, td. 7. Ar gael yn: 

http://www.mentalhealth.org.uk/content/assets/PDF/publications/fundamental_facts_2007.pdf?view=Standard 

3 
Singleton N. et al (1998) Psychiatric Morbidity Among Prisoners, 1997. London: ONS. 

4
 HSCIC, Ffigyrau blynyddol Cleifion Mewnol a Gadwyd yn Ffurfiol mewn Ysbytai dan Ddeddf Iechyd Meddwl 

1983 a Chleifion oedd yn Destun Triniaeth Gymunedol dan Oruchwyliaeth, Lloegr 2013-2014. Hydref 2014. 
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Argymhellion 

Rydym yn gwneud pedwar argymhelliad, a fydd, os cânt eu gweithredu, fe gredwn, 

yn lleihau’r nifer o farwolaethau ac yn rhoi mwy o sicrwydd i deuluoedd, llywodraeth 

a sefydliadau bod ymrwymiadau hawliau dynol wedi cael eu bodloni a bod popeth 

wedi ei wneud i ddiogelu bywydau’r rhai y mae’r Wladwriaeth yn eu cadw yn y 

ddalfa. 

Cyfeirir ein hargymhellion at lywodraeth, rheoleiddwyr ac arolygiaethau ac arweinwyr 

a rheolwyr sefydliadau unigol. Mae’r rhain yn cael eu cynnwys yn fwy manwl ym 

Mhennod 3 yr adroddiad llawn: 

Argymhelliad 1: Dylid sefydlu dulliau wedi eu strwythuro ar gyfer dysgu gwersi yn y 

tri lleoliad i weithredu gwelliannau o farwolaethau blaenorol ac achlysuron pan fu 

pobl bron â marw, yn ogystal â phrofiadau mewn sefydliadau eraill. Fel rhan o hyn, 

dylid cael ymrwymiad statudol ar sefydliadau i ymateb i argymhellion gan gyrff 

arolygu a chyhoeddi’r ymatebion yma. 

Argymhelliad 2: Dylai sefydliadau unigol yn y tri lleoliad fod â mwy o bwyslais ar 

gyflawni eu cyfrifoldebau sylfaenol i gadw’r rhai sydd yn y ddalfa yn ddiogel gan 

gynnwys gweithredu argymhellion, gwella hyfforddiant staff a sicrhau mwy o weithio 

diwnïad. Mewn mannau lle nad yw hyn yn cael ei wneud ar hyn o bryd, dylai fod yn 

rhan benodol o’r trefniant arolygu.  

Argymhelliad 3: Mae angen mwy o dryloywder yn y tri lleoliad i sicrhau bod digon o 

graffu, dal i gyfrif a chynnwys y teuluoedd. Gall cyflwyno dyletswydd statudol newydd 

o ddidwylledd o Ebrill 2015 sy’n berthnasol i gyrff GIG yn Lloegr weithredu fel cam i 

helpu i gyflawni hyn. Os bydd yn effeithiol dylai’r ddyletswydd hon gael ei hymestyn i 

leoliadau eraill hefyd, yn arbennig mewn ymchwiliadau ac archwiliadau i 

farwolaethau annaturiol. 

Argymhelliad 4: Dylid mabwysiadu Fframwaith Hawliau Dynol y Comisiwn 

Cydraddoldeb a Hawliau Dynol a’i ddefnyddio fel offeryn ymarferol yn y tri lleoliad. 

Bydd ei fabwysiadu fel dull cyffredinol yn ogystal â sicrhau bod cydymffurfio â phob 

elfen unigol yn lleihau marwolaethau annaturiol a dylai helpu i fod yn sail i 

benderfyniadau polisi a’u siapio. 
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Prif Ganfyddiadau 

Ar gyfer cleifion sy’n cael eu cadw mewn ysbytai nid oeddem yn gallu cael 

mynediad at lawer o’r wybodaeth sy’n dilyn marwolaeth annaturiol, fel adroddiadau 

ymchwiliadau unigol. Mae cleifion sy’n cael eu cadw yn grŵp arbennig o fregus yn y 

Deyrnas Unedig sy’n cael eu cadw yno er mwyn sicrhau eu bod hwy, ac eraill, yn 

ddiogel. Rhaid i’r gofal y byddant yn ei gael adlewyrchu eu hanghenion penodol ac 

mae’n ddyletswydd ar gymdeithas i fonitro’r gofal hwn.  

Nid oes unrhyw gorff wedi cael cyfrifoldeb am sicrhau bod ymchwiliadau yn digwydd 

na bod gwersi yn cael eu dynodi (gan gynnwys mewn ysbytai eraill), fel sy’n digwydd 

yn y lleoliadau heddlu a charchar. Y casgliad anochel yw bod hon yn system aneglur 

lle mae teuluoedd y rhai sy’n marw mewn ysbytai seiciatrig yn cael eu cau allan o’r 

gofal cyn y farwolaeth ac o’r ymchwiliad ar ôl y farwolaeth.  

Mewn lleoliadau gofal iechyd, mae cwest y Crwner i farwolaeth claf wedi ei gadw yn 

gaeth yn cydymffurfio ag Erthygl 2. Ond, fe fyddem yn hoffi gweld model yn ei lle 

sy’n debyg i rôl y cyrff ymchwiliol yn y lleoliadau heddlu a charchardai. Dylai’r 

Llywodraeth gymryd camau i sicrhau y gall fod yn hyderus bod ymchwiliadau 

annibynnol yn digwydd mewn gwirionedd, bod staff yn cael cefnogaeth i siarad yn 

agored am ddigwyddiadau ac nad oes unrhyw farwolaethau mewn ysbytai seiciatrig 

y gellid bod wedi eu rhwystro. Mae’r Comisiwn yn ystyried hwn yn gyfle mor bwysig 

ac uniongyrchol i leihau marwolaethau cleifion a gedwir fel ein bod yn bwriadu 

symud hyn ymlaen gyda’r rhai sy’n gyfrifol am ddarparu a rheoleiddio gofal seiciatrig 

mewn ysbytai.  

Newid pwysig a diweddar yw cyflwyno dyletswydd statudol o ddidwylledd yn 

Nhachwedd 20145 sy’n berthnasol i gyrff GIG yn Lloegr a bydd yn berthnasol i 

ddarparwyr gofal eraill sydd wedi cofrestru gyda’r Comisiwn Ansawdd Gofal (GQC) o 

1 Ebrill 2015. Mae’r ddyletswydd yn golygu bod rhaid i ddarparwyr gofal sicrhau eu 

bod yn agored a didwyll gyda phobl pan fydd rhywbeth yn mynd o’i le gyda’u gofal 

a’u triniaeth, yn arbennig rhaid i staff fod yn agored wrth gymryd rhan mewn 

cyfweliadau ar gyfer ymchwiliadau. Mae gan hyn botensial i greu gwelliant sylweddol 

a dylid ei fonitro yn ofalus – os bydd yn effeithiol dylid ei weithredu mewn lleoliadau 

eraill gan gynnwys carchardai a’r heddlu. 

                                      

5 
Care Quality Commission, Guidance for NHS bodies: Regulation 5: fit and proper persons: directors and 

Regulation 20: duty of candour, Tachwedd 2014. 
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Yng nghyswllt carchardai rhaid i’r drafodaeth am y modd y mae pobl yn cael eu 

cadw yn gaeth fynd tu hwnt i’r isafswm o ran safonau sy’n cadw pobl yn fyw. Rhaid 

i’r rhai sy’n gyfrifol am gadw pobl yn gaeth sicrhau na fydd pobl yn cael eu cosbi am 

ymddygiad sy’n cael ei ystyried yn aflonyddgar ond sydd mewn gwirionedd yn 

symptom o salwch. Rhaid i garchardai fonitro’r nifer o garcharorion gyda chyflyrau 

iechyd meddwl a’u difrifoldeb fel eu bod yn gallu eu hystyried a gwneud trefniadau 

addas i’w trin a’u cefnogi.  

Mae’n amhosibl sôn am y nifer uchel o bobl gyda chyflyrau iechyd meddwl sydd yn y 

carchardai heb holi ai’r carchar yw’r lle priodol ar eu cyfer. Pan fydd unigolyn wedi 

cyflawni trosedd, mae’n iawn iddo wneud penyd am y drosedd honno; fel y mae nifer 

wedi dweud o’r blaen rydym yn atgoffa’r Llywodraeth y dylai’r system gosbi fod yn 

ymwneud ag ailsefydlu yn ogystal â chosbi. I rai pobl efallai y byddai’r angen am 

ailsefydlu wedi ei deilwrio sy’n bodloni eu hanghenion penodol yn cael ei drin yn well 

yn y gymuned neu mewn ysbytai seiciatrig. Byddai hyn hefyd yn lliniaru’r pwysau ar 

adnoddau carchardai. 

Mewn carchardai, roedd cynnydd mewn marwolaethau annaturiol rhwng 2012 a 

2013, gyda chynnydd eto yn 2014. Cyfeiriodd Arolygiaeth Carchardai EM (HMIP) at 

eu pryderon am y cynnydd yn y bobl sy’n cael eu carcharu. Maent hwy a’r 

Ombwdsmon Carchardai a Phrawf (PPO) wedi mynegi pryderon hefyd am ostyngiad 

mewn staff, trefniadau caletach a llai o adnoddau a chysylltiadau posibl rhwng y 

marwolaethau a’r ffactorau hyn. Mae unrhyw gysylltiad rhwng y ffactorau yma a’r 

cynnydd mewn marwolaethau annaturiol ers 2013 yn gymhleth ac mae angen ei 

ddeall yn well. Felly, dylai’r rhai sy’n gyfrifol am gadw carcharorion yn ddiogel weithio 

gyda’i gilydd i ddeall ac ymdrin â’r materion hyn. Dylai unrhyw ddirywiad mewn 

amodau cadw ac effaith niweidiol ar y rhai sydd â chyflyrau iechyd meddwl gael eu 

monitro a’u datrys. 

Yn ystod ein Hymchwiliad rydym wedi dod ar draws achosion o adroddiadau 

ymchwiliad PPO pan fydd marwolaethau wedi deillio o fethiant i ddynodi cyflwr 

iechyd meddwl y carcharor a phan fydd pryderon wedi eu dynodi ond heb eu rhannu 

â chydweithwyr. Gellid bod wedi atal y marwolaethau hyn petai carchardai yn 

gwneud y pethau sylfaenol yn iawn.  

Ychydig iawn o farwolaethau sydd yn y ddalfa gan yr heddlu, ond yn flynyddol mae 

nifer o bobl gyda chyflyrau iechyd meddwl yn marw yn y ddalfa. Nid darparu gofal 

clinigol i bobl sydd angen cefnogaeth yw rôl yr heddlu ond yn aml iawn nhw sydd yn 

cyrraedd gyntaf felly ni allant anwybyddu’r angen i fedru ymateb yn briodol gan 

gadw’r defnydd o offer atal cyn lleied â phosibl. Dylid gwneud hyn mewn partneriaeth 

â darparwyr iechyd lleol bob amser (gan gynnwys ambiwlansiau).  
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Mae swm sylweddol o waith eisoes yn cael ei wneud yn genedlaethol a lleol, gan 

gynnwys y Concordat Gofal Argyfwng.6 Dylai’r rhain helpu i sicrhau asesiadau 

cyflymach a mynediad at ofal clinigol ac nad yw pobl yn cael eu cadw yn amhriodol 

yng nghelloedd yr heddlu. Mae hwn i’w adolygu yn 2015 a dylai sicrhau bod 

marwolaethau yn y lleoliad hwn yn parhau i ostwng.  

Dylai’r heddlu gofnodi a chyhoeddi’r defnydd o offer atal er mwyn lliniaru pryderon eu 

bod yn cael eu defnyddio mewn modd gwahaniaethol yn erbyn pobl gyda chyflyrau 

iechyd meddwl a phobl o leiafrifoedd ethnig. 

Cyd-destun yr Ymchwiliad 

Mae’r Panel Cynghori Annibynnol ar Farwolaethau yn y Ddalfa yn casglu 

gwybodaeth yng nghyswllt marwolaethau ar draws yr holl leoliadau cadw. Mae’r 

Panel yn gwybod bod bylchau yn y data. Gwelir tabl manwl ym Mhennod 2 

(Disgrifio’r sefyllfa). 

Mae’r niferoedd o farwolaethau yn neu yn dilyn bod yn y ddalfa gan yr heddlu wedi 

gostwng dros y 10 mlynedd diwethaf. Gostyngodd cyfraddau’r marwolaethau 

annaturiol mewn carchardai hefyd ar ôl 2004 a pharhau yn is rhwng 2008 a 2012; yn 

2013, fodd bynnag, roedd cynnydd. Mae hyn yn awgrymu bod angen parhau i graffu 

i osgoi marwolaethau y gellid eu hatal.  

Y sail tystiolaeth a’r bylchau  

Archwiliodd ein Hymchwiliad y dystiolaeth sydd ar gael ar hyn o bryd. Mae llawer o 

hon yn cael ei chasglu gan y Panel Cynghori Annibynnol ar farwolaethau yn y ddalfa, 

er i ni hefyd gysylltu â’r llywodraeth ganolog i sicrhau eu bod yn cydnabod y ffigyrau 

y gwnaethom eu defnyddio. 

Un o’n casgliadau cynnar oedd bod angen gwelliannau o ran casglu ac argaeledd 

gwybodaeth er mwyn rhoi sicrwydd bod y Wladwriaeth yn cydymffurfio â’i 

chyfrifoldebau dan Erthygl 2. Dylai hyn gynnwys yr holl wybodaeth sy’n 

angenrheidiol i roi trosolwg o nifer a nodweddion y marwolaethau. Dylai hyn 

gynnwys hil, rhyw, oedran a lleoliad y farwolaeth. 

                                      

6
 Gweler http://www.crisiscareconcordat.org.uk/ 
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Yr hawl i fywyd 

Roedd ein Hymchwiliad yn canolbwyntio ar Erthygl 2 y Confensiwn Ewropeaidd ar 

Hawliau Dynol sy’n ymrwymo’r Wladwriaeth i amddiffyn hawl pawb i fywyd trwy 

ddeddfwriaeth. Mae’r ymrwymiad hwn yn cynnwys dyletswydd gadarnhaol ar y 

Wladwriaeth i sicrhau bod camau ataliol yn cael eu cymryd i ddiogelu bywyd mewn 

rhai amgylchiadau ac i gynnal ymchwiliad priodol i farwolaethau y gall y Wladwriaeth 

fod yn gyfrifol amdanynt. Mae’n golygu hefyd bod cymryd bywydau yn anfwriadol 

gan awdurdodau cyhoeddus yn cael ei wahardd. Agweddau allweddol eraill o’r 

hawliau sy’n ein diogelu i gyd yw’r Protocol Dewisol i Gonfensiwn y Cenhedloedd 

Unedig rhag Arteithio a rôl yr NPM. 

Mae cyfraith achos Erthygl 2 yn canolbwyntio ar isafswm y safonau amddiffyn y 

mae’n orfodol i’r Wladwriaeth eu cynnig i’r rhai sydd dan ei gofal. Dylai’r rhai sy’n 

gyfrifol am gadw unigolion yn y ddalfa gymryd camau addas i feithrin iechyd meddwl 

da ar draws y tri lleoliad er mwyn cymharu â gofal iechyd meddwl yn y gymuned.  

Yr hawl i ddim gwahaniaethu 

Mae Erthygl 14 y Confensiwn yn gwahardd gwahaniaethu wrth fwynhau hawliau’r 

Confensiwn. Mae hyn yn golygu bod rhaid i’r Wladwriaeth sicrhau bod hawl pobl â 

chyflyrau iechyd meddwl i fywyd yn cael yr un amddiffyniad ag un pobl eraill. 

Ein dull  

Ein Fframwaith Hawliau Dynol 

Fe wnaethom lunio Fframwaith Hawliau Dynol yn seiliedig ar yr hawl i fywyd a’r hawl 

i beidio â dioddef gwahaniaethu. Roedd y Fframwaith hwn yn trosi’r gofynion 

cyfreithiol yn gamau ymarferol y dylai sefydliadau yn y tri lleoliad eu cymryd i sicrhau 

eu bod yn cyflawni eu hymrwymiadau dan Erthyglau 2 ac 14 fel bod bywydau 

oedolion gyda chyflyrau iechyd meddwl yn cael eu diogelu yn briodol tra byddant yn 

y ddalfa gan y wladwriaeth.  

Mae’r Fframwaith yn trafod pedwar prif faes: 
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1. Urddas a pharch. Er mwyn cydymffurfio â’u hymrwymiadau dan Erthygl 2, mae 

gan bawb sydd yn gyfrifol ddyletswydd i sicrhau bod amgylchedd diogel a 

pharchus yn cael ei darparu i leihau’r risg i unigolion bregus yn y ddalfa. 

2. Risg a’i hasesu. Mae asesiad risg effeithiol yn allweddol wrth sicrhau bod 

camau yn cael eu dynodi a’u gweithredu i leihau risg. Rhaid i wybodaeth am 

risgiau gael eu cyfleu a’u rhannu rhwng staff i alluogi asiantaethau i gyflawni eu 

dyletswydd dan Erthygl 2 i ddiogelu pobl yn y ddalfa. 

3. Triniaeth a chefnogaeth. Er mwyn cydymffurfio â’u hymrwymiadau dan Erthygl 

2, dylai asiantaethau ddarparu a bod â’r offer a’r cyllid i ddarparu triniaeth 

feddygol ac iechyd meddwl briodol a phrydlon a chefnogaeth i bobl yn y ddalfa 

sydd â chyflyrau iechyd meddwl. 

4. Ymchwiliadau. Mae Erthygl 2 yn gosod ymrwymiad gweithdrefnol i gychwyn 

ymchwiliad cyhoeddus effeithiol gan gorff swyddogol annibynnol i unrhyw 

farwolaeth y gall y Wladwriaeth fod â rhywfaint o gyfrifoldeb amdani. Bydd hyn 

yn cynnwys marwolaethau o achosion annaturiol unigolion yn y ddalfa gan y 

wladwriaeth.  

Casglu tystiolaeth 

Fe wnaethom gysylltu â’r sefydliadau allweddol yn y tri lleoliad i bennu eu 

safbwyntiau ar amddiffyn oedolion yn y ddalfa sydd â chyflyrau iechyd meddwl. Fe 

wnaethom adolygu’r dystiolaeth bresennol, gan gynnwys adroddiadau ac ystadegau. 

Fe wnaethom hefyd geisio tystiolaeth ychwanegol nad oedd eisoes yn gyhoeddus 

lle’r oeddem wedi dynodi bylchau ac fe wnaethom wahodd cyflwyniadau gan 

unigolion a sefydliadau.  

Fe wnaethom gyfarfod teuluoedd y rhai oedd wedi marw yn y tri lleoliad ac fe wnaeth 

eu storïau, y didwylledd y gwnaethant ei rannu â ni a’u hymrwymiad i anrhydeddu eu 

hanwyliaid trwy sicrhau bod gwersi’n cael eu dysgu ein cyffwrdd.  

Roedd rhai achosion nad oeddem yn gallu eu cynnwys yn ein dadansoddiad 

oherwydd bod camau cyfreithiol yn parhau, gan gynnwys yng nghyswllt defnyddio 

offer atal gan staff o’r lleoliadau. 

Fe wnaethom gyfarfod y Gwasanaeth Rheoli Troseddwyr Cenedlaethol, Llywodraeth 

Cymru, yr Adran Iechyd, NHS England, GIG Cymru a’r Swyddfa Gartref. Fe 

wnaethom dderbyn tystiolaeth gan unigolion a sefydliadau y mae pwnc yr 

Ymchwiliad wedi effeithio arnynt, gan gynnwys grwpiau ffocws o weithwyr rheng 

flaen a drefnwyd gan Unsain a Black Mental Health UK. 



Atal Marwolaethau Pobl â Chyflyrau Iechyd Meddwl yn y Ddalfa 

 

 

Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol · www.equalityhumanrights.com  12 

Cyhoeddwyd Chwefror 2015 

Rhoddodd yr uchod i gyd ddealltwriaeth amhrisiadwy i ni o’r lleoliadau ac maent wedi 

helpu i siapio ein canfyddiadau a’n hargymhellion. 

Yn ychwanegol fe wnaethom adolygu sampl bychan o gyfarwyddyd ar amddiffyn 

unigolion yn y ddalfa a gynhyrchwyd gan sefydliadau statudol yn y tri lleoliad. Mae’r 

rhan fwyaf o’r cyfarwyddyd yn ymdrin â’r ddyletswydd i amddiffyn. Er bod pwyslais 

cryf ar ymrwymiadau dan y Ddeddf Cydraddoldeb fe welsom lawer llai o gyfeirio at 

ymrwymiadau hawliau dynol, yn arbennig Erthygl 2.  

Cynnwys eraill ac ymgynghori â nhw 

Mae llawer o sefydliadau yn gweithio yn y maes hwn ac rydym yn cydnabod eu 

harbenigedd a’u hymrwymiad i leihau’r nifer o farwolaethau yn y ddalfa. Mae rhai 

cynlluniau pwysig yn digwydd i weithredu’r ymrwymiadau yma. Cytunwyd y byddem, 

o ymgynghori ag eraill, yn cael mwy o effaith ar y cyd. 

I gydnabod yr archwilio annibynnol a roddir gan reoleiddwyr ac arolygiaethau, 

cynhaliodd tîm yr Ymchwiliad gyfarfodydd cyson gyda’u swyddogion cyfatebol yn y 

Comisiwn Ansawdd Gofal (CQC), Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (HIW), 

Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi (HMIC), Arolygiaeth Carchardai Ei Mawrhydi 

(HMIP), Comisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu (IPCC) a’r Ombwdsmon 

Carchardai a Phrawf (PPO). 

Nid ni yw’r unig sefydliad yn cynhyrchu adroddiadau perthnasol i’r maes hwn. 

Gorchmynnodd yr Ysgrifennydd Cartref presennol arolwg thematig penodol yn 

2014/15 ar les pobl fregus yn y ddalfa gan yr heddlu. Mae’r gwaith hwn yn cynnwys y 

rhai sydd â chyflyrau iechyd meddwl, y rhai o leiafrifoedd ethnig a phlant. Archwiliodd 

Arolwg Harris farwolaethau carcharorion 18-24 oed a bydd yn cael ei gyhoeddi yn 

ddiweddarach yn 2015.  

Mae INQUEST a Black Mental Health UK yn cynnig cefnogaeth i deuluoedd y bobl 

sydd wedi marw ac mae eu hymgyrchu diflino yn cadw’r materion yma mewn 

trafodaethau gwleidyddol ac yn y cyfryngau. 
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Pennod 2 | 

Disgrifio’r sefyllfa 

Pwy sy’n cael ei gadw yn gaeth? 

Fydd y mwyafrif llethol o bobl sy’n byw gyda chyflyrau iechyd meddwl byth yn cael 

eu cadw yn gaeth, ond bydd nifer yn treulio cyfran o’u hoes yng ngwarchodaeth y 

Wladwriaeth.  

Pan fydd unigolyn yn cael ei gadw yn gaeth mewn ysbyty, daw’r awdurdod cyfreithiol 

o Ddeddf Iechyd Meddwl 1983. Yn 2012/13 yng Nghymru a Lloegr, roedd y nifer a 

gadwyd yn gaeth dan y Ddeddf Iechyd Meddwl dros 50,000.7 Mae’r nifer hwn wedi 

bod yn cynyddu. 

Nid yw’r gwasanaeth carchardai yn cofnodi’r nifer o bobl sydd â chyflyrau iechyd 

meddwl. Mae’r data diweddaraf yn ymwneud ag 1997, pan oedd 92 y cant o 

garcharorion gwrywaidd yn dioddef un o’r cyflyrau canlynol: seicosis, niwrosis,  

anhwylder personoliaeth, cam-drin alcohol a dibyniaeth ar gyffuriau. Roedd gan 

saithdeg y cant o leiaf ddau o’r rhain.8 
 

Pan fydd rhywun yn cael argyfwng mewn man cyhoeddus ar hyn o bryd mae’r 

Ddeddf Iechyd Meddwl yn caniatáu iddo neu iddi gael ei g/chadw yn y ddalfa gan yr 

heddlu fel ‘man diogel’ pan na fydd digon o gefnogaeth iechyd ar gael yn lleol. Yn 

2012/13, roedd 7,761 o achlysuron pan ddefnyddiwyd y Ddeddf ac arweiniodd at 

weld pobl yn cael eu cadw yng nghelloedd yr heddlu (adran 136 o’r Ddeddf Iechyd 

Meddwl). Mynegodd y Comisiwn Ansawdd Gofal (CQC) ac Arolygiaeth 

                                      

7 
Comisiwn Ansawdd Gofal (2013) Mental Health Act Annual Report 2012/13. Ar gael yn: 

http://www.cqc.org.uk/content/mental-health-act-annual-report-201213 

8
 Singleton N. et al (1998) Psychiatric Morbidity Among Prisoners, 1997. London: ONS. 
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Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi bryderon am yr arfer sy’n parhau o gadw pobl yn y ddalfa 

gan yr heddlu, gan gynnwys plant mor ifanc ag 11 oed.9 

Yn Ionawr 2014, gorchmynnodd yr Ysgrifennydd Cartref, y Gwir Anrhydeddus 

Theresa May arolwg thematig penodol yn 2014/15 ar les pobl fregus yn y ddalfa gan 

yr heddlu. Mae’r gwaith hwn yn cynnwys ‘y rhai sydd â phroblemau iechyd meddwl 

a’r rhai o gefndiroedd du a lleiafrifoedd ethnig’.10 Cyhoeddodd y Swyddfa Gartref 

hefyd adolygiad o adran 136 yn Rhagfyr 2014,11 ac un o’i brif amcanion oedd ‘cael 

gwared ar y rhwystrau sy’n atal unigolyn mewn argyfwng iechyd meddwl rhag cael 

help ble bynnag y mae gan amddiffyn hawliau dynol ac iawnderau sifil’.12 

Marwolaethau mewn lleoliadau cadw  

Data a ddefnyddiwyd gan yr Ymchwiliad 

Cyhoeddir ystadegau ar draws yr holl leoliadau yn flynyddol gan y Panel Cynghori 

Annibynnol ar Farwolaethau yn y Ddalfa sy’n nodi ‘mae problemau yn parhau wrth 

gasglu data poblogaeth ar y rhai sydd yn y ddalfa ar draws pob sector o ran y 

boblogaeth gyffredinol a’r manylion yn ôl nodweddion. Mae diffyg y wybodaeth hon 

yn ei gwneud yn anos i ddadansoddi’r ffigyrau am farwolaethau yn y ddalfa ac yn 

arbennig i dynnu unrhyw gasgliadau cynhwysfawr neu i roi cyd-destun i’r nifer o 

farwolaethau’.
13  

Carchardai  

Cyhoeddir ystadegau am farwolaethau yn chwarterol yn yr adroddiadau Diogelwch 

yn y Ddalfa ar wefan y Weinyddiaeth Gyfiawnder. Mae’r Ombwdsmon Carchardai a 

Phrawf (PPO) yn cyhoeddi adroddiad ymchwiliad ar ôl pob marwolaeth ac mae’n 

                                      

9 
Comisiwn Ansawdd Gofal (2013) Monitoring the Mental Health Act in 2012/13. Ar gael yn: 

http://www.cqc.org.uk/sites/default/files/documents/cqc_mentalhealth_2012_13_07_update.pdf 

10 
HMIC (2015) HMIC’s 2014/15 inspection programme. Ar gael yn: 

http://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmic/wp-content/uploads/2014/03/inspection-programme-2014-15.pdf  

11
Ar gael yn: https://www.gov.uk/government/consultations/review-of-the-operation-of-sections-135-and-136-of-

the-mental-health-act 

12 
Ibid. 

13
 Panel Cynghori Annibynnol ar Farwolaethau yn y Ddalfa (2014) Dadansoddiad Ystadegol o’r holl farwolaethau 

a gofnodwyd o unigolion a gadwyd yn y ddalfa gan y wladwriaeth rhwng 1 Ionawr 2000 a 31 Rhagfyr 2012. Ar 

gael yn: http://iapdeathsincustody.independent.gov.uk/wp-content/uploads/2014/05/IAP-Statistical-analysis-of-

recorded-deaths-2000-to-2012-Publication.pdf (p2) 

https://www.gov.uk/government/consultations/review-of-the-operation-of-sections-135-and-136-of-the-mental-health-act
http://iapdeathsincustody.independent.gov.uk/wp-content/uploads/2014/05/IAP-Statistical-analysis-of-recorded-deaths-2000-to-2012-Publication.pdf
http://iapdeathsincustody.independent.gov.uk/wp-content/uploads/2014/05/IAP-Statistical-analysis-of-recorded-deaths-2000-to-2012-Publication.pdf


Atal Marwolaethau Pobl â Chyflyrau Iechyd Meddwl yn y Ddalfa 

 

 

Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol · www.equalityhumanrights.com  15 

Cyhoeddwyd Chwefror 2015 

cael ei gynhyrchu i baratoi ar gyfer proses y Crwner – er na ellir ei gyhoeddi nes 

bydd y cwest wedi ei gwblhau. Nid yw carchardai yn casglu data yng nghyswllt 

iechyd meddwl carcharorion. 

Heddlu 

Mae nifer y rhai sy’n marw yn y ddalfa gan yr heddlu yn isel a rhannodd Comisiwn 

Annibynnol Cwynion yr Heddlu (IPCC) adroddiadau ymchwiliadau ar gyfer nifer o’r 

rhai a ddigwyddodd yn ystod ein cyfnod ni o amser. Ond, dim ond yr achosion hynny 

lle’r oedd yr ymchwiliad ar ben yr oedd ein Hymchwiliad ni yn gallu eu hystyried. Mae 

nifer o achosion pwysig nad oeddem yn gallu eu harchwilio oherwydd bod y camau 

cyfreithiol yn parhau.  

Cyhoeddodd yr IPCC adolygiad 10 mlynedd yn 2011 o farwolaethau yn y ddalfa gan 

yr heddlu neu yn fuan wedyn.14 Mae’r IPCC wedi derbyn bod pob marwolaeth yn y 

ddalfa gan yr heddlu yn cael effaith ar ymddiriedaeth a hyder yn yr heddlu, yn 

arbennig i bobl o leiafrifoedd ethnig. 

Ysbytai 

Mae’n ofynnol i ddarparwyr gwasanaethau gofal iechyd hysbysu’r CQC yn Lloegr ac 

Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (HIW) pryd bynnag y bu defnyddiwr gwasanaeth a 

gadwyd dan y Ddeddf Iechyd Meddwl farw. Mae gan CQC daenlen sy’n cael ei 

diweddaru pan gânt eu hysbysu o farwolaeth ond nid oes ganddynt ddyletswydd i 

ddiweddaru hyn ar ôl y cwest gyda’r manylion terfynol nac i rannu’r wybodaeth. Mae 

CQC a HIW yn rhannu’r wybodaeth sydd ganddynt gyda’r Panel Cynghori 

Annibynnol ar Farwolaethau yn y Ddalfa a hefyd gyda’r Comisiwn Cydraddoldeb a 

Hawliau Dynol (y Comisiwn) ar gyfer yr Ymchwiliad hwn. 

Ar hyn o bryd mae NHS England yn adolygu ei gyfarwyddyd i egluro sut y dylai 

ymddiriedolaethau gynnal ymchwiliadau yn dilyn marwolaeth claf sy’n cael ei gadw 

yn gaeth ac mae’r Comisiwn wedi bwydo i mewn i’r broses hon. Yn ein hymateb i’r 

ymgynghoriad am y cyfarwyddyd hwn fe wnaethom ddatgan y dylai marwolaeth 

annaturiol claf yn y ddalfa gael ei thrin fel digwyddiad difrifol. Fel y cyfryw dylai’r rhai 

sy’n gyfrifol am gomisiynu’r gofal iechyd sicrhau bod ymchwiliad annibynnol bob 

amser gyda’r nod o gael asesiad gwrthrychol o natur y farwolaeth a’i hachos. 

                                      

14 
Comisiwn Annibynnol Cwynion yr Heddlu (2010) Deaths in or following police custody: An examination of the 

cases 1998/99 – 2008/09. Ar gael yn: 

https://www.ipcc.gov.uk/sites/default/files/Documents/research_stats/Deaths_In_Custody_Report_0811.pdf 
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Cyd-destun cenedlaethol 

Cwestau  

Cwest y crwner yw’r prif ddull sydd gan y Wladwriaeth i gyflawni ei hymrwymiadau 

dan Erthygl 2. Mae cwest yn weithdrefn ymchwiliol i ganfod ffeithiau er mwyn cael 

gwybod beth oedd yr amgylchiadau a arweiniodd at y farwolaeth. Nid yw’n ymwneud 

â bai na chyfrifoldeb am y farwolaeth, nag â materion atebolrwydd troseddol na sifil. 

Yn y gorffennol, bu beirniadaeth ar effeithiolrwydd systemau’r crwner. Mae’r 

diwygiadau a ddaeth i rym yn 2013 yn ceisio sicrhau bod pob un o’r 96 crwner yng 

Nghymru a Lloegr yn gweithio i’r un safonau, ac yn cael eu goruchwylio gan y Prif 

Grwner Cymru a Lloegr cyntaf.15 Yn awr mae gan grwneriaid rym cyfreithiol a 

dyletswydd i ysgrifennu adroddiad (adroddiad Atal Marwolaethau yn y Dyfodol) yn 

dilyn cwest os yw’n ymddangos bod risg y bydd marwolaethau eraill yn digwydd 

mewn amgylchiadau tebyg. Anfonir yr adroddiad at y bobl neu sefydliadau sydd 

mewn sefyllfa i weithredu i leihau’r risg hon ac at y prif grwner. Rhaid i sefydliadau 

ymateb cyn pen 56 diwrnod i ddweud pa gamau y maent yn bwriadu eu cymryd. 

Gosodir yr adroddiadau, sy’n cynnwys enwau’r bobl a’r sefydliadau sy’n derbyn yr 

adroddiad ar wefan Barnwriaeth y Llysoedd a Thribiwnlysoedd, felly mae’n dod yn 

gofnod cyhoeddus eu bod wedi gorfod ateb adroddiad.16 

Yn Rhagfyr 2013, cyhoeddodd y Prif Grwner ei adroddiad cryno cyntaf i Atal 

Marwolaethau yn y Dyfodol am y chwe mis hyd at 30 Medi 2013. Disgwylir 

adroddiadau cryno eraill a byddant yn bwysig i ddwyn y wybodaeth am farwolaethau 

yn y ddalfa at ei gilydd i wella’r broses o ddysgu gwersi yn y lleoliadau. 

Bydd cwestau Erthygl 2 yn pennu beth oedd amgylchiadau marwolaeth unigolyn. 

Rhaid i gwestau gan reithgor gael eu cynnal pan fydd unigolyn yn marw yn y ddalfa a 

bod y farwolaeth yn dreisgar neu annaturiol neu pan na fydd yr achos yn hysbys. 

