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Crynodeb 

 

Ers 2004, mae strategaeth genedlaethol Cymru ar gyfer cyfiawnder ieuenctid wedi hybu 

‘plant yn gyntaf, troseddwyr yn ail’ fel egwyddor ganolog. Caiff hyn ei ystyried fel arwydd 

o ymdrechion sawl Llywodraeth ddilynol yng Nghymru i blannu cyfiawnder ieuenctid - 

sydd yn faes polisi lle nad oes ganddynt gymhwysedd deddfwriaethol - yn eu hagenda 

ehangach o gyfiawnder cymdeithasol wedi’i seilio ar y syniadau o hawliau, lles, ac ecwiti. 

Yn eu strategaeth cyfiawnder ieuenctid diweddaraf, amlyga Llywodraeth Cymru a Bwrdd 

Cyfiawnder Ieuenctid Cymru (2014) ddisgwyliad i bob gwasanaeth sy’n ymwneud â phlant 

a phobl ifainc i drin y rheiny sydd wedi/wrth risg o droseddi yn gyson â’r egwyddor ‘plant 

a phobl ifainc yn gyntaf”. Pwrpas yr astudiaeth hon yw canfod os yw, ac i ba raddau mae 

athroniaeth ‘plant yn gyntaf’ yn arwain ‘ymarfer torgorchymyn’ (breach practice) Timau 

Cyfiawnder Ieuenctid (TCI) a Llysoedd Ieuenctid yng Nghymru. I’r diben hyn, 

ymgymerwyd ymchwil â dau dîm a’u llysoedd ieuenctid cysylltiol rhwng Medi 2017 ag 

Ebrill 2019. 

 Dengys yr ymchwil nad yw ymwybyddiaeth o’r strategaeth gyfiawnder ieuenctid 

Cymru yn gyffredin ymysg ymarferwyr nac ynadon. Er bod y rhan fwyaf o’r rheolwyr yn 

gyfarwydd â’r ymadrodd, nid oedd llawer ohonynt yn deall “plant yn gyntaf” fel 

athroniaeth. Roedd ymrwymiad i fynd i’r afael ag anghenion llesiant plant - sef un o 

egwyddorion canolog athroniaeth ‘plant yn gyntaf’ - yn amlwg yng nghredoau ac 

ymarferion y rhan fwyaf o’r staff, ond yn gyffredinol roeddent yn ystyried hyn i fod yn 

rhywbeth i’w wneud ochr yn ochr â sicrhau bod y plant yn cydymffurfio â’r gorchymyn 

(order), yn hytrach na rhywbeth oedd yn hanfodol i, ac yn cael effaith uniongyrchol ar, 

gydymffurfiaeth y plant. Hyd yn oed pan gydnabuwyd anghenion lles fel rhwystr i 

gydymffurfiaeth, roedd gweithredu gweithdrefnau torgorchymyn yn aml yn cael ei 

gyfiawnhau ar sail y gred fod cyfrifoldeb y plentyn i gydymffurfio yn bwysicach na 

phopeth arall. Enghreifftiau cyffredin eraill o gyfiawnhau gweithredu gweithdrefnau 

torgorchymyn oedd ymlyniad i’r Safonau Cenedlaethol;  pryder dros ‘amddiffyn y 

cyhoedd’; ac amddiffyn enw da’r sefydliad. 

 Yn y llys, ymddangosodd patrwm clir o blant yn pledio’r ‘euog’ i droseddau ‘tor-

cytundeb statudol’ (breach of statutory order) heb fod wedi deall sylwedd y cyhuddiad. 

Roedd dealltwriaeth y plant o’r achosion (proceedings) a’r canlyniadau yn cael eu rhwystro 

ymhellach oherwydd ansawdd gwael ymdrechion yr ynadon i’w cynnwys yn y 

trafodaethau. Canlyniad y diffyg proses briodol (due process) yma, ynghyd a thuedd y TCI 

i weithredu gweithdrefnau torgorchymyn er gwaetha presenoldeb rhwystrau i 
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gydymffurfiaeth, oedd cosbi, ‘cyfrifoldebi’ (‘responsibilise’), a ‘throseddeiddio’ 

(criminalise) pobl ifanc am droseddau torgorchymyn (breach offences) lle nad oedd ei 

heuogrwydd yn amlwg. Mae canlyniadau hyn, a’r penderfyniadau a’r prosesau cysylltiol, 

yn hynod o bell o nod ac egwyddorion ‘plant yn gyntaf’.  

 

 

Nodyn gan yr awdur ar y defnydd o Saesneg yn y traethawd 

 

Gan nad yw pwnc y traethawd ymchwil yma yn hynod o ddatblygedig yn y Gymraeg, ceir 

mwy o ddefnydd y Saesneg na’r disgwyl yn ystod y traethawd. Er enghraifft, lle bu angen 

bathu term newydd, fe’i dilynir gan y term Saesneg mewn cromfachau. O ran cyfeirio at a 

dyfynnu dogfennau, lle’u bod ar gael yn y Gymraeg (megis polisïau Llywodraeth Cymru), 

defnyddir dyfyniadau o, a chyfeiriadau at, y fersiynau Cymraeg. Gyda phob dogfen sydd 

ond wedi’i hysgrifennu yn Saesneg, fodd bynnag, ni cheisir ei chyfieithu i’r Gymraeg. Y 

rheswm am hyn yw dyhead yr awdur i fod yn gaeth i ystyr gwreiddiol y testun. Yn yr un 

modd, gan i’r gwaith maes (casglu data) ar gyfer yr astudiaeth gael ei gyflawni trwy 

gyfrwng y Saesneg, defnyddir y dyfyniadau gwreiddiol trwy gydol y traethawd. 
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Geirfa: termau allweddol a’u defnyddir yn yr astudiaeth 

 

Achos / gwrandawiad 

torgorchymyn ‘Breach hearing’. Gwrandawiad llys i sefydlu euogrwydd 

plentyn am drosedd torgorchymyn statudol. 

 

Cynulliad Cenedlaethol 

Cymru Enw deddfwrfa Cymru cyn Mai 2020. Crewyd gan Ddeddf 

Llywodraeth Cymru 1998. 

 

Diffyg cydymffurfio/aeth Unrhyw ddigwyddiad lle metha’r plentyn i gydymffurfio â 

gofynion gorchymyn cyfiawnder troseddol (e.e. drwy golli 

apwyntiad neu dorri cyrffyw). Ni ddylid cymysgu 

digwyddiadau o ddiffyg cydyffurfiaeth gyda ‘torgorchymyn’.  

 

Gofyniad Goruwchwiliaeth 

a Gwyliadwriaeth Ddwys ‘Intensive Supervision and Surveillance requirement’. 

Gofyniad statudol a ellir ei atodi at Orchymyn Adsefyldu 

Ieuectid, Gorchymyn Cadw a Hyfforddi, neu fechnïaeth. 

 

Gorchmynion Cyfiawnder  

Troseddol  Unrhyw ddedrfryd a draddodir ar blentyn am drosedd sy’n 

mynnu cydymffurfiaeth gan y plentyn gydag un neu fwy o 

ofynion statudol yn y gymuned, a lle mae’r cyfrifoldeb dros 

orfodi’r gorchymyn (h.y. anfon y plentyn yn ôl i’r llys am 

wrandawiad torgorchymyn) yn eistedd gyda’r Tim 

Cyfiawnder Ieuenctid. Y dedfrydau hyn yw: Gorchymyn 

Atgyfeiriad (Referral Order), Gorchymyn Ad-dalu 

(Reparation Order), Gorchymyn Ailsefydlu Ieuenctid (Youth 

Rehabilitation Order), a Gorchymyn Cadw a Hyfforddi 

(Detention and Training Order). 

Gorchymyn Adsefydlu 

Ieuenctid ‘Youth Rehabilitation Order’. Math o ddedfryd cyfiawnder 

troseddol. 
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Gorchymyn Atgyfeiriad ‘Referral Order’. Math o ddedfryd cyfiawnder troseddol. 

 

Gorchymyn Cadw a  

Hyfforddi ‘Detention and Training Order’. Math o ddedfryd cyfiawnder 

troseddol. 

 

Gorfodi/aeth Cyfeiria hyn at weithred y Tim Cyfiawnder Ieuenctid yn 

cychwyn achos llys ar gyfer torgorchymyn. Dylid gwneud 

hyn dim ond os yw’r Tim Cyfiawnder Ieuenctid yn ystyried 

y diffyg cydymffurfiaeth i fod ‘annerbyniol’. 

 

Hanes torgorchymyn Llawfer i ddisgrifio plant ag un drosedd torgorchymyn 

cyfiawnder troseddol (TgCT) neu fwy ar eu cofnod yn y Tim 

Cyfiawnder Ieuenctid. Roedd plant ‘heb hanes 

torgorchymyn’ heb unrhyw droseddau TgCT ar eu cofnod. 

 

Llywodraeth Cynulliad 

Cymru (LlCC) Enw gweithrediaeth Cymru tan 2014. Cyn 2007 nid oedd 

didoliad cyfreithio rhwng y weithrediaeth a’r ddeddfwrfa, 

gyda Llywodraeth Cynulliad Cymru yn ymddwyn fel 

pwyllgor o’r Cynulliad. Gwahanodd Deddf Llywodraeth 

Cymru 2006 LlCC o’r ddeddfwrfa yn ffurfiol. Ail-enwyd 

LlCC fel Llywodraeth Cymru via Deddf Cymru 2014. 

 

Senedd Enw deddfwrfa Cymru ers Mai 2020 (newidiwyd via Deddf 

Senedd ac Etholiadau (Cymru) 2020.  

 

Torri gorchymyn Defnyddir hyn i ddynodi gweithred (neu ddiffyg gweithred) 

gan bobl ifainc sy’n golygu eu bod wedi methu, heb reswm 

dilys, a chydymffurfio efo gofyniad/ion eu gorchymyn 

cyfiawnder ieuenctid. 

Trosedd Torgorchymyn 

Statudol  ‘Breach of statutody order offence’. Disgrifia’r 

Weinyddiaeth Gyfiawnder a’r Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid  

y drosedd fel un o “fethiant, heb esgus rhesymol, i 
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gydymffurfio â gofynion gorchymyn statudol” (‘failing 

without reasonable excuse to comply with the requirements 

of an existing statutory order’ (YWG a’r BCI, 2017; YWG, 

BCI, GCPEM a’r GGI, 2020). Mae gorchmynion statudol yn 

cynnwys, on nid yn gyfyngedig i, orchmynion cyfiawnder 

troseddol (gweler diffiniad ‘gorchmynion cyfiawnder 

troseddol uchod) 

 

Trosedd Torgorchymyn 

Cyfiawnder Troseddol  

(TgCT) Mae’r term yma yn cyfeirio’n benodol at droseddau 

torgorchymyn statutol lle’r oedd y gorchymyn a dorrwyd yn 

un cyfiawnder troseddol (h.y. ddim yn un sifil). 

 

Ymarfer torgorchymyn Mae’r term yma yn cwmpasu’r holl weithredau a 

phenderfyniadau a wneir gan staff Tim Cyfiawnder 

Ieuenctid, aelodau Paneli Gorchymyn Atgyfeiriad, ac 

Ynadon Llysoedd Ieuenctid, mewn ymateb i ddiffyg 

cydymffurfiaeth gyda gorchmynion cyfiawnder troseddol. 

Gall hyn gynnwys gorfodaeeth (‘enforcement’), ond mae 

hefyd yn cynnwys amrediad each o ymatebion ffurfiol ac 

anffurfiol eraill y gellir eu defnyddio cyn / yn lle gorfodaeth.  
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Cyflwyniad i’r traethawd ymchwil. 

 

Cyflwyniad: ystyriaethau cychwynnol 

 

Ymchwilia’r astudiaeth hon i ba radd mae ‘ymarfer gorfodi’ gorchmynion cyfiawnder 

troseddol (breach practice)1 mewn Timau Cyfiawnder Ieuenctid a’u Llysoedd Ieuenctid 

cysylltiol yng Nghymru yn gyson efo athroniaeth ‘plant yn gyntaf’. I’r perwyl hyn, rhaid, 

yn gyntaf, esbonio beth yw ystyr athroniaeth cyfiawnder ieuenctid ‘plant yn gyntaf’. Yn y 

cyflwyniad byr yma, amlygir rhai ystyriaethau allweddol yng nghyd-destun syniad ‘plant 

yn gyntaf’ cyn symud ymlaen at y syniad o ‘orfodaeth’ a thorgorchymyn.  

 

(a) Plant yn Gyntaf 

 

Mae ‘plant yn gyntaf’, neu’n hytrach ‘plant yn gyntaf, troseddwyr yn ail’, wedi bod yn 

arwyddair gweledigaeth Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid Cymru (BCI Cymru) a sawl 

Llywodraeth ddilynnol yng Nghymru ar gyfer cyfiawnder ieuenctid byth ers cyhoeddi eu 

strategaeth gyntaf ar y cyd yn 2004 (e.e. Llywodraeth Cynulliad Cymru a’r BCI, 2004, 

2009; Llywodraeth Cymru a’r BCI, 2014). Tan yn ddiweddar, roedd y pwyslais hwn ar 

ganoli’r plentyn yn yr ymateb cyfiawnder ieuenctid yn gwrthgyferbynnu a’r neges gan 

lywodraeth y DU – hynny yw, mai prif bwrpas y System Cyfiawnder Ieuenctid (SCI) yw 

dal plant yn atebol am eu troseddau, a thrwy hynny yn pwysleisio’r ‘troseddwr’. Gweler y 

safbwynt yma’n eglur yn ymateb Y Weinidogaeth Gyfiawnder i adolygiad Charlie Taylor 

o’r SCI. Yma, maent yn datgan eu bod yn ymroddedig i “wella safonau” trwy sicrhau nad 

yw’r system yn unig yn “cosbi troseddau/i” ond hefyd yn “ymyrryd yn gynharach i atal 

troseddi ac adfer troseddwyr er mwyn atal troseddau pellach rhag cael eu cyflawni” (Y 

Weinidogaeth Gyfiawnder, 2016:3).  

 Fodd bynnag, yn ddiweddarach, mae ‘plant yn gyntaf’2 wedi dechrau treiddio 

cyfiawnder ieuenctid ar lefel awdurdodaeth glwm (jurisdictional) Cymru a Lloegr. Yn 

2015, cynhwysodd Cyngor Cenedlaethol Penaethiaid Heddlu ‘plant yn gyntaf’ fel 

egwyddor allweddol yn eu strategaeth heddlua, gyda’r teitl nodedig “Child-centred 

Policing” (CCPH, 2015). Yn 2018, mabwysiadodd y Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid ar gyfer 

                                                           
1 Mae'r term hwn yn cwmpasu'r holl benderfyniadau a wnaed a'r camau a gymerwyd gan staff y Tîmau Cyfiawnder 

Ieuenctid, gwirfoddolwyr y Panel Gorchmynion Atgyfeiriad, ac ynadon Llysoedd Ieuenctid, mewn ymateb i achosion o 

ddiffyg cydymffurfio â gorchmynion cyfiawnder troseddol. Gall hyn gynnwys gorfodaeth (‘enforcement’), ond mae 

hefyd yn cynnwys amrywiaeth o ymatebion anffurfiol a ffurfiol eraill y gellir eu defnyddio cyn/ yn lle gorfodaeth ffurfiol 

(gweler yr Eirfa). 
2 Fe'i defnyddir yn gyfnewidiol gyda 'phlant yn gyntaf, troseddwyr yn ail', neu gyfiawnder ieuenctid 'sy'n canolbwyntio ar 

y plentyn' / 'sy'n ystyriol o  blant'. 
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Lloegr a Chymru (BCI) ‘plant yn gyntaf’ fel gwerth sylfaenol (BCI, 2018a). Cyfnerthwyd 

hyn yn 2019 gan gyhoeddiad y Safonau Cenedlaethol newydd - Standards for children in 

the youth justice system – lle’r enwyd ‘plant yn gyntaf’ fel yr ‘egwyddor arweiniol’ ar 

gyfer y BCI. Mae’r Safonau yma yn cadarnhau beth a ddylai gwasanaethau cyfiawnder 

ieuenctid wneud i sicrhau bod eu gwaith yn gyson â’r egwyddor hwn (YWG a’r BCI, 

2019a). Efallai nad yw’r gymeradwyaeth hon o’r egwyddor ‘plant yn gyntaf’ yn 

annisgwyl, gan iddi ddigwydd o dan gadeiryddiaeth Charlie Taylor – a alwodd yn ei 

adolygiad o’r SCI am “newid yn y ffordd mae cymdeithas, yn cynnwys llywodraeth 

ganolog a lleol, yn meddwl am gyfiawnder ieuenctid fel ein bod yn gweld y plentyn yn 

gyntaf a’r troseddwr yn ail” (Taylor, 2016:3). Fodd bynnag, mae’r ffaith bod Y 

Weinidogaeth Gyfiawnder wedi caniatau’r Safonau yma hefyd yn awgrymu, ar y lleiaf, 

bod gwrthwynebiad Llywodraeth y DU i’r syniad o ‘blant yn gyntaf’ yn lleihau. 

 Er gwaetha’r ymchwydd diweddar ym mhoblogrwydd yr ymadrodd ‘plant yn 

gyntaf (troseddwyr yn ail)’, nid yw’n eglur o gwbl fod y grwpiau gwahanol sy’n ei 

hyrwyddo yn rhannu dealltwriaeth gyffredin o’i ystyr a goblygiadau ar gyfer 

gweithdrefnau ac arferion cyfiawnder ieuenctid. Cyn belled â’i fod yn rhybuddio rhag 

labeli plant fel ‘troseddwyr’, mae’r ymateb wedi bod yn gyson. Yn unol â’r dull a 

gymerwyd yng Nghymru ers yr ardrefniant datganoli cyntaf ym 1998, mae’r rhan fwyaf o’r 

sefydliadau mawr sy’n cyhoeddi polisiau a chyfarwyddyd ar gyfiawnder ieuenctid – gan 

gynnwys y Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid, y Cyngor Dedfrydu, a’r Cyngor Cenedlaethol 

Penaethiaid Heddlu – nawr yn gyson yn eu gwrthodiad o’r term ‘troseddwyd ifainc’ gan 

ffafrio ‘plant’ a/neu ‘pobl ifainc’. Mae hyd yn oed Llywodraeth y DU – a wnaeth fynnu’n 

ystyfnig i barhau i ddefnyddio’r term ‘troseddwyr ifainc’ yn eu hymateb i adolygiad Taylor 

– nawr yn ymddangos fel petai nhw yn newid eu geirfa, fel y dynodir yn y Papur Gwyn 

diweddar ar ddiwygiad dedfrydu (Y Weinidogaeth Gyfiawnder, 2020). Fodd bynnag, nid 

yw’r unffurfiaeth arwynebol yma ar draws y sefydliadau gwahanol yn ymestyn i ‘blant yn 

gyntaf’ ar lefel mwy sylfaenol – h.y. beth yw ei ystyr, beth yw ei nod, a beth yw ei 

alluogwyr.  

 Ar gyfer sawl sylwebydd academaidd, mae ‘plant yn gyntaf’ yn cyfeirio at fodel 

neu ddull cyfiawnder ieuenctid sydd yn athronyddol wahanol i’r paradeimau dominyddol 

eraill sydd wedi fframio polisi ac ymarfer cyfiawnder ieuenctid yng Nghymru a Lloegr 

(e.e. Haines a Drakeford, 1998; Haines a Case, 2015; McAra, 2018; Smith a Gray, 2019). 

Yn fras, mae’r paradeimau eraill wedi cael eu disgrifio fel ‘welfarism’; ‘just desert’; 
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‘actuarialism’; a ‘restoration’ (gweler, e.e. McAra, 2010; Muncie, 2011).3 Dadleuir for pob 

un o’r paradeimau yma yn ymhlygu dealltwriaeth benodol o beth sy’n achosi troseddi gan 

bobl ifainc, yn ogystal â lluniad (construction) o blant a ‘phlentyndod’ (Smith, 2014). 

Mae’r credoau yma yn cyfrannu at siapio athroniaeth cyfiawnder ieuenctid, a ddylai 

gyfarwyddo, dywys, a rhoi ystyr i bob penderfyniad ac ymyrraeth gyda phlant sydd wedi 

torri’r gyfraith (Haines a Drakeford, 1998). Tra bod rhaid gwahaniaethau rhwng cyfrifon 

gwahanol o ‘blant yn gyntaf’ o ran yr egwyddorion penodol maent yn eu henwi, mae’r brif 

nod yn ymddangos i fod yn gyson: hybu cyfiawnder cymdeithasol ym mywydau plant (e.e. 

Haines a Drakeford, 1998; Drakeford, 2010; Haines a Case, 2015; McAra, 2018; Phoenix, 

2018; Smith a Gray, 2019; Gray, 2019; Bateman, 2020).  

 Fodd bynnag, mae ymchwiliad Thomas i ddiwylliant ymarferwyr mewn dau Dîm 

Cyfiawnder Ieuenctid (TCI) yng Nghymru a dau yn Lloegr yn awgrymu nad yw ‘plant yn 

gyntaf’ wedi cael ei ddeall gan ymarferwyr yn yr un modd â’r academyddion. Ceir arwydd 

clir o hyn yn ei chanfyddiad bod rhai ymarferwyr yn gweld angen i wahaniaethu rhwng 

triniaeth plant ar sail difrifoldeb eu trosedd(au): “it was questioned whether a genuinely 

‘children first’ approach could still be taken when serious offences had been committed… 

offending behaviour could not always simply be excused on the grounds that the 

perpetrator was a child” (Thomas, 2015:187). Mae canfyddiadau Thomas wedi codi 

cwestiynau pwysig am y ffordd y caiff ‘plant yn gyntaf’ ei ddeall a’i weithredu gan 

ymarferwyr cyfiawnder ieuenctid, ac mae hyn wedi ysgogi rhai academyddion i gwestiynu 

os, o leiaf mewn rhai ardaloedd, yw ‘plant yn gyntaf, troseddwyr yn ail’ yn adlewyrchu 

“branding exercise rather than a paradigmatic shift” (Evans et al., 2017:14).  

 Wrth gwrs, mae’n bwysig nodi bod astudiaeth Thomas dim ond yn dal syniadau 

gan bedwar TCI ac felly, fel y cydnabu’r awdur, ni allwn dybio eu bod yn gynrychiadol o’r 

holl TCI yng Nghymru a Lloegr. Mae astudiaeth fwy diweddar o TCI yn Lloegr yn 

awgrymu bod rhai ohonynt yn gweithredu model o ymarfer yn seiliedig ar athroniaeth 

‘plant a phobl ifainc yn gyntaf’ sydd yn “prioritize the well-being of children, irrespective 

of their involvement in criminal behaviour” (Smith a Gray, 2019:562; gweler hefyd Byrne 

a Case, 2016). Mae’r gwasanaethau cyfiawnder ieuenctid yma yn lleoli ymddygiad 

troseddol o fewn amgylchiadau personal a chymdeithasol ehangach unigolion, ac felly, 

cynigiant eu gwasanaethau i bob plentyn dan anfantais, nid yn unig y rheiny sy’n troseddu 

(ibid.). Ond hyd yn oed yn y gwasanaethau yma dadleuir fod problemau plant yn tueddu 

                                                           
3 Nodwyd ‘dargyfeirio' ac 'ymyrraeth finimwm' hefyd fel 'modelau' penodol o gyfiawnder ieuenctid (gweler e.e. 

Cavadino a Dignan, 2006, Haines a Case, 2018), er eu bod hefyd wedi cael eu nodweddu - yn fwy cywir, ym marn yr 

ymchwilydd hwn – fel 'strategaethau' neu egwyddorion galluogi arferion cyfiawnder ieuenctid 'plant yn gyntaf' (Haines a 

Drakeford, 1998; Haines a Case, 2015). 
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cael eu priodoli i ddiffygion unigolion a theuluol, heb lawer o ystyriaeth / gymryd camau i 

fynd i’r afael ag anfanteision ac anghydraddoldebau strwythurol (Gray, 2019).  

Mae ystyriaeth o sut mae staff TCI ac ynadon Llysoedd Ieuenctid yn deall ‘plant yn 

gyntaf’ yn rhan bwysig o’r ymchwil yma mewn i ymarferion torgorchymyn (breach 

practice). Ymddengys yn rhesymol i awgrymu bod diffyg dealltwriaeth eglur o graidd 

athronyddol y datganiad ‘plant yn gyntaf (troseddwyr yn ail)’ yn debygol o arwain at 

amrywiaeth yn nehongliad ymarferwyr ohono. O ganlyniad, gellir disgwyl effaith 

amrywiol ar ymarfer cyfiawnder ieuenctid, gyda thybiaethau unigolion ynglŷn ag achosion 

troseddi, natur plentyndod, a’r syniadau cysylltiol o gyfrifoldeb a strwythur, yn effeithio 

hynny. Gan fod yr astudiaeth hon yn ffocysu ar DCI a Llysoedd Ieuenctid yng Nghymru, 

mae’n angenrheidiol, yn gyntaf oll, ystyried pa luniadau (constructions) o blant / 

blentyndod, droseddi ieuenctid, a chyfiawnder cymdeithasol, sy’n cael eu hadlewyrchu ym 

mholisi cymdeithasol a strategaethau cyfiawnder ieuenctid Cymru. Mae hyn gan eu bod yn 

darparu cyd-destun hanfodol ar gyfer dehongli’r datganiad ‘plant yn gyntaf, troseddwyr yn 

ail’ yng Nghymru (gweler Pennod 1). 

 

(b) Torgorchymyn (Breach) 

 

Mae ystyriaeth gychwynnol o’r llenyddiaeth (prin iawn) ar ‘dorgorchymyn’ (breach) yn y 

system cyfiawnder ieuenctid (SCI) yn awgrymu bod y broses torgorchymyn ffurfiol ar 

gyfer gorfodi gorchmynion cyfiawnder troseddol (criminal justice orders) yn anodd ei 

sgwario gydag athroniaeth ‘plant yn gyntaf. Mae hyn oherwydd bodolaeth risg o niwed i 

blant sydd yn gynhenid i’r broses dorgorchymyn. Er enghraifft, mae rhai sylwebwyr wedi 

nodi pryder am y cysylltiad rhwng tor-cytundeb a dedfrydau carcharol (Hart, 2010 a 2011; 

Bateman, 2011). Er bod yr astudiaethau yma bron yn ddeng mlwydd oed a bod yr ystâd 

garcharol wedi crebachu’n sylweddol ers hynny (YWG a’r BCI, 2020a), mae dedfryd 

garcharol am drosedd ‘torgorchymyn statudol’ (breach of statutory order) yn dal i fod yn 

bosibl ac felly yn achos pryder perthnasol.  

Fodd bynnag, mae’r pryder bod y broses torgorchymyn yn gallu niweidio plant yn 

ehangach na’r posibilrwydd o ganlyniad carcharol. Dadleuir (e.e. McAra a McVie, 2007) 

bod profi prosesau cyfiawnder troseddol ffurfiol, megis achosion llys, yn medru bod yn 

brofiad niweidiol yn ei hun, yn annibynnol o ganlyniad yr achos. Gan ddilyn dadleuon 

Becker (1963) a Lemert (1951) yn eu datblygiad o Theori Labeli, mae McAra a McVie 

(2007) yn mynnu bod cyswllt rheolaidd gyda’r system cyfiawnder troseddol ffurfiol yn 

gallu aseinio label ‘troseddwr’ i’r plentyn, label a all arwain rhai pobl ifainc sydd heb wrth-
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ddylanwadau cadarnhaol i’w fewnoli. Ymysg amrediad o ganlyniadau negyddol y mai’r 

posibilrwydd o gynydd mewn ymddygiad troseddol o ganlyniad i hunan-ganfyddiad fel 

‘troseddwr’. Gall yr hunaniaeth yma gael ei atgyfnerthu gan actorion o fewn a thu allan i’r 

SCI os ydyn nhw’n ffocysu ar droseddau’r bobl ifainc ar draul eu cryfderau ac anghenion 

ehangach. Yn ôl y safbwynt yma, mae cael eich anfon nôl i’r llys ar gyfer gwrandawiad 

torgorchymyn yn gallu bod yn niweidiol i les y plentyn per se, yn annibynnol o ganlyniad 

y gwrandawiad.  

Mae ffordd arall y gall y broses torgorchymyn fod yn niweidiol yn ymwneud â 

thegwch a dilysrwydd - canfyddedig a gwirioneddol - y broses a'r canlyniad (Hart, 2011; 

gweler hefyd Robinson a McNeill, 2008, 2012; Bottoms, 2001). Cododd astudiaeth Hart 

(2011) bryderon ynghylch plant yn cael eu 'tynghedu i fethu' (‘set up to fail’) trwy osod 

gofynion statudol llym heb ystyried amgylchiadau a gallu'r plant i gydymffurfio â'r 

gofynion. Dadelua Hart bod y tuedd yma yn cael ei waethygu gan gymhwystra anhyblyg 

o’r Safonau Cenedlaethol gan DCI (gweler hefyd Bateman, 2011). Trwy fethu â mynd i’r 

afael â’r rhwystrau i gydymffurfiaeth plant, gall plant sy’n cael eu hanfon nôl i’r llys am 

ddiffyg cydymffurfiaeth gael eu cosbi am amgylchiadau nad oes ganddynt bŵer na gallu 

i’w newid. Byddai hyn nid yn unig yn annheg; byddai hefyd yn rhoi plant drwy brofiadau 

pellach o ‘fethiant’ a allai atgyfnerthu hunan-ganfyddiad negyddol. Gallai hefyd danseilio 

bwriad neu awydd y plentyn i gydymffurfio yn y dyfodol. 

Er hynny, nid yw’r broses torgorchymyn yn gyfyngedig i fecanweithiau ffurfiol 

sy’n gwthio’r plant nôl yng nghyfeiriad y llys. Yn wir, y penderfyniad cyntaf sydd rhaid i 

ymarferwyr Timau Cyfiawnder Ieuenctid (TCI) wneud yn sgîl diffyg cydymffurfiaeth gan 

blant yw penderfynu a oes rheswm ‘derbyniol’ amdano (YWG a’r BCI, 2013).4 I’r perwyl 

hwn, mae gan DCI gryn gyfle i arfer ‘disgresiwn proffesiynol’ wrth wneud penderfyniad 

o'r fath. Mae p'un a yw'r TCI yn defnyddio'r disgresiwn hwn, ac i ba bwrpas, yn rhan o'r 

ymchwiliad hwn. 

 

Rhesymwaith yr astudiaeth 

 

“The process of breach in community supervision is by far the most important 

criminological issue that you never read about.” 

 

(Maruna, S. yn Boone a Maguire, 2018) 

 

                                                           
4 Yn ôl y Safonau Cenedlaethol oedd mewn grym yn ystod cyfnod casglu data’r astudiaeth hon. 
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Mae'r dyfyniad hwn yn crynhoi'r rhesymeg gyntaf ar gyfer yr astudiaeth hon: nid oes 

llawer o ymchwil am brosesau ac arferion torgorchymyn yn bodoli (gweler hefyd 

Ugwudike, 2011, 2012; Robinson a McNeill, 2008, 2012). Nid awgrym yw hyn bod 

torgorchymyn yn bwnc sydd wedi cael ei anwybyddu gan academyddion: yn y DU, mae 

corff helaeth o lenyddiaeth ar oruchwylio 'troseddwyr' yn y gymuned o reidrwydd wedi 

archwilio rôl a goblygiadau (peidio) cydymffurfio ac ymarfer gorfodi (enforcement 

practice) (e.e. Bottoms, 2001; Deering, 2011; Robinson a McNeill, 2008; Ugwudike, 2011; 

Ugwudike a Raynor, 2013). Yn hytrach, y farn yw bod yr amrywiad eithafol rhwng ac o 

fewn awdurdodaethau mewn gweithdrefnau, penderfyniadau, a chanlyniadau 

torgorchymyn, yn mynnu archwiliad manwl o'r prosesau a'r arferion amrywiol hyn (Boone 

a Herzog-Evans, 2013). 

Tra bod cyhoeddiad Boone a Maguire (2018) yn mynd rhywfaint o’r ffordd i 

unioni’r diffyg hwn, mae ei gwmpas wedi’i gyfyngu i brosesau ac ymarfer torgorchymyn 

gydag oedolion yn y system cyfiawnder troseddol. Hyd y gŵyr yr ymchwilydd hwn, nid 

oes dadansoddiad cymharol cyfatebol o brosesau ac arferion torgorchymyn mewn 

systemau cyfiawnder ieuenctid yn bodoli. O ran y System Cyfiawnder Ieuenctid (SCI) yng 

Nghymru a Lloegr, yn benodol, mae prinder mawr yn y llenyddiaeth ar dorgorchymyn. 

Dim ond un astudiaeth sydd wedi canolbwyntio'n llwyr ar y dylanwadau ar ddiffyg 

cydymffurfiaeth ac arferion gorfodi (enforcement practice) TCI - astudiaeth ddwy ran dan 

arweiniad Hart yn 2010-11 (Hart, 2010; 2011a; 2011b). Mae llond llaw o astudiaethau 

eraill wedi archwilio materion yn ymwneud â thorri amodau, megis astudiaeth Grandi ac 

Adler (2016) o ffactorau ‘criminogenig’ a chymdeithasol pobl ifanc sy’n torri eu 

gorchmynion; ac erthygl Bateman (2011) ar agweddau ymarferwyr tuag at dorgorchymyn 

a gorfodi (enforcement) cyn ac ar ôl y ‘punitive turn’. Mae astudiaeth gymharol Thomas 

(2015) o ddiwylliannau ac ymarfer TCI yng Nghymru hefyd yn ystyried agweddau 

ymarferwyr tuag at gydymffurfio, torgorchymyn, a gorfodi, ac mae Field (2007) yn 

cyffwrdd ag agweddau ymarferwyr mewn TCI yng Nghymru tuag at dorgorchymyn. Felly, 

mae prinder ymchwil ar y pwnc diffyg cydymffurfiaeth a thor-gorchymyn yn reswm dilys 

dros yr ymchwiliad hwn i arferion torgorchymyn a gorfodi. 

Fodd bynnag, mae ail resymeg yr astudiaeth hon yn ymwneud â’i gyd-destunoli o 

fewn y disgwrs ‘plant yn gyntaf’. O ystyried natur lwythog gynhenid y datganiad ‘plant yn 

gyntaf (troseddwyr yn ail)’ o ran gwerthoedd, mae’n awgrymu, o leiaf, agwedd 

egwyddorol tuag at ymarfer cyfiawnder ieuenctid. Golyga hyn, beth bynnag fo egwyddor / 

egwyddorion penodol ‘plant yn gyntaf’, y dylent fod yn berthnasol i bob penderfyniad sy’n 

ymwneud â phlant yn y SCI. Pa ffordd well, felly, i weld a yw, a sut, mae athroniaeth 
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‘plant yn gyntaf’ wedi treiddio trwy ymarfer, na thrwy ganolbwyntio ar y penderfyniadau a 

wneir pan fydd pethau’n mynd ‘o chwith’ – h.y. pan fydd plant yn methu â chydymffurfio 

â’u gorchmynion?  

 

Nod a chwestiynau’r ymchwil 

 

Prif nod yr ymchwil yw canfod a yw, ac i ba raddau, mae ymatebion Timau Cyfiawnder 

Ieuenctid yng Nghymru i ddiffyg cydymffurfiaeth â gorchmynion cyfiawnder troseddol yn 

seiliedig ar athroniaeth ‘plant yn gyntaf’. Mae pedwar cwestiwn cysylltiedig yn llywio’r 

astudiaeth: 

 

1. Sut y gellir deall y syniad o gyfiawnder ieuenctid ‘plant yn gyntaf’ yng nghyd-

destun polisïau Cymru, a sut y caiff ei ddehongli gan Dimau Cyfiawnder Ieuenctid 

ac ynadon Llysoedd Ieuenctid yng Nghymru? 

 

2. Beth sy'n dylanwadu ar gydymffurfiaeth plant (neu ddiffyg cydymffurfiaeth) â 

gorchmynion cyfiawnder troseddol? 

 

3. Sut mae Timau Cyfiawnder Ieuenctid ac ynadon Llysoedd Ieuenctid yn ymateb i 

ddiffyg cydymffurfiaeth â gorchmynion cyfiawnder troseddol, a beth sy'n llywio eu 

penderfyniadau? Yn benodol, a oes unrhyw dystiolaeth o athroniaeth ‘plant yn 

gyntaf’ yn sail i’w penderfyniadau? 

 

4. Pa effaith mae'r penderfyniadau hyn yn ei chael ar y plant dan sylw, a beth yw'r 

goblygiadau i gyfiawnder ieuenctid yn lleol ac yn genedlaethol? 

 

Cwmpas yr astudiaeth 

 

1. Math o dorgorchymyn: Mae'r astudiaeth hon yn ymchwilio i arfer torgorchymyn a 

gorfodi mewn perthynas â diffyg cydymffurfiaeth â gorchmynion llys troseddol yn 

y System Cyfiawnder Ieuenctid – h.y. Gorchmynion Ad-dalu, Gorchmynion 

Atgyfeiriad, Gorchmynion Ailsefydlu Ieuenctid, a Gorchmynion Cadw a Hyfforddi 

(gweler yr Eirfa am esboniad o'r termau allweddol). Nid yw’n ymchwilio i’r 

prosesau a’r penderfyniadau sy’n ymwneud â mathau eraill o dorgorchymyn, sef: 

torri Rhybudd Amodol Ieuenctid (Youth Conditional Caution); torri mechnïaeth 
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(breach of bail); torri rhyddhau amodol (breach of conditional discharge); a thorri 

gwarediad sifil (breach of civil disposal). Y rheswm am hyn yw bod y ffordd y mae 

pob ‘trosedd torgorchymyn’ yn codi; goblygiadau'r tor-gorchmynion; a rôl y TCI 

yn y broses, yn wahanol yn ôl pob math. Er bod pob math o dorgorchymyn yn 

werth ymchwilio iddo, mae’r astudiaeth hon wedi’i chyfyngu’n fwriadol i alluogi 

ymchwiliad manwl i dorri gorchmynion cyfiawnder troseddol. 

 

2. ‘Galw’n ôl’ (recall): Er bod y broses ‘Galw’n ôl’ ar gyfer dedfrydau garcharol 

tymor hwy a basiwyd gan Lys y Goron yn rhannu tebygrwydd â’r broses 

torgorchymyn ar gyfer gorchmynion cyfiawnder troseddol, ni chaiff ei gynnwys yn 

yr ymchwiliad hwn. Y rheswm am hyn yw, yn wahanol i’r broses torgorchymyn ar 

gyfer ‘gorfodi’ gorchmynion cyfiawnder troseddol, dim ond un canlyniad sydd i 

‘alw’n ôl’: mynd yn ôl i’r carchar. Felly, er y gellir deall y broses torgorchymyn ar 

gyfer gorchmynion cyfiawnder troseddol fel ffordd o geisio ‘gorfodi’ 

cydymffurfiaeth plant yn y gymuned (er gwaetha’r risg o gael dedfryd garcharol fel 

cosb), nid oes gan y broses ‘galw’n ôl’ unrhyw nod o’r fath. Yn ogystal â hyn, nid 

oes cyfle i’r plentyn ymddangos yn y llys mewn achosion ‘galw’n ôl’ cyn iddo / 

iddi gael ei ddychwelyd i'r ddalfa: os cymeradwyir cais ‘galw’n ôl’ y TCI gan y 

Grŵp Amddiffyn Cyhoeddus Rheoli Troseddwyr, rhoddir diddymiad trwydded 

(revocation of licence) i'r TCI er mwyn i’r plentyn gael ei arestio ar unwaith. Yn 

wahanol i wrandawiadau llys ar gyfer torri gorchmynion cyfiawnder troseddol, nid 

oes gan y plentyn unrhyw ran i'w chwarae yn y penderfyniad i gymeradwyo/wrthod 

y cais am alw’n ôl. Wedi dweud hynny, mae’r canllawiau’n nodi mai “dim ond 

toriadau mawr o amodau trwydded” ddylai arwain at gais galw’n ôl, sy’n awgrymu 

bod ffyrdd anffurfiol o ddelio â thoriadau ‘mân’ ac y gall TCI ymarfer disgresiwn 

yma hefyd (BCI, 2019b: adran 6.18). 

 

3. Llysoedd: Er bod yr astudiaeth hon yn canolbwyntio ar DCI a Llysoedd Ieuenctid, 

rhaid cydnabod bod Llysoedd y Goron, yn ogystal â Llysoedd Ieuenctid, yn medru 

gosod Gorchmynion Ailsefydlu Ieuenctid (GAI), a Gorchmynion Cadw a Hyfforddi 

(GCH), ac, mewn rhai achosion, Gorchmynion Atgyfeiriad (gweler Referral Order 

Guidance, YWG a’r BCI, 2018). Un cyfyngiad ar yr astudiaeth hon yw nad yw'n 

ystyried unrhyw wahaniaethau posibl yn y broses o wneud penderfyniadau rhwng 

ynadon Llys Ieuenctid a barnwyr Llys y Goron. Gall hwn fod yn faes ymchwil yn y 

dyfodol. Wedi dweud hynny, mae'n gyffredin i'r Llys Ieuenctid ddelio ag achosion 
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torgorchymyn hyd yn oed pan mai Llys y Goron wnaeth osod y gorchymyn 

gwreiddiol. Pan osodir GCH yn Llys y Goron, rhaid i’r barnwr esbonio i’r plentyn 

“Failing to co-operate with supervision, he/she may be taken before the Youth 

Court…” (Coleg Barnwrol, 2019: adran 4:37) . O ran GAI, mae Atodlen 1 

(para.36) o’r Ddeddf Cyfiawnder Troseddol a Mewnfudo 2008 yn dweud “where 

the Crown Court makes a youth rehabilitation order, it may include in the order a 

direction that further proceedings relating to the order be in a Youth Court”. Gyda'i 

gilydd, awgryma hyn bod mwyafrif o achosion torgorchymyn gan blant a phobl 

ifainc yn debygol o gael eu clywed yn y Llys Ieuenctid.  

 

Strwythur y traethawd: trosolwg. 

 

Trefnir y traethawd fel hyn: 

 

Mae Penodau 1 a 2 yn cyflwyno adolygiad o lenyddiaeth academaidd, ymchwil, 

deddfwriaethau (lle’n berthnasol), polisiau, a chanllawiau statudol, sy’n ymwneud â’r 

syniadau o ‘blant yn gyntaf’, a thororchymyn, yn y System Cyfiawnder Ieuenctid. 

Dangosir ym Mhennod 1 fod ‘plant yn gyntaf’ yn gysyniad nad oes ganddo ddiffiniad y 

cytunwyd arno. O ystyried bod yr ymchwil hwn yn ceisio sefydlu a yw, ac i ba raddau mae 

athroniaeth ‘plant yn gyntaf’ yn sail i weithdrefnau torgorchymyn, mae angen cael 

diffiniad gweithredol o’r athroniaeth hon. Trwy archwilio sut mae 'plant yn gyntaf' wedi 

cael ei nodweddu a'i ddatblygu gan amryw o randdalwyr - academyddion, ymarferwyr, 

llunwyr polisi, a sefydliadau hawliau dynol rhyngwladol - mae'r bennod yn nodi'r hyn y 

gellir yn rhesymol ei ystyried yn nod hollgyffredinol, ac egwyddorion galluogol craidd, yr 

athroniaeth 'plant yn gyntaf' ar gyfer cyfiawnder ieuenctid yng Nghymru. Defnyddir y 

diffiniad gweithredol hwn fel offeryn dadansoddi trwy gydol y traethawd ymchwil.  

Mae Pennod 2 yn archwilio’r cysyniad, a’r broses, o ‘dororchymyn’ yn y System 

Cyfiawnder Ieuenctid. Wrth geisio egluro sut y gellir deall ac arfer gweithdrefnau 

torgorchymyn mewn modd sy’n gyson â’r diffiniad gweithredol o ‘blant yn gyntaf’ a 

gyflwynir yn y bennod gyntaf, cwestiynir y syniad o ‘gydymffurfio’ ei hun. Sut olwg sydd 

ar gydymffurfio â gorchmynion cyfiawnder troseddol? Pam ei fod yn bwysig, a beth sy’n 

dylanwadu ar gydymffurfiaeth? Yn hanfodol, pwy sy'n gyfrifol pan fydd plentyn yn methu 

â chydymffurfio? Mae pwrpas gweithdrefn torgorchymyn hefyd yn cael ei ystyried, gan 

dynnu ar lenyddiaeth o'r gwasanaeth prawf yn ogystal â llenyddiaeth cyfiawnder ieuenctid 

ehangach. Gan gydnabod bod arferion torgorchymyn TCI ac ynadon Llys Ieuenctid yn 
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cael eu dylanwadu gan fwy na dehongliadau o achosion diffyg cydymffurfiaeth ac o 

bwrpas torgorchymyn, mae'r bennod wedyn yn cynnig dehongliad beirniadol o’r 

deddfwriaethau a chanllawiau sy'n llunio'r broses torgorchymyn.  

Ym Mhennod 3, ceir trafodaeth o’r strategaeth, dyluniad, a’r dulliau ymchwil a 

ddefnyddiwyd er mwyn mynd i’r afael a’r cwestiynau ymchwil. Mae hyn yn cynnwys 

cyfiawnhad dros y strategaethau samplo gwahanol; yr ystyriaethau moesegol a’r rhwystrau 

y profwyd yn ystod y cyfnod casglu data yn yr ymchwil; trafodaeth o’r ffordd y 

dadansoddwyd y data; a myfyrdod ar gyfyngiadau dyluniad a gweithrediad yr ymchwil.  

Mae Penodau 4, 5 a 6 yn cyflwyno canfyddiadau’r astudiaeth, ar sail y data a 

gasglwyd rhwng Medi 2017 ac Ebrill 2019.5 Canfyddiadau meintiol, yn bennaf, yw’r rhai a 

gyflwynir ym Mhennod 4. Maent yn darparu trosolwg o hanes cyfiawnder ieuenctid a 

demograffeg gymdeithasol y plant a oedd yn destun gorchmynion cyfiawnder troseddol yn 

y ddau Dîm Cyfiawnder Ieuenctid, gan gymharu plant a oedd wedi torri o leiaf un 

gorchymyn â'r rhai nad oeddent erioed wedi torri gorchymyn. Mae'r bennod hefyd yn 

craffu ar, a herio’r ystadegau swyddogol ar dororchymyn yn y SCI, gan ddatgelu 

cyfyngiadau lluosog y data, sy'n cwestiynu eu dibynadwyedd, eu cywirdeb a'u 

digonolrwydd. 

Mae Pennod 5 yn trafod y gwahanol ffactorau sy'n dylanwadu ar gydymffurfiaeth 

a nododd y bobl ifanc a gymerodd ran yn yr astudiaeth. Yma, trafodir rhwystrau cynhenid 

ac anghynhenid i gydymffurfio. Cododd rhwystrau anghynhenid o amgylchiadau’r bobl 

ifainc, megis ansefydlogrwydd llety, camddefnyddio sylweddau, ac afiechyd meddwl. Ceir 

enghreifftiau o rwystrau a oedd yn gynhenid i'r TCIs / llysoedd yng nghynnwys y 

gorchmynion a natur y gofynion statudol penodol; ansawdd y berthynas rhwng 

goruchwylwyr a phobl ifanc; a natur yr achosion (proceedings) cyfiawnder ieuenctid 

ffurfiol. Trafodir hefyd y mecanweithiau a ddefnyddiodd staff TCI (i raddau mwy neu lai) i 

hyrwyddo ac annog cydymffurfiaeth ac ymrwymiad, gan nodi bod staff yn fwy tebygol o 

adnabod, cydnabod a cheisio mynd i'r afael â rhwystrau anghynhenid na rhai cynhenid. 

Ffocws Pennod 6 yw natur, a rhesymwaith, penderfyniadau torgorchymyn TCI ac 

ynadon. Trafodir themâu allweddol a nodwyd gan staff TCI, gwirfoddolwyr, ac ynadon fel 

rhai sy'n dylanwadu ar eu penderfyniadau torgorchymyn. Dilynir hyn gan enghreifftiau o 

arferion torgorchymyn a dynnwyd o ffeiliau achos (case files) plant sy'n tynnu sylw at 

faterion pellach na chawsant eu nodi wrth sgwrsio â'r staff neu'r bobl ifanc. 

                                                           
5 Nodir y casglwyd y data cyn cyflwyno’r Safonau Cenedlaethol mwyaf diweddar (YWG a’r BCI, 2019) – h.y. cyn i 

‘blant yn gyntaf’ gael ei gymeradwyo gan y BCI fel ‘yr egwyddor arweiniol’ ar gyfer gwasanaethau cyfiawnder ieuenctid 

yng Nghymru a Lloegr. 
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Mae Pennod 7 yn crynhoi ac yn archwilio prif ganfyddiadau'r astudiaeth. Wrth 

wneud hynny, mae'n ystyried y canfyddiadau yng nghyd-destun y llenyddiaeth ymchwil 

academaidd ac empirig a gyflwynir ym Mhenodau 1 a 2. Mae'n tynnu sylw at sut mae 

canfyddiadau'r ymchwiliad hwn yn cadarnhau, herio, neu addasu'r negeseuon allweddol a 

gyflwynir yn yr adolygiad o'r llenyddiaeth.  

Mae Casgliad y traethawd yn ailedrych ar y cwestiynau ymchwil ac yn cynnig rhai 

meddyliau terfynol am oblygiadau'r ymchwil hwn ar gyfer polisi ac ymarfer cyfiawnder 

ieuenctid yn y dyfodol. 
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Pennod 1: ‘Plant yn gyntaf’ mewn polisi, ymarfer, a llenyddiaeth 

academaidd cyfiawnder ieuenctid.  

 

1.0 Cyflwyniad 

 

Cafodd y datganiad ‘plant yn gyntaf, troseddwyr yn ail’ statws ffurfiol gyntaf yng 

Nghymru pan, yn 2004, cafodd ei ymgorffori yn Strategaeth Troseddu Ieuenctid Cymru 

Gyfan fel egwyddor ganolog (LlCC a’r BCI, 2004). Ers hynny, mae wedi bod yn slogan ar 

gyfer gweledigaeth Llywodraethau olynol yng Nghymru ar gyfer cyfiawnder ieuenctid. 

Mae hyn wedi bod yn wahanol i naratif Llywodraeth y DU sy’n darlunio pobl ifanc sydd 

wedi troseddu fel ‘troseddwyr yn gyntaf’ (yn hytrach na phlant yn gyntaf) sy’n rhaid eu dal 

yn atebol am eu hymddygiad a’u cosbi er mwyn eu ‘hadfer’. Gellir deall ymgorfforiad yr 

egwyddor 'plant yn gyntaf, troseddwyr yn ail' yn strategaeth 2004 fel ymgais gan 

Lywodraeth Cynulliad Cymru i blannu cyfiawnder ieuenctid - maes polisi nad oes 

ganddynt gymhwysedd deddfwriaethol ar ei gyfer - yn eu hagenda cyfiawnder 

cymdeithasol ehangach o sicrhau hawliau, tegwch a lles. Fodd bynnag, nid oedd yn glir o 

gwbl beth oedd goblygiadau ymarferol y datganiad hwn ar gyfer gweithwyr proffesiynol 

cyfiawnder ieuenctid (Haines a Case, 2015). 

 Mae strategaeth gyfiawnder ieuenctid diweddaraf Cymru yn cynnig mwy o 

eglurder, gan nodi egwyddorion allweddol at ddiben trin pobl ifanc sydd wedi troseddu neu 

sydd ‘mewn perygl’ o droseddu fel ‘plant a phobl ifanc yn gyntaf’ (Llywodraeth Cymru a’r 

BCI, 2014). Ailadroddir rhai o'r egwyddorion hyn, ond nid pob un, yn y Glasbrint 

Cyfiawnder Ieuenctid diweddar ar gyfer Cymru (YWG a Llywodraeth Cymru, 2019). Yn 

ddiweddar, mae Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid Cymru a Lloegr (BCI) hefyd wedi cynnwys 

set o egwyddorion a fwriadir i gynorthwyo ymarferwyr i arddel athroniaeth cyfiawnder 

ieuenctid 'plant yn gyntaf' yn y Safonau Cenedlaethol: Standards for children in the youth 

justice system (YWG a’r BCI, 2019). Mewn mannau eraill, mae academyddion, grwpiau 

ymgyrchu a sefydliadau hawliau dynol rhyngwladol wedi cynnig eu barn eu hunain ar yr 

hyn sy’n gyfystyr â chyfiawnder ieuenctid ‘plant yn gyntaf’, neu’r hyn sy’n ‘gyfeillgar i 

blant’. Er bod tebygrwydd rhwng yr holl fersiynau hyn, mae rhai gwahaniaethau allweddol 

hefyd. 

 Yn amlwg, mae ‘plant yn gyntaf’ yn gysyniad nad oes ganddo ddiffiniad y 

cytunwyd arno. O ystyried bod yr ymchwiliad hwn yn ceisio sefydlu a yw, ac i ba raddau 

mae athroniaeth ‘plant yn gyntaf’ yn sail i arferion torgorchymyn, rhaid, yn gyntaf, cael 

diffiniad gweithredol o ‘blant yn gyntaf’. I’r perwyl hynny, mae’r bennod hon yn archwilio 
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sut mae ‘plant yn gyntaf’ wedi cael ei nodweddu a’i ddatblygu er mwyn gallu adnabod yr 

hyn y gellir yn rhesymol ei ystyried yn nod hollgyffredinol, ac egwyddorion galluogol 

craidd, athroniaeth ‘plant yn gyntaf’. Pwysleisir cyd-destun Cymru, yn enwedig fframio 

‘plant yn gyntaf’ o fewn yr agenda polisi cymdeithasol ehangach, lle mae plant yn cael eu 

hystyried yn ‘ddinasyddion ifanc’ sydd â hawliau sylfaenol a chyffredinol. Fodd bynnag, 

mae’n bwysig cydnabod bod y syniad o gyfiawnder ieuenctid ‘plant yn gyntaf’ yn 

rhagddyddio datganoli Cymru ac wedi cael ei ddatblygu a’i gymhwyso gan academyddion 

ac ymarferwyr yn annibynnol o unrhyw gyd-destun polisi cenedlaethol. Felly, mae'r 

bennod yn tynnu ar sawl ffynhonnell wybodaeth, gan gynnwys testunau academaidd, 

deunydd ymgyrchu, a rheolau / canllawiau rhyngwladol, yn ogystal â strategaethau Cymru. 

 Yn Adran 1.1, ceir trosolwg o darddiad yr athroniaeth ‘plant yn gyntaf’ fel y’i 

mynegwyd gan Haines a Drakeford (1998), a chrynhoad o’i brif gydrannau a’i resymeg. 

Yna, ystyrir sut mae ‘plant yn gyntaf’ wedi cael ei nodweddu a’i ddatblygu ers hynny, gan 

dynnu sylw at y cyffredinrwydd a’r gwahaniaethau rhwng amryw o gyfrifon. Mae’n 

dangos, er bod rhai amrywiadau yn yr ‘egwyddorion galluogol’ (enabling principles) a 

bennir, bod rhai egwyddorion yn gyffredin i bob cyfrif, ac ymddengys bod nod 

hollgyffredinol ‘plant yn gyntaf’ yn gyson ar y cyfan: hyrwyddo cyfiawnder cymdeithasol 

ym mywydau plant. 

 Mae Adran 1.2 yn trafod hyrwyddiant ‘plant yn gyntaf’ yng Nghymru trwy ymdrîn 

â pholisïau cymdeithasol allweddol; y strategaethau troseddu ieuenctid a'r glasbrint; a dau 

‘fodel’ o ymarfer cyfiawnder ieuenctid a ddatblygwyd ac a weithredwyd yng Nghymru (y 

Biwro a’r dull Rheoli Achosion Uwch). Yn yr adran hon, daw rhai anghysondebau a 

gwrthddywediadau yng nghynrychiolaeth a chymhwysiad ‘plant yn gyntaf’ yng Nghymru 

i’r amlwg, sydd, dadleuir, yn cymylu ei ystyr. Ni thybir y bydd bodolaeth ystyr glir a 

chyson o ‘blant yn gyntaf’ mewn polisi cenedlaethol yn trosi’n arfer ar lefel leol ac unigol: 

mae effaith datganoli a blaenoriaethau lleol, yn ogystal â diwylliannau sefydliadol a 

hunaniaethau proffesiynol dim ond yn ambell enghraifft o ffactorau a allai effeithio ar y 

ffordd y mae polisi'n cael ei ddehongli a'i weithredu. Serch hynny, dadleuir bod absenoldeb 

ystyr glir a chyson yn lleihau’r tebygolrwydd o gyflawni nod ‘plant yn gyntaf’ ledled y 

wlad.  

 Yn Adran 1.3, ystyrir yr hyn sydd eisoes yn hysbys am y ffordd y mae ‘plant yn 

gyntaf’ wedi cael ei ddehongli a’i weithredu (neu ei wrthsefyll) gan Dimau Troseddu 

Ieuenctid (TCI). Mae ymchwiliad Thomas i ddiwylliant ymarferwyr TCI yn awgrymu’n 

gryf nad oedd ‘plant yn gyntaf ’yn cael ei ddeall bryd hynny fel athroniaeth, ond yn 

hytrach fel dull dewisol o weithio gyda phlant nad oedd eu troseddau yn ‘ddifrifol ’ 



14 
 

(Thomas, 2015). Mae hyn yn wahanol i ganfyddiadau fwy na degawd ynghynt (Cross et al, 

2003), lle canfu'r ymchwilwyr benderfynoldeb ymhlith ymarferwyr TCI yng Nghymru i 

'amddiffyn' athroniaeth 'plant yn gyntaf' er gwaethaf yr heriau a gyflwynwyd gan y 

Safonau Cenedlaethol. Mae hyn yn awgrymu efallai bod ethos ‘plant yn gyntaf’ wedi 

gwanhau o fewn TCI. Wedi dweud hynny, mae ymchwiliad mwy diweddar i fodelau 

ymarfer TCI yn Lloegr yn awgrymu bod rhai TCI yn gweithredu model cyfiawnder 

ieuenctid ‘plant a phobl ifanc yn gyntaf’ (Smith a Grey, 2019). Mae’r ffaith bod y TCI hyn 

yn Lloegr, lle nad oedd polisïau cyfiawnder ieuenctid Llywodraeth y DU sy'n 

canolbwyntio ar risg a ‘chyfrifoldeb’ yn cael eu tymeru na'u herio ar y pryd gan 

strategaethau cenedlaethol 'plant yn gyntaf' (fel yng Nghymru) na'r Safonau Cenedlaethol 

diweddaraf , yn arwydd o'r posibilrwydd sylweddol i DCI a / neu awdurdodau lleol ddilyn 

model ymarfer 'plant yn gyntaf' er gwaethaf safbwynt polisi Llywodraeth y DU. 

 Mae Adran 1.4 yn cloi’r bennod gyda diffiniad gweithredol o ‘blant yn gyntaf’ a 

fydd yn cael ei ddefnyddio fel offeryn dadansoddi trwy weddill y traethawd hwn. 