                                      

15
 Deddf Crwneriaid a Chyfiawnder 2009. 

16
 Gweler bhttp://www.judiciary.gov.uk/related-offices-and-bodies/office-chief-coroner/pfd-reports/  

http://www.judiciary.gov.uk/related-offices-and-bodies/office-chief-coroner/pfd-reports/
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Tabl 2.1 | Nifer o farwolaethau yn y ddalfa, Cymru a Lloegr, 2010-13 

                                       Ffynonellau: IPCC; Ystadegau Diogelwch yn y Ddalfa MoJ; CQC 

 

Bwrdd Gweinidogol ar Farwolaethau yn y Ddalfa 

Mae’r Bwrdd Gweinidogol ar Farwolaethau yn y Ddalfa yn dwyn at ei gilydd y rhai 

sy’n llunio penderfyniadau sy’n gyfrifol am bolisïau a materion sy’n ymwneud â 

marwolaethau yn y ddalfa yn y Weinyddiaeth Gyfiawnder, y Swyddfa Gartref a’r 

Adran Iechyd. Maent yn cael eu cefnogi gan gyngor annibynnol y Panel Cynghori 

Annibynnol (IAP), y mae ei aelodau yn cael eu dewis am eu harbenigedd mewn 

materion yn ymwneud â marwolaethau yn y ddalfa. 

Cyd-destun rhyngwladol 

Y Peirianwaith Ataliol Cenedlaethol 

Mae’r Deyrnas Unedig wedi cadarnhau’r Cyfamod Rhyngwladol ar Hawliau Sifil a 

Gwleidyddol (ICCPR) sy’n gwahardd y defnydd o arteithio a thriniaeth neu gosbau 

creulon, annynol neu ddiraddiol. Mae hefyd wedi cadarnhau’r Confensiwn rhag 

Arteithio a Thriniaeth a Chosbau Creulon, Annynol neu Ddiraddiol. (a elwir yn 

 Marwolaethau pobl â 

chyflyrau iechyd meddwl 

yn y ddalfa gan yr heddlu 

neu yn dilyn hynny 

Pob marwolaeth yn y 

ddalfa yn y carchar 

Marwolaethau cleifion 

mewnol a gadwyd i mewn 

dan y Ddeddf Iechyd 

Meddwl 

 Cyfa

nsw

m 

Naturiol Annaturiol Cyfan

swm 

Naturiol Annaturiol Cyfan

swm 

Naturiol Annaturiol 

2010 7 3 4 198 126 72 297 209 88 

2011 8 1 7 192 122 70 288 204 84 

2012 5 1 4 192 123 69 324 233 91 

2013 6 4 2 215 131 84 266 179 87 
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gyffredin yn CAT).17 Mae’r cytundeb hawliau dynol rhyngwladol hwn yn ei gwneud yn 

ofynnol i Wladwriaethau gymryd camau i atal, ymchwilio i a chosbi unrhyw un sy’n 

cyflawni’r arferion hyn, gan gynnwys y rhai mewn lleoliadau lle bydd pobl yn y ddalfa.  

Mae’r Deyrnas Unedig hefyd wedi cadarnhau’r Protocol Dewisol i CAT (OPCAT). 

Mae OPCAT yn cydnabod bod pobl sydd wedi eu hamddifadu o’u rhyddid yn fwy 

agored i risg o gael eu harteithio a ffurfiau eraill ar gamdriniaeth. Er bod CAT yn 

cynnwys ymrwymiad i atal arteithio, mae OPCAT yn darparu ar gyfer monitro 

annibynnol ar fannau lle cedwir pobl yn y ddalfa er mwyn atal arteithio a thriniaethau 

neu gosbau eraill creulon, annynol neu ddiraddiol. Mae’n rhoi gorfodaeth ar bob 

Gwladwriaeth i sefydlu un neu fwy o beirianweithiau ataliol cenedlaethol sy’n ymweld 

â mannau lle mae pobl yn cael eu cadw gan y Wladwriaeth, neu dan ei rheolaeth 

neu awdurdod. Er enghraifft, carchardai, unedau iechyd meddwl diogel, llety diogel i 

blant, lleoliadau cadw milwrol a lleoliadau cadw mewnfudo. Yn y Deyrnas Unedig, 

mae Arolygwr Carchardai Ei Mawrhydi yn cydlynu’r Peirianwaith Ataliol Cenedlaethol 

sy’n cynnwys 22 o sefydliadau sy’n aelodau. 

Tu hwnt i’n Cylch Gorchwyl  

Wrth gasglu tystiolaeth ar gyfer yr Ymchwiliad hwn, daethom yn ymwybodol o rai 

meysydd fyddai’n deilwng o gael eu hymchwilio ymhellach.  

Cynnydd mewn marwolaethau mewn carchardai o 2013 ymlaen 

Mae Cylch Gorchwyl ein Hymchwiliad yn trafod marwolaethau a ddigwyddodd rhwng 

2010 a 2013.  

Cofnododd yr Ombwdsmon Carchardai a Phrawf gynnydd o 64 y cant mewn 

marwolaethau a achoswyd gan yr unigolyn ei hun mewn carchardai yng Nghymru a 

Lloegr yn 2013-14 o’r flwyddyn cynt. Nid yw’r cynnydd hwn wedi cael ei adlewyrchu 

mewn carchardai yn yr Alban. Mae llawer o’r marwolaethau yma wedi bod yn rhy 

ddiweddar i’r cwestau gadarnhau achos y farwolaeth felly nid yw’r niferoedd yn 

derfynol.  

                                      

17 
Mae Erthygl 7 o’r ICCPR yn gwahardd arteithio, gweler 

http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx Cadarnhawyd ar 20 Mai 1976.  
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Trafododd y Prif Arolygydd Carchardai garcharorion ‘yn cael eu cadw mewn amodau 

cywilyddus sydd am gyflawni hunanladdiad, nid oes ganddynt unrhyw beth i’w 

wneud ac nid oes ganddynt unrhyw un i siarad â nhw’. Yn yr un cyfweliad dywedodd 

‘mae hwn yn fethiant gwleidyddol a pholisi – nid bai’r staff yw hyn’.18 

Daeth i’r casgliad ‘ni all y cynnydd mewn marwolaethau a achoswyd gan yr unigolyn 

ei hun, hunan niweidio a thrais gael eu tadogi i un rheswm, maent yn adlewyrchu 

tueddiadau dwfn ac yn effeithio ar garchardai yn y sectorau cyhoeddus a phreifat. 

Ond, yn fy marn i, mae’n amhosibl osgoi’r casgliad bod y cysylltiad rhwng y pwysau 

ar adnoddau, poblogaeth a pholisi, yn arbennig yn ail hanner 2013-14 ac yn neilltuol 

mewn carchardai i oedolion o ddynion, yn ffactor arwyddocaol iawn yn y dirywiad 

cyflym mewn diogelwch a chanlyniadau eraill y gwnaethom eu canfod wrth i’r 

flwyddyn fynd yn ei blaen ac a adlewyrchwyd yn nata diogelwch y Gwasanaeth 

Rheoli Troseddwyr Cenedlaethol (NOMS) ei hun. Y cynnydd yn y nifer o 

farwolaethau a achoswyd gan yr unigolyn ei hun oedd y nodwedd fwyaf annerbyniol 

o hyn. Mae’n bwysig i’r ystadegau moel beidio â chuddio natur drychinebus pob 

digwyddiad a’r poen meddwl i deulu’r carcharor, carcharorion eraill a’r staff. Mae’n 

doll drom iawn. “Mae’r profiad cyflawn o garchar yn effeithio ar ymddygiad 

hunanladdol” mae hyn yn gasgliad dilys heddiw, yn union fel yr oedd pan wnaeth yr 

arolygiaeth ymdrin â’r mater gyntaf yn ôl yn 1999. Yr amser hwnnw, fel yn awr, mae 

gofyn cydnabod hynny, gweithredu arno ac atebolrwydd am wneud hynny o’r brig i’r 

gwaelod.” 

Dywedodd y Gwir Anrhydeddus Chris Grayling, yr Arglwydd Ganghellor a’r 

Ysgrifennydd Gwladol dros Gyfiawnder ei fod yn ‘hollol glir nad oes argyfwng yn ein 

carchardai’.19  

Ym Medi 2014, ymrwymodd y Llywodraeth i ‘system genedlaethol o wasanaethau 

cysylltu a dargyfeirio yn cael eu llunio a fyddai’n golygu y byddai cyflwr iechyd 

meddwl troseddwr yn gallu cael ei ddynodi yn ystod proses llys a bod penderfyniad 

yn cael ei wneud yn ystod y cyfnod hwnnw ar ble i’w gadw’.20 Mae’r Gweinidog wedi 

                                      

18
 Gweler http://www.bbc.co.uk/news/uk-28233294 

19 
Gweler http://www.ft.com/cms/s/0/4b37cd8a-2777-11e4-be5a-00144feabdc0.html#axzz3PYUVPaDe 

19 
Gweler http://www.theguardian.com/society/2014/sep/16/chris-grayling-mental-health-prisons 

19 
Gweler http://www.theguardian.com/society/2014/sep/16/chris-grayling-mental-health-prisons 

 

 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-28233294
http://www.ft.com/cms/s/0/4b37cd8a-2777-11e4-be5a-00144feabdc0.html#axzz3PYUVPaDe
http://www.theguardian.com/society/2014/sep/16/chris-grayling-mental-health-prisons
http://www.theguardian.com/society/2014/sep/16/chris-grayling-mental-health-prisons
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ymrwymo i ‘bob carcharor sydd ei angen gael mynediad at y driniaeth orau posibl. 

Rwyf am i iechyd meddwl fod yn flaenoriaeth i’n system’.21 

Mae NOMS yn adolygu’r cynnydd mewn marwolaethau mewn carchardai. Rhaid i 

hyn gael ei gynnal ar y cyd â’r arolygiaethau a’r ombwdsmon i sicrhau bod y 

newidiadau yn gallu cael eu gwneud i leihau’r nifer o garcharorion sy’n marw. Dylid 

hefyd weithredu ar unwaith ar yr ymrwymiadau a wnaed gan yr Ysgrifennydd 

Gwladol i wella gwasanaethau iechyd meddwl yn y carchardai, ar ôl proses 

ymgynghori i sicrhau bod y cynlluniau mwyaf effeithiol yn cael eu gweithredu. 

Marwolaethau naturiol mewn ysbytai 

Yn ôl ystadegau gan CQC, roedd 825 o farwolaethau o achosion naturiol ymhlith 

cleifion a gadwyd dan y Ddeddf Iechyd Meddwl yng nghyfnod ein Cylch Gorchwyl.  

Sgil effeithiau cyffuriau gwrth-seicotig 

Mae nifer o farwolaethau yn cael eu disgrifio fel rhai o achosion naturiol ond gallant 

fod yn gysylltiedig â chyffuriau gwrth-seicotig.  

Yn 2012 anfonodd y Prif Swyddog Fferyllol yng Nghymru lythyr at gyrff iechyd, 

carchardai ac asiantaethau arolygu yn benodol am sgil effeithiau niweidiol y cyffur 

gwrth-seicotig clozapine.22 Mae angen sicrhau bod staff yn ymwybodol o sgil 

effeithiau cyffuriau gwrth-seicotig ac yn eu monitro. Mae’r ffaith bod rhai 

marwolaethau ers hynny wedi cael eu cysylltu â rhagnodi meddyginiaeth o’r fath yn 

dynodi bod hon yn broblem sydd angen ymchwil mwy manwl iddi. 

Marwolaethau ar ôl bod yn y ddalfa 

Yn y tri lleoliad, rydym yn gwybod am niferoedd uchel – sy’n cynyddu mewn rhai 

achosion – o farwolaethau yn fuan ar ôl gadael y ddalfa. Yn y ddalfa gan yr heddlu, 

er bod gostyngiad cyson yn yr holl farwolaethau yn y ddalfa neu yn dilyn hynny, fe 

welwyd cynnydd sylweddol mewn hunanladdiadau ymddangosiadol yn dilyn bod yn y 

ddalfa o 39 yn 11/12 i 65 yn 12/13.23 Dylid ymdrin â hyn.  

                                      

 

22
 Prif Swyddog Fferyllol Cymru, Clozapine and Gastrointestinal obstruction, Cpho (2012)1, 2012. 

23
 Comisiwn Annibynnol Cwynion yr Heddlu (2014) Deaths during or following police contact: Statistics for 

England and Wales 2013/14. Ar gael yn: 

https://www.ipcc.gov.uk/sites/default/files/Documents/research_stats/Deaths_Report_1314.pdf 
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Cymerodd y GIG yn Lloegr gamau i ymdrin â’r mater mewn ysbytai gyda chyfarfod 

dilynol gorfodol mewn saith niwrnod ar ôl rhyddhau o ysbytai seiciatrig. Dylai hyn 

gael ei ailadrodd ym mhob lleoliad cadw a dylid cynnal asesiadau effeithiol cyn 

rhyddhau fydd yn cefnogi pobl yn y cyfnod ar ôl eu rhyddhau. I unigolion sy’n gadael 

y carchar dylent gael eu cyfeirio at y gwasanaethau iechyd meddwl sy’n cael eu dilyn 

wedyn â chyfarfod cyn pen saith niwrnod.  

Y nifer o welyau mewn ysbytai seiciatrig 

Nododd Pwyllgor Iechyd Tŷ’r Cyffredin yn 2013 bod pwysau difrifol ar welyau mewn 

ysbytai seiciatrig.24 Yn fwy diweddar, tynnwyd sylw at y prinder gwelyau derbyn 

seiciatrig mewn ymchwiliad gan ofal cymunedol a newyddion y BBC. Canfu’r 

ymchwiliad, mewn 30 o’r 58 ymddiriedolaeth iechyd meddwl GIG yn Lloegr, bod y 

nifer o gleifion oedd wedi eu hanfon i ysbytai tu allan i’w hardal wedi codi 33 y cant 

yn ystod y flwyddyn flaenorol ac wedi mwy na dyblu ers Ebrill 2011, gyda rhai cleifion 

yn cael eu hanfon hyd at 300 milltir i gael gofal.25 Rhaid i’r diffyg darpariaeth i gleifion 

mewnol gael ei ddatrys. 

Gwasanaethau iechyd meddwl cymunedol 

Gallai gwell darpariaeth o wasanaethau argyfwng yn y gymuned atal rhai pobl rhag 

cael eu cadw mewn ysbytai seiciatrig. Dylai cynlluniau diweddar gan y llywodraeth i 

wella’r cyfartaledd o ran parch rhwng iechyd corfforol a meddyliol arwain yn 

ddelfrydol at well gwasanaethau iechyd meddwl a gostyngiad yn y nifer sy’n cael eu 

cadw yn gaeth; ond, mae’r adnoddau yn parhau i fod dan bwysau sylweddol yn y 

gwasanaethau iechyd meddwl. Rhaid gweld mwy o gynnydd gan fod ein tystiolaeth 

yn amlygu bod y diffyg gwelyau mewn ysbytai wedi arwain at farwolaethau yn y 

gymuned pan fydd unigolion wedi cael eu hasesu yn ffurfiol fel rhai sydd angen eu 

derbyn i ysbyty dan y Ddeddf Iechyd Meddwl. Dynododd ymchwiliad diweddar gan 

gofal cymunedol26 a newyddion y BBC saith hunanladdiad ac un dynladdiad oedd yn 

gysylltiedig â’r pwysau ar welyau ers 2012. 

                                      

24
 Pwyllgor Iechyd Tŷ’r Cyffredin (2013) Post-legislative scrutiny of the Mental Health Act 2007: First Report of 

Session 2013-14. Ar gael yn: http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201314/cmselect/cmhealth/584/584.pdf 

25
 Gweler http://www.communitycare.co.uk/2014/05/06/rise-mental-health-patients-sent-hundreds-miles-care-

nhs-overwhelmed-demand/  

26 
Gweler http://www.communitycare.co.uk/2014/11/28/deaths-linked-mental-health-beds-crisis-cuts-leave-little-

slack-system/  

http://www.communitycare.co.uk/2014/05/06/rise-mental-health-patients-sent-hundreds-miles-care-nhs-overwhelmed-demand/
http://www.communitycare.co.uk/2014/05/06/rise-mental-health-patients-sent-hundreds-miles-care-nhs-overwhelmed-demand/
http://www.communitycare.co.uk/2014/11/28/deaths-linked-mental-health-beds-crisis-cuts-leave-little-slack-system/
http://www.communitycare.co.uk/2014/11/28/deaths-linked-mental-health-beds-crisis-cuts-leave-little-slack-system/
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Dengys ein tystiolaeth hefyd y gall pobl fynd i mewn i’r system cyfiawnder troseddol 

o ganlyniad i ddiffyg triniaeth ddigonol i’w cyflwr iechyd meddwl ymlaen llaw. Dylai 

camau pellach i wella mynediad at ofal iechyd priodol yn gynharach ym mywydau 

pobl arwain at lai o rai yn cael eu cadw yn y ddalfa a llai o farwolaethau. 
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Pennod 3 |  

Argymhellion  

Rydym wedi grwpio ein hargymhellion dan bedwar pennawd bras. 

Argymhelliad 1 

Dylid sefydlu dulliau wedi eu strwythuro ar gyfer dysgu gwersi yn y tri lleoliad i 

weithredu gwelliannau o farwolaethau blaenorol ac achlysuron pan fu pobl 

bron â marw, yn ogystal â phrofiadau mewn sefydliadau eraill. Fel rhan o hyn, 

dylid cael ymrwymiad statudol ar sefydliadau i ymateb i argymhellion gan gyrff 

arolygu a chyhoeddi’r ymatebion yma. 

Pob lleoliad 

 Dylai asiantaethau cyfrifol yn y tri lleoliad sicrhau bod argymhellion o 

ymchwiliadau yn cael eu gweithredu a bod gwersi yn cael eu dysgu.  

 Rhaid i gyrff ymchwiliol barhau i wella (neu fonitro ac adolygu) ansawdd eu 

hymchwiliadau a’u hymwneud â’r teuluoedd mewn profedigaeth. 

 Rydym yn argymell y dylai’r adolygiad o rôl y Panel Cynghori Annibynnol ar 

Farwolaethau yn y Ddalfa (IAP) yn 2015 adlewyrchu effaith eu gwaith hyd yn hyn 

ac ystyried sut y gallent sicrhau bod eu cynlluniau yn cael eu cynnwys yn arferion 

gwaith lleoliadau cadw. Bydd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (y 

Comisiwn) yn bwydo i mewn i’r adolygiad hwn. 
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Carchardai 

 Rhaid i sefydlu sefydliadau newydd (fel Canolfannau Hyfforddi Diogel27 a’r 

carchar yng Ngogledd Cymru yn Wrecsam) ymgorffori polisïau sy’n ymdrin yn 

benodol ag ymrwymiadau hawliau dynol ac yn ymgorffori Fframwaith Hawliau 

Dynol y Comisiwn. 

 Dylai’r Llywodraeth ymgynghori ar eu gwelliannau arfaethedig i wasanaethau 

iechyd meddwl yn y carchardai. Dylai’r gwelliannau gael eu cyfateb ag adnoddau 

digonol.  

 Dylid cynnal adolygiad trylwyr i ddeall y cynnydd mewn marwolaethau annaturiol 

o 2013 er mwyn gweithredu argymhellion yn 2015, naill ai trwy adolygiad 

thematig gan HMIP neu ddulliau brys eraill.  

Argymhelliad 2 

Dylai sefydliadau unigol yn y tri lleoliad fod â mwy o bwyslais ar gyflawni eu 

cyfrifoldebau sylfaenol i gadw’r rhai sydd yn y ddalfa yn ddiogel gan gynnwys 

gweithredu argymhellion, gwella hyfforddiant staff a sicrhau mwy o weithio 

diwnïad. Mewn mannau lle nad yw hyn yn cael ei wneud ar hyn o bryd, dylai 

fod yn rhan benodol o’r trefniant arolygu. 

Pob lleoliad 

 Mae sefydliadau nad ydynt yn cyflawni yn ôl y safonau a amlinellir yn Fframwaith 

Hawliau Dynol y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol mewn perygl o dorri 

eu hymrwymiadau hawliau dynol. 

 Rhaid cynnal asesiadau risg, rhaid iddynt fod yn effeithiol, gael eu hadolygu yn 

gyson a’u rhannu gyda’r holl asiantaethau perthnasol a staff.  

 Dylai hyfforddiant mewn ymwybyddiaeth o iechyd meddwl fod yn orfodol a 

pharhaus i’r holl staff rheng flaen fel eu bod yn medru dynodi pobl â chyflyrau 

iechyd meddwl yn well a’u cefnogi mewn modd priodol. 

 Rhaid cael proses glir sy’n nodi sut y bydd gweithredu argymhellion o 

ymchwiliadau i farwolaeth (gan gynnwys y cwest) yn cael eu holrhain. Cyfrifoldeb 

ar y cyd yw hwn i’r rhai sy’n rhedeg sefydliadau unigol a’r cyrff rheoleiddiol ac 

arolygu sy’n gwneud yr argymhellion hynny. 

                                      

27 
Gweler http://www.equalityhumanrights.com/legal-and-policy/our-legal-work/parliamentary-briefings/criminal-

justice-and-courts-bill-2014-use-physical-restraint-secure-colleges  



Atal Marwolaethau Pobl â Chyflyrau Iechyd Meddwl yn y Ddalfa 

 

 

Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol · www.equalityhumanrights.com  25 

Cyhoeddwyd Chwefror 2015 

 Rydym yn argymell mwy o ymrwymiadau statudol ar sefydliadau i ymateb yn 

gyhoeddus i argymhellion (er enghraifft trwy gynlluniau gweithredu) gan arolygwyr 

a rheoleiddwyr yng nghyswllt marwolaethau yn y ddalfa. 

 Rydym yn argymell y dylai egwyddorion atal mwy diogel yr IAP gael eu 

gweithredu’n llawn yn y tri lleoliad. Dim ond pan fydd pob dewis arall i gadw’r rhai 

sydd yn y ddalfa ac eraill, gan gynnwys y staff yn ddiogel wedi eu defnyddio y 

dylid defnyddio dulliau atal. 

Carchardai 

 Dylai carchardai sefydlu system sy’n rhoi rhybudd i staff o ddigwyddiadau posibl 

neu ddyddiadau a all wneud y carcharor yn fwy bregus (er enghraifft dyddiad 

carcharu, profedigaeth neu achos llys).  

 Ni ddylid defnyddio gwahaniad28 i garcharorion gyda chyflyrau iechyd meddwl, oni 

bai bod amgylchiadau eithriadol. Dylai ‘amgylchiad eithriadol’ gael ei ddiffinio yn 

glir a’i ddeall gan staff y carchar. Pan fydd carcharorion gyda chyflyrau iechyd 

meddwl yn cael eu gwahanu, dylai lefel y risg a’r gofyn i’w gwahanu gael eu 

hadolygu yn gyson. 

Heddlu 

 Rhaid i bob llu heddlu gael uwch arweinydd dynodedig ac adnoddau ar gyfer 

iechyd meddwl (fel yn Ne Cymru) i sicrhau cefnogaeth addas (gan gynnwys 

llwybrau dargyfeirio) i bobl yn y ddalfa. 

 Y Llywodraeth i barhau’r ymrwymiad ariannol i sicrhau bod digon o ofal argyfwng 

iechyd meddwl yn cael ei ddarparu fel bod pobl yn cael triniaeth addas pan fydd 

arnynt ei hangen ac na fydd celloedd yr heddlu yn cael eu defnyddio fel man 

diogel. 

 

                                      

28
 Ar gyfer dibenion ein hadroddiad, gwahaniad yw pan fydd carcharor yn cael ei gadw ar wahân oddi wrth 

garcharorion eraill a gall gael ei gadw mewn rhan arall o’r carchar a elwir yn uned wahanu. 
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Argymhelliad 3 

Mae angen mwy o dryloywder yn y tri lleoliad i sicrhau bod digon o graffu, dal i 

gyfrif a chynnwys y teuluoedd. Gall cyflwyno dyletswydd statudol newydd o 

ddidwylledd o Ebrill 2015 sy’n berthnasol i gyrff GIG yn Lloegr weithredu fel 

cam i helpu i gyflawni hyn. Os bydd yn effeithiol dylai’r ddyletswydd hon gael 

ei hymestyn i leoliadau eraill hefyd, yn arbennig mewn ymchwiliadau ac 

archwiliadau i farwolaethau annaturiol. 

Pob lleoliad: 

 Dylai teuluoedd gael rhan lawn yn y broses ymchwilio a chael gwybodaeth a 

chefnogaeth addas.  

 Y Prif Grwner i barhau i gynhyrchu adroddiadau cryno (fel yr amlinellir yn Neddf 

Crwneriaid 2009) o Adroddiadau Atal Marwolaethau yn y Dyfodol, yn arbennig i 

sicrhau bod cyfle i ddysgu gwersi o farwolaethau annaturiol mewn ysbytai 

seiciatrig.  

 Dylid cofnodi’r defnydd o rym/dulliau atal,29 ei fonitro a dylai’r data fod ar gael i’r 

cyhoedd ym mhob lleoliad cadw, gan gynnwys pan fydd yr heddlu yn defnyddio 

grym ar gleifion a gadwyd mewn ysbyty. 

Ysbytai Seiciatrig 

 Dylai’r Ysgrifennydd Gwladol dros Iechyd sefydlu cyfrifoldeb am sicrhau 

goruchwyliaeth ar ymchwiliadau mewn ysbytai seiciatrig a chasglu data yn 

genedlaethol. Dylai’r llywodraeth ailystyried penodi corff annibynnol i ymchwilio i 

farwolaethau cleifion yn y ddalfa mewn gofal seiciatrig. 

 Dylai data GIG Cymru ac Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru gael ei gasglu’n 

systematig, ei ddadansoddi a sicrhau ei bod ar gael i’r cyhoedd â’r wybodaeth 

wedi ei rhannu yn llawn yn ôl nodweddion a ddiogelir fel sy’n cael eu diffinio yn 

Neddf Cydraddoldeb 2010. 

Carchardai 

 Pob carchar i sicrhau bod ganddo aelod o staff sy’n gyfrifol am ddynodi a 

gweithredu’r gwersi a ddysgwyd o ymchwiliadau a gwaith i atal marwolaethau 

sy’n cael ei gynnal mewn carchardai eraill. Dylent sicrhau bod data manwl gywir 

                                      

29
 Panel Cynghori Annibynnol ar Farwolaethau yn y Ddalfa (2013) IAP Common Principles for Safer Restraint. 
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ar gael am y nifer o garcharorion gyda chyflwr iechyd meddwl er mwyn gallu 

cynllunio adnoddau yn briodol. 

Argymhelliad 4 

Dylid mabwysiadu Fframwaith Hawliau Dynol y Comisiwn Cydraddoldeb a 

Hawliau Dynol a’i ddefnyddio fel offeryn ymarferol yn y tri lleoliad. Bydd ei 

fabwysiadu fel dull cyffredinol yn ogystal â sicrhau bod cydymffurfio â phob 

elfen unigol yn lleihau marwolaethau annaturiol a dylai helpu i fod yn sail i 

benderfyniadau polisi a’u siapio. 

Mae’r pwyntiau canlynol yn esbonio sut y gall y Fframwaith gefnogi’r rhai sy’n gyfrifol 

am gadw pobl yn gaeth. 

 Rhaid i’r 12 cam yn adran A gael eu dilyn i atal marwolaethau y gellid eu hosgoi.  

 Dylid ei ddefnyddio fel sail i benderfyniadau polisi yn y tri lleoliad ar lefel 

genedlaethol a lleol. 

 Dylid ei ddefnyddio fel rhestr wirio ymarferol gan sefydliadau unigol i fesur y 

cydymffurfio ag Erthygl 2. 

 Dylid ei ddefnyddio fel rhestr wirio ymarferol i’r rhai sy’n cael y gwaith o ymchwilio 

i farwolaethau yn y ddalfa. 

 Dylid ei ddefnyddio fel offeryn mesur hyblyg y gellir ei addasu gan sefydliadau 

unigol i deilwrio’r camau angenrheidiol i sicrhau cydymffurfio ag Erthygl 2. 
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Pennod 4 | 

Hawliau dynol a’r Fframwaith 

Hawliau Dynol 

Y fframwaith cyfreithiol 

Beth yw hawliau dynol? 

Mae ein hawliau dynol ar y cyd yn cael eu diogelu gan y Confensiwn Ewropeaidd ar 

Hawliau Dynol (ECHR) a wnaed yn rhan o gyfraith y Deyrnas Unedig gan Ddeddf 

Hawliau Dynol 1998 (HRA), a nifer o gytundebau eraill y mae’r Deyrnas Unedig wedi 

eu cadarnhau fel Confensiwn y Cenhedloedd Unedig Rhag Arteithio. Nid yn unig 

maent yn diogelu unigolion rhag gweithredoedd a diffygion y Wladwriaeth ac 

awdurdodau cyhoeddus sy’n gweithio ar ei rhan ond hefyd maent yn gorfodi’r 

awdurdodau hynny i gymryd camau i’w diogelu mewn rhai amgylchiadau sydd wedi 

eu diffinio’n ofalus.  

Yng nghyd-destun yr Ymchwiliad hwn, mae’r heddlu, carchardai ac ysbytai yn 

awdurdodau cyhoeddus.  

Gall unigolyn sy’n credu bod ei hawliau dan y Ddeddf Hawliau Dynol wedi eu torri 

ddwyn achos yn y llysoedd yn erbyn awdurdod cyhoeddus. Ond, os bydd ei hawliad 

yn methu, gall yr unigolyn ddwyn hawliad hawliau dynol yn erbyn y Deyrnas Unedig 

yn Llys Hawliau Dynol Ewrop.  

Erthygl 2 o’r Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol 

Yn ganolog i’r Ymchwiliad hwn mae Erthygl 2 sy’n nodi y bydd ‘Hawl pawb i fywyd yn 

cael ei ddiogelu gan y gyfraith’. Mae hyn yn golygu bod rhaid i awdurdodau 

cyhoeddus beidio â chymryd bywyd. Gwaherddir cymryd bywyd yn anfwriadol; er 

enghraifft, pan ddefnyddir grym, fel dulliau atal, yn fwy nag sy’n hollol angenrheidiol.  

Yn ychwanegol mae Erthygl 2 yn gosod dau ymrwymiad cadarnhaol: 
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1. Ymrwymiad i amddiffyn unigolion yn y ddalfa y mae eu bywyd mewn perygl, 

boed oherwydd gweithredoedd pobl eraill neu o hunanladdiad. 

Mae’r ymrwymiad hwn yn cynnwys: 

a. Dyletswydd i osod systemau addas yn eu lle a fwriadwyd i ddiogelu bywydau 

(y ddyletswydd ‘systemau’), a 

b. Dyletswydd i gymryd camau rhesymol i ddiogelu unigolion rhag risg 

wirioneddol ac uniongyrchol i fywyd y mae’r sefydliad yn ymwybodol ohoni 

neu y dylai fod yn ymwybodol ohoni (y ddyletswydd ‘weithredol’).  

2. Ymrwymiad i ymchwilio yn effeithiol i unrhyw farwolaeth y gall y Wladwriaeth fod 

â rhywfaint o gyfrifoldeb amdani. Bydd hyn yn cynnwys marwolaethau unigolion 

yn y ddalfa gan y wladwriaeth o achosion annaturiol.  

Mae’r ymrwymiadau hyn hefyd yn ddarostyngedig i’r ymrwymiad dan Erthygl 14 o’r 

Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol bod raid i’r Wladwriaeth sicrhau nad oes 

gwahaniaethu wrth fwynhau’r hawliau Erthygl 2 yma. Mae hyn yn golygu bod rhaid i 

awdurdodau cyhoeddus beidio â thrin unigolion yn wahanol ar unrhyw sail fel eu hil, 

iaith, crefydd, credoau gwleidyddol neu eraill, rhyw, anabledd, oedran, tueddfryd 

rhywiol, statws trawsrywiol, neu unrhyw statws personol arall, oni bai y gellir 

cyfiawnhau hyn yn wrthrychol. 

Y Fframwaith Hawliau Dynol  

Rydym wedi llunio Fframwaith Hawliau Dynol yn seiliedig ar ofynion Erthygl 2 yn 

deillio o gyfraith achos domestig ac Ewropeaidd. Gwerthuswyd y dystiolaeth a 

gasglwyd gan yr Ymchwiliad hwn mewn cymhariaeth â’r Fframwaith hwn i ddynodi 

meysydd lle gellid gwella ac arfer da sy’n bodoli.  

Mae Adran A yn nodi’r camau sy’n ofynnol i gyflawni’r ymrwymiad i amddiffyn a 

pheidio â chymryd bywyd.  

Mae Adran B yn nodi’r camau sy’n ofynnol i fodloni’r ymrwymiad i ymchwilio. 
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Adran A: Ymrwymiad i amddiffyn a pheidio â chymryd bywyd 

Yr ymrwymiad trosfwaol yw darparu amgylchedd diogel a pharchus i’r rhai sydd yn y 

ddalfa. Mae’r ymrwymiad hwn yn cynnwys pedwar prif gyfrifoldeb y Wladwriaeth, pob 

un wedi ei rannu yn gamau ymarferol y dylid eu cymryd. 

Urddas a pharch 

Cynnal amgylchedd sy’n cynnig: 

1. Rhyddid rhag camdriniaeth gorfforol gan staff neu’r rhai eraill yn y ddalfa 

2. Rhyddid rhag bwlio, bygythiadau a thriniaeth amharchus gan staff a’r rhai eraill 

yn y ddalfa 

3. Rhyddid rhag esgeulustod gan staff neu weithwyr proffesiynol allanol  

4. Rhyddid rhag defnydd anghyfreithlon ar ataliad corfforol  

Bydd camau 1 i 4 yn golygu bod systemau effeithiol yn eu lle i roi adroddiad am 

gamdriniaeth, bwlio, esgeulustod a thriniaeth amharchus ac i ymdrin â nhw.  

Bydd amgylchedd diogel yn cynnwys, pan fydd angen hynny, darparu celloedd ac 

ystafelloedd diogel a threfniadau ar gyfer ymateb mewn argyfwng.  

Risg a’i hasesu 

Darparu:  

5. Asesiad risg effeithiol cyn cadw yn y ddalfa neu cyn gynted ag sy’n rhesymol o 

ymarferol wedyn  

6. Adolygiad effeithiol o’r asesiad risg ar gyfnodau cyson wedyn 

7. Rhannu’r asesiadau hynny i asiantaethau perthnasol o fewn y lleoliad a’r tu allan 

iddo 

Gall camau 5 i 7 ofyn am broses dau gam. Yn gyntaf, asesiad cychwynnol i ddynodi’r 

rhai sydd mewn risg bosibl o hunanladdiad neu golli bywyd ac, yn ail, asesiad mwy 

cynhwysfawr o’r rhai a ddynodwyd felly i bennu lefel y risg a’r gefnogaeth arbenigol/ 

camau diogelu unigol sy’n ofynnol. Bydd hefyd yn golygu sicrhau bod systemau 

effeithiol yn eu lle i weithredu’r camau diogelu.  