 

1.1 Y syniad o ‘blant yn gyntaf’ 

 

Mynegwyd ‘plant yn gyntaf’ fel athroniaeth cyfiawnder ieuenctid am y tro cyntaf gan 

Haines a Drakeford ym 1998, cyn dyfodiad yr hyn a elwir yn ‘gyfiawnder ieuenctid 

newydd’ (‘new youth justice’) (Goldson, 2000; gweler hefyd Pitts, 1999). Yn ôl yr 

awduron: 

 

 “The overarching objective of youth justice practice must be to see all children and 

 young people under the age of 18 years treated as children… This philosophy 

 should inform, guide and shape all that youth justice workers do in and for children 

 in the criminal justice system.” (Haines a Drakeford, 1998:89) 

 

Mae'r awduron yn glir nad yw trin y bobl ifanc hyn fel plant yn gwadu na diystyru eu 

hasiantaeth. Yn hytrach, mae'n golygu cydnabod y dylid eu trin yn wahanol i oedolion 

“and in a separate manner which recognises the special status accorded to them because of 

their youth” (ibid.). Mae nodweddion allweddol ‘statws arbennig’ plant, neu blentyndod, 

yn cynnwys: eu hanaeddfedrwydd cymharol a’u gallu llai i lunio barn foesol wybodus; eu 

gallu cyfyngedig iawn i ddylanwadu ar eu sefyllfa gymdeithasol a'r dewisiadau sydd ar 

gael iddynt; a'u dibyniaeth ar oedolion am bron holl angenrheidiau allweddol bywyd 

(gweler hefyd Drakeford, 2001). 
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 Yn wahanol i'r honiadau a wnaed gan y Blaid Lafur cyn ac ar ôl eu hethol ym 1997, 

mae'r awduron yn dadlau na ddylai plant gael eu ‘cyfrifoldebi’ (‘responsibilised’) - hynny 

yw, eu trin fel pe baent yn gwbl gyfrifol am eu gweithredoedd (Garland, 1996; gweler 

hefyd Goldson, 2001; Muncie, 2006). Mae'n amlwg, dadleuant, bod anaeddfedrwydd 

cymharol plant a'i effaith ar eu gallu i wneud penderfyniadau yn cael ei gydnabod mewn 

meysydd eraill o bolisi cymdeithasol megis iechyd, addysg, a lles plant / teulu. Gwelir 

tystiolaeth o hyn yn y cyfyngiadau cyfreithiol bwriadol a osodir ar blant i'w hamddiffyn 

rhag niwed ac i sicrhau bod penderfyniadau'n cael eu gwneud er eu budd gorau. Dadleua 

Haines a Drakeford fod gwadu ymreolaeth a chyfrifoldeb i blant yn y rhan fwyaf o 

agweddau ar fywyd sifil wrth dybio ar yr un pryd eu bod yn meddu ar ddealltwriaeth 

aeddfed o’u hymddygiad, gan gynnwys ei effaith ar eraill, yn groes i’w gilydd (Haines a 

Drakeford, 1998: 17-18).6 

 At hynny, mae'r awduron yn dadlau na ellir edrych ar ymddygiad troseddol ar 

wahân i'w hamgylchedd cymdeithasol ehangach. Maent yn tynnu sylw at y ffaith bod 

diffygion / anghenion lles sylweddol yn nodwedd gyffredin ym mywydau llawer o bobl 

ifanc sy’n cael eu cyhuddo o droseddau. Mae'r rhain yn cynnwys, ond heb fod yn 

gyfyngedig i: lety annigonol / anniogel; diweithdra / gwaharddiadau ysgol; iechyd gwael; 

profiadau o drais a cham-drin; a diffyg cyfleoedd cyffredinol i gymryd rhan mewn 

gweithgareddau hamdden ac / neu i ddatblygu diddordebau a hobïau. Nid yw plant yn 

gyfrifol am yr anfanteision hyn ac nid oes ganddynt lawer o allu i newid eu 

hamgylchiadau, ond eto mae'r amgylchiadau hyn yn cael effaith sylweddol ar y dewisiadau 

sydd ar gael iddynt. Mae'r awduron yn dadlau bod yn rhaid cydnabod dewisiadau 

cyfyngedig y plant ac y dylid darparu'r gefnogaeth angenrheidiol iddynt hwy a'u teuluoedd 

i wella eu cyfleoedd bywyd a'r dewisiadau cadarnhaol sydd ar gael iddynt. 

 Yr hyn y mae'r awduron yn ei olygu, felly, gan y datganiad bod yn rhaid i’r system 

cyfiawnder ieuenctid drin pob plentyn a pherson ifanc o dan 18 oed fel plant (gweler y 

dyfyniad blaenorol wedi'i fewnoli), yw bod yn rhaid i weithwyr cyfiawnder ieuenctid 

ymdrechu “to improve the social situation of young people and to maximise their chances 

both now and in the future.” (ibid., t.xiv). Hynny yw, rhaid iddynt hyrwyddo cyfiawnder 

cymdeithasol ym mywydau plant. 

 Sut mae'r awduron yn cynnig y dylid cyflawni hyn? Beth yw egwyddorion 

galluogol (‘enabling principles’) yr athroniaeth hon? Wrth fynegi’r egwyddorion hyn, mae 

Haines a Drakeford yn tynnu ar arferion cyfiawnder ieuenctid yr 1980au - cyfnod o’r hyn a 

elwir yn ‘uniongrededd newydd’ (‘new orthodoxy’) mewn ymarfer cyfiawnder ieuenctid 

                                                           
6 Mae’r ddadl hyn, wrth gwrs, yn ganolog i’r disgwrs ehangach ar isafswm oedran cyfrifoldeb droseddol. 
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(Jones, 1984, a ddyfynnwyd yn Haines a Drakeford, 1998). Yn ystod y degawd hwn 

gwelwyd symudiad ‘gwrth-garchar’ (‘anti-custody’) llewyrchus dan arweiniad ymarferwyr 

cyfiawnder ieuenctid a arweiniodd at ostyngiad sylweddol yn nifer y bobl ifanc a 

ddedfrydwyd i’r carchar. Nod y symudiad hwn oedd gwrthdroi tueddiadau'r degawd 

blaenorol a welodd fwy a mwy o bobl ifanc yn cael dedfrydau carcharol, yn rhannol 

oherwydd “a zealous pursuit of treatment” a arweiniodd at gynnydd yn nifer y bobl ifanc 

yn y system (Haines a Drakeford, 1998: 39). Yn aml, roedd y plant yma wedi cael 

mynediad i’r system trwy lwybrau lles (‘welfare routes’), a gwelwyd dedfrydau 

ymyraethol cynyddol yn cael eu gosod ar blant am droseddau cymharol fach. 

 Cafodd y gweithwyr cyfiawnder ieuenctid a arweiniodd y gyriant gwrth-garchar yn 

yr 1980au eu dylanwadu'n fawr gan ganfyddiadau academaidd penodol a chredoau a 

ddeilliodd o ymarfer gwaith cymdeithasol. Roedd y rhain yn ymwneud â natur troseddau 

ieuenctid ac effaith y system cyfiawnder troseddol ar bobl ifanc, a gellir eu crynhoi fel a 

ganlyn: 

 

 mae llawer o droseddau ieuenctid o natur ‘ddibwys’ ac yn gyffredin yn ystod 

llencyndod - h.y. mae’n rhan ‘naturiol’ o ddatblygiad a bydd y rhan fwyaf o bobl 

ifanc yn naturiol yn ‘tyfu allan’ o droseddu wrth iddynt aeddfedu; 

 mae'r broses o roi'r gorau i droseddu (y cyfeirir ati'n gyffredin bellach fel ‘ymatal’ 

(‘desistance’) yn debygol o gael ei rhwystro gan ymwneud â'r system cyfiawnder 

troseddol oherwydd effaith 'labelu' sy’n creu hunaniaeth 'troseddwr'. Caiff ei 

rwystro ymhellach gan yr ymwneud a phobl hŷn a chyfoedion mwy soffistigedig yn 

droseddol, a'r arfer o 'uwch-dariffio' yn y system; 

 mae dulliau sy’n seiliedig ar les - neu yn hytrach, mynd ar drywydd model 

‘triniaeth’ o les - yn arwain at ffenomen ehangu’r rhwyd (‘net-widening’), gan beri 

i niferoedd cynyddol o bobl ifanc brofi niweidiau’r system cyfiawnder troseddol; 

 felly, y peth gorau y gall gweithwyr cyfiawnder ieuenctid ei wneud, er mwyn 

osgoi’r niwed a wneir gan y system cyfiawnder troseddol a’i sancsiynau, yw gadael 

pobl ifanc i fod (y thesis ‘di-ymyrraeth radical’ (‘radical non-intervention thesis’). 

 

Yn ymarferol, roedd hyn yn golygu bod gweithwyr cyfiawnder ieuenctid yn anelu at 

gynyddu nifer y penderfyniadau a wneir i ddargyfeirio plant rhag y system cyfiawnder 

troseddol a lleihau nifer y dedfrydau carcharol a osodir ar y rhai a arhosodd yn y system. 

 Mae macsimeiddio dargyfeirio, a minimeiddio canlyniadau carcharol, yn 

egwyddorion canolog o’r athroniaeth ‘plant yn gyntaf’ a fynegwyd gan Haines a 
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Drakeford. Fodd bynnag, er bod yr egwyddorion hyn yn angenrheidiol ar gyfer lleihau 

niwed, mae'r awduron yn dadlau nad ydyn nhw'n ddigonol i gyflawni'r nod o sicrhau'r 

canlyniadau cymdeithasol cyfiawn gorau posibl i blant. Maent yn tynnu sylw at y risgiau o 

‘ddi-ymyrraeth radical’ mewn tirwedd lle mae gwasanaethau cyffredinol i bobl ifanc 

wedi’u diddymu’n helaeth. Byddai dargyfeirio o'r system cyfiawnder troseddol yn unig yn 

gwneud dim i ddiwallu anghenion pobl ifanc.  

 Felly, egwyddor arall o'r athroniaeth 'plant yn gyntaf' yw bod yn rhaid i weithwyr 

cyfiawnder ieuenctid amddiffyn a gweithredu er budd pennaf y plant, nid yn unig trwy eu 

hamddiffyn rhag niwed, ond hefyd trwy “positively securing access to services etc. that 

promote the health, well-being and future prospects of children” (Haines a Drakeford, 

1998:91).7 Yn hanfodol, ni ddylid byth erlyn plant oherwydd anghenion lles - dylid delio 

â'r rhain trwy'r gwasanaethau lles cymdeithasol prif ffrwd. Dadleua’r awduron, “where 

society, its structures and institutions, fails children, this must be made clear” (ibid., T.xiv). 

Pan fydd plant yn cael eu herlyn a'u heuogfarnu, dylai dedfrydau adlewyrchu difrifoldeb y 

drosedd wrth roi'r trosedd yn ei gyd-destun cymdeithasol ac unigol. At hynny, ni ddylai 

ymyriadau a goruchwyliaeth yn y gymuned fod yn gosbol. Dylent adlewyrchu 

anaeddfedrwydd cymharol pobl ifanc; ystyried eu hamgylchiadau (difreintiedig yn aml); ac 

yn hollbwysig, buddsoddi ynddynt ar gyfer y dyfodol. 

 I grynhoi, gellir nodweddu athroniaeth ‘plant yn gyntaf’ a fynegwyd gan Haines a 

Drakeford (1998) fel un sydd â’r nod hollgyffredinol o hyrwyddo cyfiawnder cymdeithasol 

ym mywydau plant, a gyflawnir trwy weithredu’r egwyddorion canlynol: 

 

 minimeiddio niwed (trwy facsimeiddio dargyfeirio o'r system ffurfiol ac o'r 

carchar; minimeiddio ymyrraeth cyfiawnder troseddol ffurfiol; ac osgoi dial 

(‘retribution’) fel rhesymeg dros ymyrraeth); 

 macsimeiddio canlyniadau cadarnhaol (yng nghyd-destun ymyriadau cyfiawnder 

troseddol, ond hefyd trwy wasanaethau lles cymdeithasol / addysg prif ffrwd); 

 dedfrydu cyfrannol; 

 teilwra ymyriadau i anghenion ac amgylchiadau'r plentyn unigol; 

 dal gwasanaethau yn atebol am ddarparu hawliau plant fel y'u hymgorfforir yng 

Nghonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn (CCUHP). 

 

                                                           
7 Mae hyn yn unol â syniad Hohfeld (1913 a 1917) o ‘claim rights’: mai dyletswydd ar oedolion nid yn unig i osgoi 

ymyrryd â hawl y plentyn (hawl-ddaliwr) i fwynhau ei hawliau, ond hefyd i gynorthwyo plant yn weithredol i sicrhau eu 

hawliau. 
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Mae iteriadau dilynol o ‘blant yn gyntaf’ wedi adeiladu ar y sylfeini hyn, ac wedi’u 

hatgyfnerthu gan ganfyddiadau o feysydd datblygiad plant a niwroseicoleg (e.e. Anderson 

et al., 2001; Blakemore a Choudhury, 2006; gweler hefyd Delmage, 2013); tystiolaeth 

empeiraidd bellach yn cadarnhau pa mor arferol (‘routine’) yw troseddu ymhlith pobl ifanc 

ac effaith niweidiol cyswllt â systemau ar y broses ymatal (‘desistance’) (e.e. McAra a 

McVie, 2007, 2010; Petrosino et al., 2010); a thystiolaeth sy'n amlygu’r rhwystrau lluosog 

sy'n wynebu pobl ifanc y mae eu troseddu yn 'doreithiog' (‘prolific’) a / neu'n 'ddifrifol' - 

gan gynnwys profiadau o anfanteision strwythurol tymor hir a thrawma sylfaenol (e.e. 

Johns et al., 2018; Skuse a Matthew, 2015) . 

 Yn ganolog i gyfrifon ‘plant yn gyntaf’ mae hyrwyddo lles plant a’u ‘budd gorau’ 

(‘best interests’). Cyfeirir at y rhain yn aml fel egwyddorion sylfaenol cyfiawnder 

ieuenctid ‘plant yn gyntaf’ (gweler e.e. Cross et al., 2003; Thomas, 2015; Smith, 2014; 

CCIC, 2019; McAra, 2018; Smith a Grey, 2019). Mae hyn yn unol â nifer o offerynnau 

hawliau dynol rhyngwladol megis y CCUHP – “In all actions concerning children… the 

best interests of the child shall be a primary consideration… States Parties undertake to 

ensure the child such protection and care as is necessary for his or her well-being” (Erthygl 

3); y ‘Rheolau Beijing’ - “[youth justice] proceedings shall be conducive to the best 

interests of the juvenile” (Rheol 14.2) ac “The promotion of the well-being of the juvenile 

is of paramount consideration” (Rheol 24); a Chanllawiau Cyngor Ewrop ar gyfiawnder 

cyfeillgar i blant - “Member states should guarantee the effective implementation of the 

right of children to have their best interests be a primary consideration in all matters 

involving or affecting them” (Egwyddor Sylfaenol 2, Cyngor Ewrop 2010:18). 

 Mae’r tanlinelliad yma o hyrwyddo lles plant yn wahanol i ‘leswriaeth’ 

(‘welfarism’) y 1970au y cyfeiriwyd ato yn gynharach. Roedd y 'lleswriaeth' hon yn hynod 

o ymyraethol ac yn dadol (paternalistic), gan ddylunio plant fel 'gwrthrychau pryder' 

(‘objects of concern’) (Butler-Sloss, 1988; Parton et al., 1997; a ddyfynnwyd yn Cross et 

al. 2003) y dylid mynd i'r afael â'u diffygion a'u hanghenion trwy ymyriadau lles ymwthiol 

heb fawr o ystyriaeth o’u hawliau na'u hasiantaeth. Mewn cyferbyniad, mae'r persbectif 

lles a hyrwyddir gan gefnogwyr 'plant yn gyntaf' yn canolbwyntio'n fawr ar hawliau, yn 

debyg i gyfuniad o'r fersiynau 'hawliau plant' a 'chymorth teuluol' o les plant a nodwyd gan 

Fox Harding (1991; gweler hefyd Smith , 2018). Hynny yw, cefnogi plant a'u teuluoedd i 

wireddu eu hawliau cymdeithasol (Drakeford, 2000). Yn ganolog i hyn mae sicrhau 

hawliau cyfranogiad plant (participation rights). Fel yr eglurir yn yr offerynnau hawliau 

dynol uchod, mae gweithredu er ‘budd gorau’ plentyn o reidrwydd yn mynnu ceisio ac 
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ystyried barn y plentyn. Felly, mae cyfranogiad ystyrlon yn aml yn cael ei nodi fel 

egwyddor graidd o ‘blant yn gyntaf’. 

 Yn ddiweddar, fe wnaeth Smithson et al. (2020) ddadlau nad yw ceisio cyfranogiad 

gweithredol plant ar gyfer penderfyniadau a phrosesau cyfiawnder ieuenctid yn ddigonol at 

y diben o sicrhau bod y system yn wirioneddol ‘blentyn-ganolog’, yn unol â bwriad ‘plant 

yn gyntaf’. Maent yn galw am “wholescale system redesign” sy'n cael ei gyd-gynhyrchu 

gyda phobl ifanc er mwyn datblygu ymarfer cyfiawnder ieuenctid sydd yn “inherently void 

of barriers to participation, and consequently young-person centric” (t.2). Maent yn nodi 

chwe egwyddor ymarfer cyfiawnder ieuenctid ‘person ifanc-ganolog’ a gafodd eu cyd-

gynhyrchu gyda phobl ifanc sy’n ymwneud a Thimau Cyfiawnder Ieuenctid yn Lloegr: 

‘gadewch i’r bobl ifanc gymryd rhan’; ‘Dad-bigwch ‘pam’ bob amser’; ‘Cydnabod 

cyfleoedd bywyd cyfyngedig’; ‘Helpu datrys problemau’; ‘Datblygu uchelgeisiau ac 

opsiynau’; a ‘fforddio ‘cychwyn newydd’ iddyn nhw’. 

 Gellir tynnu paralelau rhwng yr egwyddorion hyn a’r rhai a geir mewn mannau 

eraill yn y llenyddiaeth ehangach ‘plant yn gyntaf’ ac ‘ymarfer effeithiol’. Er enghraifft, 

mae ‘dad-bigwch ‘pam’ bob amser’, 'helpu datrys problemau', a 'datblygu uchelgeisiau ac 

opsiynau' yn cyd-fynd â'r 'arferion cywiro craidd' ar sail tystiolaeth a grynhoir gan 

Ugwudike a Morgan (2019; gweler hefyd Bennod 2, adran 2.2.2 ). Mae’r egwyddor o roi 

cychwyn newydd i blant yn adlewyrchu galwadau gan gefnogwyr ‘plant yn gyntaf’ i 

ddiwygio’r system cofnodion troseddol (e.e. CCIC, 2019; Haines a Case, 2015). Ac, fel y 

trafodwyd o'r blaen, mae cydnabod cyfleoedd bywyd cyfyngedig llawer o blant sy'n cael 

eu cyhuddo o droseddau yn rhan o'r rhesymeg sylfaenol ar gyfer athroniaeth 'plant yn 

gyntaf' (Haines a Drakeford, 1998). 

 Yn unol â Haines a Drakeford (1998), mae cyfrifon dilynol o 'blant yn gyntaf' yn 

hyrwyddo egwyddorion macsimeiddio dargyfeirio rhag prosesau cyfiawnder troseddol ac i 

mewn i ddarpariaeth gwasanaeth prif ffrwd gyffredinol (e.e. Byrne a Case, 2016; Smith a 

Grey, 2019; McAra, 2018 ; CCIC, 2019; Case a Haines, 2015). Mae hyn yn cael ei ystyried 

yn hanfodol ar gyfer lleihau niwed a macsimeiddio canlyniadau cadarnhaol. Yn amlwg, 

mae’n dibynnu ar bartneriaethau cryf rhwng yr amrywiol asiantaethau perthnasol. Mae 

egwyddor atebolrwydd gwasanaethau dros sicrhau bod plant yn gallu cyrchu eu hawliau 

heb gamwahaniaethu hefyd yn amlwg yn y cyfrifon gwahanol o ‘blant yn gyntaf’; cyfeirir 

ato’n aml fel ‘cyfrifoldebi oedolion’ (responsibilising adults’) (Haines a Case, 2015; Evans 

et al. 2017; Bateman, 2020). Mae cefnogwyr ‘plant yn gyntaf’ yn gwrthod yn llwyr y 

syniad bod hawliau’n amodol ar ‘ymddygiad da’ (yn unol â mantra ‘dim hawliau heb 

gyfrifoldebau’ gweinyddiaethau Blair). Yn hytrach, mae oedolion sy'n gweithio mewn 
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gwasanaethau i blant yn gyfrifol am sicrhau bod pob plentyn yn gallu cyrchu'r 

amddiffyniadau, y darpariaethau, a'r cyfleoedd hynny sy'n hawliau sylfaenol iddynt. Pan 

fyddant yn methu â gwneud hynny, dylid dal y gwasanaethau - nid y plant - yn atebol. Ni 

ddylid byth cosbi plant am fethiant gwasanaethau i gyflawni eu hawliau. 

 Mewn gwirionedd, mae defnyddio cosb (a ddeellir fel ‘dial’) fel rhesymeg dros 

ddedfrydu / ymyriadau gyda phlant a phobl ifanc yn cael ei ystyried yn hollol groes i 

athroniaeth ‘plant yn gyntaf’ (Haines a Case, 2015). Dylai ymyriadau anelu at alluogi'r 

plentyn i (ail) integreiddio gyda'i gymuned / cymdeithas – egwyddor a gydnabyddir ac a 

eglurwyd yn y Canllawiau diweddaraf ar gyfer dedfrydu plant a phobl ifanc (Sentencing 

Council, 2017). Dylai ymyriadau a phrosesau fod yn wahanol ac ar wahân i drefniadau ar 

gyfer oedolion, ac yn sensitif i lefel aeddfedrwydd y plant a’u profiadau / amgylchiadau 

bywyd (e.e. Haines a Case, 2015; gweler hefyd CCIC, 2019). Nid yw'n syndod bod 

egwyddor ‘carchar fel dewis olaf ac am yr amser priodol byrraf’ hefyd yn cael ei dyfynnu'n 

aml, gyda galwadau ychwanegol i blant sy'n cael eu hamddifadu o'u rhyddid, ar ba bynnag 

sail, gael eu dal mewn sefydliadau gofal plant yn unig (e.e. Cartrefi Diogel i Blant). Mae 

egwyddorion eraill y nodwyd fel rhai canolog i gyfiawnder ieuenctid 'plant yn gyntaf' / 

'cyfeillgar i blant' (gweler yn gyffredinol Haines a Case, 2015; Cyngor Ewrop, 2010; 

CCIC, 2019; Byrne a Case, 2016; Drakeford, 2010; Gray, 2019; Smith a Gray, 2019; 

Evans et al., 2017) yn cynnwys: 

 

 Gwarantu pob elfen o ‘broses ddyledus’ (due process) i blant 

 Urddas: dylid bob amser trin plant â gofal, sensitifrwydd, tegwch a pharch 

 ‘Dilysrwydd’ (legitimacy): dylai penderfyniadau, prosesau ac ymyriadau fod yn 

ddilys (legitimate) i blant 

 Darparu gwybodaeth a chyngor yn brydlon ac mewn modd hygyrch gan bob 

‘awdurdod cymwys’ 

 ‘Atal’ (prevention) fel rhywbeth cynhwysol 

 Hyrwyddo partneriaethau sy'n seiliedig ar berthynas 

 Cynnydd sylweddol yn isafswm oedran cyfrifoldeb troseddol ac imiwnedd rhag 

erlyniad 

 Cydraddoldeb yn nhriniaeth y bobl ifainc 

 Cydnabod anghyfiawnder cymdeithasol ac erledigaeth 

 System llysoedd a fframwaith dedfrydu sy'n addas i blant 
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Yn amlwg, ni cheir set diffiniol o egwyddorion y cytunwyd arnynt a hyrwyddir gan holl 

gefnogwyr ‘plant yn gyntaf’. Fodd bynnag, er gwaethaf rhywfaint o amrywiad yn yr 

egwyddorion penodol a nodwyd, rhennir y nod hollgyffredinol yn glir: hyrwyddo 

cyfiawnder cymdeithasol ym mywydau plant. Boed yn cael ei fynegi fel “aspiration… to 

positively promote the interest of our most marginalised children when they come into 

conflict with the law” (Byrne a Case, 2016:77); minimeiddio niwed a macsimeiddio eu 

potensial ar gyfer y dyfodol (Haines a Drakeford, 1998); hyrwyddo lles y plentyn (CCIC, 

2019); macsimeiddio canlyniadau cadarnhaol gorau posibl i'r plentyn (Haines a Case, 

2015); neu flaenoriaethu lles plant a phobl ifanc (Smith a Grey, 2019); mae'n amlwg mai'r 

prif nod yw hyrwyddo canlyniadau cymdeithasol gyfiawn. Mae rhai o'r egwyddorion, 

megis diwygio'r system cofnodion troseddol i alluogi plant i symud ymlaen o'u troseddu a 

chynyddu isafswm oedran cyfrifoldeb troseddol, yn gofyn am weithredu ar lefel y 

llywodraeth, tra bod eraill yn canolbwyntio ar yr hyn y gellir ei wneud o fewn y 

cyfyngiadau deddfwriaethol cyfredol. Er bod y ddau yn bwysig, y ffocws yn y traethawd 

hir hwn yw'r ail - hynny yw, yr egwyddorion sydd â goblygiadau diriaethol i Dimau 

Troseddau Ieuenctid a Llysoedd Ieuenctid waeth beth yw'r fframwaith deddfwriaethol 

cyfredol. 

 

1.2 ‘Plant yn gyntaf’ yng Nghymru 

 

Fel y nodwyd yn y cyflwyniad i'r bennod hon, nid oes gan Lywodraeth Cymru unrhyw 

gymhwysedd deddfwriaethol dros gyfiawnder ieuenctid. Felly, gellir deall ymgorffori’r 

egwyddor ‘plant yn gyntaf, troseddwyr yn ail’ yn strategaethau troseddu ieuenctid Cymru 

fel ymgais i ddylanwadu ar weinyddiaeth cyfiawnder ieuenctid fel ei fod yn cael ei 

gyflawni mewn modd sy’n gydnaws â pholisi cymdeithasol Cymru. Yn hynny o beth, cyn 

ystyried sut y mae’r syniad o ‘blant yn gyntaf’ wedi’i gynrychioli ym mholisi ac ymarfer 

cyfiawnder ieuenctid yma, trafodir y dirwedd polisi cymdeithasol ehangach i blant yng 

Nghymru. 

 

1.2.1 Plant yng Nghymru: polisi cymdeithasol 

 

Yn dilyn setliad datganoli cyntaf Cymru ym 1998 (mwy ar hyn yn adran 1.2.2), dau o'r 

polisïau cyntaf a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru8 (LlCC) oedd Plant a 

                                                           
8 Mae’r enw Llywodraeth Cynulliad Cymru yn gallu bod yn gamarweiniol: bryd hynny, a than i’r LlCC gael ei 

gwahanu’n ffurfiol o Gynulliad Cenedlaethol Cymru yn 2007, bu’r LlCC yn ymddwyn fel pwyllgor yn y CCC. Roedd 

hyn yn golygu, o'r swyddogaethau cyfyngedig iawn a ddatganolwyd o San Steffan i Gynulliad Cenedlaethol Cymru, mai 
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Phobl Ifanc: Fframwaith ar gyfer Partneriaeth (LlCC, 2000a) , ac Ymestyn Hawliau: 

Cynorthwyo Pobl Ifanc yng Nghymru (LlCC, 2000b). Gwnaeth y cyntaf yn glir fwriad 

LlCC i ddefnyddio Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP) fel 

y fframwaith trosfwaol ar gyfer cynllunio a darparu gwasanaethau i blant yng Nghymru. 

Roedd yr ail yn ymwneud yn benodol â chynyddu gallu pob person ifanc rhwng 11 a 25 

oed “i wneud dewisiadau a dilyn llwybrau adeiladol… mewn ffyrdd sy'n adeiladu ar eu 

diddordebau” (LlCC, 2000b: adran 6.7). Byddai hyn yn cael ei gyflawni trwy gyflwyno’r 

‘hawl gyffredinol’: hawl ddiamod pob person ifanc rhwng 11 a 25 oed i ystod o gyfleoedd 

a gwasanaethau a fyddai’n gwella ansawdd eu bywyd (Haines et al., 2004). Roedd y rhain 

yn cynnwys, er enghraifft: addysg, hyfforddiant a phrofiad gwaith wedi'i deilwra i 

anghenion unigol; profiadau chwaraeon, artistig, cerddorol ac awyr agored; cymryd rhan 

mewn gwneud penderfyniadau; cyfleoedd dinasyddiaeth weithredol a gwirfoddoli; yn 

ogystal â mynediad at wasanaethau o ansawdd uchel, gan gynnwys cefnogaeth a chyngor 

personol (LlCC, 2002). 

Yn amlwg, mae gorgyffwrdd rhwng hawliau’r plentyn fel y nodir yn y CCUHP a’r 

‘hawliau’ cyffredinol a hyrwyddir gan LlCC, yn enwedig mewn perthynas ag addysg, 

hamdden a chyfranogiad. Dadleuwyd, fodd bynnag, er bod yr agenda hawliau rhyngwladol 

yn ymwneud â sicrhau safonau a chanlyniadau minimwm i blant, mae Ymestyn Hawliau yn 

ychwanegu at y rhain trwy anelu at facsimeiddio canlyniadau cadarnhaol a lles trwy 

sicrhau cyfle cyfartal (Haines and Case, 2015 ). Yn hanfodol, er bod y ddau bolisi hyn - 

'hawliau' plant, ac Ymestyn Hawliau - yn gosod rhwymedigaethau cyfatebol neu 

‘gyfrifoldeb’ ar oedolion i sicrhau hygyrchedd yr hawliau i bob plentyn (h.y. sicrhau eu 

bod yn real, nid enwol yn unig), mae Ymestyn Hawliau yn pwysleisio dewis: dylid galluogi 

ac annog pobl ifanc (11 i 25 oed), ond nid eu gorfodi, i fanteisio ar y cyfleoedd hyn. 

Ffurfiodd y ddwy strategaeth hyn sail i bolisïau cymdeithasol y dyfodol ar gyfer 

plant a phobl ifanc yng Nghymru. Mae gormod i'w trafod yma, ond mae datblygiadau 

allweddol yn cynnwys: 

 

 Sefydlu rôl Comisiynydd Plant Cymru,9 gan fynnu bod rhaid iddo/iddi “roi sylw 

dyledus” (due regard) i’r CCUHP wrth arfer ei swyddogaethau10; 

                                                           
dim ond ar y pwerau y pleidleisiodd Cynulliad Cenedlaethol Cymru i'w dirprwyo i weinidogion y gallai Llywodraeth 

Cynulliad Cymru weithredu. 
9 Daeth hyn i rym yn 2001 drwy'r ddarpariaeth a wnaed yn adran V Deddf Safonau Gofal 2000. 
10 Gweler rheoliad 22 o Reoliadau Comisiynydd Plant Cymru 2001. 
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 Sefydlu Cynulliad i blant a phobl ifanc - “Draig Ffynci” - yn 2002; dair blynedd ar 

ôl ei ddiddymu yn 2014, sefydlwyd Senedd Ieuenctid, a gynhaliodd ei hetholiadau 

cyntaf yn 2018; 

 Gosod dyletswydd ar awdurdodau lleol sefydlu Partneriaethau Plant a Phobl Ifanc 

(LlCC, 2002); 

 Plant a Phobl Ifanc: Gweithredu’r Hawliau (LlCC, 2004) – ailadroddodd y ddogfen 

yma ymrwymiad LlCC i'r CCUHP trwy nodi bod y cyfamod wedi'i fabwysiadu fel 

sail i'w holl waith gyda phlant a phobl ifanc yng Nghymru; 

 Gwneud cynghorau ysgol yn orfodol ymhob ysgol a gynhelir yn 2005, ac felly yn 

rhoi mwy o sylwedd i hawliau cyfranogiad plant; 

 Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010 – roedd Adran 12 yn ei gwneud yn 

ofynnol i bob awdurdod lleol wneud unrhyw drefniadau y mae'n eu hystyried yn 

addas “i hyrwyddo a hwyluso cyfranogiad plant ym mhenderfyniadau'r awdurdod a 

allai effeithio arnynt”; 

 Mesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) 2011 – gosododd hwn ddyletswydd ar 

holl Weinidogion Cymru, wrth arfer eu swyddogaethau, i roi “sylw dyledus” i Ran 

1 o'r CCUHP a'i Brotocolau Dewisol. Roedd hefyd yn nodi bod yn rhaid i 

Weinidogion weithredu i gynyddu ymwybyddiaeth o'r CCUHP ymhlith y cyhoedd; 

 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (Deddf GCLlC) - 

ymestynnodd hon y ddyletswydd o “roi sylw dyledus” i'r CCUHP i'r asiantaethau 

hynny sy'n “cyflawni dyletswyddau a dyletswyddau amddiffyn plant i blant mewn 

angen” (adran 7). Mae'r Ddeddf hon, a Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 

(Cymru) 2015, yn pwysleisio hawliau plant i fwynhau profiad cadarnhaol mewn 

sawl maes yn eu bywydau (gan gynnwys yn eu cartref; cymuned a'r amgylchedd; 

iechyd meddwl ac iechyd arall; cyfeillgarwch; chwarae; dysgu; cyflogaeth, ac ati), 

a dyletswydd darparwyr gwasanaethau i sicrhau bod y ddarpariaeth angenrheidiol 

ar gael ac yn hygyrch. 

 

Dim ond ychydig o enghreifftiau yw’r uchod o ddatblygiadau sy’n tystio i ganologrwydd 

hawliau plant ym mholisi cymdeithasol Cymru, yn enwedig eu hawliau cyfranogi. Mae’n 

bosibl dirnad o’r polisïau hyn gysyniad clir a chydlynol o blant - mae’r ‘plentyn polisi’ yng 

Nghymru yn cael ei ystyried yn ddinesydd ynddo/i’i hun (Drakeford, 2010: 143; gweler 

hefyd Clutton, 2007). Nodweddir ‘dinasyddiaeth’ plant gan hawliau sylfaenol a rhai 

ymestynedig sydd wedi’u cynllunio i gynyddu eu lles i’r eithaf. Mae oedolion - rhieni neu 

ofalwyr, a'r Wladwriaeth (trwy ddarparwyr gwasanaethau cyhoeddus a chymdeithasol) - yn 
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gyfrifol am sicrhau bod yr hawliau hyn yn cael eu gwireddu a bod yr hawliau'n hygyrch i 

bawb. Lle mae teuluoedd yn ei chael hi'n anodd cefnogi eu plant i gael mynediad i'w 

hawliau, dylent gael eu cefnogi gan y Wladwriaeth i wneud hynny (e.e. trwy raglenni fel 

Teuluoedd yn Gyntaf a Dechrau’n Deg). Mae'r pwyslais ar gyfranogi, sy'n rhedeg trwy'r 

polisïau i gyd, yn cydnabod gwerth asiantaeth plant a'u galluoedd (esblygol) i wneud 

penderfyniadau annibynnol: 

 

“Dylai plant a phobl ifanc gael eu hystyried yn ddinasyddion, gyda hawliau a barn 

i'w hystyried nawr. Nid ydynt yn rhywogaeth ar wahân, i gael eu pardduo a'u 

sentimentalio bob yn ail, nac oedolion dan hyfforddiant nad oes ganddynt le llawn 

yn y gymdeithas eto.” (LlCC, 2004:4)  

 

Fodd bynnag, er gwaetha’r eglurder hwn ar lefel polisi o ran safle plant yng nghymdeithas 

Cymru, mae gwir effaith y polisïau a'r datblygiadau hyn - a'r canlyniadau diriaethol i blant 

a phobl ifanc - yn llai eglur. Mae gwerthusiad diweddar o’r agenda Ymestyn Hawliau yn 

nodi bod y pwyslais ar yr egwyddor o 'gyffredinoldeb' (universality) wedi lleihau, gyda 

gwasanaethau ieuenctid yn " tueddu i ganolbwyntio mwy ar broblemau yn hytrach na  

chanolbwyntio ar gyfleoedd, rhai mwy detholus yn hytrach na rhai cyffredinol" 

(Llywodraeth Cymru, 2018: 10). Mae’r ffocws cynyddol ar y ‘diffygion’ a gyflwynir gan 

bobl ifanc yn groes i weledigaeth Ymestyn Hawliau - sef ymestyn cyfleoedd a phrofiadau 

cadarnhaol i bob person ifanc, gan gynnwys trwy ddarparu cefnogaeth ychwanegol i’r 

rheini a allai fel arall ei chael yn anodd cyrchu’r cyfleoedd hyn. Mae hyn wedi arwain at 

“leihad ar raddfa eang mewn darpariaeth gwaith ieuenctid cyffredinol a mynediad agored 

yn y gymuned, wedi’i ddisodli gan ddarpariaeth ‘wedi’i thargedu’”(ibid.).11 

O ran hawliau sylfaenol plant (megis yn y CCUHP), bu rhai arwyddion bod 

pwyslais Llywodraeth Cymru ar hyn wedi lleihau ar ôl pasio'r Mesur. Er enghraifft, er bod 

dyletswydd “rhoi sylw dyledus” i'r CCUHP wedi'i hymestyn ymhellach i’r asianaethau 

sy’n '[c]yflawni dyletswyddau amddiffyn plant i blant mewn angen' o dan adran 7 o’r 

Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, ar hyn o bryd, nid oes 

unrhyw ddeddfwriaeth sy'n gosod yr un ddyletswydd ar awdurdodau lleol yn eu 

cyfanrwydd. 12 Yn fwy rhyfeddol, nid oes unrhyw gyfeiriad o gwbl at y CCUHP yn Neddf 

                                                           
11 Dylid cydnabod bod awdurdodau lleol wedi cael eu tangyllido'n ddifrifol ers cyflwyno llymder gan Lywodraeth y DU 

yn 2010; un canlyniad fu dinistrio gwasanaethau ieuenctid ledled Cymru ( a Lloegr hefyd). Mae cyllid, felly, (neu ddiffyg 

arian) yn ffactor sy'n cyfrannu at y methiant hwn i gyflawni gweledigaeth Ymestyn Hawliau. 
12 Nododd canllawiau ar adran 25 Deddf Plant 2004 a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru yn 2006 y bydd 

“Cyfarwyddwyr Arweiniol [awdurdodau lleol] yn gyfrifol am sicrhau bod yr awdurdod lleol yn gweithredu Confensiwn y 

Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn" (LlCC, 2006:para.2.42). Fodd bynnag, nid oes gan y canllawiau hyn statws 

cyfreithiol: "Dylai awdurdodau lleol sy'n cyflawni eu swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol gydymffurfio ag ef oni 
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Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. Wedi'i gyfuno â dileu rôl y Gweinidog 

Plant (Evans et al., 2017) a'r diddymiad effeithiol o gynulliad plant a phobl ifanc yn 2014 

(gan gychwyn cyfnod o bedair blynedd pan nad oedd fforwm cenedlaethol ar gyfer 

cyfranogiad plant yn bodoli), ymddengys fel petai'r agenda hawliau plant a oedd yn 

dominyddu tri thymor cyntaf LlCC wedi pylu rhywfaint. 

Efallai bod cwestiynau i’w gofyn ynghylch a yw’r ddyletswydd ‘rhoi sylw dyledus’ 

a ddarperir ym Mesur 2011 yn mynd yn ddigon pell. Mae’n briodol i ofyn tybed a oes 

angen i’r mecanweithiau ar gyfer atebolrwydd fod yn fwy cadarn (Hoffman ac O’Neill, 

2018). Dadleua Miller (2018) y dylid dilyn dyletswydd ‘sylw dyledus’ gan ‘ddyletswydd i 

gydymffurfio’ ar ôl cyfnod penodol. Mae'n dadlau bod dyletswydd o ‘roi sylw dyledus’ yn 

gam angenrheidiol sy’n galluogi'r partïon perthnasol i baratoi ar gyfer cychwyn 

‘dyletswydd i gydymffurfio’, ond bod profiad wedi dangos nad yw dyletswydd ‘sylw 

dyledus’ ynddo'i hun yn arwain at welliant digonol ym mywydau pobl (t.55). Hyd yn hyn, 

nid unrhyw sôn bod Llywodraeth Cymru yn ystyried dyletswydd ‘cydymffurfio’ â’r 

CCUHP. 

 Wedi dweud hynny, yn gynnar yn 2020, llwyddodd Llywodraeth Cymru i ennill 

pleidlais y Cynulliad Cenedlaethol i gael gwared ar yr amddiffyniad o ‘gosb resymol’ i 

oedolion sydd wedi’u cyhuddo o ymosod ar blant. Wrth wneud hynny, fe wnaethant 

gydnabod person cyfreithiol (legal personhood) plant a rhoi cydraddoldeb iddynt ag 

oedolion o flaen y gyfraith, yn unol ag argymhelliad hirsefydlog Pwyllgor y Cenhedloedd 

Unedig ar Hawliau'r Plentyn (2008, 2016). Ar ben hynny, llwyddodd y Llywodraeth hefyd 

i basio Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) trwy'r Cynulliad (a elwir bellach yn Senedd) 

sydd, ers mis Mehefin 2020, wedi ymestyn y bleidlais i bobl ifanc 16 a 17 oed mewn 

etholiadau lleol ac etholiadau’r Senedd. Mae'r ddau ddatblygiad hyn yn atgyfnerthu'r 

safbwynt polisi yr ystyrir bod plant yn ddinasyddion ifanc Cymru. Mae'r isadrannau nesaf 

yn ystyried arwyddocâd y ddinasyddiaeth hon i blant yn y System Cyfiawnder Ieuenctid. 

 

1.2.2 Cyfiawnder Ieuenctid yng Nghymru – ‘odrwydd’? 

 

Ni ellir deall cyfiawnder ieuenctid yng Nghymru ar wahân i safle cyfansoddiadol y genedl 

yn y DU a'r broses ddatganoli raddol. Darparwyd y cyntaf o lawer o setliadau datganoli 

trwy Ddeddf Llywodraeth Cymru 1998. Creodd y ddeddf hon Gynulliad Cenedlaethol 

Cymru (CCC) fel un corff, gan ymgorffori'r ddau, ond heb unrhyw wahaniad clir rhwng, 

gweithrediaeth a deddfwrfa (Rawlings, 2003). Roedd trosglwyddo rhai swyddogaethau 

                                                           
bai bod amgylchiadau lleol yn nodi rhesymau eithriadol sy'n cyfiawnhau amrywiad." (ibid., t.3, ychwanegwyd y 

pwyslais). Mae rhai awdurdodau lleol  wedi dewis gosod dyletswydd o "roi sylw dyledus" i'r CCUHP arnynt eu hunain. 
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gweinidogol (yn bennaf swyddogaethau Ysgrifennydd Gwladol Cymru) i’r CCC yn golygu 

bod ganddi rywfaint o gyfrifoldeb gweithredol am yr 20 maes polisi a nodwyd ym Mhapur 

Gwyn y llywodraeth Lafur (DU), A Voice for Wales (Swyddfa Cymru, 1997). Fodd 

bynnag, arhosodd pwerau deddfwriaethu sylfaenol yn gyfan gwbl yn San Steffan. 

Parhaodd hyn tan 2007, pan ddaeth darpariaethau Deddf Llywodraeth Cymru 2006 i rym. 

 Ceir esboniad llawnach o ddatganoli ac o'r cymwyseddau deddfwriaethol esblygol 

yng Nghymru yn Atodiad 1, ond at ddibenion yr adran hon, digonol yw dweud er bod pob 

un o'r tri setliad datganoli dilynol (Deddf Llywodraeth Cymru 2006, Deddf Cymru 2014 a 

Deddf Cymru 2017) wedi addasu13 pwerau’r Cynulliad / Llywodraeth Cymru, mae 

cyfiawnder troseddol erioed wedi aros y tu hwnt i gwmpas cymhwysedd deddfwriaethol 

Cymru. Yn fwy na hynny, ni wnaed unrhyw ddarpariaethau ar gyfer barnwriaeth ar wahân, 

er bod y 'Comisiwn Thomas' diweddar wedi argymell y dylai pwerau dros ‘gyfiawnder’ 

gael eu datganoli’n llawn o San Steffan i Gaerdydd, ac y dylai Cymru ddod yn 

awdurdodaeth gyfreithiol ar wahân gyda’i chyfreithiau yn cael ei chydnabod yn ffurfiol fel 

rhywbeth sy'n wahanol i gyfraith Lloegr (Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru, 2019). 

 Yn y setliad datganoli diweddaraf (y model 'cadw pwerau'), mae’r pŵer i ddeddfu 

ar gyfer 'troseddu, trefn gyhoeddus a phlismona', yn ogystal ag 'ymddygiad 

gwrthgymdeithasol'; 'adsefydlu troseddwyr'; 'cofnodion troseddol'; 'y proffesiwn 

cyfreithiol' a 'chymorth cyfreithiol'; 'galluedd meddyliol'; 'oedran cyfrifoldeb troseddol'; a 

'charchardai a rheoli troseddwyr'; yn cael ei gadw gan San Steffan.14 Er bod trefniadau ar 

wahân yn bodoli o fewn y system cyfiawnder troseddol ar gyfer plant sy'n troseddu – gan 

gynnwys Llysoedd Ieuenctid a sefydliadau gwarchodol 'arbenigol'15, egwyddorion ac 

opsiynau dedfrydu gwahanol, ac amrywiaeth o ddewisiadau amgen i ddargyfeirio rhag 

erlyn – mae'r system cyfiawnder ieuenctid yng Nghymru a Lloegr yn ei hanfod yn 

addasiad o'r system cyfiawnder troseddol i oedolion, gan gynnal prif nod statudol o atal 

(ail)droseddu gan blant a phobl ifanc. 16 

Mae'r rhestr o’r meysydd polisi wedi’u neilltuo a ddisgrifir uchod yn dangos bod 

llawer o elfennau craidd y System Cyfiawnder Ieuenctid (SCI) yn cael eu deddfu gan 

Lywodraeth a Senedd y DU. Fodd bynnag, er nad oes ganddi gymhwysedd deddfwriaethol 

ar gyfer y SCI, mae Llywodraeth Cymru yn rhannu cyfrifoldeb gyda'r Bwrdd Cyfiawnder 

                                                           
13 Mae'r dewis o'r gair 'addasu' yn fwriadol, gan fod sylwebyddionyn gymysg yn eu barn ynghylcha yw'r Deddfau hyn 

wedi cynyddu neu gyfyngu ar bwerau Cynulliad Cenedlaethol Cymru – gweler er enghraifft Geldards Law Firm, 2017 

https://www.geldards.com/wales-act-2017.aspx; Wyn Jones, 2016 www.walesonline.co.uk/news/politics/richard-wyn-

jones-bill-12091891; BBC News, 2017 www.bbc.co.uk/news/uk-wales-politics-38813095 
14 Fel y nodwyd yn Atodlen 7A i Ddeddf Cymru 2017. 
15 Er bod y graddau y mae Llysoedd  Ieuenctid a chyfleusterau gwarchodol ieuenctid (yn enwedig Sefydliadau Troseddau 

Ieuenctid a Chanolfannau Hyfforddi Diogel) yn 'arbenigol' ac addas yn hynod ddadleuol (gweler, er enghraifft, adolygiad 

Charlie Taylor o'r  SCI:  Y Weinidogaeth Gyfiawnder, 2016b). 
16 Fel y nodir yn Rhan 3, a.37 Deddf Trosedd ac Anhrefn 1998. 

https://www.geldards.com/wales-act-2017.aspx
http://www.walesonline.co.uk/news/politics/richard-wyn-jones-bill-12091891
http://www.walesonline.co.uk/news/politics/richard-wyn-jones-bill-12091891
http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-politics-38813095
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Ieuenctid (BCI) dros oruchwylio a gweinyddu cyfiawnder ieuenctid yng Nghymru. O fewn 

y fframwaith statudol presennol ar gyfer y SCI (a ddaeth i rym gyda Deddf Trosedd ac 

Anhrefn 1998), rhaid i'r Timau Cyfiawnder Ieuenctid (TCI) amlasiantaethol – sy'n elfen 

ganolog i'r system – gynnwys, o leiaf, cynrychiolaeth o'r heddlu, y gwasanaeth prawf, y 

gwasanaethau cymdeithasol, iechyd ac addysg. Er bod San Steffan yn parhau i fod yn 

gyfrifol am yr heddlu a'r gwasanaeth prawf, mae plismona yn draddodiadol wedi bod yn 

lleol iawn, gyda Phrif Gwnstabliaid yn gallu penderfynu ar eu blaenoriaethau a'u cyllid yn 

ôl galw lleol (Jones, 2008). Ers cyflwyno Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu drwy 

Ddeddf  Diwygio'r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011, dadleuir bod plismona, de 

facto, wedi'i ddatganoli i Gymru (Michael, 2018). O ran gwasanaethau cymdeithasol, 

iechyd ac addysg, mae'r meysydd polisi hyn i gyd wedi'u datganoli'n llawn i Gymru – dan 

reolaeth awdurdodau lleol a byrddau iechyd sy'n atebol i Lywodraeth Cymru (Deddf 

Llywodraeth Cymru 1998; gweler hefyd Williams a Felizer, 2013). 

Mewn geiriau eraill, cyfiawnder ieuenctid ohyd yw'r unig faes polisi domestig sy'n 

ymwneud â phlant nad oes gan Lywodraeth Cymru a'r Senedd gymhwysedd 

deddfwriaethol ar ei gyfer. Mae'r trefniant hwn wedi bod yn destun dadl hir am 

bosibilrwydd datganoli cyfiawnder ieuenctid i Gymru – argymhelliad a wnaed yn 2014 yng 

Nghomisiwn Silk ac a ailadroddwyd eto yng Nghomisiwn diweddar Thomas. Yn ganolog 

i'r ddadl hon mae'r honiad bod gan Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru werthoedd 

sy'n cystadlu, os nad yn anghyson, o ran plant a phobl ifanc: gyda’r cyntaf yn argymell 

mwy o reolaeth gymdeithasol; yr olaf yn hyrwyddo hawliau plant a chyfiawnder 

cymdeithasol (Haines, 2009; Butler a Drakeford, 2012; Thomas, 2015). Ar y naill law, 

dadleuir bod datganoli wedi " unquestionably… created the space in which the 

dragonization of juvenile justice has taken and is taking place" (Haines, 2009:233; gweler 

hefyd The Howard League, 2009). Ar y llaw arall, mae 'dreigeiddio' cyfiawnder ieuenctid 

(‘dragonization’) – h.y. y syniad bod ymagwedd arbennig yn seiliedig ar hawliau tuag at 

gyfiawnder ieuenctid yng Nghymru – wedi cael ei feirniadu fel rhywbeth o chwedl pan 

ddaw'n fater o weithredu polisi yn ymarferol (yn arbennig yn Muncie, 2011; Field, 2015; 

Evans et al. 2017). Trafodir rhai esboniadau posibl am y bwlch rhwng polisi ac ymarfer yn 

adran 1.3. Yn gyntaf, fodd bynnag, ystyrir dylanwad Llywodraeth Cymru ar bolisi 

cyfiawnder ieuenctid – yn arbennig, trwy hyrwyddo'r egwyddor 'plant yn gyntaf, 

troseddwyr yn ail'. 
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1.2.3 Strategaethau cyfiawnder ieuenctid Cymru 

 

Mae sawl sylwebwr o’r farn bod penderfyniad Cynulliad Cenedlaethol Cymru i leoli 

gwasanaethau cyfiawnder ieuenctid o fewn cylch gwaith Iechyd a Gwasanaethau 

Cymdeithasol yn hytrach nag Atal Troseddu a Diogelwch Cymunedol yn enghraifft gynnar 

o'r gwahaniaethau athronyddol rhwng polisi cyfiawnder ieuenctid Cymru i’w gymharu a 

Lloegr (gweler, er enghraifft, Evans et al., 2017; Haines a Case, 2015; Cross et al., 2003). 

Ceisiodd Llywodraeth Cynulliad Cymru fynnu ar y gwahaniaeth hwn drwy gydweithio â 

Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid Cymru (cangen Cymru o'r BCI) i ddatblygu strategaeth 

genedlaethol ar gyfer troseddu ieuenctid. Wrth lansio Grŵp Strategaeth Troseddu Ieuenctid 

Cymru yn 2002, disgrifiodd Jane Hutt (Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 

Llywodraeth Cynulliad Cymru ar y pryd) hyn fel cyfle i ddwyn ynghyd cyfrifoldebau 

cyfiawnder troseddol y Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid gyda blaenoriaethu lles plant 

Llywodraeth Cynulliad Cymru, yn unol â chyfrifoldebau datganoledig Llywodraeth 

Cynulliad Cymru (dyfynnir yn Cross et al., 2003:156). Cyhoeddwyd cynnyrch y 

cydweithio hwn yn 2004: Strategaeth Troseddwyr Ifanc Cymru Gyfan. Gan ddisgrifio’r 

ddogfen yn y rhagair fel "fframwaith cenedlaethol ar gyfer atal troseddu ac aildroseddu 

ymhlith plant a phobl ifanc yng Nghymru" (LlCC a’r BCI, 2004:1), un o'i egwyddorion 

canolog oedd y dylid trin plant a phobl ifanc yn y System Cyfiawnder Ieuenctid fel "plant 

yn gyntaf, troseddwyr yn ail" (t.3). 

O ystyried yd-destun ehangach polisi cymdeithasol i blant yng Nghymru, byddai 

rhywun yn tybio mai goblygiad y datganiad 'plant yn gyntaf' yma oedd rhoi dyletswydd ar 

wasanaethau cyfiawnder ieuenctid i gynyddu lles pob plentyn sy’n dod i'w sylw drwy 

sicrhau y gallant fwynhau eu hawliau sylfaenol ac ehangach – h.y. hyrwyddo cyfiawnder 

cymdeithasol yn eu bywydau (Drakeford, 2010). Yn wir, datganodd y Strategaeth for plant 

yn y SCI yn meddu ar yr un 'hawliau cyffredinol' â phob plentyn arall, a bod yn rhaid 

ystyried eu hawliau, fel yn ôl y CCUHP, wrth ymateb i'w troseddau. At hynny, datgenir y 

byddai blaenoriaethu atal troseddu – "y ffordd orau o ddod a therfyn i droseddu yw ei atal 

rhag digwydd yn y lle cyntaf" (LlCC a’r BCI, 2004: rhagair) – yn cael ei gyflawni drwy 

sicrhau bod plant yn gallu manteisio ar y gwasanaethau cyffredinol a nodir o dan y polisi 

Ymestyn Hawliau. 

O hyn gallwn gasglu mai dealltwriaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru o droseddu 

gan blant yw ei fod yn deillio'n bennaf o anghydraddoldeb cymdeithasol ac anfanteision 

(anawsterau strwythurol), ac y gellid eu hatal drwy hyrwyddo cyfiawnder cymdeithasol. 

Fodd bynnag, cafodd y safiad hwn ei wanhau rywfaint gan ddatganiadau eraill ar yr 
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ymateb priodol i droseddu gan bobl ifanc, a rhesymweithiau croes. Ymhlith yr ymatebion a 

gymeradwywyd oedd "ymyrraeth gynnar, mesurau cyfiawnder adferol, cosb briodol, ac 

adsefydlu â chymorth", er mwyn cynnal "cydbwysedd rhwng buddiannau'r plentyn neu'r 

person ifanc a buddiannau'r gymuned a dioddefwyr posibl" (LlCC a’r BCI, 2004:3). Yn 

arwyddocaol, y cyfiawnhad a roddir dros hyrwyddo lles plant a'u trin fel 'plant yn gyntaf' 

oedd gan ei fod yn "lleihau'r risg o droseddu ac aildroseddu ac wrth wneud hynny yn 

amddiffyn y cyhoedd" (ibid.). Yn y strategaeth hon, felly, mae'n ymddangos bod sicrhau 

bod plant yn gallu manteisio ar eu hawliau yn cael ei ystyried yn fodd i gyflawni diben 

penodol – a'r diben hwnnw yw lleihau troseddu. Roedd hyn yn gwrth-ddweud yr honiad 

mewn polisïau cymdeithasol eraill, sef bod yr hawliau yn perthyn i bob plentyn am eu bod 

yn ddinasyddion ifanc yng Nghymru. 

Mae Haines (2009) yn dadlau bod y gwrthddywediadau hyn yn deillio o ymgais i 

gynnwys safbwyntiau Llywodraeth y DU / BCI a Llywodraeth Cynulliad Cymru yn y 

strategaeth. Wedi'r cyfan, bu'n rhaid cydymdrafod cynnwys y strategaeth gyda'r 

Weinyddiaeth Gyfiawnder. Roedd angen, felly, defnyddio amwysedd adeiladol yn iaith y 

dogfennau. Arweiniodd hyn nid at gyfaddawd nac aliniad o safbwyntiau, ond yn hytrach 

cyfuniad o werthoedd cystadleuol (Haines and Case, 2015). Mewn geiriau eraill, gellir ei 

ddeall fel ymdrech gan Lywodraeth y Cynulliad yn i ddylanwadu rhywfaint ar gyfiawnder 

ieuenctid tra'n cael ei chyfyngu gan y ddeddfwriaeth a osodir gan San Steffan. Serch 

hynny, mae'n bwysig tynnu sylw at y tensiynau hyn er mwyn cofio bod 'plant yn gyntaf, 

troseddwyr yn ail' wedi'u cyflwyno yn wreiddiol fel ffordd o leihau aildroseddu, yn hytrach 

na dull egwyddorol o ymdrin â chyfiawnder ieuenctid yn seiliedig ar geisio cyfiawnder 

cymdeithasol. 