 

Triniaeth a chefnogaeth 
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Darparu:  

8. Mynediad at driniaeth a chefnogaeth feddygol ac iechyd meddwl brydlon ac 

addas 

9. Mynediad at gefnogaeth gymdeithasol addas, fel gwrandawyr, rhai o’r tu mewn a 

chyswllt cyson â’r teulu, er enghraifft 

10. Gwybodaeth a chyngor ar ffurf addas ar sut i gael mynediad at y driniaeth a’r 

gefnogaeth yma 

11. Hawl i gael triniaeth ar gyfer cam-drin cyffuriau ac alcohol a diogeliad rhag cael 

mynediad atynt  

Amddiffyniad unigoledig 

Darparu:  

12. Amddiffyniad unigoledig cymesur pan fydd yr un sy’n cadw yn gwybod neu y dylai 

wybod bod risg wirioneddol a buan i fywyd yr un a gedwir. Bydd asesu risg 

effeithiol yn ei gwneud yn haws i ddynodi pryd y bydd yr ymrwymiad hwn yn cael 

ei sbarduno. 

Wrth bennu pa gamau sy’n gymesur, mae angen i asiantaethau ystyried nifer o 

ffactorau gan gynnwys difrifoldeb y risg, y camau y gellid eu cymryd yn rhesymol i 

leihau neu ddiddymu’r risg a rhwyddineb neu anhawster cymharol cymryd y camau 

hyn. Bydd angen staff wedi eu hyfforddi’n ddigonol i ddynodi risg a phennu pa 

gamau a systemau addas ddylai gael eu trefnu. 

Adran B: Ymrwymiad i ymchwilio 

Mae’r ymrwymiad hwn yn cynnwys tri phrif gyfrifoldeb y Wladwriaeth i sicrhau bod 

ymchwiliad effeithiol i bob marwolaeth o achosion annaturiol yn y ddalfa gan y 

wladwriaeth.  

1. Cynnal ymchwiliad effeithiol: 

 Y mae’r wladwriaeth ei hun yn ei gychwyn 

 Sy’n penodi ymchwilydd sy’n annibynnol ar y rhai sy’n cael eu cysylltu â’r 

farwolaeth 

 Sy’n cychwyn yn brydlon ac yn dod i ben mor gyflym ag sy’n rhesymol  

 Sy’n cymryd pob cam rhesymol i gael y dystiolaeth berthnasol yn ymwneud 

â’r farwolaeth 
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 Sy’n cymryd pob cam rhesymol i ddatgelu unrhyw gymhelliad gwahaniaethol 

tu ôl i’r farwolaeth 

 Sy’n gwneud yr ymchwiliad a’i gasgliadau yn agored i’r cyhoedd 

 Sy’n cynnwys y teulu agosaf ac yn sicrhau bod eu buddiannau yn cael eu 

hamddiffyn. 

2. Gwneud trefniadau i sicrhau atebolrwydd cyfreithiol i’r rhai sy’n gyfrifol am 

farwolaeth. 

Bydd ymchwiliad effeithiol yn dal unrhyw un a gafwyd ar fai o ganlyniad i 

ymchwiliad i gyfrif. Gan ddibynnu ar raddfa’r euogrwydd, gall hyn arwain at 

gamau disgyblu a chamau troseddol yn erbyn unigolyn neu sefydliad, er 

enghraifft dan y Ddeddf Dynladdiad Corfforaethol a Lladd Dyn Corfforaethol 

2007. 

3. Cymryd camau priodol i atal marwolaethau yn y dyfodol. 

Dylai ymchwiliad effeithiol fod wedi dynodi unrhyw ddiffygion systematig neu 

hyfforddiant, unrhyw ddiffygion wrth gynllunio neu reoli’r digwyddiad ac unrhyw 

ddiffygion yn y cyfarwyddiadau i staff. Dylai gwersi gael eu dysgu a’u rhannu o 

ganlyniad i hyn. Bwriad hyn yw sicrhau, cyn belled ag y gellir, bod camau’n cael 

eu cymryd i leihau’r risg y bydd marwolaethau tebyg yn digwydd yn y dyfodol. 

Canfyddiadau ac argymhellion  

Mae sefydliadau nad ydynt yn cyflawni yn ôl y safonau a amlinellir yn Fframwaith y 

Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol mewn perygl o dorri amodau’r Confensiwn 

Ewropeaidd ar Hawliau Dynol. 

Mae ein Hymchwiliad yn gwneud dau gasgliad allweddol yn benodol i’r Fframwaith: 

 Os dilynir yr holl gamau ymarferol a nodir yn Adran A, bydd y nifer o farwolaethau 

annaturiol ymhlith unigolion a gedwir yn gaeth gan y Wladwriaeth yn lleihau  

 Os cymerir camau priodol yn dilyn ymchwiliad effeithiol a wnaed yn unol ag Adran 

B, bydd y cydymffurfio ag Erthygl 2 yn cael ei gryfhau a bydd marwolaethau yn 

cael eu hatal yn y dyfodol. 

Mae ein Hymchwiliad yn gwneud pum argymhelliad allweddol yn benodol i’r 

Fframwaith: 



Atal Marwolaethau Pobl â Chyflyrau Iechyd Meddwl yn y Ddalfa 

 

 

Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol · www.equalityhumanrights.com  33 

Cyhoeddwyd Chwefror 2015 

 Rhaid i’r 12 cam yn adran A gael eu dilyn i atal marwolaethau y gellid eu hosgoi  

 Dylid ei ddefnyddio fel sail i benderfyniadau polisi yn y tri lleoliad ar lefel 

genedlaethol a lleol 

 Dylid ei ddefnyddio fel rhestr wirio ymarferol gan sefydliadau unigol i fesur y 

cydymffurfio ag Erthygl 2 

 Dylid ei ddefnyddio fel rhestr wirio ymarferol i’r rhai sy’n cael y gwaith o ymchwilio 

i farwolaethau yn y ddalfa 

 Dylid ei ddefnyddio fel offeryn mesur hyblyg y gellir ei addasu gan sefydliadau 

unigol i deilwrio’r camau angenrheidiol i sicrhau cydymffurfio ag Erthygl 2. 
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Pennod 5 |  

Urddas a pharch 

Ymrwymiadau hawliau dynol 

Er mwyn cydymffurfio â’u hymrwymiadau dan Erthygl 2, dylai asiantaethau sicrhau 

bod amgylchedd diogel a pharchus yn cael ei darparu i leihau’r risg i unigolion 

bregus yn y ddalfa. Bydd hyn yn golygu sicrhau bod systemau effeithiol yn eu lle i roi 

adroddiad am gamdriniaeth, bwlio, esgeulustod a thriniaeth amharchus gan staff neu 

rai eraill yn y ddalfa, yn ogystal â hunan niweidio ac i ymdrin â nhw. Rhaid peidio â 

defnyddio technegau atal corfforol diangen ac annigonol yn erbyn unigolion yn y 

ddalfa.  

Gwnaeth asiantaethau yn y tri lleoliad waith i wella safonau a sicrhau bod llai o 

ddigwyddiadau o farwolaeth yn deillio o fethiant i ddarparu amgylchedd diogel. Mae 

tystiolaeth o ffyrdd i ymdrin â bwlio a thriniaeth amharchus yn y tri lleoliad. Enghraifft 

o hyn yw pecyn offer i wella atal hunanladdiadau ymhlith cleifion yn y ddalfa ac mae 

nifer o gynlluniau yn y lleoliad heddlu i fonitro defnydd yr heddlu o ddulliau atal a 

lleihau’r defnydd ohonynt (gan gynnwys eu defnyddio yn erbyn pobl gyda chyflyrau 

iechyd meddwl).  

Mae problemau wrth gynnig amddiffyniad urddasol a pharchus i unigolion yn y ddalfa 

yn y tri lleoliad. Ceir adroddiadau am fwlio parhaus a thriniaeth amharchus gan rai 

eraill yn y ddalfa yn y carchardai. Ceir rhai enghreifftiau o ddiffyg darparu 

amgylchedd diogel i gleifion yn y ddalfa, gan gynnwys peidio â gwylio cleifion sydd 

mewn perygl ac mae ychydig o ymchwiliadau pan ddynododd y Crwner esgeulustod.  

Mae Erthygl 2 yn gosod dyletswydd negyddol ar y wladwriaeth i atal rhag cymryd 

bywyd yn fwriadol. Bydd y ddyletswydd hon yn cychwyn pan fydd marwolaeth o 

ganlyniad i ddefnyddio grym, atal er enghraifft gan asiantau i’r wladwriaeth mewn 

amgylchiadau pan fydd y defnydd ohono yn fwy nag sy’n gwbl angenrheidiol.30 

                                      

30
 McShane v the United Kingdom (2002) 35 EHRR 23 para 93. 
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Mae diffiniadau gwahanol o atal yn y tri lleoliad.  

Mae’n bryder bod defnyddio dulliau atal yn achos uniongyrchol neu anuniongyrchol i 

rai marwolaethau annaturiol yn y tri lleoliad. Pan fydd y marwolaethau yma’n 

digwydd, rhaid dysgu’r gwersi arwyddocaol i sicrhau na fydd diffygion y gellid eu 

hatal yn cael eu hailadrodd mewn digwyddiadau yn y dyfodol. Dylai’r data am 

ddefnyddio dulliau atal gael ei gasglu, ei gyhoeddi a’i fonitro yn y tri lleoliad, er mwyn 

gallu dynodi unrhyw ddefnydd anaddas i sicrhau’r cyhoedd bod y Wladwriaeth yn 

ymroddedig i dryloywder hyd yn oed tu hwnt i ddrysau caeedig. 

Rhoddwyd cydnabyddiaeth i hyn yn ddiweddar gan y Gwir Anrhydeddus Theresa 

May, yr Ysgrifennydd Cartref, a gyhoeddodd31 yn Hydref 2014 y bydd adolygiad o’r 

defnydd o rym gan yr heddlu yn cael ei gynnal, yn dilyn pryderon bod atal corfforol a 

gynnau Taser yn cael eu defnyddio yn rhy aml ar bobl gyda chyflyrau iechyd meddwl 

yn ogystal â phobl o leiafrifoedd ethnig. Dylai lluoedd heddlu hefyd edrych sut y mae 

hyn yn cysylltu â’u defnydd o bwerau stopio a chwilio ac i sicrhau bod swyddogion yn 

cael eu hyfforddi a’u goruchwylio yn briodol, a bod unrhyw gamddefnydd ar bwerau 

yn cael ei ddynodi a’i drin. Yn y carchar, mae’r data am ddulliau atal yn cael ei 

gasglu yn fisol ac fe’i dadansoddir i ddynodi tueddiadau ond dylai’r data yma fod ar 

gael i’r cyhoedd er mwyn hybu tryloywder. Mae casglu a dadansoddi data ar 

ddefnyddio dulliau atal yn bwysig iawn.  

Bu’r Panel Annibynnol ar Farwolaethau yn y Ddalfa32 (IAP) yn gweithio gydag 

asiantaethau eraill yn y tri lleoliad i gytuno ar set o egwyddorion cyffredin i atal yn 

fwy diogel a’u datblygu. Cyhoeddwyd yr egwyddorion hyn yng Ngorffennaf 2013 a 

rhoddodd IAP adroddiad33 yn Nhachwedd 2014 bod yr adborth gan yr asiantaethau 

yn y tri lleoliad ‘yn awgrymu y byddant yn cydymffurfio â’r egwyddorion cyffredin ar 

ddefnyddio dulliau atal corfforol’. Dylai egwyddorion atal mwy diogel yr IAP gael eu 

gweithredu’n llawn yn y tri lleoliad ac mae angen mwy o oruchwyliaeth a monitro ar y 

defnydd o ddulliau atal.  

Darparu amgylchedd diogel  

Mae gan oedolion bregus sydd yn y ddalfa neu wedi eu cadw yn gaeth hawl i ryddid 

rhag esgeulustod gan staff neu weithwyr proffesiynol allanol a hawl i amgylchedd 

                                      

31 
Gweler https://www.gov.uk/government/speeches/home-secretary-at-the-policing-and-mental-health-summit  

32
 Panel Cynghori Annibynnol ar Farwolaethau yn y Ddalfa (2013) Common Principles for Safer Restraint. 

33
 Bwletin Tachwedd 2014, y Panel Annibynnol ar Farwolaethau yn y Ddalfa. Ar gael yn: 

http://iapdeathsincustody.independent.gov.uk/wp-content/uploads/2014/12/Independent-Advisory-Panel-on-

Deaths-in-Custody-e-bulletin-November-2014.pdf  

https://www.gov.uk/government/speeches/home-secretary-at-the-policing-and-mental-health-summit
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diogel a pharchus. Mae peidio â darparu’r amgylchedd hwn yn cynyddu’r 

tebygolrwydd o beidio â chydymffurfio ag Erthygl 2 y Confensiwn Ewropeaidd ar 

Hawliau Dynol (ECHR). Dylai amgylchedd diogel hefyd ddarparu ar gyfer lles 

meddyliol a cheisio lleihau lefel y straen ar yr unigolyn gyda thriniaeth addas a 

gweithgareddau therapiwtig. 

Mae unigolion sydd wedi eu cadw mewn ysbyty seiciatrig yno oherwydd bod arnynt 

angen eu hasesu neu eu trin er eu diogelwch eu hunain neu i amddiffyn diogelwch 

pobl eraill. Pan fydd yn hysbys bod rhywun mewn perygl o gyflawni hunanladdiad 

mae’r ddyletswydd weithredol yn dod i rym (gweler Ymrwymiad 12, adran A o 

Bennod 4 – y Fframwaith Hawliau Dynol). Yn y cyd-destun hwn, argymhellodd yr 

Ymchwiliad Cyfrinachol Cenedlaethol i Hunanladdiad a Dynladdiad gan Bobl gyda 

Salwch  

Meddwl34 na ddylai cleifion mewn ysbytai seiciatrig allu cael mynediad at fannau 

clymu. Fe welwyd cynnydd o ran cael gwared ar fannau clymu, gan gynnwys 

gweithredu pecyn offer atal hunanladdiadau a ddatblygwyd gan y cyn Asiantaeth 

Diogelwch Cleifion Genedlaethol,35 a rhaid i’r cynnydd barhau. Ni ddylid goddef 

bodolaeth mannau clymu.  

Nid yw darparu amgylchedd diogel yn cael ei gyfyngu i gynnig amgylchedd heb 

fannau clymu. Mae’n cynnwys hefyd darparu triniaethau meddygol ac iechyd meddwl 

addas a chefnogaeth – gweler Pennod 7.  

Gwelwyd rhai enghreifftiau lle bu methiant i fonitro cleifion a gadwyd oedd mewn 

perygl, gan gynnwys cleifion a lwyddodd i gyflawni hunanladdiad er gwaethaf y ffaith 

bod eu nodiadau yn nodi y dylent fod wedi cael eu gwylio yn barhaus neu yn aml.  

Bwlio a thriniaeth amharchus  

Fel y nodir yn y Fframwaith Hawliau Dynol, mae’r Confensiwn Ewropeaidd ar 

Hawliau Dynol yn ei gwneud yn ofynnol i oedolion sy’n cael eu cadw yn gaeth gael 

rhyddid rhag bwlio, bygythiadau a thriniaeth amharchus gan staff a’r rhai eraill yn y 

ddalfa. Gall hyn gael effaith negyddol ar eu hiechyd meddwl a chynyddu lefel y risg. 

Er mwyn dangos eu bod yn cydymffurfio ag Erthygl 2, dylai asiantaethau sy’n gyfrifol 

am reoli’r carchardai wneud popeth rhesymol i sicrhau na fydd oedolion sy’n cael eu 

cadw yn cael eu bwlio gan garcharorion eraill.  

                                      

34
 Five year report of the national confidential inquiry into suicide and homicide by people with mental illness, 

Avoidable Deaths: summary of findings and recommendations (2006). 

35 
NPSA, Preventing suicide: A toolkit for mental health services: The suicide prevention toolkit. 



Atal Marwolaethau Pobl â Chyflyrau Iechyd Meddwl yn y Ddalfa 

 

 

Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol · www.equalityhumanrights.com  37 

Cyhoeddwyd Chwefror 2015 

Trwy ddadansoddi tystiolaeth amlygwyd gwaith i ymdrin â bwlio mewn carchardai. 

Amlygodd tystiolaeth mewn rhai adroddiadau arolwg carchardai rai strategaethau i 

herio ac ymdrin â bwlio cyn iddo waethygu a rhannu gwybodaeth ymhlith staff. Ond, 

thema gyson o’n dadansoddiad o dystiolaeth yw bod bwlio, bygythiadau a thriniaeth 

amharchus gan rai eraill yn y ddalfa yn gallu bod yn rhagflaenydd i rywun gyflawni 

hunanladdiad.   

5.15 Mae’r Ombwdsmon Carchardai a Phrawf (PPO) ac Arolygiaeth Carchardai Ei 

Mawrhydi (HMIP), y ddau â rôl statudol i arolygu carchardai unigol, wedi tynnu sylw 

at fwlio yn y cyfnod cyn marwolaethau annaturiol. Mewn sampl o 80 adroddiad 

ymchwiliad PPO
36 i farwolaethau trwy hunanladdiad ymhlith oedolion ifanc yn y 

carchar rhwng 2007 a 2014, cofnodwyd bod 20 y cant wedi profi bwlio gan 

garcharorion eraill yn y mis cyn eu marwolaeth, mewn cymhariaeth ag 13 y cant o 

garcharorion eraill. Roedd hyn yn adlewyrchu canfyddiad blaenorol y PPO
37

 o sampl 

gynharach o farwolaethau trwy hunanladdiad. 

Mae’r astudiaeth achos ganlynol yn tanlinellu’r risg y bydd carcharor yn cyflawni 

hunanladdiad o ganlyniad i fwlio.  

Astudiaeth achos 

Roedd X yn newydd i’r carchar a dywedodd wrth y staff yn y dderbynfa 

bod ganddo ofn bod yn y carchar. Ar ôl wythnos fe’i trosglwyddwyd i 

garchar yn nes gartref, ond roedd yn cael ei gam-drin yn eiriol a 

chorfforol gan garcharorion eraill. Fe’i symudwyd i uned arall, ond ni 

wnaeth neb gadw golwg ar ei les na gofyn a oedd symud wedi helpu i 

stopio’r bwlio. Cyn iddo gael ei drosglwyddo i garchar arall, fe 

gyflawnodd hunanladdiad yn ei gell ei hun. Gadawodd nodyn yn 

awgrymu na fedrai ddioddef yr ymosodiadau llafar.  

Cymerwyd camau disgyblu yn erbyn y carcharor oedd wedi ymosod yn 

gorfforol arno ond dynododd yr Ombwdsmon bryderon na fu llawer o 

ymchwilio ac na chymerwyd unrhyw gamau ynglŷn â’r carcharorion 

oedd wedi bod yn eiriol ymosodol. Dywedwyd, er bod y staff wedi 

cymryd y risg yr oedd yn ei hwynebu gan garcharorion eraill o ddifrif, 

                                      

36 
Ombwdsmon Carchardai a Phrawf, Learning Lessons bulletin: Young Adult Prisoners, Ebrill 2014.  

37
 Ombwdsmon Carchardai a Phrawf, Learning from PPO investigations: Violence reduction, bullying and 

safety, Hydref 2011. 
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nad oeddynt wedi ystyried a oedd mewn perygl o gyflawni 

hunanladdiad neu niweidio ei hun o ganlyniad a’i bod yn ddigalon o 

debyg i farwolaeth arall mewn carchar gwahanol a’r gwersi oedd wedi 

cael eu hamlygu mewn adroddiad blaenorol. 

(PPO (2014) Learning lessons bulletin Fatal incident investigations 

issue 6: Young adult prisoners) 

 

Mae bwlio a thriniaeth amharchus gan garcharorion eraill yn broblem benodol mewn 

Sefydliadau Troseddwyr Ifanc. Tanlinellodd ymateb cyhoeddedig yr Howard League 

for Penal Reform38 i Adolygiad Harris39 i Farwolaethau gan yr Unigolyn yn y Ddalfa 

gan y Gwasanaeth Rheoli Troseddwyr Cenedlaethol (NOMS) i rai 18 i 24 oed raddfa 

eang y broblem hon yn y canolfannau i oedolion ifanc. Gobeithiwn y bydd y pryder 

hwn yn cael ei symud ymlaen gan Adolygiad Harris wrth iddo ystyried casgliadau’r 

Ymchwiliad hwn. 

Er mwyn cydymffurfio â deddfwriaeth hawliau dynol, dylai staff carchardai gymryd 

pob cam rhesymol i ddynodi carcharorion bregus sy’n cael eu bwlio a rhannu 

gwybodaeth berthnasol rhwng staff. Ond canfu PPO
40

 y gallai ymatebion staff i 

honiadau o fwlio, ymosodiadau a digwyddiadau cysylltiedig eraill fod yn well gan 

dynnu sylw at bwysigrwydd cofnodi a rhannu gwybodaeth ac amddiffyn carcharorion 

mewn risg benodol o erlid.  

Gall bwlio a thriniaeth amharchus gynnwys amrywiaeth eang o ymddygiad. Nid yw 

NOMS yn defnyddio’r term ‘bwlio’ yng nghyd-destun carchardai oedolion ond mae 

wedi cynhyrchu cyfarwyddyd
41

 sy’n nodi sut i reoli carcharorion treisgar yn effeithiol. 

                                      

38
 Gweler https://d19ylpo4aovc7m.cloudfront.net/fileadmin/howard_league/user/pdf/Consultations/Response_ 

to_HoL_Select_Committee_on_the_constitution_regarding_the_office_of_Lord_Chancellor__2014_08_29.pdf 

39 
Ar 6 Chwefror 2014 cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Cyfiawnder adolygiad annibynnol o farwolaethau trwy 

hunanladdiad yn y ddalfa gan y Gwasanaeth Rheoli Troseddwyr Cenedlaethol ymhlith rhai 18-24 oed. Diben yr 

adolygiad yw gwneud argymhellion i leihau’r risg o farwolaethau trwy hunanladdiad yn y ddalfa yn y dyfodol. 

Bydd yr adolygiad yn canolbwyntio ar faterion yn cynnwys natur fregus, rhannu gwybodaeth, diogelwch, 

cysylltiadau rhwng staff a charcharorion, cyswllt â’r teulu, a hyfforddi staff a bydd yn archwilio’r rhain trwy ei 

alwad am gyflwyniadau ynghyd ag ymchwil sy’n bodoli ac wedi ei gomisiynu a chyfarfodydd gyda budd-ddeiliaid 

a phobl y mae’n effeithio arnynt a’r rhai sydd â diddordeb mwy eang. Mae cylch gorchwyl yr adolygiad ar gael yn: 

http://iapdeathsincustody.independent.gov.uk/wp-content/uploads/2014/11/Harris-Review-Terms-of-

Reference1.pdf  

40
 Ombwdsmon Carchardai a Phrawf, Learning from PPO investigations: Violence reduction, bullying and safety, 

Ebrill 2011. 

41 
Gwasanaeth Rheoli Troseddwyr Cenedlaethol, Prison Service Instruction 64/2011 Management of Prisoners at 

Risk of Harm to Self or Other, Ebrill 2012. 

http://iapdeathsincustody.independent.gov.uk/wp-content/uploads/2014/11/Harris-Review-Terms-of-Reference1.pdf
http://iapdeathsincustody.independent.gov.uk/wp-content/uploads/2014/11/Harris-Review-Terms-of-Reference1.pdf
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Dylai’r cyfarwyddyd hwn gael ei weithredu mor drylwyr ag sy’n ofynnol gan y 

carchardai.  

Dulliau Atal 

Cleifion sy’n cael eu cadw yn gaeth 

Mae rhai cynlluniau i leihau’r defnydd o ddulliau atal ar gleifion sy’n cael eu cadw.42 

Ond, tynnodd y dystiolaeth o adroddiadau cyhoeddedig sylw at broblemau gyda 

gwahanol fathau o ddiffiniadau o ddulliau atal yn cael eu defnyddio ac amrywiaeth 

eang yn y defnydd o ddulliau atal ar gleifion sy’n cael eu cadw yn gaeth.  

Dynoda dadansoddiad IAP ar ddata am atal bod gostyngiad yn y nifer o 

farwolaethau ymhlith cleifion wedi eu cadw yn gaeth sydd wedi eu hachosi yn 

uniongyrchol gan ddulliau atal. Adroddodd na fu unrhyw farwolaethau o’r fath yn y 

cyfnod 2010-13. Mae’n bosibl bod yr amrywiaeth mewn dulliau adrodd yn golygu nad 

yw rhai marwolaethau sydd yn gysylltiedig ag atal yn cael eu cofnodi felly. Dengys 

ystadegau gan y Comisiwn Ansawdd Gofal (CQC) bod dulliau atal wedi eu defnyddio 

mewn 43 achos yn y saith niwrnod blaenorol yn y cyfnod 2010-12. Yn ychwanegol, 

nododd adroddiad IAP, yn y 15 marwolaeth claf wedi ei gadw yn gaeth yn 2012, bod 

dulliau atal wedi cael eu defnyddio yn y saith niwrnod cyn hynny ond efallai nad dyna 

oedd prif achos neu achos eilaidd y farwolaeth. Dyma’r nifer uchaf o farwolaethau â 

chysylltiad â dulliau atal ers 2000 ac mae’n peri pryder. 

Cododd IAP bryderon am y diffiniad eang o farwolaethau â chysylltiad â dulliau atal a 

ddefnyddir gan y CQC, a all fod yn ffactor yn yr amrywiaeth mewn dulliau adrodd ar 

y defnydd o ddulliau atal gan ymddiriedolaethau iechyd. Nododd adroddiad gan yr 

elusen iechyd meddwl Mind43 bod ymddiriedolaethau iechyd meddwl yn defnyddio 

diffiniadau gwahanol ac nad oedd yn hyderus bod pob digwyddiad pan ddefnyddiwyd 

dulliau atal corfforol yn cael ei gofnodi yn effeithiol.  

Tanlinellodd adroddiadau cyhoeddedig ac adroddiadau ymchwiliadau bryderon am 

farwolaethau rhai cleifion a gadwyd yn gaeth trwy ddefnyddio dulliau atal gyda’r 

wyneb i lawr mewn blynyddoedd blaenorol, a all fod yn arbennig o beryglus gan y 

gall arwain at fygu. Mae datblygiadau yng Nghymru a Lloegr i ymdrin â’r dull hwn o 

                                      

42 
Pasbort Hyfforddi a Chynllun Gwybodaeth Cymru Gyfan ar Drais ac Ymddygiad Ymosodol (Medi 2004). 

43
 Mind (2013) Mental health crisis care: physical restraint in crisis. A report on physical restraint in hospital 

settings in England. 
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atal. Yn Ebrill 2014, cyhoeddodd yr Adran Iechyd gyfarwyddyd44 i ymddiriedolaethau 

iechyd yn Lloegr ar ddefnyddio atal gyda’r wyneb i lawr, sy’n cynghori na ddylid ei 

ddefnyddio. Mae’r cyfarwyddyd hefyd yn cydnabod bod cynlluniau i leihau’r defnydd 

o atal a neilltuaeth yn golygu newid mewn diwylliant a’r berthynas mewn 

gwasanaethau, gan gynnwys gweithio mewn partneriaeth gyda phobl sy’n defnyddio 

gwasanaethau a’u teuluoedd/ffrindiau. 

Mae nifer o gynlluniau sy’n anelu at dawelu sefyllfaoedd a symud oddi wrth 

ddefnyddio dulliau atal ar gleifion sy’n cael eu cadw yn gaeth. Ymhlith yr 

enghreifftiau o hyn mae’r model ymyrryd ‘Safewards’, Gweithredu Adfer trwy Newid 

Trefniadol (ImROC) a’r rhaglen Hyfforddi ‘Respect’ yn Sheffield. Dylai rhannu gwersi 

a gweithredu ehangach ddigwydd ym mhob ymddiriedolaeth ysbyty.  

Carchardai 

Yn ôl y dystiolaeth a gyflwynwyd i’r Ymchwiliad roedd un farwolaeth gyda chysylltiad 

â dulliau atal mewn carchar yn 2010.  

Mae pob carchar yn cyflwyno ffurflen fisol ganolog i’r NOMS i roi gwybodaeth am 

amlder a’r math o rym sydd wedi cael ei ddefnyddio yn y carchar. Trwy hynny bydd y 

data yn cael ei ddadansoddi ac unrhyw bryderon yn cael eu dynodi, ond nid yw’r 

wybodaeth hon yn cael ei chyhoeddi. Cynhaliodd IAP weithdy dulliau atal i’r sector 

cyfan ym Mai 201045 a chanfu bod cyfarwyddyd y Weinyddiaeth Gyfiawnder ar 

ddefnyddio dulliau atal yn cynnig peirianwaith effeithiol i sicrhau diogelwch 

carcharorion. Argymhellodd IAP hefyd y dylai sectorau eraill sy’n ymwneud â’r ddalfa 

ddysgu oddi wrth y polisi hwn gan ei fod yn rhoi strwythur gorchymyn clir wrth 

ddefnyddio dulliau atal. 

Heddlu 

Nid yw lluoedd heddlu yng Nghymru a Lloegr yn cofnodi’r defnydd o ddulliau atal ar y 

rhai yn y ddalfa yn ganolog. Roedd hyn yn broblem oherwydd nid oeddem yn gallu 

asesu a oes defnydd anghymesur o ddulliau atal ar bobl gyda chyflyrau iechyd 

meddwl. Rydym yn cefnogi’r cynllun a gyhoeddwyd gan yr Ysgrifennydd Cartref, y 

Gwir Anrhydeddus Theresa May AS, yn y digwyddiad ar y cyd gan y Swyddfa 

Gartref a Black Mental Health UK i ‘gynnal adolygiad trylwyr o gyhoeddi data Taser a 

                                      

44
 Gweler https://www.gov.uk/government/publications/positive-and-proactive-care-reducing-restrictive-

interventions  

45
 Panel Cynghori Annibynnol ar Farwolaethau yn y Ddalfa, Adroddiad y Gweithdy Atal Traws-sectoraidd a 

gynhaliwyd ym Mai 2010. 

https://www.gov.uk/government/publications/positive-and-proactive-care-reducing-restrictive-interventions
https://www.gov.uk/government/publications/positive-and-proactive-care-reducing-restrictive-interventions
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defnydd o rym gan swyddogion heddlu’.46 Dylai hyn edrych yn benodol ar yr 

honiadau bod defnydd gwahaniaethol o ddulliau atal yn erbyn dynion o leiafrifoedd 

ethnig. 

Dylai lluoedd heddlu gofnodi data ar y defnydd o rym/atal yn erbyn unigolion ym 

mhob lleoliad a dylai hyn gynnwys cofnodi hil ac a oes gan yr unigolyn a ataliwyd 

gyflwr iechyd meddwl. Bydd hyn yn cynyddu eu gwybodaeth am ba mor eang y mae 

dulliau atal yn cael eu defnyddio ac yn rhoi cyfle i ddynodi unrhyw ddefnydd 

amhriodol neu wahaniaethol yn erbyn pobl â chyflyrau iechyd meddwl a phobl o 

leiafrifoedd ethnig.  

O gael mynediad at adroddiadau terfynol ymchwiliadau gan Gomisiwn Annibynnol 

Cwynion yr Heddlu (IPCC), rydym wedi dynodi bod dulliau atal yn ffactor mewn wyth 

o’r 15 marwolaeth yn nalfa’r heddlu neu yn dilyn hynny yn 2010-13 pan gofnodwyd 

bod gan yr unigolyn gyflwr iechyd meddwl (mae hyn yn cynnwys marwolaethau pan 

ddynodwyd dulliau atal fel y prif achos neu’r achos eilaidd). Derbyniasom dystiolaeth 

am ddwy farwolaeth yn ymwneud â defnydd yr heddlu o ddulliau atal ar glaf wedi ei 

gadw mewn ysbyty seiciatrig.  

Bu cydnabyddiaeth ymhlith lluoedd heddlu mai dim ond mewn amgylchiadau 

eithriadol y dylid defnyddio dulliau atal a hynny gyda chyn lleied o rym ag sy’n bosibl 

ar bobl gyda chyflyrau iechyd meddwl. Nododd Ffederasiwn Heddlu Cymru a 

Lloegr47 yn eu tystiolaeth i’r Pwyllgor Dethol Materion Cartref bod yr heddlu yn cael 

eu hyfforddi i atal troseddwyr treisgar, nid pobl â chyflyrau iechyd meddwl. Ar hyn o 

bryd mae’r Coleg Plismona yn gweithio i leihau’r defnydd o ddulliau atal gan yr 

heddlu, gan anelu at wneud atal rhywun gyda chyflwr iechyd meddwl yn ddigwyddiad 

‘prin’.  

Cododd nifer o gyflwyniadau ac adroddiadau cyhoeddedig bryderon am nifer 

gynyddol o achlysuron pan fydd yr heddlu’n cael eu galw allan i atal cleifion yn y 

ddalfa ar wardiau ysbytai seiciatrig, er nad oes ffigyrau dibynadwy i gadarnhau hyn. 

Dim ond mewn amgylchiadau eithriadol y dylid defnyddio dulliau atal. Pan fydd 

swyddogion heddlu ar ward ysbyty, nhw sy’n rheoli’r sefyllfa a gallant ddefnyddio 

technegau atal sydd wedi cael eu pennu yn rhai anniogel i’w defnyddio gan staff yr 

ysbyty. Gall hyn gael canlyniadau difrifol iawn gan nad yw technegau’r heddlu, gan 

gynnwys atal â’r wyneb i lawr a Tasers, yn gyffredinol yn addas i gleifion a gedwir yn 

                                      

46
 Gweler www.gov.uk/government/speeches/home-secretary-at-the-policing-and-mental-health-summit 

47
 Tystiolaeth ysgrifenedig a gyflwynwyd gan Ffederasiwn Heddlu Cymru a Lloegr i ymchwiliad y Pwyllgor Dethol 

Materion Cartref i blismona ac iechyd meddwl, a gyhoeddwyd 20 Mai 2014. 

http://www.gov.uk/government/speeches/home-secretary-at-the-policing-and-mental-health-summit
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gaeth. Digwyddodd dwy farwolaeth yn cynnwys atal gan yr heddlu mewn ysbytai 

seiciatrig. 