Bum mlynedd ar ôl cyhoeddi’r Strategaeth, cyhoeddodd LlCC a’r BCI Gynllun 

Cyflawni 2009-2011 ar ei chyfer (LlCC a’r BCI, 2009). Roedd cydnabyddiaeth yn y 

ddogfen bod angen gwneud mwy "i wella cyfleoedd bywyd plant a phobl ifanc o fewn y 

system cyfiawnder ieuenctid, ac mewn perygl o fynd i mewn iddi" (ibid., t.3). O bryder 

sylweddol oedd y gostyngiad yng nghyfran y plant yn y SCI oedd â mynediad i addysg, 

hyfforddiant, neu gyflogaeth amser llawn – roedd wedi gostwng o 73.9% yn 2004-05 i 

65.7% yn 2007-08. Lefelwyd y bai am ddiffyg gweithredu'r strategaeth wreiddiol yn 

rhannol ar "uwch gynrychiolwyr o asiantaethau sy'n bartneriaid hanfodol wrth ddarparu 

gwasanaethau cyfiawnder ieuenctid" gan eu bod weithiau'n dangos "diffyg ymgysylltu" 

(ibid., t.3). Gellid dadlau mai arwyddocâd mwyaf y Cynllun Cyflawni hwn oedd ad-drefnu 

targedau Llywodraeth Cynulliad Cymru a'r BCI ar gyfer monitro perfformiad Timau 

Cyfiawnder Ieuenctid: y 'Set Dangosyddion Cyfiawnder Ieuenctid Cymru' (SDCIC). 
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Roedd y SDCIC yn cynnwys nid yn unig y tri 'dangosydd perfformiad allweddol' a 

gyflwynwyd ledled Cymru a Lloegr gan y BCI yn 2005 (sef lleihau 'newydd-ddyfodiaid',17 

aildroseddu, a dedfrydau carcharol), ond hefyd dri dangosydd pellach, sef: ymgysylltu ag 

addysg, hyfforddiant a / neu gyflogaeth; addasrwydd llety; a mynediad amserol at 

wasanaethau asesu a thrin camddefnyddio sylweddau. Byddai'n ofynnol i Dimau 

Cyfiawnder Ieuenctid (TCI) Cymru gyflwyno data am y dangosyddion perfformiad hyn 

bob chwarter. Unwaith eto, mae iaith Ymestyn Hawliau ac, i raddau llai, hawliau sylfaenol, 

yn treiddio’r ddogfen hon. Rhoddir sylw arbennig i blant yn y carchar yn y Cynllun 

Cyflawni, sy'n nodi "er gwaetha’r ffaith bod eu rhyddid yn cael ei gwtogi, rhaid i blant a 

phobl ifanc sy'n mynd i'r carchar allu cael gafael ar ystod debyg o hawliau a ddylai fod 

ganddynt yn eu cymunedau" (LlCC a’r BCI, 2009:12). Mae hyn yn amlwg yn cyd-fynd â'r 

egwyddor o gyffredinoldeb (universality) a argymhellir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru. 

Cafodd bwriad Llywodraeth Cynulliad Cymru i "brif ffrydio ac ymgorffori ymgynghori â 

phlant a phobl ifanc, a’u cyfranogiad, o fewn y system cyfiawnder ieuenctid" (LlCC a’r 

BCI, 2009:10) drwy weithio gyda Chomisiynydd Plant Cymru hefyd ei wneud yn glir. 

Roedd y bwriadau datganedig hyn, a'r gofynion newydd i DCI wireddu rhai hawliau 

sylfaenol (llety, addysg / hyfforddiant / cyflogaeth, a gwasanaethau cymorth), yn 

arddangos ymrwymiad cryfach a mwy eglur i gyfiawnder cymdeithasol i blant yn y SCI. 

Erbyn 2014, roedd y BCI a Llywodraeth Cymru wedi diwygio’r Strategaeth. Yn y 

diweddariad, mae ei athroniaeth sylfaenol yn amlwg yn y teitl: Plant a Phobl Ifanc yn 

Gyntaf: Strategaeth Llywodraeth Cymru/y Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid i wella 

gwasanaethau i bobl ifanc o Gymru sy’n rhan o’r system cyfiawnder ieuenctid neu sydd 

mewn perygl o ddod yn rhan ohoni (Llywodraeth Cymru a’r BCI, 2014). Arddengys 

ddylanwad Ymestyn Hawliau a’r CCUHP yn ei nod canolog o wella gwasanaethau [a 

chanlyniadau] ar gyfer pobl ifanc. Nodir bod wyth egwyddor allweddol yn sail i'r 

strategaeth, gan gynnwys: 

 

 Plant yw pobl ifanc yn gyntaf, a throseddwyr yn ail;  

 Mae gan bobl ifanc yn y system cyfiawnder ieuenctid yr un rhyddid i arfer eu 

hawliau ag unrhyw berson ifanc arall;  

 Gofynnir am farn pobl ifanc a gwrandewir arni;  

 Mae gwasanaethau’n canolbwyntio ar ymyrraeth gynnar a chymorth aml-asiantaeth 

cyfannol;  

                                                           
17 Ystyr 'newydd-ddyfodiaid’ (first-time entrants) yw plant sy'n cael rhybudd neu ddedfryd (llys) am y tro cyntaf. 
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 Hyrwyddir diwylliant lle mae nodi a hyrwyddo arfer effeithiol yn allweddol i wella 

canlyniadau i bobl ifanc; 

 Caiff gwasanaethau eu dwyn i gyfrif am fynd i’r afael ag anghenion pobl ifanc. 

 

Mae'r strategaeth hon yn llawer mwy cydlynol o ran ei gwerthoedd a'i hegwyddorion na’i 

rhagflaenydd. Mae'r plentyn sydd wedi troseddu yn cael ei ystyried yn ddinesydd ifanc 

sydd â’r un rhyddid i arfer eu hawliau ag unrhyw blentyn arall (ac felly gall hefyd 

ddisgwyl i wasanaethau cyfiawnder ieuenctid a rhai cysylltiedig i'w g/alluogi i fwynhau'r 

hawliau hynny); nid yw 'cosbi' yn cael ei ystyried yn ymateb priodol i bobl ifanc – yn 

hytrach, mae'r pwyslais ar hyrwyddo canlyniadau gwell ac 'ailintegreiddio'; ac ystyrir y 

dylai barn a chyfranogiad y plentyn fod yn ganolog i unrhyw broses a phenderfyniadau. 

Mae gan hyn lawer yn gyffredin â nod ac egwyddorion hollgyffredinol 'plant yn gyntaf' a 

nodwyd gan amryw o academyddion ac ymgyrchwyr / sefydliadau hawliau plant, fel y 

trafodir yn adran 1.1. Wedi dweud hynny, erys amwysedd o ran y syniad o 'arfer effeithiol'. 

Drwy fethu â rhoi esboniad/enghreifftiau clir o'r hyn sy'n gyfystyr ag 'arfer effeithiol', 

gellid gwneud dadleuon o blaid llawer o ddulliau gwahanol, anghyson.  

 Mae’n werth nodi bod Glasbrint Cyfiawnder Ieuenctid Cymru (Y Weinidogaeth 

Gyfiawnder a Llywodraeth Cymru) yn fwy diweddar yn gwanhau rhai o’r egwyddorion 

hyn. Yn hytrach, mae'n ffafrio dehongliad mwy unigol a 'seicologedig' o droseddau 

ieuenctid ac ymateb iddynt. Yma, ymddengys mai atal a lliniaru trawma a 'phrofiadau 

niweidiol yn ystod plentyndod' yw'r llinyn euraidd; nid yw'r dimensiwn cyfiawnder 

cymdeithasol – sydd mor ganolog i strategaeth 2014 – mor amlwg.  

 

1.2.4 Modelau Ymarfer: Biwro a’r dull Rheoli Achosion Uwch 

 

Cyn troi at y dystiolaeth o sut mae 'plant yn gyntaf' wedi cael ei dehongli / gweithredu gan 

DCI, mae'n werth ystyried sut mae dau fodel ymarfer, a ddatblygwyd ac a gyflwynwyd 

ledled Cymru, yn adlewyrchu'r athroniaeth hon: y Biwro, a'r  dull Rheoli Achosion Uwch 

(Enhanced Case Management approach). Er mai bwriad y ddau yw hyrwyddo canlyniadau 

cadarnhaol i blant (ar wahanol lefelau yn y system), mae rhywfaint o anghytuno ynglŷn â'r 

graddau y mae'r ail fodel yn gyson ag egwyddorion 'plant yn gyntaf'. Mae hyn yn bwysig 

i'w ystyried yn arbennig yn sgil ei amlygrwydd yn y Glasbrint Cyfiawnder Ieuenctid  

Cymru (YWG a Llywodraeth Cymru, 2019). 

 Mae’r Biwro, fel y tarddodd o DCI Abertawe yn 2009, yn gweithredu fel math o 

fecanwaith dargyfeirio o’r llys. Mae’n ceisio dargyfeirio plant sydd wedi cyflawni trosedd 
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lefel isel i ffwrdd o’r System Cyfiawnder Ieuenctid ffurfiol (h.y. i ffwrdd o achosion llys), 

a, lle bo angen, tuag at ymyriaethau priodol, cynhwysol, sy’n cynnig cymorth ac yn 

hyrwyddo ymddygiad cymdeithasol cadarnhaol (Haines et al. 2013; Smith, 2014; Haines a 

Case, 2015). Mae ei ddiben yn ddeublyg: osgoi effeithiau niweidiol, 'troseddoli' 

(‘criminalizing’), y SCI ffurfiol (e.e. cronni cofnod troseddol, cael 'label' a thriniaeth fel 

'troseddwr', llai o gyfleoedd ar gyfer addysg a chyflogaeth); a gwella ansawdd bywyd y 

bobl ifainc, drwy sicrhau eu bod yn cael mynediad i'w hawliau sylfaenol ac estynedig 

(Haines a Case, 2015).  

Mae’r model Rheoli Achosion Uwch (RAU), ar y llaw arall, yn ddull o 

oruwchwilio plant sy’n destun gorchmynion llys yn y gymuned. Fe'i datblygwyd mewn 

cydnabyddiaeth o’r ffaith, yn dilyn y gostyngiad eithafol yn nifer y 'newydd-ddyfodiaid' i'r 

System Cyfiawnder Ieuenctid, ac o nifer y plant a ddedfrydwyd i'r ddalfa (yn bennaf 

oherwydd hyrwyddo dewisiadau amgen dargyfeiriol, fel y Biwro), nad oedd llawer o'r rhai 

a arhosodd yn y system (ar ddedfrydau cymunedol) yn ymateb yn gadarnhaol i ddulliau 

traddodiadol o weithio gyda phlant yn y SCI. Felly, roedd angen dull gweithredu newydd.  

Mae’r ddau ‘fodel’ yn anelu yn y pen draw i wella canlyniadau i blant a phobl ifanc 

sy’n troseddu, ond mae’r ffordd y dilynir y nod hwn yng nghyd-destun y ddau fodel yn 

wahanl iawn. Ymddengys bod hyn yn rhannol oherwydd eu gwahanol ddealltwriaeth o 

droseddu gan blant. 

 Datblygwyd y Biwro ar sail y gred bod y rhan fwyaf o droseddu gan bobl ifanc yn 

'arferol' ac o natur ‘dros dro’, ac nad yw ymyrraeth ffurfiol ond yn ei waethygu (gweler y 

drafodaeth yn adran 1.1). Ystyrir bod troseddu parhaus gan blant (h.y. yr hyn nad yw o 

natur dros dro) yn amlygiad o anfanteision ehangach, strwythurol, sydd fel arfer yn 

adlewyrchu anghydraddoldeb cymdeithasol (Case a Haines, 2015). Mae'r model RAU, ar y 

llaw arall, yn seiliedig ar y model adfer trawma (Skuse a Matthew, 2015). Datblygwyd hyn 

i ddechrau mewn Cartref Diogel i Blant ar ôl sylwi bod llawer o'r plant yn y ddalfa, neu ar 

drothwy'r ddalfa, wedi cael profiadau niweidiol sylweddol a oedd yn effeithio ar eu 

datblygiad seicogymdeithasol. Dadleuir y gall profiadau trawmatig amharu ar aeddfediad 

naturiol yr ymennydd, ac o ganlyniad effeithio ar berthnasoedd cymdeithasol a gallu plant i 

reoleiddio eu hymddygiad (gweler, e.e. Iechyd Cyhoeddus Cymru, 2015). Ystyrir troseddu 

fel un amlygiad o'r anawsterau hyn. Felly, tra bod y Biwro yn ystyried troseddu fel 

rhywbeth 'arferol’ a/neu wedi'i ddylanwadu gan anfanteision strwythurol, mae'r dull RAU 

yn ei weld fel canlyniad o drawma a gaiff ei amlygu mewn anawsterau emosiynol a 

seicolegol sy'n cael effaith arbennig o niweidiol ar allu unigolion i ffurfio a chynnal 
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cydberthnasau (Cordis Bright, 2017; gweler hefyd Glendinning et al., 2021). Mewn geiriau 

eraill, gwelir tensiwn yma rhwng esboniadau unigol, a strwythurol, o droseddu. 

 O ganlyniad, mae pwyslais yr 'ymyriadau' priodol yn wahanol yn y ddau fodel. Prif 

ffocws y dull RAU yw meithrin perthynas. Mae 'person allweddol', fel arfer y rheolwr 

achos18 (‘case manager’) yn gyfrifol am sefydlu ac adeiladu perthynas gadarnhaol gyda'r 

plentyn. Pwysleisir tryloywder, cysondeb a ffiniau cadarn. Gallai rhan o'r broses hon olygu 

mynd i'r afael ag anghenion sylfaenol, megis sicrhau llety addas a maeth digonol. Y syniad 

yw, gydag amser, wrth i'r plentyn ddechrau ymddiried yn y gweithiwr, y bydd yn gallu 

siarad yn well am broblemau sy'n sail i'w h/ymddygiad. Wedi cyrraedd y pwynt yma, gall 

ffocws yr ymyriad symud i, e.e. fewnbwn therapiwtig, a fydd yn y pen draw yn arwain y 

plentyn i ddatblygu hunanymwybyddiaeth a sylweddoli / deall y niwed y mae eu troseddau 

yn achosi i eraill (yn seiliedig ar 'Hierarchiaeth Anghenion' Maslow – gweler Maslow, 

1943, 1962, 1970). Ystyrir bod cyrraedd y cam hwn yn llwyfan angenrheidiol i blant 

gynllunio newid yn eu hymddygiad eu hunain ac, yn y pen draw, symud ymlaen o 

droseddu (Evans et al., 2020). Er bod y model hwn yn mynd i'r afael â diffygion yn lles 

plentyn, mae'n ymddangos yn gyfyngedig i'r hawliau mwyaf sylfaenol yn unig (e.e. cael eu 

maethu, cael lle diogel i fyw, ac ati). I'r gwrthwyneb, mae'r Biwro yn seiliedig ar egwyddor 

o facsimeiddio canlyniadau cadarnhaol i blant – a hyn i’w gyflawni drwy sicrhau bod eu 

holl hawliau – sylfaenol ac estynedig – yn hygyrch iddynt. 

Efallai mai'r gwahaniaeth mwyaf arwyddocaol rhwng y ddau fodel yw'r gwerth a 

gynigir i gyfranogiad plant yn y broses. Mae cyfranogiad ystyrlon gan y plentyn yn 

ganolog i broses y Biwro. Mae hyn yn seiliedig ar gysyniad o blant fel asiantau 

cymdeithasol gweithredol sydd â'r gallu i ffurfio a mynegi barn ac, yn hollbwysig, fel 

'arbenigwyr' o'u bywydau eu hunain. O ystyried mai hwy yw'r rhai y mae prosesau 

cyfiawnder ieuenctid yn effeithio fwyaf arnynt, dylid rhoi blaenoriaeth i'w barn (Hart a 

Thompson, 2009; Creaney, 2014; Case a Haines, 2015). Nid yw ffocws trafodion y Biwro 

wedi'i gyfyngu i'w troseddau; fe'u cynlluniwyd i ddarganfod sut mae'r plentyn yn teimlo'n 

am eu llesiant ehangach, a pha gymorth (os o gwbl) y credant a allai eu helpu i symud 

ymlaen. Mae'r Biwro hefyd yn hyrwyddo ymgysylltu â rhieni / gofalwyr, drwy eu cefnogi i 

(ail)sefydlu deialog gyda'u plentyn (os oes angen) a'u hannog i fynychu gyda'u plentyn a 

chyfrannu at gyfarfodydd y Biwro. 

Yn y model RAU, mae cyfranogiad y plentyn a’i deulu/theulu yn cael ei 

ymyleiddio. Mae gweithwyr proffesiynol (ymarferwyr / rheolwyr TCI) yn penderfynu a 

ddylid cyfeirio plentyn at y broses RAU, yn seiliedig ar eu hasesiad hwy o addasrwydd y 

                                                           
18 Ond gallai fod yn rhywun o'r tu allan i'r Tîm Cyfiawnder Ieuenctid, megis gweithiwr cymdeithasol y person ifanc. 
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plentyn ar gyfer y model, ac yn amodol ar gydsyniad y plentyn. Os derbynnir yr 

atgyfeiriad, mae cynghrair o arbenigwyr proffesiynol (e.e. gweithwyr cymdeithasol, 

athrawon ysgol, gweithwyr TCI, gweithwyr iechyd) yn ymgynnull ac, o dan 

arweinyddiaeth seicolegydd clinigol, yn creu 'llinell amser' o fywyd y plentyn, gan nodi 

digwyddiadau neu gyfnodau y maent yn eu hystyried yn rhai arwyddocaol neu 'drawmatig'. 

Ar ôl hyn, penderfynir ar gynllun ymyrraeth yn seiliedig ar argymhellion y seicolegydd 

clinigol. Gwneir hyn i gyd heb ymgynghori â'r plentyn na'i d/theulu, a fydd efallai gyda 

naratif a dehongliad o’r digwyddiadau sy’n wahanol iawn i'r un proffesiynol.19 

Mae gwadu hawliau cyfranogiad plant yn y model RAU (sy'n cael ei hyrwyddo gan 

Lywodraeth Cymru ac sy'n ganolog i Lasbrint Cyfiawnder Ieuenctid Gymru) yn 

ymddangos yn groes i agenda polisi cymdeithasol a chyfiawnder ieuenctid ehangach yng 

Nghymru, lle mae asiantaeth plant a’u hawliau cyfranogi yn amlwg. Mae hyn yn cymylu’r 

eglurder a geir yn strategaeth 2014 ar y disgwyliad i wasanaethau sicrhau bod lleisiau plant 

yn ganolog i brosesau ac ymyriadau cyfiawnder ieuenctid – un o egwyddorion craidd 'plant 

yn gyntaf'. 

 

1.3 ‘Plant yn gyntaf’ mewn ymarfer 

 

Mae'r adran hon yn ystyried yr hyn sy'n hysbys am y ffordd y mae Timau Cyfiawnder 

Ieuenctid (TCI) wedi dehongli a gweithredu (neu wrthsefyll) 'plant yn gyntaf'. Mewn 

cyfraniad sylweddol i'r llenyddiaeth ar y berthynas rhwng polisi ac ymarfer cyfiawnder 

ieuenctid, datgelodd astudiaeth Thomas o ddiwylliannau ymarfer TCI fod dehongliad 

ymarferwyr o 'blant yn gyntaf' braidd yn wahanol i’r hyn a hyrwyddwyd gan sylwebyddion 

academaidd ac yn strategaethau cyfiawnder ieuenctid Cymru (Thomas, 2015).20 Er iddi 

ddod o hyd i gonsensws ymysg ymarferwyr ynglŷn â phwysigrwydd peidio â labelu plant 

fel "troseddwyr" neu eu diffinio yn ôl eu troseddau, yn ogystal â phwysigrwydd trin pob 

plentyn fel "unigolyn" ag "anghenion ehangach" ac hyrwyddo eu lles (i raddau mwy neu 

lai), ymddengys nad oedd dealltwriaeth gyffredin o 'blant yn gyntaf' fel athroniaeth 

cyfiawnder ieuenctid a ddylai lywio pob penderfyniad, proses ac ymyriad gyda'r nod o 

hyrwyddo cyfiawnder cymdeithasol yn eu bywydau. Er bod ymrwymiad (i raddau 

amrywiol) i fynd i'r afael â diffygion lles plant, roedd hyn yn tueddu i gael ei nodweddu fel 

                                                           
19 Roedd yr ymyleiddio hwn ar leisiau plant a rhieni yn amlwg yn y broses werthuso hefyd. Un o amcanion y gwerthusiad 

oedd darganfod a oedd y bobl ifanc a oedd yn rhan o'r treial wedi profi canlyniadau cadarnhaol. Dim ond pedwar o bobl 

ifanc a gafodd eu cyfweld. Ni chytunodd unrhyw rieni i gael eu cyfweld (Cordis Bright, 2017).  
20 Sylwer bod ymchwil Thomas wedi'i chwblhau cyn cyhoeddi ferswin mwyaf diweddar y strategaeth yn 2014. 
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mynd i'r afael ag "anghenion a phroblemau" heb fawr o sôn am agweddau ehangach, 

goddrychol ar lesiant megis dyheadau, sgiliau a diddordebau (Thomas, 2015:188).  

 Er i Thomas nodi ymrwymiad ymhlith rhai o ymarferwyr Cymru i sicrhau bod 

plant yn gallu manteisio ar y gwasanaethau a enwir yn hawliau yn y polisi Ymestyn 

Hawliau, roedd hefyd yn amlwg nad oedd hyrwyddo lles a chyfranogiad plant gan 

ymarferwyr yn cael ei ysgogi gan gysyniad o blant fel dinasyddion â hawliau sylfaenol (yn 

unol â'r egwyddor o 'gyffredinolrwydd' hawliau a hyrwyddir yn Strategaeth Troseddu 

Ieuenctid Cymru Gyfan). Nodwyd bod mynd i'r afael ag anghenion lles plant yn arfer da – 

rhywbeth i'w wneud ochr yn ochr â mynd i'r afael â'u hymddygiad troseddol. Efallai mai'r   

diffyg cydnabyddiaeth hon o hawl plant i gael eu hanghenion lles wedi’u diwallu a 

hwylusodd ddull cymwysedig o hyrwyddo lles plant: " acceptance of the ‘children first’ 

approach was also contingent on the seriousness of the offending" (Thomas, 2015:191). 

 Yn amlwg, nid yw hyn yn gydnaws â'r athroniaeth 'plant yn gyntaf' a hyrwyddir 

gan sylwebyddion academaidd ac yn strategaeth cyfiawnder ieuenctid Cymru. Fodd 

bynnag, o ystyried y gwrthddywediadau o fewn Strategaeth Troseddu Ieunectid Cymru 

Gyfan (h.y. y strategaeth wreiddiol – gweler adran 1.2.3), ynghyd â rhwymedigaeth y TCI i 

gadw at y Safonau Cenedlaethol sy'n canolbwyntio ar risg ac sy'n rhagnodol (prescriptive), 

mae'n bosibl nad oedd goblygiadau cyfwlyno’r egwyddor 'plant yn gyntaf, troseddwyr yn 

ail' yn glir i ymarferwyr. Mae'n bosibl bod yr eglurder a ganfuwyd yn strategaeth 2014 

wedi dylanwadu ar DCI yng Nghymru ers hynny i gyd-fynd yn well ag athroniaeth 'plant 

yn gyntaf'. Wedi dweud hynny, dros ddegawd cyn cyhoeddi astudiaeth Thomas, a chyn 

cyhoeddi strategaeth troseddu ieuenctid gyntaf Cymru, canfu Cross et al. (2003) nad oedd 

unrhyw dystiolaeth o 'ddiwylliant gorfodi' ymysg ymarferwyr cyfiawnder ieuenctid er 

gwaethaf cyflwyno Safonau Cenedlaethol rhagnodol: “practitioners generally referred to 

‘child-friendly’ legislation to justify failing to breach young people who missed 

appointments… all the practitioners suCTPribed to some version of ‘children first’” 

(t.157).21 

 Er gwaethaf cyfyngiadau'r astudiaethau hyn (dim ond dau DCI Cymreig oedd 

ymhob astudiaeth, ac efallai nad yr un rhai oeddent yn y ddwy astudiaeth), ymddengys bod 

ymrwymiad cryfach i deimlad (sentiment) 'plant yn gyntaf' wedi bodoli ar ddechrau'r 

2000au, pan oedd y TCI a grëwyd gan Ddeddf Trosedd ac Anhrefn 1998 yn egin, na 

degawd yn ddiweddarach. Mae hyn yn awgrymu efallai na fyddai'r eglurder yn yr ail 

                                                           
21Mae'n bwysig ailategu bod y syniad o 'blant yn gyntaf' yn rhagflaenu datganoli yng Nghymru ac ad-drefnu'r System 

Cyfiawnder Ieuenctid drwy’r Ddeddf Trosedd ac Anhrefn 1998. Felly, gellir dehongli ymgorffori'r egwyddor 'plant yn 

gyntaf, troseddwyr yn ail' yn strategaeth Cymru fel modd o anogaeth a rhoi dilysrwydd i barhad 'plant yn gyntaf' yn erbyn 

y tirlun 'cyfiawnder ieuenctid newydd' (gweler e.e. Goldson, 2000; gweler hefyd Pitts, 1999). 
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strategaeth o reidrwydd wedi dylanwadu ar ymarfer cyfiawnder ieuenctid yn y ffordd a 

awgrymir uchod. Yn wir, mae’r modd a’r graddau y mae polisi cenedlaethol yn cael ei 

gyfieithu i weithredu lleol wedi'i gwestiynu'n fwy sylfaenol. Mae’r fath amrywiaeth a welir 

rhwng ymarfer cyfiawnder ieuenctid mewn ardaloedd gwahanol wedi peri i lawer o 

academyddion, efallai'n fwyaf enwog Muncie, gwestiynu i ba raddau y mae polisi 

cenedlaethol yn ddangosydd dibynadwy o ymarfer lleol (Muncie, 2011). Mae'n dadlau bod 

datganoli wedi hwyluso gwahaniaethau sylweddol yn y ffyrdd y caiff gofynion / 

cyfarwyddebau polisi cenedlaethol eu dehongli, eu cyfryngu, neu eu gwrthsefyll ar lefel 

leol (gweler hefyd McAra, 2004; Goldson a Hughes, 2010).  Felly, er bod gan Lywodraeth 

Cymru rywfaint o bŵer a dylanwad dros awdurdodau lleol, mae cynghorau sir yn 

annibynnol o’r llywodraeth ganolog a gallant, i raddau helaeth, benderfynu ar eu 

blaenoriaethau eu hunain a sut i wario eu cyllideb. Gall blaenoriaethau gweithredol ar 

gyfer cyfiawnder ieuenctid amrywio, er enghraifft, yn ôl yr adran y mae wedi'i lleoli 

ynddynt (e.e. yr adrann addysg neu Wasanaethau Plant). 

 Gall ymarfer cyfiawnder ieuenctid gael ei siapio gan amrywiaeth o ffactorau eraill, 

gan gynnwys diwylliant sefydliadol y TCI ac, wrth gwrs, hunaniaeth alwedigaethol neu 

werthoedd ymarferwyr unigol (e.e. Bailey a Williams, 2000; Muncie, 2011; Field, 2007; 

Fergusson, 2007; Souhami, 2007; McAlister a Carr, 2014). Yn wir, nodwyd ‘galwedigaeth, 

hyfforddiant a swyddogaeth’ fel rhagfynegyddion allweddol o gymeradwyaeth / elyniaeth 

ymarferwyr tuag at y syniad o 'blant yn gyntaf' yn astudiaeth Thomas (Thomas, 2015:187). 

Roedd swyddogion prawf a heddweision yn fwy tebygol na gweithwyr cymdeithasol o 

bwysleisio ymddygiad troseddol plant a'r angen i reoli eu risgiau i'r gymuned (y ddadl 

"diogelu'r cyhoedd" a chymryd dull 'troseddwr yn gyntaf' (am ganfyddiadau tebyg, gweler 

e.e. Field, 2007; Souhami, 2007).  

 Mewn erthygl sy'n tynnu sylw at y posibilrwydd amrywiaeth sylweddol lleol mewn 

darpariaeth cyfiawnder ieuenctid, mae Smith a Gray (2019) yn nodi tri phrif 'fodel' 

cyfiawnder ieuenctid sy'n gweithredu ar hyn o bryd mewn TCI yn Lloegr. Disgrifir y rhain 

fel: ‘rheoli troseddwyr', 'ymyrraeth wedi'i thargedu' a 'phlant a phobl ifanc yn gyntaf'. Yn 

ddiddorol, maent yn nodi fel TCI 'allgraig' (outlier) y rhai sy'n "place the importance of 

engaging with, listening to and promoting the participation of children and young people at 

the forefront of the design and delivery of all their services" (t.563). Mae hyn yn awgrymu 

nad yw'r egwyddor o gyfranogi efallai mor ganolog i'r TCI hynny sy'n gweithredu 

athroniaeth 'plant a phobl ifanc yn gyntaf'. Serch hynny, mae'r ffaith bod TCI yn 

gweithredu athroniaeth 'plant yn gyntaf' yn Lloegr, lle nad oedd cymeradwyaeth i 'blant yn 

gyntaf' ar lefel lywodraethu/gweinyddol genedlaethol tan yn ddiweddar (yn wahanol i 
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Gymru), yn awgrymu nad yw polisi'r DU yn rhwystr anorchfygol i weithredu cyfiawnder 

ieuenctid 'plant yn gyntaf' yn lleol. 

 

1.4 Casgliad 

 

Bydd y darllenydd yn cofio mai prif ddiben y bennod hon oedd sefydlu diffiniad 

gweithredol ar gyfer 'plant yn gyntaf' at ddibenion yr ymchwiliad hwn i arferion gorfodi 

gorchmynion cyfiawnder troseddol (‘arferion gorfodi’). Mae'r drafodaeth yn y bennod hon 

wedi dangos nad yw'r syniad o 'blant yn gyntaf' yn cael ei gynrychioli'n unffurf mewn 

ysgrifennu academaidd a pholisi, nac yn cael ei ddehongli a'i gymhwyso'n gyson gan 

ymarferwyr cyfiawnder ieuenctid. Yn benodol, mae rheswm dros amau bod sail 

athronyddol 'plant yn gyntaf', sy'n amlwg yn strategaeth 2014 ac mewn ysgrifennu 

academaidd ehangach, wedi’i wanhau o fewn ymarfer. Mae hyn wedi peri i rai 

academyddion gwestiynu a yw 'plant yn gyntaf, troseddwyr yn ail' mewn rhai ardaloedd, 

yn adlewyrchu " branding exercise rather than a paradigmatic shift" (Evans et al., 

2017:14). 

 Wedi dweud hynny, mae llawer o bethau cyffredin rhwng cynrychiolaethau 'plant 

yn gyntaf' mewn ysgrifennu academaidd, deunydd ymgyrchu, offerynnau hawliau dynol 

rhyngwladol, a strategaethau Cymru. Ar y rhain y mae'r diffiniad gweithredol yn adeiladu. 

Yn gyntaf, ym mhob cyfrif o 'blant yn gyntaf', mae'r ymrwymiad hollgyffredinol i lesiant y 

plentyn - i hyrwyddo cyfiawnder cymdeithasol yn eu bywydau. Yn ail, ym maes polisi 

Cymru, ystyrir bod plant yn ddinasyddion ifanc, lle mai hanfod eu dinasyddiaeth yw eu 

hawliau sylfaenol ac estynedig (‘rights’ and ‘entitlements’). Mae'r hawliau hyn yn 

cynnwys amrywiaeth o amddiffyniadau, gwasanaethau, a chyfleoedd, â’r bwriad o sicrhau 

a macsimeiddio eu llesiant. Er y bydd llawer o blant yn cael eu hamddiffyn a chael 

manteisio ar eu hawliau drwy eu rhieni, nid yw hyn yn wir am bob plentyn. Felly, ac yn 

drydydd, mae gan y Wladwriaeth (drwy ddarparwyr gwasanaethau) gyfrifoldeb i sicrhau 

bod pob plentyn yn cael ei amddiffyn ac yn gallu manteisio ar y cyfleoedd a'r 

gwasanaethau hyn. Yn hollbwysig, er bod y dyletswydd gofal i blant yn golygu bod rhaid i 

hawliau penodol (e.e. hawliau amddiffynnol, darparu addysg, a.y.y.b.) gael eu sicrhau, mae 

asiantaeth plant, a’u dewis, hefyd yn cael eu parchu. Mae hyn yn eglur yn y syniad y dylid 

eu galluogi a'u hannog, ond nid eu gorfodi, i fanteisio ar eu hawliau. Yn bedwerydd, mae 

hawliau cyfranogi plant yn cael eu dwysáu ym maes polisi Cymru. Yn olaf, nid yw 

Llywodraeth Cymru yn gwahaniaethu rhwng plant sy'n gwrthdaro â'r gyfraith, a'r rhai nad 

ydynt: maent i gyd yn blant, ac mae gan bob un ohonynt yr un statws 'dinesydd'. 
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 Yn unol â hynny, gellir deall mai nod hollgyffredinol 'plant yn gyntaf', yn ei 

gymhwysedd i ymarfer cyfiawnder ieuenctid yng Nghymru, yw hyrwyddo cyfiawnder 

cymdeithasol, a nodweddir gan y diffiniad gweithredol canlynol: 

 

Blaenoriaethu, gan bob asiant cyfiawnder ieuenctid, y nod o facsimeiddio llesiant 

plant ym mhob penderfyniad a phroses sy'n effeithio arnynt, 22 lle’r deellir llesiant 

fel cyfuniad o wireddu hawliau'r plentyn fel yn ôl y CCUHP, a galluogi'r plentyn i 

gael y modd i ddilyn nodau neu ddyheadau goddrychol.23 

 

Mae hyn o reidrwydd yn amodol ar yr egwyddorion galluogol canlynol: 

 

 Peidio â gwneud niwed: macsimeiddio dargyfeiriad o'r system ffurfiol, yn 

enwedig y ddalfa; minimeiddio ymyrraeth cyfiawnder troseddol; peidio â 

defnyddio cosb fel cyfiawnhad dros unrhyw ymyriad; a sicrhau bod ymyriadau, 

prosesau a rhyngweithio â phlant a'u teuluoedd/gofalwyr yn gynhwysol, nid yn 

stigmateiddio. 

 Blaenoriaethu’r egwyddor llesiant a lles pennaf y plentyn. 

 Darparu hawliau sylfaenol ac estynedig cyffredinol sy'n seiliedig ar 

ddinasyddiaeth i blant a'u teuluoedd, wedi'u gwarantu gan y Wladwriaeth a chyda 

fersiynau lleol yn manylu ar wasanaethau a chyfleoedd diriaethol; 

 Atebolrwydd gwasanaethau: rhaid i wasanaethau gael eu 'cyfrifoldebi' am sicrhau 

hawliau sylfaenol plant a sicrhau bod plant yn ymwybodol o'u hawliau estynedig ac 

yn gallu manteisio arnynt fel y nodir yn y polisi Ymestyn Hawliau. 

 Cyfranogiad ystyrlon ym mhob penderfyniad, proses ac ymyriad; a 

 Ymyriadau cynhwysol sy'n meithrin sgiliau’r bobl ifanc. 

 

Bydd yr egwyddorion hyn a'r nod hollgyffredinol yn llywio'r dadansoddiad yn y traethawd 

ymchwil hwn. Mae'r bennod nesaf yn ystyried a yw'r ddeddfwriaeth, y canllawiau a'r 

dystiolaeth ymarfer ar benderfyniadau gorfodi yn gydnaws â'r diffiniad gweithredol hwn. 

 

 

                                                           
22 Mae hyn yn golygu, hyd yn oed mewn achosion lle nad oes modd osgoi'r ddalfa, mai macsimeiddio llesiant ddylai fod 

yn brif gonsyrn, gan gynnwys drwy liniaru'r niwed a achosir gan ddedfryd garcharol a thrwy atal canlyniadau niweidiol 

pellach. 
23 Yn amodol ar ddau gafeat amlwg: ni allant fod yn niweidiol i eraill; ac nid oes rheidrwydd ar wasanaethau i ddarparu 

ar gyfer chwaeth ddrud (gweler, e.e. Sen, 1985 a 2009). 
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Pennod 2: (Diffyg) cydymffurfiaeth a ‘thorgorchymyn’ yn y System 

Cyfiawnder Ieuenctid. 

 

Rhagair 

 

Yn seiliedig ar nod ac egwyddorion 'plant yn gyntaf' a nodir ym Mhennod 1 (adran 1.4), 

mae'n dilyn y dylai dargyfeirio rhag erlyniad, i ddechrau, ac o'r ddalfa wedi hynny, fod yn 

flaenoriaeth i'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau cyfiawnder troseddol mewn system 'plant 

yn gyntaf'. I'r perwyl hwn, mae Cymru a Lloegr eisoes wedi gweld llwyddiant ysgubol. Yn 

y bennod flaenorol, cyfeiriwyd at y ffaith fod y System Cyfiawnder Ieuenctid wedi 

crebachu'n sylweddol dros y degawd diwethaf. Gwelir tystiolaeth rhannol o hyn yn y 

gostyngiad eithafol mewn 'newydd-ddyfodiaid’ (‘first time entrants’) i'r system. I fod yn 

fwy penodol, gostyngodd nifer y newydd-ddyfodiaid yn awdurdod (jurisdiction) Cymru a 

Lloegr 85 y cant rhwng y blynyddoedd a ddaeth i ben ym mis Mawrth 2010 a mis Mawrth 

2019 (YWG a’r BCI, 2020a). Yng Nghymru, gwelwyd gostyngiad tebyg o bron i 85 y cant 

yng nghyfanswm nifer y rhybuddion (cautions) a'r dedfrydau llys a roddwyd i blant yn 

ystod yr un degawd (MoJ a’r BCI, 2011 a 2020b).24 Gwelir patrwm tebyg yn ystadegau'r 

ddalfa: gostyngodd nifer y dedfrydau o garchar a osodwyd ar blant yng Nghymru o 290 yn 

2009-10 i ddim ond 42 yn 2018-19 (ibid.) – gostyngiad o ychydig dros 85 y cant. Drwy 

gydol y flwyddyn a ddaeth i ben ym mis Mawrth 2020, roedd llai na 30 o blant o ardaloedd 

Tîmau Cyfiawnder Ieuenctid Cymru yn y ddalfa ar unrhyw un adeg (MoJ a’r BCI, 2020c).  

 Er bod y datblygiadau hyn yn nodedig, nid ydynt, yn eu hunain, yn dystiolaeth o 

athroniaeth 'plant yn gyntaf' yn siapio’r System Cyfiawnder Ieuenctid. Dadleuir y gellir 

priodoli'r gostyngiadau cychwynnol yn nifer y newydd-ddyfodiaid (cwymp a ddechreuodd 

yn 2007-2008) i ddiddymiad targed llywodraeth Lafur (y DU) o 'Droseddau a Ddygwyd i 

Gyfiawnder' (‘offences brought to justice’) (gweler e.e. Bateman, 2008, 2013; Morgan a 

Newburn, 2012). Dadleuwyd ymhellach fod crebachu parhaus y system ffurfiol, gan 

gynnwys yr ystâd warchodol, wedi'i sbarduno'n rhannol o leiaf gan resymau ariannol, sy’n 

gysylltiedig â'r polisi o lymder (austerity) a osodwyd gan lywodraeth glymblaid 2010 ac a 

gynhaliwyd gan lywodraethau Ceidwadol olynol ers 2015 (gweler e.e. Bateman, 2014; 

Yates, 2012). Nid yw hyn yn gwadu'r arwyddion o wahaniaeth ideolegol (Llywodraeth 

Cymru) neu newid ideolegol (gan y Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid) ar lefel polisi. Yn 

hytrach, mae'n fater o radd: i ba raddau y mae ideoleg cyfiawnder ieuenctid blaengar, yn 

hytrach na pholisi economaidd, wedi dylanwadu ar y crebachu yn y SCI?  

                                                           
24 Gan gwympo o 9,330 yn 2009-10 i 1,449 yn 2018-19. 
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 Beth bynnag fo'r ateb, mae'n amlwg bod dargyfeirio o'r system ffurfiol ac o'r ddalfa 

yn strategaethau angenrheidiol ar gyfer cynnal yr egwyddor 'plant yn gyntaf' o 'beidio â 

gwneud niwed'. Fodd bynnag, nid ydynt yn ddigonol at y diben o facsimeiddio llesiant 

plentyn a hyrwyddo canlyniadau sy'n gymdeithasol gyfiawn. Nid yw dargyfeirio plentyn 

rhag erlyniad heb wneud unrhyw beth i geisio mynd i'r afael ag unrhyw 'ddiffygion llesiant' 

a allai, gyda llaw, fod wedi cyfrannu at ei ymddygiad troseddol a/neu a allai effeithio ar ei 

allu i roi'r gorau i droseddu, yn gwneud dim i wella eu llesiant. Nid yw ychwaith 

dargyfeirio plentyn o'r ddalfa drwy osod dedfryd gymunedol y mae ei gofynion yn 

stigmateiddio ac yn ansensitif i amgylchiadau a gallu'r plentyn i gydymffurfio. Gallai hyn 

fod yr un mor niweidiol i les y plentyn â dedfryd o garchar, os nad yn fwy felly, yn bennaf 

oherwydd y potensial i blant gael eu dychwelyd i'r llys, a'u cosbi, am fethu â 

chydymffurfio â gofynion y gorchymyn llys. Mewn System Cyfiawnder Ieuenctid 'plant yn 

gyntaf', dylai'r nod o facsimeiddio llesiant plentyn fod yn sail i bob penderfyniad ac 

ymyriad. Mae hyn yn cynnwys y penderfyniadau a wneir wrth ddedfrydu plentyn, yn 

ogystal â'r rhai a wneir pan fydd plentyn yn methu â chydymffurfio â gorchymyn llys.  

 

2.0 Cyflwyniad 

 

Mae'r bennod hon yn archwilio'r cysyniad, a'r ymateb i, 'dorgorchymyn cyfiawnder 

troseddol' (breach of criminal justice order) yn y System Cyfiawnder Ieuenctid. Yn fras, 

mae’r broses o ymateb i ‘dorgorchymyn’ yn fecanwaith ar gyfer gorfodi (neu geisio 

gorfodi) cydymffurfiaeth plant â gorchmynion cyfiawnder troseddol sy'n cael eu 

ymgymryd yn rhannol, neu'n llawn, yn y gymuned. Wrth ystyried sut y gellir deall 

‘ymarfer gorfodi’ (‘breach/enforcement practice’) mewn ffordd sy'n gyson ag athroniaeth 

'plant yn gyntaf', rhaid yn gyntaf cwestiyni’r syniad o 'gydymffurfio'. Sut olwg sydd ar 

gydymffurfiaeth â gorchmynion cyfiawnder troseddol? Pam mae'n bwysig, a beth sy’n 

dylanwadu ar (ddiffyg) cydymffurfiaeth? Yn hollbwysig, cyfrifoldeb pwy yw hi pan fydd 

plentyn yn methu â chydymffurfio? Dim ond drwy osod y cyd-destun hwn y gellir dechrau 

gwneud synnwyr o 'orfodi' – yn arbennig, beth yw diben gorfodi gorchmynion llys. Fodd 

bynnag, mae ymarfer gorfodi TCI ac ynadon Llysoedd Ieunctid yn cael ei ddylanwadu gan 

fwy na barn ymarferwyr am achosion diffyg cydymffurfiaeth a diben gorfodi’r 

gorchmynion. Mae proses orfodi hefyd wedi’i diffinio mewn deddfwriaeth ac wedi'i 

manylu mewn canllawiau statudol y disgwylir i DCI ac ynadon eu dilyn. Felly, mae 

dadansoddiad o'r broses hon yr un mor bwysig i ddeall y dylanwadau posibl ar 

benderfyniadau gorfodi. 
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Trefnir y bennod fel a ganlyn: Yn Adran 2.1 yn cyflwynir y syniad o 'gydymffurfio' 

a 'thorgorchymyn' yn y System Cyfiawnder Ieuenctid drwy roi trosolwg cryno o sut y 

gallai torgorchymyn godi, ac o'r canlyniadau posibl i'r plentyn.  

Mae Adran 2.2 yn cwestiynu'r cysyniad o gydymffurfiaeth. Mae'n defnyddio 

cyfraniadau damcaniaethol allweddol o lenyddiaeth ar y gwasanaeth prawf  (probation 

service) i wahaniaethu rhwng gwahanol fathau o gydymffurfiaeth, yn ogystal â chynnig 

rhywfaint o fewnwelediad i pam mae pobl yn cydymffurfio (neu methu/ gwrthod a 

chydymffurfio) â dedfrydau cymunedol. Yna caiff y safbwyntiau damcaniaethol hyn eu 

hystyried yng nghyd-destun canfyddiadau sy'n deillio o'r llenyddiaeth (prin) ar 

gydymffurfiaeth a thorcytundeb yn y SCI.  

Mae Adran 2.3 yn ystyried diben gorfodi gorchmynion llys, gan dynnu ar ymchwil 

gydag ymarferwyr yn y Gwasanaeth Prawf ac yn y SCI. Trafodir pum 'diben', sef: 

atebolrwydd unigolion; atebolrwydd gwasanaethau i'r llysoedd; diogelu'r cyhoedd; cosb; a 

gosod ffiniau. 

Mae Adran 2.4 yn archwilio'r broses o orfodi gorchmynion cyfiawnder troseddol 

yn s SCI. Dechreuir gydag ystyriaeth o'r ffordd y dylid cyfleu gofynion gorchmynion 

cyfiawnder troseddol i'r plentyn, cyn dadansoddi'r broses ar gyfer ymateb i ddiffyg 

cydymffurfiaeth. Mae'r dadansoddiad hwn yn seiliedig ar y ddeddfwriaeth berthnasol, yn 

ogystal â Safonau Cenedlaethol 2013 ar gyfer gwasanaethau cyfiawnder ieuenctid (YWG 

a’r BCI, 2013);25 Canllawiau Diffiniol ar gyfer dedfrydu plant a phobl ifanc (Cyngor 

Dedfrydu, 2017); a chasgliad o ganllawiau statudol ac anstatudol ar gyfer TCI a oedd 

mewn grym yn ystod y cyfnod o gasglu data ar gyfer yr astudiaeth hon. Tynnir sylw at y 

ffaith bod gan DCI 'ddisgresiwn' sylweddol yn y broses orfodi, gan ddilyn hynny â 

thrafodaeth fer ar y manteision a'r peryglon posibl sy'n gysylltiedig â hyn.  

Adran 2.5 sy’n cloi’r bennod, a felly hefyd yr adolygiad o'r llenyddiaeth ag 

ymgymerwyd ar gyfer yr astudiaeth hon. Mae'n myfyrio ar y prif ystyriaethau sy'n deillio 

o'r bennod hon ac yn gorffen gydag ystyriaeth o'r cyfyngiadau a phosibiliadau o fewn y 

ddeddfwriaeth a'r canllawiau ymarfer cyfredol ar allu TCI ac ynadon i ymateb i ddiffyg 

cydymffurfiaeth mewn modd sy'n gyson ag athroniaeth 'plant yn gyntaf'. 

 

 

                                                           
25 Nodwyd eisoes ym Mhennod 1 a'r Cyflwyniad i'r traethawd ymchwil hwn fod y Safonau wedi'u diwygio yn 2019. 

Fodd bynnag, nid ydynt yn cael eu hystyried yn y bennod hon gan nad oeddent mewn grym yn ystod y cyfnod o gasglu 

data'r ymchwil hwn. 
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2.1 Cyflwyniad i ‘gydymffurfiaeth’ a ‘thorgorchymyn’ yn y System Cyfiawnder 

Ieuenctid 

 

Pan gaiff plentyn ei euogfarnu am drosedd, mae amrywiaeth o ddedfrydau ar gael i'r llys eu 

gosod. Yn gyffredinol, gellir cwmpasu rhain gan dri chategori: cosbau haen gyntaf (‘first 

tier sentences’), dedfrydau cymunedol, a dedfrydau o garchar. Disgrifir cosbau haen gyntaf 

fel rhai sy'n cynnwys: rhyddhau absoliwt (‘absolute discharge’); rhyddhau amodol 

(‘conditional discharge’); dirwy; dedfryd ohiriedig26; ‘rhwymo drosodd’ (‘bind over’); 

Gorchymyn Iawndal (Compensation Order); Gorchymyn Atgyfeiriad (Referral Order); a 

Gorchymyn Ad-dalu (Reparation Order) (YWG a’r BCI, 2017a). Y Gorchymyn Adsefydlu 

Ieuenctid (Youth Rehabilitation Order) yw'r unig ddedfryd gymunedol sydd ar gael i bobl 

ifanc, yn ôl y diffiniad o ‘ddedfryd gymunedol’ a ddarparwyd gan Y Weinidogaeth 

Gyfiawnder a'r Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid (ibid).27 Yr unig ddedfryd o garchar sydd ar 

gael i'r Llys Ieuenctid yw’r Gorchymyn Cadw a Hyfforddi (Detention and Training Order); 

ceir uchafswm hyd o ddwy flynedd i’r gorchymyn hwn. Mae hanner y gorchymyn yn y 

ddalfa; gyda’r hanner arall yn y gymuned ac o dan amodau 'Hysbysiad Goruchwylio' (neu 

'drwydded Gorchymyn Cadw a Hyfforddi'). Gall Llys y Goron osod dedfrydau carchar 

hirach ar blant mewn achosion o droseddau difrifol neu ‘ddwys’ (grave) (gweler Atodiad 2 

am restr lawn o ddedfrydau carchar sydd ar gael i blant). Os yw'r person ifanc yn dal i fod 

o dan 18 oed ar adeg ei r/hyddhau, bydd cyfnod dilynol y drwydded yn cael ei oruchwylio 

gan Dîm Cyfiawnder Ieuenctid (YWG a’r BCI, 2013). 

 Gan mai prif ddiben yr astudiaeth hon yw ymchwilio i benderfyniadau ‘gorfodi’ 

Timau Cyfiawnder Ieuenctid (TCI) ac ynadon Llys Ieuenctid, ni ystyrir dedfrydau llys 

troseddol nad oes angen cyswllt pellach â'r TCI ar ôl iddynt gael eu gosod (Gorchmynion 

Iawndal annibynnol, ‘bind-overs’, rhyddhad, dedfrydau gohiriedig, a dirwyon). Y 

dedfrydau llys troseddol a ystyrir yw: Gorchmynion Atgyfeiriad; Gorchmynion Ad-dalu; 

Gorchmynion Adsefydlu Ieuenctid; a Gorchmynion Cadw a Hyfforddi (y cyfnod a dreulir 

o dan 'Hysbysiad Goruchwylio' neu ‘drwydded’ yn y gymuned).28 Er hwylustod, cyfeirir at 

y dedfrydau hyn ar y cyd fel 'gorchmynion cyfiawnder troseddol'. 

                                                           
26Gellid dadlau a yw dedfryd ohiriedig yn gosb haen gyntaf yn hytrach na dim cosb o gwbl, o ystyried y bydd dedfryd yn 

cael ei phasio yn y pen draw. 
27Ymddengys nad yw'r Gorchymyn Diofyn Ieuenctid (Youth Default Order), dedfryd gymunedol y darperir ar ei gyfer 

gan Ddeddf Pŵer Llysoedd Troseddol (Dedfrydu) 2000  ac a ddiwygiwyd gan Ddeddf Cyfiawnder Troseddol a Mewnfudo 

2008, erioed wedi'i ddwyn i rym (Rahman a Rendell, 2012 a 2017; hefyd, nid oes unrhyw Orchmynion Diofyn Ieuenctid 

wedi'u cofnodi yn yr ystadegau cyfiawnder ieuenctid blynyddol ers degawd oleiaf). 
28Er bod dedfrydau carchar tymor hwy yn cynnwys goruchwyliaeth gan DCI pan gaiff y person ei r/hyddhau os ydynt o 

dan 18 oed , nid yw'r dedfrydau hyn yn cael eu hystyried yn yr astudiaeth hon. Mae'r rheswm  am hyn wedi'i egluro yn y 

Cyflwyniad i'r traethawd ymchwil hwn.  
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Mae pob un o'r gorchmynion cyfiawnder troseddol hyn yn cynnwys un neu fwy o 

amodau statudol y mae'n rhaid i'r plentyn gydymffurfio ag ef / â nhw. Yn gyffredinol, 

gellir categoreiddio'r amodau mewn dau fath: y rhai sy'n gorfodi plentyn i wneud rhywbeth 

(e.e. mynychu sesiynau goruchwylio, gwneud gwaith ad-dalu, cymryd rhan mewn 

gweithgareddau penodol, neu breswylio mewn cyfeiriad penodedig), a'r rhai sy'n 

gwahardd plentyn rhag gwneud rhywbeth (e.e. cysylltu â phobl benodol, mynd i ardaloedd 

penodedig, neu adael man preswylio rhwng oriau penodedig (cyrffyw)). Er mai'r ynadon 

sy'n penderfynu ar fath a hyd y gorchymyn a osodir, nid ydynt bob amser yn gyfrifol am 

bennu'r gofynion penodol. Er enghraifft, penderfynir ar ofynion Gorchymyn Atgyfeiriad 

gan banel o wirfoddolwyr cymunedol, a elwir yn swyddogol yn 'Banel Troseddwyr Ifanc' 

(Youth Offender Panel), a phenderfynir ar amodau Hysbysiadau Goruchwylio'r 

Gorchymyn Cadw a Hyfforddi (GCH) gan y TCI (gweler Atodiad 3 am y gofynion 

penodol sydd ar gael ar gyfer pob gorchymyn, gan gynnwys a ydynt yn orfodol neu'n 

ddewisol; uchafswm hyd a ganiateir ar gyfer pob gorchymyn; a'r bobl sy'n gyfrifol am 

benderfynu ar natur y gofynion). 

Yn y rhan fwyaf o achosion, y TCI lleol sy'n gyfrifol am alluogi, cefnogi, monitro a 

'gorfodi' cydymffurfiaeth y bobl ifanc â'r gofynion (YWG a’r BCI, 2013). Beth bynnag fo'r 

gorchymyn a osodir, mae'n ofynnol ymhellach i bob plentyn gadw at bolisi lleol y TCI ar 

ymddygiad derbyniol/annerbyniol a'u disgwyliadau mewn perthynas â chadw amser (ibid.) 

Dylid esbonio hyn i'r plentyn ar ddechrau'r gorchymyn (neu gyfnod trwydded GCH), 

ynghyd â gweddill ei g/chyfrifoldebau a'i hawliau o dan delerau'r gorchymyn (gweler 

adran 2.4.1 o'r bennod hon).  

Trafodir goblygiadau methu â chydymffurfio ag un neu fwy o'r amodau statudol yn 

llawn yn adran 2.4. Am y tro, digon yw dweud, os bydd plentyn yn methu â chydymffurfio 

ag unrhyw un o'r gofynion statudol, a bod TCI o'r farn nad oedd ganddo/i reswm derbyniol 

dros wneud hynny, gall y TCI, ond nid oes rhaid iddo, ‘orfodi’r’ gorchymyn: h.y. 

dychwelyd y plentyn i'r llys, lle’r caiff ei gyhuddo o dorgorchymyn statutol. 

Mae'r Weinidogaeth Gyfiawnder a'r Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid (2017a:2) yn 

diffinio'r drosedd ‘torgorchymyn statudol’ fel hyn: “failing without reasonable excuse to 

comply with the requirements of an existing statutory order” (cwestiynir y diffiniad hwn 

yn adran 2.4.3). Os yw'r plentyn yn cyfaddef, neu'n cael ei ganfod yn euog o’r drosedd, 

mae amrywiaeth o opsiynau ar gael i'r llys. Eto, ymhelaethir ar y rhain yn ddiweddarach yn 

y bennod (adran 2.4.3), ond yn fras, mae eu hopsiynau fel a ganlyn: 
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a) Caniatáu i'r gorchymyn barhau heb unrhyw newidiadau; 

b) Caniatáu i'r gorchymyn barhau, ond gyda newidiadau (e.e. drwy ychwanegu neu 

ddiwygio'r gofynion penodol a/neu ddiwygio hyd y gorchymyn; neu, yn achos 

GCH, galw nôl i'r ddalfa); 

c) Dirymu'r gorchymyn presennol ac ail-ddedfrydu'r plentyn am y drosedd wreiddiol; 

d) Yn ogystal ag opsiwn (a) neu (b) neu (c), gall y llys ddedfrydu'r plentyn am y 

drosedd torgorchymyn statudol (fel arfer gyda dirwy). 

 

Dylai fod yn glir o'r cyflwyniad byr hwn y gallai fod yn anodd cysoni ‘gorfodi’ 

cydymffurfiaeth ag athroniaeth ‘plant yn gyntaf’, oherwydd y niwed posibl y gall ei achosi 

i'r plentyn. Nid yn unig y bydd anfon plant yn ôl i’r llys yn eu cyflwyno eto i beirianwaith 

ffurfiol y SCI; gallent hefyd ddiweddu yn y carchar neu yn cael eu cosbi mewn ffordd 

arall. Os derbynir bod macsimeiddio dargyfeirio o'r system ffurfiol ac osgoi cosbi fel sail 

rhesymegol dedfrydu yn hanfodol i'r egwyddor ‘plant yn gyntaf’ o ‘wneud dim niwed’, 

yna mae ‘gorfodi’ gorchmynion yn amlwg yn creu perygl o gael canlyniadau sy'n groes i 

athroniaeth ‘plant yn gyntaf’. Y cwestiwn, felly, yw a ellir defnyddio'r broses orfodi mewn 

modd sy'n gyson â ‘phlant yn gyntaf’, a/neu a ellir defnyddio’r broses yn y fath fodd sy'n 

sicrhau bod canlyniadau'r broses yn lliniaru unrhyw niwed a allai fod yn rhan annatod o'r 

broses.   

Y pwynt allweddol i'w bwysleisio ar hyn o bryd, fodd bynnag, yw nad yw 

gwrandawiad llys am dorgorchymyn, euogfarn, a/neu chosb bellach am drosedd 

torgorchymyn statudol, yn ganlyniadau anochel o ddiffyg cydymffurfiaeth â gorchymyn 

cyfiawnder troseddol. Yn y lle cyntaf, dim ond os bydd y TCI yn penderfynu gorfodi’r 

gorchymyn y bydd gwrandawiad llys yn cael ei gynnull. Fel y dangosir yn adran 2.4 o'r 

bennod hon, mae gan DCI gryn ddisgresiwn wrth benderfynu sut i ymateb i ddiffyg 

cydymffurfiaeth â gorchmynion cyfiawnder troseddol. Yn ail, os ydynt yn dewis gorfodi’r 

gorchymyn, rhaid i'r drosedd torgorchymyn statudol gael ei phrofi i'r llys, oni bai bod y 

plentyn yn cyfaddef euogrwydd. Mae hyn yn golygu profi bod y diffyg cydymffurfiaeth 

wedi digwydd ‘heb esgus rhesymol’ (‘without reasonable excuse’). Ac yn drydydd, os 

profir / cyfaddefir y drosedd, mae gan y llysoedd ystod eang o opsiynau dedfrydu. Er bod 

cosbi yn bosibilrwydd, mae gan yr ynadon hefyd y pŵer i geisio datrys problemau a allai 

fod wedi cyfrannu at ddiffyg cydymffurfiaeth'r plentyn. Mae hyn yn cynnwys dwyn 

gwasanaethau i gyfrif am unrhyw fethiannau ar eu rhan. Trafodir yr holl faterion hyn yn 

adran 2.4. Fodd bynnag, o ystyried na fyddai'r un ohonynt yn codi, yn y lle cyntaf, heb 

ddiffyg cydymffurfiaeth gan blentyn, mae'n gyntaf yn angenrheidiol ystyried y cysyniad o 
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‘gydymffurfio’, ac archwilio'r ffactorau y dangoswyd eu bod yn effeithio ar 

gydymffurfiaeth plant â gorchmynion cyfiawnder troseddol.  