Os yw’r achlysuron pan fydd yr heddlu yn cael eu galw i ysbytai yn cynyddu, yna nid 

yw’n glir pam bod y cynnydd wedi digwydd, er bod cyflwyniadau i’r Ymchwiliad yn 

awgrymu bod hyn wedi digwydd ers cyhoeddi cyfarwyddyd newydd gan yr Adran 

Iechyd sy’n gwahardd atal wyneb i lawr.48 Awgrymodd cyflwyniadau i’r Ymchwiliad y 

gall y rheswm am y cynnydd yn y nifer o achlysuron pan elwir yr heddlu i ysbytai 

seiciatrig fod yn deillio o ddehongliad y staff o’r cyfarwyddyd, gan arwain at weld y 

staff yn galw’r heddlu yn fwy aml. Mae angen ymchwilio ymhellach i hyn. Mewn rhai 

ardaloedd daearyddol gwelwyd cynnydd a chytunwyd ar brotocolau newydd gyda 

lluoedd heddlu lleol yn nodi na ddylid defnyddio dulliau atal gan luoedd heddlu mewn 

ysbytai oni bai bod perygl i fywyd. Gostyngodd hyn y nifer o achlysuron o atal gan yr 

heddlu ar gleifion yn y ddalfa yn yr ardaloedd hyn. Mae’r IPCC a’r Coleg Plismona ill 

dau yn edrych ar y broblem hon a byddwn yn monitro canlyniadau’r gwaith hwn.  

 

 

 

 

 

Argymhellion 

I gefnogi asiantaethau yn y tri lleoliad i gydymffurfio â’u cyfrifoldebau cyfreithiol 

rydym yn gwneud yr argymhellion canlynol:  

Pob lleoliad:  

 Rydym yn argymell y dylai egwyddorion atal mwy diogel yr IAP gael eu 

gweithredu’n llawn yn y tri lleoliad. Dim ond pan fydd pob dewis arall i gadw’r 

rhai sydd yn y ddalfa ac eraill, gan gynnwys y staff yn ddiogel wedi eu 

                                      

48
 Gweler https://www.gov.uk/government/publications/positive-and-proactive-care-reducing-restrictive-

interventions 

https://www.gov.uk/government/publications/positive-and-proactive-care-reducing-restrictive-interventions
https://www.gov.uk/government/publications/positive-and-proactive-care-reducing-restrictive-interventions
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defnyddio y dylid defnyddio dulliau atal. 

 Dylid cofnodi’r defnydd o rym/dulliau atal,49 ei fonitro a dylai’r data fod ar gael i’r 

cyhoedd ym mhob lleoliad cadw, gan gynnwys pan fydd yr heddlu yn defnyddio 

grym ar gleifion a gadwyd mewn ysbyty. 

Carchardai:  

 Rhaid i sefydlu sefydliadau newydd (fel Canolfannau Hyfforddi Diogel50 a 

Charchar Gogledd Cymru yn Wrecsam) ymgorffori polisïau sy’n ymdrin yn 

benodol ag ymrwymiadau Hawliau Dynol ac yn ymgorffori Fframwaith Hawliau 

Dynol y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol. 

 

 

                                      

49
 Nid oes diffiniad cyffredinol o’r defnydd o ddulliau atal. Rydym yn cyfeirio at Egwyddorion Cyffredin Atal 

Diogelach y Panel Cynghori Annibynnol ar Farwolaethau yn y Ddalfa, a gyhoeddwyd yng Ngorffennaf 2013. 

50
 Gweler http://www.equalityhumanrights.com/legal-and-policy/our-legal-work/parliamentary-briefings/criminal-

justice-and-courts-bill-2014-use-physical-restraint-secure-colleges  
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Pennod 6 | 

Risg a’i hasesu  

Ymrwymiadau hawliau dynol 

I alluogi asiantaethau i gyflawni eu dyletswydd dan Erthygl 2 i ddiogelu pobl yn y 

ddalfa mae’n hanfodol iddynt ddynodi’r risgiau i unigolion, eu hasesu yn gyson a’u 

monitro. Dylai pawb yn y ddalfa gael ei amddiffyn trwy asesu risg ar sail dda ac 

effeithiol sy’n cael ei reoli a’i adolygu yn gyson a’i rannu gyda’r holl asiantaethau 

perthnasol.  

Canfyddiadau traws-sectoraidd  

Mae’r dystiolaeth a dynnwyd o adroddiadau, cyflwyniadau, ymchwiliadau a gan 

deuluoedd a brofodd brofedigaeth yn datgelu’r canfyddiadau traws-sectoraidd 

canlynol.  

Cyfrannodd asesiadau risg annigonol at rai marwolaethau annaturiol mewn ysbytai a 

charchardai. Cydnabuwyd hefyd bod asesiadau risg annigonol yn ffactor wnaeth 

gyfrannu at un farwolaeth annaturiol yn y ddalfa gan yr heddlu.  

Mae rheoli risg yn cynnwys yr angen i gyfathrebu a rhannu gwybodaeth ymhlith staff 

a rhwng asiantaethau. Thema oedd yn codi dro ar ôl tro a gyfrannodd at 

farwolaethau annaturiol yn y tri lleoliad oedd diffyg cyfathrebu a rhannu gwybodaeth 

rhwng staff. Mae gennym dystiolaeth sy’n datgelu methiannau i ddiweddaru 

asesiadau risg yn dilyn digwyddiadau allweddol. Fe welwyd achlysuron pan oedd yn 

ymddangos nad oedd staff yn deall y gellid rhannu gwybodaeth a bod rhaid i’r 

ddyletswydd i gadw cyfrinachedd gael ei thafoli gyda lleihau’r perygl o niwed.  

Tanlinellwyd y broblem hon gan gyrff arolygu a bu’n destun argymhellion yn dilyn 

ymchwiliad i farwolaethau annaturiol pobl â chyflyrau iechyd meddwl yn y ddalfa. Ac 
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eto mae tystiolaeth yn dangos achlysuron pan na weithredwyd ar yr argymhellion 

hyn ac mae ymchwiliadau ar ôl marwolaethau yn dal i ddatgelu’r diffyg hwn. 

Rhaid wynebu’r her o rannu gwybodaeth ar draws y tri lleoliad a rhwng asiantaethau 

hefyd. Dynododd adroddiad cryno’r Prif Grwner51 bod diffyg cyfathrebu a diffyg 

gweithdrefnau a phrotocolau neu fethiant wrth eu dilyn yn thema sy’n codi dro ar ôl 

tro ymhlith marwolaethau annaturiol yng nghyfnod chwe mis ei adroddiad yn 2013. 

Gall teuluoedd unigolion roi gwybodaeth allweddol am y risgiau sy’n wynebu’r 

unigolyn a phan fydd hynny’n briodol dylent fod â rhan weithredol yn y broses o 

asesu risg. Ond mae’r dystiolaeth gan rai teuluoedd a brofodd brofedigaeth yn nodi 

nad oeddynt yn teimlo bod ganddynt ran weithredol yn y broses. Tynnodd teuluoedd 

sylw at achlysuron pan wnaethant fynegi pryder ond nad oedd yr asesiadau risg 

wedi cael eu diweddaru.  

Cleifion sy’n cael eu cadw yn gaeth  

Yng nghyswllt cleifion sy’n cael eu cadw yn gaeth, mae’r dystiolaeth yn cyfeirio at 

fethiant i ddiweddaru asesiadau risg i gleifion sy’n cael eu cadw a hefyd diffyg 

cyfathrebu rhwng staff. Mewn rhai achosion mae hyn wedi arwain at fethiant i sefydlu 

camau addas a phrydlon i gleifion oedd mewn risg, a arweiniodd mewn rhai 

achosion at farwolaethau trwy hunanladdiad y gellid bod wedi eu hosgoi. Mewn rhai 

o’r achosion mwyaf difrifol roedd y cleifion wedi ceisio cyflawni hunanladdiad o’r 

blaen ond nid oedd yr asesiad risg wedi cael ei ddiweddaru neu nid oedd wedi cael 

ei rannu ymhlith y staff. Cefnogir y canfyddiad hwn gan arolygon y Comisiwn 

Ansawdd Gofal (CQC) o ysbytai, a ganfu, dros gyfnod o chwe mis yn 2012-13, nad 

oedd cynlluniau gofal ac asesiadau risg mewn 11 y cant o wardiau wedi cael eu 

diweddaru yn dilyn digwyddiadau neu newidiadau mewn anghenion gofal.52 

Pwysigrwydd ailasesu risg 

Dangosodd y dystiolaeth o adroddiadau cyhoeddedig ac ymatebion ffurfiol i’r 

Ymchwiliad fethiannau i ddynodi sbardunau posibl a all gynyddu’r risg o 

hunanladdiad mewn cleifion a gedwir yn gaeth. Mewn amgylchiadau o’r fath, mae’n 

allweddol bod lefelau risg yn cael eu hailasesu fel rhan o broses barhaus a bod 

                                      

51
 Gweler http://www.judiciary.gov.uk/related-offices-and-bodies/office-chief-coroner/summary-of-reports-to-pfds/  

52
 Care Quality Commission (2013) Mental Health Act Annual Report 2012/13. Ar gael yn: 

http://www.cqc.org.uk/content/mental-health-act-annual-report-201213 

http://www.judiciary.gov.uk/related-offices-and-bodies/office-chief-coroner/summary-of-reports-to-pfds/
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cefnogaeth ychwanegol, hyblyg, bersonol yn cael ei rhoi i’r claf. Mae’r enghreifftiau o 

sbardunau posibl a all ddwysau’r risg yn cynnwys derbyn newyddion drwg a chanslo 

ymweliadau dros dro neu deithiau i gleifion sy’n cael eu cadw’n gaeth dan Adran 17 

o’r Ddeddf Iechyd Meddwl, sy’n caniatáu i glaf fynd allan o’r ysbyty dros dro. Canfu 

tystiolaeth a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan CQC53 bod hawl i adael dan Adran 17 

yn cael ei ganslo yn gynyddol oherwydd prinder staff. 

Rhannu gwybodaeth 

Mae ymchwiliadau mewnol ac ymholiadau i farwolaethau annaturiol unigol ymhlith 

cleifion a gedwir yn gaeth yn tynnu sylw at staff yn peidio â throsglwyddo pryderon 

pwysig yng nghyswllt cleifion sy’n cael eu cadw’n gaeth yn y cyfnod cyn eu 

marwolaeth. Amlygodd ymchwiliadau Crwneriaid orddibyniaeth ar ddata electronig 

pan all fod angen ychwanegol am staff i gyfleu ar lafar pan fydd lefel y risg wedi cael 

ei diweddaru. Hysbysodd GIG Cymru ni, ar ôl cydnabod gwendidau wrth rannu 

gwybodaeth, bod y cyfarwyddyd sylfaenol i staff rheng flaen ar rannu gwybodaeth a 

chyfrinachedd yn y broses o gael eu datblygu. 

Mae’r astudiaeth achos ganlynol yn tanlinellu’r problemau pan na fydd staff yn cyfleu 

risgiau y gwyddant amdanynt am glaf sy’n cael ei gadw i staff eraill.  

Astudiaeth achos: Cyfleu risg 

Roedd staff wedi clywed X yn trafod ei ddymuniad i gymryd ei fywyd ei 

hun, ac roedd arwyddion o ymdrechion i wneud hynny yn y gorffennol. 

Roedd yr ymdrechion yma wedi cael eu nodi yn ei gofnodion 

meddygol, ond nid oeddynt wedi cael eu trafod gyda’i feddyg er 

gwaethaf y cyfle i wneud hynny mewn dau gyfarfod tîm.  

Caniatawyd i X adael yr ysbyty heb gwmni, ond yna fe gyflawnodd 

hunanladdiad ar dir yr ysbyty. Yn y cwest, canfu’r Crwner bod y 

penderfyniad ‘esgeulus’ gan yr ysbyty i adael i’r claf adael yr ysbyty 

heb gwmni gan nad oedd y meddyg yn gwybod am yr holl ffeithiau yn 

ffactor a gyfrannodd at ei farwolaeth. Cododd y Crwner bryderon am 

absenoldeb system i wirio bod yr holl staff cywir wedi rhoi gwybodaeth 

lawn a chyfredol ac i sicrhau bod aelodau’r teulu yn cael eu gwahodd i 

gyfrannu at y penderfyniad am ofal, yn arbennig gan fod ganddynt yn 

                                      

53
 Ibid. 
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aml wybodaeth petai’n hysbys a allai leihau’r risg o niwed neu achosi 

niwed i’r hunan. 

(o adroddiad Atal Marwolaethau yn y Dyfodol y Crwner) 

 

Cael gwared ar fannau clymu 

Mae peidio â chael gwared ar fannau clymu sydd wedyn wedi cael eu defnyddio gan 

gleifion sy’n cael eu cadw mewn marwolaethau annaturiol yn wendid allweddol 

mewn rhai lleoliadau ysbyty seiciatrig yn ôl ymchwiliadau ac adroddiadau. Mewn rhai 

achosion mae’r angen i dynnu mannau clymu wedi cael ei ddynodi ond ni 

weithredwyd ar hynny.  

Astudiaeth achos: Peidio â chael gwared ar risg 

Dywedodd mam wrthym nad oedd uned wedi cael gwared ar fagiau 

bin o ystafell ei merch er gwaethaf y ffaith ei bod wedi ceisio niweidio 

ei hun gan ddefnyddio’r dull hwn ar sawl achlysur:  

‘Roedd X yn cael ei gwylio bob 15 munud, er gwaethaf y ffaith ei bod 

wedi ceisio cyflawni hunanladdiad chwe gwaith yn yr wythnos cyn ei 

marwolaeth... fe wnaethon nhw ei rhoi hi yn ôl yn ei hystafell, er 

gwaethaf y ffaith ei bod wedi ceisio cyflawni hunanladdiad yn y ffordd 

honno chwe gwaith yn yr wythnos. Roedd hi’n defnyddio’r un dull bob 

tro, roedd yn ddull yr oedd claf arall wedi ei ddweud wrthi hefyd, felly 

roedd wedi gallu dysgu hynny.’ 

Canfu rheithgor y cwest bod peidio â chael gwared ar y bagiau bin o 

ystafell X, peidio â chynyddu lefel y gwylio a pheidio â chyfeirio at 

Uned Gofal Dwys Seiciatrig i gyd wedi cyfrannu at ei marwolaeth. 

(Mam claf oedd yn cael ei chadw yn gaeth – diwrnod gwrando ar 

deuluoedd) 
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Rhedeg i ffwrdd54 

Roedd thema o’r wybodaeth yr oeddem yn gallu cael mynediad iddi yn ymwneud â 

chleifion wedi eu cadw oedd yn gallu rhedeg i ffwrdd, er gwaethaf dangosyddion eu 

bod yn fregus, ac yna yn cyflawni hunanladdiad. Canfu astudiaeth gan yr Ymchwiliad 

Cenedlaethol Cyfrinachol i Hunanladdiadau a Dynladdiadau gan Bobl gyda salwch 

meddwl bod cael polisïau yn eu lle i atal cleifion rhag rhedeg i ffwrdd yn un o’r 

newidiadau gwasanaeth oedd yn gysylltiedig â’r gostyngiad mwyaf mewn 

hunanladdiadau ymhlith cleifion oedd yn cael eu cadw. 

Hyfforddiant  

Thema gyson o’r dystiolaeth oedd y gallai cynnydd yn y defnydd o staff asiantaeth ac 

asiantaeth GIG mewnol a chynnydd yn y trosiant55 fod yn arwain at fwy o arferion 

anniogel oherwydd diffyg hyfforddiant a gwybodaeth am risgiau ac asesiadau. Yn 

ychwanegol, nid yw staff asiantaeth ac asiantaeth fewnol bob amser yn gwybod 

hanes cleifion sydd wedi eu cadw ac nid oes ganddynt berthynas dda â nhw. Mewn 

un enghraifft darganfu aelod o asiantaeth fewnol glaf yn marw, ond yn hytrach na 

gweithredu ar unwaith, gadawodd y fan i nôl aelod o staff, gan golli amser 

hanfodol.56 

Carchardai 

Dynodi risg 

Cyflwynodd y gwasanaeth carchardai ystod o gamau i sicrhau diogelwch 

carcharorion sy’n cael eu cadw sydd wedi cyfrannu at ostyngiad yn y nifer o 

farwolaethau annaturiol ers 2007. Er gwaethaf y cynnydd hwn, mae adroddiadau, 

ymchwiliadau a chyflwyniadau i’r Ymchwiliad yn amlygu’r themâu parhaus o ddiffyg 

dynodi risg a’i rheoli.  

                                      

54
Ar gyfer dibenion yr Ymchwiliad hwn, rhedeg i ffwrdd yw unrhyw absenoldeb heb ganiatâd unigolyn sy’n agored 

i gael ei gadw dan Ddeddf Iechyd Meddwl 1983, er enghraifft: gyda hawl i adael yr ysbyty dan Adran 17, neu 

wedi ei ddal dan ‐bwerau tymor byr Adran 5, 135 neu 136 yng Nghymru a Lloegr. 

55
 A elwir hefyd yn ‘staff banc’.  

56 
Cyflwyniad gan Unsain. 
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Canfu adroddiadau ymchwiliadau’r Ombwdsmon Carchardai a Phrawf (PPO) ac 

adroddiad thematig diweddar ar ffactorau risg57 ‘yn rhy aml roedd gormod o bwyslais 

yn cael ei roi ar farnu sut yr oedd y carcharor “yn ymddangos” yn hytrach nag 

arwyddion o risg, hyd yn oed pan oedd hunan niweidio neu syniadau am 

hunanladdiad wedi bod yn ddiweddar iawn.’ Yn ychwanegol, nododd yr adroddiad, 

mewn rhai achosion nad oedd swyddogion carchar yn glir am eu cyfrifoldebau o ran 

asesu risg. Canlyniad hyn yw nad yw carcharorion yn rhy aml yn cael eu dynodi fel 

rhai mewn perygl.  

Rheoli risg  

Hyd yn oed pan fydd risg yn cael ei dynodi yn aml iawn mae’r prosesau a drefnir i 

ymdrin â hynny yn annigonol yn ôl y dystiolaeth o adroddiadau ymchwiliadau a 

chyflwyniadau. Rhaid i garcharorion sydd wedi eu dynodi fel rhai mewn perygl gael 

eu hasesu gan ddefnyddio’r gweithdrefnau Asesu, Gofal yn y Ddalfa a Gwaith Tîm 

(ACCT). Canfu sampl gan y PPO58 o 60 o ymchwiliadau oedd yn ymwneud â 

charcharorion oedd wedi bod yn destun prosesau ACCT pan fuont farw mai dim ond 

yn hanner yr achosion oedd yr ACCT wedi cael ei weithredu yn gywir neu ei fonitro 

ar adeg y farwolaeth. 

Trosglwyddo gwybodaeth  

Mae trosglwyddo carcharorion yn gyfnod allweddol wrth gyfleu risg am unigolyn. 

Mae’r Cofnod Hebryngwr Personol (PER) yn casglu gwybodaeth hanfodol am natur 

fregus unigolyn a’i gyflwr iechyd meddwl. Canfu adolygiad diweddar gan Gomisiwn 

Annibynnol Cwynion yr Heddlu (IPCC) o’r ffurflen hon yn dilyn ymchwiliad i 

farwolaeth nad yw’n addas i’r diben. Mae’r Coleg Plismona yn adolygu’r ffurflen fel 

rhan o’i adolygiad o’i gyfarwyddyd am gadw a’r ddalfa. Thema sy’n codi dro ar ôl tro 

o’n dadansoddiad o adroddiadau ymchwiliadau PPO oedd bod gwybodaeth 

allweddol yn mynd ar goll neu fod oedi wrth i garcharorion gael eu trosglwyddo, fel 

nad oedd staff yn y carchar derbyn yn cael mynediad at wybodaeth hanfodol am 

ffactorau risg hysbys. Yn ychwanegol, roedd rhai achosion pan nad oedd 

gwybodaeth wedi cael ei rhannu pan symudodd carcharor i adain arall yn y carchar. 

                                      

57 
Ombwdsmon Carchardai a Phrawf, Learning from PPO investigations: Risk factors in self-inflicted deaths in 

prisons, Ebrill 2014.  

58
 Ombwdsmon Carchardai a Phrawf, Learning from PPO investigations: self-inflicted deaths on ACCT, Ebrill 

2014. 
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Tynnodd y PPO sylw at bryderon tebyg59 yn dilyn adolygiad o ymchwiliadau i 

farwolaethau trwy hunanladdiad ymhlith carcharorion 18-24 oed. Dynododd hyn yr 

angen i ymgorffori gwybodaeth a roddir gan yr heddlu, gwasanaethau hebrwng i’r 

llys a’r llysoedd yn yr asesiadau risg wrth dderbyn rhywun i’r carchar i sicrhau na 

fydd unrhyw wybodaeth bwysig yn mynd ar goll wrth drosglwyddo carcharorion. 

I ddatrys y broblem hon, yng Ngorffennaf 2012, cyhoeddodd y Panel Cynghori 

Annibynnol (IAP) Ddatganiad Rhannu Gwybodaeth (ISS)60 i asiantaethau cyfiawnder 

troseddol yn atgoffa staff y ddalfa o’r angen i rannu gwybodaeth am risg un sy’n cael 

ei gadw o hunan niweidio a/neu gyflawni hunanladdiad. Ond, canfu gwerthusiad 

cychwynnol61 o effaith yr ISS gan gonsortiwm o Brifysgol Greenwich ei bod yn 

debygol iawn nad oedd staff y carchardai ar y lefel isel wedi gweld yr ISS.  

Cyfathrebu a rhannu gwybodaeth 

Mewn sefyllfaoedd pan fydd risg real sy’n parhau (hynny yw presennol a pharhaus) i 

fywyd, mae’n ddyletswydd ar staff ddweud wrth y gweithwyr proffesiynol perthnasol; 

bydd peidio â gwneud hynny yn gallu arwain at farwolaethau diangen. Ond 

awgrymodd tystiolaeth gan nifer o sefydliadau bod camddealltwriaeth staff o 

ddeddfwriaeth diogelu data a’u pryder am eu torri, a diffyg mynediad at gofnodion 

meddygol a diffyg argaeledd, yn gallu arwain at fethu rhannu gwybodaeth.  

Mae’n hanfodol bod newidiadau a all gynyddu lefel risg unigolyn yn cael eu nodi a’u 

trin. Rhaid i garchardai fod yn ymwybodol o ystod o ffactorau risg, a allai gynnwys 

pen-blwydd troseddau, dyddiadau dedfrydu, profedigaethau, anawsterau mewn 

perthynas, hanes o hunan niweidio, a bwlio, a rhaid i staff carchar sy’n gyfrifol am les 

carcharorion unigol ddefnyddio’r wybodaeth hon i adolygu risg. Ond yn aml ni fydd 

gwendidau yn ymwneud â rhai dyddiadau neu newidiadau mewn amgylchiadau yn 

cael eu gweld na’u trin yn ôl y dystiolaeth o ymchwiliadau ac adroddiadau. 

Teuluoedd 

Gall teuluoedd wybod am newidiadau a phroblemau allweddol a all gynyddu lefel 

risg yr unigolyn. Ond nododd teuluoedd pobl sydd wedi marw nifer o enghreifftiau 

pan oeddynt wedi ceisio rhoi gwybod i garchardai am bryderon allweddol ond naill ai 

                                      

59
 Ombwdsmon Carchardai a Phrawf, Learning lessons bulletin: Fatal incident investigations issue 6, Gorffennaf 

2014. 

60
 Panel Annibynnol ar Farwolaethau yn y Ddalfa, IAP information sharing statement, 2012. 

61
 Panel Annibynnol ar Farwolaethau yn y Ddalfa, Impact of the Information Sharing Statement, Gorffennaf 2014. 
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nid oedd y wybodaeth wedi cael ei throsglwyddo i’r staff carchar priodol neu nid oedd 

unrhyw un wedi gweithredu ar sail y wybodaeth.  

Astudiaeth achos: Cronfa Ddata Dyddiadau Sbarduno 

Gall risg carcharor o hunan niweidio a/neu gyflawni hunanladdiad 

gynyddu mewn rhai amgylchiadau. Cyflwynodd Carchar Ei Mawrhydi 

Gartree gamau i ddynodi sbardunau posibl a all gynyddu’r risg o 

hunan niweidio a/neu hunanladdiad ymhlith carcharorion unigol ac 

mae wedi dynodi ffyrdd o ymdrin â’r rhain a lleihau’r risg.  

Datblygodd Carchar Ei Mawrhydi Gartree gronfa ddata o ddyddiadau 

sbarduno i garcharorion sydd, neu sydd wedi bod, yn destun dogfen 

Asesu, Gofal yn y Ddalfa, Gwaith Tîm (ACCT). Mae dyddiadau 

sbarduno yn bersonol ac yn benodol iawn i’r unigolyn. Fel y cyfryw, 

gallant fod yn eang iawn, ond maent yn cynnwys dyddiadau pen-

blwyddi arbennig fel dyddiadau troseddau/dedfrydu, profedigaeth, 

perthynas yn chwalu, a gallant fod yn arwydd y bydd y carcharorion 

mewn mwy o berygl o hunan niweidio ac efallai y bydd angen cadw 

llygad mwy clos arnynt.  

Cesglir y wybodaeth am y dyddiadau gan y Gweinyddwr Busnes Dalfa 

fwy Diogel sy’n diweddaru’r gronfa ddata (taenlen). Bydd y wybodaeth 

am yr holl ddyddiadau sbarduno posibl yn cael ei gwirio bob dydd a’i 

rhoi i’r holl adrannau perthnasol cyn y dyddiad gan gynnig cefnogaeth. 

Mae’r gefnogaeth a ddarperir yn dibynnu ar yr unigolyn. Ni fydd rhai 

carcharorion am gael eu hatgoffau o’r dyddiad sbarduno. Bydd y 

wybodaeth yn cael ei thrin yn sensitif ac mae’r gefnogaeth yn amrywio 

o alwad ffôn i aelod o’r teulu neu ffrind, cysylltu â’r Samariaid neu 

siarad â Gwrandäwr.  

Mae defnyddio’r gronfa ddata wedi sicrhau bod cefnogaeth briodol yn 

ei lle cyn unrhyw ddyddiad sbarduno ac mae wedi arwain at ostyngiad 

yn y nifer o ddogfennau ACCT sy’n cael eu hagor. Mae wedi helpu i 

ddynodi tueddiadau yn y rhai sy’n hunan niweidio yn aml ac yn rhoi 

gwybod i staff y carchar cyn unrhyw ddyddiad/digwyddiad sbarduno 

posibl. Mae rhai o’r dynion yng ngofal y carchar yn hunan niweidio fel 

dull o ymdopi ac felly bydd ACCT yn cael ei weithredu. Mae’r gronfa 

ddata yn cael ei chyflwyno mewn nifer o garchardai yn Nwyrain 

Canolbarth Lloegr a rhanbarthau eraill. 
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Heddlu  

Cynlluniau  

Natur plismona yw na fydd yr heddlu yn nodweddiadol yn adnabod yr unigolion 

mewn sefyllfa y byddant yn cael eu galw iddi i’w rheoli. Mae pryderon o ran asesu 

risg a natur fregus yn y lluoedd heddlu ond mae newidiadau yn cael eu gwneud i 

wella’r sefyllfa hon.  

Mae’r cynlluniau sy’n ymwneud ag iechyd meddwl yn cynnwys treialu modelau 

asesu newydd. Enghraifft yw treialu cynlluniau triage ar y stryd62 mewn rhai 

ardaloedd, pan fydd gweithwyr proffesiynol iechyd meddwl yn rhoi cyngor yn y fan a’r 

lle i swyddogion heddlu sy’n ymdrin â phobl gyda chyflyrau iechyd meddwl posibl. 

Dangosodd y treialon mewn sawl achos, bod yr unigolion sy’n dod i gysylltiad â’r 

heddlu eisoes yn adnabyddus i’r gwasanaethau iechyd meddwl a all wella 

effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd yr asesiad a sicrhau eu bod yn cael eu cyfeirio at y 

gofal priodol.  

Mae cyflwyno rôl y Swyddog Cyswllt Iechyd Meddwl mewn rhai ardaloedd hefyd yn 

ddatblygiad i’w groesawu i helpu i hwyluso gwella ymateb yr heddlu a’r cydweithio 

gydag asiantaethau eraill. Datblygiad arall yw gosod timau iechyd meddwl mewn rhai 

canolfannau cadw i sicrhau bod pobl yr amheuir bod ganddynt gyflyrau iechyd 

meddwl yn gallu cael eu hasesu a’u cyfeirio am driniaeth cyn gynted ag sy’n bosibl. 

Astudiaeth achos: Defnydd effeithiol o swyddogion cyswllt 

iechyd meddwl  

Yn 2011 adolygodd Heddlu De Cymru y galw cynyddol ar amser yr 

heddlu gan bobl gyda chyflyrau iechyd meddwl yn ei gymuned ac yn 

arbennig y rhai gyda diagnosis deuol ac yn camddefnyddio sylweddau. 

Sicrhaodd cynghorydd y llu heddlu a’r arweinydd strategol ar iechyd 

meddwl bod ymatebion addas gan yr heddlu ar lefel Uned Reoli 

Sylfaenol a lefel y llu ond fe welodd bod bwlch yn yr hyfforddiant a’r 

angen i hyrwyddo dysgu sefydliadol.  

                                      

62
 Gweler http://www.crisiscareconcordat.org.uk/inspiration/get-inspired-2/  

http://www.crisiscareconcordat.org.uk/inspiration/get-inspired-2/
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Dynododd y cynghorydd yr angen am bedwar swyddog cyswllt iechyd 

meddwl ar draws y llu heddlu i gysylltu â sefydliadau, asiantaethau a 

phartneriaethau a rheoli’r galw cynyddol gan y rhai gyda salwch 

meddwl posibl ac wedi cael diagnosis yn y gymuned, ysbytai a 

chyfleusterau diogel a’i reoli yn effeithiol. Mae unrhyw wersi i’w dysgu 

yn awr yn sail i hyfforddiant staff rheng flaen yn y dyfodol, gan 

gynnwys staff y ddalfa.  

Er iddo gael ei gyflwyno ar gyfnod o doriadau sylweddol yn y gyllideb, 

barn Heddlu De Cymru yw bod y buddsoddiad wedi arwain at gynnydd 

yn yr amddiffyniad i’r unigolion sydd mewn mwyaf o risg yn y gymuned 

ac mae wedi profi i fod yn ddefnydd effeithiol ar adnoddau. Mae’r llu 

wedi cydnabod y cyfraniad gwerthfawr y mae swyddogion cyswllt yn ei 

wneud tuag at ymyrryd ar y rheng flaen, gan gynnwys eu cyfraniad at 

gadw mwy diogel. 

 

Asesiadau risg 

Mae adroddiadau arolygon diweddar yr HMIC yn rhoi gwerthusiad calonogol ar y 

cyfan o ansawdd asesiadau risg oedolion gyda chyflyrau iechyd meddwl yn y ddalfa 

gan yr heddlu. Ond fe wnaeth arolygon HMIC o rai lluoedd heddlu ddynodi diffyg 

dealltwriaeth o asesu lefelau risg. Enghraifft o hyn yw’r arolwg HMIC o’r ganolfan 

gadw gan yr heddlu yn Southwark ym mis Tachwedd 2013, a ganfu nad oedd staff y 

ganolfan yn cael unrhyw hyfforddiant iechyd meddwl parhaus i’w helpu i ddynodi a 

chefnogi’r rhai oedd yn y ddalfa â chyflyrau iechyd meddwl. Argymhelliad a 

ailadroddir yn aml gan HMIC yw, y dylai pob staff dalfa gael hyfforddiant iechyd 

meddwl cyson i ddynodi a rheoli’r gofal i’r rhai sydd yn y ddalfa yn briodol a diogel. 

Datgelodd ymchwiliadau’r IPCC ddiffyg dealltwriaeth glir o iechyd meddwl yn 

ehangach gan swyddogion heddlu. Ym Medi 2014, rhoddodd yr Arolygydd Michael 

Brown, arolygydd heddlu oedd yn dal i weithio, sydd yn awr yn arwain datblygiad 

hyfforddiant iechyd meddwl i’r Coleg Plismona, dystiolaeth i ymchwiliad y Pwyllgor 

Dethol Materion Cartref i blismona ac iechyd meddwl mai dim ond rhwng 4 ac 8 awr 

o hyfforddiant y mae swyddogion heddlu yn ei gael i gychwyn ar flaenoriaethau yn 

gysylltiedig ag iechyd meddwl a bod hyn yn annigonol. Rydym yn croesawu’r rhaglen 

hyfforddi sy’n cael ei datblygu ar hyn o bryd gan y Coleg Plismona i ymdrin â hyn. 

Bydd hyn yn berthnasol i’r rhai gaiff eu recriwtio o’r newydd a bydd yn gosod 

meincnod y bydd pob llu heddlu yn anelu at ei gyrraedd.   
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Mannau diogel 

Amlygodd y dystiolaeth bobl yn cael eu cadw mewn celloedd heddlu am hyd at 72 

awr dan adran 136 o’r Ddeddf Iechyd Meddwl, pan fydd yr heddlu yn medru mynd ag 

unigolyn i fan diogel pan fydd mewn man cyhoeddus ac y bydd y swyddogion heddlu 

yn amau y gall fod perygl naill ai iddynt hwy eu hunain neu i’r cyhoedd a bod angen 

cael mynediad at driniaeth briodol. Mewn adroddiad ar y cyd gan CQC, HMIP, HMIC 

a HIW63 a gyhoeddwyd yn 2013 rhoddir manylion am y risgiau difrifol pan fydd 

celloedd yr heddlu yn cael eu defnyddio fel man diogel. Mae’r risgiau yma yn 

cynnwys anhawster i gael gofal iechyd yn ogystal â’r pwysau ychwanegol ar bobl 

sydd eisoes mewn gofid. 

Mae adolygiad diweddar y llywodraeth o Adrannau 135 ac 13664 o’r Ddeddf Iechyd 

Meddwl yn ceisio gwella ymateb yr heddlu a’r gwasanaeth iechyd i’r rhai mewn 

argyfyngau iechyd meddwl. Mae’n anelu at leihau’n sylweddol y defnydd o ddalfa’r 

heddlu fel man diogel a chael gwared ar y rhwystrau sy’n atal unigolyn mewn 

argyfwng iechyd meddwl rhag cael help. Cynigiwyd nifer o newidiadau 

deddfwriaethol a heb fod yn ddeddfwriaethol, gan gynnwys gostyngiad yn hyd yr 

amser y gellir dal rhywun o 72 awr i 24, a sicrhau bod Grwpiau Comisiynu Clinigol 

(CCG) yn comisiynu digon o fannau diogel yn yr ochr iechyd. 