 

2.2 Cydymffurfio â gorchmynion cyfiawnder troseddol yn y gymuned 

 

2.2.1 Mathau o gydymffurfiaeth 

 

Yn ei gyfraniad damcaniaethol allweddol i'r llenyddiaeth ar rôl ‘cydymffurfiaeth 

troseddwyr’ mewn llwyddiant neu fethiant – neu 'effeithiolrwydd' – dedfrydau cymunedol, 

mae Bottoms (2001) yn gwahaniaethu rhwng dau brif fath o gydymffurfiaeth. Y cyntaf 

yw'r hyn y mae'n ei alw'n ‘gydymffurfiaeth â gofyniad tymor byr’ (‘short-term requirement 

compliance’), sy'n cyfeirio at gydymffurfiaeth rhywun â gofynion statudol gorchymyn llys 

penodol. Yng nghyd-destun cyfiawnder ieuenctid, rhai enghreifftiau o'r math hwn o 

gydymffurfiaeth yw: cymryd rhan mewn gweithgareddau ad-dalu; mynychu sesiynau 

goruchwylio ar yr amser a drefnwyd; neu lynu wrth gyrffyw. Yr ail fath o gydymffurfiaeth 

mae Bottoms yn nodi yw ‘cydymffurfiaeth gyfreithiol tymor hwy’ (‘longer-term legal 

compliance’). Mae'r math hwn o gydymffurfiaeth yn fwy dwys/dwfn, gan ei fod yn 

awgrymu cydymffurfiaeth wirfoddol â'r gyfraith droseddol.  

Ymddengys i fod yn glir mai'r ail fath hwn o gydymffurfiaeth ddylai fod yn nod yn 

y pen draw i'r holl systemau ac ymyriadau cyfiawnder troseddol. Am ba ffordd well o atal 

troseddu – sef prif nod statudol System Cyfiawnder Ieuenctid Cymru a Lloegr29 – na thrwy 

gefnogi'r rhai sydd wedi troseddu i gydymffurfio â'r gyfraith droseddol? Mae'n bwysig 

nodi, fodd bynnag, y gwahaniaeth rhwng anelu at ‘atal troseddu’ ac anelu at gynyddu 

cydymffurfiaeth wirfoddol â'r gyfraith droseddol. Gall cael y cyntaf fel y nod polisi 

allweddol gael ei hwyluso gan yr olaf, ond mae hefyd yn caniatau mecanweithiau gorfodol 

(coercive) o atal troseddu, megis defnyddio dedfrydau carcharol a chyfyngiadau amrywiol 

eraill ar / amddifadedd rhyddid. Gall ymyriadau o'r fath atal troseddau newydd rhag cael eu 

comisiynu dros dro, ond maent yn annhebygol o lwyddo i sicrhau cydymffurfiaeth 

wirfoddol tymor hwy â'r gyfraith (McGuire, 2010).  

 Os mai prif nod systemau cyfiawnder troseddol ddylai fod hwyluso 

cydymffurfiaeth tymor hwy â'r gyfraith (neu ysgogi unigolion i ymatal rhag troseddu), beth 

yw rôl y math cyntaf o gydymffurfiaeth y disgrifir gan Bottoms yng nghyflawniad y nod 

hwn? Gellir dadlau bod cydymffurfiaeth tymor byr â gorchmynion cyfiawnder troseddol 

yn cynyddu'r tebygolrwydd o gydymffurfio â'r gyfraith yn y tymor hwy. Fodd bynnag, mae 

                                                           
29 Yn ôl adran 37 o Ddeddf Trosedd ac Anhrefn 1998. 
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Robinson a McNeill (2008, 2012) yn dadlau bod hyn yn rhy syml, a bod y syniad o 

'gydymffurfiaeth tymor byr' â gorchmynion cyfiawnder troseddol (dedfrydau cymunedol) 

yn mynnu dyraniad. Mae gwahaniaeth pwysig, maent yn dadlau, rhwng cydymffurfiaeth 

‘ffurfiol’ (formal) a ‘sylweddol’ (substantive) â dedfryd gymunedol. Maent yn nodi ei bod 

yn gwbl bosibl i rywun gydymffurfio â gofynion y gorchymyn (cydymffurfiaeth ffurfiol) 

heb gymryd rhan (engage) mewn unrhyw ffordd ystyrlon (cydymffurfiaeth sylweddol). 

Mae'r rhai nad yw eu cydymffurfiaeth ond yn 'ffurfiol' – e.e. gwneud y lleiafswm i osgoi 

cael eu hanfon nôl i’r llys – yn annhebygol o fod wedi profi unrhyw newid sylweddol yn 

eu hagweddau tuag at droseddu a'r gyfraith (ibid). Mewn geiriau eraill, nid yw 

cydymffurfiaeth arwynebol â gorchmynion cyfiawnder troseddol o reidrwydd yn cynyddu'r 

tebygolrwydd y bydd y person hwnnw yn cadw at y gyfraith yn y dyfodol. 

Cydnabyddir y gwahaniaeth hwn rhwng cydymffurfiaeth ffurfiol a sylweddol gan 

Fwrdd Cyfiawnder Ieuenctid Cymru a Lloegr (BCI). Mae pwyslais y BCI ar ymgysylltiad 

(engagement) effeithiol pobl ifanc yn y SCI (gweler, e.e. BCI, 2010; 2019a) yn bwysig am 

o leiaf ddau reswm. Yn gyntaf, mae'n codi cwestiynau am yr hyn a ddylai fod yn bwysig ar 

gyfer ‘gorfodi’ gorchmynion cyfiawnder troseddol: ai’r maint o gydymffurfiaeth, neu 

ansawdd y gydymffurfiaeth sydd bwysicaf? Efallai y bydd plentyn yn colli hanner ei 

sesiynau statudol bob wythnos ond, oherwydd ansawdd ei ymgysylltiad â'r sesiynau y 

mae'n eu mynychu, yn gwneud cynnydd sylweddol o ran ‘canlyniadau canolraddol’ 

(intermediary outcomes) ar gyfer gwneud newid cadarnhaol, megis cymhelliant, 

optimistiaeth a gwydnwch (Williams, 2018). A ddylid eu hanfon nôl i’r llys am fethu â 

mynychu hanner eu hapwyntiadau, hyd yn oed os ydynt yn gwneud cynnydd tuag at 

sicrhau cydymffurfiaeth tymor hwy â'r gyfraith? 

Ail reswm bod pwyslais y BCI ar ymgysylltu effeithiol yn bwysig, yw ei fod yn 

‘cyfrifoldebi’ (‘responsibilise’) TCI i sicrhau bod y gorchymyn yn cael ei weithredu yn y 

fath fodd sy'n ffafriol i ymgysylltiad y plentyn (gweler YWG a’r BCI, 2013 a 2014). Ar 

lefel sylfaenol, gall hyn gynnwys cymryd camau i sicrhau bod unrhyw rwystrau i 

gydymffurfiaeth ffurfiol yn cael eu dileu neu eu lliniaru – e.e. drwy gynnig lifftiau i 

apwyntiadau, cynnal ymweliadau cartref, neu drefnu apwyntiadau o amgylch 

ymrwymiadau eraill (BCI, 2014). Ond mae galluogi'r plentyn i ymgysylltu'n ystyrlon yn 

gofyn am fwy na hyn. Mae'n golygu sicrhau y gall plentyn elwa o'r ymyriadau, nid dim 

ond eu mynychu. Er gwaetha’r ffaith bod 'risg' a 'mynd i'r afael ag ymddygiad troseddol' 

yn ganolog yn y Safonau Cenedlaethol a'r Canllawiau Rheoli Achosion cysylltiedig a oedd 

mewn grym ar adeg yr astudiaeth hon (YWG a’r BCI, 2013, 2014; gweler hefyd adran 

2.3.3 o'r bennod hon), mae gan DCI gryn ryddid i benderfynu ar gynnwys a darpariaeth 
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sesiynau. Bwriad rhywfaint o'r gwaith a wneir gan DCI yng Nghymru a Lloegr yw 

cynyddu llesiant plant, er enghraifft drwy roi mwy o gyfleoedd iddynt ddatblygu sgiliau a 

diddordebau, a thrwy eu hamlygu i berthnasoedd cadarnhaol a delfryd ymddwyn (role 

models) cymdeithasol (Williams, 2018; Ugwudike a Morgan, 2019). Ystyrir bod hyn yn 

allweddol i'w (hail)integreiddiad i’r gymdeithas ehangach a'u gallu i fyw bywydau sy'n 

cadw at y gyfraith.  

Mae'n hanfodol, felly, bod yr ymyriadau hyn yn cael eu darparu yn y fath fodd sy'n 

addas i anghenion, cryfderau a galluoedd pob plentyn, er mwyn galluogi ymgysylltu 

ystyrlon (cydymffurfiaeth sylweddol). Nid yw'n ddigon anelu at gydymffurfiaeth ffurfiol, 

gan fod hyn yn dibrisio diben yr ymyriadau – hynny yw, o safbwynt ‘plant yn gyntaf’, i 

wella cyfleoedd bywyd y plentyn. Gallai cymryd rhan mewn gweithdai drama, er 

enghraifft, helpu pobl ifanc i fagu hyder, dysgu gweithio fel rhan o dîm, ac efallai ddarparu 

mecanwaith therapiwtig iddynt ddelio â materion sydd wedi effeithio arnynt. Ond os yw 

arddull, fformat neu gynnwys y gweithdai drama yn anhygyrch iddynt, yna ni fyddant yn 

elwa arnynt gan na fyddant yn gallu ymgysylltu'n ystyrlon. Mae'n amlwg bod sicrhau 

rhywfaint o gydymffurfiaeth ffurfiol yn rhagflaenydd angenrheidiol i fynd ar drywydd 

cydymffurfiaeth sylweddol, ond nid yw'n ddigon i alluogi pobl ifanc i elwa o'r ymyriadau. 

 

2.2.2 Rhesymau dros gydymffurfio (a diffyg cydymffurfiaeth)  

 

Os dylai TCI fod yn anelu at facsimeiddio cydymffurfiaeth sylweddol gan bobl ifainc, 

mae'n ddefnyddiol ystyried pam mae pobl yn cydymffurfio yn y lle cyntaf, a pha 

fecanweithiau sy'n sail i ymddygiad cydymffurfiol. Cynigia Bottoms (2001) bedwar 

rheswm gwahanol pam mae pobl yn cydymffurfio â rheolau neu ofynion, a'r 

mecanweithiau sy'n eu hyrwyddo.  

 Disgrifia Bottoms y rheswm cyntaf fel un ‘cyfrannol’ (instrumental) neu 

‘ddarbodus’ (prudential). Mae'r person sy'n cydymffurfio ar sail rhesymau cyfrannol neu 

ddarbodus yn gwneud hynny ar sail cyfrifiad ‘cost a budd’ canlyniadau diffyg 

cydymffurfiaeth (yn debyg i Theori Dewis Rhesymol). Y mecanwaith sylfaenol ar gyfer y 

math hwn o gydymffurfiaeth yw'r defnydd o gymhellion ac anghymhellion. Yng nghyd-

destun gorchmynion cyfiawnder troseddol, gallai bod yn destun ‘gorfodaeth’ 

(enforcement) fod yn anghymhelliad (h.y. annog plant i beidio gwrthod cydymffurfio â 

thelerau eu gorchymyn), tra gallai'r posibilrwydd o ddirymu gorchymyn yn gynnar, neu'r 

cyfle i gyflawni cymhwyster neu sgìl ystyrlon fel rhan o'r gorchymyn, fod yn gymhelliant 

(gan eu cymell i gydymffurfio).  
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Yr ail fath o ymddygiad cydymffurfiol a nodwyd gan Bottoms yw’r hyn sydd yn 

‘normadol’; hynny yw, cydymffurfio yn seiliedig ar dderbyn, neu gredu mewn, norm. Mae 

tri mecanwaith ar gyfer y math hwn o gydymffurfiaeth: gwerthoedd moesol (e.e. cred ei 

bod yn bwysig gwneud yn iawn am y niwed a achosir); ymlyniad at bobl benodol (e.e. 

peidio â dymuno gwneud unrhyw beth a allai beryglu (ymhellach) perthynas ag anwyliaid); 

a dilysrwydd (legitimacy) canfyddedig y rheolau neu'r gofynion, ac hefyd/neu ddilysrwydd 

canfyddedig arfer awdurdod gan yr actorion sy'n gosod a gorfodi’r rheolau. 

 Mae'r trydydd math o gydymffurfiaeth yn ‘seiliedig ar gyfyngiadau’ (‘constraint-

based’). Noda Bottoms (ibid.) dri math o gyfyngiadau a allai arwain at gydymffurfio. 

Cyfyngiadau corfforol yw’r cyntaf: gall y rhain ddigwydd yn naturiol (e.e. salwch), ond 

gellir eu gosod yn allanol hefyd (e.e. drwy garcharu). Yr ail yw cyfyngiadau ar fynediad 

rhywun i safleoedd lle ceir posiblrwydd o beidio â chydymffurfio â'r gyfraith, megis trwy 

ddefnydd technegau atal troseddau sefyllfaol. Y trydydd math o gyfyngiad yw'r hyn y mae 

Bottoms yn ei ddisgrifio fel cyfyngiadau ‘strwythurol’ – lle mae rhywun yn “cowed into 

submission by coercion inherent in a power-based relationship” (2001:93). 

 Y pedwerydd rheswm (a'r rheswm olaf) y mae Bottoms yn ei nodi ar gyfer 

ymddygiad cydymffurfiol yw ‘arfer’ (habit) neu ‘drefn arferol’ (routine). Er y gallai 

cydymffurfiaeth ar sail trefn arferol godi o batrymau bod a byw a ddylanwadwyd i 

ddechrau gan gyfrifiad rhesymegol neu ymrwymiad normadol, mae trwytho’r fath 

ymddygiad cydymffurfiol yn raddol mewn i drefn arferol yn golygu nad yw 

cydymffurfiaeth y person bellach yn seiliedig ar benderfyniad ymwybodol. Er bod Bottoms 

yn gwahaniaethu rhwng ‘trefn arferol’ (routine) ac ‘arferion’ (habit) – disgrifir ‘arferion’ 

fel “settled inclinations to comply with certain laws” (2001:94), sy'n awgrymu bod arferion 

yn fwy detholedig nag threfn arferol – mae'r diffyg penderfyniad ymwybodol sy'n 

gysylltiedig â'r math hwn o gydymffurfiaeth yn cael ei rannu gan ‘arfer’ a ‘threfn arferol’. 

 I grynhoi, mae Bottoms yn honni bod pobl yn cydymffurfio ar sail un neu fwy o'r 

rhesymau canlynol: gan eu bod yn credu bod ganddynt fwy i'w ennill (neu lai i'w golli) o 

gydymffurfio i gymharu a pheidio â chydymffurfio; gan eu bod yn credu y dylent 

gydymffurfio (yn seiliedig ar egwyddorion moesol, ymlyniad i bobl eraill, neu am eu bod 

yn cydnabod dilysrwydd y rheolau a'r rhai sy'n eu gorfodi); oherwydd eu bod yn cael eu 

gorfodi i gydymffurfio; neu am eu bod wedi arfer â chydymffurfio, ac felly nid ydynt yn 

meddwl amdano mwyach.  

Ym marn Robinson a McNeill (2008, 2012), fodd bynnag, y dylanwad cryfaf ar 

ymddygiad cydymffurfiol yw dilysrwydd (legitimacy) – yn enwedig dilysrwydd 

canfyddedig awdurdod y rhai sy'n gorfodi'r rheolau neu ofynion. Maent yn dadlau y gallai 
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unigolyn sy’n destun dedfryd gymunedol ystyried bod telerau neu ofynion y ddedfryd yn 

deg ac yn rhesymol (yn ddilys), ond y gallant wrthod cydymffurfio â'r gofynion os ydynt 

o'r farn bod eu triniaeth gan eu goruchwyliwr yn annheg neu'n afresymol (gweler hefyd 

Case a Haines, 2015; Haines a Case, 2015). Mae hyn felly hyd yn oed os ydynt yn gwybod 

y bydd canlyniadau negyddol yn dilyn. Mewn geiriau eraill, y canfyddiad o arfer awdurdod 

ffurfiol yn iawn yw'r dylanwad hollgyffredinol ar gydymffurfiaeth.  

Yn seiliedig ar y ddadl hon, mae Robinson a McNeill yn cynnig model deinamig o 

gydymffurfiaeth â dedfrydau cymunedol. Yn ôl y model hwn, cryfaf oll yw canfyddiad yr 

unigolyn o ddilysrwydd eu triniaeth gan eu goruchwyliwr, mwyaf oll y byddant yn 

cydymffurfio â'r gorchymyn. Mae hyn yn amrywio o ddiffyg cydymffurfiaeth’n llwyr ar un 

pen (negyddol) y ‘sbectrwm dilysrwydd’, ymlaen at gydymffurfiaeth ffurfiol, yna 

cydymffurfiaeth sylweddol, ac yna ‘cydymffurfiaeth gyfreithiol hirdymor’ (long-term legal 

compliance’ ar ben arall (cadarnhaol) y sbectrwm. Gan adeiladu ar waith Braithwaite ar 

‘ystumiau ysgogol’ (‘motivational postures’), neu agweddau, tuag at gydymffurfio â thalu 

trethu a thuag at reoleiddwyr trethu (2003), mae Robinson a McNeill (2012) yn cysylltu 

pob dimensiwn o gydymffurfiaeth ag agweddau penodol tuag at gydymffurfio. Yr 

agweddau hyn yw: ymrwymiad (commitment), ildio (capitulation), ymwrthedd 

(resistance), tynnu’n ôl (disengagement), a ‘chwarae’r gêm’ (game-playing). Y ddau 

gyntaf yw'r hyn y mae Braithwaite (2003) yn ei alw'n ystumiau ‘ymostyngiad’ (deference); 

gelwir y tri arall yn ystumiau ‘herfeiddiad’ (defiance).  

Nid yw'n syndod bod y tri ystum ‘herfeiddiol’ yn gysylltiedig â diffyg 

cydymffurfiaeth. Fodd bynnag, gan gydnabod bod y berthynas rhwng agweddau ac 

ymddygiad yn fwy cymhleth (e.e. efallai nad yw pobl yn hoffi awdurdod ond maent yn dal 

i'w ufuddhau, ac i'r gwrthwyneb), mae'r awduron yn dweud y gallai diffyg cydymffurfiaeth 

hefyd fod llaw-yn-llaw ag ystumiau ‘ymostyngol’. Mae cydymffurfiaeth ffurfiol yn 

gysylltiedig yn bennaf ag ‘ildio’, er y gall unrhyw un o'r pedair agwedd arall gyd-fynd â hi 

hefyd. Mae cydymffurfiaeth sylweddol a chydymffurfiaeth tymor hwy yn gysylltiedig yn 

bennaf ag ‘ymrwymiad’, er y gallant hefyd fod yn gysylltiedig ag ‘ildio’. 
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Felly sut mae damcaniaethau cydymffurfiaeth Bottoms, a Robinson a McNeill, yn cael eu 

hadlewyrchu yn y System Cyfiawnder Ieuenctid? Beth a wyddom am y rhesymau dros 

gydymffurfiaeth (neu ddiffyg cydymffurfiaeth) ymhlith pobl ifanc ar orchmynion 

cyfiawnder troseddol, a’u hagweddau tuag at gydymffurfiaeth? Anodd yw asesu hyn gan 

mai dim ond un astudiaeth sy’n bodoli hyd yma ar gydymffurfiaeth a thorgorchymyn yng 

Nghymru a Lloegr a sydd wedi gofyn i bobl ifanc yn y SCI am eu barn (Hart, 2011a).  

 Er hynny, mae astudiaeth Hart yn awgrymu bod diffyg cydymffurfiaeth gan bobl  

ifanc yn deillio'n bennaf o wahanol ffactorau personol a strwythurol-gymdeithasol sy’n 

rhwystro cydymffurfiaeth, yn hytrach nag unrhyw gredoau neu gyfrifiadau rhesymegol 

arbennig o gryf ynghylch a ddylid cydymffurfio ai peidio. Yn gyffredinol, roedd y bobl 

ifanc yn astudiaeth Hart a oedd wedi bod yn destun gorfodaeth (enforcement) yn dangos 

cyfuniad mwy o amgylchiadau personol a strwythurol-gymdeithasol niweidiol, a hynny ar 

ddwysedd uwch, i’w cymharu â phlant a gwblhaodd eu gorchmynion yn llwyddiannus. Yn 

ôl Hart, roedd yr amgylchiadau yma yn effeithio'n sylweddol ar eu gallu gwirioneddol 

(real) neu ganfyddedig (perceived) i gydymffurfio â'u gorchmynion. Ymddengys mai 

trefniadau byw oedd yn cael yr effaith fwyaf ar gydymffurfiaeth: “the four children who 

were said to come from a relatively stable, supportive home had a significantly better 

history of compliance” (t.vi). Roedd y rhan fwyaf o'r plant a oedd wedi bod yn destun 

gorfodaeth wedi profi'r system ofal, ac/neu drefniadau byw ‘anhrefnus’ (‘chaotic’) â diffyg 

cymorth a phrofiadau o gam-driniaeth.  

 Mae gorgynrychiolaeth plant sydd wedi treulio amser yn y system ofal yn y SCI yn 

ddiymwad (Laming, 2016), ac mae llawer o dystiolaeth yn cofnodi'r ansefydlogrwydd a'r 

ansicrwydd sydd mor aml yn nodwedd amlwg o'u trefniadau byw (e.e. Staines, 2016, 2017; 

Tymor hwy Sylweddol Ffurfiol Diffyg 

cydymffurfiaeth 

Dilysrwydd Diffygion  

dilysrwydd 

Ymwrthedd 
Tynnu’n ôl 
Chwarae’r gêm 
[Ildio] 
[Commitment] 

Ildio 
[Ymrwymiad] 
[Ymwrthedd] 
[Tynnu’n ôl] 
[Chwarae’r gêm] 
 

Ymrwymiad 
[Ildio] 
 

Ymrwymiad 
[Ildio] 
 

Ffigur 1. Model deinamig o gydymffurfiaeth – a addaswyd o Robinson a McNeill, 2012. 
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Hannon et al., 2010). Dywed Hart fod yr anawsterau a grëwyd gan yr amgylchiadau hyn ar 

gyfer cydymffurfio â gorchmynion statudol yn aml yn cael eu dwysáu gan hanes o 

gamddefnyddio sylweddau; gwaharddiadau niferus o’r ysgol; amrywiaeth o broblemau 

iechyd meddwl, ac, er yn llai aml, anawsterau gwybyddol neu ddatblygiadol (Hart, 2011a).  

Cefnogwyd y canfyddiadau hyn mewn astudiaeth fwy diweddar o dorgorchymyn 

gan Grandi ac Adler (2016), yn seiliedig ar ddadansoddiad o ffeiliau achos (‘case files’) 

pobl ifanc a oedd wedi torri eu gorchmynion o gymharu â'r rhai nad oeddent wedi gwneud 

hynny. Canfu Grandi ac Adler fod cysylltiad cryf rhwng cael un neu fwy euogfarn am 

drosedd torgorchymyn statudol, a “lack of support or conflict at home, LAC status, 

substance use…” (t.222), a bod y rhai oedd yn destun gorfodaeth yn wahanol i blant eraill 

a oedd yn troseddu gan iddynt gael “more difficult and unsettled home and personal 

circumstances” (ibid.). Mae Bateman (2011) hefyd yn sôn am ganfyddiadau tebyg: mae ei 

astudiaeth yn awgrymu bod pobl ifanc sy'n destun gorfodaeth yn “more likely to lead 

chaotic lives, to suffer mental ill health, or to misuse drugs or alcohol” (t.179). Mae'r 

canfyddiadau hyn yn arddangos tebygrwydd trawiadol i’r rhai sy’n tarddu o astudiaeth ar 

bobl ifanc yn y SCI sy’n troseddu’n ‘broliffig’. Canfu'r astudiaeth hon fod gan y bobl ifanc 

hyn, yn aml, “complex, chaotic and difficult life circumstances often overlaid by the 

misuse of alcohol and other substances” (Johns et al., 2018:vii; gweler hefyd Lywodraeth 

Cymru a’r BCI, 2014). 

Noda Hart (2011) bod gorchmynion hirach a mwy dwys yn aml yn cynyddu'r 

tebygolrwydd o ddiffyg cydymffurfiaeth. Mae'n dadlau bod llawer o'r plant a oedd yn 

destun gorchmynion o'r fath yn cael eu ‘tynghedu i fethu’ (‘set up to fail’) (ibid.; t.vii a 

58). Mae hon yn thema sy'n codi dro ar ôl tro ymhlith academyddion sy’n feirniadol o’r 

amod ‘Goruchwyliaeth a Gwyliadwriaeth Ddwys’ (GGD) y gellir ei atodi i Orchymyn 

Adsefydlu Ieuenctid (Youth Rehabilitation Order) fel ‘dewis amgen uniongyrchol i'r 

ddalfa’, neu i gyfnod trwydded Gorchymyn Cadw a Hyfforddi a/neu ddedfrydau eraill o 

garchar. Mae'n mynnu 20 – 25 awr yr wythnos o amser y person ifanc, yn dibynnu ar 

ddwyster y rhaglen.30 Yn ystod hanner cyntaf yr amod GGD (tri neu bedwar mis, yn 

dibynnu ar y dwysedd), rhaid i'r person ifanc gael dau apwyntiad statudol â'r Tîm 

Cyfiawnder Ieuenctid (TCI)  y dydd – gan gynnwys ar y penwythnosau – a bydd yn destun 

cyrffyw a gwiriadau gwyliadwriaeth dyddiol a gaiff eu monitro'n electronig (YWG a’r 

BCI, 2013). I'w gyferbynnu, bydd gorchymyn cyfiawnder troseddol 'arferol’ (h.y. heb 

                                                           
30 Mae tair lefel o ddwyster i'r amod GGD: “estynedig”, sy'n mynnu 25 awr yr wythnos o amser y person ifanc am y 

pedwar mis cyntaf, a gostwng wedyn i 15 awr yr wythnos yn y pumed a'r chweched mis, ac yna 5 awr yn y seithfed a'r 

wythfed mis; "Band 1", sy'n mynnu 25 awr yr wythnos gan y person ifanc am y tri mis cyntaf, yn gostwng i 5 awr yr 

wythnos am y tri mis nesaf; neu "Band 2", sy'n mynnu 20 awr yr wythnos am y ddau fis cyntaf, ac yna 10 awr yr wythnos 

yn y trydydd mis, a 5 awr yn y pedwerydd, y pumed a'r chweched mis (YWG a’r BCI, 2013 a 2014). 
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ofyniad GGD) ar y cyfan yn gofyn am wyth cyswllt statudol y mis, ond gall fod mor anaml 

ag unwaith y mis (ibid).  

Rheswm arall a nodwyd yn astudiaeth Hart am ddiffyg cydymffurfiaeth oedd bod 

rhai plant yn ei chael hi'n anodd deall yr hyn a oedd yn ofynnol ganddynt. Mae 

astudiaethau wedi dangos bod gan bobl ifanc yn y ddalfa anableddau dysgu / deallusol, 

anhwylderau cyfathrebu, diffyg sylw/anhwylder gorfywiogrwydd, a/neu anhwylder 

sbectrwm awtistig ar gyfradd llawer uwch na’r boblogaeth gyffredinol: rhwng chwech a 25 

gwaith yn uwch (gweler Hughes et. al., 2015). Mewn astudiaethau eraill, mae ymarferwyr 

TCI wedi nodi pryderon sylweddol am allu plant i gymryd rhan lawn mewn ymyriadau, yn 

benodol oherwydd diffyg dealltwriaeth (Talbot, 2010). Yn 2012, cynhyrchodd Coleg 

Brenhinol y Therapyddion Iaith a Lleferydd goflen o dystiolaeth yn nodi bod gan dros 60 y 

cant o bobl ifanc o fewn y SCI anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu, a bod hyn yn 

amharu'n sylweddol ar eu gallu i ymgysylltu ag ymyriadau a ddarparwyd (Taylor et al., 

2015:6). Dywed Hart fod gallu pobl ifanc i ddeall telerau eu gorchmynion wedi'i lesteirio 

gan y ffaith bod, ym mhump o'r chwe TCI sy'n gysylltiedig â'i hastudiaeth, “Written 

materials used with children [were] excessively formal and use[d] legalistic language that 

most will not understand” (2011:55). 

Yn ôl Hart, roedd  y rhan fwyaf o'r bobl ifanc am gydymffurfio (h.y. roedd 

ganddynt agwedd, neu ‘ystum ysgogol’, o ‘ymrwymiad’ tuag at y gorchymyn), ond nid 

oedd ganddynt y gallu, neu allu canfyddedig, i wneud hynny: 

 

“The children who took part in this study wanted to comply, to leave their 

offending behaviour behind and to have a ‘normal life’. The fact that they had such 

difficulty in doing so was not caused by defiance but a much more complicated set 

of factors.” (Hart, 2011:vii). 

 

Mae hyn yn gyson gydag arsylwad Robinson a McNeill, sef:  

 

“…analysis also suggests the counter-intuitive possibility that non-compliant 

offenders might, nonetheless, possess underlying postures of deference 

(capitulation or commitment), but lack the means to actually behave compliantly.” 

(2012:377; pwyslais yn y gwreiddiol)  

 

O'r dystiolaeth gyfyngedig ar gydymffurfiaeth / ddiffyg cydymffurfiaeth gan bobl ifanc yn 

y SGI, ymddengys fod cael yr ewyllys i gydymffurfio heb y modd i wneud hynny ymhell o 
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fod yn achos prin; yn hytrach, mae’n hynod gyffredin ymysg pobl ifanc sy'n destun 

gorfodaeth. Er bod rhywfaint o dystiolaeth o syniad Bottoms o gydymffurfiaeth 

‘cyfrannol/darbodus’ yng ngwaith Hart hefyd – e.e. mae'n nodi bod, i rai pobl ifanc, ofn 

mynd yn ôl i'r llys neu i'r carchar yn ffactor ysgogol, yn ogystal â'r posibilrwydd o 

ddirymu’r gorchymyn gynnar neu gael eu gwobrwyo mewn ffyrdd eraill pe baent yn 

cydymffurfio – y prif ddylanwad ar gydymffurfiaeth oedd ffactorau personol a 

strwythurol-gymdeithasol. 

 Beth, felly, os unrhyw beth, sy’n hyrwyddo cydymffurfiaeth? Dyma lle mae 

pwyslais Robinson a McNeill ar ddilysrwydd yn dod yn berthnasol iawn. Dywed Hart yr 

oedd tebygolrwydd cydymffurfio yn cynyddu os oedd y bobl ifanc yn gweld bod eu 

gweithwyr TCI yn gofalu amdanynt ac yn eu trin yn deg. Mae'n dyfynnu un person ifanc 

yn dweud: “If they didn’t show they cared, I wouldn’t care – I wouldn’t come.” (Hart, 

2011:51). Roedd rhai o'r ffyrdd yr ystyriwyd bod gweithwyr TCI yn ‘ofalgar’ neu'n ‘deg’ 

yn cynnwys eu hymdrechion i liniaru rhwystrau i gydymffurfio (e.e. drwy deithio i gwrdd 

â'r plentyn, yn hytrach na disgwyl i'r plentyn deithio i'r TCI), bod yn hyblyg gydag 

apwyntiadau (e.e. peidio â bygwth cymryd camau gorfodi am fod yn hwyr), a bod yn 

barchus tuag at y plentyn. 

Mae hyn yn cyd-fynd â chanfyddiadau Ugwudike yn ei hastudiaeth o 

gydymffurfiaeth oedolion â dedfrydau cymunedol (2012). Canfu Ugwudike bod 

cydymffurfiaeth â dedfrydau cymunedol yn fwyaf tebygol o gael ei gryfhau neu ei 

danseilio gan ymateb goruchwylwyr prawf (probation) i dri math o rwystrau posibl. Y 

math cyntaf oedd rhwystrau ‘ymarferol’, a oedd yn cynnwys pethau fel materion gofal 

plant, problemau gyda chamddefnyddio sylweddau, ac anawsterau llety. Yr ail fath oedd 

rhwystrau ‘strwythurol’, ac mae’n cyfeirio at allu'r goruchwyliwr i weithio o amgylch 

gofynion polisi caeth nad ydynt yn ffafriol i berthynas dda rhwng gweithwyr a chleientiaid 

(e.e. drwy beidio â gweithredu’r fframwaith gorfodi ffurfiol yn gaeth). Y trydydd math o 

rwystrau oedd rhai ‘perthynol’, sy'n cyfeirio'n syml at ansawdd y rhyngweithio a'r 

berthynas rhwng y goruchwyliwr a’r goruchwyliedig. Ystyriwyd bod ‘perthynas waith 

dda’ yn un sy’n seiliedig ar empathi, egalitariaeth, gonestrwydd a pharch (t.333), ac roedd 

hyn yn fwy ffafriol i annog cydymffurfiaeth. I'w gyferbynnu, roedd dulliau goruchwylio yr 

ystyriwyd eu bod yn amharchus, unbenaethol, gormesol, yn arddangos diffyg empathi 

ac/neu’n ymwthiol (t.334) yn debygol o ddieithrio'r goruwchwyliedig. 

Mewn mannau eraill yn y llenyddiaeth, mae lefelau ymgysylltu gwell gan unigolion 

yng nghyd-destun cyfiawnder oedolion a ieuenctid wedi'u perthnasu â defnydd o sgiliau 

ymarfer penodol sy'n seiliedig ar dystiolaeth (e.e. Lipsey, 2009; Raynor et al., 2014; 
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Trotter, 2013). Yn eu hastudiaeth o uniondeb ymarfer (practice integrity) tri TCI yng 

Nghymru (fel y'u mesurir yn ôl eu adlyniant at egwyddorion adsefydlu ‘risg, angen ac 

ymatebolrwydd’31), mae Ugwudike a Morgan (2019) yn crynhoi'r ‘arferion cywiro craidd’ 

(‘core correctional practices’) hyn fel a ganlyn (t.235): 

 

 Prosocial modelling: Modelling prosocial attitudes and behaviour using child-

friendly role plays to encourage young people to learn new behaviours, including 

through the use of effective reinforcement (such as praise and rewards) and 

effective disapproval (showing disapproval in a non-blaming way immediately 

after negative behaviour/speech and explaining reasons for disapproval); 

 Problem solving: Working collaboratively with young people to identify problems, 

elucidate goals, explore solutions, formulate a clear plan and evaluate the plan; 

 Prosocial skills building: Working collaboratively with young people to identify 

and practise new prosocial skills;  

 Effective use of authority: Clarifying rules and guidelines, reinforcing desired 

attitudes and behaviours, and maintaining an adequate balance between the caring 

and controlling dimensions of practice – for example, being encouraging and 

respectful even when compliance issues arise;  

 Cognitive restructuring: Helping young people learn and practise the skills 

required for replacing risky thoughts and feelings associated with offending 

behaviour, with prosocial alternatives;  

 Relationship practices: Showing optimism about young people’s capacity to 

achieve positive change, focusing on solutions not problems, being non-

judgemental, showing respect, empathy and warmth;  

 Motivational interviewing: Eliciting self-motivation by developing discrepancies 

between the young person’s current and desired states and using questioning rather 

than confrontational techniques to counter resistance; and 

 Interagency communication/use of community resources: Facilitating access to 

social welfare services that help address personal issues and structural 

disadvantages. 

 

Canfu Ugwudike a Morgan fod pob un o'r tri TCI wedi sgorio'n uchel yn nimensiynau 

perthynol (relational)yr arferion hyn, ac hefyd yn safon eu cyfathrebu ag asiantaethau eraill 

                                                           
31 Gweler, ar gyfer egwyddorion adsefydlu 'Risg, Angen, Ymatebolrwydd', e.e.  Andrews, Bonta a Hoge (1990); 

Andrews a Bonta (2007); Bourgon a Bonta, (2014); Bonta ac Andrews (2017). 
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a’u defnydd o adnoddau cymunedol. Fodd bynnag, canfuwyd hefyd fod yr arferion craidd 

eraill yn ddiffygiol, yn enwedig y rhai sy'n ymwneud â'r egwyddor o ‘ymatebolrwydd’. Yn 

benodol, sgoriodd y TCI yn isel iawn o ran adnabod rhwystrau unigol i gyfranogiad ac 

ymgysylltu ac addasu ymyriadau yn unol â hynny (2019:248). Mae methu adnabod a 

lliniaru rhwystrau i gyfranogiad ac ymgysylltu yn amlwg yn bygwth arfer a chyflawni 

cyfiawnder ieuenctid ‘plant yn gyntaf’, gan fod perygl i’r plant gael eu ‘cyfrifoldebi’ 

(‘responsibilised’) am amgylchiadau sydd y tu hwnt i'w gallu i newid, a hefyd eu rhoi 

mewn perygl o fethu â chael budd o'r ymyriadau. Er nad yw defnyddio'r sgiliau / arferion 

hyn yn ddigonol i sicrhau bod pobl ifanc yn cydymffurfio (gan y gallai hyn gael ei rwystro 

gan ffactorau allanol megis trefniadau byw), mae'n debygol o hyrwyddo a helpu i gynnal 

ymgysylltiad pobl ifanc. 

 Mae arwyddocâd dilysrwydd canfyddedig ar gyfer cydymffurfio â gorchmynion 

cyfiawnder troseddol nid yn unig yn berthnasol i'r berthynas waith rhwng TCI a phobl 

ifanc. Mae adroddiad diweddar gan y Ganolfan Arloesi Cyfiawnder (CAC) a'r Sefydliad 

Ymchwil Polisi Trosedd a Chyfiawnder, Birkbeck (SYPTC) ar brofiadau pobl ifanc o'r 

Llysoedd Ieuenctid yn awgrymu bod canfyddiadau pobl ifanc o degwch gweithdrefnol 

hefyd yn effeithio ar eu tebygolrwydd o gydymffurfio â gorchmynion llys (CAC a’r 

SYPTC, 2020). Dywedasant fod pobl ifanc a deimlai eu bod wedi cael eu trin yn deg yn y 

llys yn fwy tebygol o roi dilysrwydd yn y canlyniadau, a hyn yn ei dro yn cynyddu'r 

tebygolrwydd o gydymffurfio â'r canlyniadau hynny. Nodwyd pedair ‘piler’ a oedd yn 

angenrheidiol ar gyfer tegwch gweithdrefnol: (i) helpu'r person ifanc i ddeall y broses; (ii) 

rhoi llais i'r person ifanc yn y broses; (iii) eu trin â pharch; a (iv) meithrin eu 

hymddiriedaeth yn niwtraliaeth y broses. 

Yn seiliedig ar y dystiolaeth gyfyngedig, ymddengys bod dilysrwydd canfyddedig 

yn sicr yn cael dylanwad pwysig ar agweddau pobl ifanc tuag at gydymffurfio, ac, i rai, ar 

eu hymddygiad hefyd. Fodd bynnag, mae'n amlwg hefyd, i eraill, nad yw dilysrwydd 

canfyddedig y berthynas rhyngddynt hwy a'u gweithwyr TCI, ac/neu o'u triniaeth yn y llys, 

yn ddigon i alluogi ymddygiad cydymffurfiol, gan fod y mater mwy sylfaenol o liniaru 

rhwystrau personol a strwythurol-gymdeithasol yn effeithio ar hyn. 

 

2.3 Diben gorfodi gorchmynion 

 

Cyn troi i graffu ar y ddeddfwriaeth, polisïau a'r canllawiau ar dorgorchymyn a gorfodaeth 

yn y System Cyfiawnder Ieuenctid, mae'n bwysig ystyried y syniad o ‘orfodaeth’ yn 

ehangach. Yn amlwg, mae hyn yn fecanwaith ar gyfer ceisio gorfodi cydymffurfiaeth â 
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gorchmynion llys. Ond beth yw ei ddiben(ion)? Pwy sy'n cael eu heffeithio, a pham fod 

hyn yn bwysig? Fel gyda'r drafodaeth flaenorol ar gydymffurfiaeth, mae angen 

ymgynghori â'r llenyddiaeth ar ymarfer prawf (neu'r system cyfiawnder troseddol i 

oedolion), gan fod cymaint o brinder llenyddiaeth ar gydymffurfio a thorgorchymun yn y 

SCI. Caiff pum ‘diben’ gorfodi gorchmynion sy’n cael eu hamlygu yn y llenyddiaeth eu 

nodi a'u trafod yn yr adran hon: atebolrwydd unigolion; atebolrwydd gwasanaethau i'r 

llysoedd; diogelu'r cyhoedd; cosb; a gosod ffiniau.  

 

2.3.1 Atebolrwydd unigolion 

 

Mae atebolrwydd yn cael ei gyfleu yn y llenyddiaeth fel rheswm dros orfodi gorchmynion 

llys mewn dwy ffordd wahanol. Mae'r cyntaf yn ymwneud ag atebolrwydd yr unigolyn i'r 

llys (a'r gyfraith droseddol). Y syniad yw bod person sy'n cael ei euogfarnu a'i d/ddedfrydu 

am drosedd yn gorfod gwasanaethu'r ddedfryd honno (Ferguson a McNeill, 2012). Dadleua 

cefnogwyr y farn hon y byddai dedfrydau cymunedol yn ddiystyr heb fecanwaith ar gyfer 

eu gorfodi, oherwydd, yn wahanol i ddedfrydau carcharol, gallai'r rhai sy'n destun dedfryd 

gymunedol wrthod mynychu (gweler e.e. barn swyddogion prawf mewn Deering, 2011; 

Annison et al., 2008). Ar y sail yma, gellir deall ‘gorfodaeth’ fel mecanwaith ar gyfer 

annog pobl i gydymffurfio â gofynion eu gorchmynion er mwyn ‘sicrhau cyfiawnder’. 

 

2.3.2 Atebolrwydd gwasanaethau i’r llys 

 

Mae'r ail fath o atebolrwydd yn ymwneud â'r gwasanaethau sy'n gyfrifol am weithredu / 

ddarparu'r gorchmynion cymunedol – hynny yw, y gwasanaeth prawf a'r TCI. Mae'r 

esboniad hwn o orfodi gorchmynion yn ei hanfod yn ymwneud â chynnal hyder y llysoedd, 

a thrwy estyniad, hyder y llywodraeth a'r cyhoedd yng ‘nghadernid’ (robustness) 

dedfrydau cymunedol (Hedderman a Hough, 2004). Priodolwyd dechreuad defnydd o 

brosesau ‘gorfodi’ at y diben hwn yn eang i gyflwyniad Safonau Cenedlaethol ar gyfer 

Goruchwylio Troseddwyr yn y Gymuned (National Standards for the Supervision of 

Offenders in the Community) gan y Swyddfa Gartref ym 1992 (e.e. Cadman, 2004; 

Hedderman a Hough, 2004; Deering, 2011; Ugwudike, 2012). Cyflwynodd y Safonau hyn 

y rhagdybiaeth y byddai unigolyn yn cael ei anfon yn ôl i’r llys wedi tri achos o ddiffyg 

cydymffurfiaeth, lle credai'r goruchwyliwr nad oedd ganddo/i reswm derbyniol (y Swyddfa 

Gartref, 1992). 
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Mae Deering (2011) yn nodi, er y bu'n bosibl erioed i swyddogion prawf 

ddychwelyd unigolion i'r llys am fethu â chydymffurfio â gofynion eu gorchmynion, “there 

is no evidence to suggest that this was widespread practice before the 1990s” (t.101). I'r 

gwrthwyneb, dyfynnir ymateb adnabyddus Cymdeithas Genedlaethol y Swyddogion Prawf 

i adran ar ‘orfodaeth’ yn Safonau 1992 – ‘The reluctant beginner’s guide to breach’ 

(CGSP, 1992:17) – fel arwydd o brinder ‘gorfodaeth’ cyn cyflwyno'r Safonau, a'r casineb y 

teimlir gan swyddogion prawf bryd hynny tuag at y syniad o orfodi systematig 

(Hedderman a Hough, 2004; Bateman, 2011). Felly hefyd ym maes cyfiawnder ieuenctid: 

mae ymchwil gydag ymarferwyr (gweithwyr cymdeithasol a swyddogion prawf) a fu'n 

gweithio mewn TCI / timau pobl ifainc o fewn adrannau gwasanaethau cymdeithasol cyn 

cyflwyno'r Safonau yn awgrymu yr oedd gelyniaeth gyffredinol yn bodoli tuag at y syniad 

o orfodaeth, a bod gorfodaeth yn ffenomen gymharol brin (Bateman, 2011). 

 Er hynny, erys y Safonau – ond ni gaethant eu gweithredu'n unffurf (Ellis et al., 

1996). Datgelodd ymchwiliad gan Bwyllgor Tŷ'r Cyffredin i ddewisiadau amgen i garchar 

ym 1998 mai dim ond 47 y cant o swyddogion prawf a gofnododd yn glir eu barn am 

achosion o ddiffyg cydymffurfiaeth, ac o'r achosion lle'r oedd o leiaf tri methiant 

‘annerbyniol’ i gydymffurfio wedi'u cofnodi, dim ond 28 y cant a anfonwyd yn ôl i’r llys 

(Pwyllgor Dethol ar Faterion Cartref, 1998). O ganlyniad, daeth “the pPGAortion of 

relevant cases in which breach action is taken in accordance with National Standards” yn 

Ddangosydd Perfformiad Allweddol (key performance indicator) ar gyfer gwasanaethau 

prawf, gyda tharged o 90 y cant (ibid., adran C). Mae gorfodaeth yn parhau i fod yn 

ddangosydd perfformiad allweddol ar gyfer y gwasanaeth prawf, er nad yw'n glir a yw'r 

targed o 90 y cant yn parhau (HMPPS, 2018).  

Ar gyfer cyfiawnder ieuenctid, fodd bynnag, ni chafodd y dangosydd perfformiad 

allweddol hwn ei wireddu. Roedd y newidiadau i'r system cyfiawnder troseddol a 

gyflwynwyd gan Ddeddf Trosedd ac Anhrefn 1998 a chreu'r Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid 

wedi paratoi'r ffordd ar gyfer cyfres wahanol o ddangosyddion perfformiad allweddol ar 

gyfer gwasanaethau cyfiawnder ieuenctid. Hyd yma, nid yw’r rhain wedi cynnwys 

‘gorfodaeth’. Wedi dweud hynny, mae argraffiadau olynol o'r Safonau Cenedlaethol ar 

gyfer Gwasanaethau Cyfiawnder Ieuenctid (BCI, 2000, 2004, 2010b; YWG a’r BCI, 2013) 

wedi ceisio dylanwadu ar arferion gorfodi TCI gyda lefelau amrywiol o lymder (gweler y 

drafodaeth yn adran 2.4).32 Nid yw'n syndod, felly, fod atebolrwydd i'r llysoedd – ac i'r 

arolygiaeth – wedi'i nodi mewn ymchwil gydag ymarferwyr TCI fel un rheswm dros orfodi 

                                                           
32 Noder fod y Safonau diweddaraf wedi dileu'n gyfan gwbl unrhyw gyfeiriad at dorgorchymyn a gorfodi, gan ddweud yn 

unig y dylai byrddau rheoli TCI weithredu polisïau clir ar “engagement and compliance with court orders” (YWG a’r 

BCI, 2019:5). 
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gorchmynion (gweler, e.e. Field, 2007; Hart, 2011; Bateman, 2011; Thomas, 2015). Mae'n 

werth hefyd nodi eto bod yn rhaid i DCI recriwtio o'r gwasanaeth prawf. Goblygiad hyn 

yw bydd ganddynt o leiaf un aelod o staff y mae eu hyfforddiant yn debygol o fod wedi 

pwysleisio’n gryf pwysigrwydd gorfodi gorchmynion. Mae hyn yn codi'r posibilrwydd o 

safonau gorfodi'r gwasanaeth prawf yn dylanwadu ar DCI. 

 

2.3.3 Diogelu’r cyhoedd (‘rheoli risg’) 

 

Diben arall o orfodi gorchmynion a amlygir yn y llenyddiaeth yw diogelu'r cyhoedd. Mae 

hyn yn ymwneud yn y bôn â ‘rheoli risg’. Er bod gorfodi gorchmynion ar gyfer diogelu'r 

cyhoedd wedi bod yn gysylltiedig yn bennaf â'r arfer o alw unigolion sydd ar drwydded yn 

ôl i’r carchar (Deering, 2011; Hucklesby, 2018), mae ymarferwyr TCI a swyddogion prawf 

hefyd wedi nodi ei fod yn rheswm dros anfon unigolion ar ddedfrydau cymunedol yn ôl i’r 

llys pan gredir eu bod yn peri ‘risg uchel’ neu ‘fygythiad’ i ddiogelwch y cyhoedd (Hart, 

2011). Wrth ystyried sut y gellid defnyddio hyn yn rheswm dros orfodaeth, mae'n 

ddefnyddiol deall cyd-destun ehangach y rôl ganolog y mae ‘risg’ wedi'i chwarae yn y 

System Cyfiawnder Ieuenctid ers gweithredu Deddf Trosedd ac Anhrefn 1998 (DTA). 

Dadleuir yn gyffredinol fod prif nod statudol y DTA o atal troseddu gan blant wedi 

cael ei ddehongli drwy'r ‘paradeim atal ffactorau risg’ (‘risk factor prevention paradigm’, 

neu RFPP) (gweler e.e. Case a Haines, 2009; Robinson, 2015; Hampson, 2018). Yn ei 

hanfod, RFPP yw'r farn bod ffactorau risg cyffredinol ar gyfer troseddu yn bodoli ac y 

gellir eu hadnabod yn glir, ac fell hefyd gellir llunio a gweithredu dulliau effeithiol o leihau 

troseddu.33 Gallai rhan o hyn gynnwys ceisio cynyddu neu gryfhau ffactorau amddiffynnol 

yn erbyn troseddu (Farrington, 2007:606). Dadleua Case a Haines (2009) fod derbyniad y 

RFPP ar lefel polisi wedi arwain at ddatblygu systemau ac ymyriadau sy'n canolbwyntio ar 

nodi a lliniaru ‘ffactorau risg’ ar gyfer troseddu, gan esgeuluso'n drwm y broses o nodi 

‘ffactorau amddiffynnol’. Efallai mai'r enghraifft amlycaf o hyn oedd Asset  – yr offeryn 

gwreiddiol a hyrwyddwyd gan y BCI ar gyfer asesu plant sy’n dod i gysylltiad â'r SCI. 

Roedd yn cwmpasu “12 areas for consideration, based on researched risk factors, with the 

additions of a self-assessment (for the young person), a section for identifying risk of harm 

and vulnerability and one for protective factors (positives)” (Hampson, 2018:20). Yn 

seiliedig ar y mewnbwn i bob adran, cynhyrchwyd allbwn rhifiadol – ‘sgôr risg’. Ar y sail 

y sgôr yma byddai lefel yr ymyrraeth yn cael ei phennu.  

                                                           
33 Deilliodd y RFPP o astudiaeth Glueck a Glueck (1939) o 'dramgwyddwyr ieuenctid' (‘juvenile delinquents’, ond 

datblygodd ymhellach drwy'r astudiaeth hydredol ystadegol o Gaergrawnt ar Ddatblygiad Tramgwyddus/wyr (Delinquent 

Development) (Farrington et al., 2006). 
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Er bod ei amnewidiad diweddar, AssetPlus, pwysleisio’n gryfach ‘ffactorau 

amddiffynnol’, neu'r ‘pethau cadarnhaol’ ym mywydau pobl ifanc, disgwylir i DCI raddio 

plant o lefel ‘isel’ i ‘uchel’ mewn perthynas â thri math o ‘risg’: tebygolrwydd y person 

ifanc o aildroseddu; eu risg o beri niwed i eraill; a risgiau i ddiogelwch a/neu lesiant y 

plentyn. Gwelir y pwyslais hwn ar risg yn amlwg yn y Canllawiau Rheoli Achosion ar 

gyfer TCI a oedd yn gyfredol yn ystod yr astudiaeth hon. Er enghraifft, dywedir wrth 

reolwyr achos (case managers) sy'n goruchwylio plant ar orchmynion cyfiawnder troseddol 

i sicrhau eu bod yn “do the work identified … to reduce the risks a child or young person 

poses…”; a “The focus of your work is to prevent offending and reoffending… [you] 

should ensure that the structures, processes and services respond effectively to the risks 

and needs of children…” (BCI, 2014). Mae’r Safonau Cenedlaethol yn datgan bod yn 

rhaid iddynt “ensure that appPGAriate plans are devised that outline interventions 

pPGAosed for the young person that take into account public protection and risk of 

reoffending, and the safety and well-being of the child” (YWG a’r BCI, 2013:29). 

Rhywbeth sy’n amlwg yn ei absenoldeb yw unrhyw ystyriaeth o’r risg y mae'r system yn ei 

achosi i'r plentyn (Evans, 2017). 

Mae'r problemau sy'n gysylltiedig â cheisio rhagweld ymddygiad yn y dyfodol yn 

seiliedig ar debygolrwydd cyffredinol wedi'u trafod yn helaeth (gweler Case a Haines, 

2009; Armstrong, 2004; Baker, 2004, 2008; Briggs, 2013). Dadleuir bod y cysylltiadau 

rhwng ffactorau risg â llwybrau troseddol yn gynhenid gymhleth, ac y gall ‘ffactorau risg’ 

gael effaith wahaniaethol; mae'n anodd gwybod pa rai allai fod â mwy o effaith nag eraill 

ar adegau penodol a chyda grwpiau poblogaeth penodol. Drwy gymhwyso tebygolrwydd 

cyffredinol i unigolion, gall asesu risg gynhyrchu ‘pendantrwydd ffug’ (false positives): 

hynny yw, nodi'n anghywir troseddwyr ‘posibl’ ar sail rhagdybiaeth a allai wedyn fod yn 

destun ymyrraeth ddi-sail. Er bod y sylwebaeth ar gyfyngiadau'r RFPP wedi 

canolbwyntio'n bennaf ar benderfyniadau ‘ymyrraeth gynnar’, yn ogystal â 

phenderfyniadau sy'n ymwneud â math a dwyster ymyriadau cyfiawnder ieuenctid, mae'r 

dadleuon yr un mor berthnasol i benderfyniadau gorfodaeth. 

 

2.3.4 Cosb 

 

Mae cosbi yn ‘ddiben’ arall gorfodi gorchmynion a nodir mewn ymchwil prawf a 

chyfiawnder ieuenctid, er bod ymchwilwyr yn awyddus i bwysleisio bod hyn yn tueddu i 

fod yn farn leiafrifol ymhlith cyfranogwyr yr ymchwil (gweler, e.e. Deering, 2011; 

Annison et al., 2008; Thomas, 2015; Field, 2007). Mae hyn yn mynd gam ymhellach na'r 
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farn ‘atebolrwydd unigolion’, gan awgrymu y dylid defnyddio’r broses orfodi i gosbi'r 

weithred o beidio â chydymffurfio ei hun, yn ogystal â sicrhau bod y ddedfryd ar gyfer y 

drosedd wreiddiol yn cael ei chwblhau. Enghreifftir hyn gan ddyfyniad un o’r ymatebwyr 

yn astudiaeth Deering: “It is a community sentence and a punishment, so there has to be 

consequences” (2011: 105). Dywed Thomas (2015) fod rhai ymarferwyr TCI yn cydnabod 

eu bod hwythau hefyd (fel TCI, nid fel unigolion), wedi defnyddio’r broses orfodi fel cosb 

o'r blaen: “If the young person did not comply we would take them back to court very 

quickly, to be tough, to reinforce the consequences of their actions” (ymarferydd a 

ddyfynnwyd yn Thomas, 2015:77).  

Yn wahanol i'r farn ‘atebolrwydd unigolion’, mae gorfodi gorchymyn er mwyn 

cosbi yn rhoi'r cyfrifoldeb am gydymffurfio'n llwyr ar ysgwyddau'r unigolyn sy’n destun y 

gorchymyn. Er bod defnyddio gorfodaeth fel dull ‘atebolrwydd unigolion’ yn ceisio 

sicrhau bod y gorchymyn llys yn cael ei gwblhau, ac felly'n amlwg yn gosod rhywfaint o 

gyfrifoldeb ar y goruchwyliedig, nid yw'r cyfrifoldeb am gydymffurfio o reidrwydd yn 

gyfyngedig iddo/iddi. Er enghraifft, efallai bod goruchwyliwr TCI o'r farn nad yw plentyn 

wedi deall gofynion y gorchymyn neu ddifrifoldeb y sefyllfa'n iawn; yn yr achos hwn, 

gellir defnyddio’r broses orfodi i gael y llys i ailadrodd ac esbonio eto i'r plentyn pam 

mae'n rhaid iddo gydymffurfio. Mewn geiriau eraill, defnyddir ‘gorfodaeth’ i sicrhau bod y 

plentyn yn cydymffurfio, ond wrth wneud hynny, cydnabod hefyd cyfrifoldeb y llys i 

sicrhau bod y plentyn wedi deall yr hyn sy'n ofynnol a pham. Mae gorfodaeth fel  cosb, 

fodd bynnag, yn gwadu bod unrhyw un heblaw'r plentyn yn gyfrifol am ei 

g/chydymffurfiaeth. Yr unigolyn yn unig sy'n cael y bai am fethu â chydymffurfio. 

 

2.3.5 Gosod ffiniau 

 

Yn llawer mwy cyffredin yn yr ymchwil ar orfodaeth y mae ei ddefnydd, neu fygythiad o'i 

ddefnydd, gan ymarferwyr i osod ffiniau clir er mwyn hyrwyddo ymgysylltiad â'r 

gorchymyn. Mae cred ymarferwyr yng ngwerth y gwaith y maent yn ei wneud gyda'r rhai 

y maent yn eu goruchwylio, ac felly awydd i’r unigolion gydymffurfio fel y gallant elwa 

o'r gwaith/ymyriadau, yn aml yn sail i'r farn hon am orfodaeth (Thomas, 2015; Field, 2007; 

Ugwudike, 2012; Deering, 2011). Gellir defnyddio’r broses orfodi fel ffordd o roi 

‘strwythur i anhrefn’ – rhagofyniad i newid ymddygiad (Deering, 2011), ac/neu i ddod â'r 

rhai y mae eu cydymffurfiaeth wedi dechrau dirywio ‘yn ôl ar y trywydd iawn’ (‘back on 

track’) (Hart, 2011:26).  
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 Gallai defnyddio’r broses orfodi er mwyn hyrwyddo ymgysylltu ymddangos yn 

wrthreddfol. Mae arwyddocâd perthynas dda rhwng gweithwyr a chleientiaid wrth 

gyflawni'r nod hwn eisoes wedi'i drafod. O ystyried y posibilrwydd o ganlyniadau cosbol 

neu ‘feichus’ fel canlyniad o gymryd camau gorfodi, mae'n rhesymol awgrymu y gellid 

tanseilio'r berthynas rhwng y goruchwyliwr a'r goruchwyliedig os yw'r ail yn credu bod y 

person sydd i fod i'w helpu i gwblhau'r gorchymyn wedi gwneud y dasg honno yn fwy 

anodd drwy ei d/ddychwelyd i’r llys. Fodd bynnag, mae’r ymchwil yn awgrymu nad yw 

hyn wir mor syml. Yn astudiaeth Hart, er enghraifft, roedd plant yn aml yn derbyn bod 

cymryd camau gorfodi yn enghraifft o bennu ffiniau ac felly'n rhan arferol o'r berthynas: 

 

“The quality of the individual relationships with TCI staff was particularly 

important and compliance was enhanced if the child felt that the staff cared about 

them, even if this caring was demonstrated by setting limits to their behaviour.” 

(Hart, 2011:58) 

 

Yn yr enghraifft hon, gellid ystyried gorfodaeth fel ‘defnydd effeithiol o awdurdod’ 

(Ugwudike a Morgan, 2019). Sylwodd Field (2007) yn ei ymchwil fod rhai ymarferwyr 

TCI yn ystyried bod gorfodaeth yn ffordd effeithiol o bennu ffiniau oherwydd y gellid ei 

gyflwyno fel un allanol i'r berthynas (t.316). Mewn geiriau eraill, gallai'r ymarferydd ei 

gwneud yn glir i'r plentyn nad yw’n dewis ei h/anfon yn ôl i'r llys – ond yn hytrach, bod yn 

rhaid iddynt. Wrth wneud hynny, yr oeddent yn ceisio osgoi gwanhau eu perthynas. Yn 

gysylltiedig â hyn roedd y syniad o berswadio'r plentyn i wella ei gydymffurfiaeth â'r 

gorchymyn yn y cyfamser fel y gellid cyfleu'r gwelliant hwn i'r llys a'i ddefnyddio i geisio 

cael gwell canlyniad: 

 

“the social worker would tell the young person ‘you must go back to court because 

you have to but we will try to persuade magistrates that we can still work with you. 

But you, by your behaviour now, have to give us the opportunity to say that’.” 

(Field, 2007:316) 

 

Mae'r astudiaethau hyn yn awgrymu na fydd gorfodaeth o reidrwydd yn gwanhau'r 

berthynas rhwng y plentyn a'i reolwr achos. Yn wir, gallai hyd yn oed helpu i gryfhau'r 

berthynas drwy roi cyfle i'r rheolwr achos gael ei weld gan y plentyn yn ‘eirioli’ drosto/i – 

gan bledio gyda'r ynadon i ganiatáu i'r plentyn barhau i weithio gyda'r TCI, a thrwy hynny, 

dangos ei ymrwymiad i'r plentyn. Fodd bynnag, mae'r gwahaniaeth rhwng hyrwyddo 
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ymgysylltu (hyrwyddo cydymffurfiaeth normadol) a gorfodi cydymffurfiaeth (hyrwyddo 

cydymffurfiaeth cyfrannol), yn aneglur, ac mae hyn yn debygol o fod yn ddibynnol ar 

ddulliau ac agweddau ymarferwyr unigol tuag at eu gwaith gyda phlant. Mae'n ymddangos 

bod effaith gadarnhaol bosibl gorfodaeth yn dibynnu ar fodolaeth perthynas ofalgar, 

ymroddedig a chefnogol rhwng y plentyn a'r rheolwr achos. 

 

2.3.6 Myfyrdod ar ddibenion gwahanol gorfodi gorchmynion: ‘plant yn gyntaf’?  

 

Cyn symud ymlaen i drafod y broses orfodi ar gyfer TCI a Llysoedd Ieuenctid, mae'n 

werth ystyried yn fyr sut y mae'r gwahanol ddibenion a drafodir uchod yn sgwario gyda'r 

nod hollgyffredinol o athroniaeth 'plant yn gyntaf' a gyflwynwyd yn y bennod ddiwethaf. 

Sut y gallent fod yn gydnaws â blaenoriaethu llesiant y plentyn a hyrwyddo cyfiawnder 

cymdeithasol? 

 Ymddengys yn amlwg mai'r unig ‘ddiben’ gorfodaeth a nodwyd yn y llenyddiaeth 

sy'n ymwneud â llesiant y plentyn yw'r pumed: gorfodi gorchmynion er mwyn hyrwyddo 

ymgysylltiad ag ymyriadau y credir eu bod yn hyrwyddo a chynyddu llesiant y plentyn.34  

Mae gorfodi gorchymyn i ddangos atebolrwydd gwasanaeth i'r llysoedd (a'r llywodraeth / 

cyhoedd), yn ogystal â thorri ar gyfer ‘diogelu'r cyhoedd’, yn ymwneud llai â'r plentyn nag 

ydyw gan bawb arall: nid y plentyn yw'r brif ystyriaeth. Er mai'r plentyn yw'r brif 

ystyriaeth o gymryd camau gorfodi er mwyn ei gosbi a/neu ei ddal yn atebol am gwblhau 

ei ddedfryd, nid lles y plentyn yw’r brif ystyriaeth.  

 I gyferbynnu, mae gorfodi gorchymyn ar sail cred y gallai'r plentyn elwa o'r 

ymyriad pe bai ond yn mynychu’r apwyntiadau/gweithgareddau, yn canoli llesiant y 

plentyn. Nid yw hyn yn rhagdybio y bydd canlyniad y broses orfodi yn hyrwyddo llesiant 

y plentyn: fel y trafodir yn adran 2.3.4, ni ddylid tanbrisio'r potensial i'r llysoedd gosbi am 

drosedd torgorchymyn statudol. Serch hynny, gall y sail hon ar gyfer gwneud y 

penderfyniad adlewyrchu bwriad sy'n gydnaws ag athroniaeth ‘plant yn gyntaf’, lle mae'r 

canlyniad a fwriedir (os caiff ei gyflawni) yn lliniaru unrhyw niwed a allai gael ei achosi 

gan gysylltiad pellach â'r system. 

 

 

 

                                                           
34 Ni ragdybir, wrth gwrs, fod y dibenion a nodir uchod yn rhestr gynhwysfawr o'r rhesymau dros orfodaeth. 
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2.4 Y broses orfodi ar gyfer gorchmynion cyfiawnder troseddol 

 

Yn ddelfrydol, byddai plant yn cydymffurfio'n llawn ac yn sylweddol â gofynion 

gorchmynion cyfiawnder troseddol, ac wrth wneud hynny, yn elwa ohonynt. Fel y 

gwelwyd yn gynharach yn y bennod hon, fodd bynnag, nid yw hyn bob amser yn digwydd. 

Mae llawer o blant yn cael anawsterau mawr i gydymffurfio â'u gorchmynion, waeth beth 

fo'u hawydd i wneud hynny. Caiff hyn ei gydnabod yn y Safonau Cenedlaethol ar gyfer 

Gwasanaethau Cyfiawnder Ieuenctid (o hyn allan, cyfeirir at y rhain fel Safonau 

Cenedlaethol), sy’n nodi bod yn rhaid i DCI sicrhau “every effort is made to support the 

child or young person or parent/carer(s) in successfully completing all orders” (YWG a’r 

BCI, 2013:30), ac y dylid “take pPGAer account… of the young person’s or parent / 

carer’s individual needs” (ibid.). Mae hyn yn amlwg yn rhoi cyfrifoldeb ar y TCI i alluogi 

plant i gydymffurfio â gofynion y gorchymyn, er bod y pwyslais ar ‘gwblhau’ y 

gorchmynion yn llwyddiannus, yn hytrach nag ‘ymgysylltu'n llwyddiannus’ â'r 

gorchmynion, yn fframio cyfrifoldeb y TCI fel mater o alluogi cydymffurfiaeth ffurfiol, 

ond nid sylweddol. Atgyfnerthir hyn gan y Canllawiau Rheoli Achosion, lle mai’r unig 

enghraifft o ddiffyg cydymffurfiaeth yng nghyd-destun y broses orfodi yw methiannau i 

fynychu apwyntiadau statudol (BCI, 2014). 

 Serch hynny, mae gwneud pob ymdrech i gefnogi cydymffurfiaeth nid yn unig yn 

bwysig tra bo'r gorchymyn yn cael ei gyflawni. Yn rhan gyntaf y bennod hon nodwyd 

pwysigrwydd cyfathrebu – hynny yw, sicrhau bod y plentyn yn deall gofynion y 

gorchymyn a bod ganddo/i lais yn y broses. Felly, rhaid i unrhyw ymchwiliad sy'n ceisio 

deall sut mae penderfyniadau a phrosesau cyfiawnder ieuenctid yn effeithio ar 

gydymffurfiaeth pobl ifanc â gorchmynion llys ddechrau o'r pwynt lle caiff y gorchymyn 

cyfiawnder troseddol gwreiddiol ei gosod. Mewn achosion lle gofynnir am ‘adroddiad cyn 

dedfrydu’ (pre-sentence report, neu PSR), mae'r broses o roi llais i blentyn yn dechrau hyd 

yn oed yn gynharach – ar yr adeg y ceisir barn y person ifanc gan y TCI. Mae'r is-adran 

hon yn trafod rhai o ‘gyfrifoldebau cyfathrebu’ TCI ac ynadon Llysoedd Ieuenctid cyn, yn 

ystod, ac yn syth ar ôl gosod dedfryd. 

 .  

2.4.1 Gosod sylfeini ar gyfer cydymffurfiaeth: cyfathrebu gyda’r plentyn  

 

Er nad oes angen ‘adroddiad cyn dedfrydu’ (PSR) ar bob gwrandawiad dedfrydu, mae'n 

gyffredin i ynadon ofyn amdanynt gan y TCI – a rhaid iddynt ofyn am un os yw dedfryd o 

garchar yn cael ei hystyried (Cyngor Dedfrydu, 2017). Dylai PSR ddarparu: dadansoddiad 
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o'r drosedd, gan gynnwys rhesymau'r plentyn dros ei chyflawni a ffactorau o gefndir / 

amgylchiadau'r plentyn a allai fod wedi cyfrannu at y troseddu; asesiad o ‘risgiau posibl’ – 

tebygolrwydd o aildroseddu, risg o niwed i eraill, a risgiau i ddiogelwch a/neu les y 

plentyn; ac argymhelliad ar gyfer dedfryd (BCI, 2014). Rhaid i'r adroddiad fod yn seiliedig 

ar o leiaf un cyfweliad â'r plentyn, yn ogystal ag ystod o ffynonellau eraill (YWG a’r BCI, 

2013). Dylai hyn roi ‘llais’ i'r plentyn yn y broses, ac mae'n rhoi cyfle i'r TCI ddechrau 

esbonio natur yr achosion llys sydd ar y gweill i'r plentyn a'i rieni/warcheidwad. 

Ym mhob gwrandawiad llys, boed yn gychwynnol, cyn-dreial, treial, neu 

ddedfrydu, rhaid i ynadon “communicate directly with children and their parents, 

guardians or carers” (Coleg Barnwrol, 2017:105). Dylai'r plentyn fod yn ganolog i'r 

trafodion: “the child…and their parent/guardian… should be involved at all stages” (ibid., 

t.2) ac felly mae'n rhaid i ynadon “create an atmosphere which encourages dialogue” (ibid, 

t.104). Mae ganddynt ddyletswydd statudol i esbonio i'r plentyn “the nature of the 

proceedings and… the substance of the charge” mewn iaith sy'n syml ac yn addas i'w 

hoedran a lefel eu dealltwriaeth (Rheol 6,  Rheolau Llysoedd Ynadon (Plant a Phobl Ifanc) 

1992). Hefyd, wrth osod gorchymyn statudol, rhaid i'r ynadon esbonio i'r plentyn neu'r 

person ifanc “the general nature and effect of the Order” (Rheol 11, ibid.). Mae hyn yn 

cynnwys esbonio iddynt y gellid eu dwyn yn ôl gerbron y llys (h.y. bod yn destun 

gorfodaeth) os ydynt yn methu â chydymffurfio â gofynion y gorchymyn (Cyngor 

Dedfrydu, 2017).  

Ar ôl i'r gwrandawiad ddod i ben, pan fydd gorchymyn cyfiawnder troseddol nad 

yw'n garchar wedi'i osod, rhaid i gynrychiolydd o'r TCI lleol sy'n bresennol yn y llys 

esbonio i'r plentyn ac, os yw'n bresennol, ei riant/rhieni / gwarcheidwad, eu “rights and 

responsibilities under the terms of the order” (YWG a’r BCI, 2013:28).35 Mae hyn yn 

golygu esbonio: 

 

 hawl y plentyn i gael mynediad at wasanaethau a ddarperir gan y TCI a'r ardal leol 

ehangach; 

 y cymorth y bydd y TCI yn ei ddarparu ar eu cyfer; 

 eu hawl i wneud sylwadau a chwynion, a sut i wneud hynny; 

 eu cyfrifoldeb i gydymffurfio â thelerau eu gorchymyn, gan gynnwys meini prawf 

absenoldeb derbyniol ac annerbyniol; 

 disgwyliadau ymddygiad derbyniol/annerbyniol; a 

                                                           
35Nid yw'n ofynnol iddynt wneud hyn pan osodir dedfryd o garchar gan nad yw'r amodau 'gorfodadwy' (h.y. telerau’r 

'Hysbysiad Goruchwylio' neu’r cyfnod trwydded) wedi'u penderfynu eto. Ar gyfer GCH a thrwyddedau gwarchodol 

tymor hwy, bydd y broses hon yn cael ei chynnal yn y ddalfa yn y cyfarfodydd cyn rhyddhau. 
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 disgwyliadau cadw amser derbyniol/annerbyniol. 

 

Rhaid i'r gweithiwr TCI sicrhau bod y person ifanc “fully understands the requirements of 

the order (taking into account any mental health problems, learning disabilities/difficulties, 

speech, language and communication needs)” (YWG a’r BCI, 2013:28). Rhaid i'r hawliau 

a chyfrifoldebau fel y'u disgrifir uchod gael eu nodi'n ysgrifenedig a dylid rhoi copi i'r 

plentyn (a'i riant/rhieni/gwarcheidwad, lle y bo'n briodol), a dylai'r plentyn gael ei 

“encourage… to sign a copy of these expectations to confirm their understanding of their 

requirements, including details of the first appointment” (ibid.).  

Ar gyfer Gorchmynion Cadw a Hyfforddi (GCH), dylai proses debyg ddigwydd 

wrth baratoi ar gyfer eu rhyddhau i'r gymuned, yn hytrach nag ar wneud y gorchymyn. Yn 

y cyfarfod paratoi ar gyfer rhyddhau, dylai barn y plentyn ar ei drefniadau ailsefydlu gael 

ei chasglu a'i hystyried (YWG a’r BCI, 2013:44). Yn syth cyn iddynt gael eu rhyddhau, yn 

y cyfarfod adolygu terfynol, rhaid i reolwr achos y TCI sicrhau bod y trefniadau ar gyfer 

cyfnod y drwydded yn cael eu deall yn llawn gan y person ifanc (MoJ a BCI, 2013:44). 

Rhaid i staff yr ystad ddiogel sicrhau bod yr Hysbysiad Goruchwylio (sy'n manylu ar 

ofynion rhan gymunedol y GCH) yn cael ei lofnodi gan y person ifanc cyn iddo gael ei 

ryddhau (ibid). 

Mae'n amlwg, felly, fod disgwyliadau clir ynghylch cyfrifoldeb ymarferwyr 

cyfiawnder ieuenctid i sicrhau bod plant (a’u teuluoedd) yn deall gofynion eu 

gorchmynion; yr hyn a ddisgwylir ganddynt a'r hyn y gallant ei ddisgwyl gan y TCI; a 

chanlyniadau methu â chydymffurfio. Dylid atgyfnerthu hyn yn ystod eu cyfarfod cyntaf 

yn y TCI ar ôl iddynt gael eu rhyddhau / dedfrydu. Yn y cyfarfod hwn, dylai rheolwr achos 

y plentyn egluro sut y bydd y gorchymyn yn gweithio'n ymarferol. Mae hyn yn cynnwys 

pennu cynllun ymyriadau, oni bai bod y gorchymyn a osodwyd yn Orchymyn Cyfeirio 

(Referral Order). Os yw’r plentyn yn destun Gorchymyn Cyfeirio, gellir defnyddio'r 

cyfarfod cyntaf i gasglu gwybodaeth gan y plentyn i’w gyflwyno mewn adroddiad ar gyfer 

aelodau cymunedol y ‘Panel Troseddwyr Ifanc’, a fydd yn eu helpu i bennu'r gofynion 

penodol a fydd yn gyfystyr â ‘chytundeb’ y Gorchymyn Cyfeirio (YWG a’r BCI, 2013).  

Dylai llais y plentyn fod yn ganolog i'r broses hon: dylai ‘cytundeb’ y Gorchymyn 

Cyfeirio gael ei ‘gyd-gynhyrchu’ gyda'r plentyn, nid ei ‘osod’ (YWG a’r BCI, 2015, 2018). 

Ymddengys mai'r Gorchymyn Cyfeirio yw'r math o orchymyn sy'n rhoi'r gwerth mwyaf i'r 

plentyn llais: nid oes canllawiau tebyg sy'n nodi y dylai telerau Gorchmynion Ad-dalu, 
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Gorchmynion Adsefydlu Ieuenctid, na GCH, gael eu cyd-gynhyrchu â'r plentyn.36 Nid yw 

hyn, wrth gwrs, yn gwahardd TCI rhag cael eu harwain gan lais y plentyn wrth benderfynu 

ar y ffordd orau o weithredu'r gofynion statudol. 

I grynhoi, mae nifer o ffyrdd y disgwylir i DCI ac ynadon hyrwyddo llais y plentyn, 

a’i helpu i ddeall gofynion y gorchymyn. Bydd p'un a yw'r mecanweithiau hyn yn cael eu 

defnyddio'n gyson ac/neu'n effeithiol yn cael ei ystyried yn yr astudiaeth hon (yn enwedig 

pan yn ystyried beth i'w wneud pan fydd plentyn yn methu â chyflawni rhan o’i 

g/orchymyn statudol). Mae'r briff diweddar ar ganfyddiadau pobl ifanc o degwch 

gweithdrefnol mewn Llysoedd Ieuenctid yn awgrymu, mewn achosion llys, o leiaf, nad 

ydynt yn cael eu defnyddio’n gyson (CAC a’r SYPTC, 2020). 

 

2.4.2 Y broses orfodi: Timau Cyfiawnder Ieuenctid 

 

Beth, felly, sy'n digwydd os bydd plentyn yn methu â chydymffurfio? Mae'n gyffredin, yn 

y llenyddiaeth ar dorgorchymyn a gorfodi yn y system cyfiawnder troseddol (ieuenctid ac 

oedolion), i ddarllen am yr hyn sy'n gyfystyr â ‘rheol tair streic’: hynny yw, y disgwyliad y 

dylai TCI neu swyddogion prawf orfodi’r gorchymyn ar ôl trydydd achos ‘annerbyniol’ o 

ddiffyg cydymffurfiaeth (gweler y drafodaeth yn adran 2.3.2 ar gyflwyniad y Safonau 

Cenedlaethol). Mewn geiriau eraill, os collir tri apwyntiad, dylid dychwelyd yr unigolyn 

yn ôl gerbron y llys. Ond i ba raddau y mae hyn yn gynrychiolaeth gywir o'r broses y 

disgwylir i TCI ei dilyn? Mae'r drafodaeth ddilynol yn ystyried y broses o orfodi 

gorchmynion cyfiawnder troseddol a oedd ar waith ar yr adeg y cynhaliwyd y gwaith maes 

(rhwng mis Medi 2017 a mis Ebrill 2019). Mae'n tynnu ar ddeddfwriaeth sylfaenol ac is-

ddeddfwriaeth berthnasol; y Safonau Cenedlaethol ar gyfer Gwasanaethau Cyfiawnder 

Ieuenctid  (YWG a’r BCI, 2013); Canllawiau Rheoli Achosion ar gyfer gwasanaethau 

cyfiawnder ieuenctid (BCI, 2014); Canllawiau Diffiniol ar gyfer dedfrydu plant a phobl 

ifanc (Cyngor Dedfrydu, 2017); a chanllawiau statudol ac anstatudol amrywiol eraill ar 

gyfer llysoedd a/neu Dimau Cyfiawnder Ieuenctid.37 

Y penderfyniad cyntaf y mae'n rhaid i reolwr achos ei wneud yn dilyn achos o 

ddiffyg cydymffurfiaeth yw a oes rheswm ‘derbyniol’ oddeutu hynny (YWG a’r BCI, 

                                                           
36Wedi dweud hynny, gellid dadlau bod y disgwyliad hwn yn symbolaidd, o ystyried y ffordd y mae'r canllawiau'n nodi 

pum 'thema' a ddylai fod yn sail i bob cyfarfod panel – y “Transforming Conflict model". Mae'r pum thema hyn yn 

canolbwyntio’r drafodaeth ar y troseddau / ymddygiad troseddol a 'chymryd cyfrifoldeb’, sy'n annhebygol o fod yn 

ffafriol i hyrwyddo ymgysylltiad y plentyn. 
37Mae'n bwysig cadw mewn cof statws gwahanlol y dogfennau hyn sy'n dylanwadu ar ymarfer. Canllawiau statudol yw’r 

Safonau Cenedlaethol a'r Canllawiau Gorchymyn Cyfeirio, tra bod y Canllawiau Rheoli Achosion yn rai anstatudol. Yn 

wahanol i ddeddfau, nid yw'r naill fath na'r llall o ganllawiau yn gyfreithiol rwymol nac yn orfodadwy, er y disgwylir i 

wasanaethau cyfiawnder ieuenctid gadw at ganllawiau statudol oni bai bod ganddynt reswm da dros beidio â gwneud 

hynny. I'r gwrthwyneb, rhaid i'r llysoedd ddilyn unrhyw ganllawiau perthnasol ar ddedfrydu oni bai y byddai'n 

anghyfiawn (‘contrary to the interests of justice’) i wneud hynny. 
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2013). Nid yw'r Safonau'n ceisio diffinio beth yw ymddygiad annerbyniol/derbyniol; nid 

oes ond angen i DCI ddatblygu a gweithredu polisi clir arno. Mae'r Canllawiau Rheoli 

Achosion yn nodi y dylai'r rheolwr achos ddilyn unrhyw achos o ddiffyg cydymffurfiaeth 

â'r plentyn o fewn un diwrnod gwaith i ofyn am esboniad (BCI, 2014). Dylai'r ymchwiliad 

hwn i’r diffyg cydymffurfiaeth fod yn ‘gadarn’ (robust) yn ogystal ag yn amserol (YWG 

a’r BCI, 2013:30). Lle y barnir bod achos o ddiffyg cydymffurfiaeth yn ‘annerbyniol’, 

mae'r Safonau'n   nodi y ‘gellir rhoi rhybudd ysgrifenedig’ (ychwanegwyd y pwyslais) 

‘sy'n disgrifio amgylchiadau'r methiant i gydymffurfio, yn datgan bod y methiant hwn yn 

annerbyniol, ac yn hysbysu'r person ifanc ei fod yn agored i gael ei ddychwelyd i'r llys 

neu, yn achos Gorchmynion Atgyfeiriad, i’w gyfeirio yn ôl at y panel, am fethu â 

chydymffurfio’ (ibid.).38 Yn wahanol i rifynnau blaenorol, nid yw Safonau 2013 yn nodi 

faint o rybuddion y gellir eu rhoi i berson ifanc cyn i'r TCI gyfeirio'r plentyn yn ôl at y llys 

neu’r Panel Gorchymyn Cyfeirio. Fodd bynnag, maent yn datgan bod yn rhaid cymryd 

camau gorfodi yn unol â'r ddeddfwriaeth berthnasol. 

Nid oes unrhyw ddeddfwriaeth sy'n rhoi unrhyw arwydd o'r broses y mae disgwyl 

i'r TCI ei dilyn cyn gorfodi Gorchymyn Ad-dalu (Reparation Order) neu GCH 

(Gorchymyn Cadw a Hyfforddi). Ar gyfer Gorchmynion Atgyfeiriad (Referral Order), er 

nad yw'r ddeddfwriaeth yn nodi faint o rybuddion y dylai'r TCI roi i blentyn cyn ei 

gyfeirio'n ôl i'r Panel Gorchymyn Cyfeirio, mae adran 26 o Ddeddf Pwerau Llysoedd 

Troseddol (Dedfrydu) 2000 yn egluro o dan ba amgylchiadau y gallai'r Panel ddychwelyd 

person ifanc i'r llys o dan gamau gorfodi (sylwer mai'r Panel a ddylai wneud y 

penderfyniad i orfodi’r gorchymyn, nid rheolwr achos y TCI). Mae adran 26 yn nodi y 

bydd y Panel yn gwneud cais i adolygu'r gorchymyn os, ymhlith rhesymau eraill, “… it 

appears to the panel that the offender is in breach of any of the terms of the contract” 

(isadran 3b). Gall canlyniad Panel adolygu a gynullwyd ar y sail yma fod yn gytundeb 

rhwng y Panel a'r plentyn i barhau â'r gorchymyn, naill ai ar ei ffurf wreiddiol neu gydag 

amrywiadau. Fel arall, gall y Panel benderfynu anfon y person ifanc yn ôl i'r llys o dan 

gamau gorfodi. 

Ar gyfer Gorchmynion Adsefydlu Ieunctid (GAI), mae Atodlen 2 o Ddeddf 

Cyfiawnder Troseddol a Mewnfudo 2008 yn ei gwneud yn ofynnol39 i'r TCI ddychwelyd y 

plentyn i’r llys os yw wedi cael dau rybudd ffurfiol o fewn cyfnod o 12 mis ac, o fewn yr 

                                                           
38Os mai unig amod y gorchymyn yw cyrffyw a gaiff ei fonitro'n electronig, mae'r cyfrifoldeb dros gyhoeddi llythyrau 

rhybuddio ar gyfer ‘toriad cyntaf ac ail o lefel llai difrifol’ yn disgyn ar y Gwasanaeth Monitro Electronig (BCI, 2015:6). 

Fodd bynnag, cyfrifoldeb y TCI o hyd yw gwneud ceisiadau i'r llys i amrywio, dirymu neu orfodi'r cyrffyw os cânt eu 

torri (h.y. i gychwyn achos llys torgorchymyn). Ar gyfer pob gorchymyn arall lle mae monitro electronig yn elfen, y TCI 

sy’n gyfrifol am y rhybuddion a chymryd camau gorfodi (ibid.). Mae'r un peth yn wir pan mai'r unig ofyniad yw gwaith 

di-dâl (gweler BCI, 2016). 
39 Mae’r ddeddf yn nodi bod yn “rhaid” i'r swyddog cyfrifol, o dan yr amgylchiadau hyn, gychwyn achos torgorchymyn. 
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un cyfnod, mae'r TCI o'r farn bod y plentyn unwaith eto wedi methu heb esgus rhesymol i 

gydymffurfio â'r gorchymyn. Mae hyn felly oni bai bod y TCI yn credu bod ‘amgylchiadau 

eithriadol’ sy'n cyfiawnhau peidio â gorfodi’r gorchymyn (rhan 2, para. 4). Fodd bynnag, 

mae'r ddeddf hefyd yn galluogi'r swyddog cyfrifol i gychwyn achos torgorchymyn ar ôl di 

ond un achos o ddiffyg cydymffurfiaeth ‘annerbyniol’ (rhan 2, para.4, is-adran.3).40 

Mae'r Canllawiau Rheoli Achosion yn cymryd y safonau deddfwriaethol ar gyfer 

gorfodi GAI fel sail i'w cyngor ar arferion gorfodi ar gyfer y pedwar math gwahanol o 

orchymynion. Oni bai bod ‘toriad difrifol o'r gofynion’ (ac os felly gall TCI gychwyn 

achos llys torgorchymyn ar unwaith (BCI, 2014)), cynghorir rheolwyr achos TCI i 

gychwyn achos torgorchymyn ar ôl trydydd enghraifft o ddiffyg cydymffurfiaeth 

‘annerbyniol’ o fewn cyfnod o 12 mis, er y gall rheolwyr gweithrediadau (operations 

managers) neu reolwr y TCI benderfynu peidio â chymryd camau gorfodi. Yn hollbwysig: 

“the judgement on whether or not to breach should consider overall progress on the order” 

(BCI, 2014: a.6). Mae hyn yn awgrymu y dylai rheolwyr fod yn ystyried ansawdd 

ymgysylltiad y plentyn, yn ogystal â faint o gydymffurfiaeth ffurfiol y bu. Mae’r 

Canllawiau hefyd yn cynghori y dylai pob digwyddiad o ddiffyg cydymffurfiaeth 

‘annerbyniol’ gael ei ddilyn gan gynnull ‘panel cydymffurfio’ gyda'r plentyn er mwyn 

mynd i'r afael ag unrhyw rwystrau i gydymffurfio. 

Mae'n amlwg bod cryn le i hyblygrwydd yn y broses orfodi hon. Serch hynny, 

mae'n bosibl canfod yn y ddeddfwriaeth GAI a'r Canllawiau RheoliAchosion, ryw synnwyr 

o ‘reol tair streic’ ar gyfer gorfodi gorchmynion cyfiawnder troseddol. Fodd bynnag, nid 

yw hyn yn bresennol yn y Safonau Cenedlaethol (YWG a’r BCI, 2013). Mae hyn yn 

bwysig i'w nodi oherwydd y Safonau, wedi'r cyfan, nid y Canllawiau, sy'n sail i 

arolygiadau TCI. Nid yw'r Safonau ond yn mynnu bod TCI yn sefydlu ac yn gweithredu eu 

polisi lleol eu hunain ar orfodi a chydymffurfio (YWG a’r BCI, 2013:6), sy'n cyd-fynd â'r 

ddeddfwriaeth berthnasol, a chyda'r Safonau. Nid ydynt yn ei gwneud yn ofynnol i bolisi 

gorfodi'r TCI fod yn unol â'r Canllawiau Rheoli Achosion. 

 Yn bwysicach na hynny, mae'r dadansoddiad uchod wedi dangos bod sôn am ‘reol 

tair streic’ yn gamarweiniol: mae'n awgrymu bod disgwyl i DCI orfodi gorchymyn lle mae 

plentyn, er enghraifft, yn colli tri apwyntiad statudol, oni bai yr ystyrir bod ‘amgylchiadau 

eithriadol’, neu fod un o reolwyr y TCI yn penderfynu am ryw reswm arall i beidio â 

chaniatáu'r orfodaeth. Yr hyn y mae'r ‘rheol tair streic’ yn methu ei bwysleisio yw bod 

angen gwneud yr holl benderfyniadau gweithdrefnol hyn – p'un ai i anfon llythyr 

rhybuddio, neu benderbynu os /pryd i gychwyn achos torgorchymyn – dim ond os bydd y 

                                                           
40 Mae’r ddeddf yn caniatáu hyn – "gall" y swyddog cyfrifol gychwyn achos torgorchymyn. 



69 
 

rheolwr achos, yn y lle cyntaf, yn penderfynu bod y rheswm dros y diffyg cydymffurfiaeth 

yn ‘annerbyniol’. Mae hyn yn rhoi cryn gyfle i reolwyr achos arfer ‘disgresiwn 

proffesiynol’ (gweler y drafodaeth yn adran 2.4.4). 

Beth bynnag fo llymder fersiynau blaenorol o'r Safonau Cenedlaethol o ran ceisio 

dwyn ymarferwyr cyfiawnder ieuenctid i gyfrif am orfodi gorchmynion (gweler Hart, 

2010, 2011; Bateman, 2011), erys y ffaith, ym mhob rhifyn ers eu cyflwyno ym 1992 (Y 

Swyddfa Gartref, 1992 a 1995; BCI, 2000, 2004, 2010; YWG a’r BCI, 2013 a 2019) mae 

ymarferwyr wedi cadw asiantaeth a disgresiwn unigol wrth benderfynu ar dderbynioldeb 

achosion o ddiffyg cydymffurfiaeth. Yn dechnegol, gallai plentyn fethu â mynychu deg 

apwyntiad a thorri ei gyrffyw bum gwaith mewn wythnos, ac ni fyddai'r rheolwr achos o 

reidrwydd yn methu â chadw at y Safonau 'gorfodi' pe bae yn dewis peidio â rhoi llythyrau 

rhybuddio a/neu gychwyn achos torgorchymyn. Cyn belled â'i fod yn dangos bod rheswm 

neu esboniad derbyniol dros y diffyg cydymffurfiaeth, a bod hyn yn cael ei gefnogi gan 

reolwr, byddai’n gweithredu yn unol â'r Safonau.  

Wrth gwrs, byddai rhywun yn cwestiynu a oeddent yn cyflawni eu dyletswyddau i'r 

plentyn. Pe bai plentyn yn cael cymaint o drafferth i gydymffurfio â'r gofynion, mae'n 

debygol bod y gofynion – neu'r berthynas rhwng y plentyn a'r rheolwr achos – yn 

‘anymarferol’ (‘unworkable’), naill ai wedi bod o'r dechrau, neu oherwydd newid yn 

amgylchiadau'r plentyn. Mae’r Safonau'n darparu ar gyfer y senario hwn hefyd, gan 

ddweud “if one or more of the requirements of a YRO become unworkable, they must 

return the order to court for amendment” (YWG a’r BCI, 2013:30). Fel arall, gall y TCI 

‘roi saib’ ar ofynion statudol y plentyn dros dro. Mae'r ddwy ddarpariaeth hyn yn galluogi 

TCI i ymateb i amgylchiadau unigol plant, ac yn rhoi mecanwaith i osgoi achosion 

torgorchymyn lle mae diffyg cydymffurfiaeth wedi deillio o ofynion anaddas. 

Mae'r drafodaeth uchod wedi dangos yn glir bod achos llys torgorchymyn ymhell o 

fod yn ganlyniad pendant pan fydd plentyn yn methu â chydymffurfio â gofynion 

gorchymyn. Er hynny, mae'n dal yn bosibilrwydd. Os yw'r TCI yn penderfynu cymryd 

camau gorfodi a dychwelyd y plentyn ger bron y llys, rhaid iddynt restru'r achos yn y llys a 

pharatoi adroddiad torgorchymyn. Yn ddiddorol, er bod adran gyfan o'r Safonau wedi’i 

neilltuo ar gyfer ysgrifennu adroddiadau, ni sonnir am adroddiadau torgorchymyn yma o 

gwbl. Mae'r unig gyfeiriad at adroddiadau torgorchymyn i'w weld yn adran ‘Gorfodi 

Gorchmynion Cadw a Hyfforddi’ yn y Canllawiau Rheoli Achosion, sy'n nodi bod yn rhaid 

i'r adroddiad “detail the facts, the failures to comply and a pPGAosal for the court to deal 

with the matter” (BCI, 2014: adran 7). Mae'r hepgoriad hwn yn  y Safonau yn awgrymu 

bod gan DCI gryn ddisgresiwn wrth benderfynu pa wybodaeth i'w chynnwys yn yr 
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adroddiad, sut i'w chyflwyno, a pha argymhellion i’w gwneud i ddylanwadu ar ganlyniad y 

gwrandawiad llys (gweler Evans, 2016, ar arfer disgresiwn wrth ysgrifennu adroddiadau 

cyn dedfrydu). 

 

2.4.3 Y broses orfodi: y Llys 

 

Os bydd y TCI / Panel Gorchymyn Atgyfeiriad yn penderfynu cymryd camau i orfodi 

gorchymyn, caiff y plentyn ei ddychwelyd i'r llys am wrandawiad torgorchymyn. Yma, fel 

gydag unrhyw gyhuddiad troseddol arall, mae egwyddorion ‘proses briodol’ (due process) 

yn berthnasol, gan gynnwys hawl y plentyn i gynrychiolaeth gyfreithiol. Yn y llys, 

gofynnir i'r plentyn sut y mae'n pledio i’r cyhuddiad. Os yw'n pledio’n ‘ddieuog’, bydd yn 

rhaid i'r corff erlyn (prosecution), sy’n ymddwyn ar ran y TCI, brofi, i'r safon droseddol41, 

bod y plentyn wedi: 

 

“fail[ed] without reasonable excuse to comply with the requirements of an existing 

statutory order” (YWG a’r BCI, 2017a:2) 

 

Mewn geiriau eraill, rhaid i'r corff erlyn brofi y tu hwnt i amheuaeth resymol (a) bod yr 

achosion o ddiffyg cydymffurfiaeth wedi digwydd, a (b) eu bod wedi’u cyflawni heb esgus 

rhesymol. Er bod ‘esgus rhesymol’ yn amddiffyniad cyfreithiol cyffredin, nid oes diffiniad 

unffurf o'r hyn y mae'n ei olygu. Mae'n debygol, felly, mai barn yr ynadon / barnwr sydd 

yn penderfynu a oedd y rhesymau dros ddiffyg cydymffurfiaeth yn rai ‘rhesymol’. Mae 

hyn yn bwysig i'w nodi, oherwydd mae'r ffordd y mae'r term ‘esgus rhesymol’ yn cael ei 

dderbyn gan y rhai sy'n ei ddehongli yn hollbwysig. Er y gellir ei ddeall mewn ffordd 

gyfreithlon ymhlith gweithwyr cyfreithiol proffesiynol, nid yw ynadon Llysoedd Ieuenctid 

wedi'u hyfforddi yn y gyfraith (er eu bod yn cael eu cynghori gan gynghorydd cyfreithiol). 

Oherwydd hyn, mae'n bosibl bod eu dealltwriaeth o'r term ‘esgus’ yn gynrychioliadol o 

ddealltwriaeth eang a geir mewn iaith gyffredin: ‘rhywbeth y dywedir sy’n cuddio'r gwir 

reswm dros weithredu" (Geiriadur Saesneg Rhydychen, 12fed rhifyn, 2011). Nid yw hyn yn 

debyg iawn i'r diffiniad o ‘esboniad’ – ‘rheswm neu gyfiawnhad dros weithred neu gred’ – 

nac ychwaith o ‘reswm’ – ‘achos, esboniad, neu gyfiawnhad / achos da neu amlwg dros 

wneud rhywbeth’ (ibid).. 

Mae gan feddwl am ddiffyg cydymffurfiaeth yn nhermau ‘esgusodion’, yn hytrach 

na ‘rhesymau’ neu ‘esboniadau’, botensial i ddiraddio'r anawsterau gwirioneddol a brofir 

                                                           
41 Barnwyd yn achos Bwrdd Prawf Gorllewin Swydd Efrog v Boulter [2005] EWHC 2342 bod rhaid profi torgorchymyn 

cymunedol i'r safon droseddol. 



71 
 

gan rai pobl ifanc wrth gydymffurfio â'u gorchmynion. Mae ganddo'r potensial hefyd i 

leihau'r tebygolrwydd o ymdrechion gan y llys i geisio mynd i'r afael â'r anawsterau hynny. 

Os yw person ifanc yn rhoi ‘rheswm’ neu ‘esboniad’ am fethu â gwneud rhywbeth, gellir 

mynd i'r afael â'r rheswm hwnnw, neu achos. Ond os bydd person ifanc yn darparu ‘esgus’ 

dros fethu â gwneud rhywbeth, hyd yn oed os derbyniir yr esgus hwnnw, gall fod yn 

tebygol y bydd ynadon yn mynd ati i geisio nodi a mynd i'r afael â'r anawsterau sylfaenol, 

gan fod yr anawsterau hynny wedi'u llunio gan ddefnyddio iaith sy'n awgrymu 

annidwylledd. Drwy estyniad, byddai hefyd yn lleihau'r tebygolrwydd y bydd 

gwasanaethau plant, fel y rhai sy'n gweithredu fel rhieni corfforaethol, yn cael eu dal yn 

atebol am unrhyw fethiannau ar eu rhan. Gallai hyn arwain at ganlyniad lle mae'r plentyn 

yn cael ei ‘gyfrifoldebi’ a'i feio am fethiannau gwasanaethau i sicrhau hawliau mwyaf 

sylfaenol y plentyn. Yn amlwg, mae hyn yn groes i'r egwyddor ‘plant yn gyntaf’ o 

atebolrwydd gwasanaethau. 

 Beth bynnag, os yw'r plentyn yn cyfaddef i drosedd torgorchymyn statudol, neu os 

profir ei b/fod yn euog, mae pedwar opsiwn dedfrydu ar gael i'r llys. Yn gyntaf, gallant 

ddewis caniatáu i'r gorchymyn barhau fel y mae. Efallai y byddant yn manteisio ar y cyfle 

hwn i siarad â'r plentyn ac atgyfnerthu pwysigrwydd cydymffurfio â'r gorchymyn (Cyngor 

Dedfrydu, 2017).  

Fel arall, gall y llys ddiwygio'r gorchymyn – hynny yw, caniateir i'r gorchymyn 

barhau, ond gyda rhai newidiadau i’r amodau penodol neu i’w hyd (o fewn cyfyngiadau 

terfyn uchaf ar gyfer hyd gorchmynion – gweler Atodiad 3). Er enghraifft, gallant gynyddu 

nifer yr oriau ad-dalu, neu osod gofynion ychwanegol, megis cyrffyw. Os mai GCH yw’r 

gorchymyn sydd wedi'i dorri, gallant osod cyfnod pellach o garchar o hyd at dri mis, neu o 

ddyddiad yr euogfarn am y drosedd torgorchymyn nes diwedd cyfnod y gorchymyn 

gwreiddiol, pa bynnag gyfnod sy’n fyrrach (Cyngor Dedfrydu, 2017). 

Trydydd opsiwn i'r llys yw dirymu'r gorchymyn presennol ac ail-ddedfrydu'r 

plentyn am y drosedd wreiddiol. Nid oes rhaid rhoi ‘tariff uwch’: er enghraifft, gallai 

plentyn sydd wedi torri Gorchymyn Adsefydlu Ieuenctid (GAI), yn ôl disgresiwn yr 

ynadon, gael ei ail-ddedfrydu i Orchymyn Cyfeirio. Ni all ynadon osod dedfryd na fyddai 

wedi bod ar gael iddynt wrth ddedfrydu am y drosedd wreiddiol, gydag un eithriad 

nodedig. Os bernir bod y person ifanc wedi torri GAI yn fwriadol ac yn gyson, gellir ei 

ddedfrydu i GAI gyda gofyniad Goruchwyliaeth a Gwyliadwriaeth Ddwys (GGD) – sy'n 

opsiwn amgen uniongyrchol i'r ddalfa – hyd yn oed os nad oedd dedfryd garcharol ar gael 

am y drosedd wreiddiol. Os caiff y GAI gyda GGD ei dorri'n ‘fwriadol ac yn gyson’, gall y 

llys osod Gorchymyn Cadw a Hyfforddi pedwar mis (Cyngor Dedfrydu, 2017). Mae'r 
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Canllawiau Dedfrydu yn nodi: “A child or young person will almost certainly be 

considered to have ‘wilfully and persistently’ breached a YRO where there have been three 

breaches that have demonstrated a lack of willingness to comply with the order that have 

resulted in an appearance before court.” (Cyngor Dedfrydu, 2017: para. 7.17). 

Y pedwerydd opsiwn, y gellir ei ddewis yn ogystal ag unrhyw un o'r opsiynau 

blaenorol, yw dedfrydu'r plentyn am y drosedd torgorchymyn statudol, a hyn fel arfer ar 

ffurf dirwy. Ar gyfer toriadau Gorchmynion Ad-dalu a GCH, y terfyn uchaf i'r ddirwy yw 

£1,000; ar gyfer Gorchmynion Cyfeirio a GAI, ceir terfyn uchaf o £2,500 (Cyngor 

Dedfrydu, 2017).  

Mae’n amlwg bod rhai o'r opsiynau dedfrydu hyn yn gosbol yn eu bwriad. Mae'n 

anodd gwadu natur gosbol sancsiynau fel dirwyon, neu ddedfryd o garchar lle nad oedd y 

drosedd wreiddiol wedi cyrraedd y drothwy garcharol, ac/neu ymestyn elfen ‘gadw’ 

(carchar) y GCH. Er gwaethaf datgan yn y cyflwyniad mai “the primary purpose of the 

youth justice system is to … promote re-integration into society rather than to punish” 

(Cyngor Dedfrydu, 2017:4), mae'r Canllawiau Dedfrydu, yng nghyd-destun toriadau GAI, 

yn honni lle mae diffyg cydymffurfiaeth yn deillio'n bennaf o “reporting or similar 

obligations... the most appPGAriate response is likely to be the inclusion of (or increase in) 

a primarily punitive requirement such as the curfew requirement, unpaid work, the 

exclusion requirement and the prohibited activity requirement or the imposition of a fine” 

(ibid., t.34, ychwanegwyd y pwyslais). Mae'n hyn yn gwbl groes i'r datganiad a wnaed dau 

baragraff yn ddiweddarach: “The primary objective when sentencing for breach of a YRO 

is to ensure that the child or young person completes the requirements imposed by the 

court.” (ibid.). Gadewir i'r darllenydd ddyfalu beth yw ‘prif amcan’ dedfrydu am dorri 

unrhyw orchymyn cyfiawnder troseddol arall. 

Yn amlwg, mae dwyn achosion torgorchymyn ger bron y llys yn rhoi cyfle i gosbi. 

Fodd bynnag, nid dyma'r unig ddewis o bell ffordd. I'r gwrthwyneb: gellir defnyddio 

gwrandawiad torgorchymyn fel mecanwaith datrys problemau i nodi a lliniaru rhwystrau i 

gydymffurfio. Gall yr opsiynau i ddiwygio'r gorchymyn neu ailddedfrydu’r plentyn i 

orchymyn gwahanol alluogi cosb, ond yn yr un modd gellir eu defnyddio i sicrhau bod 

gofynion y gorchymyn yn briodol ac yn ymarferol i'r plentyn. Er enghraifft, gallai'r llys 

newid (lleihau) oriau cyrffyw, neu ddileu a/neu ddisodli gofynion sy'n ymddangos yn 

'anymarferol'. Wedi dweud hynny, os yw'n amlwg i'r TCI fod y diffyg cydymffurfiaeth yn 

deillio o ofynion anymarferol a/neu rhai sy'n rhy feichus neu nad ydynt yn briodol 

mwyach, gall y TCI wneud cais i'r llys i ddiwygio'r gorchymyn heb gychwyn achos 
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torgorchymyn. Gellid dadlau ei bod yn anghyfiawn cychwyn achos torgorchymyn er mwyn 

ceisio gorchymyn mwy addas gan ei fod yn cario cyhuddiad yn erbyn y plentyn. 

Fodd bynnag, gall gwrandawiad torgorchymyn fod yn gyfle gwerthfawr i wirio a 

yw gwasanaethau wedi cyflawni eu dyletswyddau i’r plentyn yn ddigonol. Mae'r 

Canllawiau Dedfrydu yn nodi: 

 

“A court must ensure that it has sufficient information to enable it to understand 

why the order has been breached and should be satisfied that the TCI and other 

local authority services have taken all steps necessary to ensure that the child or 

young person has been given appPGAriate opportunity and the support necessary 

for compliance.” (Cyngor Dedfrydu., t.34, ychwanegwyd y pwyslais) 

 

Mae hyn yn hanfodol o ran yr egwyddor ‘plant yn gyntaf’ o ddal gwasanaethau'n atebol am 

weithredu eu dyletswyddau i'r plentyn. Fodd bynnag, mae’r gofyniad i’r llys sicrhau bod y 

TCI a holl wasanaethau'r awdurdod lleol wedi cymryd ‘pob cam angenrheidiol’ i gefnogi 

cydymffurfiaeth y plentyn yn sicr yn codi ar yr adeg anghywir yn y gwrandawiad – ar ôl 

pledio’n euog / canfod euogrwydd am dorgorchymyn statudol. Yn na ddylid ystyried y 

cwestiwn hwn – p'un a gafodd y plentyn y cymorth angenrheidiol ar gyfer cydymffurfio – 

cyn penderfynu a yw'r gorchymyn, mewn gwirionedd, wedi'i dorri? Os yw diffyg 

cydymffurfiaeth'r plentyn wedi tarddu o ddiffyg cymorth angenrheidiol, siawns na fyddai 

hyn yn gyfystyr ag ‘esgus rhesymol’ – ac os felly, ni ddylid ei euogfarnu.  

 

2.4.4 Disgresiwn proffesiynol mewn penderfyniadau gorfodi  

 

Dylai fod yn amlwg bod y broses orofodaeth – o'r penderfyniad cychwynnol i labelu 

digwyddiad o ddiffyg cydymffurfiaeth yn 'annerbyniol', hyd at benderfyniad dedfrydu'r 

llys – yn rhoi cyfle sylweddol i DCI ac ynadon arfer disgresiwn, neu farn annibynnol. Mae 

manteision a phwysigrwydd disgresiwn proffesiynol wedi'u dogfennu'n eang: osgoi arfer 

'biwrocrataidd' a ‘thicio blychau’ sy'n cael ei yrru gan brosesau; hyrwyddo sgiliau 

ymarferwyr; a galluogi amgylchiadau unigol plant i lywio penderfyniadau a darpariaeth 

ymyrraeth; dyna ddim ond ychydig o'r rhesymau a nodwyd (gweler, e.e. Souhami, 2007; 

Pitts, 2001; Goldson, 2010; Hoffman a McDonald 2003). Fodd bynnag, mae'r peryglon o 

freintio ‘biwrocratiaid lefel stryd’ (‘street-level bureaucrats’) (Lipsky, 1980) â phŵer nas 

gwiriwyd i wneud penderfyniadau am fywydau unigolion hefyd wedi'u nodi (e.e. 

Gelsthorpe a Padfield, 2003; Evans, 2006). 
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 Enghraifft a ddyfynnir yn aml o 'beryglon' disgresiwn proffesiynol yw'r nifer 

cynyddol o bobl ifanc a roddwyd yn y ddalfa yn ystod y 1970au, o ganlyniad 

anuniongyrchol i'r defnydd cynyddol gan weithwyr cymdeithasol o ymyriadau 'lleswrol' 

(‘welfarist’) ar gyfer plant 'mewn angen' (Thorpe et al., 1980; Haines a Drakeford, 1998). 

Roedd cyflwyno Gorchmynion Gofal a Gorchmynion Goruchwylio gan Ddeddf Plant a 

Phobl Ifanc 1969 – dedfrydau yn seiliedig ar lesiant a oedd ar gael i bobl ifanc a oedd wedi 

troseddu, ac i'r rhai a ystyrir 'mewn angen' – yn rhoi cryn ddisgresiwn i weithwyr 

cymdeithasol ymwthio ymyrraeth ym mywydau pobl ifanc. Roedd eu cred bod 'ymyrraeth 

ffurfiol' yn y bôn yn beth da, ynghyd â'r diffyg proses briodol (due process) ac 

amddifadedd plant o hawl gyfreithiol i amddiffyniad ystyrlon mewn achosion sifil (lle’r 

oedd gorchymynion yn cael eu hargymell a'u gosod ar sail 'angen' canfyddedig, yn hytrach 

na 'gweithred'), wedi arwain at effaith lledu rhwyd ‘net-widening’ – gan dynnu mwy o bobl 

ifanc i mewn i'r system cyfiawnder troseddol ffurfiol ar gyfer ymyrraeth, neu 'driniaeth' 

(Haines a Drakeford, 1998; gweler hefyd Bennod 1, adran 1.1).  

 Amlyga hyn y potensial i 'ddisgresiwn proffesiynol' arwain at ymyrraeth ormodol 

neu anghymesur. Mae hefyd yn tynnu sylw at beryglon 'canlyniadau anfwriadol' 

ymyriadau sy'n llawn bwriadau da (Kerslake, 1987). Ymddengys bod cymryd camau 

gorfodi â llawer o botensial arwain at 'ganlyniadau anfwriadol': mae ehangder yr opsiynau 

dedfrydu a graddau disgresiwn ynadon wrth benderfynu sut i ddedfrydu yn gwneud 

gorfodaeth yn gynhenid beryglus. I'r gwrthwyneb, gall disgresiwn anghyfyngedig neu heb 

ei herio arwain at ganlyniadau cwbl fwriadol, megis pan fydd awdur adroddiad cyn-

ddedfrydu yn cyflwyno delwedd gamarweiniol o'r plentyn er mwyn perswadio'r 

ynadon/barnwr i osod dedfryd benodol (Evans, 2006; 2016). Mae'r diffyg canllawiau neu 

Safonau ar ysgrifennu adroddiadau torgorchymyn yn gwneud hyn yn bosibilrwydd 

gwirioneddol i reolwyr achos sy'n penderfynu, am ba reswm bynnag, i orfodi gorchymyn. 

Yn amlwg, gellir defnyddio'r pŵer hwn yn fedrus i fynd ar drywydd canlyniadau er lles 

pennaf y plentyn; ond yn yr un modd, gallai arwain at ganlyniadau hynod wahanol, boed 

hynny’n fwriadol neu'n anfwriadol.  

 

2.5 Casgliad 

 

Mae'r bennod hon wedi dangos bod plant sy'n torri gorchmynion cyfiawnder troseddol yn 

ymddangos yn fwy tebygol o fod wedi profi amddifadedd lluosog o'u hawliau na'r rhai 

sy’n cydymffurfio. Er ei fod yn gyfyngedig, mae'r dystiolaeth yn awgrymu bod profiadau o 

fethiant gwasanaethau, yn enwedig rhai ar gyfer plant mewn gofal ac 'mewn angen', yn 
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gyffredin ymysg y rhai sy'n torri eu gorchmynion. Mae'r un astudiaethau'n awgrymu bod yr 

amddifadedd a'r trallodion hyn yn gwneud cydymffurfiaeth yn fwy anodd i'r plant, ac er y 

gallant feddu ar yr ewyllys i gydymffurfio, gall eu hamgylchiadau 'anhrefnus' yn aml 

wneud diffyg cydymffurfiaeth ffurfiol yn anochel – yn enwedig pan fo gofynion eu 

gorchmynion yn feichus. Er y gall perthynas gadarnhaol â gweithwyr TCI helpu i 

hyrwyddo eu hymgysylltiad (cydymffurfiaeth ffurfiol a sylweddol), efallai na fydd hyd yn 

oed hyn yn ddigonol i'w galluogi i beidio â thorri eu gorchmynion. 

 Yr hyn y mae'r astudiaethau hyn yn methu ei bwysleisio yw'r gwahaniaeth rhwng 

plant sy'n torri eu gorchmynion (h.y. yn cael eu heuogfarnu o drosedd torgorchymyn 

statudol), a phlant sy'n methu â chydymffurfio. Er bod methu â chydymffurfio yn 

rhagofyniad o euogfarn trosedd torgorchymyn statudol, nid yw euogfarn yn ganlyniad 

anochel i fethu â chydymffurfio. Drwy fethu â phwysleisio'r pwynt hwn, mae pŵer aruthrol 

y TCI i ddylanwadu ar ganlyniadau diffyg cydymffurfiaeth yn cael ei anwybyddu. Er bod 

ymchwil y gwasanaeth prawf a chyfiawnder ieuenctid yn canolbwyntio ar sut cafodd 

disgresiwn ymarferwyr ei gwtogi drwy gyflwyno’r Safonau Cenedlaethol, mae'r ffaith bod 

ymarferwyr erioed wedi cadw disgresiwn i ddyfarnu ar y diffyg cydymffurfiaeth braidd 

byth yn cael llawer o sylw. O ystyried bod y broses orfodi yn dibynnu ar benderfyniad 

ymarferwyr i labelu achosion o ddiffyg cydymffurfiaeth fel rhai 'annerbyniol', nid yw'n glir 

pam y mae cyn lleied o sylw wedi'i gyfeirio at y ffaith hon.  

 Mae'n ymddangos bod y disgresiwn hwn, wedi'i ategu gan yr hyblygrwydd sy'n 

rhan annatod o'r broses orfodi yn fersiwn 2013 o'r Safonau, yn rhoi'r rhyddid i DCI ymateb 

i blant sy'n methu â chydymffurfio mewn modd sy'n gyson ag athroniaeth 'plant yn gyntaf' 

– hynny yw, mewn ffordd sy'n hyrwyddo ac yn blaenoriaethu eu llesiant (gweler Pennod 1, 

adran 1.4). Nid yw hyn yn gwahardd gorfodi gorchmynion (gweler adrannau 2.3.5 a 2.3.6); 

ond dylid ystyried y manteision a'r niwed posibl yn ofalus (gan gynnwys niwed posibl 

cyswllt pellach â'r system). Mae hyn yn arbennig o bwysig o ystyried y risg sy'n 

gysylltiedig â gosod pŵer i wneud penderfyniadau yn nwylo'r ynadon, lle mae eu 

Canllawiau Dedfrydu yn amlwg yn caniatáu penderfyniadau dedfrydu cosbol yn ogystal â 

datrys problemau. Wedi dweud hynny, gallai'r disgresiwn hwn hefyd alluogi ymarferwyr 

unigol i ddefnyddio gorfodaeth at ystod o ddibenion eraill nad ydynt yn seiliedig ar 

athroniaeth 'plant yn gyntaf', megis y gwahanol 'ddibenion' eraill o dorri amodau a nodir yn 

y bennod hon (cosbi, atebolrwydd unigolion, atebolrwydd gwasanaethau, a 'diogelu'r 

cyhoedd'). 



76 
 

Daw'r adran hon i ben â’r adolygiad o lenyddiaeth a gynhaliwyd ar gyfer yr 

astudiaeth hon. Mae'r traethawd ymchwil yn nawr yn troi i drafod y cynllunio ar gyfer, a'r 

broses, ymchwil. 
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Pennod 3: Methodoleg 

 

3.0 Cyflwyniad 

 

Fel y nodwyd yn y cyflwyniad i'r traethawd ymchwil hwn, nod hollgyffredinol yr 

astudiaeth hon yw canfod a yw, ac i ba raddau, mae ymatebion Timau Cyfiawnder 

Ieuenctid yng Nghymru i ddiffyg cydymffurfiaeth â gorchmynion cyfiawnder troseddol yn 

seiliedig ar athroniaeth ‘plant yn gyntaf’. Er bod y nod yma wedi bod yn eglur ers camau 

cynnar yr astudiaeth, ychydig iawn arall oedd yn glir nes bod adolygiad cychwynnol o'r 

llenyddiaeth bresennol wedi'i chwblhau. Yn ei hanfod, ymgymerwyd 'adolygiad o 

lenyddiaeth' fel dull o ddatblygu strategaeth, dyluniad a chwestiynau ymchwil penodol yr 

astudiaeth. Y cwestiynau hyn, i'w hailadrodd, yw: 

 

1. Sut y gellir deall y syniad o gyfiawnder ieuenctid ‘plant yn gyntaf’ yng nghyd-

destun polisïau Cymru, a sut y caiff ei ddehongli gan Dimau Cyfiawnder Ieuenctid 

ac ynadon Llysoedd Ieuenctid yng Nghymru? 

2. Beth sy'n dylanwadu ar gydymffurfiaeth plant (neu ddiffyg cydymffurfiaeth) â 

gorchmynion cyfiawnder troseddol? 

3. Sut mae Timau Cyfiawnder Ieuenctid ac ynadon Llysoedd Ieuenctid yn ymateb i 

ddiffyg cydymffurfiaeth â gorchmynion cyfiawnder troseddol, a beth sy'n llywio eu 

penderfyniadau? Yn benodol, a oes unrhyw dystiolaeth o athroniaeth ‘plant yn 

gyntaf’ yn sail i’w penderfyniadau? 