6.30 Canfu ein dadansoddiad o dystiolaeth bod rhai lluoedd heddlu wedi gostwng y 

nifer o gelloedd heddlu a ddefnyddir fel mannau diogel yn ddramatig, ond mae’r 

defnydd yn parhau yn anghyson ar draws lluoedd heddlu, gyda rhai pryderon wedi 

eu codi am ddiffyg argaeledd mannau diogel yn y sector iechyd mewn rhai 

ardaloedd. Mae celloedd yr heddlu yn parhau i gael eu gorddefnyddio fel mannau 

diogel, gydag ystadegau Lloegr yn dangos iddynt gael eu defnyddio fel mannau 

diogel 6,028 gwaith yn 2013, er bod hyn yn adlewyrchu gostyngiad o 24 y cant i’w 

groesawu yn eu defnydd ers 2012/13 gyda gostyngiad pellach o 25 y cant yn cael ei 

ragweld ar gyfer 2014/15.65  

                                      

63
 Adolygiad ar y cyd gan Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi, Arolygiaeth Carchardai Ei Mawrhydi, y 

Comisiwn Ansawdd Gofal ac Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru, A criminal use of police cells in 2013? The use of 

police custody as a place of safety for people with mental health needs. 

64
Swyddfa Gartref: Adran Iechyd (2014) Review of the Operation of Sections 135 and 136 of the Mental Health 

Act 1983. Ar gael yn: 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/389202/S135_and_S136_of_the_

Mental_Health_Act_-_full_outcome.pdf 

65 
HSCIC, Ffigyrau blynyddol Cleifion Mewnol a Gadwyd yn Ffurfiol mewn Ysbytai dan Ddeddf Iechyd Meddwl 

1983 a Chleifion oedd yn Destun Triniaeth Gymunedol dan Oruchwyliaeth, Lloegr 2013-2014.Hydref 2014. 
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Dynodi cyflyrau iechyd meddwl  

Agwedd arall sy’n cael ei hamlygu yn y dystiolaeth yw’r defnydd o ‘fflag’ iechyd 

meddwl, a ddefnyddir gan systemau TG lluoedd heddlu i dynnu sylw at natur fregus 

unigolyn a chynnig camau addas.  

Ond, fe wnaethom dderbyn tystiolaeth o’r cyflwyniadau bod y ‘fflag’ iechyd meddwl 

yn cael ei defnyddio yn anghyson ac yn anaddas ymhlith rhai lluoedd heddlu. 

Codwyd pryderon ychwanegol mewn cyflwyniadau y gall y categori marciwr iechyd 

meddwl fod yn rhy eang gan nad yw’n caniatáu ar gyfer yr ystod eang o wahanol 

fathau o namau meddyliol i’w dosbarthu. Gall hyn olygu bod tybiaethau yn cael eu 

gwneud beth bynnag yw natur y cyflwr meddyliol ac nad yw camau wedi eu teilwrio a 

phersonol i gefnogi unigolion gyda chyflyrau iechyd meddwl yn cael eu darparu.  

Amcangyfrifwyd bod o leiaf 20 y cant o’r holl ofynion ar blismona,66 a hyd at 40 y cant 

o’r holl ofynion ar amser yr heddlu,67 yn cael eu treulio yn rheoli pobl sy’n profi gofid 

meddwl. Ond mae’r dystiolaeth a dderbyniwyd wedi tanlinellu nad oes gan lawer o 

luoedd heddlu arweinydd ar lefel uwch wedi ei ddynodi’n glir gyda digon o adnoddau 

ar gyfer ymdrin ag iechyd meddwl.  

Casgliad 

Pan fydd asesiadau risg yn cael eu rheoli’n dda, yn cynnwys yr unigolyn ac, fel sy’n 

briodol, aelodau o’u teulu, gallant amddiffyn yr unigolyn gan sicrhau bod y sefydliad 

yn cydymffurfio â’u hymrwymiadau dan Erthygl 2.  

 

Argymhellion 

I gefnogi asiantaethau yn y tri lleoliad i gydymffurfio â’u cyfrifoldebau cyfreithiol 

rydym yn gwneud yr argymhellion canlynol: 

Pob lleoliad:  

 Rhaid cynnal asesiadau risg, rhaid iddynt fod yn effeithiol, gael eu hadolygu yn 

                                      

66
 Michael Brown, blog Mental Health Cop. Ar gael yn: http://mentalhealthcop.wordpress.com/2013/02/13/twenty-

percent/ 

67
 Adroddiad Comisiwn Annibynnol ar Iechyd Meddwl a Phlismona, Mai 2013. 
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gyson a’u rhannu gyda’r holl asiantaethau perthnasol a staff.  

Carchardai:  

 Carchardai i sefydlu system sy’n rhoi rhybudd i staff o ddigwyddiadau posibl 

neu ddyddiadau a all wneud y carcharor yn fwy bregus (er enghraifft dyddiad 

carcharu, profedigaeth neu achos llys).  
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Pennod 7 | 

Mynediad at driniaeth a 

chefnogaeth  

Er mwyn cydymffurfio â’u hymrwymiadau dan Erthygl 2, dylai sefydliadau ddarparu 

triniaeth feddygol ac iechyd meddwl brydlon a phriodol a chefnogaeth i bawb dan eu 

gofal. Dylent ddarparu cefnogaeth gymdeithasol briodol hefyd a fydd yn cynnwys y 

cyfle am gysylltiad cyson â theulu. Mae’r ddyletswydd yn ddyledus i bawb boed yn y 

ddalfa neu beidio. 

Mae ganddynt hefyd ddyletswydd i ddarparu amddiffyniad addas i unigolion penodol 

pan fyddant yn gwybod neu y dylent fod yn gwybod bod risg real sy’n parhau (hynny 

yw presennol a pharhaus) i fywyd yr unigolyn hwnnw. Nid yw’r ddyletswydd yma yn 

gosod baich amhosibl nac anghymesur ar yr asiantaeth ond rhaid cymryd pob cam 

cymesur i leihau’r risg. Bydd yr hyn sy’n gymesur yn dibynnu ar amgylchiadau pob 

achos. Bydd y ffactorau perthnasol yn cynnwys difrifoldeb y risg, y camau y gellid eu 

cymryd yn rhesymol i leihau neu ddiddymu’r risg a rhwyddineb cymharol cymryd y 

camau hyn. Mae’r ddyletswydd amddiffyn hon yn gryfach yng nghyswllt unigolion yn 

y ddalfa gyda chyflyrau iechyd meddwl oherwydd eu bod yn arbennig o fregus. 

Canfyddiadau traws-sectoraidd  

Triniaeth a chefnogaeth  

Mae darpariaeth yn bodoli i gleifion yn y ddalfa dderbyn cefnogaeth ar gyfer cyflyrau 

iechyd meddwl. Mae enghreifftiau o ofal o safon uchel ac mae nifer o gynlluniau yn 

gwella’r gofal sy’n cael ei roi i gleifion a gedwir yn barhaus. Ond, yn y sector iechyd, 

mae’r problemau yn cynnwys y cyfyngiadau ar niferoedd y gwelyau, gyda rhai 

cleifion yn cael eu cadw yn bell oddi wrth eu teuluoedd a chefnogaeth gymdeithasol. 
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Yn y carchar, mae peth darpariaeth o driniaeth a chefnogaeth i oedolion gyda 

chyflyrau iechyd meddwl a rhai cynlluniau ar sail cymheiriaid ond fe wnaethom hefyd 

ganfod tystiolaeth o beth triniaeth iechyd meddwl anghyson ac anaddas. Mae’r 

problemau parhaus yn cynnwys mynediad at gyffuriau heb eu rhagnodi a rhai 

anghyfreithlon.  

Yn y lleoliad heddlu mae amrywiaeth o gynlluniau i gynorthwyo gweithio ar y cyd 

rhwng gwahanol asiantaethau. Gall asiantaethau yn y lleoliadau eraill ddysgu o’r 

cynlluniau hyn. Mae problem barhaus gyda diffyg argaeledd triniaeth a chefnogaeth 

iechyd meddwl, yn arbennig tu allan i oriau arferol. Mae cynlluniau i gomisiynu mwy 

o fannau yn y sector iechyd a diogelwch a chydnabyddiaeth gynyddol bod cell yr 

heddlu yn lle anaddas i rywun sy’n cael argyfwng iechyd meddwl.  

Fel y nodir yn ein Fframwaith Hawliau Dynol, mae deddfwriaeth hawliau dynol yn ei 

gwneud yn ofynnol cael cyfathrebu effeithiol a chysylltu gwasanaethau ar draws 

asiantaethau ym mhob lleoliad i sicrhau bod oedolion gyda chyflyrau iechyd meddwl 

yn gallu cael mynediad at driniaeth a chefnogaeth addas a phrydlon. Mae’r Panel 

Cynghori Annibynnol ar Farwolaethau yn y Ddalfa (IAP) yn cynnal gwaith i sicrhau 

bod data ystadegol ar farwolaethau yn y ddalfa ar gael ac yn cael ei ddadansoddi ar 

draws y tri lleoliad. 

Teuluoedd 

Gall teuluoedd gynnig cefnogaeth werthfawr a gwneud cyfraniad pwysig i’r gofal 

iechyd meddwl y mae eu perthynas yn ei dderbyn. Ac eto adroddodd rhai teuluoedd 

unigolion sydd wedi marw yn y ddalfa bod cyfathrebu gwael gan sefydliadau yn y tri 

lleoliad.  

Amddiffyniad addas 

Mae rhai achosion unigol yn y tri lleoliad lle na weithredwyd amddiffyniad unigolyddol 

yn ddigonol. Mae’r problemau yn cynnwys camau cefnogi annigonol yn eu lle i 

ymdrin ag achos y risg a pheidio â darparu unrhyw driniaeth wedi ei theilwrio i 

unigolion neu heb ei theilwrio’n ddigonol. Cysylltwyd marwolaethau cleifion yn y 

ddalfa gyda lefelau anghywir o wylio neu gynllun gwylio priodol nas cadwyd ato. 

Mae’r enghraifft ganlynol yn dangos sut y gall darparu amddiffyniad unigolyddol 

achub bywydau. Dynodwyd bod ar glaf a gadwyd angen lefelau gwylio uchel iawn. 

Yn ystod y gwylio cafwyd y claf yn cuddio gydag anaf difrifol yr oedd wedi ei achosi 

ei hun. Trwy ymyraethau prydlon a phriodol achubwyd bywyd y claf.   
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Ysbytai 

Cyfyngedig yw’r wybodaeth y mae’r Ymchwiliad wedi cael mynediad ati parthed 

marwolaethau mewn ysbytai seiciatrig gan nad yw adroddiadau ymchwiliadau yn 

cael eu cyhoeddi fel rhan o’r patrwm arferol.  

Camddefnyddio sylweddau 

Rydym wedi canfod enghreifftiau pan fu cleifion yn y ddalfa farw ar ôl camddefnyddio 

cyffuriau ar bresgripsiwn neu wedi gallu cael mynediad at gyffuriau heb fod ar 

bresgripsiwn ac anghyfreithlon mewn ysbytai seiciatrig. 

Mae hon yn broblem ar wardiau ysbytai seiciatrig a phan fydd cleifion yn cael gadael 

dan adran 17 o’r Ddeddf Iechyd Meddwl neu wedi rhedeg i ffwrdd heb ganiatâd.  

Tanlinellodd yr Ymchwiliad Cenedlaethol Cyfrinachol i Hunanladdiad a Dynladdiad68 

(NCISH) y broblem hon yn 2013 yng nghyswllt pob claf mewnol mewn ysbyty, gan 

nodi nad oes digon yn hysbys am ba gyffuriau a ddefnyddir gan gleifion neu o ble y 

maent yn eu cael.  

Mynediad i welyau mewn ysbytai seiciatrig  

Mae cleifion yn cael eu cadw mewn ysbytai ymhell o’r ardal lle maent yn byw, gan 

godi pryderon am effaith ar iechyd meddwl y claf oherwydd y cyfyngiad ar gyswllt 

gyda’r teulu (gweler Pennod 2). Tanlinellwyd y broblem hon mewn nifer o 

adroddiadau. Tynnodd yr ymchwiliad diweddar gan gofal cymunedol a’r BBC69 sylw 

at y ffaith bod hon yn broblem gynyddol. Dangosodd data a gasglwyd ganddynt gan 

30 ymddiriedolaeth bod y nifer o gleifion a anfonwyd allan o’u hardal yn 2011-12 yn 

1,301, roedd y ffigwr hwn yn 2,263 yn 2012-13 a chynyddodd i 3,024 o gleifion yn 

2013-14.  

Y dystiolaeth gan deuluoedd cleifion yn y ddalfa sydd wedi marw yw bod pellteroedd 

hwy i deithio yn golygu eu bod yn gweld eu perthynas yn llai aml ac yn ei gwneud 

hi’n anodd iddynt roi cefnogaeth a mewnbwn i’r driniaeth.  

                                      

68
 Yr Ymchwiliad Cenedlaethol Cyfrinachol i Hunanladdiad a Dynladdiad gan Bobl gyda Salwch Meddwl 

Adroddiad Blynyddol, Gorffennaf 2013. 

69
 Cleifion iechyd meddwl yn cael eu gorfodi i deithio milltiroedd am ofal Newyddion BBC 6.5.14, gweler 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-27285555  

http://www.bbc.co.uk/news/uk-27285555
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Carchardai  

Cynlluniau 

Yn y carchardai mae rhai cynlluniau a fwriadwyd i wella mynediad carcharorion at 

ofal iechyd meddwl a chefnogaeth gymdeithasol. Canfu’r adolygiad70 o’r hyn sydd 

wedi newid ers Adroddiad Bradley yn 2009 i’r gefnogaeth a gynigir i bobl sydd â 

chyflyrau iechyd meddwl a phobl ag anawsterau dysgu yn y system cyfiawnder 

troseddol bod rhai datblygiadau wedi digwydd. Casglodd yr adolygiad dystiolaeth yn 

awgrymu bod gofal iechyd meddwl cynradd yn y carchardai yn mynd yn fwy cadarn 

ac mae gan rai carchardai yn awr wasanaeth cynradd ac eilaidd wedi eu cyfuno. 

Dynododd yr adolygiad rai gwelliannau pellach y gellid eu gwneud i ofal iechyd 

meddwl y carchardai i gydnabod natur luosog a chymhleth yr angen, a allai gynnwys 

mwy o rôl i ddefnyddwyr gwasanaeth presennol a blaenorol wrth gynllunio a 

darparu’r gofal. 

Mae’r datblygiadau eraill yn y carchardai yn cynnwys mynediad i gynlluniau cefnogi 

ar sail cymheiriaid a all gynnig cefnogaeth gymdeithasol werthfawr i garcharorion 

sydd â chyflyrau iechyd meddwl. Rhai o’r enghreifftiau yw’r cynllun Gwrandäwr, pan 

fydd oedolion o garcharorion yn cael eu hyfforddi i gynnig cefnogaeth cymheiriaid 

gan y Samariaid, a’r cynllun ‘Insiders’, sy’n rhoi cefnogaeth benodol gan gymheiriaid 

i garcharorion newydd. Yn ddiweddar enillodd y Gwasanaeth Rheoli Troseddwyr 

Cenedlaethol (NOMS) a’r Samariaid y wobr partneriaeth yng ngwobrau’r ‘Charity 

Times’ am gydweithio ar y cynllun Gwrandäwr. Ond gall mynediad i’r cynlluniau 

Gwrandäwr fod yn gyfyngedig mewn rhai carchardai, yn arbennig yn ystod y nos pan 

fydd mwyaf o’i angen yn aml. Yn ychwanegol, nododd Adroddiad Blynyddol mwyaf 

diweddar HMIP71 ei fod wedi canfod ‘gormod o gefnogwyr cymheiriaid o garcharorion 

oedd heb oruchwyliaeth, digon o hyfforddiant na chefnogaeth gan staff’. 

Triniaeth a chefnogaeth 

Mae carchardai yn cynnig triniaeth a chefnogaeth i oedolion gyda chyflyrau iechyd 

meddwl, gan gynnwys eu cyfeirio at weithwyr proffesiynol iechyd meddwl. Ond, gall y 

gofal fod yn gyfyngedig mewn rhai carchardai a rhaid ei ddarparu yn fwy cyson.  

Gofal iechyd meddwl yn y carchardai  

                                      

70 
Canolfan Iechyd Meddwl, The Bradley report 5 years on: An independent review of progress to date and 

priorities for further development, Mehefin 2014. 

71
 Adroddiad Blynyddol HMIP 2013-14, Hydref 2014. 
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Mae tystiolaeth o driniaeth anghyson ac amhriodol ar garcharorion gyda chyflyrau 

iechyd meddwl. Un thema yn adroddiadau ymchwiliad yr Ombwdsmon Carchardai a 

Phrawf (PPO), er enghraifft, yw pryderon am gynlluniau gofal gyda chamau 

afrealistig ac anaddas, fel argymell mwy o gyswllt gyda’r teulu pan nad yw hyn yn 

bosibl. Nid yw’r camau mewn rhai cynlluniau gofal yn ymdrin â gwir achos y risg 

oherwydd tuedd i ddefnyddio camau wedi eu safoni a heb eu teilwrio yn ddigonol.  

Mae HMIP72 yn cydnabod tuedd barhaus i gynnig gofal iechyd meddwl integredig 

ond gwelodd fod gofal i garcharorion gydag anghenion iechyd meddwl yn anghyson 

ar draws gwahanol garchardai. 

Er bod hyfforddiant mewn ymwybyddiaeth o iechyd meddwl yn aml ar gael i staff 

carchardai, nid yw’n orfodol ac efallai na fydd yn cael ei ddilyn oherwydd pwysau 

arall yn y gwaith. Ond mae ymwybyddiaeth o’r fath, fodd bynnag, yn hanfodol er 

mwyn gwella’r modd y bydd iechyd meddwl yn cael ei drin a’i gefnogi.  

Amddiffyniad i garcharorion bregus 

Problem benodol mewn rhai carchardai yw mynediad cyfyngedig i gelloedd ar adain 

carcharorion bregus. Mae PPO73 wedi dynodi problem pan fydd carcharorion 

newydd gyrraedd yn ‘lojio’ ar adain arall oherwydd bod yr unedau penodedig yn 

llawn gan arwain at achlysuron pan fydd hyn wedi arwain at fygythiadau a chodi ofn 

gan garcharorion eraill ac ychydig iawn o gefnogaeth gan staff. Rydym yn cefnogi 

argymhellion y PPO ‘y dylai carcharorion bregus na ellir eu rhoi yn yr uned briodol 

gael trefn sy’n cyfateb i garcharorion eraill a dylai swyddog enwebedig wirio eu lles 

yn gyson’.74  

Cefnogaeth deuluol 

Thema oedd yn ailadrodd ei hun o’r dystiolaeth oedd diffyg cynnwys teuluoedd i 

helpu i fod yn sail i ddarparu triniaeth a chefnogaeth. Dylai teuluoedd gael eu 

cynnwys wrth ffurfio cynlluniau triniaeth gan fod ganddynt wybodaeth yn aml iawn a 

allai leihau’r risg o niwed petai yn wybyddus. Dywedodd teuluoedd wrthym eu bod yn 

teimlo eu bod yn cael eu cau allan o gyfrannu at gynlluniau triniaeth a’u bod yn 

teimlo bod eu pryderon yn cael eu hanwybyddu gan garchardai. Dywedasant hefyd 

mai cyfyngedig oedd y cyfathrebu o’r carchardai ac nad oeddynt yn cael gwybod am 

                                      

72
 Ibid. 

73
 Ombwdsmon Carchardai a Phrawf, Adroddiad Blynyddol 2014. 

74
 Ibid. 
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ddigwyddiadau difrifol yn ymwneud â’u perthynas hyd ar ôl y farwolaeth. Soniodd 

rhai teuluoedd y buom yn siarad â nhw y gallai gwell cyfathrebu ar ran y carchar fod 

wedi arwain at gamau a allai fod wedi atal marwolaeth eu perthynas. Cododd y 

teuluoedd bryderon hefyd am ddiffyg dealltwriaeth neu gefnogaeth bersonol i’w 

perthynas gan rai o staff y carchar.  

Gwahaniad 

Gwahaniad yw pan fydd carcharor yn cael ei gadw ar wahân oddi wrth garcharorion 

eraill a gall gael ei gadw mewn rhan arall o’r carchar a elwir yn uned wahanu. 

Pennwyd bod defnyddio gwahaniad i reoli ymddygiad yn lleoliad amhriodol i 

garcharorion gyda chyflyrau iechyd meddwl, fel yr amlinellir yng nghyfarwyddyd 

NOMS sy’n nodi na ddylid defnyddio gwahaniad i garcharorion gyda chyflyrau iechyd 

meddwl, oni bai bod amgylchiadau eithriadol. Mae’n peri pryder felly bod yr 

Adroddiad Blynyddol mwyaf diweddar gan y PPO (2014)75 yn nodi ‘yn ystod y 

flwyddyn roedd nifer o farwolaethau mewn unedau gwahanu, gan gynnwys rhai 

carcharorion sy’n cael eu cefnogi trwy weithdrefnau ACCT’.  

Cododd HMIP bryderon yn gyson bod gwahanu yn cael ei ddefnyddio yn rhy aml i 

garcharorion ar weithdrefn Asesu, Gofal yn y Ddalfa a Gwaith Tîm (ACCT) a heb 

ystyried yn llawn ai dyma’r man cywir i ofalu amdanynt. Mae’r rhai sy’n gweithio yn y 

maes wedi ein hysbysu, yn absenoldeb diffiniad clir o ‘amgylchiadau eithriadol’, 

mae’r cyfan yn cael ei adael i farn yr aelod unigol o staff i raddau helaeth iawn.  

Pan fydd carcharorion gyda chyflyrau iechyd meddwl yn cael eu gwahanu, dylai lefel 

y risg a’r gofyn i’w cadw ar wahân gael eu hadolygu yn gyson. Ni ddylid defnyddio 

gwahaniad i reoli ymddygiad carcharorion sydd ar ACCT. 

Mynediad at gyffuriau cyfreithlon ‘legal highs’ a chyffuriau heb fod ar 

bresgripsiwn  

Problem gynyddol mewn carchardai yw rhwyddineb cael gafael mewn cyffuriau a 

elwir yn ‘legal highs’ nad ydynt yn anghyfreithlon ar hyn o bryd ond sy’n cynyddu’r 

risg o argyfwng iechyd meddwl ac yn ffactor posibl mewn rhai marwolaethau 

annaturiol, er ei bod yn anodd canfod pwy sy’n eu defnyddio. Cododd HMIP76 

bryderon hefyd am y cynnydd yn argaeledd sylweddau seicoactif newydd mewn 

carchardai, a elwir hefyd yn ‘legal highs’, a all arwain at ddyledion a bwlio yn 

                                      

75 
Ombwdsmon Carchardai a Phrawf (2014) Annual report 2013-2014. Ar gael yn: http://www.ppo.gov.uk/wp-

content/uploads/2014/09/PPO-Annual-Report-2013-14_FINAL_web.pdf 

76
 Arolygiaeth Carchardai Ei Mawrhydi (2014) Annual Report 2013-14. 
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gysylltiedig â dyled a bod yn fygythiad i iechyd. Byddem yn croesawu rhagor o 

ymchwil i allu carcharorion i gael gafael ar ‘legal highs’ a’u defnydd ohonynt a’u rôl 

bosibl mewn marwolaethau annaturiol.  

Heddlu  

Cododd yr heddlu bryderon yn gyson nad yw dalfa’r heddlu yn lle addas ar gyfer 

rhywun sydd â chyflwr iechyd meddwl difrifol yn arbennig os nad ydynt dan 

amheuaeth o gyflawni trosedd ddifrifol. Mae gan yr heddlu rôl gyfyngedig ond 

allweddol wrth sicrhau bod y rhai sydd â chyflyrau iechyd meddwl ac agweddau 

bregus eraill yn cael eu cyfeirio at amgylcheddau priodol a diogel. Tanlinellodd ein 

dadansoddiad o’r dystiolaeth bod problem barhaus gyda diffyg argaeledd triniaeth a 

chefnogaeth iechyd meddwl pan fydd unigolion yn y ddalfa gan yr heddlu. 

Cynlluniau 

Mae rhai cynlluniau a fwriadwyd i sicrhau bod asiantaethau yn y lleoliadau heddlu a 

gofal iechyd meddwl yn deall eu rolau gwahanol ac yn gweithio gyda’i gilydd i 

sicrhau bod unigolion yn medru cael mynediad at wasanaethau priodol.  

Nod y Concordat Iechyd Meddwl77 (Chwefror 2014) yw integreiddio gwasanaethau i 

gynnig triniaeth a chefnogaeth fwy effeithiol i bobl gyda chyflyrau iechyd meddwl. 

Mae’r Concordat eisoes yn cael effaith, gan gynnwys protocolau newydd i leihau’r 

defnydd o ddalfa’r heddlu a chyfeirio unigolion at fannau priodol i gael cefnogaeth a 

diogelwch. Mae’r cynlluniau yma yn arwain at fynediad cyflymach at gefnogaeth a 

llwybrau effeithiol at ofal. Mae’r ‘Sanctuary Centre’ ym Manceinion yn enghraifft o 

gynllun y mae nifer o asiantaethau yn ymwneud ag ef sy’n cynnig cefnogaeth i bobl 

cyn iddynt gyrraedd argyfwng ac sy’n golygu eu bod yn osgoi cael eu cadw yn gaeth 

yn ffurfiol.78  

Mae gweithrediad y Concordat yn anghyson mewn rhai ardaloedd daearyddol, gyda 

pheth tystiolaeth nad yw protocolau y cytunwyd arnynt yn cael eu hadlewyrchu yn 

ddigonol mewn arferion gwaith ar y rheng flaen. Rydym yn cefnogi gweithredu’r 

                                      

77
 Llywodraeth EM, Mental Health Crisis Care Concordat, Improving outcomes for people experiencing mental 

health crisis, 18 Chwefror 2014. 

 

78 
Gweler https://www.selfhelpservices.org.uk/shs_service/the-sanctuary/ 
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Concordat ym mhob ardal ddaearyddol ac yn croesawu dadansoddiad pellach ar ei 

effaith. Mae’r Concordat i gael ei werthuso yn ffurfiol yn 2015 ac mae’n bwysig bod y 

gwersi a ddysgir yn sail i gomisiynu lleol ar ofal argyfwng iechyd meddwl. 

Fel rhan o’r Concordat datblygwyd model cenedlaethol ac mae rhai ardaloedd yn 

treialu cynlluniau cysylltu a dargyfeirio. Mae’r cynlluniau yn dynodi troseddwyr 

bregus pan fyddant yn cysylltu gyntaf â’r system cyfiawnder troseddol fel bod y risg 

honno yn cael ei dynodi a chamau trin a chefnogi addas yn cael eu trefnu trwy 

ymyrraeth gynnar pan fydd hynny’n bosibl a thrwy gydol y broses o gadw yn y 

ddalfa. Bydd y cynlluniau yma yn cael eu gwerthuso yn 2015 a’u cyflwyno yn 

genedlaethol yn 2017. 

Gweithio gyda phobl fregus a meddw ac ymosodol 

Tynnodd y dystiolaeth o adroddiadau cyhoeddedig a chyflwyniadau i’r Ymchwiliad 

sylw at y ffaith bod problem barhaus o ddiffyg protocolau y cytunwyd arnynt o ran sut 

i ymdrin â phobl feddw neu ymosodol sy’n cael eu cadw yn gaeth,79 sy’n golygu y 

gall triniaeth gael ei gwrthod i bobl gyda chyflyrau iechyd meddwl mewn mannau 

diogel ar sail iechyd. Adroddodd CQC bod cau pobl sy’n ymddangos fel petaent dan 

ddylanwad diod neu gyffuriau o fannau diogel yn y sector iechyd yn broblem ers 

amser maith. Mae angen gweithio ar draws asiantaethau i sicrhau bod pobl mewn 

argyfwng yn cael eu derbyn i fannau diogel yn y sector iechyd. 

Rydym yn croesawu’r newidiadau yn Ionawr 2015 sy’n cryfhau’r codau Deddf Iechyd 

Meddwl i sicrhau dealltwriaeth gliriach o gyfrifoldebau wrth ymdrin â rhai meddw neu 

ymosodol yn y ddalfa a’r argymhelliad na ddylid defnyddio celloedd yr heddlu fel man 

diogel i oedolion oni bai bod ymddygiad yr unigolyn mor eithafol fel na all gael ei 

reoli’n ddiogel fel arall. Mae hwn yn faes anodd sydd angen ei adolygu yn gyson i 

sicrhau bod y newidiadau yma yn cael effaith ymarferol.  

Hyfforddiant 

Tynnodd cyflwyniadau i’r Ymchwiliad sylw at gynlluniau hyfforddi sy’n cynnwys 

mewnbwn gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a defnyddwyr gwasanaeth sy’n 

rhoi hyfforddiant a chefnogaeth i swyddogion heddlu i wella eu dealltwriaeth o iechyd 

meddwl a’u hagweddau ato. Gall hyn helpu swyddogion heddlu i ddeall yn well sut i 

                                      

79
 Swyddfa Gartref: Adran Iechyd (2014) Review of the Operation of Sections 135 and 136 of the Mental Health 

Act 1983. Ar gael yn: 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/389202/S135_and_S136_of_the_

Mental_Health_Act_-_full_outcome.pdf 
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gyflawni eu rôl a gweithio yn fwy effeithiol gydag asiantaethau eraill. Rydym yn 

croesawu datblygiadau i ymestyn yr hyfforddiant hwn, gyda’r Coleg Nyrsio Brenhinol 

yn gweithio gyda’r Coleg Plismona i symud y maes hwn yn ei flaen.  

Astudiaeth achos: Cysylltu a Dargyfeirio  

Sefydlwyd tîm Cysylltu a Dargyfeirio Dorset yn 2012 i gynnig 

cefnogaeth barhaus i bobl yn y system cyfiawnder troseddol sydd â 

chyflyrau iechyd meddwl, yn camddefnyddio sylweddau neu ag 

anawsterau dysgu. Fel rhan o’u gwaith, mae’r tîm yn rhoi cefnogaeth 

i’r heddlu lleol i’w helpu i ddeall pobl fregus sydd yn y ddalfa yn well, 

asesu eu hanghenion a thawelu sefyllfaoedd. Mae’r tîm hefyd yn 

gwneud asesiadau ar y cyd gyda’r heddlu i benderfynu beth yw’r ffordd 

orau i reoli’r risgiau diogelwch ac iechyd yn achos unigolion meddw 

iawn neu dreisgar. 

Mae’r tîm Cysylltu a Dargyfeirio yn gweithredu ar y cyd gyda’r cynllun 

triage ar y stryd ac fe’i sefydlwyd i fodloni gofynion daearyddiaeth 

gymysg drefol/wledig. Yn fwy diweddar mae wedi ceisio ymdrin â’r 

gofynion sydd yn y Concordat Gofal Argyfwng. 

Yr adborth cychwynnol yw bod y gwasanaeth yn cael ei werthfawrogi 

gan staff yn y canolfannau dal a staff rheng flaen. O fod yn yr un lle 

mae hynny’n galluogi asesiadau ac ymyraethau cyflym. Mae hyn yn 

rhyddhau llawer o amser i’r heddlu, yn arbennig pan na fydd unrhyw 

drosedd ddifrifol wedi cael ei chyflawni, gyda mynediad cyflymach at 

ofal priodol i’r un sy’n cael ei gadw. 

 

Mynediad at wybodaeth feddygol 

Codwyd pryderon am anawsterau wrth gael mynediad at wybodaeth feddygol am 

unigolion sydd wedi cael eu cadw yn y ddalfa gan yr heddlu. Un datblygiad a 

ddisgwylir o Ebrill 2015 ymlaen yw trosglwyddo’r cyfrifoldeb comisiynu ar gyfer yr holl 

ofal iechyd yn nalfa’r heddlu i’r GIG yn Lloegr. Rydym yn croesawu’r newid hwn.  

Argymhellion 

I gefnogi asiantaethau yn y tri lleoliad i gydymffurfio â’u cyfrifoldebau cyfreithiol 
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rydym yn gwneud yr argymhellion canlynol: 

Pob lleoliad:  

 Hyfforddiant mewn ymwybyddiaeth o iechyd meddwl gorfodol a pharhaus i’r 

holl staff rheng flaen fel eu bod yn medru dynodi pobl â chyflyrau iechyd 

meddwl yn well a’u cefnogi mewn modd priodol. 

Carchardai:  

 Dylai’r Llywodraeth ymgynghori ar eu gwelliannau arfaethedig i wasanaethau 

iechyd meddwl yn y carchardai. Dylai’r gwelliannau gael eu cyfateb ag 

adnoddau digonol. 

 Ni ddylid defnyddio gwahaniad80 i garcharorion gyda chyflyrau iechyd meddwl, 

oni bai bod amgylchiadau eithriadol. Dylai ‘amgylchiad eithriadol’ gael ei 

ddiffinio yn glir a’i ddeall gan staff y carchar. Pan fydd carcharorion gyda 

chyflyrau iechyd meddwl yn cael eu gwahanu, dylai lefel y risg a’r gofyn i’w 

gwahanu gael eu hadolygu yn gyson. 

Heddlu: 

 Y Llywodraeth i barhau’r ymrwymiad ariannol i sicrhau bod digon o ofal 

argyfwng iechyd meddwl yn cael ei ddarparu fel bod pobl yn cael triniaeth 

addas pan fydd arnynt ei hangen ac na fydd celloedd yr heddlu yn cael eu 

defnyddio fel mannau diogel. 

 

 

                                      

80
 Ar gyfer dibenion ein hadroddiad, gwahaniad yw pan fydd carcharor yn cael ei gadw ar wahân oddi wrth 

garcharorion eraill a gall gael ei gadw mewn rhan arall o’r carchar a elwir yn uned wahanu. 
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Pennod 8 |  

Ymchwiliadau ac atal marwolaethau 

yn y dyfodol  

Ymrwymiadau hawliau dynol 

Yn ychwanegol at y dyletswyddau systemau a gweithredol, mae Erthygl 2 yn gosod 

ymrwymiad gweithdrefnol i gychwyn ymchwiliad cyhoeddus effeithiol gan gorff 

swyddogol annibynnol i unrhyw farwolaeth pan fydd yn ymddangos bod un neu fwy 

o’r dyletswyddau hyn wedi cael eu torri ac y gall asiantaethau’r wladwriaeth fod â 

rhywfaint o gyfrifoldeb amdani. 

I fod yn effeithiol, dylai’r ymchwiliad ddynodi: 

 unrhyw ddiffygion yn y system 

 unrhyw ddiffygion yn y cyfarwyddiadau a’r hyfforddiant i staff perthnasol 

 unrhyw ddiffygion yn y modd y cynlluniwyd neu y rheolwyd y digwyddiad, gan 

gynnwys rhannu gwybodaeth a goruchwylio staff 

 methiannau unigol y dylai system gadarn eu canfod a’u datrys cyn i niwed gael ei 

wneud. 

Er mwyn cydymffurfio ag ymrwymiadau hawliau dynol, dylai ymchwiliad effeithiol 

gynnwys y teulu agosaf. Dylai hefyd wneud argymhellion a dynodi gwersi y gellir eu 

dysgu i leihau’r risg y bydd marwolaethau tebyg yn y dyfodol. Dylai’r gwersi gael eu 

rhannu yn fewnol ac allanol.  

Dysgu gwersi 

Pan fydd gwersi yn cael eu dysgu yn dilyn marwolaeth annaturiol yn y ddalfa mae 

enghreifftiau pan fydd hyn wedi arwain at welliannau gwirioneddol, y gallwn ei 
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gysylltu â gostyngiad yn nifer y marwolaethau yn y lleoliadau hynny.   Sefydlwyd 

camau i leihau’r nifer o farwolaethau annaturiol i gydnabod ymrwymiad y sefydliadau 

i ofalu am unigolion bregus yn y ddalfa. Gostyngodd nifer a chyfradd y marwolaethau 

annaturiol rhwng 2007 a 2012. 

Y system ymchwilio ym mhob lleoliad  

Mae gwahaniaethau pwysig rhwng y tri lleoliad yng nghyswllt ymchwiliadau. Mae 

asiantaethau annibynnol yn y lleoliadau heddlu a charchardai i ymchwilio i 

farwolaethau annaturiol. Nid oes corff annibynnol i ymchwilio i farwolaethau 

annaturiol cleifion sy’n cael eu cadw yn gaeth ac mae’r ymchwiliadau hyn yn 

gyfrifoldeb yr ymddiriedolaeth ysbyty oedd yn gyfrifol am y claf ar adeg y farwolaeth. 

Pan fydd marwolaeth mewn carchar, mae’r carchar yn hysbysu’r Ombwdsmon 

Carchardai a Phrawf (PPO). Mae’r PPO yn ymchwilio i bob marwolaeth mewn 

carchardai yng Nghymru a Lloegr. Rhaid rhoi adroddiad ar y farwolaeth ar unwaith 

hefyd i Fwrdd Monitro Annibynnol (IMB) y carchar, a’u dyletswydd nhw yw monitro 

bod hyn wedi cael ei drin yn briodol a sensitif yn unol â chynlluniau lleol. Mae’r PPO 

yn hysbysu’r carchar o’i ganfyddiadau a’i argymhellion, yn cael ei ymateb ac ar gyfer 

marwolaethau cyn Awst 2014 yn cyhoeddi adroddiadau unigol dienw. Nododd y PPO 

ar gyfer marwolaethau ar ôl Awst 2014, y cedwir enw’r un fu farw yn eu 

hadroddiadau ymchwiliadau, ond bydd enwau eraill yn cael eu tynnu. 

Yn ôl cyfarwyddyd statudol Comisiwn Annibynnol Cwynion yr Heddlu (IPPC)
81

 

‘Rhaid cyfeirio yn ddi-oed a beth bynnag ddim hwyrach na diwedd y diwrnod ar ôl y 

diwrnod y daeth yn amlwg gyntaf ei fod yn fater y mae’n rhaid ei gyfeirio’.
82

 Mae’r 

IPCC yn cynnal ymchwiliad annibynnol i bob marwolaeth yn nalfa’r heddlu ac yn 

hysbysu’r llu heddlu o’i ganfyddiadau a’i argymhellion. Yn y gorffennol, yr IPCC oedd 

yn penderfynu pa fath o ymchwiliad oedd yn ofynnol ac roedd rhai o’r rhain yn cael 

eu cynnal ar lefel leol. Cyhoeddir adroddiadau ymchwiliad ac mae’r rhain yn nodi 

pwy yw’r unigolyn a fu farw.  

Yn wahanol i leoliadau eraill nid oes corff annibynnol i ymchwilio i farwolaethau 

cleifion sy’n cael eu cadw’n gaeth. Pan fydd claf sy’n cael ei gadw yn gaeth yn marw, 

                                      

81 
Comisiwn Annibynnol Cwynion yr Heddlu (2013) Cyfarwyddyd statudol i’r gwasanaeth heddlu ar ymdrin â 

chwynion. Ar gael yn: 

https://www.ipcc.gov.uk/sites/default/files/Documents/statutoryguidance/2013_statutory_guidance_welsh.PDF 

82 
Ibid. 
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mae’r ysbyty yn hysbysu’r Comisiwn Ansawdd Gofal (CQC) yn Lloegr neu’r 

Arolygiaeth Gofal Iechyd yng Nghymru. Mae’r ymddiriedolaeth yn cynnal ymchwiliad, 

a all gynnwys mewnbwn o’r tu allan, ac yn cynhyrchu adroddiad i gomisiynydd y 

gwasanaeth, y Grŵp Comisiynu Clinigol perthnasol fel arfer, gydag unrhyw 

ganfyddiadau ac argymhellion a nodwyd.  

Mae’r Crwner yn ymchwilio i bob marwolaeth yn y ddalfa ac mae dyletswydd 

ymchwiliol gryfach yng nghyswllt marwolaethau annaturiol i sicrhau bod 

cydymffurfiad ag Erthygl 2. 

Cyrff cenedlaethol 

Ar lefel genedlaethol mae ymrwymiad i ddysgu o ymchwiliadau blaenorol i 

farwolaethau annaturiol yn y ddalfa. 

Mae’r Panel Annibynnol ar Farwolaethau yn y Ddalfa (IAP) yn rhoi adroddiad i’r 

Bwrdd Gweinidogol ar sut y gellir dysgu gwersi. 

Trwy sefydlu’r Peirianwaith Ataliol Cenedlaethol (NPM) y mae Llywodraeth y 

Deyrnas Unedig yn cyflawni ei chylch gorchwyl o ran Protocol Dewisol y Confensiwn  

Rhag Arteithio (OPCAT) y Cenhedloedd Unedig.  

Mae’r NPM a’r IAP yn cydnabod pwysigrwydd llais y rhai sydd yn y ddalfa fel rhan o’r 

broses ymchwilio ac arolygu. Bydd yr adolygiad o swyddogaeth IAP yn 2015 yn gyfle 

pwysig i asesu ble y mae wedi cael effaith a ble y gellid gwella ei rôl fel corff i 

gefnogi’r Bwrdd Gweinidogol ar Farwolaethau yn y Ddalfa. 

Trwy greu Swyddfa’r Prif Grwner (OCC) yn 2013 cafwyd cyfle i gael mwy o 

oruchwyliaeth ar yr amgylchiadau yn arwain at farwolaethau annaturiol yn y ddalfa. 

Mae hyn yn cynnig cyfle i’r ddau sefydliad dan sylw ac i eraill ddysgu a rhannu 

gwersi o gwestau. Ers Gorffennaf 2013, bu’n orfodol i Grwneriaid gyhoeddi 

adroddiad Atal Marwolaethau yn y Dyfodol (PFD) i unrhyw unigolyn neu sefydliad, 

pan, ym marn y Crwner, y dylai camau gael eu cymryd i atal y risg o farwolaethau yn 

y dyfodol. Cyn y newid hwn, roedd Crwneriaid yn cyhoeddi adroddiadau Rheol 43 

oedd yn ddewisol a bwriad y newid yw cynyddu’r atebolrwydd i sicrhau bod gwersi 

yn cael eu dysgu i atal marwolaethau yn y dyfodol. 



Atal Marwolaethau Pobl â Chyflyrau Iechyd Meddwl yn y Ddalfa 

 

 

Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol · www.equalityhumanrights.com  70 

Cyhoeddwyd Chwefror 2015 

Cyhoeddodd y Prif Grwner ddadansoddiad o dueddiadau yn ei Grynodeb o 

Adroddiadau i Atal Marwolaethau yn y Dyfodol83 cyntaf yn 2013. Mae’r adroddiad yn 

dweud: ‘Yn yr un modd â chrynodebau blaenorol, mae marwolaethau yn gysylltiedig 

ag iechyd meddwl a marwolaethau yn y ddalfa yn amlwg ... cais cyffredin ar draws yr 

holl gategorïau o farwolaethau yw i wersi a ddysgwyd gael eu rhannu a’u 

gweithredu.’ 

Dylai’r Prif Grwner adeiladu ar y dadansoddiad o dueddiadau yn ei Adroddiad Cryno 

cyntaf a sicrhau bod pob adroddiad PFD a’r ymatebion iddynt yn cael eu cyhoeddi ar 

wefan yr OCC. Datblygodd y Prif Grwner hyfforddiant gorfodol i Grwneriaid y bydd yn 

ei weithredu, a fydd yn cynnwys hyfforddiant ar benderfyniadau yn ymwneud ag 

Erthygl 2. 

Ysbytai 

Mae ymchwiliadau annibynnol yn fwy tebygol o ddynodi methiannau systematig 

mewn sefydliad penodol a fydd yn galluogi i gamau gael eu trefnu yn fwy cyflym i 

sicrhau bod y risg o farwolaethau tebyg yn y dyfodol yn cael ei chadw cyn lleied â 

phosibl.  

Canfu dyfarniad llys yn ddiweddar84, ar sail ffeithiau’r achos penodol hwnnw, nad oes 

unrhyw reidrwydd i gael ymchwiliad annibynnol yn ychwanegol at gwest er mwyn 

cydymffurfio â’r ddyletswydd ymchwiliol dan Erthygl 2.  

Ers yr achos llys hwnnw mae NHS England wedi drafftio cyfarwyddyd newydd, fydd 

yn cael ei gyhoeddi yn fuan, a fydd yn nodi fformat ar gyfer ymchwiliad pan fydd claf 

sy’n cael ei gadw yn marw tra bydd dan ofal yr ysbyty. Byddem yn disgwyl i’r 

cyfarwyddyd drafod y meysydd canlynol: 

 yr amgylchiadau pan ddylid cael ymchwiliad annibynnol i farwolaeth a’r ffactorau 

i’w hystyried wrth benderfynu pwy ddylai ei gynnal 

 cynnwys teuluoedd trwy gydol y broses, gan gynnwys cyfrannu at y Cylch 

Gorchwyl, cael copi o’r adroddiad a chael y cyfle i’w drafod 

 gofyn clir ar gomisiynwyr i sicrhau bod darparwyr yn dilyn y cyfarwyddyd ac yn 

monitro ymchwiliadau i sicrhau eu bod yn annibynnol, gwrthrychol a chadarn 

                                      

83 
Gweler http://www.judiciary.gov.uk/related-offices-and-bodies/office-chief-coroner/summary-of-reports-to-pfds/ 

84
 R. (Dr Michael Antoniou) v (1) Central and Northwest London NHS Foundation Trust; (2) Secretary of State for 

Health; (3) NHS England. 
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 pob adroddiad i’w gyhoeddi ac yn agored i’r cyhoedd i sicrhau tryloywder. 

Ansawdd ymchwiliadau 

Fel y nodir yn y Fframwaith Hawliau Dynol, dylai ymchwiliadau fod yn annibynnol, 

ddynodi unrhyw ddiffygion yn y system a dal unrhyw un sy’n gyfrifol yn atebol. Dylai’r 

ymchwiliadau hefyd ddynodi argymhellion a gwersi y gellir eu rhannu a’u dysgu tu 

mewn i’r sefydliadau sy’n ymwneud yn uniongyrchol â’r digwyddiad a thu allan iddynt 

i atal marwolaethau yn y dyfodol.  

Codwyd pryderon am ansawdd yr ymchwiliadau cychwynnol gan ysbytai yn dilyn 

marwolaeth annaturiol claf sy’n cael ei gadw yn adroddiadau Crwneriaid, gan IAP
85

 a 

gan deuluoedd mewn profedigaeth. Mae pryderon hefyd am dryloywder yr 

ymchwiliadau mewnol i farwolaethau annaturiol, a all atal dysgu ehangach a rhannu 

gwersi. 

Mae angen agwedd fwy di-wnïad at ymchwilio i farwolaethau annaturiol oedolion yn 

y ddalfa. Byddai hyn yn golygu bod CQC, sy’n derbyn hysbysiad o farwolaethau gan 

yr ymddiriedolaeth ac yn cynnal adolygiadau ohonynt, ac NHS England yn gweithio 

yn fwy clos gyda’i gilydd.  

Pan fydd ymchwiliadau i farwolaethau annaturiol cleifion a gedwir wedi cael eu 

cynnal, maent yn amrywiol o ran ansawdd, yn ôl adroddiadau a chyflwyniadau i’r 

Ymchwiliad. Dynododd adolygiad IAP86 i 18 Adroddiad Digwyddiad Gwael Difrifol 

(SUI) a gynhaliwyd gan ymddiriedolaethau ysbytai yn Lloegr broblemau difrifol o ran 

ansawdd, gan gasglu: ‘Tanlinellodd yr amrywiaeth o ran ansawdd a chysondeb yn y 

18 arolwg a ddarllenwyd a ddarparwyd gan CQC bwysigrwydd cael cyfarwyddyd clir 

a chyson i ymddiriedolaethau iechyd meddwl ar sut i gynnal ymchwiliadau i 

farwolaethau cleifion a gadwyd dan y Ddeddf Iechyd Meddwl.’ Yn ychwanegol, 

nododd yr adroddiad ‘nad oes system foddhaol yn bodoli ar hyn o bryd i ymchwilio i 

farwolaethau cleifion a gedwir mewn modd annibynnol nac agored’. Fe wnaethom 

gynnal ein hadolygiad ein hun ar sampl o SUI yn Lloegr, a gadarnhaodd yr 

amrywiaeth yn ansawdd yr adroddiadau. Nid ydym wedi gallu cael adroddiadau SUI 

yn ymwneud â marwolaethau annaturiol yng Nghymru.  

Rhannu gwybodaeth a dysgu gwersi  

                                      

85
Panel Cynghori Annibynnol ar Farwolaethau yn y Ddalfa Analysis of Serious Untoward Incident Reports, 2011. 

86
 Ibid. 
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Er mwyn sicrhau cydymffurfiad ag Erthygl 2, mae ein Fframwaith Hawliau Dynol yn 

ei gwneud yn ofynnol i ymchwiliad effeithiol rannu a gweithredu gwersi a ddysgwyd o 

ganlyniad i’r ymchwiliad yn ymarferol. Dylai hyn sicrhau, cyn belled ag y gellir, bod y 

risg y bydd marwolaethau tebyg yn digwydd yn y dyfodol cyn lleied â phosibl. Tra 

dylai ymchwiliadau unigol ddynodi gwersi i’w dysgu, mae adolygiadau ehangach yn 

cynnig cyfle i ddynodi arfer y gellir ei ddefnyddio mewn mannau eraill.  

Bydd ymchwiliad o’r safon uchaf un yn methu sicrhau bod argymhellion yn cael eu 

gweithredu a’r gwersi yn cael eu dysgu os na fydd yr adroddiad yn cael ei gyhoeddi 

a’i rannu yn fewnol ac allanol. Er mwyn dangos cydymffurfiad ag Erthygl 2, rhaid i 

dryloywder redeg trwy’r broses ymchwilio i gyd. Ond codwyd pryderon am fynediad y 

cyhoedd at yr adroddiadau a data o ymchwiliadau ysbyty mewnol sy’n digwydd cyn y 

cwest, yn ôl y dystiolaeth o’r adroddiadau, cyflwyniadau a thystiolaeth teuluoedd. 

Yn wahanol i’r lleoliadau heddlu a charchar, ychydig o wybodaeth a gyhoeddir yn 

dilyn ymchwiliad, gan ei gwneud yn anodd i ddynodi unrhyw broblemau a 

thueddiadau yn ymwneud â marwolaethau annaturiol oedolion gyda chyflyrau iechyd 

meddwl sy’n cael eu cadw mewn ysbytai. O ganlyniad, beth bynnag yw ansawdd 

ymchwiliad, efallai na fydd ymddiriedolaethau ysbyty unigol yn gweithredu 

argymhellion, efallai na fydd gwersi yn cael eu dysgu ar draws y lleoliad ac ni fydd 

bywydau grŵp bregus iawn mewn cymdeithas yn cael eu hamddiffyn yn effeithiol.  

Ar hyn o bryd nid oes system ffurfiol yn ei lle i sicrhau bod y dysgu’n cael ei rannu ac 

yn sail i arfer ar lefel genedlaethol sy’n golygu na ellir mesur graddau’r dysgu 

systematig o ymchwiliadau yn y sector iechyd. Mae CQC yn casglu data o 

hysbysiadau cychwynnol o farwolaethau annaturiol ac yn cynnal adolygiadau pen 

desg o rai marwolaethau ymhlith cleifion yn y ddalfa a dylai unrhyw argymhellion 

dilynol gael eu dilyn mewn arolygiadau dilynol ar ddarparwyr unigol. Ond nid yw’r 

wybodaeth yma yn cael ei defnyddio fel sail ar gyfer polisi ehangach nac arferion. 

Mae’r Ymchwiliad Cenedlaethol Cyfrinachol i Hunanladdiadau a Dynladdiadau yn 

cyhoeddi Adroddiad Blynyddol gyda data a thueddiadau ar ddynladdiadau a 

hunanladdiadau cleifion yn yr ysbyty, sy’n cynnwys cleifion sy’n cael eu cadw yn 

gaeth, nid yw’n canolbwyntio yn benodol ar wersi y gellid eu dysgu yng nghyswllt 

marwolaethau annaturiol cleifion sy’n cael eu cadw. Byddai’r sector iechyd yn cael 

budd o weithredu’r hyn a ddysgir o ymchwiliadau yn y lleoliadau heddlu a charchar, 

lle mae adroddiadau thematig yn cael eu cyhoeddi yn gyson sy’n dynodi themâu 

cyffredin a’r gwersi a ddysgwyd o ymchwiliadau.     

Yng Nghymru, gosodwyd prosesau yn eu lle i ddysgu’r gwersi, rhannu pryderon a 

rhannu dulliau o atal marwolaethau annaturiol yn y dyfodol. Mae’r Gydweithrediaeth 
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Genedlaethol a’r rhaglen Grŵp Tasg a Gorffen Digwyddiadau Anffafriol yng Nghymru 

yn enghreifftiau o rannu’r gwersi a ddysgwyd o ddigwyddiadau anffafriol difrifol. 

Mae’n ddyddiau cynnar ar y rhain ond byddant yn cael eu datblygu yn y tymor hir.  

Astudiaeth achos: Enghraifft o ddysgu gwersi a rhannu 

gwybodaeth o ymchwiliadau 

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cynnal tri chyfarfod y flwyddyn gyda 

gweithwyr proffesiynol uwch a thimau digwyddiadau yn y 

gwasanaethau iechyd meddwl ar draws Cymru. Mae’r cyfarfodydd yn 

cynnig amgylchedd diogel lle gellir rhannu’r achosion sylfaenol a’r 

gwersi a ddysgwyd. Mae’r rheolau Chatham House yn berthnasol sy’n 

caniatáu i brofiadau gael eu rhannu yn agored a didwyll gan archwilio’r 

sialensiau a’r gwersi i’w dysgu.  

Tanlinellwyd bod ansicrwydd am rannu gwybodaeth, yn arbennig cael 

cydbwysedd rhwng diogelu data a’r ddyletswydd gofal, yn rhwystr i 

ddiogelwch cleifion. Mae dogfennau hawdd eu darllen yn cael eu 

hystyried sy’n nodi’r hyn y dylai staff feddwl amdano pan fydd pryder, 

er enghraifft, pryd a sut i rannu gwybodaeth gyda’r heddlu pan fydd 

rhywun yn rhedeg i ffwrdd o’r ysbyty. Datblygwyd rhwydweithiau hefyd 

sy’n caniatáu i wersi a ddysgwyd yn lleol gael eu rhannu mewn modd 

nad oedd yn digwydd o’r blaen.  

Mae pwyslais y rhaglen Grŵp Tasg a Gorffen Digwyddiadau Anffafriol 

yn canolbwyntio ar ‘gau’r bwlch’ o ran gweithredu yn dilyn adolygiad 

digwyddiad difrifol, gan gynnwys rhoi gwybodaeth yn ôl i gyrff arolygu 

ar weithredu argymhellion yr adolygiad. Mae hyn yn cael ei brofi gan 

brosiect gwelliant lleol yng Nghaerdydd a Bwrdd Iechyd Prifysgol y 

Fro.  

 

 

 

Cynnwys teuluoedd mewn ymchwiliadau 

Mae ein Fframwaith Hawliau Dynol yn nodi y dylai ymchwiliad effeithiol gynnwys 

teulu agosaf y claf a fu farw i sicrhau bod eu buddiannau yn cael eu diogelu. Mae 
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Cyfarwyddyd yn Fframwaith Digwyddiadau Difrifol y GIG87 yn nodi’n glir yr angen i 

deuluoedd gael eu cynnwys mewn ymchwiliadau. Ac eto dywedodd teuluoedd 

wrthym ni nad oeddent yn cael eu cynnwys mewn ymchwiliadau ac, mewn rhai 

enghreifftiau, eu bod yn teimlo eu bod yn cael eu hatal yn fwriadol rhag cymryd rhan.  

‘A chawsom ni ddim cyswllt gyda’r ysbyty o gwbl, y tro cyntaf oedd pan 

wnes i ysgrifennu llythyr atyn nhw gyda’n cwynion, ein pryderon, ac 

yna fe ges i ateb gan y cyfarwyddwr rhanbarthol. Dim gan unrhyw un 

yn yr uned, gan y cyfarwyddwr rhanbarthol, a gyda’r sylw “o mae mor 

ddrwg gennym glywed am eich colled”. Dyna’r unig gyswllt gawsom ni 

gyda’r ysbyty. Ni chawsom ein cynnwys mewn unrhyw ymchwiliadau 

mewnol o gwbl.’  

(Dyfyniad gan aelod o deulu yn ein diwrnod gwrando ar deuluoedd) 

 

Adroddodd teuluoedd mewn diwrnod gwrando ar deuluoedd a gynhaliwyd gan IAP88 

yn 2011 nad oedd yr ymchwiliadau ysbyty mewnol wedi cael eu cynnal yn 

annibynnol o gwbl a’u bod wedi anwybyddu gwybodaeth bwysig. Fe wnaethant 

adrodd nad oeddynt wedi cael gwybodaeth lawn am broses yr ymchwiliad. Mae ein 

diwrnod gwrando ar deuluoedd ni yn awgrymu nad yw’r sefyllfa hon wedi gwella.  

Argymhellion 

Er mwyn ymdrin â’n pryderon am ansawdd a thryloywder ymchwiliadau mewnol i 

farwolaethau annaturiol cleifion sy’n cael eu cadw yn gaeth rydym yn argymell:  

Yng Nghymru:  

 Dylai data gael ei gasglu’n systematig, ei ddadansoddi a sicrhau ei fod ar gael 

i’r cyhoedd â’r wybodaeth wedi ei rhannu yn llawn yn ôl nodweddion a ddiogelir 

fel sy’n cael eu diffinio yn Neddf Cydraddoldeb 2010. 

Yn Lloegr: 

 Dylai’r Ysgrifennydd Gwladol dros Iechyd sefydlu cyfrifoldeb am sicrhau 

goruchwyliaeth lawn ar y broses ymchwilio yn ogystal â chasglu data yn 

                                      

87
 Fframwaith Digwyddiadau Difrifol y GIG, Mawrth 2013. 

88
 Adroddiad ar Ddiwrnod Gwrando ar Deuluoedd y Panel Cynghori Annibynnol ar Farwolaethau yn y Ddalfa, 

Medi 2011. 
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briodol. Byddai hyn yn galluogi sicrhau ansawdd a dysgu gwersi yn 

genedlaethol. Yn benodol, mae angen sicrhau bod: 

- Ymchwiliadau yn digwydd yn unol â chanllawiau cenedlaethol.  

- Adroddiadau ymchwiliadau yn adlewyrchu cydymffurfiad ag Erthygl 2: rhaid 

iddynt gynnwys cynrychiolaeth o’r teulu a bod yn agored i’r cyhoedd.  

 Dylai data gael ei gasglu a’i ddadansoddi yn systematig. Mae’r system 

bresennol ar gyfer rhoi hysbysiad o farwolaethau yn cynnig man cychwyn. Ond 

mae cydymffurfio yn llawn ag Erthygl 2 ac Erthygl 14 hefyd yn gofyn am wirio 

mwy trylwyr i sicrhau bod y data yn gywir a chyflawn â’r wybodaeth wedi ei 

rhannu yn llawn yn ôl nodweddion a ddiogelir fel sy’n cael eu diffinio yn Neddf 

Cydraddoldeb 2010. Mae’n hanfodol i’r data gael ei ddiweddaru yn dilyn y 

ddedfryd mewn cwest a bod ar gael i’r cyhoedd. Dim ond pan fydd y camau 

hyn yn eu lle y bydd gennym hyder bod gennym sylfaen ddibynadwy o 

dystiolaeth sy’n nodi tueddiadau ac a fydd yn sail wirioneddol i benderfyniadau 

ar sut i wella polisi ac arferion. 

 

Carchardai  

Mae’r Ombwdsmon Carchardai a Phrawf (PPO) yn ymchwilio i bob marwolaeth 

annaturiol mewn carchar yng Nghymru a Lloegr. Mae’r ymchwiliadau yma yn 

annibynnol ac yn dynodi diffygion a phroblemau ac yn gwneud argymhellion wedyn 

er mwyn i wersi gael eu dysgu. Cyhoeddir adroddiadau ymchwiliad, sy’n golygu eu 

bod yn agored i’r cyhoedd. Ond, nid yw rhai sefydliadau carchar yn gweithredu 

argymhellion a wneir gan y PPO yn llawn, sy’n atal y gwersi rhag cael eu dysgu. 

Rhannu gwybodaeth a dysgu gwersi  

Mae peth gwaith mewn carchardai unigol i weithredu argymhellion o ymchwiliadau i 

farwolaethau annaturiol a dysgu gwersi. Mae rhai enghreifftiau o gydymffurfio ag 

Erthygl 2, gan gynnwys carchar sydd â chynllun gweithredu canolog o bob 

ymchwiliad i ymdrin ag argymhellion a dynodi themâu ehangach.  

Mae’r Gwasanaeth Rheoli Troseddwyr Cenedlaethol (NOMS) wedi cynnal gwaith 

amrywiol i ddynodi gwersi y gellir eu dysgu ar lefel strategol ehangach. Mae NOMS 

yn cynhyrchu bwletin ystadegol chwarterol sydd, yn ogystal â rhoi adroddiad ar y 

nifer o farwolaethau, yn cynnwys peth dadansoddi ar dueddiadau. Yn ychwanegol, 
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mae NOMS wedi bod yn archwilio’r rhesymau am y cynnydd diweddar mewn 

marwolaethau trwy hunanladdiad yn 2013, i ddynodi patrymau a thueddiadau trwy 

adolygiad o adroddiadau ymchwiliadau a gwaith gyda sefydliadau budd-ddeiliaid. 

Dylai’r gwaith hwn gael ei gytuno gyda HMIP a PPO er mwyn gweithredu’r 

argymhellion yn 2015.  

Gweithredodd y PPO gamau i ddynodi themâu o ymchwiliadau i farwolaethau 

annaturiol yn y ddalfa i helpu carchardai i ddysgu gwersi, gan gynnwys adroddiadau 

gwersi thematig. Edrychodd adroddiadau diweddar ar farwolaethau trwy 

hunanladdiad carcharorion ar weithdrefnau Asesu, Gofal yn y Ddalfa a Gwaith Tîm 

(ACCT) a dynladdiadau yn y carchar. Croesawir y dull hwn wrth helpu i sicrhau 

cydymffurfio ag Erthygl 2 a dylai alluogi sefydliadau carchar i ddynodi themâu a 

gweithredu camau i sicrhau bod gwersi yn cael eu dysgu o bob marwolaeth 

annaturiol i leihau’r risg y bydd rhagor o farwolaethau.  

Er ein bod yn cydnabod y gwaith hwn i sicrhau cydymffurfio ag Erthygl 2 a lleihau’r 

risg o ragor o farwolaethau, mae peth ailadrodd ar argymhellion yr un fath neu debyg 

yn dilyn ymchwiliadau i farwolaethau annaturiol oedolion gyda chyflyrau iechyd 

meddwl. Mae hyn yn awgrymu mai dim ond yn rhannol y mae argymhellion yn cael 

eu gweithredu yn aml ac nad ydynt yn cael eu cynnal yn y tymor hir. 

Enghraifft o hyn yw adroddiad ymchwiliad PPO i farwolaeth mewn carchar yn 2012 a 

nododd: ‘Mae’n siomedig nodi bod rhai o’r problemau a ddynodwyd, yn arbennig yn 

ymwneud â threfniadau atal hunanladdiad, wedi cael eu canfod mewn ymchwiliadau 

i farwolaethau blaenorol yn [y carchar].’  

Tynnodd HMIP sylw at garchardai sydd wedi methu gweithredu argymhellion y PPO. 

Enghraifft o hyn yw arolwg diweddar ar sefydliad carchar oedd yn nodi bod dwy 

farwolaeth trwy hunanladdiad wedi digwydd yn 2013 a dwy bron â digwydd yn 

Ionawr 2014, a bod argymhellion y PPO ‘wedi cael eu gweithredu ond nad oedd rhai 

wedi eu cynnal yn ymarferol ac nid oeddynt yn cael eu gorfodi yn gyson’.  

Tynnodd adroddiad thematig dysgu gwersi’r PPO89 ar wneud argymhellion sylw at y 

ffaith ‘mewn ymchwiliadau marwolaethau trwy hunanladdiad, roedd yr un categori 

mwyaf o argymhellion yn ymwneud ag ACCT (21 y cant) a’r rhai am yr ymateb 

argyfwng i’r digwyddiad (16 y cant) y nesaf o ran amlder. Yn Adroddiad Blynyddol y 

                                      

89
 Ombwdsmon Carchardai a Phrawf, Learning from PPO investigations: making recommendations, Gorffennaf 

2013.  



Atal Marwolaethau Pobl â Chyflyrau Iechyd Meddwl yn y Ddalfa 

 

 

Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol · www.equalityhumanrights.com  77 

Cyhoeddwyd Chwefror 2015 

PPO am 2013/14 adroddir bod ‘methiannau yn parhau wrth weithredu’ o ran 

gweithdrefnau atal hunanladdiad a hunan niweidio a ‘tholl gynyddol anobaith’.90 

Mae rhai newidiadau a fwriadwyd i wella gweithredu argymhellion y PPO. Cytunodd 

HMIP ar brotocol91 gyda PPO i asesu a rhoi adroddiad yn ôl i’r PPO ar y modd y mae 

carchar yn gweithredu ei argymhellion wrth gynnal arolygiad. Mae’r canfyddiadau yn 

cael eu hymgorffori yn adroddiad arolygon yr HMIP. Un newid diweddar yw bod pob 

carchar yn cynhyrchu cynllun gweithredu sy’n amlinellu sut y mae’n bwriadu 

gweithredu argymhellion y PPO ac mae hwn yn cael ei roi i’r PPO. Er gwaethaf hyn, 

adroddodd y PPO bod y problemau o ran gweithredu ei argymhellion yn barhaus 

mewn rhai carchardai yn parhau.  

Er y gall y PPO fod yn ymwybodol nad yw ei argymhellion wedi eu gweithredu yn 

llawn mewn carchar penodol, mae’n gyfyngedig o ran y camau y gall eu cymryd i 

ymdrin â hyn. Nid oes gan y PPO ar hyn o bryd y cylch gorchwyl i ddychwelyd i 

garchardai i fonitro cynnydd ar argymhellion.  

Cynnwys teuluoedd mewn ymchwiliadau 

Tanlinellodd y dystiolaeth o adroddiadau cyhoeddedig a thystiolaeth gan deuluoedd 

y profiadau amrywiol gan deuluoedd yn union ar ôl marwolaeth eu perthynas. 

Adroddodd rhai teuluoedd am brofiadau fu o gymorth iddynt gyda Swyddog Cyswllt 

Teuluol y carchar (FLO), gan gynnwys derbyn cefnogaeth a gwybodaeth dda, a 

wnaeth wahaniaeth:  

 

 

‘Fe wnaeth fy Swyddog Cyswllt fy ffonio, fe wnaeth fynd ar ôl pethe, fe 

wnaeth hi hyd yn oed ddod o hyd i gyfreithiwr i mi pan wnes ofyn iddi 

hi am un, ac fe gefais i fargyfreithiwr yn lle cyfreithiwr felly dwi’n 

cymryd ei bod hi’n dibynnu ar yr ardal yr ydych ynddi.’ 

(Dyfyniad gan aelod o deulu yn ein diwrnod gwrando ar deuluoedd) 

 

                                      

90
 Ombwdsmon Carchardai a Phrawf (2014) Annual report 2013-14. Ar gael yn: http://www.ppo.gov.uk/wp-

content/uploads/2014/09/PPO-Annual-Report-2013-14_FINAL_web.pdf 

91 
Protocol on Working Arrangements Between HM Chief Inspector of Prisons and the Prisons and Probation 

Ombudsman (PPO), Tachwedd 2013. 
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Adroddodd rhai teuluoedd eu bod wedi cael profiadau rhagorol oedd o help mawr 

iddynt, gan gynnwys cael eu cynnwys yn y broses ymchwilio a chael gwybodaeth 

amdani. Roedd teuluoedd yn ei weld o gymorth eu bod yn gallu rhoi sylwadau ar y 

drafft o adroddiad ymchwiliad y PPO a chael unigolyn penodol i gysylltu ag ef yn y 

PPO gydag unrhyw gwestiynau oedd ganddynt. Mae hyn yn galonogol o ran helpu i 

gydymffurfio ag ymrwymiadau dan y Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol a 

chredwn y gallai’r gwersi yma gael eu rhannu yn fwy eang a’u gweithredu gan 

asiantaethau yn y ddau leoliad arall.  

Heddlu 

Mae’r nifer o farwolaethau yn y ddalfa gan yr heddlu wedi gostwng o 36 yn 2004/05 i 

11 yn 2013/14. 92 Mae’n ymddangos bod rhai gwersi wedi cael eu dysgu ar draws 

lluoedd heddlu yn gyffredinol, fel y mae’r gostyngiad yn y nifer o farwolaethau yn y 

ddalfa gan yr heddlu neu yn dilyn hynny yn dangos.  

Yn Llundain, mae gwaith yn cael ei wneud ar hyn o bryd yn y gwasanaeth heddlu 

metropolitan, gan dynnu ar adroddiad yn 2013 gan y comisiwn annibynnol ar iechyd 

meddwl a phlismona (ICMHP), dan gadeiryddiaeth yr Arglwydd Adebowale, i iechyd 

meddwl a phlismona.93 Roedd yr adroddiad yn anelu at sicrhau bod gwersi yn cael 

eu dysgu o farwolaethau yn y ddalfa neu yn ymwneud â chyswllt â’r heddlu. 

Gwnaeth yr adroddiad 28 argymhelliad ac awgrymodd adolygiad interim bod 

cynnydd yn cael ei wneud, gan gynnwys gwell cydlynu rhwng yr heddlu a 

gwasanaethau iechyd. Dynododd yr adroddiad 176 o argymhellion unigol o 

ymchwiliadau mewnol lle’r oedd y dystiolaeth bod camau wedi eu cymryd i’w 

gweithredu wedyn yn brin.   