4. Pa effaith mae'r penderfyniadau hyn yn ei chael ar y plant dan sylw, a beth yw'r 

goblygiadau i gyfiawnder ieuenctid yn lleol ac yn genedlaethol? 

 

Mae'r bennod hon yn disgrifio ac yn trafod y broses ymchwil a alluogodd mynd i'r afael â'r 

cwestiynau hyn. Er bod y traethawd, hyd yma, wedi defnyddio arddull academaidd ffurfiol 

o ysgrifennu yn y trydydd person, yn y bennod hon, ceir llithriadau bwriadol o blaid y 

person cyntaf. Y rheswm am hyn yw bod rhannau o'r bennod yn atblygol ac felly'n gofyn 

am ddefnyddio'r person cyntaf er mwyn gallu cyfleu goddrychedd yr hyn sy'n cael ei 

ddisgrifio. Byddai disgrifio fy myfyrdodau a'm dysgu fy hun drwy gydol y broses ymchwil 

yn y trydydd person yn annaturiol ac yn ymhongar. 

Trefnir y bennod fel a ganlyn. Mae Adran 3.1 yn trafod strategaeth ymchwil a 

dyluniad yr astudiaeth hon. Mae Adran 3.2 yn disgrifio'r broses o samplu a thrafod y 

broses o gael mynediad i'r Timau Cyfiawnder Ieuenctid, tra bod adran 3.3 yn tynnu sylw at 
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yr ystyriaethau moesegol a oedd yn rhan o'r broses ymchwil. Mae Adran 3.4 yn disgrifio'r 

mesurau a gymerwyd i baratoi ar gyfer y gwaith maes, ac mae adran 3.5 yn nodi ac yn 

cyfiawnhau'r dulliau ymchwil a ddefnyddir yn yr astudiaeth. Ceir trafodaeth o’r dulliau a 

ddefnyddir i ddadansoddi'r data yn Adran 3.6, ac mae adran 3.7 yn cwblhau'r bennod 

gydag ystyriaeth o gyfyngiadau'r broses ymchwil a pha bethau y gellid fod wedi’u gwneud 

yn wahanol. 

 

3.1 Strategaeth a dyluniad yr ymchwil 

 

Mae'r adran hon yn cymryd fel man cychwyn y gwahaniaeth a nodir gan Bryman rhwng 

strategaeth ymchwil a dylunio ymchwil (Bryman, 2016). Mae'n disgrifio'r cyntaf fel “a 

general orientation to the conduct of social research” (t.32) a'r olaf fel “a framework for the 

collection and analysis of data” (t.40). Felly, dylai'r strategaeth lywio'r dyluniad, a ddylai 

yn ei dro lywio'r dewis o ddulliau ymchwil.   

Er bod elfen feintiol i'r astudiaeth hon (gweler y drafodaeth isod ar ddylunio a 

dulliau cymysg), mae strategaeth yr astudiaeth hon yn bennaf yn ansoddol. Mae Bryman 

(2016) yn dadlau bod strategaethau ymchwil ansoddol a meintiol yn wahanol mewn ffyrdd 

llawer mwy sylfaenol na'r gwahaniaeth clasurol a dynnir rhwng pwyslais yr olaf ar feintioli 

a phwyslais y cyntaf ar eiriau. Mae tri o'r gwahaniaethau sylfaenol hyn, mae'n dadlau, fel a 

ganlyn: cyfeiriadedd ontolegol; cyfeiriadedd epistemolegol; a phrif gyfeiriadedd y 

strategaethau o ran y berthynas rhwng theori ac ymchwil (ibid.).  

Y ffordd orau o ddisgrifio'r berthynas rhwng theori ac ymchwil yn yr astudiaeth 

hon yw anwythol (inductive). Mewn geiriau eraill, nid diben yr ymchwil oedd profi rhai 

damcaniaethau (hypotheses) a yrrir gan theori drwy gasglu a dadansoddi data (fel mewn 

dull diddwythol); yn hytrach, casglwyd a dadansoddwyd data er mwyn cynhyrchu 

canfyddiadau y gellid datblygu theori ac ymarfer ohonynt. Nid yw hynny'n golygu, fodd 

bynnag, na ddylanwadodd theori o gwbl ar gasglu a dadansoddi’r data. Byddai'n annidwyll 

awgrymu bod y wybodaeth ddamcaniaethol a oedd gennyf cyn dechrau’r astudiaeth, a 

ehangodd yn sylweddol yn ystod y broses fwriadol iawn o adolygu llenyddiaeth bresennol, 

ddim wedi dylanwadu ar baramedrau fy ymchwil, y mathau o gwestiynau a ofynnwyd i'r 

cyfranogwyr, nac ar y dadansoddiad dilynol o'r data o'r maes. I'r gwrthwyneb, helpodd y 

broses barhaus o ddadansoddi data wrth iddynt ddod i'r amlwg i fireinio llawer o'r offer 

ymchwil a dylanwadu ar gyfeiriad yr ymchwil. 

Mae fy nghyfeiredd ontolegol yn gwyro'n drwm o blaid lluniadaeth cymdeithasol 

(social constructivism). Yn y bôn, mae'r safiad yma yn honni bod ffenomena ac ystyr 
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cymdeithasol yn cael eu cynhyrchu drwy ryngweithio cymdeithasol a'u bod yn cael eu 

diwygio'n barhaus gan actorion cymdeithasol. Wedi dweud hynny, ni ellir diystyru 

dylanwad cyfyngiadau allanol ar ymddygiad cymdeithasol: er enghraifft, mae'n ddigon 

posibl y bydd rhyngweithio gan gyfoedion a diwylliant sefydliadol yn dylanwadu ar 

ymddygiad gweithwyr o fewn sefydliad, ond mae'n debygol y bydd rheolau, rheoliadau a 

strwythurau hierarchaidd hefyd yn cael dylanwad. Mae priodweddau ffurfiol sefydliadau 

o'r fath yn 'realiti' allanol – realiti sy'n bodoli'n annibynnol ar yr actorion cymdeithasol. Fel 

y dywed Becker (1982) am ddiwylliant: mae ganddo realiti sy'n “persists and antedates the 

participation of particular people” (t. 521). Fodd bynnag, er y gellir cymryd bodolaeth 

rheolau, rheoliadau a dylanwadwyr ymddygiad 'allanol' eraill fel 'realiti' annibynnol, gall 

rhyngweithio cymdeithasol effeithio ar sylwedd y strwythurau ffurfiol hynny a'u newid 

dros amser. Prif oblygiad y persbectif ‘lluniadaeth’ hwn i'r ymchwilydd cymdeithasol yw, 

yn rhinwedd bod yn actor cymdeithasol, mai ei g/chyfrif ei hun o'r ffenomenon 

cymdeithasol sy'n destun ymchwiliad yn luniad hefyd – ac felly ni ellir ei ystyried yn 

rywbeth pendant (Bryman, 2016).  

O ran fy nghyfeiredd epistemolegol, gellir ei ddisgrifio'n fras fel un ‘deongliadol’ 

(interpretivist). Yn syml, mae'r safiad yma yn gwrthod cymhwyso'r athrawiaeth 

athronyddol, positifiaeth, i astudiaethau o 'realiti' cymdeithasol ar y sail bod gwahaniaeth 

sylfaenol pynciau’r gwyddorau cymdeithasol yn mynnu rhesymeg ymchwil wahanol i'r 

gwyddorau naturiol. Dywed positifiaeth y gellir gwirio holl wybodaeth ddilys (neu 

'wirioneddau') drwy arsylwi ar ffenomena mewn modd di-werth (value-free) empirig a 

thrwy ddefnyddio prawfesur mathemategol / rhesymegol. Rheolir y ffenomena hyn gan 

gyfreithiau naturiol a gwaith yr ymchwilydd yw cynhyrchu a phrofi / gwrth-brofi 

damcaniaethau er mwyn gallu darganfod ac esbonio'r cyfreithiau hyn.  

Mae cefnogwyr 'positifiaeth gymdeithasegol', efallai'n fwyaf nodedig Comte (2009 

[1865]) a Durkheim (1982 [1895]), yn dadlau y gallai ac y dylai’r 'dull gwyddonol' sy'n 

nodweddiadol o ymchwiliad gwyddoniaeth naturiol gael ei gymhwyso i feysydd 

ymchwiliad gwyddorau cymdeithasol. Fodd bynnag, os derbyniir bod 'realiti' cymdeithasol 

yn cael ei greu drwy ryngweithio cymdeithasol, a bod unigolion, yn ystod y broses o 

ryngweithio cymdeithasol, yn dehongli ystyr symbolaidd eu hamgylchedd yn barhaus ac 

wedyn yn gweithredu ar sail eu hystyr priodoledig (gweler ‘symbolic interactionsim’ yn 

Blumer, 1962), yna gellid dadlau bod rhesymeg positifiaeth yn anghydnaws ag astudio 

ffenomena o'r fath. Nid 'ffeithiau' cymdeithasol yw'r hyn sy'n cael ei ymchwilio ond yn 

hytrach yr ystyr a roddir gan unigolion i'r byd(au) cymdeithasol y maent yn byw ynddynt, 

lle mae'n rhaid eu deall yn gyntaf er mwyn eu hesbonio (gweler cysyniad Weber o 
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Verstehen yn Weber, 1947). Wedi dweud hynny, gellir ystyried ffenomena cymdeithasol 

fel 'ffeithiau cymdeithasol' at rai dibenion – er enghraifft, i helpu i lunio strategaethau 

samplu. Fel sy'n amlwg yn adran 3.2, tybiwyd bod ystadegau ar droseddau torgorchymyn 

statudol yn cynrychioli nifer yr achosion o euogfarnau o’r drosedd (ffaith gymdeithasol a 

man cychwyn defnyddiol ar gyfer datblygu strategaethau samplu), er na thybiwyd bod 

cofnod yr euogfarnau yn rhoi cynrychiolaeth onest o nifer yr achosion o elfennau 

cyfansoddol y drosedd. 

Mae epistemoleg 'deongliadol' yn ceisio deall ystyr gwirioneddau cymdeithasol o 

safbwynt y rhai sy'n byw (ac yn creu) y gwirioneddau hynny. Yng nghyd-destun troseddau 

torgorchymyn, er ei bod yn bosibl cymryd 'fel ffaith' y cofnodion euogfarnau ar gyfer y 

troseddau hyn,42 rhaid defnyddio lens deongliadol i weld a gyflawnwyd y troseddau hyn 

mewn gwirionedd, gan fod hyn yn fater o ddehongliad gan lu o actorion cymdeithasol. 

Fodd bynnag, mae un cafeat amlwg y dylid tynnu sylw ato mewn perthynas â chymryd y 

safiad 'deongliadol' hwn, sef fy mod innau hefyd – fel ymchwilydd – yn ffurfio fy 

nehongliadau fy hun o ddigwyddiadau. Felly, er i mi wneud fy ngorau glas i barchu a 

chynrychioli safbwyntiau'r cyfranogwyr yn gywir, byddai diystyru fy nehongliadau fy hun 

a derbyn barn pobl eraill yn anfeirniadol wedi bod yn amhosibl a, gellid dadlau, yn 

annewisiol. 

Y ffordd orau o ddisgrifio dyluniad yr astudiaeth yw achos gymharol ddeuol / 

lluosog (dual/multiple case study design) (Yin, 2009). Astudiwyd yr 'achosion' – dau Dîm 

Cyfiawnder Ieuenctid yng Nghymru a oedd, er gwaethaf rhannu fframweithiau statudol 

cyffredin, yn wahanol yn ôl eu rheolaeth, eu strwythur mewnol a'u proffil staff – drwy 

gasglu data manwl, o ffynonellau gwybodaeth lluosog, a thrwy ddulliau cymysg (Creswell, 

2013). Roedd y dulliau hyn yn cynnwys: cyfweliadau â phobl ifanc, ymarferwyr a 

rheolwyr TCI, gwirfoddolwyr Panel Gorchymyn Atgyfeiriad, ac ynadon Llysoedd 

Ieuenctid; grwpiau ffocws gydag ymarferwyr a rheolwyr TCI; dadansoddiadau o ffeiliau 

achos a data eraill o systemau rheoli achosion y TCI, yn ogystal â dogfennau perthnasol 

eraill; a nodiadau ethnograffig yn seiliedig ar arsylwadau cyfranogwyr a sgyrsiau 

anffurfiol. Ceir y cyfiawnhad dros bob dull yn adran 3.5 o'r bennod hon; am y tro, mae’n 

ddigon i ddweud mai'r sail resymegol sylfaenol dros ddefnyddio'r dulliau amrywiol hyn 

oedd galluogi triongli data. 

Roedd defnyddio dull ansoddol yn bennaf yn yr astudiaeth hon yn galluogi'r 

ymchwiliad i fynd y tu hwnt i ddadansoddi'r penderfyniadau a chanlyniadau ‘gorfodaeth’ a 

gofnodwyd ar gyfer plant sy'n methu â chydymffurfio â'u gorchmynion, i ddeall y 

                                                           
42 Gyda'r cafeat bod cyfyngiadau ar y data sy'n cwestiynu eu cywirdeb a'u dibynadwyedd (gweler adrannau 3.2 a 4.1). 
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rhesymeg dros y penderfyniadau hynny, ac felly, i ba raddau yr oeddent yn seiliedig ar 

athroniaeth 'plant yn gyntaf'. Fel y trafodwyd yn y bennod flaenorol, nid yw achos llys 

torgorchymyn yn ganlyniad awtomatig i ddiffyg cydymffurfiaeth â gorchymyn. Caiff y 

canlyniad ei ddylanwadu gan nifer o newidynnau a ffactorau y mae eu natur a'u perthynas 

yn gymhleth. Roedd dull ansoddol yn galluogi'r ffactorau hynny a'u rhyngweithiadau i gael 

eu nodi a'u harchwilio'n fanwl. Er bod hyn yn amlwg yn un o gryfderau'r astudiaeth, gallai 

ffocws ansoddol yn bennaf awgrymu gwendid mewn methiant i gynnwys dulliau o brofi'r 

canfyddiadau. Fodd bynnag, nid oedd hyn yn wir.  

Yn gyntaf, roedd defnyddio dulliau lluosog yn galluogi rhywfaint o brofi 

dilysrwydd mewnol y data (drwy driongli). Yn ail, roedd yr astudiaeth yn fwriadol yn 

cynnwys elfen feintiol y gellid profi rhywfaint o'r data ansoddol yn ei herbyn. Cyflawnwyd 

hyn drwy ddatblygu a defnyddio taflenni arsylwi a 'rhestrau gwirio' ffeiliau achos i gasglu 

a choladu data mesuradwy yn systematig. Ac yn drydydd, drwy ddewis astudiaeth achos 

ddeuol, yn hytrach nag un sengl, ailadroddwyd casglu data ar draws mwy nag un safle, a 

oedd yn galluogi cadarnhad neu her annibynnol i ddarganfyddiadau newydd (Baxter & 

Jack, 2008). Cyfrannodd yr haenau hyn o brofion mewnol at gadernid y canfyddiadau. 

Er hynny, cydnabyddir bod cyfyngiadau ar y dull mabwysiedig, yn enwedig mewn 

perthynas â'r nifer gymharol fach o gyfranogwyr dan sylw (o gymharu ag astudiaethau 

meintiol), a'r gwahaniaethau mewn strwythur mewnol, proffiliau staff, a llywodraethu lleol 

TCI eraill. Mae hyn yn cyfyngu ar gyffredinolrwydd y canfyddiadau, fel na ellir dweud eu 

bod yn gynrychioliadol o arferion gorfodaeth ar draws Cymru gyfan. Wedi dweud hynny, 

mae pob TCI yng Nghymru (ac yn Lloegr) yn rhannu fframwaith statudol cyffredin, ac 

maent i gyd wedi'u rhwymo gan yr un ddeddfwriaeth cyfiawnder troseddol. Cânt eu 

harwain ymhellach gan y Safonau Cenedlaethol a'r Canllawiau Rheoli Achosion. 

Disgwylir, felly, y bydd rhai elfennau o arferion gorfodaeth yn gyffredin i bob TCI. 

 

3.2 Samplu a mynediad 

 

Bu tair lefel o samplu yn yr astudiaeth hon, a phob un yn defnyddio egwyddorion samplu 

pwrpasol a/neu cyfleustra. Yn y lle cyntaf, bu'n rhaid dewis y safleoedd ymchwil – Timau 

Cyfiawnder Ieuenctid. Unwaith y cafodd mynediad i'r TCI ei drefnu, roedd yn rhaid dewis 

ffeiliau achos i'w dadansoddi. Roedd y trydydd enghraifft o samplu yn ymwneud â 

recriwtio aelodau staff, gwirfoddolwyr, ynadon a phobl ifanc ar gyfer cyfweliadau unigol a 

grwpiau ffocws.  
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3.2.1 Sampl TCI (y safleoedd ymchwil) a mynediad 

 

Cyn cysylltu â'r TCI am y tro cyntaf, cysylltais â chyfarwyddwr Bwrdd Cyfiawnder 

Ieuenctid Cymru i roi gwybod iddo am fy astudiaeth arfaethedig ac i ofyn a fyddai gan y 

Bwrdd ddiddordeb ei chefnogi. Ymatebodd cynrychiolydd o BCI Cymru gyda llythyr yn 

cymeradwyo'r astudiaeth. Roedd y mynegiant ffurfiol hwn o gefnogaeth gan y BCI yn 

amhrisiadwy o ran helpu i sicrhau mynediad i DCI. Rhoddodd fwy o ddilysrwydd i'r 

astudiaeth ym meddyliau'r rheolwyr TCI y cysylltais â nhw. Dim ond un o'r rheolwyr TCI 

a wrthododd gymryd rhan, gan fod y Tîm yn barod yn brysur yn cymryd rhan mewn sawl 

astudiaeth ymchwil arall bryd hynny.  

Er mai dim ond dau DCI gyfranogodd at yr astudiaeth yn y pen draw, fy mwriad 

gwreiddiol oedd cynnal astudiaeth achos luosog o bedwar TCI. Mae'r ffordd y digwyddodd 

yr haneru yma o’r astudiaethau achos yn bwysig i'w egluro, yn anad dim er mwyn osgoi 

rhoi argraff ffug am symlrwydd y broses ymchwil. Mae hefyd yn bwysig cydnabod fy 

esgeulustod fy hun o wybodaeth bwysig yng nghamau cynnar yr astudiaeth. Mae'r 

drafodaeth ddilynol, felly, yn rhoi cyfrif cronolegol o'r broses samplu, gan ddechrau o'r 

bwriad cychwynnol i ymgymryd â phedair astudiaeth achos. 

O ystyried y pwysigrwydd a briodolais i ddeall gweithrediad dyddiol y TCI, ac 

hefyd i feithrin perthynas dda â staff a phobl ifanc y gobeithiwn y byddent yn cymryd rhan 

yn yr astudiaeth, penderfynodd fy goruchwylwyr a minnau y byddai'n ddoeth trochi fy hun 

am dri mis ym mhob TCI. A chofio cyfyngiadau amser yr astudiaeth (tair blynedd), roedd 

pedair astudiaeth achos yn ymddangos yn rhif priodol: byddwn yn treulio tri mis yn 

ymgymryd â'r ymchwil ym mhob TCI, a rhwng pob un, byddwn yn cymryd pythefnos i 

ysgrifennu adroddiad interim ar gyfer y TCI i'w hysbysu am rai o'r canfyddiadau a amlygir. 

Ar gyfer prosiect tair blynedd (a 'blwyddyn ysgrifennu' ychwanegol), roedd dyrannu 14 

mis ar gyfer gwaith maes yn ymddangos yn rhesymol.  

Roedd y detholiad o bedwar TCI yn seiliedig ar ddadansoddiad gwreiddiol o 

ystadegau cyfiawnder ieuenctid blynyddol a gyhoeddwyd gan Y Weinidogaeth 

Gyfiawnder a'r Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid. Cymharwyd y data lefel leol ar droseddau 

‘torgorchymyn statudol’ (breach of statutory order offences) â nifer y gorchmynion 

cyfiawnder troseddol a osodwyd ym mhob ardal TCI i roi'r hyn yr wyf wedi'i alw'n 

‘gyfradd torgorchymyn y BCI’ – hynny yw, troseddau torgorchymyn statudol fel cyfran o'r 

gorchmynion cyfiawnder troseddol a osodwyd (gweler y tabl isod). Byddai hyn, 

meddyliais, yn rhoi syniad bras o gyfran y gorchmynion cyfiawnder troseddol a dorrwyd 

ym mhob TCI. Er i mi ddarganfod yn ddiweddarach fod hyn yn ffals – roedd categori 
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trosedd torgorchymyn statudol y BCI yn cynnwys penderfyniadau sifil (civil disposals), yn 

ogystal â gorchmynion cyfiawnder troseddol – nid oedd hyn yn hysbys i mi yn ystod y 

cyfnod samplu. Nid oedd wedi croesi fy meddwl y byddai achosion o dorri penderfyniadau 

sifil yn cael eu cynnwys yn yr un categori, o ystyried bod torri penderfyniadau sifil yn 

droseddau ar wahân. Dim ond ar ôl i mi ddechrau dadansoddi'r data o system rheoli 

achosion (case management system) y TCI cyntaf y dechreuais amau bod rhywbeth o’i le: 

roedd anghysondeb rhwng nifer yr achosion o dorgorchymyn cyfiawnder troseddol a 

gofnodwyd ar system y TCI a'r rhai a gofnodwyd yn ystadegau swyddogol y Weinidogaeth 

Gyfiawnder / BCI. Trwy gyswllt dilynol â'r BCI, cadarnhais fod y categori ‘torgorchymyn 

statudol’ yn cynnwys ystod eang o benderfyniadau sifil yn ogystal â gorchmynion 

cyfiawnder troseddol. Nodais lawer mwy o broblemau yn ddiweddarach gyda'r ystadegau 

sy'n tanseilio eu defnyddioldeb yn ddifrifol (trafodir hyn ym Mhennod 4, adran 4.1).  

Fodd bynnag, heb y wybodaeth hon tra'n samplu’r TCI, cyfrifwyd ‘cyfradd 

torgorchymyn y BCI’ ar gyfer pob TCI yng Nghymru ar gyfer y pum cyhoeddiad 

blynyddol diweddaraf bryd hynny (YWG a’r BCI, 2013b; 2014; 2015b; 2016; 2017b). 

Perfformiwyd yr un cyfrifiad ar lefel genedlaethol (Cymru). Categoreiddiwyd y TCI fel a 

ganlyn: y rhai yr oedd eu ‘cyfradd torgorchymyn y BCI’ yn gyson uwch na'r cyfartaledd 

cenedlaethol; y rhai a oedd yn gyson is na'r cyfartaledd cenedlaethol; a'r rhai a oedd yn 

amrywio. Mae'r tabl isod yn dangos canlyniadau'r dadansoddiad hwn (mae'r ffigurau coch 

yn amlygu’r ‘cyfraddau torgorchymyn y BCI’ a oedd yn uwch na'r cyfartaledd 

cenedlaethol; mae'r ffigurau glas yn amlygu'r rhai oedd yn is na'r cyfartaledd 

cenedlaethol).43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43Sylwer bod 18 o Dimau Troseddau Ieuenctid yng Nghymru cyn 2014: gostyngodd y nifer i 15 yn dilyn uno Abertawe, 

Castell-nedd Port Talbot, a Phen-y-bont ar Ogwr (i ffurfio TCI Bae'r Gorllewin), ac uno Timau Cyfiawnder Ieuenctid 

Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful (i ffurfio TCI Cwm Taf). Er mwyn sicrhau cysondeb ar draws y 5 mlynedd o ddata 

a ddadansoddwyd, cyfunwyd y data o'r TCI unigol a unodd a chyfrifo chyfradd gyfartalog ‘torgorchymyn y BCI' 

rhyngddynt. Mewn geiriau eraill, gwnaed y cyfrifiadau fel pe bai'r TCI unigol a unodd yn 2014 bob amser wedi'u huno. 
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Tabl 1. 'Cyfradd torgorchymyn y BCI' ar gyfer pob Tim Cyfiawnder Ieuenctid yng 

Nghymru dros bum mlynedd gan ddechrau yn 2011/12 a gorffen yn 2015/16, gan eu 

cymharu â’r cyfartaledd cenedlaethol (Cymru). 

 Blwyddyn 

TCI 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

1 14.7 11.4 15.2 10.8 11.2 

2 15.7 Data ar goll  19.9 20.0 22.7 

3 8.1 4.2 10.8 9.5 0 

4 13.9 33.3 0 18.2 10.0 

5 11.7 15.8 20.6 21.8 23.6 

6 13.0 11.5 15.0 5.2 3.5 

7 8.1 6.8 19.2 4.7 6.1 

8 38.7 18.1 27.0 10.9 9.8 

9 19.0 33.9 34.2 46.9 44.6 

10 14.9 20.1 27.9 24.8 29.9 

11 5.9 10.9 19.4 18.9 25.0 

12 1.6 6.7 4.2 5.0 12.5 

13 16.4 13.2 10.1 14.0 10.9 

14 15.8 7.4 13.3 15.0 15.3 

15 17.1 25.0 21.9 25.7 28.7 

Cymru 

gyfan 

15.2 14.4 18.3 16.6 18.8 

 

Yr ystyriaeth nesaf oedd nifer y gorchmynion cyfiawnder troseddol a osodwyd ym mhob 

TCI. Cafodd y rhain eu categoreiddio'n ystodau 'uchel', 'canolig', ac 'isel'. Ar y sail yma, 

dewiswyd pedwar TCI:  

 

1. Roedd gan TCI A nifer uchel o orchmynion cyfiawnder troseddol wedi’u gosod, a 

'chyfradd torgorchymyn y BCI' cyson isel; 

2. Roedd gan TCI B nifer uchel o orchmynion cyfiawnder troseddol wedi’u gosod, a 

‘chyfradd torgorchymyn y BCI’ cyson uchel;  

3. Roedd gan TCI C nifer isel o orchmynion cyfiawnder troseddol wedi’u gosod, a 

‘chyfradd torgorchymyn y BCI’ cyson isel; 

4. Roedd gan TCI D nifer isel o orchmynion cyfiawnder troseddol wedi’u gosod, a 

‘chyfradd torgorchymyn y BCI’ cyson uchel. 
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Wedi dewis y TCI hyn, bu'n rhaid trafod mynediad. I ddechrau, anfonais e-bost at bob un 

o'r pedwar rheolwr yn gofyn a fyddai ganddynt ddiddordeb cymryd rhan yn yr astudiaeth. 

Dair wythnos yn ddiweddarach, dim ond un ymateb yr oeddwn wedi'i gael – un cadarnhaol 

gan DCI C, yn gofyn am ohirio eu cyfranogiad am chwe mis am eu bod yn rhy brysur bryd 

hynny. Ar ôl cadarnhau hyn drwy e-bost gyda rheolwr TCI C, penderfynais gysylltu â'r 

lleill dros y ffôn. Cytunodd rheolwyr TCI A a B i’w Timau gymryd rhan yn yr astudiaeth, 

ond gwrthododd rheolwr TCI D, gan ddweud bod y Tîm eisoes yn ymwneud â llawer o 

brosiectau ymchwil.  

Nesaf, anfonais e-bost ffurfiol at y tri Thîm a oedd wedi cytuno i gymryd rhan, gan 

atodi'r cynnig ymchwil, y datganiad moeseg (a'r llythyr cymeradwyo gan Banel Moeseg y 

Brifysgol), a'r llythyr o gefnogaeth gan y BCI. Roedd trefn cyfranogiad y TCI a negodwyd 

gennyf gyda'r rheolwyr perthnasol yn golygu mai'r ddau DCI gyda nifer uchel o 

orchmynion cyfiawnder troseddol wedi’u gosod (timau A a B) fyddai'r safleoedd ymchwil 

cyntaf ac ail, ac yna TCI C (a oedd â nifer isel o ymyriadau statudol). Ar y pwynt hwn, nid 

oeddwn yn teimlo bod angen mynd at DCI arall i gymryd lle TCI D – roeddwn wedi 

penderfynu y byddwn yn cysylltu â TCI D eto ymhen chwech neu saith mis i weld a oedd 

yr amgylchiadau oedd yn effeithio ar eu gallu i gymryd rhan wedi newid. 

Fel y mae'n digwydd, nid oedd hyn yn angenrheidiol, gan y penderfynais gyfyngu'r 

astudiaeth i'r ddau DCI cyntaf. Dylanwadodd sawl ffactor ar y penderfyniad hwn. Yn 

gyntaf, erbyn i mi ddechrau ymchwilio gyda TCI B, roedd hi’n amlwg bod fy strategaeth 

samplu TCI yn seiliedig ar ddadansoddiad o ddata BCI a oedd yn ffals. Nid oedd yn 

gwneud fawr o synnwyr, felly, i fynd i mewn i DCI arall yn seiliedig ar y meini prawf ffug 

hyn. Yn ail, roedd y cyfnod o dri mis yr oeddwn wedi rhagweld yn wreiddiol y byddwn yn 

treulio gyda phob TCI yn rhy fyr i alluogi ymchwiliad trylwyr. Cymerodd amser hir i 

adnabod a dysgu defnyddio system rheoli achosion y TCI. Gan fy mod yn anghyfarwydd â 

threfniant TCI, cymerodd gryn amser i fi ymgyfarwyddo â’r holl wahanol agweddau ar eu 

gwaith a oedd yn berthnasol i'r astudiaeth hon. Cymerodd amser hefyd i feithrin perthynas 

â'r staff; roedd hyn yn rhannol oherwydd diffyg profiad, ond hefyd oherwydd diffyg hyder 

yn fy rôl fel 'ymchwilydd'. Hefyd, roedd y ffaith bod gan DCI A nifer o swyddfeydd mewn 

gwahanol leoliadau yn effeithio ar fy ngallu i arsylwi cyfarfodydd, gwrandawiadau llys a 

phaneli. Yn aml, ni chefais wybod mewn da bryd am y cyfarfodydd / gwrandawiadau ac, 

am gyfnod hir, nid oedd gennyf yr hyder i ofyn.  

Er y cafodd y cyfweliadau â staff eu trefnu a'u cynnal yn gymharol hawdd, roedd 

ymdrechion i recriwtio pobl ifanc ar gyfer cyfweliadau yn llawer anoddach. Roedd hyn yn 
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rhannol oherwydd natur anghaffaeladwy bobl ifanc yr oeddwn yn gobeithio eu cyfweld 

(h.y. hwy oedd y rhai a oedd yn tueddu i beidio â dod i gyfarfodydd statudol yn y TCI), 

ond fe'i cyfyngwyd ymhellach gan fy natganiad moeseg (gweler y drafodaeth yn adran 

3.3). Erbyn diwedd y 14 wythnos gychwynnol a dreuliais efo TCI A, roedd yn amlwg i mi 

y byddai angen dychwelyd nes ymlaen i fynd i lenwi bylchau yn y data.  

Ni ailadroddwyd llawer o'r anawsterau a brofais yn TCI A yn yr ail DCI (B). 

Roeddwn yn ffodus bod TCI B yn defnyddio'r un system rheoli achosion â TCI A, gan nad 

oedd yn rhaid i mi feistroli system newydd. At hynny, yr oeddwn wedi dysgu rhai gwersi 

gwerthfawr yn TCI A a roddais ar waith yn TCI B. Er enghraifft, yn hytrach na bwrw 

ymlaen ar unwaith i echdynnu data o'r system rheoli achosion yn TCI B, blaenoriaethais 

feithrin perthynas â'r staff. Er yr oeddwn yn cofnodi sylwadau yn fy log ymchwil, ni 

chasglwyd unrhyw ddata 'swyddogol' yn ystod y pythefnos cyntaf. Yn hytrach, treuliais y 

cyfnod cychwynnol hwn yn siarad â'r holl staff gwahanol – gan ddangos diddordeb nid yn 

unig yn eu gwaith ond ynddynt hwy a'u bywydau yn fwy cyffredinol. Roedd cyfrannu at 

gronfa goffi / te yn arwydd bach ond pwysig a oedd yn hyrwyddo fy ‘nerbyniad’ gan staff. 

Fodd bynnag, roedd rhai anawsterau wedi parhau, yn enwedig o ran ceisio sicrhau 

cyfweliadau â phobl ifanc, a chael gwybod mewn da bryd am gyfarfodydd a phaneli a oedd 

yn berthnasol iawn i'r astudiaeth hon. 

Yn ystod fy nghyfnod cychwynnol yn TCI B, ar ôl sylweddoli'r diffygion yn fy 

strategaeth samplu, ystyriais y posibilrwydd o gynnal trydedd astudiaeth achos yn seiliedig 

ar samplu daearyddol: roedd TCI A mewn ardal drefol, TCI B mewn adral ôl-

ddiwydiannol; felly byddai trydedd TCI mewn ardal wledig wedi cwblhau'r sbectrwm o 

wahaniaethau daearyddol yng Nghymru. Fodd bynnag, roedd nifer y gorchmynion 

cyfiawnder troseddol a osodwyd yn yr ardaloedd gwledig yng Nghymru (yn ôl data'r BCI) 

mor isel fel ei bod yn annhebygol y byddai llawer o ddata ar dorgorchymyn a gorfodaeth ar 

gael yn yr ardaloedd hyn. Ar ôl trafod hyn gyda'm goruchwylwyr, penderfynwyd y 

byddai'n fwy buddiol canolbwyntio'n fanylach ar y ddau DCI a oedd eisoes wedi 

cyfranogi. O'r herwydd, dychwelais i’r ddau DCI ar ôl y cyfnod cychwynnol o dri i bedwar 

mis er mwyn gwirio a chasglu data pellach. Dychwelais hefyd i gyflwyno’r adroddiad 

interim a ysgrifennais ar gyfer y ddau DCI unigol – roedd hyn yn gyfle gwerthfawr arall i 

gasglu data, y tro hwn drwy gynnal grŵp ffocws gyda'r staff. I grynhoi, er mai dim ond 

dau DCI a gymerodd ran yn yr astudiaeth yn y pen draw, roedd y data a gasglwyd yn 

llawer cyfoethocach oherwydd yr amser ychwanegol a dreuliwyd ym mhob TCI. 

Galluogodd data o ansawdd uwch i mi gyflwyno canfyddiadau llawer manylach i'r TCI, i’r 

BCI, ac yn y traethawd ymchwil hwn.  
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3.2.2 Sampl ffeiliau achos 

 

Canfuwyd y brif ffynhonnell wybodaeth am benderfyniadau dydd i ddydd gweithwyr TCI 

o ran ymateb i ddiffyg cydymffurfiaeth yn ffeiliau achos y bobl ifanc. Oherwydd hyn, 

dewiswyd ffeiliau achos i'w dadansoddi. Ym mhob TCI, dadansoddwyd ffeiliau achos 

wyth o bobl ifanc a oedd wedi’u heuogfarnu o o leiaf un torgorchymyn cyfiawnder 

troseddol (breach of criminal justice order offence), ynghyd â grŵp rheoli o wyth o bobl 

ifanc nad oedd ganddynt unrhyw droseddau torgorchymyn wedi’u cofnodi. Amlinellir y 

broses o ddethol ffeiliau achos yn yr is-adran hon, tra trafodir diben a chyfiawnhad 

defnyddio dadansoddiad ffeiliau achos fel dull ymchwil yn is-adran 3.5.1. 

Cymerwyd trawstoriad o lwyth achosion statudol (statutory caseolad) y TCI – 

hynny yw, llwyth achosion pobl ifanc oedd yn destun gorchmynion cyfiawnder troseddol – 

ac archwiliwyd pob ffeil achos am droseddau torgorchymyn statudol lle'r oedd y 

gorchymyn a dorrwyd yn orchymyn cyfiawnder troseddol (cyfeirir at hyn o hyn ymlaen fel 

trosedd ‘torgorchymyn cyfiawnder troseddol’ (TgCT). Yn TCI A, roedd gan 12 o bobl 

ifanc o leiaf un drosedd TgCT neu fwy ar eu cofnod ar yr adeg y cymerwyd y trawstoriad; 

yn TCI B, dim ond wyth oedd. Yn TCI A, cafodd y 12 ffeil achos a oedd yn cynnwys un 

drosedd TgCT neu fwy eu hidlo i lawr i wyth drwy eithrio'r rhai yr oedd eu troseddau 

TgCT wedi digwydd tra'n cael eu goruchwylio gan aelod o staff nad oedd bellach yn 

gweithio yn y TCI. Yn TCI B, adolygwyd pob un o'r wyth ffeil achos. Astudiwyd y ffeiliau 

achos hyn â chrib fân er mwyn canfod ffactorau cyffredin a ellir eu cymhwyso i ddethol y 

ffeiliau achos ar gyfer y grŵp rheoli. Roedd pob un o'r rhai ag un drosedd TgCT neu fwy 

wedi’i chofnodi yn wrywaidd; ac roeddent i gyd yn 16 oed neu'n hŷn pan gymerwyd y 

croestoriad. Cymhwyswyd y meini prawf hyn i ffeiliau achos y rhai heb unrhyw droseddau 

TgCT, yn ogystal â maen prawf angenrheidiol pellach o gael o leiaf un gorchymyn 

cyfiawnder troseddol blaenorol ar eu cofnod cyn yr un presennol. Roedd hyn yn sicrhau'r 

nifer lleiaf o newidynnau rhwng y ddau grŵp ac felly'n manteisio i'r eithaf ar eu 

cymaroldeb. 

Er nad oedd gan yr un o'r merched yn y naill DCI hanes o droseddau TgCT pan 

gymerwyd trawstoriad o’r llwythi achosion statudol, penderfynais ymgymryd â 

dadansoddiad rhannol o'u ffeiliau achos hwythau hefyd (naw merch yn TCI A, a phedair 

yn TCI B). Gwnaed y penderfyniad hwn ar ôl nodi sylw a wnaed gan lond llaw o staff yn 

TCI A lle'r oeddent yn awgrymu y gallent fod yn llai tebygol o gymryd camau gorfodi yn 

erbyn merched am beidio â chydymffurfio oherwydd canfyddiad bod ganddynt 'fwy o 
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anghenion lles'. Yn sgîl hyn, dadansoddwyd ffeiliau achos y merched yn yr un modd â rhai 

y bechgyn ar gyfer canfod ffactorau cyfiawnder troseddol, personol a demograffig a allai 

ategu neu gwestiynu'r honiad bod ganddynt fwy o anghenion lles, yn ogystal â chwilio am 

ffactorau eraill a allai esbonio pam nad oedd gan yr un o'r merched hanes torgorchymyn 

(gweler y canfyddiadau ym Mhennod 4 , adrannau 4.4 a 4.5).   

 

3.2.3 Sampl cyfwelai 

 

Dewiswyd y bobl ifanc a gafodd eu cyfweld o'r 32 ffeil achos a ddadansoddwyd, yn 

seiliedig ar egwyddor samplu cyfleustra. Rhoddwyd mwy o bwyslais ar geisio sicrhau 

cyfweliadau gyda phobl ifanc â ‘hanes torgorchymyn’ (h.y. y rhai ag un drosedd TgCT neu 

fwy ar eu record) na'r rhai heb. Yn y pen draw, cyfwelwyd ag wyth o'r bobl ifanc â hanes 

torgorchymyn (pedwar o bob TCI), a dau o'r sampl rheoli (o DCI B). 

Dewiswyd gwirfoddolwyr y Panel Gorchymyn Cyfeirio ac ynadon Llysoedd 

Ieuenctid a gyfwelwyd hefyd yn seiliedig ar samplu cyfleustra. Prin oedd y cyfleoedd i 

ofyn iddynt gymryd rhan (yn enwedig yr ynadon) felly cymerwyd unrhyw gyfle.  

Ni ddewiswyd yr ymarferwyr TCI a'r rheolwyr gweithrediadau a gyfwelwyd yn 

TCI A gennyf fi (gweler y drafodaeth yn adran 3.5.2). Hunan-ddewiswyd y rheolwyr 

gweithrediadau, a dewiswyd yr ymarferwyr (rheolwyr achos) gan un o'r rheolwyr 

gweithrediadau. Nid oedd felly yn bosibl gwybod a oeddent wedi cael eu dewis yn 

bwrpasol, ar hap, neu'n seiliedig ar gyfleustra yn unig. Roedd hyn yn ystyriaeth bwysig 

wrth ddadansoddi data eu cyfweliadau: efallai y cawsant eu dewis gan y rheolwr 

gweithrediadau oherwydd eu barn neu lefel eu gwybodaeth, ac os felly, efallai y byddai’r 

data o’u cyfweliadau yn wyrgam, ac ni fedr ei hystyried yn gynrychioliadol o amrywiaeth 

y safbwyntiau ar draws y TCI. 

Er mwyn goresgyn y posibilrwydd hwn, cymerais dri cham bwriadol: yn gyntaf, 

treuliais lawer o amser yn sgwrsio yn anffurfiol gyda'r cyfweleion ar ôl eu cyfweliadau, 

gan ofyn cwestiynau achlysurol neu am wybodaeth a chyngor ar dorgorchymyn a 

gorfodaeth. Drwy wneud hynny, roedd yn bosibl nodi unrhyw anghysondebau yn yr hyn yr 

oeddent wedi'i ddweud wrth ‘berfformio’r’ cyfweliad, a'r hyn a ddywedasant pan oeddent 

mewn amgylchedd llai ffurfiol. Mi wnes i hefyd ailgyfweld â thri o'r staff (er bod hyn yn 

bennaf oherwydd pryderon ynghylch ansawdd y cyfweliadau cychwynnol – gweler y 

drafodaeth yn adran 3.5.2). Yn drydydd, treuliais lawer o amser yn siarad ag aelodau eraill 

o’r staff am eu barn hwythau ar dorgorchymyn a gorfodaeth, ac yn y pen draw cynnal grŵp 

ffocws gyda 10 aelod o staff – a saith ohonynt heb gymryd rhan mewn cyfweliad. Yma, 
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casglwyd yr amrywiaeth barn ar dorcytundeb a gorfodaeth ymhlith staff y TCI yn ffurfiol, 

gan atgyfnerthu'r llu o sgyrsiau anffurfiol yr oeddwn wedi'u cael gyda nhw o'r blaen. 

Yn TCI B, sicrheais fod yr holl staff a gafodd eu cyfweld yn cael eu dewis gennyf 

fi fy hun, a bod pob ymarferydd y gofynnwyd iddo gymryd rhan yn goruchwylio un neu 

fwy o'r bobl ifanc y dadansoddwyd eu ffeiliau achos. Roedd hyn er mwyn fy ngalluogi i 

ofyn cwestiynau am enghreifftiau penodol o'u penderfyniadau a gofnodwyd yn y ffeiliau 

achos, yn ogystal â chael dealltwriaeth fanylach o'r ffactorau ym mywydau pobl ifanc a 

allai fod yn effeithio ar eu cydymffurfiaeth â'u gorchmynion. Er bod hyn wedi'i wneud yn 

TCI A hefyd, roedd un o'r ymarferwyr a gyfwelwyd yno heb oruchwylio unrhyw un o'r 

bobl ifanc y dadansoddwyd eu hachosion. Nid oedd hyn yn glasdwreiddio ansawdd y data, 

fodd bynnag, gan fod barn y person hwn ar enghreifftiau 'damcaniaethol' (yn seiliedig ar 

enghreifftiau o'r ffeiliau achos) o ran yr hyn y byddent wedi'i wneud / yr hyn y maent yn 

credu y dylid bod wedi'i wneud yr un mor werthfawr. 

 

3.3 Ystyriaethau moesegol 

 

Mae sicrhau bod y broses ymchwil yn amddiffynnol yn foesegol ac yn foesol yr un mor 

bwysig â sicrhau cadernid methodolegol. I'r perwyl hwn, roedd yn ofynnol i mi gyflwyno 

cais am ‘gymeradwyaeth foesegol’ i Banel Moeseg Ymchwil Prifysgol Aberystwyth cyn 

dechrau ymchwilio yn y maes.44 Rhannwyd y cais, ynghyd â sylwadau'r Panel a'm 

hymatebion i'r sylwadau hynny, a'r llythyr cymeradwyo gan y Panel, gyda rheolwyr y TCI 

wrth drafod mynediad. 

Ymgynghorwyd â chanllawiau amrywiol ar foeseg ymchwil gymdeithasol wrth 

ddrafftio'r cais, gan gynnwys y rhai a gyhoeddwyd gan Gymdeithas Troseddeg Prydain 

(CTP, 2015); y Gymdeithas Ymchwil Gymdeithasol (CYG, 2003); a'r Cyngor Ymchwil 

Economaidd a Chymdeithasol (CYEC, 2015). At hynny, ceisiwyd canllawiau penodol ar 

gynnwys plant mewn ymchwil gan y Swyddfa Plant Genedlaethol (SPG, 2011). Yn y bôn, 

mae pob un yn darparu fframwaith o egwyddorion sy'n seiliedig ar werthoedd a phrofiadau 

a rennir a ddylai lywio, ond nid pennu, dyfarniadau moesegol ymchwilwyr. Maent yn 

tynnu sylw at natur gystadleuol llawer o egwyddorion moesegol ac yn cydnabod y gallai 

fod angen i ymchwilwyr wyro oddi wrth rai egwyddorion – ond ar sail ystyriaeth yn 

hytrach nag anwybodaeth (CYG, 2003:10). 

Y tensiwn sylfaenol mewn ymchwil gymdeithasol a amlygir yn y canllawiau yw’r 

hyn rhwng hyrwyddo gwybodaeth, ar y naill law, a lleihau'r risg o niwed (corfforol, 

                                                           
44 Cymeradwyodd Panel Moeseg Prifysgol De Cymru y cais hefyd yn dilyn fy nhrosglwyddiad ym mis Medi 2017. 
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emosiynol, seicolegol) i gyfranogwyr a diogelu eu hawliau, ar y llaw arall. Dylid rhoi 

ystyriaeth arbennig i'r mathau o niwed y gellid eu hachosi'n ddiarwybod i gyfranogwyr y 

gellir eu disgrifio fel rhai 'agored i niwed' oherwydd, er enghraifft, eu hoedran, statws 

cymdeithasol, neu ddiffyg grym (CTP, 2015:5). Mae plant a phobl ifanc yn y SCI yn sicr 

yn perthyn i'r categori hwn o 'bobl sy'n agored i niwed', ond ni ddylid defnyddio hyn fel 

esgus i'w gwahardd rhag cymryd rhan mewn ymchwil – yn enwedig pan fo'r pwnc sy'n 

cael ei astudio yn ymwneud yn uniongyrchol â hwy ac yn effeithio arnynt.  

I'r gwrthwyneb, dylai'r union ffaith eu bod wedi’u datgysylltu a'u hymyleiddio'n 

aml ysgogi'r ymchwilydd cydwybodol i wneud mwy o ymdrech i ddod o hyd i ffordd o'u 

cynnwys yn yr astudiaeth tra'n sicrhau, i'r graddau mwyaf posibl, na fydd eu hymwneud yn 

dod â dim niwed iddynt. Yn unol â'r CCUHP, mae'r Swyddfa Plant Genedlaethol yn datgan 

bod plant a phobl ifanc yn “social actors who have a right to be involved in research about 

issues of concern to them” (SPG, 2011:4). Yn fy marn i, byddai methu â'u cynnwys yn yr 

astudiaeth hon nid yn unig diystyri eu hawliau; byddai hefyd yn gwanhau cyfraniad yr 

astudiaeth at ddatblygiad gwybodaeth. Er mai prif ffocws yr astudiaeth yw penderfyniadau 

staff ac ynadon TCI, mae plant a phobl ifanc yn dylanwadu ar eu penderfyniadau a’r 

penderfyniadau yn effeithio arnynt. Felly, mae ceisio eu barn yn hanfodol er mwyn 

galluogi dealltwriaeth fanwl o broses a goblygiadau penderfyniadau torgorchymyn a 

gorfodaeth. 

Aethwyd i'r afael â phum prif thema moeseg ymchwil yn fy nghais i'r Panel, sef: 

cyfranogiad gwirfoddol; cydsyniad gwybodus; niwed i gyfranogwyr; preifatrwydd; a 

thwyll. Ystyrir pob un o'r rhain yn yr is-adrannau canlynol, mewn perthynas â'r oedolion 

(staff TCI, gwirfoddolwyr Cofnod y Trafodion, ac ynadon) a'r bobl ifanc a gymerodd ran 

yn yr astudiaeth. Rhaid nodi nad oedd ystyriaethau moesegol yn cael eu 'rhoi o'r neilltu' ar 

ôl cael cymeradwyaeth foesegol gan y Panel. Roedd egwyddorion moeseg ymchwil yn cael 

eu hystyried yn barhaus drwy gydol pob cam o'r astudiaeth – y broses gynllunio, gwaith 

maes, a rhannu’r canlyniadau. Yn wir, ar ôl wyth mis yn y maes, cyflwynais adolygiad 

sylweddol o'm datganiad moeseg i'r Panel gyda'r nod o gynyddu'r potensial ar gyfer 

cyfweld pobl ifanc (gweler y drafodaeth yn adran 3.3.1.2 ). Dylid dweud hefyd, ni waeth 

pa mor drylwyr yr oeddwn yn meddwl fy mod wedi paratoi ar gyfer ymddangosiad 

penbleth moesegol, mi roeddwn yn dod ar draws heriau gwahanol ac anrhagweladwy drwy 

gydol y gwaith maes. Caiff rhai ohonynt eu trafod yn yr is-adrannau canlynol.  
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3.3.1 Cyfranogiad gwirfoddol 

 

Un o egwyddorion canolog yr holl ganllawiau y cyfeirir atynt uchod yw y dylai 

penderfyniad pob cyfranogwr i gymryd rhan yn yr astudiaeth fod yn wirfoddol. Yn 

benodol, mae gan yr ymchwilydd ddyletswydd i sicrhau nad oes gorfodaeth echblyg nac 

ymhlyg yn effeithio ar benderfyniad darpar gyfranogwyr (CTP, 2015:7). Yn ystod cam 

cynllunio'r astudiaeth hon, yr oedd gennyf ddau brif bryder ynglŷn â chynnal yr egwyddor 

hon. Yn gyntaf, a ddylwn gynnig rhyw fath o 'dâl' i'r rhai a gafodd eu cyfweld? Yn ail, o 

ystyried y broses amlhaenog o gael caniatâd gan y bobl ifanc, sut y gallwn sicrhau nad 

oedd eu rhieni / gwarcheidwaid a / neu weithwyr TCI yn dylanwadu ar benderfyniadau'r 

bobl ifanc i gael eu cyfweld? Cododd trydydd pryder yn ystod wythnos gyntaf y gwaith 

maes: sut y gallwn sicrhau nad oedd rheolwyr gweithrediadau yn rhoi pwysau ar 

ymarferwyr i gytuno i gael eu cyfweld? Trafodir pob un o'r pryderon hyn isod. 

 

3.3.1.1 Talu am gyfranogiad 

 

Mae llawer o safbwyntiau cystadleuol ar amddiffynadwyedd talu am gyfranogiad. Mae 

Wardaugh (2000), er enghraifft, yn ei hastudiaeth o ddigartrefedd ar y stryd, yn 

cyfiawnhau talu'r bobl ddigartref a gymerodd ran yn ei hymchwil ar sail urddas: mae amser 

yn nwydd y telir pobl amdano fel arfer (ynghyd â llafur), felly dylid rhoi'r un parch i'r bobl 

ddigartref a roddodd o'u hamser i helpu gyda'r astudiaeth. Gwahaniaethir rhwng gwahanol 

ddibenion talu, er enghraifft talu fel 'cymhelliad'; fel 'iawndal'; fel 'ad-daliad'; ac fel 'gwobr' 

neu 'symbol o werthfawrogiad' (gweler er enghraifft, Draper et al., 2009; Mduluza et al., 

2013; Wendler et al., 2002).  

Ar gyfer Alderson a Morrow (2004), mae cynnig taliad fel cymhelliad yn gwbl 

orthrechol – ac yn groes i safonau Cod Nuremberg 194745 sy'n nodi na ddylid rhoi pwysau 

ar bobl i gyfrannu at ymchwil. Yn gyffredinol, ystyrir bod tâl fel ad-daliad am dreuliau neu 

fel iawndal (e.e. am golli diwrnod o waith) yn llai dadleuol, fel y mae taliad fel 'gwobr' neu 

i ddangos gwerthfawrogiad (Morrow, 2009). Ond mae'r gwahaniaeth rhwng talu fel 

'gwobr' a thalu fel 'cymhelliant' ymhell o fod yn glir: mae'n ddigon posibl y bydd 

gwobrwyo plentyn am gymryd rhan mewn astudiaeth yn syndod annisgwyl i’r plentyn 

penodol hwnnw, ond mae newyddion yn lledu. Gall ffrind i'r plentyn glywed am y wobr 

                                                           
45 Er i God Nuremberg gael ei greu gan gyfeirio'n benodol at ymchwil glinigol, mae Alderson a Morrow (2004) yn 

amlwg yn credu y dylai'r un egwyddorion fod yn berthnasol i unrhyw ymchwil sy'n cynnwys cyfranogwyr dynol. 
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hon a phenderfynu cymryd rhan ar sail hynny. Os felly, mae'r hyn sy’n 'wobr' i un plentyn 

yn 'gymhelliant' i un arall gymryd rhan.  

Ystyriaeth arall o ran talu am gyfranogiad yw'r math o daliad a gynigir – nid oes 

rhaid i bob taliad fod yn ariannol. Gellid dadlau y byddai'n anfoesol rhoi arian i'r bobl ifanc 

yn yr astudiaeth hon – p'un ai'r bwriad oedd darparu cymhelliant neu wobr. Y rheswm am 

hyn yw bod gan y rhan fwyaf o'r bobl ifanc broblemau camddefnyddio sylweddau ac yn 

sôn yn agored am wario eu 'budd-daliadau' ar gyffuriau. Byddai rhoi arian iddynt tra'n 

gwybod gyda sicrwydd y byddai'n cael ei wario ar sylweddau niweidiol, yn fy marn i, yn 

anfoesol ac yn debyg i hyrwyddo hunan-niwed. Felly, fe'i cefais yn fwy defnyddiol 

ystyried gwobr yn nhermau sicrhau bod y cyfranogwyr yn cael rhywbeth yn gyfnewid am 

eu cyfranogiad, yn hytrach na darparu 'tâl'. O ran staff y TCI, roedd hyn yn syml. Trefnais 

gyda rheolwyr y TCI y byddwn yn darparu adroddiad iddynt lle byddai canfyddiadau 

cychwynnol yr astudiaeth yn cael eu rhannu, gan eu galluogi i ddysgu, trafod a datblygu 

ymarfer mewn ffyrdd a welsant yn addas ar sail y dystiolaeth. Felly, cafodd yr amser a 

wirfoddolwyd ganddynt ei gyfnewid gyda’r amser y treuliais yn ysgrifennu'r adroddiadau 

a'i 'wobrwyo' gan y wybodaeth a gynhwyswyd ynddynt.  

O ran y bobl ifanc, ar ôl llawer o fyfyrio, penderfynais yn erbyn cynnig 

'cymhelliant' neu 'wobr' diriaethol. Yn hytrach, ymdrechais i sicrhau bod y profiad o fod yn 

rhan o'r astudiaeth ei hun yn 'werth chweil'. Er enghraifft, treuliais lawer o amser gyda'r 

bobl ifanc cyn gofyn iddynt gymryd rhan (e.e. ymuno â gweithgareddau 'ad-dalu', a/neu 

sgwrsio â nhw cyn gwrandawiad llys). Yn ystod y cyfweliadau, ceisiais sicrhau eu bod yn 

'cymryd yr awenau' ac yn teimlo eu bod wedi'u grymuso ganddo. Roedd eu hannog i 

ddewis ble i eistedd yn yr ystafell gyfweld (roeddent i gyd yn dewis y 'gadair olwynion', lle 

byddai eu rheolwyr achos fel arfer yn eistedd) yn ffordd syml ond effeithiol o osgoi, neu o 

leiaf leihau, unrhyw anghydbwysedd pŵer rhyngom. Fe wnes i hefyd ddarparu digon o 

fyrbrydau a diodydd iddyn nhw eu cael pryd bynnag roedden nhw eisiau; a'u sicrhau bod 

eu barn yr un mor bwysig, os nad yn fwy felly, na barn y staff. 

Roedd y ffaith bod wyth o'r deg person ifanc a gafodd eu cyfweld wedi siarad am o 

leiaf 20 munud – gan gynnwys un person ifanc ag ADHD difrifol y dywedodd staff nad 

oedd yn gallu 'eistedd yn llonydd' am fwy na phum munud, ac a oedd yn camu o amgylch 

yr ystafell ac yn chwyrlïo ar y gadair drwy gydol y cyfweliad – yn fy marn i, yn dyst i ba 

mor gyfforddus yr oeddent yn teimlo'n cymryd rhan yn y cyfweliad. Roedd hyn er 

gwaetha’r ffaith bod naw o'r deg cyfweliad wedi'u cynnal yn swyddfeydd y TCI – lle y 

dywedodd llawer o'r bobl ifanc nad oeddent yn ei hoffi. Sicrheais hefyd fod y 

cyfweliadau'n cael eu cynnal yn ystod yr amser a neilltuwyd i un o'u sesiynau statudol – 
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goruchwylio, ad-dalu, neu weithgaredd arall – fel nad oedd yn rhaid i'r bobl ifanc roi eu 

hamser 'eu hunain'; yn hytrach, defnyddiwyd yr amser yr oeddent i fod i fynychu'r TCI. Yn 

fyr, ymdrechais i sicrhau bod y plant yn 'elwa' o gymryd rhan yn yr astudiaeth drwy wneud 

y cyfweliadau'n brofiad pleserus a 'grymusol', a heb 'gost' (amser) iddynt. 

 

3.3.1.2 Pwysau ar y bobl ifainc i gyfranogi 

 

Er mwyn lliniaru’r posibilrwydd y gallai rhieni / gweithwyr TCI bwyso ar y bobl ifanc i 

gymryd rhan yn yr astudiaeth, sicrhais fy mod, cyn pob cyfweliad, yn darllen trwy'r daflen 

wybodaeth a'r ffurflen ganiatâd gyda'r bobl ifanc ac yn gofyn iddynt a oeddent yn dal i fod 

eisiau cymryd rhan. Pe byddwn yn teimlo eu bod wedi cael pwysau i gymryd rhan, 

byddwn yn pwysleisio'r ffaith y gallent adael ar unrhyw adeg a/neu gwrthod dweud 

unrhyw beth – y gallent hyd yn oed aros am ddwy funud er mwyn bwyta rhai byrbrydau. 