Mae’r Coleg Plismona yn bwriadu sicrhau bod argymhellion o’r holl adroddiadau Atal 

Marwolaethau yn y Dyfodol gan Grwneriaid yn cael eu dadansoddi a’u dilyn gyda 

hyfforddiant a chyfarwyddyd pan fydd angen hynny. Bydd hyn yn helpu i sicrhau 

cydymffurfiad ag Erthygl 2 trwy ddysgu gwersi o bob marwolaeth annaturiol oedolyn 

gyda chyflwr iechyd meddwl er mwyn atal marwolaethau yn y dyfodol. Gallai’r 

asiantaethau o’r ddau leoliad arall ddysgu oddi wrth y newid hwn.  

                                      

92 
Gweler https://www.ipcc.gov.uk/page/deaths-during-or-following-police-contact 

93 
Gweler http://news.bbc.co.uk/1/shared/bsp/hi/pdfs/10_05_13_report.pdf 
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Mae Arfer Proffesiynol a Ganiateir (APP) y Coleg94 ar gadw yn y ddalfa yn nodi ‘bod 

rhaid i luoedd heddlu fod â pholisïau a gweithdrefnau i sicrhau bod marwolaethau ... 

yn cael eu hadrodd, eu cofnodi, eu hymchwilio a’u dadansoddi, a bod y gwersi a 

ddysgwyd yn cael eu casglu, eu rhannu a’u gweithredu’. Mae’r cyfarwyddyd hwn yn 

cael ei adolygu ar hyn o bryd a disgwylir iddo gael ei gyhoeddi yng ngwanwyn 2015. 

Dylai’r dysgu yma ddigwydd yn ychwanegol at broses ymchwilio’r IPCC, y mae i’w 

argymhellion yn awr statws statudol. 

Ansawdd ymchwiliadau  

Yn y gorffennol bu’n rhaid i rai ymchwiliadau gan yr IPCC gael eu hail-gychwyn. Yn 

sicr mae hyn wedi achosi pryder a phoen meddwl i aelodau o’r teulu. Yn 2012 

adolygodd yr IPCC y modd y mae’n ymchwilio i farwolaethau yn ystod neu yn dilyn 

cyswllt â’r heddlu: Yn ei adroddiad,95 nododd yr IPCC nad oedd ei ymchwiliadau ‘bob 

amser wedi cael eu gweld fel rhai digon annibynnol oddi ar y gwasanaeth heddlu’. 

Arweiniodd Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Trosedd a Phlismona 2014 at 

gynnydd ym mhwerau’r IPCC a ddylai ymdrin â’r problemau yma ynghyd â mwy o 

adnoddau a newidiadau mewnol a ddylai arwain at welliannau yn ei ymchwiliadau. 

Bydd pob ymchwiliad gan yr IPCC yn awr yn cael ei gyhoeddi, sy’n golygu eu bod yn 

agored i’r cyhoedd.  

Mae’r newidiadau yn cynnwys grym i orfodi swyddogion heddlu i fynd i gyfweliadau 

ymchwiliad pan nad oedd yn rhaid iddynt wneud hynny yn y gorffennol. Newid arall 

yw bod statws statudol yn awr i argymhellion a wneir gan yr IPCC a rhaid i luoedd 

heddlu ymateb gyda chynllun gweithredu yn amlinellu sut y byddant yn ymdrin â nhw 

a chysylltu â gwaith asiantaethau eraill. Mae hyn yn dangos cynnydd o ran 

cydymffurfio ag ymrwymiadau Erthygl 2 a allai arwain at welliannau sylweddol yn 

ymchwiliadau’r IPCC. Ond, yn eu tystiolaeth i ni, mynegodd yr IPCC eu 

rhwystredigaeth na allant orfodi swyddogion heddlu i siarad mewn cyfweliadau a’u 

barn y gall hyn beri oedi yn y broses ymchwilio. 

                                      

94
 Gweler http://www.app.college.police.uk/detention-and-custody-index/  

95
 Comisiwn Annibynnol Cwynion yr Heddlu, Adolygu gwaith yr IPCC yn ymchwilio i farwolaethau, Adroddiad 

Terfynol, Mawrth 2014. 
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Rhannu gwybodaeth a dysgu gwersi 

Weithiau gall lluoedd heddlu fod yn wael am weithredu argymhellion o ymchwiliadau 

a defnyddio’r gwersi a ddysgwyd o ymchwiliadau ar lefel weithredol a lefel strategol 

ehangach.  

Sefydlwyd y Comisiwn Annibynnol ar Iechyd Meddwl a Phlismona (ICMHP) ym Medi 

2012 ar gais y Comisiynydd Heddlu Metropolitan yn dilyn pum marwolaeth yn nalfa’r 

heddlu yn y pum mlynedd hyd at Fedi 2012 a 45 marwolaeth arall naill ai cyn neu yn 

dilyn cyswllt â’r heddlu. Dynododd yr ICMHP 176 o argymhellion unigol heb eu 

gweithredu o adroddiadau ymchwiliad yr IPCC a’r Gwasanaeth Heddlu Metropolitan 

ac argymhellion rheol 43 y Crwneriaid.96 Canfu fod adroddiadau ymchwiliadau 

mewnol yn dda ond nad oedd lluoedd heddlu yn gweithredu’r argymhellion. Gwelwyd 

cynnydd sylweddol yn yr MPS i weithredu’r argymhellion o’r adroddiad hwn, yn ôl y 

dystiolaeth a dderbyniwyd gan yr Ymchwiliad hwn, bydd y dystiolaeth am hyn, rydym 

yn rhagweld, yn cael ei nodi yn fanwl pan fydd yr adolygiad o weithredu’r ICMHP yn 

cael ei gyhoeddi yn 2015.   

Mae rhai problemau yn parhau yn y lleoliad heddlu ehangach wrth weithredu 

argymhellion a dysgu gwersi ar draws lluoedd heddlu i atal marwolaethau yn y 

dyfodol. Pan fydd gwersi yn cael eu dysgu, yn arbennig wrth ymateb i farwolaeth, nid 

yw hyn yn cael ei rannu’n systematig ar draws lluoedd heddlu, yn ôl y dystiolaeth. 

Mae angen arweiniad strategol a gallu gweithredol ym mhob llu heddlu i sicrhau bod 

argymhellion o ymchwiliadau yn cael eu gweithredu a gwersi’n cael eu dysgu yn ôl 

adroddiadau a chyflwyniadau i’r Ymchwiliad. Dylai ein hargymhelliad ar gyfer 

arweinydd uwch gyda digon o adnoddau ar iechyd meddwl i bob llu heddlu, roi’r gallu 

a’r arweinyddiaeth strategol angenrheidiol i bob llu heddlu i alluogi’r gwersi gael eu 

dysgu o ffynonellau mewnol ac allanol. 

Cynnwys teuluoedd mewn ymchwiliadau 

Adroddodd y dystiolaeth gan deuluoedd am brofiadau negyddol yng nghyswllt 

ymchwiliadau. Roedd hyn yn cynnwys oedi cyn cael gwybod am farwolaeth 

perthynas. Adroddodd teuluoedd bod problemau yng nghyswllt y broses ymchwilio, 

gan gynnwys cael eu cyfweld yn fuan iawn ar ôl marwolaeth eu perthynas, yr 

oeddynt yn teimlo ei fod yn dangos diffyg sensitifrwydd: 

                                      

96
 Gweler http://news.bbc.co.uk/1/shared/bsp/hi/pdfs/10_05_13_report.pdf 
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‘Roedd yn rhaid i ni ymladd i gael unrhyw wybodaeth o gwbl, roedd yn 

rhaid i ni ymladd bob cam o’r ffordd.’ 

(Dyfyniad gan aelod o deulu yn ein diwrnod teuluoedd) 

 

Er mwyn ymdrin â phroblemau gyda gweithredu argymhellion a dysgu gwersi rydym 

yn argymell:  

Bod y rôl arweiniol uwch sy’n bodoli’n barod ar iechyd meddwl ym mhob llu heddlu 

yn cael digon o adnoddau i sicrhau bod y rôl yn gallu cynnig arweinyddiaeth strategol 

effeithiol. 

Dylai’r rôl hon fod yn gyfrifol am ddynodi gwersi i’w dysgu o ymchwiliadau a’r gwaith 

sy’n cael ei wneud gan luoedd heddlu eraill, y gellid ei deilwrio i luoedd heddlu 

unigol. Byddai hyn yn cynnwys cofnodi cynnydd ac arferion negyddol mewn mannau 

eraill a gweithredu hyn yn fewnol.  

Dylai pob llu heddlu gael Swyddog Cyswllt Iechyd Meddwl (neu gyfatebol) ar yr ochr 

weithredol yn mhob ardal neu isadran, i sicrhau bod y gwersi yn cael eu gweithredu, 

bod yr hyfforddiant yn addas a bod y protocolau ar gyfer gwaith gyda’r sector iechyd 

ac asiantaethau perthnasol eraill yn effeithiol. Byddai’r swyddog yn y rôl hon yn 

ffynhonnell gwybodaeth ac arbenigedd, gan sicrhau gwaith partneriaeth effeithiol 

gydag asiantaethau mewn lleoliadau eraill, a byddai’n arwain ar sicrhau bod 

hyfforddiant swyddogion heddlu ar iechyd meddwl yn cynnwys gweithwyr iechyd 

proffesiynol.  

Argymhellion 

I gefnogi asiantaethau yn y tri lleoliad i gydymffurfio â’u cyfrifoldebau cyfreithiol 

rydym yn gwneud yr argymhellion canlynol: 

Pob lleoliad:  

 Dylai asiantaethau cyfrifol yn y tri lleoliad sicrhau bod argymhellion o 

ymchwiliadau yn cael eu gweithredu a bod gwersi yn cael eu dysgu. 

 Rhaid i gyrff ymchwiliol barhau i wella (neu fonitro ac adolygu) ansawdd eu 

hymchwiliadau a’u hymwneud â’r teuluoedd mewn profedigaeth.  

 Rôl y Panel Cynghori Annibynnol ar Farwolaethau yn y Ddalfa: rydym yn 

argymell y dylai’r adolygiad o’u rôl yn 2015 adlewyrchu effaith eu gwaith hyd yn 

hyn ac ystyried sut y gallent sicrhau bod eu cynlluniau yn cael eu cynnwys yn 
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arferion gwaith lleoliadau cadw. Bydd y Comisiwn yn bwydo i mewn i’r 

adolygiad hwn. 

 Rhaid cael proses glir sy’n nodi sut y bydd gweithredu argymhellion o 

ymchwiliadau i farwolaeth (gan gynnwys y cwest) yn cael eu holrhain. 

Cyfrifoldeb ar y cyd yw hwn i’r rhai sy’n rhedeg sefydliadau unigol a’r cyrff 

rheoleiddiol ac arolygu sy’n gwneud yr argymhellion hynny.  

 Rydym yn argymell mwy o ymrwymiadau statudol ar sefydliadau i ymateb yn 

gyhoeddus i argymhellion (er enghraifft trwy gynlluniau gweithredu) gan 

arolygwyr a rheoleiddwyr yng nghyswllt marwolaethau yn y ddalfa. 

 Dylai teuluoedd gael rhan lawn yn y broses ymchwilio a chael gwybodaeth a 

chefnogaeth addas.  

 Y Prif Grwner i barhau i gynhyrchu adroddiadau cryno (fel yr amlinellir yn Neddf 

Crwneriaid 2009) o Adroddiadau Atal Marwolaethau yn y Dyfodol, yn arbennig i 

sicrhau bod cyfle i ddysgu gwersi o farwolaethau annaturiol mewn ysbytai 

seiciatrig. 

Ysbytai seiciatrig 

 Dylai’r Ysgrifennydd Gwladol dros Iechyd sefydlu cyfrifoldeb am sicrhau 

goruchwyliaeth ar ymchwiliadau mewn ysbytai seiciatrig a chasglu data yn 

genedlaethol. Dylai’r llywodraeth hefyd ailystyried penodi corff annibynnol i 

ymchwilio i farwolaethau cleifion yn y ddalfa mewn gofal seiciatrig. 

 Dylai data GIG Cymru ac Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru gael ei gasglu’n 

systematig, ei ddadansoddi a sicrhau ei bod ar gael i’r cyhoedd â’r wybodaeth 

wedi ei rhannu yn llawn yn ôl nodweddion a ddiogelir fel sy’n cael eu diffinio yn 

Neddf Cydraddoldeb 2010. 

Carchardai: 

 Dylid cynnal adolygiad trylwyr i ddeall y cynnydd mewn marwolaethau 

annaturiol o 2013 er mwyn gweithredu argymhellion yn 2015, naill ai trwy 

adolygiad thematig gan HMIP neu ddulliau brys eraill.  

 Pob carchar i sicrhau bod ganddo aelod o staff sy’n gyfrifol am ddynodi a 

gweithredu’r gwersi a ddysgwyd o ymchwiliadau a gwaith i atal marwolaethau 

sy’n cael ei gynnal mewn carchardai eraill. Dylent sicrhau bod data manwl 

gywir ar gael am y nifer o garcharorion gyda chyflwr iechyd meddwl er mwyn 

gallu cynllunio adnoddau yn briodol. 

Heddlu: 



Atal Marwolaethau Pobl â Chyflyrau Iechyd Meddwl yn y Ddalfa 

 

 

Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol · www.equalityhumanrights.com  83 

Cyhoeddwyd Chwefror 2015 

 Rhaid i bob llu heddlu gael uwch arweinydd dynodedig ac adnoddau ar gyfer 

iechyd meddwl (fel yn Ne Cymru) i sicrhau cefnogaeth addas (gan gynnwys 

llwybrau dargyfeirio) i bobl yn y ddalfa. 
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Pennod 9 |  

Yr Alban 

Cyflwyniad 

Mae materion yn ymwneud â marwolaethau oedolion yn y ddalfa yn yr Alban wedi eu 

datganoli. Mae gan yr Alban ei system gyfreithiol a chyfiawnder ei hun, ac mae’n 

deddfu ar faterion sy’n ymwneud â’r heddlu, carchardai a’r gwasanaeth llys. Mae 

Senedd yr Alban hefyd yn gyfrifol am y GIG yn yr Alban sy’n cynnwys materion 

iechyd meddwl ac iechyd cyhoeddus fel defnyddio alcohol a chyffuriau.  

O ystyried y tirlun polisi a deddfwriaethol gwahanol a’r dull cenedlaethol gwahanol o 

gydlynu gweithredu dan Gynllun Cenedlaethol yr Alban dros Hawliau Dynol (SNAP), 

penderfynodd y Comisiwn gynnal darn o ymchwil cyfochrog yn yr Alban, yn hytrach 

nag ymchwiliad. 

Disgrifio’r sefyllfa 

Gwelodd yr Alban newid trefniadol sylweddol ers 2010 ar draws y tri lleoliad. Mae’r 

newidiadau hyn yn cynnwys sefydlu un llu heddlu newydd, Police Scotland, a’r 

Comisiynydd Ymchwiliadau ac Adolygu’r Heddlu (PIRC) sy’n ymchwilio i’r 

digwyddiadau mwyaf difrifol sy’n ymwneud â’r heddlu. Cyfrifoldeb NHS Scotland yn 

awr yw gofal iechyd yn y carchar ac yn y ddalfa gan yr heddlu. Sefydlwyd Healthcare 

Improvement Scotland (HIS), y sefydliad gwella iechyd cenedlaethol yn 2011. Yn 

ychwanegol, crëwyd Uned Ymchwiliadau Marwolaethau’r Alban yn 2011 yn dilyn yr 

adolygiad yn 2008 i Ymchwiliadau Damweiniau Angheuol. Dangosir y tirlun trefniadol 

presennol yn Atodiad 2. 

Cyflwynodd y newidiadau hyn sialensiau o ran rhoi gwybodaeth am y gwaith hwn 

gan ei bod yn cymryd amser i sefydliadau ymsefydlu yn eu strwythurau, systemau 
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a’u cylch gorchwyl newydd, ac i’r manteision gael eu gwireddu. Mae hyn yn arbennig 

o wir am Police Scotland pan gyfunwyd wyth llu heddlu yn un yn 2013. 

Ond, gellir gweld rhai datblygiadau cadarnhaol yn barod o ganlyniad i’r newidiadau 

hyn, fel dulliau newydd o gydweithio rhwng Gwasanaeth Carchardai’r Alban ac NHS 

Scotland i gynyddu’r gwersi a ddysgir yn dilyn marwolaeth carcharorion. Disgwyliwn 

weld rhagor o welliannau ar draws y sectorau dros amser.  

Disgwylir rhagor o newidiadau hefyd ar ôl i Lywodraeth yr Alban adolygu’r 

cyflwyniadau a wnaed i’r ymgynghoriad a gaewyd yn ddiweddar ar Ymchwiliadau 

Damweiniau Angheuol (FAI). Yn benodol gall y newidiadau hyn fod yn ymwneud ag 

ymestyn y categorïau marwolaeth y mae’n orfodol cynnal FAI ar eu cyfer a’r gofyn i 

sefydliadau ymateb i argymhellion yr Ymchwiliad.  

Marwolaethau mewn lleoliadau cadw yn yr Alban 

Mae Gwasanaeth Carchardai’r Alban yn sicrhau bod gwybodaeth am farwolaethau 

yn y ddalfa ar gael i’r cyhoedd. Mae’r wybodaeth, sy’n cael ei diweddaru yn gyson, 

yn cynnwys enw, oedran, rhyw, ethnigrwydd, dyddiad derbyn, dyddiad y farwolaeth, 

y sefydliad, hyd y ddedfryd ac achos y farwolaeth. Nid yw gwybodaeth am gyflwr 

iechyd meddwl yn cael ei chyhoeddi ond mae’n cael ei chasglu ar gyfer adolygiad 

mewnol. 

Bydd Police Scotland yn casglu gwybodaeth am farwolaethau yn y ddalfa ond nid 

yw’n cael ei goladu na’i gyhoeddi fel rhan o’r patrwm arferol. Fe wnaeth Police 

Scotland goladu a rhannu gwybodaeth am farwolaethau a ddigwyddodd yn y ddalfa 

ar gyfer dibenion yr ymchwil hwn. Nid oedd unrhyw wybodaeth am gyflyrau iechyd 

meddwl y rhai oedd yn cael eu cadw ar gael. Cyn ffurfio Police Scotland, nid oedd 

system genedlaethol ganolog i gasglu gwybodaeth am y ddalfa. Wrth greu un 

Isadran y Ddalfa newydd a chyflwyno system TG newydd yn fuan, mae cyfle pwysig i 

adolygu pa wybodaeth y gellir ei chasglu a sicrhau ei bod ar gael yn y dyfodol yng 

nghyswllt marwolaethau yn y ddalfa gan yr heddlu. 

Nid yw NHS Scotland yn cyhoeddi unrhyw wybodaeth am y nifer o farwolaethau 

ymysg cleifion a gedwir fel rhan arferol o’u gwaith. Dylai marwolaethau cleifion sy’n 

ddarostyngedig i driniaeth orfodol dan Ddeddf Iechyd Meddwl (Gofal a Thriniaeth) 

(Yr Alban) 2003 gael eu hadrodd i’r Comisiwn Lles Meddwl (MWC). Yn 2012-13, 

hysbyswyd yr MWC o 78 marwolaeth a derbyniwyd gwybodaeth ddilynol am 73 o’r 

rheiny. 
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Marwolaethau annaturiol yn y carchar  

Mae nifer y marwolaethau annaturiol yng ngharchardai’r Alban wedi gostwng ychydig 

ers 2010. Roedd y rhan fwyaf o farwolaethau annaturiol rhwng 2010 a 2013 yn 

hunanladdiadau (neu yn cael eu hystyried yn hunanladdiadau tebygol). O’r rhain, 

dim ond un oedd yn fenyw. Ym mron hanner yr hunanladdiadau yma roedd yr 

unigolyn ar remand. Mae’r risg o hunanladdiad yn uwch yn y cyfnod cyntaf yn y 

carchar – digwyddodd chwarter yr hunanladdiadau yn 2010-13 yn y tri diwrnod 

cyntaf yn y carchar, dros eu hanner yn y mis cyntaf. Mae carchardai hefyd yn sôn 

am nifer gynyddol o hunanladdiadau ymhlith carcharorion hŷn. 

Tabl 9.1 | Marwolaethau annaturiol yn y carchar, yr Alban, 2010-13 

 Cyfanswm Naturiol Annaturiol* Heb ei Bennu Eto** Achos y farwolaeth heb ei 
bennu 

2010 16 4 10 2 0 

2011 23 11 6 4 2 

2012 21 7 8 6 0 

2013 24 6 7 9 2 

*Ffigyrau answyddogol gan ei fod yn cynnwys marwolaethau pan nad yw’r FAI wedi ei 

gwblhau ond sy’n cael eu hystyried yn debygol o fod yn annaturiol gan Wasanaeth 

Carchardai’r Alban. **FAI ddim yn gyflawn eto. 

Ffynhonnell: Gwasanaeth Carchardai’r Alban 

Marwolaethau annaturiol yn y ddalfa gan yr heddlu 

Gostyngodd y nifer o farwolaethau annaturiol mewn lleoliadau dalfa gan yr heddlu97 

rhwng 2010 a 2012. Roedd yr holl rai a fu farw yn ddynion. O’r chwe marwolaeth 

annaturiol yn 2010 a 2011, roedd cyffuriau yn ffactor mewn pum marwolaeth.  

 

Tabl 9.2 | Marwolaethau annaturiol yn y ddalfa gan yr heddlu, yr Alban, 2010-13 

                                      

97
 Mae hwn yn ddiffiniad mwy manwl o’r ddalfa ac nid yw’n cynnwys marwolaethau sy’n digwydd ar ôl i’r un sy’n 

cael ei gadw gael ei ddal ac nad yw’n rhydd bellach neu pan fydd yn cael ei gludo i neu o leoliad cadw.  
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 Cyfanswm Naturiol Annaturiol* Heb ei 
Bennu Eto 

Heb ei 
Bennu 

2010 4  0 4 - 0 

2011 3 1 2 - 0 

2012 0 0 0 0 0 

2013 6 - - 6 - 

*Fel y’i cofnodwyd mewn penderfyniadau Ymchwiliad Damwain Angheuol.  

  Ffynhonnell: Police Scotland 

Marwolaethau annaturiol cleifion sy’n cael eu cadw yn gaeth yn yr 

ysbyty 

Arhosodd y nifer o farwolaethau annaturiol ymhlith cleifion oedd yn cael eu cadw yn 

gaeth yn gyson rhwng 2010 a 2012. Cofnodwyd y cyfan fel hunanladdiadau. 

Tabl 9.3 | Marwolaethau annaturiol cleifion a gadwyd yn gaeth yn yr ysbyty, yr 

Alban, 2010-13 

 Cyfanswm 

2010 6 

2011 7 

2012 6 

2013 Ddim ar gael 

                                                                   Ffynhonnell: Ymchwiliad Cenedlaethol Cyfrinachol 

Yn 2012-13 rhoddwyd adroddiad am 78 marwolaeth i Gomisiwn Lles Meddwl yr 

Alban pan oedd pobl wedi marw tra’n destun triniaeth orfodol. Rhoddwyd 

gwybodaeth am 73 o’r marwolaethau hyn. Roedd dros eu hanner (53) o achosion 

naturiol, nid oedd esboniad i 6 neu nid oedd yn ymwneud ag iechyd meddwl, roedd 

11 yn hunanladdiad a 3 wedi eu cofnodi fel deliriwm. O’r 11 hunanladdiad, roedd 5 

o’r unigolion yn yr ysbyty ar y pryd, 3 yn destun triniaeth gymunedol orfodol a’r 3 arall 

yn y gymuned gyda’u cadwad wedi ei ohirio.  

Canfyddiadau 

Dalfa’r heddlu a charchardai yn ymdrin â rhai bregus sydd yn y ddalfa  
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Dylai pobl â chyflyrau iechyd meddwl yn y ddalfa dderbyn triniaeth briodol a 

phrydlon. I hyn ddigwydd, rhaid i staff sydd wedi eu hyfforddi’n addas fod yn eu lle 

gyda’r sgiliau iawn, rhaid i’r cyfleusterau fod yn addas i’r diben, a rhaid i brotocolau a 

gweithdrefnau addas fod yn eu lle. 

Mae gan lawer o’r rhai sydd yn y ddalfa gan yr heddlu a’r carchardai broblemau 

cymhleth.  Canfu gwaith diweddar gan HMICS98 bod 68 y cant o’r rhai yn y ddalfa (yn 

y 310 o gofnodion dalfa’r heddlu a welwyd ar hap) yn datgan problemau meddygol, 

a/neu iechyd meddwl a/neu gamddefnyddio sylweddau. Credir bod gan dri chwarter 

yr holl garcharorion broblemau camddefnyddio cyffuriau99 ac mae cytundeb bod 

gorgyffwrdd sylweddol rhwng y rhai sydd â chyflyrau iechyd meddwl a’r rhai sydd â 

phroblemau camddefnyddio sylweddau. Gwna hyn hi’n anodd asesu’n effeithiol y 

lefel o risg a’r driniaeth briodol i unigolyn, gan gael effaith uniongyrchol ar yr 

ymrwymiad i amddiffyn. Ond, yn gyffredinol gwelwyd bod yr unigolion hynny sydd ag 

anhwylderau iechyd meddwl difrifol mewn carchardai yn cael eu trosglwyddo yn 

gyflym ac effeithiol.100  

Dro ar ôl tro roedd y dystiolaeth yn tanlinellu nad oedd digon o hyfforddiant iechyd 

meddwl i staff yn yr heddlu a’r gwasanaethau heddlu fel maes sy’n peri pryder, gyda 

chynnydd araf a thameidiog i ymdrin â hyn. Gall yr ymrwymiadau diweddar i 

hyfforddi’r holl swyddogion heddlu mewn iechyd meddwl, gyda blaenoriaeth i 

swyddogion sy’n gweithio yn y ddalfa, a datblygu strategaeth hyfforddi i garchardai 

fel rhan o strategaeth yn ymwneud ag iechyd meddwl a lles helpu i ymdrin â’r pryder 

hwn. 

Mae ein tystiolaeth yn tanlinellu bod lefelau’r staff arbenigol gydag arbenigedd mewn 

iechyd meddwl mewn carchardai ar lefel oedd yn golygu ei bod yn anodd cynnig 

parhad pan oedd staff yn gadael neu o’u gwaith yn annisgwyl. Mewn un enghraifft o’r 

fath, nid oedd gan y carcharorion fynediad at nyrs iechyd meddwl.101 

Mae cynlluniau cyfeirio a dargyfeirio yn dynodi troseddwyr bregus pan fyddant yn 

cysylltu gyntaf â’r system cyfiawnder troseddol fel bod y risg honno yn cael ei dynodi 

a chamau trin a chefnogi addas yn cael eu trefnu trwy ymyrraeth gynnar pan fydd 

hynny’n bosibl a thrwy gydol y broses o gadw yn y ddalfa. Mae’r cynlluniau yma yn 

gymharol gyffredin ar gyfer camddefnyddio sylweddau. Ond maent yn llawer llai 

                                      

98 
HMICS Thematic Inspection of Police Custody Arrangements in Scotland, Awst 2014. 

99 
Rhwydwaith Iechyd Carcharorion Cenedlaethol, Adroddiad Iechyd Meddwl, Chwefror 2014. 

100
 NHS Scotland Forensic Network Prison Group. 

101
 Prif Arolygwr Carchardai Ei Mawrhydi yn yr Alban, Annual Report 2011-12. 
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cyffredin ar gyfer iechyd meddwl. Mae HMICS yn tanlinellu’r angen i asesu’r sefyllfa 

bresennol ac ymdrin â’r bylchau yn y ddarpariaeth i sicrhau bod model darparu 

rhesymegol.102  

Rhaid i Police Scotland ac NHS Scotland egluro prosesau a chyfrifoldebau i 

sicrhau bod pobl sydd â chyflyrau iechyd meddwl sy’n cael eu cadw yn y 

ddalfa yn cael eu hasesu a’u gosod yn y man priodol 

Mae’r gallu i gael mynediad at gefnogaeth gofal iechyd meddygol ac iechyd meddwl 

yn ddibynnol ar sicrhau bod gan sefydliadau eglurder beth i’w wneud pan fyddant yn 

dod i gysylltiad ag unigolyn mewn trallod. 

Mae’r dystiolaeth yn awgrymu bod anawsterau yn bodoli pan fydd swyddogion 

heddlu yn ymdrin â phobl a all fod â chyflyrau iechyd meddwl ond sydd hefyd yn 

feddw, neu pan fydd rhywun mewn perygl o achosi niwed i’w hun ond nad yw’n cael 

ei dderbyn i ofal cyfleuster iechyd meddwl.  Rhwystredigaeth ychwanegol a nodwyd 

gan HMICS oedd pan fydd yn ofynnol i swyddogion heddlu aros gyda rhywun a 

gymerwyd i’r ddalfa y maent wedi mynd ag ef i’r ysbyty. Mae oedi cyn i’r un yn y 

ddalfa gael triniaeth yn gwneud hyn yn ddefnydd aneffeithlon o adnoddau’r heddlu. 

Canfu gwerthusiad o gytundeb partneriaeth peilot rhwng GIG Tayside a Heddlu 

Tayside (2009-11) bod manteision clir i’r ddau sefydliad dan sylw, ac i’r rhai yn y 

ddalfa. Bydd y ffrwd gwaith iechyd meddwl yn y Rhwydwaith Cydlynu 

Cenedlaethol103 (ar gyfer gofal iechyd a gwasanaethau meddygol fforensig i bobl yng 

ngofal yr heddlu) yn ystyried y gwersi a ddysgwyd o’r cynllun peilot hwn maes o law.  

 

 

Astudiaeth achos: Cytundeb Partneriaeth GIG Tayside a Heddlu 

Tayside 

Cychwynnwyd ar gytundeb partneriaeth peilot rhwng GIG Tayside a 

Heddlu Tayside o 2009-2011, ac fe’i gwerthuswyd yn 2012. Trwy’r 

cytundeb hwn cyflogwyd tîm penodol o nyrsys GIG i weithredu yn unig 

                                      

102 
HMICS Thematic Inspection of Police Custody Arrangements in Scotland, Awst 2014. 

103
 Sefydlwyd y rhwydwaith hwn i oruchwylio trosglwyddo gofal iechyd i’r GIG yn 2014. Mae’r pwyslais yn awr ar 

gynaliadwyedd a gwella ansawdd. 
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yn ardaloedd cadw diogel yr heddlu 24 awr y dydd. 

Canfu’r gwerthusiad bod manteision amlwg i’r dull hwn ar draws 

arferion plismona, arferion gofal iechyd a chanlyniadau gofal iechyd. 

Roedd y fantais fwyaf sylweddol i’r defnyddwyr, a daethpwyd i’r 

casgliad bod y cynllun peilot wedi gweithredu i atal marwolaeth yn y 

ddalfa pan lwyddodd nyrsys i roi cyffur i adfywio un oedd yn y ddalfa 

oedd yn dioddef o orddos o gyffur cysgu. 

Roedd y manteision eraill yn cynnwys gostyngiad mewn 

trosglwyddiadau o’r ddalfa i GIG allanol, protocol yn ei gwneud hi’n 

bosibl i gael mynediad at gofnodion GIG, gwell perthynas waith gyda 

gwasanaethau GIG eraill trwy ‘gomisiynu’ yn cael ei arwain gan 

nyrsys, mwy o hyder ymhlith staff yr heddlu o ran rheoli risg, gwell 

gofal iechyd tra yn y ddalfa a gwell tebygolrwydd y byddai’r gofal yn 

parhau tu hwnt i’r ddalfa. 

 

Angen i rannu a gweithredu’r gwersi a ddysgwyd 

Wrth gynnal yr Ymchwiliad hwn datblygodd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau 

Dynol Fframwaith Hawliau Dynol yn seiliedig ar Erthygl 2 y Ddeddf Hawliau Dynol. 

Mae’r fframwaith hwn yn awgrymu mai ymchwiliad effeithiol yw un sy’n cael ei gynnal 

yn brydlon, sy’n annibynnol, yn agored i’r cyhoedd ac yn cynnwys y teulu agosaf. 

Dylai sicrhau bod y gwersi a ddysgwyd o’r ymchwiliad yn cael eu gweithredu a’i fod 

yn dal y bobl sydd ar fai i gyfrif. 

Rhaid i Swyddfa’r Goron a’r Gwasanaeth ‘Procurator Fiscal’ (COPFS) gael gwybod 

am unrhyw farwolaeth ddisymwth neu heb esboniad ar draws y tri lleoliad. Mae 

Ymchwiliadau Damwain Angheuol (FAI) yn fath ar wrandawiad llys sy’n ymchwilio yn 

gyhoeddus i amgylchiadau marwolaeth ac yn dynodi unrhyw faterion sy’n peri pryder 

neu berygl i’r cyhoedd, i atal marwolaethau neu anafiadau yn y dyfodol. Rhaid cynnal 

FAI os bydd unigolyn yn marw yn y ddalfa yn gyfreithiol h.y. pobl yn y carchar, pobl 

yng nghelloedd yr heddlu a phobl sy’n cael eu cadw yn gaeth, fel pobl sy’n cael eu 

trosglwyddo i garchar. Nid yw marwolaeth claf sydd wedi ei gadw yn y GIG yn 

cychwyn FAI yn awtomatig, ac yn ymarferol, ar achlysuron prin y cynhelir FAI yn yr 
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amgylchiadau hynny.104 Bu beirniadaeth am oedi wrth gynnal FAI.105 Mae’r oedi yma 

yn cynyddu’r gofid i deuluoedd a hefyd yn golygu nad yw’r gwersi a ddysgir o’r 

marwolaethau hyn yn gyfoes gan fod y systemau a’r protocolau eisoes wedi cael eu 

newid yn lleol ar sail adolygiadau mewnol.  

Bydd cleifion sy’n marw tra byddant yn destun triniaeth orfodol dan Ddeddf Iechyd 

Meddwl (Gofal a Thriniaeth) (Yr Alban) 2003 yn cael eu hadrodd i’r Comisiwn Lles 

Meddwl (MWC) gan y bwrdd iechyd. Os oes gan y MWC bryderon nad yw unigolyn 

wedi cael gofal neu driniaeth briodol, fe allant ymchwilio ymhellach. 

Cynhelir adolygiadau mewnol i farwolaethau ac achlysuron pan fu rhywun bron â 

marw ar draws pob lleoliad. Yn anaml iawn y bydd adroddiadau am y rhain yn cael 

eu cyhoeddi, gan ei gwneud yn anodd sicrhau bod y cyhoedd yn cael eu gweld.   