Mae hyn yn unol â chanllawiau'r SPG, sy'n nodi:  

 

“Consent to collect data at any given time should not be assumed just because prior 

consent to participate in the study has been given. It is particularly important to 

satisfy yourself that the child understands that their participation is voluntary and 

that they have a right to refuse or withdraw from the research at any point without 

adverse consequences.” (SPG, 2011:32) 

 

Fel y digwyddodd, ni chafodd y pryder hwn erioed ei wireddu. Os rhywbeth, roedd rhai 

gweithwyr TCI yn ymddangos yn amharod i geisio trefnu cyfweliadau gyda phobl ifanc, ac 

nid oedd llawer o rieni, am resymau amrywiol a chymhleth, yn ymwneud llawer â 

chyfranogiad eu plant yn y TCI. Ar ben hynny, roedd yr holl bobl ifanc â hanes o 

dorgorchymyn yn 16 oed neu'n hŷn, ac ychydig iawn oedd yn byw gyda'u rhiant/rhieni. 

Fodd bynnag, er nad oedd pwysau ar y bobl ifanc i gymryd rhan, cododd enghraifft lle 

cafodd person ifanc ei atal rhag cymryd rhan oherwydd i’w rieni dynnu eu caniatâd yn ôl. 

Roedd y dyn ifanc hwn yn 17 oed ac roedd ef a'i rieni wedi cytuno, i ddechrau, iddo 

gymryd rhan mewn cyfweliad. Ond ar ddiwrnod y cyfweliad a drefnwyd, tynnodd ei rieni 

eu caniatâd yn ôl. Diolch byth, nid oedd y person ifanc meindio llawer am y datblygiad 

hwn, ond gwnaeth i mi feddwl pa mor niweidiol a nawddoglyd y gallai'r sefyllfa fod wedi 

bod iddo pe bai wedi bod yn awyddus iawn i siarad â mi – fel yn wir roedd rhai pobl ifanc 

eraill. Rhoddodd hyn, ynghyd â'r ymdrechion ofer niferus i gael caniatâd gan rieni, yr 

ysgogiad i mi ystyried diwygio fy natganiad moeseg i ymgorffori egwyddor o 'ganiatâd 
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tybiedig' gan rieni (neu weithiwr cymdeithasol, yn dibynnu ar bwy oedd â chyfrifoldeb 

rhiantol) y bobl ifanc. Ar ôl sicrhau cefnogaeth fy ngoruchwylwyr doethuriaeth a rheolwyr 

y TCI, diwygiais fy nghynnig moeseg i newid y dull o gael caniatâd rhieni o system 'optio i 

mewn' i system 'optio allan' ar gyfer rhieni'r rhai oedd yn 16 oed neu'n hŷn. 

Cymeradwywyd y diwygiad hwn gan Gadeirydd Moeseg y Cyfadran. Fel hyn, drwy wneud 

dim, byddai rhieni'n caniatáu i'w plentyn gymryd rhan yn yr astudiaeth. Daeth cyfweliadau 

â phobl ifanc yn llawer mwy parod ar ôl mabwysiadu'r dull newydd hwn. 

 

3.3.1.3 Pwysau ar ymarferwyr i gyfranogi 

 

Dechreuais bryderi ynghylch cyfranogiad ymarferwyr yn ystod wythnos gyntaf y gwaith 

maes yn TCI A. Daeth yn amlwg i mi, gan fy mod wedi dweud yn fy ngohebiaeth â'r 

rheolwr gweithrediadau fy mod yn gobeithio cyfweld pedwar ymarferydd yn ogystal â dau 

reolwr gweithrediadau46 a rheolwr y TCI, fod yr ail reolwr gweithrediadau a oedd wedi 

cytuno i gymryd rhan hefyd wedi dewis ymarferwyr ar gyfer cyfweliad. Roedd hyn yn 

syndod i mi gan fy mod wedi disgwyl y byddwn yn treulio peth amser yn dod i adnabod y 

gwahanol ymarferwyr yn gyntaf cyn gofyn iddynt a oeddent yn fodlon cael eu cyfweld. 

Fodd bynnag, gan fod y penderfyniad eisoes wedi'i wneud, nid oeddwn yn teimlo y gallwn 

ofyn i wneud pethau'n wahanol. Y gorau y gallwn ei wneud, felly, oedd – fel gyda'r bobl 

ifanc – holi'r pedwar ymarferydd cyn y cyfweliad a oeddent yn dal yn hapus i gymryd 

rhan, ac phwysleisio iddynt y gallent newid eu meddwl a/neu tynnu eu cyfraniad yn ôl o'r 

astudiaeth.  

Wrth i'm perthynas ddatblygu gyda'r ymarferwyr a'r rheolwyr gweithrediadau yn 

TCI A, daeth yn amlwg na fyddent wedi meindio o gwbl pe byddwn wedi gofyn am gael 

cyfweld gwahanol ymarferwyr yn seiliedig ar adolygiad cychwynnol o'r ffeiliau achos. Mi 

wnaeth perthynas gynyddol gadarnhaol a chryf gyda'r staff leddfu fy mhryderon ynghylch 

y posibilrwydd eu bod wedi cael eu pwyso i gymryd rhan: daeth y rhan fwyaf o'r staff yn y 

TCI (gan gynnwys pawb a gyfwelwyd) yn fwyfwy agored a dangos diddordeb siarad â mi 

am dorgorchymyn a gorfodaeth. Serch hynny, wrth gyfathrebu â TCI B i wneud trefniadau, 

sicrheais fy mod yn glir iawn ynglŷn â'm bwriad i ofyn i ymarferwyr gymryd rhan mewn 

cyfweliad dim ond ar ôl treulio amser yn ymgyfarwyddo â hwy a'u gwaith (a fyddai hefyd 

yn rhoi cyfle iddynt ddod i'm hadnabod i). 

 

                                                           
46 Mi wnaeth y Rheolwr TCI y cysylltwyd ag ef yn wreiddiol ddirprwyo'r cyfrifoldeb am hwyluso'r astudiaeth i'r rheolwr 

gweithrediadau yma. Felly, trefnwyd y cynllun ymchwil gyda'r rheolwr gweithrediadau yma. 
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3.3.2 Cydsyniad gwybodus 

 

Mae'r Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (CYEC) yn diffinio'r egwyddor o 

gydsyniad gwybodus fel “giving sufficient information about the research … so that 

prospective participants can make an informed and free decision on their possible 

involvement” (CYEC, 2015: 29). Trafodwyd ystyriaethau sy'n ymwneud â chyfranogiad 

'am ddim' neu yn wirfoddol eisoes, felly mae'r is-adran hon yn archwilio hanfodion 

galluogi darpar gyfranogwyr i wneud penderfyniad gwybodus.  

Yn sylfaenol i'r syniad o "gydsyniad gwybodus" mae sicrhau bod y cyfranogwr sy'n 

cydsynio wedi deall y wybodaeth, nid yn unig ei derbyn, ei darllen a/neu ei chlywed. Yn ôl 

Cymdeithas Troseddeg Prydain (CTP), mae dyletswydd ar ymchwilydd i esbonio i ddarpar 

gyfranogwyr “as fully as possible, and in terms meaningful to participants, what the 

research is about, who is undertaking and financing it, why it is being undertaken, and how 

any research findings are to be disseminated” (CTP, 2015:6). Cafodd y wybodaeth hon, 

ynghyd â gwybodaeth am gyfrinachedd, diogelu data, a'r cyfraniadau a ofynnwyd i'r 

cyfranogwyr, ei chynnwys yn y taflenni gwybodaeth a'r ffurflenni caniatâd a baratowyd 

cyn mentro mewn i’r maes, a'u dosbarthu i gyfranogwyr posibl ar gyfer eu hystyriaeth 

Yn unol â chanllawiau'r CYEC, darparwyd y wybodaeth “in a form that is 

comprehensible and accessible to participants … and time [was] allowed for the 

participants to consider their choices and to discuss their decision with others if 

appPGAriate” (CYEC, 2015:29). Cafodd hyn ei sicrhau drwy greu taflenni gwybodaeth a 

ffurflenni caniatâd ar wahân ar gyfer y gwahanol gyfranogwyr – staff TCI, gwirfoddolwyr 

Paneli Gorchymyn Cyfeirio, ynadon, a'r bobl ifanc. Er i dempledi gael eu datblygu cyn 

mynd i mewn i'r maes, ceisiais gyngor gan ymarferydd yn y TCI cyntaf am fformat ac iaith 

y taflenni / ffurflenni ar gyfer y bobl ifanc ar ôl dysgu mai'r ymarferydd hon oedd yn 

gyfrifol am ddatblygu taflenni gwaith sy'n ystyriol o blant (‘child-friendly’) ar gyfer y TCI. 

Roedd mewnwelediad yr ymarferydd hwn yn amhrisiadwy.47 Er enghraifft, yr oeddwn 

eisoes wedi penderfynu yn erbyn defnyddio'r term "cyfweliad" oherwydd y cysyniadau 

negyddol posibl sy'n gysylltiedig â'r gair (e.e. gorsaf heddlu, llys, Panel Gorchymyn 

Cyfeirio, ac ati). Yn hytrach, roeddwn wedi defnyddio'r gair "cyfarfod". Ond roedd y  

gweithiwr TCI yn gyflym i dynnu sylw at y ffaith bod llawer o "gyfarfodydd" yn y TCI â 

chymeriad ffurfiol, yn aml mewn amgylchedd sy’n anghyfforddus i'r bobl ifanc. Opsiwn 

gwell, cytunwyd, oedd defnyddio'r gair “chat” / “sgwrs”.  

                                                           
47 Roedd gofyn am gyngor yr ymarferydd yn fuddiol ymhellach gan ei fod yn atgyfnerthu'r pwynt fy mod yno i ddysgu 

ganddynt hwy, yr arbenigwyr. 
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Roedd lefelau isel llythrennedd a nifer uchel o anawsterau cymdeithasol / 

ymddygiadol / dysgu ymhlith y bobl ifanc yn ei gwneud yn anodd canfod a oeddent wedi 

deall manylion yr astudiaeth a'u rôl ynddi yn llawn. Fodd bynnag, fe wnes i fy ngorau glas 

i gynorthwyo eu dealltwriaeth o'r astudiaeth, eu rôl ynddi, a'u hawliau mewn perthynas â 

hi, drwy siarad amdani ar sawl achos, dros gyfnod o wythnosau, cyn gofyn iddynt ystyried 

cymryd rhan. Rhoddodd hyn amser iddynt ymgyfarwyddo â'r astudiaeth a threulio'r 

wybodaeth. 

Er mwyn manteisio i'r eithaf ar y tebygolrwydd o gael caniatâd gwybodus gan yr 

holl gyfranogwyr, cyfarfûm â'r rhan fwyaf o gyfranogwyr posibl48 o leiaf unwaith cyn y 

cyfweliad i drafod natur yr ymchwil, ei phwrpas, a'u rôl nhw ynddi. O ran yr oedolion, 

digwyddodd y trafodaethau hyn ar safle'r TCI; gyda’r bobl ifanc, ffurfiodd ran o'm 

hymwneud â hwy mewn gwahanol weithgareddau grŵp. Wedi hynny, cawsant i gyd gopi 

o'r daflen wybodaeth a'r ffurflen ganiatâd i'w darllen a'u treulio. Cyn dechrau pob 

cyfweliad, roeddwn yn crynhoi cynnwys y daflen wybodaeth a'r ffurflen ganiatâd ar lafar a 

gofyn i’r cyfranogwr lofnodi'r ffurflen ganiatâd os oeddent yn hapus i fwrw ymlaen. 

Mantais sylweddol o leoli fy hun ar safleoedd y TCI er mwyn ymgymryd â'r ymchwil oedd 

y gallai staff, pobl ifanc, gwirfoddolwyr, ac unrhyw ynadon sy'n ymweld ofyn cwestiynau 

am yr astudiaeth pryd bynnag yr oeddent yn dymuno. Roedd ganddynt lawer mwy o amser, 

felly, i ddeall yr astudiaeth ac ystyried a oeddent am gymryd rhan ai peidio. 

Er gwerthfawrogi pwysigrwydd sicrhau cydsyniad gwybodus, o bryd i’w gilydd, 

arweiniodd y rhwystredigaeth a ddeilliodd o'r anawsterau cychwynnol wrth recriwtio pobl 

ifanc at demtasiwn i gymhwyso'r safonau moesegol hyn yn llai trwyadl. Mae'r dyfyniad 

canlynol o'm log ymchwil yn dangos un achlysur lle cododd temtasiwn o'r fath: 

 

[I was] Just chatting to [name of practitioner] about my study and said that it had 

proved very difficult to arrange interviews with young people. Immediately, he 

responded by stating that he’ll “tell” one of his supervisees (who has three breaches 

of DTO on his record) that I “want to interview [him]”. I was immediately 

conflicted. This would be an excellent opportunity to gain insight – too important 

and too rare to mGGD – but I could not possibly agree on the basis of the principles 

of informed and voluntary consent. Despite my protestations, the practitioner 

insisted that I should talk to the young person when he came in (his arrival was 

imminent). I had to think quickly on my feet. I was introduced to the young person 

                                                           
48Ac eithrio'r tri ynad o TCI A a  gafodd eu cyfweld: roedd hwn yn gyfle ad hoc, heb ei drefnu o flaen llaw. Hefyd gyda 

dau o'r pedwar ymarferydd yn TCI A – y tro cyntaf i mi gyfarfod â nhw oedd yn union cyn y cyfweliad. 
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and left in an office, presumably to ‘get on’ with the interview. Of course, I did no 

such thing. Rather, I briefly explained to the young person who I was and why I 

was interested in hearing his views, gave him an information sheet and consent 

form and asked him to take them with him and consider whether or not he’d like to 

take part, ensuring that he understood he by no means had to, regardless of what his 

supervisor might say. We spent the next half hour chatting about rugby and food, 

until his supervisor came back. I explained to the supervisor that the young person 

was going to think about it; and that if he was happy to do it, could we do it in his 

next supervision (the following week). I noted the date of the supervision.  

 

Yn amlwg, ni ildiais i’r demtasiwn ond llwyddais i fanteisio ar y cyfle i ddechrau meithrin 

perthynas â'r person ifanc. Fodd bynnag, mae’n bwysig tynnu sylw at ba mor hawdd yw 

cael eich temtio i lasdwreiddio safonau moesegol er mwyn cynyddu'r siawns o sicrhau 

cyfranogiad. Mae'r achos penodol hwn yn dangos sut y gellir dwysáu temtasiwn o'r fath 

pan nad yw porthgeidwaid (ymarferydd TCI yn yr achos hwn) yn gwerthfawrogi safonau 

uchel moeseg ymchwil yn llawn. Nid oedd yn hawdd gwrthsefyll pwysau'r ymarferydd i 

gyfweld â'r person ifanc 'yno ac yna', yn enwedig gan fy mod yn gwybod ei fod yn amlwg 

yn ceisio helpu. Yn ffodus, digwyddodd y hyn yn ddiweddarach yn y broses ymchwil, ac 

erbyn hynny roedd gennyf ddigon o brofiad i allu meddwl ar fy nhraed. 

 

3.3.3 Niwed i gyfranogwyr 

 

Mae'r pwysigrwydd a briodolir i gyfrifoldeb yr ymchwilydd i ragweld a gwarchod rhag 

canlyniadau niweidiol posibl y broses ymchwil, i'r cyfranogwyr ac i'r ymchwilydd, yn 

ddiamwys: “All potential risk and harm should be mitigated by robust precautions” 

(CYEC, 2015:4). Gall niwed gynnwys “physical harms…; psychological harms: including 

feelings of worthlessness, distress, guilt, anger or fear-related, for example, the disclosure 

of sensitive or embarrassing information…; devaluation of personal worth: including being 

humiliated, manipulated or in other ways treated disrespectfully or unjustly.” (CTP, 

2015:5). Er ei bod yn amhosibl rhagweld canlyniad pob penderfyniad, ac er ei bod yn 

anochel bod rhywfaint o risg ynghlwm wrth ymwthio i fywydau pobl wrth chwilio am 

wybodaeth, cymerais sawl rhagofal i geisio lleihau'r risg o ganlyniadau niweidiol a lliniaru 

yn erbyn unrhyw niwed a allai godi. 

Yn gyntaf, cafodd fy addasrwydd fel ymchwilydd cymdeithasol ei roi ar brawf gan 

y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (cafwyd tystysgrif DBS mynd mewn i'r maes) a Phanel 
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Moeseg y Brifysgol. Darparodd fy ngoruchwylwyr drydedd haen o gymeradwyaeth – fe'm 

sicrhawyd na fyddent yn caniatáu i mi fynd i mewn i'r maes pe byddent yn meddwl nad 

oeddwn yn barod. Fe wnes i hefyd graffu ar fy nghredoau, fy nghryfderau a'm gwendidau 

cyn ac yn ystod y gwaith maes (gweler adran 3.4) a ymdrechu i sicrhau bod cymryd rhan 

yn yr astudiaeth yn brofiad cadarnhaol i bawb a gymerodd ran. Fe wnes i hefyd 

ymgyfarwyddo â gweithdrefnau diogelu'r TCI cyn mynd mewn i'r maes a cheisio eglurhad 

gan reolwyr y TCI o dan ba amgylchiadau y byddai'n rhaid i mi dorri cyfrinachedd. 

Yn ail, oherwydd pa mor agored i niwed oedd y bobl ifanc – roeddent yn agored i 

niwed yn rhinwedd eu hoedran ond hefyd oherwydd dwyster yr anfanteision a'r trallodion 

yr oeddent wedi'u profi (gweler Penodau 4, 5, 6 a 7) – ymgynghorais â'u rheolwyr achos 

(ac weithiau ymarferwyr eraill a oedd yn adnabod y person ifanc yn well na'r rheolwr 

achos) cyn gofyn i unrhyw berson ifanc a hoffent gymryd rhan yn yr astudiaeth. Yn ei 

hanfod, gyda'n gilydd gwnaethom gynnal 'asesiad risg' o'r niwed posibl i'r bobl ifanc pe 

baent yn cymryd rhan yn yr astudiaeth. O ystyried bod y rheolwyr achos yn gyfarwydd ag 

amgylchiadau'r bobl ifanc, hwy oedd yn y sefyllfa orau i wybod a fyddai cymryd rhan yn y 

broses ymchwil yn bygwth eu llesiant. Cynghorodd rhai rheolwyr achos yn erbyn cysylltu 

â rhai pobl ifanc ar y sail bod eu drwgdybiaeth o oedolion yn ddifrifol a bod eu 

hymgysylltiad â'r TCI eisoes yn ansicr. Ystyriwyd y byddai hyd yn oed gofyn iddynt 

ystyried siarad ag oedolyn arall am eu profiadau o'r SCI yn gais a allai fod yn niweidiol a 

allai beryglu eu perthynas â'r TCI. Weithiau, yr oeddwn yn amau bod rheolwyr achos yn 

rhy amddiffynnol (neu'n rhy feddiannol) ar y bobl ifanc yr oeddent yn eu goruchwylio. 

Roeddwn hefyd yn ymwybodol o'r posibilrwydd y gallai rhai staff fod yn ceisio amddiffyn 

eu hunain: cynghori yn erbyn cyfweld â phobl ifanc benodol oherwydd iddynt ragweld y 

gallent fod yn feirniadol ohonynt. Er hynny, yr oeddwn yn parchu eu barn a'u 

penderfyniadau.   

Yn drydydd, roedd y cwestiynau a ofynnais i'r bobl ifanc yn canolbwyntio ar eu 

profiadau a'u barn am eu gorchmynion llys, rôl y TCI yn cefnogi cyflawniad y 

gorchmynion hynny, eu rhesymau dros (beidio) cydymffurfio, a, lle y bo'n berthnasol, y 

broses orfodi a'i heffaith arnynt. Ni holais am fanylion mwy personol, megis eu troseddau, 

trefniadau byw, sefyllfa deuluol, na phrofiadau o adfyd a thrawma. Roedd y pwyslais ar y 

System Cyfiawnder Ieuenctid a'u profiadau o'r asiantau/asiantaethau a phrosesau sydd 

ynddi. Fodd bynnag, er nad oeddwn wedi gofyn unrhyw gwestiynau am eu hamgylchiadau 

personol, gwirfoddolodd rhai pobl ifanc wybodaeth o'r fath yn ystod eu cyfweliad. Ar yr 

achlysuron hyn, fe wnes i fy ngorau i ddangos i'r person ifanc bod gennyf ddiddordeb yn yr 
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hyn yr oeddent yn ei ddweud, a fy mod yn meindio amdano, tra ar yr un pryd ceisio osgoi 

rhoi unrhyw bwysau arnynt i barhau i ddatgelu. 

Yn bedwerydd, arddangosais barch mawr at yr egwyddor o gyfrinachedd. 

Sicrhawyd pob cyfranogwr y byddai eu henwau/hunaniaeth (identity) yn cael ei chadw'n 

gyfrinachol drwy gydol pob cam o'r broses ymchwil. Cadwyd lleoliad y safleoedd ymchwil 

yn ddienw, ac wrth drawsgrifio cyfweliadau a gwneud nodiadau maes / arsylwadau, 

rhoddwyd dynodwr i bob cyfranogwr yn cynnwys llythyrau a rhifau a oedd yn ystyrlon i'r 

ymchwilydd yn unig. Fodd bynnag, nid oedd hyn yn ddigonol i ddileu'r posibilrwydd o 

adnabod yn llwyr (Bryman, 2016). Mae'r CYG yn nodi “A particular configuration of 

attributes can, like a fingerprint, frequently identify its owner beyond reasonable doubt” 

(CYG, 2003:39). Felly, mae unrhyw wybodaeth am gyfranogwyr a allai awgrymu neu 

ddatgelu eu hunaniaeth wedi'i hepgor o'r gosodiad hwn hyd eithaf fy ngallu, yn ogystal ag 

o'r adroddiadau a ddarparwyd i'r TCI unigol a'r BCI.  

Yn bumed, ac yn olaf, roedd yn bwysig cydnabod y gallai datgelu arferion gwael, 

neu densiynau rhwng yr oedolion sy'n cymryd rhan, gael effaith niweidiol arnynt; er 

enghraifft, drwy dargedu eu henw da unigol,neu'r TCI; a/neu drwy beryglu cydberthnasau 

oedd eisoes dan straen o fewn y TCI. Oherwydd hyn, roedd sicrhau bod hunaniaethau 

ymarferwyr a rheolwyr unigol yn cael eu cuddio yn yr adroddiadau adborth ac, wrth gwrs, 

yn y traethawd hwn, yn hollbwysig. Mewn un achos, roedd hyn yn amhosibl: yn un o'r  

TCI, dim ond un rheolwr achos oedd yn gyfrifol am bob ymyriad Goruchwyliaeth a 

Gwyliadwriaeth Ddwys (GGD), ac felly roedd yn amhosibl cuddio ei hunaniaeth yn yr 

adroddiad adborth i'r TCI. Fodd bynnag, sicrheais fod y wybodaeth yn yr adroddiadau yn 

ddiduedd ac yn ffeithiol. Mewn rhai achosion, fel gyda rheolwr achos plant ar GGD, 

ymgynghorais â'r cyfranogwyr cyn cynnwys gwybodaeth am eu harfer yn yr adroddiad i 

ofyn iddynt beth oedd eu barn am y pwyntiau yr oeddwn am eu codi. Drwy wneud hynny, 

nid oedd unrhyw arsylwadau / awgrymiadau ar gyfer gwella a gynhwyswyd yn yr 

adroddiad yn syndod i'r cyfranogwyr hynny. 

 

3.3.4 Preifatrwydd 

 

Mae'r drafodaeth uchod ar leihau niwed eisoes wedi cyffwrdd ag elfen bwysig o 

breifatrwydd – dienwi (anonymise) cyfraniadau cyfranogwyr. Roedd hyn, a'r mater 

cysylltiedig o storio'r holl ddata'n ddiogel, yn hollbwysig yn y broses ymchwil, a 

hysbyswyd yr holl gyfranogwyr am y mesurau a fyddai'n cael eu cymryd i ddiogelu eu 

hunaniaeth yn ystod y cyfnod ymchwil a'r broses o rannu’r canfyddiadau. Roedd y rhain yn 
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cynnwys: dienwi'r safleoedd ymchwil (TCI) yn ogystal â chyfranogwyr unigol; sicrhau bod 

unrhyw wybodaeth (gan gynnwys dyfyniadau) a allai ddatgelu hunaniaeth cyfranogwyr yn 

anfwriadol naill ai wedi'i hepgor neu yn cael ei chyflwyno ar ffurf wedi'i daduno; cadw 

recordiadau o gyfweliadau ar recordydd sain a ddiogelir gan gyfrinair a gedwid arnaf neu a 

storiwyd mewn drôr dan glo gartref bob amser; ac amgryptio’r recordiadau ar y cyfrifiadur 

a'r holl ffeiliau sy'n cynnwys data (cynradd ac eilradd) a gasglwyd o'r TCI. At hynny, ni 

chafodd unrhyw adroddiad, ffeil achos, nac unrhyw ddogfen arall sy'n cynnwys manylion 

personol am y bobl ifanc na'r TCI erioed eu cymryd oddi ar y safleoedd ymchwil. 

Mae'r pryder arall ynghylch parchu preifatrwydd cyfranogwyr yn gysylltiedig â'r 

egwyddor o gydsyniad gwybodus ac mae'n ymwneud â chael gafael ar ffeiliau achos y 

bobl ifanc. Nodwyd eisoes bod y canllawiau cyfweld ar gyfer y bobl ifanc wedi llywio'n 

glir yn fwriadol o bynciau'n ymwneud â'u bywydau preifat; fodd bynnag, canfuwyd 

gwybodaeth o'i fath mewn digonedd yn eu ffeiliau achos. Yn unol â gofynion Deddf 

Diogelu Data 1998 (y ddeddfwriaeth berthnasol ar yr adeg y cafodd y gwaith maes ei 

gynllunio a'i ymgymryd), cafwyd caniatâd gan reolwr y TCI i gael mynediad i'r ffeiliau 

hyn. Fodd bynnag, nid ymgynghorwyd â'r bobl ifanc eu hunain a'u rhieni. Er y gellir 

cyfiawnhau hyn ar y sail nad oedd y ffeiliau'n perthyn i'r defnyddwyr gwasanaeth ond yn 

hytrach eu bod yn eiddo i'r TCI, roedd y ffaith na fyddai'r defnyddwyr gwasanaeth yn cael 

cyfle i wrthod yr hyn y gellid ei ystyried yn ymosodiad ar eu preifatrwydd yn fy mhoeni. 

Mae'r CYG  yn rhoi'r cyngor canlynol ynglŷn â defnyddio cofnodion sy'n bodoli 

eisoes at ddibenion ymchwil: 

 

“In cases where subjects are not approached for consent because a social researcher 

has been granted access, say, to administrative or medical records or other research 

material for a new or supplementary inquiry, the custodian’s permission to use the 

records should not relieve the researcher from having to consider the likely 

reactions, sensitivities and interests of the subjects concerned. Where possible and 

appPGAriate, subjects could be approached afresh for consent to any new enquiry.” 

(CYG, 2003:32). 

 

Er nad yw ffeiliau achos yn cael eu llunio fel "deunydd ymchwil" – nid ydynt wedi'u 

coladu er budd ymchwilwyr cymdeithasol – mae cyngor CYG yn dal yn berthnasol. Y 

frawddeg ganolog, yn fy marn i, yw'r un olaf: dylai'r ymchwilydd ystyried cysylltu â 

defnyddwyr gwasanaeth am eu caniatâd ‘lle bo'n bosibl ac yn briodol’ (ibid., 

ychwanegwyd y pwyslais). 
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Ar ôl llawer o fyfyrio a nifer o sgyrsiau gyda'm goruchwylwyr, yn y pen draw, 

penderfynom ar gyfiawnhad pragmatig a oedd yn bodloni fy mhryder moesol: byddai 

ceisio caniatâd gan bobl ifanc a'u rhieni i gael mynediad i'w ffeiliau achos yn debygol o 

gael effaith negyddol ar fy ngallu i fwrw ’mlaen efo’r astudiaeth. Mae Evans (2006), yn 

gyson â'r farn hon, yn dadlau y byddai'r anhawster o gael caniatâd gan y bobl ifanc i gael 

mynediad i’w ffeiliau achos “probably [would] have jeopardised the whole research 

venture” (t.115). Mae Hayes a Devaney (2004), mewn ymosodiad ar yr hyn y maent yn ei 

ystyried yn or-reoleiddio mynediad i ffeiliau achos gwaith cymdeithasol, yn dadlau “in 

seeking to protect the rights of vulnerable individuals, the lives of these same individuals 

may go unstudied with the consequence that they receive less appPGAriate services” 

(t.313). Er fy mod wedi fy argyhoeddi nad oeddwn yn ymddwyn yn anfoesol drwy beidio â 

cheisio caniatâd y bobl ifanc yn fwriadol i gael mynediad i'w ffeiliau achos, cymerais ofal 

ychwanegol, serch hynny, i sicrhau na chofnodais unrhyw wybodaeth nad oedd yn 

berthnasol i'r astudiaeth.  

 

3.4.5 Twyll 

 

Mae canllawiau’r CYEC yn nodi y dylid cynnal ymchwil yn gyffredinol yn agored a heb 

dwyll (t.30). Fodd bynnag, mae'n cydnabod “there are occasions when the use of covert 

research methods is necessary and justifiable” (t.9). Mae gan y CTP a CYG safbwyntiau 

tebyg: yn ei hanfod, nid yw twyll yn cael ei annog, ond nid yw'n cael ei wahardd ychwaith. 

Gyda chyfiawnhad priodol (e.e. angenrheidrwydd), derbyniir rhywfaint o dwyll neu 

'ymchwil gudd': “any departure from a consent approach should be fully justified and… 

submitted to the [research ethics committee] to be reviewed” (CYEC, 2015:30). Mae CYG  

(2003) yn ymhelaethu ymhellach bod twyll yn rhan arferol o ryngweithio cymdeithasol, a'i 

bod yn afrealistig ar y sail hon i wahardd twyll yn llwyr o ymholiad cymdeithasol. Ar gyfer 

Bryman (2016), nid yn unig y mae gwahardd twyll yn afrealistig, mae hefyd yn “rarely 

feasible or desirable to provide participants with a totally complete account of what [one’s] 

research is about” (t.134). 

 Gellid dadlau efallai bod elfen o dwyll wedi ymddangos yn fy nghynnig a sgyrsiau 

cychwynnol gyda rheolwyr TCI wrth drafod mynediad. Er i'm bwriadau gael eu gwneud 

yn glir – astudio arferion gorfodi gorchmynion cyfiawnder troseddol o fewn y TCI – 

rhoddais fwy o bwyslais yn fwriadol ar y 'gweithdrefnau' gorfodaeth a oedd ar waith yn y 

TCI yn hytrach na dylanwadau ar benderfyniadau staff. Drwy bwysleisio gweithdrefnau, 

credais y byddai'r TCI yn fwy parod i gefnogi'r astudiaeth. Fodd bynnag, ar ôl i mi fynd 
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mewn i’r maes, ac wrth i'm perthynas â'r staff ddatblygu, siaradais fwyfwy â hwy a'u holi 

am achosion penodol o wneud penderfyniadau, gan esbonio sut yr oedd hyn yn bwysig i'm 

dealltwriaeth o weithredu gweithdrefnau gorfodaeth.  

 Yn fy marn i, nid oedd mabwysiadu'r dull hwn yn dwyllodrus. Gwnaed fy 

amcanion yn glir i'r holl gyfranogwyr o'r dechrau ac ni newidiodd y rhain erioed; y cyfan a 

newidiodd oedd y pwyslais. Fel y mae'n digwydd, yr oeddwn yn dibynnu'n drwm ar 

nodiadau a gofnodwyd yn ffeiliau achos y bobl ifanc i olrhain penderfyniadau gorfodaeth 

yr ymarferwyr. Ni allwn fod wedi rhannu'r bwriad hwn â'r TCI cyn dechrau ar y gwaith 

maes oherwydd, a dweud y gwir, nid oeddwn yn ymwybodol o ddyfnder / ehangder y 

wybodaeth a gynhwyswyd yn y ffeiliau tan o leiaf ychydig wythnosau wedi dechrau casglu 

data. Roedd anwybodaeth, felly, yn ogystal â phwyslais bwriadol, yn chwarae rhan wrth 

lunio'r cynnig ymchwil a'r wybodaeth a roddwyd i staff.  

Roedd un agwedd bwysig (dull) o'r broses ymchwil, yn fy marn i, yn cynnwys 

elfen gudd: arsylwi staff yn eu hamgylchedd dyddiol (yn swyddfeydd y TCI). Drwy leoli 

fy hun ar safle'r TCI, gallwn wrando ar sgyrsiau rhwng staff a gweld eu hymwneud â'i 

gilydd a'r bobl ifanc oedd yn mynychu’r safle. Fel hyn, dysgais lawer am y 'diwylliant' 

(neu'r diffyg diwylliant) o fewn y TCI; natur sydyn llawer o benderfyniadau sy’n ymwneud 

â diffyg cydymffurfiaeth; a'r ffyrdd y dehonglodd staff eu gweithdrefn torgorchymyn a 

gorfodaeth swyddogol. Efallai mai'r profiad mwyaf mewnweledol oedd y sgyrsiau y 

clywais rhwng staff yn mynegi eu meddyliau (ac yn aml eu rhwystredigaethau) am y TCI, 

y bobl ifanc, y rheolwyr, a llawer o bynciau cysylltiedig eraill. Er bod yr holl staff yn 

gwybod pwy oeddwn i (myfyriwr ymchwil) a'r hyn yr oeddwn yn ei wneud (casglu data ar 

ddiffyg cydymffurfiaeth ac ymarfer gorfodi), efallai na fyddent wedi bod yn ymwybodol 

bob tro yr oeddwn yn gwrando. Wedi dweud hynny, gofynnais gwestiynau weithiau a 

fyddai wedi ei gwneud yn glir fy mod yn gwrando / wedi clywed.  

Caiff hanfod fy nghyfiawnhad dros beidio â bod yn agored gyda'r TCI am fy 

sylwadau parhaus ei gofnodi yn y dyfyniad canlynol gan y CTP: “Covert research may be 

allowed where the ends might be thought to justify the means”, acknowledging that “there 

are some circumstances where attempts to gain individual consent would be 

counterproductive” (t. 6). Roedd gallu gwrando ar 'siarad siop' a sgyrsiau anffurfiol yn fy 

helpu i ddeall sut y gwnaethpwyd penderfyniadau am dorgorchymyn gan wahanol 

ymarferwyr. Nid oedd hyn mor amlwg (‘clear-cut’) ag yr oedd rhai ymarferwyr yn hoffi ei 

bortreadu mewn cyfweliad. Pe byddwn wedi dweud wrth y staff fy mod yn gwrando ac yn 

ysgrifennu nodiadau am eu sgyrsiau anffurfiol, efallai y byddant wedi gostwng eu lleisiau; 

rhoi'r gorau i siarad wrth i fi ddod i mewn i’r ystafell; neu'n waeth byth, fy osgoi'n gyfan 
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gwbl. Byddai wedi bod yn llawer anoddach, os nad yn amhosibl, adeiladu perthynas dda â 

hwy, gan y byddent yn amau bod popeth a ddywedasant wrthyf neu yn fy mhresenoldeb yn 

cael ei nodi a'i farnu (nid oedd hyn yn wir, wrth gwrs). Yn ogystal â bod yn niweidiol i'm 

hymchwil fy hun, gallai hyn gael effaith andwyol ar ddeinameg ac awyrgylch y swyddfa, 

i'r pwynt nad oedd yr hyn yr oeddwn yn ei arsylwi bellach yn adlewyrchu'r digwyddiadau 

arferol, dydd i ddydd, ar y safle.  

 

3.4 Paratoi 

 

Yn ystod blwyddyn gynta’r astudiaeth, tra’n dechrau adolygu’r llenyddiaeth a dirnad fy 

nylanwadau deallusol, mynychais fodiwlau hyfforddiant ymchwil a gynigiwyd gan y 

brifysgol, a chwblhau aseiniadau perthnasol. Prif ganolbwynt y modiwlau yma oedd 

dyluniadau ymchwil, a cynorthwyant fy nealltwriaeth o ddiben a natur dulliau ymchwil 

penodol. Mynychais hefyd gyrsiau hyfforddiant ymchwil y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, 

a wnaeth ddatblygu fy nealltwriaeth o, a natur ymchwil ansoddol ymhellach. Yn ogystal â 

hyn, mynychais gwrs ‘gwrando actif’ a sesiynau hyfforddiant ar ddiogelu (safeguarding) a 

chyfweld cymhellol (motivational interviewing) – darparwyd y rhain gan y TCI lleol lle’r 

oeddwn yn gwirfoddoli. 

Cyn dechrau ar y gwaith maes, myfyriais yn ddifrifol ynglŷn â sut y gall fy 

ngwerthoedd, profiadau, a safbwyntiau damcaniaethol ac ideolegol ddylanwadu ar y broses 

ymchwil a fy nehongliad o’r data (gweler y cysyniad o ‘reflexivity’ yn, e.e. Berger, 2015; 

Hammersley ac Atkinson, 2007). Er enghraifft, er yr oedd fy nealltwriaeth o ‘blant yn 

gyntaf’ a’i gymhwysiad i dorgorchymyn cyn mynd mewn i’r maes wedi’i seilio ar 

ddadansoddiad gofalus o bolisïau a llenyddiaeth, ni dybias mai fy nehongliad i oedd yr 

unig bosibilrwydd. Felly, er yr oedd gennyf syniad eglur o ‘blant yn gyntaf’ (gweler y 

diffiniad gweithredol a’r drafodaeth ym Mhennod 1, adran 1.4), ni dybiais y byddai 

cyfranogwyr yn rhannu’r ddealltwriaeth hon. Ni allwn dybio nad oedd eu penderfyniadau 

wedi’u cymell gan gonsyrn ‘plant yn gyntaf’ o hyrwyddo llesiant y plentyn os nad oeddent 

yn rhannu fy nealltwriaeth i o’r athroniaeth.  

Myfyriais ar rybudd Wax (1979) o duedd myfyrwyd i “expect to be able to 

subordinate those aspects of themselves [age, gender, temperament, ethnicity] to the 

exigencies of performing research” tra, yn baradocsaidd, bod y ffactorau hyn mewn 

gwirionedd yn “magnified in the process of developing interactions with strangers” 

(p.509). Ystyriais sut y gall ffactorau megis fy oedran, ymddangosiad, acen, ethnigrwydd, 

rhyw, a dosbarth cymdeithasol effeithio ar ganfyddiad y cyfranogwyd ohonof ac ar ein 
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perthnasau gwaith maes. Er enghraifft, roeddwn yn rhagweld y byddai fy oedran ifanc (23-

24 blwydd tra’n ymgymryd â’r gwaith maes), tra’n fanteisiol o ran datblygu perthynas dda 

gyda’r bobl ifanc, efallai hefyd yn rwystr os canfu’r staff fy mod yn rhy ifanc i wneud darn 

‘difrifol’ o ymchwil. Cafodd y pryder hyn ei atgyfnerthu gan ymwybyddiaeth ddifrifol o’m 

diffyg profiad ymchwil a gwybodaeth am weithrediad dydd-i-ddydd y TCI. O ganlyniad i 

hyn, gwnes ymdrech fwriadol i hyrwyddo hunaniaeth fel ‘dysgwr’ ac i ymddwyn yn unol â 

hynny: mi wnes i sicrhau bod y cyfranogion yn sylweddoli fy mod eisiau dysgu ganddynt 

hwy – yr ‘arbenigwyr’.  

Yn gysylltiedig i hyn oedd fy nghonsyrn ynglŷn â’r ffordd orau i lywio fy rôl fel 

‘ymchwilydd’: ar un llaw, doedd dim dianc rhag y ffaith mai ‘allanolwr’ oeddwn, ond ar y 

llaw arall, mi wnaeth fy nhrochiad bwriadol a hirfaith yn amgylchedd gwaith y 

cyfranogwyr f’arwain, i ryw raddai,  i fod yn ‘fewnwr’ (gweler e.e. Ocheing, 2010; 

Milligan, 2014; Berger, 2015). Yn wir, yn TCI B cefais fy ‘nerbyn’ gan y staff yn weddol 

fuan, ac o fewn dim amser yn clywed clebran (gossip), straeon / problemau personol, 

cyfrifon o gystadleuaeth o fewn y TCI, a llawer mwy. Tra’r oedd y derbyniad hwn yn 

amhrisiadwy o ran didwylledd y staff pan yn trafod eu gwaith, bu’n rhaid i mi yn aml gilio 

o sgyrsiau neu ffeindio esgus i adael pan fu’r pwnc yn troi yn rhy bersonol.  

O ran fy acen a’m ymddangosiad corfforol (yn cynnwys yr hyn a wisgais), 

dibynnais ar synnwyr cyffredin, atgasedd tuag at ffalsrwydd, a’m profiad helaeth o weithio 

gyda phobl ifanc: rhaid bod yn ddiffuant. Byddai ymdrechion ffug i ymaddasu fy acen neu 

ymddangosiad yn ôl y cwmni penodol wedi bod yn anghynaliadwy, gan wahodd 

cyhuddiadau o annidwylledd ac efallai yn rhwystro cyfranogiad.  

O ran rhyw, gallaf weld nawr nad oeddwn wedi rhagweld na gwerthfawrogi’n 

llawn yr effaith y gall bod yn fenywaidd ei gael ar berthnasau gwaith maes. Er yr oeddwn 

yn ymwybodol o rai o’r anawsterau mae ymchwilwyr benywaidd wedi’u wynebu (e.e. 

peidio cael eu cymryd o ddifrif, cael eu beirniadu am beidio cydymffurfio â stereoteipiau o 

‘fenyweidd-dra’), yn enwedig mewn sefyllfaoedd lle’n ceisio astudio grwpiau wedi’u 

dominyddu gan ddynion (e.e. Gurney, 1985), nid oeddwn wedi rhagweld rhai o’r 

anawsterau eraill a godwyd. Er enghraifft, roedd yr holl bobl ifainc gyda hanes 

torgorchymyn yn fechgyn, gyda sawl un ohonynt â thad oedd wedi cefnu arnynt ac wedi 

cael profiadau o ddiffyg gofal ac/neu wrthodiad canfyddedig gan eu mam; ymhellach, 

roedd sawl un ohonynt wedi gweld eu mam yn cael sawl partner, yn aml yn rai treisgar. Er 

y dylid petruso cyn honni cysylltiadau achosol, o ystyried y cyd-destun yma, efallai nad 

oedd yn syndod fod gan gymaint o’r bobl ifanc gred hynod sâl o fenyeod – sef bod pob 
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merch a menyw yn ‘butain’ (‘slags’, neu ‘jezzies’). Bu’n rhaid i mi dybio, felly, gan fy 

mod innau yn fenyw, eu bod yn fy ngweld i yn yr un ffordd.  

Mewn rhai o’r grwpiau cyntaf y mynychais, roedd rhai o’r bobl ifanc yn fwriadol 

yn dechrau siarad mewn ffordd bawlyd ynglŷn â menywod pan oeddwn i o fewn tafliad 

carreg. Dehonglais i hyn fel eu ffordd hwy o fy mhrofi i (roeddwn wedi tystio hyn sawl 

gwaith o’r blaen), ac mi wnaethan stopio cyn gynted iddynt sylweddoli nad oeddwn yn 

cymryd eu sylwadau yn bersonol a nad oeddwn am gael fy nigalonni. Felly er y credaf i’m 

‘derbyniad’ gan y bobl ifainc gymryd mwy o amser oherwydd fy rhyw, rwyf hefyd yn 

credu bod bod yn fenyw (ac yn ifanc) – a ellir canfod yn llai ‘brawychus’ (intimidating) – 

wedi helpu llif y sgwrs yn ystod cyfweliadau. Wedi dweud hynny, nid wyf yn ystyried fy 

hun i fod yn ‘fenywaidd’ mewn ffordd ‘stereoteip’, a chredaf bod fy ngallu i siarad yn 

hawdd am destunau sy’n draddodiadol yn cael eu cysylltu â gwrywod (e.e. beiciau modur, 

pêl-droed, rygbi) wedi bod yn fantais fawr. Ni chafodd y ddeinameg yma ei theimlo tra’n 

siarad â’r cyfranogwyr proffesiynol gwrywaidd yn yr astudiaeth; efallai o achos eu 

proffesiynolrwydd, neu/hefyd gan nad oeddent yn gweithio mewn amgylchedd wedi’i 

ddominyddu gan ddynion.  

Ffactor arwyddocaol arall o ran parodrwydd y bobl ifanc i siarad gyda fi oedd ble’r 

oeddwn i’n byw, neu o ble’r oeddwn i’n dod. Rhoddwyd yr argraff i mi gan rai o’r bobl 

ifainc na fyddent wedi siarad gyda fi petawn i’n byw mewn un o’r ardaloedd yr oeddent 

hwy yn ‘brawychu’ (‘terrorize’ – term y bobl ifanc am ymddwyn yn wrthgymdeithasol). 

Ategodd hyn bwysigrwydd a manteision gwneud gwaith maes mewn ardal nad yw’n 

gartref i chi. 

 

3.5 Dulliau ymchwil 

 

Yn yr adran hon, trafodir pob un o’r dulliau ymchwil a ddefnyddiwyd yn ystod cyfnod 

casglu data yr astudiaeth hon. Cânt eu trafod yn y drefn ganlynol: dadansoddi ffeiliau 

achos; cyfweliadau; grwpiau ffocws; ac arsylwadau. 

 

3.5.1 Adolygu ffeiliau achos 

 

Adolygwyd 45 o ffeiliau achos yn yr astudiaeth hon. O’r rhain, cafodd 32 eu hadolygu’n 

‘llawn’ (h.y. eu dadansoddi er mwyn y ddau ddiben yr amlinellir yn y paragraff isod). O’r 

32 ffeil, roedd 16 ohonynt yn perthyn i bobl ifanc gydag un drosedd ‘torgorchymyn 

cyfiawnder troseddol’ (TgCT) neu fwy wedi cofnodi (8 o bob TCI, pob un yn wrywaidd); 
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roedd y 16 arall yn perthyn i bobl ifainc heb ddim trosedd TgCT (8 o bob TCI, pob un yn 

wrywaidd) (trafodir sut y detholwyd y ffeiliau yma yn adran 3.2.2). Ffeiliau merched ar 

orchmynion cyfiawnder troseddol oedd yr 13 ffeil arall (9 o DCI A, 4 o DCI B) a dim ond 

yn rhannol y cafodd rheiny eu hadolygu. Hynny yw, cawsant eu dadansoddi ar gyfer yr ail 

bwrpas a amlinellir isod yn unig. 

Roedd diben dadansoddi’r ffeiliau achos yn ddeublyg: yn gyntaf, er mwyn dilyn 

penderfyniadau gweithwyr TCI (rheolwyr achos, rheolwyr gweithrediadau, a, phan yn 

berthnasol, rheolwr y TCI) gam-wrth-gam wrth iddynt ymateb i ddiffyg cydymffurfiaeth 

gan blant ar orchmynion cyfiawnder troseddol, ac hefyd er mwyn nodi canlyniad yr achos 

llys ar gyfer y plant a gafodd eu hanfon yno o dan broses ‘orfodi’. Roedd y cyfiawnhad 

(neu ddiffyg cyfiawnhad) dros benderfyniadau yn ddiddordeb penodol, ac felly hefyd nodi 

a oedd y rhesymau a gofnodwyd yn y nodiadau achos yn cydlynu â’r rhai datganiedig 

mewn dogfennau swyddogol, megis adroddiadau torgorchymyn a llythyrau rhybudd. 

Roedd cofnodion penderfyniadau staff yn y ffeiliau achos hefyd yn fan cyfeirio defnyddiol 

ar gyfer cyfweliadau unigol, ac yn galluogi cymharu'r atebion a roddwyd gan y staff yn 

ystod y cyfweliadau hynny â'r cofnodion yn y ffeiliau achos.  

Ail ddiben dadansoddi ffeiliau achos oedd cael darlun gweddol glir o ddemograffeg 

y plant. Yn y 32 ffeil achos a adolygwyd yn llawn, rhoddwyd sylw arbennig i sut yr oedd y 

ddemograffeg hyn yn ymwneud â'u hamgylchiadau cyn, yn ystod, ac yn dilyn achosion neu 

episodau o ddiffyg cydymffurfiaeth. 

Anodd oedd cyflawni y nodau yma. Roedd yn mynnu llawer iawn o groesgyfeirio 

rhwng gwahanol adrannau o'r ffeiliau achos, yn ogystal â sgyrsiau gydag ymarferwyr, 

gwirfoddolwyr a rheolwyr y TCI. Dadansoddi'r ffeiliau achos oedd elfen fwyaf llafurus ac 

anodd y gwaith maes o bell ffordd, yn bennaf oherwydd y rhesymau canlynol: cynnwys y 

dogfennau / cofnodion yn y ffeiliau achos; a natur y dogfennau / cofnodion hynny. 

Trafodir y ddau fater hyn maes o law, ond yn gyntaf, rhennir fy rhesymau dros ddewis 

ffeiliau achos fel prif ffynhonnell dadansoddi, gan ddilyn hynny â throsolwg cryno o 

fformat y ffeiliau.  

Dewiswyd ffeiliau achos fel gwrthrychau i’w dadansoddi oherwydd y cyfoeth o 

ddata a gynhwyswyd ynddynt – nid yn unig am ymwneud y bobl ifanc â'r TCI, ond hefyd 

am lawer o agweddau eraill ar eu bywydau a oedd yn debygol o fod wedi effeithio ar eu 

hymwneud â'r SCI. Roeddent yn cynnwys llu o ddogfennau a thestunau eraill, gan 

gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i: 
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 Ffurflenni asesu ASSET ac/neu AssetPlus;  

 Cofnodion troseddau, llys, llety, addysg, ac ymyriadau TCI;  

 Nodiadau achos;  

 Nodiadau goruwchwiliaeth (rhwng rheolwyr ac ymarferwyr, a rhwng ymarferwyr a 

phobl ifainc);  

 Cofnodion diffyg cydymffurfiaeth a phenderfyniadau cysylltiedig;  

 Cyfiawnhad pobl ifanc am eu diffyg cydymffurfiaeth a chyfiawnhad 

ymarferwyr/rheolwyr gweithrediadau am benderfyniadau gorfodi; 

 Llythyrau rhybudd a llythyrau apwyntiadau;  

 Adroddiadau cyn-ddedfryd, adroddiadau ‘cynnydd’, ac adroddiadau torgorchymyn;  

 Cofnodion, ac adroddiadau ar sail, cyfarfodydd Rheoli Achosion Uwch;  

 Cofnodion cyfarfodydd amlasiantaeth cynllunio achos; 

 Adroddiadau seicolegwyr;  

 Cofnodion o atgyfeiriadau diogelu; 

 Cytundebau Gorchymyn Atgyfeiriad; a,  

 ‘Cytundebau Dechrau Gorchymyn’ (yn TCI A). 

 

Roedd ffeiliau achos yn ffynonellau gyfoethog o wybodaeth ac yn amhrisiadwy o ran 

cynyddu fy nealltwriaeth o’r broses a phenderfyniadau ‘gorfodi’. Rheswm arall dros 

ddewis astudio ffeiliau achos oedd y ffaith eu bod yn 'fyw' – h.y. yn cael eu diweddaru'n 

barhaus (cyhyd ag y byddai person ifanc yn ymwneud â'r TCI). Roedd hyn yn golygu y 

gellid olrhain eu cynnydd gyda'u gorchmynion yn ddiweddarach (gwnaed hyn chwe mis ar 

ôl i samplau'r ffeiliau achos gael eu dewis).  

Storiwyd y ffeiliau achos yn electronig mewn dau leoliad. Roedd y rhan fwyaf o'r 

dogfennau'n cael eu storio yn 'O Drive' y TCI, tra bod cynnydd y bobl ifainc o ddydd i 

ddydd wedi'i gofnodi ar system rheoli achosion TCI (lle canfuwyd y ffurflenni ASSET 

a/neu AssetPlus hefyd). Roedd cael gafael ar y ffeiliau achos yn fater cymharol syml, ond 

roedd y broses o ddarllen y ffeiliau, cysylltu nodiadau achos / cofnodion digwyddiadau â 

dogfennau perthnasol neu dystiolaeth arall, a gwneud synnwyr o'r gwahanol destunau, yn 

heriol. Fel y nodwyd eisoes, roedd yr anawsterau'n ddeublyg. Roedd y cyntaf yn ymwneud 

â chynnwys y ffeiliau; yr ail yn ymwneud â natur y dogfennau / cofnodion oedd yn y 

ffeiliau. Ymhelaethir ar yr heriau hyn yn y ddwy is-adran ganlynol. 
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3.5.1.1 Cynnwys y ffeiliau achos 

 

Er gwaethaf ehangder y wybodaeth a gynhwysir yn y ffeiliau, canfuwyd bylchau 

sylweddol hefyd. Er enghraifft, anghyson oedd defnydd y tab 'episodau cyfreithiol' lle'r 

oedd staff i fod i gofnodi unrhyw gyfnodau a dreuliwyd yn y ‘system ofal’. Ychydig iawn 

o wybodaeth y gellid ei chasglu o'r tab hwn ar y system rheoli achosion, felly roedd yn 

rhaid dod o hyd i dystiolaeth mewn mannau eraill yn y ffeil, megis mewn adroddiadau cyn-

dedfryd. Yn aml, ar ôl sawl ymdrech ofer i ddod o hyd i wybodaeth yn y ffeil achos, rhaid 

oedd gofyn i'r rheolwr achos yn uniongyrchol.  

Enghraifft arall o 'fylchau' o'r fath oedd defnydd staff o AssetPlus – rhan ganolog 

o'r ffeil sy'n galluogi asesiad llawer mwy cynhwysfawr o'r plentyn o'i gymharu â'i 

ragflaenydd, Asset. Roedd disgwyl i'r TCI ddefnyddio AssetPlus yn eu hasesiad 

cychwynnol o'r plentyn, a diweddaru'r rhannau perthnasol pan adolygwyd cynnydd y plant 

ar eu gorchmynion. Er mai'r asesiad cychwynnol oedd y mwyaf manwl yn ddieithriad 

(roedd cynnwys yr asesiadau adolygu yn aml yn union yr un fath â'r asesiad cychwynnol), 

hyd yn oed wedyn, roedd rhai rhannau o'r ffurflenni'n amlwg yn foel. Yn fwyaf 

rhwystredig efallai, oedd canfod pa mor aml y gadawyd y cyfan neu ran o holiadur 

'hunanasesu' y plentyn, a holiadur eu rhiant / gwarcheidwad, yn wag. Er y gellid egluro hyn 

yn rhannol gan statws cymharol newydd AssetPlus yn y ddau TCI ar y pryd (dim ond ers 

rhwng 12 a 18  mis y bu'r system yn weithredol), dywedodd staff bod cwblhau’r asesiad 

cyfan yn cymryd mwy na dwy awr. I rai o'r staff, roedd yn her cael y bobl ifanc i eistedd i 

lawr hyd yn oed am ddeng munud. 

Roedd y wybodaeth am hanes / leoliadau addysgol a gynhwyswyd yn y ffeiliau 

achos hefyd yn ddiffygiol. Roedd hyn yn ddraenen cyson yn ochr y rheolwyr achos, a'r 

rhan fwyaf ohonynt yn cwyno'n aml am y berthynas wael oedd gan y TCI ag ysgolion 

(roedd yn ymddangos bod y berthynas â darparwyr Addysg Amgen yn well). Byddai un 

rheolwr achos yn arbennig yn aml yn hel atgofion o’r dyddiau lle'r oedd yn gwybod yn 

union 'beth oedd yn digwydd' yn yr ysgolion ac yn sicrhau bod yr ysgolion yn gweithredu 

eu dyletswyddau statudol (drwy fygwth mynd â nhw i'r llys). Roedd cynnwys un neu fwy o 

gynrychiolwyr y sector addysg yn y TCI, ym marn y rheolwr achos hwn, yn 'arbrawf 

aflwyddiannus' oedd yn creu rhwystr porthgadw rhwng y rheolwyr achos a'r ysgolion ac, o 

ganlyniad, yn gwneud ysgolion yn llai atebol i'r TCI. 

Er ei bod yn ymddangos bod y ceudod yn y wybodaeth am addysg yn deillio'n 

bennaf o system rhannu gwybodaeth wan rhwng darparwyr addysg a'r TCI, nid oedd yr un 

esboniad yn ymestyn i'r amrywiad sylweddol yn swm ac ansawdd y wybodaeth a 
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gynhwysir mewn gwahanol ffeiliau achos. Un o'r ffynonellau data mwyaf gwerthfawr wrth 

astudio penderfyniadau gorfodaeth oedd y nodiadau achos neu'r 'cofnodion cyswllt' a 

wnaed gan reolwyr achos. Fodd bynnag, roedd cyfoeth y cofnodion hyn yn amrywio o un 

achos / ymyriad i'r nesaf, yn dibynnu ar bwy oedd yn goruchwylio’r plentyn. Roedd rhai 

rheolwyr achos yn ysgrifennu traethodau tra bod eraill prin yn ysgrifennu brawddeg. 

Pwysleisiodd y darganfyddiad hwn, ymysg eraill, bwysigrwydd lleoli fy hun ar safle'r TCI 

er mwyn gwneud yr ymchwil: os oedd unrhyw wybodaeth ar goll neu'n aneglur, gallwn 

ofyn i'r rheolwr achos neu'r gweithiwr perthnasol egluro / lenwi'r bwlch. Wedi dweud 

hynny, yr oeddwn yn ymwybodol o'r posibilrwydd y gallai gweithwyr gam-gofio 

gwybodaeth, neu yn wir, ddyfeisio ‘atgofion’.  

Pam, felly, oedd amrywiad mor sylweddol yn ansawdd cadw cofnodion? Mae’n 

deg dweud y gellid disgrifio rhai aelodau o staff  fel 'recordwyr minimalaidd'. Mewn 

lleiafrif o achosion, ymddengys fel petai cofnodion prin y rheolwyr achos yn adlewyrchu 

eu hagwedd tuag at eu gwaith gyda'r bobl ifanc yn gyffredinol. Mae'r dyfyniadau canlynol 

o'm log ymchwil yn dangos fy sioc ar ba more annigonol a hunanfodlon yr oedd un 

ymarferydd gydag un o'i achosion: 

 

I was looking at a case today to understand why a young person on a YRO is being 

breached. All I could find on his case notes in the weeks leading up to the breach 

hearing were five brief statements from different case managers stating “missed 

appointment” and either “[enw’r person ifanc] refused to turn up” or “No 

explanation”. No evidence of any attempt to chase these up or to get an 

explanation… two warning letters in file, no breach report yet… What happened? 

 

[Tua wythnos yn ddiweddarach]… Just spoke to [enw’r rheolwr achos] for [enw’r 

person ifanc]’s case. Asked him what was going on… he said that he didn’t know, 

that he was on holiday, that the young person was supposed to see the duty case 

manager but he didn’t turn up. I asked him if the young person knew that [enw’r 

rheolwr achos] was going on holiday and that he would have to see the duty case 

manager for three weeks… he said that he “definitely mentioned it” to the YP. 