Roedd diffyg dull safonol i gynnal a chofnodi adolygiadau digwyddiadau difrifol ar 

draws byrddau iechyd yn yr Alban yn bryder fel rhwystr posibl o ran rhannu’r gwersi 

a ddysgwyd. Ond mae’n amlwg bod ymdrechion sylweddol yn y gorffennol, a’u bod 

yn parhau, i wella’r diwylliant o adolygu a dysgu. Mae Healthcare Improvement 

Scotland yn arwain y gwaith hwn a chyhoeddwyd Fframwaith Cenedlaethol yn 2013. 

Enghreifftiau eraill a ganfuwyd gennym o waith yn y sector iechyd i hybu a rhannu 

gwersi perthnasol i gleifion a gadwyd oedd ‘NHS Scotland Suicide Review 

Community of Practice’ a’r ‘Scottish Patient Safety Programme for Mental Health’.  

Yn yr un modd yn y sector carchardai, ffurfiwyd y ‘National Prisoner Healthcare 

Network (partneriaeth rhwng NHS Scotland a Gwasanaeth Carchardai’r Alban (SPS) 

a budd-ddeiliaid eraill) ar ôl trosglwyddo gofal iechyd carcharorion i NHS Scotland. Ei 

ddiben yw darparu rhagoriaeth mewn gofal iechyd a gwella iechyd. Mae gan y 

Rhwydwaith Fwrdd Cynghori a nifer o grwpiau sefydlog a ffrydiau gwaith byr eu 

hoes. Adroddodd Is-grŵp Iechyd Meddwl gyda nifer o argymhellion, ac mae cynllun 

gweithredu yn cael ei sefydlu yn awr (2014/15).  

Clywsom hefyd am waith sydd ar y gweill i wella’r dysgu o farwolaethau yn y carchar. 

Mae ‘Death in Prison Learning, Audit and Review (DIPLAR) yn broses adolygu ar y 

cyd newydd rhwng SPS ac NHS Scotland sy’n cael ei datblygu. Bydd hon yn cymryd 

lle’r broses SPS bresennol ‘Self-Inflicted Death in Custody Audit, Analysis and 

Review (SIDCAAR). Nid yw DIPLAR yn cael ei gyfyngu i hunanladdiadau ond mae’n 

                                      

104
 Patrick, Stavert a Malcolm (2012) The right to life, and to proper inquiries on death: A human rights 

perspective on the investigation of deaths of psychiatric patients in Scotland, 1 Juridical Review 5. 

105 
Ymgynghoriad Llywodraeth yr Alban ar gynigion i ddiwygio deddfwriaeth FAI, Ymatebion, Tachwedd 2014. 
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adolygu pob marwolaeth yn y ddalfa. Y nod yw dysgu o’r digwyddiad mewn modd 

gwrthrychol gyda’r pwyslais ar wersi i’w dysgu a gweithredu. 

Ni chanfuwyd tystiolaeth gennym o grwpiau neu gymunedau ‘allanol’ tebyg yn 

rhannu’r gwersi a ddysgwyd o ran y ddalfa gan yr heddlu. Ond casglodd HMICS106 

bod gan Isadran y Ddalfa yn Police Scotland ‘arweinyddiaeth weladwy ac effeithiol’ a 

hefyd ‘bwyslais gwirioneddol ar wella a dysgu sefydliadol’. Mae’r gwersi a ddysgwyd 

o adolygiadau mewnol, FAI a HMICS oll yn bwydo i Gynllun Gwella Isadran y Ddalfa.  

Astudiaeth achos: Dysgu oddi wrth ddigwyddiadau 

I gydnabod yr angen i ddysgu o ddigwyddiadau yn 2013, cynhaliodd 

Healthcare Improvement Scotland raglen o ymgysylltu ac ymgynghori 

eang gyda byrddau GIG, clinigwyr, cleifion a nifer o grwpiau 

cenedlaethol a sefydliadau fel sail i ddatblygu dull cenedlaethol o 

ddysgu gwersi. Dylai’r gwersi wneud y mwyaf o’r cyfleoedd i fyrddau 

GIG ddysgu oddi wrth ei gilydd a gweithredu gwelliannau. 

Trwy gael dull cenedlaethol, mae NHS Scotland yn gobeithio sicrhau 

na fydd digwyddiadau o’r fath yn cael eu hailadrodd trwy sicrhau: 

 y bydd yr unigolyn yr effeithiwyd arno yn cael yr un ymateb o safon 

uchel 

 y bydd unrhyw staff dan sylw yn cael eu trin mewn modd cyson 

 y bydd y digwyddiad yn cael ei adolygu mewn modd tebyg 

 bod y dysgu yn cael ei rannu a’i weithredu ar draws y sefydliad. 

Mae hyn yn broblem benodol yn y sector iechyd gan mai prin yw’r 

achlysuron pan fydd marwolaeth claf a gadwyd mewn ward iechyd 

meddwl yn destun FAI oni bai bod deddfwriaeth Iechyd a Diogelwch 

wedi ei thorri.  

 

Astudiaeth achos: Scottish Patient Safety Programme for Mental 

Health 

Mae’r ‘Scottish Patient Safety Programme for Mental Health’ 

(SPSPMH) yn rhaglen pedair blynedd sy’n canolbwyntio ar bum ffrwd 

                                      

106
 HMICS Thematic Inspection of Police Custody Arrangements in Scotland, Awst 2014. 
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gwaith: asesu risg a chynllunio diogelwch; dulliau atal ac arwahanu; 

rheoli meddyginiaethau yn fwy diogel; cyfathrebu wrth drosglwyddo; ac 

arweinyddiaeth a diwylliant. Gwnaed hyn trwy gasglu data a rhedeg 

astudiaethau peilot gyda staff rheng flaen i brofi’r ymyraethau. Bydd y 

rhai mwyaf effeithiol o’r rhain yn cael eu cyflwyno ar draws yr holl 

ardaloedd byrddau GIG. 

 

Argymhellion 

 Dylai pob lleoliad ystyried sut y gallant ddefnyddio’r Fframwaith Hawliau Dynol i 

wella’r prosesau a’r arferion presennol. 

 Rhaid i asiantaethau sy’n gyfrifol ar draws pob lleoliad sicrhau bod gan eu staff 

y sgiliau a’r adnoddau i sicrhau bod y rhai sy’n cael eu cadw’n gaeth gyda 

phroblemau iechyd meddwl yn cael eu trin yn briodol.  

 Dylai’r strwythurau ymchwilio i farwolaethau cleifion sydd wedi eu cadw yn 

gaeth mewn wardiau iechyd meddwl NHS Scotland gael eu cryfhau yn unol â’n 

Fframwaith Hawliau Dynol a’u gwneud yn gliriach. Gall y newidiadau polisi sydd 

ar y ffordd gan Lywodraeth yr Alban yng nghyswllt Ymchwiliadau Damweiniau 

Angheuol ymdrin â hyn a byddwn yn monitro’r cynnydd yn y maes hwn. 

 Er mwyn sicrhau bod digon o graffu ar farwolaethau yn y ddalfa, dylai’r 

asiantaethau sy’n gyfrifol gasglu, dadansoddi a sicrhau bod data ar gael yn ôl 

nodwedd a ddiogelir yn systematig. 

 Nid yw’r gwersi a ddysgwyd yng nghyswllt marwolaethau yn y ddalfa yn cael eu 

rhannu ar draws y lleoliadau. Dylai asiantaethau cyfrifol ystyried sut y gellid 

cyflawni hyn a’i weithredu. 
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Atodiad 1 | 

Geirfa  

Diffiniadau yn berthnasol i Loegr, yr Alban a Chymru, oni nodir yn wahanol. 

Absennol heb ganiatâd Pan fydd claf yn absennol heb ganiatâd o’r ysbyty yng 

Nghymru neu yn Lloegr heb gael ei ryddhau dan Adran 

17, neu pan na fydd yn dychwelyd i’r ysbyty ar y 

dyddiad a’r amser y dylai pan ddaw’r cyfnod o ryddhad i 

ben, neu yn absennol heb ganiatâd o gyfeiriad y mae’n 

ofynnol iddo fyw yno dan amodau ei ganiatâd i adael. 

Adrannau 135 ac 136 o 

Ddeddf Iechyd Meddwl 

1983 

Mae gan yr heddlu yng Nghymru a Lloegr y grym i fynd 

ag unigolion i fan diogel pan fydd ef neu hi mewn man 

preifat (adran 135) neu mewn man cyhoeddus (adran 

136) a bod yr heddlu yn meddwl bod gan yr unigolyn 

gyflwr iechyd meddwl a’i fod angen gofal. 

Argyfwng iechyd 

meddwl 

Pan fydd cyflwr meddyliol neu emosiynol unigolyn yn 

dirywio yn gyflym. 

Arolygiaeth Carchardai 

Ei Mawrhydi yng 

Nghymru a Lloegr 

(HMIP) 

Yr arolygiaeth annibynnol sy’n adrodd ar amodau i’r 

rhai sydd yn y carchar, sefydliadau troseddwyr ifanc a 

dalfa’r heddlu yng Nghymru a Lloegr a’u triniaeth.  

Arolygiaeth 

Cwnstabliaeth Ei 

Mawrhydi (HMIC) 

Sy’n arolygu a monitro lluoedd heddlu yng Nghymru a 

Lloegr yn annibynnol. 

Arolygiaeth Gofal Iechyd 

Cymru (HIW) 

Arolygiaeth annibynnol a rheoleiddiwr gofal iechyd yng 

Nghymru. 
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Asiantaeth Unrhyw sefydliad sy’n darparu gwasanaethau ar ran y 

wladwriaeth; er enghraifft, Ymddiriedolaethau Iechyd, 

Carchardai, NHS England, y Gwasanaeth Rheoli 

Troseddwyr Cenedlaethol, Arolygiaeth Carchardai Ei 

Mawrhydi a Chomisiwn Annibynnol Cwynion yr Heddlu. 

Awdurdod cyhoeddus ‘Unrhyw unigolyn sy’n sicr bod ei swyddogaethau yn 

swyddogaethau cyhoeddus eu natur’ (Adran 6 HRA). 

Mae hyn yn cynnwys carchardai ac ysbytai sy’n cael eu 

rhedeg yn breifat gan fod y cwmni sy’n eu rhedeg yn 

arfer swyddogaeth gyhoeddus. 

Black Mental Health UK Grŵp ymgyrchu hawliau dynol a sefydlwyd i ymdrin â’r 

gorgynrychiolaeth o bobl Affricanaidd Caribïaidd mewn 

gofal seiciatrig caeth a chodi ymwybyddiaeth i ymdrin 

â’r stigma sy’n gysylltiedig ag iechyd meddwl. 

Bwrdd Gweinidogol ar 

Farwolaethau yn y 

Ddalfa 

Yn dwyn at ei gilydd y rhai sy’n llunio penderfyniadau 

yng Nghymru a Lloegr sy’n gyfrifol am bolisïau a 

materion sy’n ymwneud â marwolaethau yn y ddalfa yn 

y Weinyddiaeth Gyfiawnder, y Swyddfa Gartref a’r 

Adran Iechyd. 

Claf anffurfiol/ 

gwirfoddol 

Unigolyn sy’n cael triniaeth mewn ysbyty ar sail 

anffurfiol gyda’i gytundeb ac sydd fel arfer wedi cytuno i 

gael ei dderbyn i’r ysbyty. 

Cleifion sy’n cael eu 

cadw yn gaeth 

Unigolyn sydd wedi cael ei gadw yn gaeth yn yr ysbyty 

dan Ddeddf Iechyd Meddwl 1983 neu Ddeddf Iechyd 

Meddwl (Gofal a Thriniaeth) (Yr Alban) 2003 

(MH(C&T)(S)A 2003). Maent yn gleifion ffurfiol nad oes 

ganddynt yr hawl i adael a byddant yn colli rhai hawliau 

pwysig sydd ar gael i gleifion anffurfiol. 

Clinigwr cyfrifol Yng Nghymru a Lloegr y gweithiwr iechyd meddwl 

proffesiynol sydd â chyfrifoldeb cyffredinol am ofal a 

thriniaeth unigolyn yn yr ysbyty. Gall fod yn feddyg ond 

gall hefyd fod yn weithiwr iechyd proffesiynol arall. 

 

 

Cofnod Hebryngwr Yn cynnwys gwybodaeth am natur fregus carcharor a’i 
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Personol (PER) gyflwr iechyd meddwl pan fydd yn cael ei drosglwyddo 

rhwng carchardai ac o fewn y system cyfiawnder 

troseddol yng Nghymru a Lloegr. 

Comisiwn Annibynnol 

Cwynion yr Heddlu 

(IPCC) 

Y corff annibynnol sy’n goruchwylio system gwynion yr 

heddlu yng Nghymru a Lloegr. 

Comisiwn Ansawdd 

Gofal (CQC) 

Y rheoleiddiwr annibynnol ar bob gofal iechyd a 

chymdeithasol i oedolion yn Lloegr. 

Comisiwn Lles Meddwl 

yr Alban (MWC) 

Corff annibynnol sydd â’i rôl yn cynnwys ymchwilio pan 

fyddant yn credu y gall rhywbeth fod wedi mynd o’i le o 

ran gofal a thriniaeth i unigolyn sy’n wynebu sialensiau 

iechyd meddwl neu anallu.    

Comisiynu Rhoi caniatâd i ddarparwyr allanol roi gwasanaethau ar 

ran corff cyhoeddus. 

Comisiynydd 

Ymchwiliadau ac 

Adolygu’r Heddlu 

Yn cynnal ymchwiliadau annibynnol i’r digwyddiadau 

mwyaf difrifol yn ymwneud â’r heddlu ac yn cynnig 

craffu annibynnol ar y ffordd y mae cyrff yr heddlu sy’n 

gweithredu yn yr Alban yn ymateb i gwynion gan y 

cyhoedd. 

Confensiwn y 

Cenhedloedd Unedig ar 

Hawliau Pobl ag 

Anableddau (UNCRPD) 

Cytundeb rhyngwladol sy’n dynodi hawliau unigolion 

gydag anableddau yn ogystal ag ymrwymiadau ar 

wladwriaethau i hybu, amddiffyn a sicrhau eu hawliau. 

Crwner Deiliad swydd farnwrol annibynnol, a benodir gan 

awdurdodau lleol yng Nghymru a Lloegr sy’n ymchwilio 

i farwolaethau y maent wedi cael adroddiad amdanynt, 

gan gynnwys: marwolaethau yn y carchar, yn y ddalfa 

gan yr heddlu neu tra bydd y claf wedi ei gadw dan 

Ddeddf Iechyd Meddwl 1983. 

Cwest neu wrandawiad 

cwest 

Ymchwiliad i ganfod ffeithiau mewn llys a gynhelir gan 

grwner yng Nghymru a Lloegr i bennu pwy sydd wedi 

marw, a sut, pryd a ble y digwyddodd y farwolaeth. 

Mae’n rhan o ymchwiliad y crwner. Nid yw cwest yn 

penderfynu ar unrhyw fater o ran atebolrwydd troseddol 

na sifil. Nid yw’n ceisio rhoi’r bai ar unrhyw un na 
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rhannu’r bai rhwng pobl neu sefydliadau. 

 

Cyffuriau gwrth-seicotig Ystod o feddyginiaethau a ddefnyddir ar gyfer rhai 

mathau o ofid meddyliol neu anhwylder a hefyd pryder 

difrifol neu iselder 

Cyflwr iechyd meddwl Anhwylder meddwl a all gyfiawnhau cadw unigolyn yn 

gaeth, ‘sectioned’. Yng Nghymru a Lloegr, anhwylder 

meddwl yw ‘unrhyw anhwylder neu anabledd y meddwl’ 

(adran 1 MHA) ac mae’n cynnwys unrhyw gyflwr iechyd 

meddwl sy’n cael diagnosis fel arfer mewn seiciatreg, 

ac anableddau dysgu. Ar gyfer dibenion adran 1, dim 

ond os bydd anabledd dysgu ‘yn gysylltiedig ag 

ymddygiad anarferol o ymosodol neu ddifrifol o 

anghyfrifol’ y bydd yn cael ei ystyried yn anhwylder 

meddwl. Yn yr Alban anhwylder meddwl yw ‘unrhyw 

salwch meddwl; anhwylder personoliaeth; neu 

anabledd dysgu, ym mha bynnag ffordd y mae wedi ei 

achosi neu yn cael ei fynegi’ (Adran 328 

MH(C&T)(S)A). 

Cynlluniau Asesu, Gofal 

yn y Ddalfa a Gwaith Tîm 

(ACCT) 

Sy’n nodi sut y bydd carcharor sydd mewn perygl yng 

Nghymru a Lloegr yn cael ei gadw yn ddiogel a pha 

gefnogaeth fydd yn cael ei rhoi iddo.  

Cynlluniau Cysylltu a 

Dargyfeirio 

Gweithwyr iechyd meddwl proffesiynol mewn 

gorsafoedd heddlu a llysoedd yn Lloegr sy’n sicrhau 

bod pobl sy’n dod i mewn i’r system cyfiawnder 

troseddol gyda chyflyrau iechyd meddwl, anableddau 

dysgu ac agweddau bregus eraill yn cael eu hadnabod 

a’u cyfeirio yn brydlon i wasanaethau iechyd a 

gwasanaethau eraill i gael y driniaeth neu’r gefnogaeth 

y mae arnynt ei hangen. 

Dalfa gyfreithiol Yn yr Alban mae unigolyn yn y ddalfa yn gyfreithiol os 

yw’n cael ei gadw’n gaeth neu yn ddarostyngedig i gael 

ei gadw mewn lleoliadau amrywiol gan gynnwys 

sefydliadau carchar a dalfa’r heddlu (adran 1 (4) o 

Ddeddf Ymchwiliadau Damweiniau Angheuol a 
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Marwolaethau Disymwth (Yr Alban) 1976). 

Dalfa’r heddlu Yng Nghymru a Lloegr ar gyfer dibenion yr Ymchwiliad 

hwn, unigolyn sydd yn y broses o gael ei arestio neu ei 

gludo i’r ddalfa; sydd wedi ei arestio neu ei gadw yn y 

ddalfa gan yr heddlu dan y Ddeddf Iechyd Meddwl. 

Deddf Hawliau Dynol 

1998 

Y statud sy’n gwneud y Confensiwn Ewropeaidd ar 

Hawliau Dynol (ECHR) yn rhan o’n cyfraith ni. Mae’n ei 

gwneud yn ofynnol i awdurdodau cyhoeddus weithredu 

yn unol â’r ECHR ac yn rhoi hawl i unigolyn y mae ei 

hawliau dynol wedi eu torri gan awdurdod cyhoeddus i 

ddwyn achos yn ein llysoedd ni. 

Deddf Iechyd Meddwl 

(Gofal a Thriniaeth) (Yr 

Alban) 2003 (MH(C&T) 

(S)A) 

Y ddeddf sy’n nodi pryd y gall unigolyn gael ei dderbyn, 

ei gadw a’i drin mewn ysbyty heb ei ganiatâd. Mae 

hefyd yn trafod eu hawliau, sut y gallant adael yr ysbyty 

a gofal dilynol. Yn yr Alban y mae’r Ddeddf mewn grym. 

Deddf Iechyd Meddwl 

1983 (MHA) 

Y ddeddf sy’n nodi pryd y gall unigolyn gael ei dderbyn, 

ei gadw a’i drin mewn ysbyty heb ei ganiatâd. Mae 

hefyd yn trafod eu hawliau, sut y gallant adael yr ysbyty 

a gofal dilynol. Yng Nghymru a Lloegr y mae’r Ddeddf 

mewn grym. 

Erthyglau 2 ac 14 y 

Confensiwn Ewropeaidd 

ar Hawliau Dynol (ECHR) 

Gwnaed y Confensiwn yn rhan o’n cyfraith ddomestig 

gan Ddeddf Hawliau Dynol 1998.  Mae Erthygl 2 yn 

ymrwymo’r wladwriaeth i amddiffyn hawl pawb i fywyd 

trwy ddeddfwriaeth. Mae’r ymrwymiad hwn yn cynnwys 

dyletswydd gadarnhaol ar y wladwriaeth i sicrhau bod 

camau ataliol yn cael eu cymryd i ddiogelu bywyd 

mewn rhai amgylchiadau ac i gynnal ymchwiliad priodol 

i farwolaethau y gall y wladwriaeth fod yn gyfrifol 

amdanynt. Mae Erthygl 14 yn darparu na fydd 

gwahaniaethu wrth fwynhau hawliau’r Confensiwn.  

Fframwaith Hawliau 

Dynol 

Fframwaith a luniwyd gan y Comisiwn sy’n nodi’r 

camau angenrheidiol gan garchardai, ysbytai a’r heddlu 

i fodloni eu hymrwymiadau dan Erthygl 2 o’r 

Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol i ddiogelu 

hawl pawb i fywyd. 
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Grwpiau Comisiynu 

Clinigol (CCG) 

Dyma’r cyrff sy’n comisiynu’r rhan fwyaf o’r 

gwasanaethau GIG ysbyty a chymunedol yn yr 

ardaloedd lleol y maent yn gyfrifol amdanynt. Mae’r 

gwasanaethau y mae’r CCG yn eu comisiynu yn 

cynnwys iechyd meddwl difrifol. 

Gwasanaeth Rheoli 

Troseddwyr 

Cenedlaethol (NOMS) 

Asiantaeth weithredol i’r Weinyddiaeth Gyfiawnder sy’n 

gyfrifol am y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol a 

Gwasanaeth Carchardai EM, sy’n rheoli carchardai 

sector cyhoeddus a sefydliadau troseddwyr ifanc yng 

Nghymru a Lloegr. 

Hawl i adael Adran 17 Yng Nghymru a Lloegr gall y clinigwr cyfrifol ganiatáu i 

glaf a gedwir yn gaeth adael yr ysbyty am amser 

cyfyngedig – hyd at wythnos fel arfer – naill ai gyda 

chwmni neu heb gwmni. 

Healthcare Improvement 

Scotland (HIS) 

Y sefydliad gwella gofal iechyd cenedlaethol yn yr 

Alban sy’n rhan o NHS Scotland. 

INQUEST Elusen sy’n rhoi cyngor am ddim i bobl yng Nghymru a 

Lloegr sydd wedi cael profedigaeth trwy farwolaeth yn y 

ddalfa. 

Man diogel Gall fod yn unrhyw le, ond yn fwy cyffredin mae’n 

ystafell benodedig neu set o ystafelloedd mewn 

gwasanaeth cleifion mewnol iechyd meddwl, adran 

argyfwng ysbyty gofal dwys (Man Diogel yn y Sector 

Iechyd), neu orsaf heddlu yng Nghymru a Lloegr. Dim 

ond mewn amgylchiadau eithriadol y dylid defnyddio 

gorsaf heddlu. Yn yr Alban nid yw gorsaf heddlu yn fan 

diogel a dim ond fel y dewis olaf y dylid ei defnyddio 

pan nad oes man diogel ar gael. 

 

 

 

Marwolaeth annaturiol Un o’r categorïau canlynol: wedi ei achosi gan yr 

unigolyn/hunanladdiad, marwolaethau a achoswyd gan 

unigolyn arall gan gynnwys dynladdiad, marwolaethau 

eraill annaturiol gan gynnwys gorddos, a marwolaethau 
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damweiniol a marwolaethau pan nad yw’r achos yn 

hysbys. 

 

Nodweddion a ddiogelir Sef oedran, anabledd, ail-aseinio rhywedd, 

beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gred, rhyw 

a thueddfryd rhywiol. Mae priodas a phartneriaeth sifil 

yn nodweddion a ddiogelir, ond dim ond yng nghyswllt 

cyflogaeth ac nid yw’n berthnasol i fod yn y ddalfa 

(Deddf Cydraddoldeb 2010). 

Oedolyn Ar gyfer dibenion yr ymchwiliad hwn mae’n unigolyn 18 

oed a hŷn.  

Ombwdsmon Carchardai 

a Phrawf (PPO) 

Yn cynnal ymchwiliadau annibynnol i farwolaethau a 

chwynion carcharorion a phobl ifanc sydd yn y ddalfa 

yng Nghymru a Lloegr. 

Panel Cynghori 

Annibynnol (IAP) 

Yn rhoi cyngor annibynnol ac arbenigedd i’r Bwrdd 

Gweinidogol – yn ymgynghori ac ymwneud â budd-

ddeiliaid i gasglu, dadansoddi a rhannu gwybodaeth 

berthnasol am farwolaethau yn y ddalfa a’r gwersi y 

gellir eu dysgu ohonynt. 

Peirianwaith Ataliol 

Cenedlaethol (NPM) 

Dynodwyd gan y Protocol Dewisol i’r Confensiwn rhag 

Arteithio a Thriniaeth neu Gosb Greulon, Annynol neu 

Ddiraddiol (OPCAT) i ymweld â mannau lle cedwir pobl, 

i fonitro’r driniaeth y mae’r rhai sy’n cael eu cadw’n 

gaeth yn ei gael a’r amodau ac i wneud argymhellion i 

atal camdriniaeth ar draws y Deyrnas Unedig. 

Prif Arolygwr Carchardai 

Ei Mawrhydi yn yr Alban 

(HMIPS) 

Yn arolygu sefydliadau carchar ledled yr Alban er mwyn 

archwilio’r driniaeth a gaiff carcharorion ar amodau ar 

eu cyfer. 

 

 

Prif Arolygwr 

Cwnstabliaeth Ei 

Mawrhydi yn yr Alban 

Yn craffu yn annibynnol ar Police Scotland ac yn 

arolygu canolfannau dalfa’r heddlu i fonitro’r driniaeth a 

gaiff y rhai yn y ddalfa a’r amodau ar eu cyfer. 
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Prif Grwner/Swyddfa’r 

Prif Grwner 

Pennaeth y system crwneriaid, yn cymryd cyfrifoldeb 

cyffredinol ac yn rhoi arweiniad cenedlaethol i 

grwneriaid yng Nghymru a Lloegr. 

Protocol Dewisol i’r 

Confensiwn rhag 

Arteithio a Thriniaeth 

neu Gosb Greulon, 

Annynol neu Ddiraddiol 

(OPCAT) 

Cytundeb hawliau dynol rhyngwladol a ddyluniwyd i 

gryfhau’r amddiffyniad i bobl a amddifadwyd o’u 

rhyddid. 

Protocolau Yng Nghymru a Lloegr cytundebau rhwng lluoedd 

heddlu ac asiantaethau eraill e.e. iechyd am ddelio 

gydag iechyd meddwl/iechyd corfforol/bod yn feddw 

Rhedeg i ffwrdd Unrhyw absenoldeb heb ganiatâd unigolyn sy’n agored 

i gael ei gadw dan Ddeddf Iechyd Meddwl 1983, er 

enghraifft: â hawl i adael yr ysbyty dan Adran 17, neu 

wedi ei ddal dan ‐bwerau tymor byr Adran 5, 135 neu 

136 yng Nghymru a Lloegr. 

Rheol Chatham House Pan fydd y rhai sy’n cymryd rhan mewn cyfarfod yn cael 

defnyddio’r wybodaeth a dderbyniwyd, ond na chânt 

ddatgelu pwy oedd yn cymryd rhan. 

Sefydliad carchar Unrhyw sefydliad y gall yr Ysgrifennydd Gwladol yng 

Nghymru a Lloegr neu Lywodraeth yr Alban ei ddarparu 

ar gyfer cadw oedolion a ddedfrydwyd i’r ddalfa am 

drosedd neu sydd ar remand. Ar gyfer dibenion yr 

Ymchwiliad hwn mae’n cynnwys carchardai a 

sefydliadau troseddwyr ifanc. 

 

Swyddog cyswllt teulu Staff yr Ombwdsmon Carchardai a Phrawf (PPO) sy’n 

rhoi gwybodaeth i deuluoedd mewn profedigaeth ac yn 

eu cefnogi yng Nghymru a Lloegr. 

Triage stryd Yng Nghymru a Lloegr cynlluniau pan fydd gweithwyr 

proffesiynol iechyd meddwl yn rhoi cyngor yn y fan a’r 

lle i swyddogion heddlu sy’n ymdrin â phobl gyda 

chyflyrau iechyd meddwl posibl. 
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Uned Reoli Sylfaenol Ardal blismona leol yng Nghymru a Lloegr – gellir hefyd 

ei galw yn Uned Heddlu Lleol, Isadran neu Ardal. 

Uned Ymchwilio i 

Farwolaethau’r Alban 

Uned arbenigol yn gyfrifol am ymchwilio i bob 

marwolaeth ddisymwth, amheus, damweiniol a heb 

esboniad. 

Y Concordat Gofal 

Argyfwng Iechyd 

Meddwl 

Cytundeb rhwng gwasanaethau ac asiantaethau sy’n 

ymwneud â gofal a chefnogaeth i bobl mewn argyfwng 

yn Lloegr. Mae’n nodi sut y bydd sefydliadau yn 

gweithio gyda’i gilydd i sicrhau bod pobl yn cael yr help 

y mae arnynt ei angen pan fyddant yn cael argyfwng 

iechyd meddwl.  

Ymchwiliad Damwain 

Angheuol (FAI) 

Gwrandawiad llys sy’n ymchwilio yn gyhoeddus i 

amgylchiadau marwolaeth yn yr Alban ac y mae Sirydd 

yn ei lywyddu. Ni all lunio unrhyw gasgliadau o fai na 

diffyg yn erbyn unigolion. Cynhelir ymchwiliad fel arfer 

os digwyddodd y farwolaeth yn y ddalfa dan y gyfraith, 

yn y carchar neu yn y ddalfa gan yr heddlu er enghraifft.  

Yn y ddalfa gan y 

wladwriaeth 

Yng Nghymru a Lloegr mae ‘Unigolyn yn y ddalfa gan y 

wladwriaeth os bydd ef neu hi yn cael ei gadw yn 

orfodol gan awdurdod cyhoeddus yn ystyr adran 6 o 

Ddeddf Hawliau Dynol 1998’ (adran 48(2) Deddf 

Crwneriaid a Chyfiawnder 2009). Ar gyfer dibenion yr 

Ymchwiliad mae hyn yn cynnwys: sefydliadau carchar, 

yn y ddalfa gan yr heddlu a chadw yn gaeth yn yr 

ysbyty dan y Ddeddf Iechyd Meddwl. 
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Atodiad 2 | 

Tirlun trefniadol ar draws lleoliadau 

yn yr Alban 

 Heddlu Carchardai Ysbytai 

Cyflawni Police Scotland Gwasanaeth 

Carchardai’r Alban 

Gwasanaeth Iechyd 

Gwladol 

Atebol i Lywodraeth yr Alban 

Awdurdod Heddlu’r 

Alban 

 

Arolygu Arolygiaeth 

Cwnstabliaeth Ei 

Mawrhydi yn yr Alban 

Arolygiaeth 

Carchardai Ei 

Mawrhydi yn yr Alban 

Healthcare 

Improvement 

Scotland 

Ymwelwyr Annibynnol 

â’r Ddalfa 

Comisiwn Lles Meddwl yr Alban 

Pwyllgorau Ymweld 

(o Awst 2015 – 

Monitro Carchardai 

Annibynnol) 

 

Adolygu Police Scotland 

 

Gwasanaeth 

Carchardai’r Alban 

NHS Scotland 

Healthcare 

Improvement 

Scotland 

Ymchwilio Swyddfa’r Goron 

Comisiynydd 

Ymchwiliadau ac 

Adolygu’r Heddlu 

Police Scotland 

Swyddfa’r Goron 

Police Scotland 

Swyddfa’r Goron 

Comisiwn Lles Meddwl yr Alban 

Uned Ymchwilio i Farwolaethau’r Alban 

Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch 
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Atodiad 3: Cylch Gorchwyl 

Ymchwiliad y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol i 

farwolaethau annaturiol pobl â chyflyrau iechyd meddwl yn y ddalfa 

Bydd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn archwilio’r dystiolaeth sydd ar 

gael am farwolaethau annaturiol pobl â chyflyrau iechyd meddwl yn y ddalfa mewn 

carchardai, yn y ddalfa gan yr heddlu ac ysbytai rhwng 2010 a 2013. Bydd y 

Comisiwn yn canolbwyntio ar y dystiolaeth bresennol a gall gysylltu â’r sefydliadau 

perthnasol i gynyddu ei ddealltwriaeth. 

Bydd y Comisiwn yn dadansoddi’r dystiolaeth i sefydlu’r graddau y cydymffurfiwyd ag 

Erthygl 2, ac Erthygl 2 ynghyd ag Erthygl 14, y Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau 

Dynol. 

Bydd y Comisiwn yn datblygu dealltwriaeth am y ffordd y mae sefydliadau wedi 

gweithredu argymhellion o ymchwiliadau ac adroddiadau blaenorol i farwolaethau 

annaturiol yn y ddalfa. 

Bydd y Comisiwn yn ymwneud ag unigolion o’r sefydliadau allweddol yn y tri lleoliad i 

bennu eu safbwyntiau ar ddiogelu oedolion yn y ddalfa sydd â chyflyrau iechyd 

meddwl. 

Nod y Comisiwn yw deall sut y gall cydymffurfio â’r Ddeddf Hawliau Dynol leihau neu 

ddiddymu’r risg o farwolaethau annaturiol pellach a gwneud argymhellion priodol. 

Bydd yr Ymchwiliad yn canolbwyntio ei waith casglu tystiolaeth yn Lloegr a Chymru. 

Bydd ymarfer casglu tystiolaeth ar wahân yn yr Alban, fydd yn cyd-fynd â Chynllun 

Gweithredu Cenedlaethol yr Alban dros Hawliau Dynol, yn ein galluogi i gasglu data 

ar draws Prydain. 
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Cysylltiadau 

Mae’r cyhoeddiad hwn a’r adnoddau hawliau dynol ar gael o wefan y Comisiwn: 

www.equalityhumanrights.com 

I gael cyngor, gwybodaeth neu gyfarwyddyd am gydraddoldeb, gwahaniaethu neu 

faterion hawliau dynol, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynghori a Chefnogi 

Cydraddoldeb, gwasanaeth annibynnol sy’n rhad ac am ddim. 

Gwefan  www.equalityadvisoryservice.com 

Ffôn               0808 800 0082 

Ffôn testun  0808 800 0084 

Oriau   09:00 hyd 20:00 (dydd Llun i ddydd Gwener) 

  10:00 hyd 14:00 (dydd Sadwrn) 

Post   FREEPOST Equality Advisory Support Service FPN4431 

Rhaid cyfeirio cwestiynau a sylwadau am y cyhoeddiad hwn at: 

correspondence@equalityhumanrights.com. Mae’r Comisiwn yn croesawu eich 

adborth. 

Fformatau eraill 

Mae’r adroddiad hwn ar gael fel ffeil PDF ac fel ffeil Microsoft Word o 

www.equalityhumanrights.com. Am wybodaeth ar gael mynediad at gyhoeddiadau’r 

Comisiwn mewn fformat arall, cysylltwch â: 

correspondence@equalityhumanrights.com 
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