There’s no evidence in file whatsoever… Asked [enw’r rheolwr achos] what made 

him decide to breach (I mean, come on, on what information was he basing this?!) 

and he said that YP is “obviously not engaging with us, is he?” 
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Er bod cofnodion gwael yr ymarferydd penodol hwn yn adlewyrchu ei agwedd 

hunanfodlon, yn gyffredinol, nid oedd hyn yn gynrychiadol o agwedd ymarferwyr eraill. 

Mae Garfinkel (1967, a ddyfynnwyd yn Evans, 2016) yn ein gwahodd i ystyried rhesymau 

eraill pam fod y wybodaeth mewn ffeiliau achos yn ddiffygiol weithiau. Un esboniad 

synhwyrol cyffredin y mae'n ei gynnig yw nad oes gan ymarferwyr yr amser i gadw 

cofnodion cynhwysfawr. Yn sicr, roedd llawer o ymarferwyr i'w gweld yn cael eu llethu 

gan waith. Er gwaethaf cyfeiriadau mynych gan y rhan fwyaf o ymarferwyr at y 

gostyngiad sylweddol ym maint eu llwythi achosion statudol dros y blynyddoedd diwethaf, 

roedd consensws bod yr achosion yr oeddent bellach wedi gorfod delio â hwy yn llawer 

mwy cymhleth ac yn mynnu llawer mwy o waith, yn enwedig cynllunio rhyngasiantaethol. 

Fodd bynnag, cwyn fwy cyffredin ymhlith ymarferwyr yn y ddau TCI oedd nad oeddent 

wedi hyfforddi / cytuno i eistedd o flaen cyfrifiadur: roeddent yno i 'wneud gwahaniaeth i'r 

bobl ifanc', ac roedd hyn, wrth gwrs, yn gofyn am dreulio amser o safon gyda'r bobl ifanc. 

Yn eironig, fodd bynnag, roedd y rhai a oedd yn cwyno'n fwyaf cyhoeddus ac aml am y 

gofynion cofnodi hefyd yn tueddu i gael llai o gysylltiadau â’r bobl ifainc oeddent yn eu 

goruwchwilio. 

Esboniad posibl arall am fylchau yn y cofnodion fyddai bod ymarferwyr, drwy 

beidio â chofnodi eu bwriadau neu eu targedau, yn llai tebygol o gael eu canfod / dal yn 

atebol pe baent yn methu â gweithredu neu gyflawni'r targedau hynny:  

 

“… the act of writing something down usually commits someone to doing 

something… By the same token, not writing something down commits nobody to 

anything. It is surely quite likely that hard-pressed practitioners sometimes do not 

write things down precisely because it saves them work. Many will strive to honor 

the unwritten contract, but they will wish to avoid the embarrassment of failing to 

implement recorded action plans.” (Evans, 2016:7).  

 

Beth bynnag fo'r rhesymau dros y bylchau gwybodaeth yn y ffeiliau achos, roedd y broses 

ymchwil yn sicr yn hwy fel canlyniad. Gwaethygwyd hyn ymhellach gan arferion cofnodi 

anghywir llawer o'r staff. Er enghraifft, er y cofnodwyd mewn rhai ffeiliau achos un neu 

fwy o droseddau torgorchymyn cyfiawnder troseddol (TgCT), nid oedd dim tystiolaeth 

ategol i’w ganfod (e.e. cofnodion o ddiffyg cydymffurfiaeth, llythyrau rhybuddio, 

adroddiadau torgorchymyn) unrhyw le yn y ffeil. Yn y pen draw, darganfyddais fod y staff 

wedi cofnodi troseddu torgorchmyn lle nad oedd dim wedi digwydd: yr hyn oedd wedi 

digwydd oedd bod y gorchymyn wedi'u dirymu oherwydd troseddu pellach, nid diffyg 
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cydymffurfiaeth. Roedd hyn yn adlewyrchu camddealltwriaeth gysyniadol a chyfreithiol 

ymhlith llawer o staff rhwng y termau 'torgorchymyn’ a 'dirymu'. Mae hyn yn peri pryder 

ar sawl cyfrif – yn bennaf oherwydd y goblygiadau niweidiol posibl i'r bobl ifanc dan 

sylw. O safbwynt hunanol, mae'n ddigon i ddweud bod y diffyg cywirdeb hyn wedi 

rhwystro'r broses o samplu a dadansoddi'r ffeiliau achos, yn ogystal â’r broses o 

ddadansoddi data hanesyddol o'r systemau rheoli achosion a gafwyd gan Swyddogion 

Gwybodaeth y TCI (gweler Pennod 4). 

 

3.5.1.2 Natur y dogfennau / cofnodion 

 

Pan yn ystyried gwerth dogfennau wrth astudio ffenomena cymdeithasol, nid eu cynnwys 

yn unig sy'n bwysig. Fel y dywed Prior (2011): “Clearly, documents carry content… but 

the manner in which such material is actually called upon and manipulated, and the way in 

which it functions, cannot be determined (though it may be constrained) by an analysis of 

content… The text has meaning only in the context of its use and its nature is defined by its 

use” (t.8). Rhaid gofyn cwestiynau, felly, nid yn unig am gynnwys y dogfennau (h.y. yr 

hyn sydd wedi'i gynnwys a'r hyn sydd wedi'i hepgor), ond hefyd am gyd-destun eu 

creadigaeth a'u defnydd arfaethedig. Er enghraifft: pwy ysgrifennodd y ddogfen a phwy 

fydd yn ei darllen? At ba ddiben? Gyda pha nod mewn golwg? (gweler e.e. Hammersley ac 

Atkinson, 2007; Prior, 2016).  

Amlygir pwysigrwydd deall cyd-destun a phwrpas dogfennau gan haeriad 

Garfinkel bod data o fewn ffeiliau achos yn aml yn cael eu hystumio'n fwriadol (Garfinkel, 

1967, a ddyfynnwyd yn Evans, 2016). Mae Garfinkel (ibid.) yn datgan mai un ffordd y 

gellir gwyrdroi data yw pan fydd ymarferwyr sydd â chanlyniad penodol mewn golwg yn 

llenwi'r asesiad yn ôl-weithredol er mwyn 'gweddu' i'r canlyniad. Fel hyn, er ei bod yn 

ymddangos bod y canlyniad yn dilyn yn rhesymegol o’r asesiad, mewn gwirionedd, nid 

oedd yr asesiad yn chwarae unrhyw ran yn llywio'r canlyniad.  

 Amlygir enghraifft arall o ystumio o fewn ffeiliau achos gan Bryman (2016) yng 

nghyd-destun cofnodion ar gyfer cyfarfodydd. Er bod ganddynt y potensial i oleuo'r 

darllenydd o ragalwedigaethau ac / neu anghydfodau rhwng gweithwyr o fewn sefydliad, 

yn union gan fod y ddogfen yn cael ei chreu gyda’r wybodaeth yn cael ei darllen gan 

gynulleidfa ehangach na’r cyfranogwyr y gall yr awdur fod yn debygol o ystumio’r data. 

Gellir glasdwreiddio anghytundebau neu eu hepgor yn gyfan gwbl, a “actions to be taken 

may reflect a desire to demonstrate that important issues are to be addressed rather than 

because of a genuine desire for acting on them” (Bryman, 2016:560).  
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Yn yr astudiaeth hon, roedd llawer o enghreifftiau yn y ffeiliau achos o ddogfennau 

lle'r ymddengys bod y wybodaeth yn cael ei hystumio. Un enghraifft amlwg oedd yr 

adroddiadau torgorchymyn. Roedd eu diben yn ddeublyg: rhoi gwybod i'r ynadon am yr 

achosion ac amgylchiadau diffyg cydymffurfiaeth gan berson ifanc; a gwneud 

argymhelliad i'r ynadon yngghylch penderfyniad dedfrydu. Roedd yn eithaf clir bod rhai 

ymarferwyr a oedd o blaid canlyniadau llai cosbol yn bychanu graddau'r diffyg 

cydymffurfiaeth gan y bobl ifanc. Amlygodd hyn bwysigrwydd croesgyfeirio rhwng 

testunau, dogfennau a sgyrsiau eraill gydag ymarferwyr. Byddai dibynnu ar yr adroddiadau 

torgorchymyn yn unig i gael cipolwg ar realiti diffyg cydymffurfiaeth wedi rhoi cyfrif ffug. 

Mae Atkinson a Coffey (2011) yn annog y dadansoddwr dogfennau i archwilio'r 

ffordd y defnyddir iaith, neu eirfa, i gyfleu gwybodaeth. Mewn cofnodion o gyfarfodydd, 

gall yr iaith gael ei 'glanhau' neu ei 'meddalu', gan fethu â phortreadu natur y rhyngweithio 

rhwng cyfranogwyr yn llawn. Yn yr adroddiadau torgorchymyn, gallai gwahaniaethau 

cynnil, er enghraifft rhwng defnyddio "methu â chydymffurfio" a "gwrthod cydymffurfio", 

gyfleu dwy gynrychiolaeth wahanol iawn o'r person ifanc i'r llys.  

I grynhoi, ni chafodd y ffeiliau achos eu cloddio am dystiolaeth yn unig (Prior, 

2016:172). Roedd eu defnyddioldeb yn llywio'r astudiaeth yn dibynnu ar gyd-destun y 

dogfennau a'r testunau a gynhwyswyd ynddynt, gan gynnwys eu cynulleidfa a'u 

canlyniadau arfaethedig. Roedd fy nealltwriaeth i o'r amgylchiadau lle'r ysgrifennwyd y 

dogfennau a'r testunau yn y ffeiliau achos yn cael ei helpu gan sgyrsiau anffurfiol a 

chyfweliadau gyda chyfranogwyr. At rhain yr ydym yn troi'n awr.  

 

3.5.2 Cyfweliadau 

 

Er gwaetha’r cyfoeth o wybodaeth a gynhwysir yn y ffeiliau achos, ychydig iawn a 

ddatgelwyd ganddynt am farn y staff am orfodi gorchmynion. Er bod cyfiawnhad 

arwynebol dros eu penderfyniadau gorfodi wedi'u cofnodi yn (y rhan fwyaf o) y ffeiliau 

achos, roedd yn amhosibl deall yn llawn y rhesymeg y tu ôl i'r penderfyniadau hyn ar sail y 

wybodaeth hynny yn unig. A benderfynodd y staff i orfodi / beidio a gorfodi gorchymyn 

oherwydd eu bod yn credu bod y penderfyniad hynny er lles gorau’r plentyn? Neu am eu 

bod yn ceisio dilyn Safonau Cenedlaethol, neu bolisi gorfodaeth y TCI? Efallai eu bod yn 

pryderu am ddiogelwch pobl eraill a/neu ganfyddiad y TCI gan y llysoedd a'r cyhoedd. A 

ddylanwadwyd arnynt gan 'blant yn gyntaf', ac os felly, sut y gwnaethant ei ddehongli? 

Dim ond drwy siarad â'r staff y gellid ateb y mathau hyn o gwestiynau. Er y cafwyd llawer 

o fewnwelediad i gredoau ac agweddau staff drwy arsylwadau (gweler y drafodaeth 
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flaenorol yn adran 3.4.5, a hefyd adran 3.5.4), rhoddodd cyfweliadau gyfle i siarad yn faith 

â staff, yr ynadon, a'r gwirfoddolwyr Panel Gorchymyn Atgyfeiriad ynghylch sut, a pham, 

y gwnaethant eu penderfyniadau. Roedd cynnal cyfweliadau â phobl ifanc yr un mor 

bwysig – os nad yn bwysicach – yn enwedig o ystyried na chanfuwyd bron unrhyw 

gynrychiolaeth o farn y bobl ifanc yn y ffeiliau achos. Roedd clywed yn uniongyrchol gan 

y bobl ifanc yn hanfodol (gweler y drafodaeth ar ystyriaethau moesegol yn adran 3.3). 

Cytunodd y ddau reolwr TCI ei bod yn bwysig darganfod beth oedd barn y bobl ifanc am 

ddilysrwydd achosion llys torgorchymyn a'u canlyniadau. 

Cynhaliwyd 35 o gyfweliadau un-i-un gyda 31 o gyfranogwyr: 10 gyda phobl ifanc 

(roedd gan wyth ohonynt hanes torgorchymyn a dau heb ddim); pump gyda gwirfoddolwyr 

Paneli Gorchymyn Atgyfeiriad; un gydag ynad Llys Ieuenctid; a 19 gyda 15 o wahanol 

staff TCI, gan gynnwys rheolwyr TCI (penaethiaid y gwasanaethau), tri rheolwr 

gweithrediadau, 9 rheolwr achos, ac un gweithiwr achos. Yn ogystal, cyfwelwyd tri ynad 

gyda'i gilydd mewn cyfle ad hoc a gododd yn syth ar ôl achos llys: 
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Tabl 2. Rhestr o gyfwelai a’u dynodwr (ffugenwau ar gyfer y bobl ifainc a’r TCI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cafodd y rhan fwyaf o'r cyfweliadau eu sain-recordio a'u trawsgrifio. Roedd saith eithriad: 

dau gyda gwirfoddolwyr Paneli Gorchymyn Atgyfeiriad (PGA); y cyfweliad grŵp â'r tri 

ynad; a phedwar o'r cyfweliadau gyda'r bobl ifanc. Nid oedd y ddau wirfoddolwr PGA na 

recordiwyd eu cyfweliadau eisiau cael eu recordio. Nid oeddwn yn gallu recordio’r 

cyfweliad grŵp gyda'r ynadon oherwydd fe'i gynhaliwyd ar ôl i gynghorydd cyfreithiol y 

Rheolwyr Gweithrediadau (n=3) Ynadon (n=4) 

OM 1, Pengaron (dau gyfweliad) MAG 1, Pengaron (group interview) 

OM 2, Pengaron MAG 2, Pengaron (group interview) 

OM 3, Llanfadog MAG 3, Pengaron (group interview) 

 MAG 4, Llanfadog 

Penaethiaid Gwasanaethau (n=2) Gwirfoddolwyr Paneli Gorchymyn 

Atgyfeiriad (n=5) 

HoS, Pengaron PGAV 1, Pengaron 

HoS, Llanfadog PGAV 2, Pengaron 

 PGAV 3, Llanfadog 

Rheolwyr Achos (n=9) PGAV 4, Llanfadog 

CM 1, Pengaron (interviewed twice) PGAV 5, Llanfadog 

CM 2, Pengaron (interviewed twice) Pobl Ifainc (n=10) (ffugenwau) 

CM 3, Pengaron YP 1, Pengaron: Aaron  

CM 4, Pengaron YP 2, Pengaron: Blayne 

CM 5, Llanfadog (interviewed in two 

parts) 

YP 3, Pengaron: Chris  

CM 6, Llanfadog YP 4, Pengaron: Dafydd  

CM 7, Llanfadog YP 5, Llanfadog: Euan 

CM 8, Llanfadog YP 6, Llanfadog: Franklin 

CM 9, Llanfadog YP 7, Llanfadog: Gabriel 

 YP 8, Llanfadog: Harry  

Gweithiwr Achos (n=1) YP 9, Llanfadog: Ianto 

CW 1, Llanfadog YP 10, Llanfadog: Jake  

Cyfanswm cyfweliadau 1:1 = 35 

Cyfanswm cyfranogwyr cyfweliadau 1:1 = 31 

Cyfanswm cyfweliadau grwp = 1 (3 cyfranogwr) 

Cyfanswm cyfranogwyr cyfweliadau (yn cynnwys cyfweliad grwp) = 34 
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llys fy ngwahodd yn ddigymell i siambrau'r llys yn syth ar ôl i’r gwrandawiad yr oeddwn 

wedi bod yn ei harsylwi ddod i ben. Nid oedd fy recordydd yn fy meddiant ar y pryd (gan 

na chaniatawyd i mi gymryd unrhyw beth heblaw beiro a phapur i mewn i’r llys), ac mi 

roedd diffyg amynedd y cynghorydd cyfreithiol wrth iddi fy nhywys i'r siambrau a'r ffaith 

nad oeddwn yn gwybod faint o amser a oedd gennyf i gyfweld â'r ynadon yn fy annog i 

beidio esgusodi fy hun i nôl y recordydd. Yn anffodus, nid feddyliais yn ddigon chwim i 

ofyn i'r ynadon ar ddiwedd y cyfweliad grŵp a fyddent yn fodlon cael eu cyfweld yn 

unigol. O ran y pedwar person ifanc a wrthododd gydsynio imi recordio eu cyfweliadau, 

dywedodd pob un ohonynt nad oeddent am fod ‘on the record’. Ym mhob un o'r saith 

achos hyn, fe wnes i nodiadau yn ystod y cyfweliadau ac ysgrifennais bopeth y cofiais yn 

syth ar ôl cwblhau'r cyfweliadau. 

Roedd yr holl gyfweliadau'n lled-strwythuredig, ond roedd y broses o gyfweld â'r 

bobl ifanc yn llawer llai strwythuredig na chyfweld yr oedolion (staff TCI, gwirfoddolwyr 

PGA, ac ynadon). Fodd bynnag, ni ellid disgrifio'r cyntaf yn anstrwythuredig, gan eu bod 

yn seiliedig ar gyfres o gwestiynau gweddol benodol. Dewiswyd cyfweliadau lled-

strwythuredig dros gyfweliadau strwythuredig oherwydd y pwyslais ar ddarganfod barn y 

cyfranogwyr am wahanol faterion (gweler er enghraifft Creswell, 2009) a hyblygrwydd y 

dull gweithredu. Er i ganllawiau cyfweld gael eu datblygu cyn mynd mewn i'r maes, roedd 

hyblygrwydd y dull cyfweld lled-strwythuredig yn caniatáu i mi ddatblygu a mireinio'r 

rhain a mynd ar drywydd llinellau ymchwilio newydd a ddaeth i'r amlwg yn ystod y 

cyfweliadau. Er fy mod yn ffodus o allu dychwelyd at rai o'r staff a gafodd eu cyfweld yn 

ddiweddarach i ddechrau i ofyn cwestiynau pellach, ni fyddwn yn debygol o gael ail gyfle 

â'r bobl ifanc. Felly, roedd yn hanfodol ymgyfarwyddo â ffeil achos pob person ifanc cyn y 

cyfweliad fel y gallwn deilwra'r canllawiau yn unol â hynny. Roedd hyn yn cynnwys 

gwirio gyda'r rheolwr achos os oeddwn yn ansicr o rai manylion, a gofyn iddynt am 

gyngor ar y ffordd orau o ymgysylltu â'r bobl ifanc (e.e. eistedd ar lefel is na nhw i 

hyrwyddo cyswllt llygaid, darparu teclynnau iddyn nhw 'ffidlan' gyda nhw, ac ati). Rhaid 

dweud, fodd bynnag, nad oedd hyn yn angenrheidiol mewn sawl achos gan fy mod eisoes 

wedi dechrau dod i adnabod y bobl ifanc wrth ymuno yn eu sesiynau ad-dalu neu sesiynau 

grŵp eraill. 

Datblygwyd canllawiau cyfweld ar wahân ar gyfer pob categori o gyfranogwyr cyn 

mynd i mewn i'r maes: pobl ifanc, ynadon, ymarferwyr TCI, rheolwyr TCI, a 

gwirfoddolwyr PGA. Yn fy awydd i ddechrau casglu data, ni wnes i dreialu unrhyw un o'r 

canllawiau cyfweld cyn eu defnyddio am y tro cyntaf. Wrth edrych yn ôl, camgymeriad 

oedd hyn. Nid oedd y canlyniadau'n drychinebus, ond pan wrandawais yn ôl ar y dyrnaid 
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cyntaf o gyfweliadau a dechrau eu trawsgrifio, sylweddolais fy mod wedi methu â gofyn 

nifer o gwestiynau allweddol. Nid oedd y methiant hwn oblegid cynnwys y canllaw 

cyfweld, ond yn hytrach oherwydd fy niffyg profiad fel cyfwelydd. Roeddwn wedi ceisio 

cynnal y cyfweliadau mewn arddull sgyrsiol er mwyn meithrin gwell perthynas â'r 

cyfranogwyr a'u hannog i rannu eu barn yn agored (gweler e.e. Ryan a Dundon, 2008; 

Tizard a Hughes, 2002). Fodd bynnag, canlyniad hyn yn y cyfweliadau cychwynnol oedd, 

pan gafodd y sgwrs ei llywio oddi wrth y pynciau gan y cyfranogwyr, cefais hi’n anodd 

ail-ganolbwyntio'r cyfweliad a methu â gofyn sawl cwestiwn yn y canllaw. Pe byddwn 

wedi treialu'r canllawiau cyfweld cyn mynd mewn i'r maes, gallwn fod wedi nodi a mynd 

i'r afael â'r gwendidau hyn yn gynharach.  

Fodd bynnag, er mwyn unioni'r cyfweliadau cychwynnol hyn, ail-gyfwelais â'r tri 

aelod o staff TCI a oedd eu cyfweliadau'n colli rhywfaint o'r wybodaeth bwysig y tro 

cyntaf imi eu cyfweld. Roedd hyn yn fy ngalluogi i gywiro'r gwall hwn a sicrhau cysondeb 

yng nghynwys y cyfweliad. Roedd hefyd yn fy ngalluogi i gasglu data ychwanegol a oedd 

yn rhoi mwy o ddyfnder i'm dealltwriaeth o achosion unigolion. 

Cafodd yr holl gyfweliadau eu trawsgrifio cyn gynted â phosibl er mwyn elwa'n 

fwyaf posibl o'm hatgof fy hun o, er enghraifft, iaith y corff a thôn llais y cyfranogwyr. 

Roedd pwysigrwydd gwneud hynny gyda’r cyfweliadau na fedrwyd eu recordio yn amlwg, 

ond roedd manteision enfawr hefyd i drawsgrifio'r rhai a recordiwyd. Yn benodol, roedd 

gorfod teipio popeth a ddywedwyd yn gofyn am wrando gofalus iawn ar y recordiad. 

Weithiau roedd yn anodd deall yr hyn a ddywedwyd, a dim ond ar ôl i mi ail-chwarae'r 

recordiad sawl gwaith y daeth yn glir. Mae'n bosibl y byddai adrannau o'r fath wedi'u 

colli'n gyfan gwbl drwy wrando ar y recordiad yn unig. Mantais arall o drawsgrifio'r 

recordiad oedd ei fod yn gwneud y broses o nodi a grwpio themâu ailadroddus yn llawer 

haws. Roedd codio’r trawsgrifiad â lliw yn rhoi cynrychiolaeth weledol o themâu a oedd 

yn gysylltiedig a / neu'n newydd. Fodd bynnag, wrth ddadansoddi data'r cyfweliadau, 

roedd yn bwysig dychwelyd i'r recordiad sain yn hytrach na dibynnu ar y trawsgrifiadau yn 

unig. Y rheswm am hyn yw bod y sain yn fy atgoffa o gyflymder a llif y sgwrs, ac o 

nodweddion eraill y cyfweliad na ellid eu darlunio’n ddigonol yn ysgrifenedig.  

Rhaid cydnabod ychydig o gyfyngiadau data cyfweliadau. Yn gyntaf, cydnabyddir 

nad yw'r cyfweliad yn ddigwyddiad statig lle mae'r ymatebydd yn datgelu realiti 

gwaelodol, ond yn hytrach yn broses sy'n weithredol ac yn ddeinamig a lle mae ystyr yn 

cael ei gyd-greu gan y ddau barti – y cyfwelydd a'r cyfwelai (Bryman a Cassell, 2006). 

Mae Holstein a Gubrium (1997) yn awgrymu bod ystyr “not merely elicited by apt 

questioning, nor simply transported through respondent replies; it is actively and 
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communicatively assembled in the interview encounter” (t.114). Cafodd cwestiynau 

arweiniol eu hosgoi ar bob cyfrif er mwyn osgoi annog cyd-greu 'realiti' ffug. 

Yn ail, efallai na fydd atgofion cyfranogwyr o'r digwyddiadau a'r penderfyniadau 

sy'n destun craffu yn ddibynadwy. Efallai eu bod yn cam-gofio neu wedi anghofio 

manylion. Fel arall, mae'n bosibl y gallent wneud pethau lan a bod yn fwriadol 

gamarweiniol. Wedi'r cyfan, mae cyfweliadau'n cael eu 'perfformio' gan y ddwy garfan 

(Roulston, 2010). I'r bobl ifanc, yn arbennig, gallai achosion o dorgorchymyn a diffyg 

cydymffurfiaeth deimlo fel pe baent wedi digwydd oes yn ôl. Mae amser yn cael ei weld 

yn wahanol pan mor ifanc. Mae'n bosibl y caiff atgofion staff yn cael eu hystumio yn yr un 

modd; er enghraifft, efallai y byddant yn cofio pethau mewn goleuni mwy cadarnhaol. Y 

fantais yn y cyfweliadau staff oedd y gallem gyfeirio at ffeiliau achos y bobl ifanc ar gyfer 

cofnodion o ddigwyddiadau / penderfyniadau penodol. Er hynny, efallai y byddant am 

ysgubo rhai digwyddiadau neu benderfyniadau o dan y carped os ydynt yn rhagweld y 

byddant yn amlygu arfer gwael neu fel arall yn adlewyrchu'n wael arnynt. 

Yn drydydd, gall camddealltwriaeth rhwng y cyfwelydd a'r cyfwelai godi yn ystod 

y cyfweliad. I'r perwyl hwn, fe'i cefais yn ddefnyddiol cynnig crynodeb o'm dehongliad o 

gyfraniad y cyfranogwyr iddynt a'u gwahodd i herio neu gadarnhau'r dehongliad hwnnw 

(gweler er enghraifft Kvale, 1996). Ond ni fyddai hyn, wrth gwrs, yn dileu pob 

posibilrwydd o gamddehongli. Gall cyfranogwyr fod yn rhy betrus i gywiro fy nehongliad, 

neu efallai'n amharod i ailadrodd eu hunain. 

Yn olaf, dylid nodi ei bod yn debygol bod yr holl bobl ifanc a staff TCI a gymerodd 

ran yn yr astudiaeth yn meddu ar fwy o 'brofiadau cyfweld' na fi. Byddai pobl ifanc wedi 

bod yn destun cyfweliadau lluosog (yng ngorsaf yr heddlu, y llys, y TCI, ac ati), ac roedd 

gan y staff flynyddoedd os nad degawdau o brofiad cyfweld â phobl ifanc (e.e. at 

ddibenion asesu, adroddiadau llys, ac ati). Mae'n sicr yn bosibilrwydd imi fethu â sylwi ar 

wyriadau bwriadol gan y naill barti neu'r llall neu 'driciau' eraill y gallai'r rhai sy'n 

gyfarwydd iawn â chyfweliadau ddysgu eu defnyddio i gyflawni eu hagenda eu hunain. 

Wedi dweud hynny, drwy gadw at y canllaw cyfweld, sicrhais ein bod yn trafod pob pwnc 

a oedd yn berthnasol yn fy marn i, ac y gallwn ddychwelyd at gwestiynau penodol pe 

byddwn yn meddwl nad oeddent wedi cael eu hystyried yn ddigon manwl. 

Er mwyn goresgyn y cyfyngiadau posibl hyn, profwyd data cyfweliadau yn erbyn 

gwybodaeth a gynhwyswyd yn y ffeiliau achos, ac yn deillio o arsylwadau, nodiadau maes 

a grwpiau ffocws. Fel yr esboniwyd yn adran 3.1, bu cynnwys dulliau ymchwil cymysg yn 

adeiladwaith yr astudiaeth yn fwriadol, yn rhannol mewn cydnabyddiaeth o gyfyngiadau 

cyfweliadau fel y rhai a ddisgrifir uchod. 
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3.5.3 Grwpiau ffocws 

 

Defnyddiwyd grwpiau ffocws gyda staff TCI am y rhesymau canlynol: yn gyntaf, i gasglu 

cymaint o safbwyntiau â phosibl ar dorgorchymyn a gorfodaeth. Roedd rhai o'r 

safbwyntiau hyn eisoes wedi'u nodi yn ystod cyfweliadau un-i-un; fodd bynnag, roedd y 

grwpiau ffocws yn gyfle i fwy o staff gymryd rhan a rhannu a chwestiynu barn ei gilydd. 

Er fy mod eisoes wedi siarad yn faith â llawer o staff y TCI (nid dim ond y rhai a gafodd 

eu cyfweld) am dorgorchymyn a gorfodaeth, rhoddodd y grwpiau ffocws gyfle i'w barn 

gael ei glywed a’i nodi yn ffurfiol. Yn ail, byddai'n helpu i roi cipolwg ar y ffordd yr oedd 

staff, gyda'i gilydd, yn gwneud synnwyr o orfodaeth fel cysyniad ac fel proses, a sut yr 

oeddent yn llunio ystyron / llunio barn o'i amgylch. Yn drydydd, roeddwn am arsylwi ar y 

ddynameg rhwng rheolwyr achos (ymarferwyr) a rheolwyr gweithrediadau mewn lleoliad 

'niwtral' h.y. lle mai rôl pawb oedd 'cyfranogwr', nid 'rheolwr' ac/neu 'ymarferydd'. Roedd 

rhai rheolwyr achos wedi mynegi rhwystredigaeth o'r blaen wrth i reolwyr gweithrediadau 

ddamsang eu penderfyniadau torgorchymyn, felly roedd gennyf ddiddordeb gweld sut yr 

oeddent yn rhyngweithio â'i gilydd yn y lleoliad hwn. Cynhaliwyd un grŵp ffocws ym 

mhob TCI. 

Yn TCI A, cynhaliwyd y grŵp ffocws yn ystod cyfarfod misol y rheolwyr achos. 

Roedd hyn yn golygu bod y cyfranogwyr yn hunan-ddethol i raddau helaeth: gallai unrhyw 

un a ddaeth i'r cyfarfod gymryd rhan (fe'u hysbyswyd ymlaen llaw gan reolwr 

gweithrediadau y byddai'r grŵp ffocws yn cael ei gynnal yn ystod y cyfarfod, a gofynnwyd 

am gydsyniad gan bob person yn unol â'r gofynion moesegol). Felly, roedd nifer y 

cyfranogwyr y tu hwnt i'm rheolaeth i raddau helaeth. Cymerodd 10 o bobl ran yn y pen 

draw, nifer y gellid eu hystyried braidd yn uchel. Mae Morgan (1998), er enghraifft, yn 

argymell ystod o 6 i 10, tra bod Barbour (2007) yn cynghori dim mwy nag wyth. Tuedda 

ymchwilwyr i rybuddio yn erbyn grwpiau ffocws mwy am ei fod yn gwneud y dasg o'u 

‘rheoli’ yn fwy anodd. Yn sicr, ceisiodd un rheolwr achos ddominyddu'r drafodaeth, ac yr 

oedd llawer o achosion lle dechreuodd cyfranogwyr siarad dros ei gilydd, ond nid oedd yr 

heriau hyn yn anorchfygol. Gan fod y grŵp ffocws ei gynnull braidd yn hwyr yn ystod y 

broses ymchwil (gweler y drafodaeth isod), yr oeddwn yn llawer mwy hyderus yn fy rôl fel 

ymchwilydd nag yr oeddwn wedi bod o'r blaen, ac nid oedd gennyf unrhyw amheuon 

ynghylch annog siaradwyr i ildio i gyfranogwyr eraill. Wedi dweud hynny, cefais 

anhawster mawr i gael aelod mwy tawedog i gyfrannu ei barn. Gyda'i gilydd, roedd y grŵp 

yn cynnwys chwe rheolwr achos, un gweithiwr achos (dim cyfrifoldeb am wneud 
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penderfyniadau), a thri rheolwr gweithrediadau. Roedd saith o'r cyfranogwyr heb gael eu 

cyfweld ar gyfer yr astudiaeth. 

 

Tabl 3. Cyfranogwyr Grwp Ffocws a’u dynodwyr: TCI A 

Rheolwyr gweithrediadau Cyfwelai ar gyfer yr ymchwil? 

OM 2, Pengaron Ie 

OM 4, Pengaron Na 

OM 5, Pengaron Na 

Rheolwyr achos  

CM 3, Pengaron Ie 

CM 4, Pengaron Ie 

CM 10, Pengaron Na 

CM 11, Pengaron Na 

CM 12, Pengaron Na 

CM 13, Pengaron Na 

Gweithwyr achos  

CW 2, Pengaron Na 

 

Bu’n anoddach trefnu grŵp ffocws yn TCI B. Roedd y TCI, drwy gydol y broses ymchwil, 

wedi profi cryn dipyn o newid, yn enwedig yn ei rheolaeth (management), a cholli llawer o 

aelodau staff profiadol. Yn y pen draw, sicrhaais ganiatâd un o'r rheolwyr gweithrediadau i 

gynnal grŵp ffocws yn union cyn rhoi cyflwyniad i'r staff am rai o ganfyddiadau'r 

ymchwil. Fel gyda TCI A, roedd y cyfranogwyr yma yn hunan-ddetholedig. Roedd llawer 

o'r rheolwyr achos a gyfwelwyd yn unigol wedi gadael y TCI erbyn hynny. Dim ond 

chwech o bobl a gymerodd ran yn y grŵp ffocws hwn (a dau ohonynt wedi cael eu cyfweld 

o'r blaen). Roedd y rhain yn cynnwys: dau reolwr gweithrediadau, dau reolwr achos, a dau 

weithiwr achos.  
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Tabl 4. Cyfranogwyr Grwp Ffocws a’u dynodwyr: TCI B 

Rheolwyr gweithrediadau Cyfwelai ar gyfer yr ymchwil? 

OM3, Llanfadog Ie 

OM6, Llanfadog Na 

Rheolwyr achos  

CM6, Llanfadog Ie 

CM14, Llanfadog Na 

Gweithwyr achos  

CW3, Llanfadog Na 

CW4, Llanfadog Na 

 

Roedd y grwpiau ffocws yn dilyn yr un fformat yn y ddau DCI. Gofynnwyd i'r 

cyfranogwyr ddarllen portread bychan oedd yn cyflwyno achos damcaniaethol o ddiffyg 

cydymffurfiaeth gan ddefnyddio nodweddion cyffredin a ganfuwyd yn ffeiliau achos y 

TCI.  . Yna gofynnwyd iddynt rannu eu barn arno, dan arweiniad llond llaw o gwestiynau 

penagored yr oeddwn wedi'u paratoi ymlaen llaw. Profodd y portread bychan yn 

ddefnyddiol o ran canolbwyntio sylw'r cyfranogwyr (a'm sylw i) ar y pwnc dan sylw. 

Gwnaeth rhai cyfranogwyr nodiadau ar eu copïau o'r portread wrth iddynt ddarllen 

drwyddo. Roedd cael 'achos' penodol (er ei fod yn un damcaniaethol) i ganolbwyntio arno 

yn galluogi trafodaeth lawer manylach ar elfennau penodol o'r broses o wneud 

penderfyniadau am dorgorchymyn a gorfodaeth na fyddai wedi digwydd pe byddwn wedi 

gofyn iddynt ymateb i gwestiynau cyffredinol yn unig. Drwy lunio'r portread yn ofalus, 

gallwn hefyd ei ddefnyddio i fesur ymwybyddiaeth y cyfranogwyr o bolisi 

torgorchymyn/gorfodaeth swyddogol y TCI heb ofyn unrhyw gwestiynau uniongyrchol. Er 

enghraifft, hepgorais yn fwriadol unrhyw sôn am banel cydymffurfio yn y portread (er bod 

hyn yn rhan orfodol o bolisi torgorchymyn/gorfodaeth TCI A) i weld pwy / faint o bobl 

fyddai'n sylwi ar hyn ac / neu'n credu ei fod yn bwysig.  

Cyfeiriwyd yn gynharach at y ffaith bod y grwpiau ffocws wedi'u cynnull yn 

gymharol hwyr yn y cam ymchwil. I fod yn fwy penodol, cawsant eu cynnull ar ôl i 

adroddiad yn crynhoi rhai o ganfyddiadau'r astudiaeth gael ei ddarparu i'r ddau DCI. 

Oherwydd hyn, roedd perygl y byddai'r safbwyntiau a fynegwyd gan y cyfranogwyr yn 

cael eu dylanwadu gan eu darlleniad o'r adroddiad ac efallai na fyddent yn adlewyrchu eu 

credoau'n gywir. Fodd bynnag, ni chafodd y pryder hwn ei wireddu yn y naill DCI na'r 

llall. Ar wahân i'r ffaith nad oedd y rhan fwyaf o'r cyfranogwyr wedi darllen yr adroddiad, 

roedd eu cyfraniadau yn y grŵp ffocws yn gyson iawn â'r hyn yr oeddent wedi'i ddweud o'r 
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blaen (naill ai mewn cyfweliad neu mewn sgyrsiau anffurfiol). Ond hyd yn oed pe bai'r 

safbwyntiau a fynegwyd ganddynt yn y grŵp ffocws wedi gwrth-ddweud datganiadau 

blaenorol yr oeddent wedi'u gwneud, gallai fod unrhyw nifer o resymau pam yr oedd hyn 

yn wir. Yn sicr, ni fyddai wedi annilysu'r data. Yn hytrach, byddai wedi agor llwybrau 

eraill i'w harchwilio, megis effaith craffu gan gymheiriaid / rheolwyr ar fynegiant barn 

cyfranogwyr.   

Bu cynnal y grwpiau ffocws mor hwyr yn y dydd, mewn gwirionedd, yn fanteisiol. 

Gan fy mod wedi bod yn dychwelyd i'r TCI ac yn cyfathrebu â hwy'n rheolaidd ar ôl 

gorffen cam cychwynnol y gwaith maes, roedd y cyfranogwyr yn gyfarwydd iawn â mi ac 

yn gyfforddus yn fy mhresenoldeb.49 Efallai na fyddai cynnal grŵp ffocws yng nghamau 

cynnar y gwaith maes pan nad oeddwn wedi datblygu perthynas mor dda eto wedi arwain 

at drafodaeth mor agored. Mantais arall o gynnull y grŵp ar ôl dod i adnabod y 

cyfranogwyr oedd bod y jôcs a'r sylwadau chwim a rennir yn cael eu deall am yr hyn 

oeddent. Roedd hefyd yn golygu y gallwn adnabod islais difrifol i sylwadau a wnaed yn 

‘gellweirus’. Er enghraifft, pan dynnodd un rheolwr achos yn TCI A sylw at y “we’ve only 

got one in custody at the moment, no matter how hard I’ve tried”, efallai y byddwn wedi 

tybio ei fod yn sylw 'digrif'. Fodd bynnag, yn ystod sgyrsiau blaenorol gyda'r rheolwr 

achos hwn, roedd wedi priodoli 'ymatal' dau o'i bobl ifanc rhag troseddu i'w hamser yn y 

ddalfa. Roedd yn agored am ei farn ar effeithiau 'cadarnhaol' dedfrydau o garchar. Felly, er 

bod naws ei lais yn awgrymu nad oedd y datganiad hwn yn ddifrifol, roedd yr hyn a 

wyddwn am ei farn a'i ffyrdd o weithio gyda phobl ifanc yn awgrymu fel arall. Mantais 

arall o amseriad y grwpiau ffocws oedd fy mod wedi datblygu hyder fel 'ymchwilydd'. 

Effeithiodd fy niffyg hyder ar ansawdd y cyfweliadau yn ystod camau cychwynnol y 

gwaith (fel y trafodwyd eisoes yn yr adran flaenorol), ac rwy'n amau y byddwn wedi gallu 

hwyluso'r grwpiau mor effeithiol bryd hynny.  

 

3.5.4 Arsylwadau 

 

Ymgymerwyd dri math o arsylwadau yn y safleoedd ymchwil. Mae’r math cyntaf – yr 

arsylwadau a wnes i tra’n ‘bwrw ’mlaen’ â chasglu data o system rheoli achosion y TCI– 

eisoes wedi'u trafod o dan yr adran ystyriaethau moesegol yn y bennod hon, felly dim ond 

yn fyr y cânt eu hailystyried yma. Roedd yr ail fath yn cynnwys arsylwadau o wahanol 

gyfarfodydd a phaneli a gynullwyd yn y TCI, yn ogystal â nifer o wrandawiadau llys; 

                                                           
49 Gydag un eithriad yn TCI A – roedd un o'r cyfranogwyr yn aelod newydd o staff nad oeddwn wedi cyfarfod a hi o'r 

blaen. 
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roedd y trydydd yn cynnwys arsylwi sesiynau grŵp gyda phobl ifanc. Ym mhob un o'r tri 

math, y diben oedd gweld sut roedd pethau'n gweithio'n mewn gwirionedd , yn hytrach na 

dibynnu'n llwyr ar ddehongliadau / luniadau cyfranogwyr. 

 Roedd cynnal arsylwadau yn swyddfeydd y TCI yn amhrisiadwy. Yn gyntaf, a 

ddim i’w danystyru, oedd yr amlygiad i 'glecs' swyddfa. Roedd clecs o'r fath yn cynnwys 

straeon am sesiynau goruchwylio gyda phobl ifanc a chyda rheolwyr gweithrediadau; barn 

ar y dulliau a ddefnyddir gan wahanol weithwyr i ymgysylltu â phobl ifanc; mynegiannau 

o bryderon ynghylch penderfyniadau rheolwyr; a chyfrifon o anghytundeb â gweithwyr ag 

/ neu asiantaethau eraill. Yn ail, gallwn glustfeinio ar sgyrsiau ffôn rhwng staff a phobl 

ifanc a gweld penderfyniadau torgorchymyn a gorfodi yn cael eu gwneud (e.e. hysbysu 

person ifanc nad oedd wedi dod i sesiwn oruchwylio y byddent yn derbyn llythyr rhybudd 

ffurfiol). Yn drydydd, roeddwn yn gallu gweld sut y derbyniwyd pobl ifanc pan ddaethant 

i'r TCI am eu hapwyntiadau. Er enghraifft, a oeddent yn cael eu stopio a’u archwilio? Am 

ba hyd y cawsant eu gwneud i aros cyn i'r rheolwr achos ymddangos? Sut oedd y 

dderbynfa a staff eraill yn siarad â'r bobl ifanc? Mantais arall o'r math hwn o arsylwi oedd 

fy mod yn gallu nodi gwahaniaethau mewn deinameg ddiwylliannol a rhyngbersonol 

rhwng gwahanol 'is-dimau' o fewn  y TCI, a sylwi ar sut oedd y tensiynau hyn yn effeithio 

ar rannu gwybodaeth a chynllunio achosion yn gyffredinol.  

 Roedd yr holl fewnwelediadau hyn yn amhrisiadwy. Roedd y wybodaeth a gafwyd 

o arsylwi'r staff yn eu hamgylchedd gwaith yn aml yn fwy gonest na'r wybodaeth a gafwyd 

yn ystod cyfweliadau. Roedd y ‘sgwrs siop’ a welwyd yn rhoi cyn gymaint, os nad mwy, o 

fewnwelediad â'r nodiadau yn y ffeiliau achos (gweler e.e. Pithouse, 1987). Rhaid 

ailadrodd, fodd bynnag, fod hyn yn adlewyrchu'n well y cyfnod a dreulir yn TCI B. Am 

resymau a drafodwyd eisoes, roedd data arsylwi o swyddfeydd  TCI A yn llai cyfoethog. 

 Yr ail fath o arsylwadau oedd rhai o wahanol gyfarfodydd, paneli a gwrandawiadau 

llys. Mae'r tabl isod yn rhestru'r gwahanol leoliadau a nifer yr arsylwadau.  
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Tabl 5. Arsylwadau di-gyfranogi (non-participant observations): lleoliadau ac amlder 

Lleoliad yr arsylwad Nifer yr arsylwadau 

TCI A TCI B 

Paneli Gorchymyn Atgyfeiriad (adnabyddir 

hefyd fel ‘Paneli Troseddwr Ifanc’) 

 

7 

 

4 

Gwrandawiadau llys (troseddau torgorchymyn) 2 3 

Gwrandawiadau llys (dedfrydu ar gyfer 

troseddau eraill – dim torgorchymyn) 

 

2 

 

3 

Cyfarfodydd amlasiantaeth ‘cynllunio achos’ 

yn y TCI  

 

2 

 

6 

Paneli cydymffurfiaeth 1 0 

Cyfarfodydd Rheoli Achosion Uwch 0 2 

 

Gellid disgrifio'r arsylwadau hyn fel rhai 'di-gyfranogi' (‘non-participant’). Roeddwn wedi 

esbonio i reolwyr y TCI a chynullwyr y cyfarfodydd y byddai eu harsylwi ar waith yn 

helpu i roi darlun llawnach o'r broses orfodi – gan gynnwys deall sut a phryd y gwneir 

penderfyniadau allweddol. Felly, yr oeddent yn glir ynglŷn â'm hamcanion. Yn y lleoliadau 

hyn, roedd fy nghyfranogiad yn fach iawn, os o gwbl – yn gyfyngedig i'r cyflwyniadau 

enwol ar ddechrau’r cyfarfodydd / paneli. Yn y llys, yn dilyn fy nghyflwyniad i'r 

cynghorydd cyfreithiol yn y gwrandawiad cyntaf, ni wneuthum gymryd rhan o gwbl: 

roeddwn yn y llys fel rhan o dîm llys y TCI. Fodd bynnag, dim ond am nad oeddwn yn 

cymryd rhan weithredol yn y cyfarfodydd hyn, ni thybiais nad oedd fy mhresenoldeb yn 

cael unrhyw effaith arnynt. Fel gyda'r cyfweliadau, 'perfformiwyd' y paneli, y cyfarfodydd, 

a'r gwrandawiadau llys hyn. Mae'n gwbl bosibl (ac yn debygol) bod y trafodaethau yn y 

paneli a'r cyfarfodydd wedi'u tymheru oherwydd fy mhresenoldeb. 

Roedd y trydydd math o arsylwi yn gofyn am lawer mwy o gyfranogiad ar fy rhan. 

Arsylwadau o sesiynau grŵp oedd y rhain (sesiynau ad-dalu, a gweithgareddau mewn 

Canolfan Bresenoldeb). Unwaith eto, esboniwyd amcanion yr arsylwadau hyn a 

chytunwyd arnynt gan reolwyr perthnasol y TCI, ac esboniwyd fy rôl a'm rhesymau dros 

fod yno i'r gweithwyr TCI a’r bobl ifanc yn y sesiynau. I ddechrau, fy amcan oedd arsylwi 

ar y mathau o dasgau a gweithgareddau y mae'n ofynnol i bobl ifanc eu gwneud fel rhan 

o'u gorchmynion statudol, yn ogystal ag agweddau'r bobl ifanc tuag at y gweithgareddau 

hyn. Roeddwn wedi bwriadu aros ar yr ymylon, gan arsylwi'r sesiynau yn eu cyflwr 

'naturiol' o bell (h.y. heb ymyrryd). Fodd bynnag, ar ôl y sesiwn gyntaf, daeth yn amlwg 

nad oedd hyn yn ddichonadwy, nac o reidrwydd yn ddymunol. Holl ysbryd y sesiynau ad-
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dalu oedd 'ymuno mewn'; byddai'r staff nid yn unig yn addysgu'r bobl ifanc sut i 

ymgymryd â'r tasgau (e.e. paentio), byddent hefyd yn ymuno mewn. Yn fwy na hynny, 

roedd yn ymddangos bod y bobl ifanc yn mwynhau eu hunain. Sylweddolais yn fuan mai 

mynychu'r sesiynau hyn ac adeiladu perthynas â'r bobl ifanc fyddai fy siawns orau o 

glywed gan y bobl ifanc a gobeithio recriwtio rhai ohonynt ar gyfer cyfweliadau. Ond, 

wrth gwrs, y ffordd orau o feithrin perthynas – fel y dengys y staff – oedd trwy ymuno. 

Daeth yn amlwg bod manteision datblygu perthynas dda â'r bobl ifanc oedd yn 'anodd eu 

cyrraedd' yn llawer mwy na'r rhai o arsylwi'r sesiynau o bellter, yn enwedig o gofio bod fy 

ymdrechion i (a rhai’r staff TCI) i recriwtio pobl ifanc ar gyfer cyfweliadau wedi bod 

braidd yn ofer hyd yma. 

Er i fy mhrif amcan ar gyfer mynychu'r sesiynau hyn newid o arsylwi i feithrin 

perthynas, nid oedd hyn yn fy atal mewn unrhyw ffordd rhag parhau i wneud arsylwadau. 

Nid oedd y ffaith fy mod bellach yn cymryd rhan weithredol yn y sesiynau yn golygu bod 

y sesiynau wedi profi sifft tectonig. Yn wir, byddai meddwl bod fy nghyfranogiad wedi 

cael unrhyw fath o effaith sylweddol ar hanfod y sesiynau neu'r mathau o weithgareddau a 

ddewiswyd yn delrithiad. Profwyd hyn gan y sefyllfa ganlynol: oherwydd fy mod yn 

pryderi y gallai'r bobl ifanc fod yn addasu eu hymddygiad o ganlyniad i'm presenoldeb, 

gofynnais i ddau o'r gweithwyr a oeddent wedi sylwi ar unrhyw newid yn ymddygiad y 

bobl ifanc ers i mi fod yn mynychu'r sesiynau. Cefais olwg o ddryswch, ac yna chwerthin, 

yna sylw tebyg i: “You think they give a shit who turns up to these sessions, H?!” Roedd y 

farn hon wedi taro’r hoelen ar ei phen: o ran y bobl ifanc, ‘o'r TCI’ yr oeddwn i (er i mi 

sôn wrthynt ychydig o weithiau fy mod yn dod o’r brifysgol). Roedd pobl ‘o'r TCI’ yn dod 

i’r sesiynau ar wahanol adegau yn aml, felly roeddent wedi arfer efo hyn. Felly, gallwn fod 

yn hyderus bod fy sylwadau ar y sesiynau y cymerais ran ynddynt yn gynrychioliadol o 

natur gyffredinol y sesiynau. 

 

3.6 Dadansoddi’r data 

 

Roedd tri phrif ffocws i ddadansoddi’r data. Y cyntaf oedd archwilio tebygrwydd a 

gwahaniaethau posibl yn y ddemograffeg gymdeithasol, ffactorau personol, a hanes 

cyfiawnder ieuenctid pobl ifanc a oedd wedi torri un gorchymyn cyfiawnder troseddol neu 

fwy, a'r rhai nad oeddent wedi gwneud hynny. Roedd y llenyddiaeth (brin) sy’n bodoli 

wedi awgrymu bod plant sy’n eu cael yn euog o dorgorchymyn statudol yn fwy tebygol o 
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brofi mwy o anfanteision a thrallodion ar ddwysedd uwch na'r rhai heb ddim euogfarnau.50 

Diben y dadansoddiad hwn, felly, oedd nid priodoli neu honni cyswllt achosol rhwng 

bodolaeth y ffactorau hyn a'r tebygolrwydd o ddiffyg cydymffurfiaeth, ond yn hytrach, 

cadarnhau neu herio'r dystiolaeth bresennol. Defnyddiwyd y ffactorau a nodwyd yn y 

llenyddiaeth ar dorgorchymyn yn y SCI i ddatblygu 'rhestr wirio' cyn mynd mewn i DCI A; 

fodd bynnag, wrth i ffeiliau achos pobl ifanc gael eu darllen, ehangodd y rhestr wirio hon i 

gynnwys ffactorau eraill a allai fod yn berthnasol. 

Ymgymerwyd â dau ddadansoddiad ‘rhwng grwpiau’ i ddechrau (y rhai â hanes 

torgorchymyn a'r rhai heb). Roedd y dadansoddiad cyntaf o lwyth achosion statudol cyfan 

y ddau DCI (h.y. yr holl blant a oedd ar orchmynion cyfiawnder troseddol ar y pryd), gyda 

n=106. Fe'u dadansoddwyd ar sail rhyw, oedran, ethnigrwydd a statws ‘derbyn gofal’ 

(‘looked-after’). Cafodd yr un dadansoddiad ei ymgymeryd ar yr ail garfan: 32 o ffeiliau 

achos dethol lle'r oedd y rhai â hanes o dorgorchymyn yn cael eu cymharu â'r rhai heb 

(16:16) (gweler adran 3.2.2 am sut y dewiswyd ffeiliau achos). Roedd dadansoddiad o'r 

ffactorau eraill yn y rhestr wirio – demograffeg gymdeithasol ehangach a ffactorau sy'n 

ymwneud â'u hymwneud â'r  SCI – wedi'i gyfyngu i ddechrau i'r ail garfan hon. Yn 

ddiweddarach, ar ôl nodi thema gyson ymhlith ymarferwyr – sef canfyddiad o fwy o 

'anghenion lles' ymhlith merched o gymharu â bechgyn (nid oedd yr un o'r rhai oedd â 

hanes torgorchymyn yn y llwyth achosion statudol yn ferched) – dadansoddwyd ffeiliau 

achos y merched ar orchmynion cyfiawnder troseddol hefyd (n=13) a’u harchwilio am 

dystiolaeth o’r ffactorau hyn (gweler yr ymhelaethu ym Mhennod 4). 

Ail ffocws y dadansoddiad oedd nodi'r dylanwadau amrywiol yr oedd y 

cyfranogwyr wedi nodi eu bod yn effeithio ar gydymffurfiaeth plant (gan gynnwys barn y 

plant eu hunain), a dylanwadau y nododd yr oedolion sy’n effeithio ar eu penderfyniadau 

‘gorfodi’. Roedd y data a ddadansoddwyd yn cynnwys trawsgrifiadau o gyfweliadau a 

grwpiau ffocws, yn ogystal a nodiadau maes a oedd yn cynnwys cofnodion o sgyrsiau 

anffurfiol a digwyddodd yn naturiol, a hefyd trafodaethau mewn cyfarfodydd ffurfiol. 

Mae'r anawsterau o gynrychioli 'realiti' cyfweliadau a grwpiau ffocws ar bapur eisoes 

wedi'u trafod, felly mae'n ddigon i ddweud bod dadansoddi trawsgrifiadau bob amser 

wedi’i gynorthwyo drwy droi at y recordiadau sain.  

                                                           
50 Sylwer nad yw'r astudiaethau hyn (Hart, 2011a a 2011b, a Grandi ac Adler, 2016) yn gwahaniaethu rhwng y rhai sy'n 

methu â chydymffurfio ond nad ydynt yn destun gorfodaeth, a'r rhai sy'n methu â chydymffurfio sydd yn destun 

gorfodaeth. Yn yr ymchwiliad hwn, nid oedd y dadansoddiad cychwynnol yn gwahaniaethu ar hyd y llinellau hyn 

ychwaith; fodd bynnag, amlygodd dadansoddiad pellach (gweler Pennod 4) y ffaith nad oedd peidio â chael 'hanes torri' 

yn gyfystyr â dim 'diffyg cydymffurfiaeth' – a bod penderfyniadau TCI  yn ffactor pwysig yn effeithio a oedd plentyn yn 

cael ei erlyn am dorgorchymyn yn y pen draw. 
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Y dull dadansoddol a ddefnyddiwyd at y diben hwn oedd 'dadansoddi thematig' 

(Bryman, 2016). Er bod rhai egwyddorion a thechnegau a oedd yn draddodiadol yn 

gysylltiedig â ‘theori sylfaenol’ (‘grounded theory’) (yn enwedig mewn perthynas â chodio 

– gweler y paragraff nesaf), ni ddefnyddiwyd theori sylfaenol fel dull systematig (gweler 

Glaser a Strauss, 1967; Glaser, 1978 a 1992; Strauss, 1987; Strauss a Corbin, 1990). Yn 

wir, gwrthodir rhai tybiaethau canolog theori sylfaenol fel y'u sefydlwyd yn wreiddiol 

(Glaser a Strauss, 1967), yn enwedig y dybiaeth bod gwybodaeth flaenorol yn rhwystro'r 

broses o ddatblygu damcaniaethau newydd, sydd wedyn yn annog yr ymchwilydd i beidio 

â throchi ei hun yn y llenyddiaeth cyn mynd mewn i'r maes.51 Fel y soniwyd eisoes, cafodd 

data cynradd ac eilradd eu casglu a'u dadansoddi yn yr astudiaeth hon ar ôl adolygiad 

trylwyr o'r llenyddiaeth, ac felly roedd gennyf ymwybyddiaeth o'r trafodaethau amlycaf 

ym maes cyfiawnder ieuenctid, 'plant yn gyntaf', a chydymffurfiaeth/torgorchymyn cyn 

dadansoddi’r data (gweler Penodau 1 a 2). Ni chafodd strategaeth samplu'r astudiaeth hon 

ei llywio'n ddamcaniaethol, ac ni ddefnyddiwyd y cysyniad o ‘theoretical saturation’; mae'r 

ddau yn allweddol i ‘ddamcaniaeth sylfaenol’. Yn fwy na hynny, nid nod y dadansoddi 

oedd llunio damcaniaeth haniaethol newydd, ond yn hytrach creu dadansoddiadau 

thematig. Mae'n gwbl glir, felly, nad oedd theori sylfaenol yn darparu'r fframwaith 

deallusol na'r offer ar gyfer y broses ymchwil. 

Felly sut ymgymerwyd â’r dadansoddiadau thematig? I ddechrau, darllenwyd 

dogfennau'n llawn (gan gyfeirio at y sain, lle bo hynny'n berthnasol). Roedd hyn yn fy 

ngalluogi i ymgyfarwyddo â'r 'darlun llawn' ac, yng nhgyd-destun y cyfweliadau, i nodi pa 

rannau o'r cyfweliadau fyddai'n cael eu dadansoddi, a pha rannau oedd yn llai perthnasol / 

amherthnasol. Nid oedd hon yn broses syml o bell ffordd, a daeth gwybodaeth yr oeddwn 

wedi meddwl ei bod yn amherthnasol i ddechrau yn berthnasol yn ddiweddarach. Ar ôl ail-

ddarllen y dogfennau, codwyd data (‘data coding’). Dylanwadodd theori sylfaenol ar y 

ffordd y codwyd y data: cawsant eu labelu, eu categorio a'u dadansoddi'n fuan ar ôl eu 

casglu, yn hytrach na'u gohirio nes i'r cyfnod casglu data ddod i ben. Fel hyn, galluogwyd 

themâu newydd i lywio cyfeiriad y gwaith maes (gweler e.e. Charmaz a Bryant, 2016). 

Wrth i fwy o ddogfennau gael eu darllen, cynyddodd nifer y categorïau a'r geiriau 

allweddol dechreuol. Er enghraifft, un categori o'i fath oedd 'rhesymau a nodwyd yn y 

cyfweliad dros gymryd camau gorfodi'. O fewn y categori hwn, geiriau allweddol megis 

'risg i hunan', 'risg o aildroseddu', 'risg i gymuned', 'canfyddiad y cyhoedd o TCI', 

'canfyddiad llys o TCI', 'canfyddiad cydweithiwr o weithiwr', 'canfyddiad rheolwr o 

                                                           
51 Dylid cydnabod bod gan 'ddamcaniaeth sylfaenol' sawl amrywiolyn, a bod un fersiwn gyfoes – "constructivist 

grounded theory" – hefyd yn gwrthod y dybiaeth hon (gweler er enghraifft, Bryant a Charmaz, 2007; Charmaz, 2016). 
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weithiwr', 'safonau cenedlaethol', 'polisi torgorchymyn', 'telerau cytundeb', ‘osgoi 

cyfrifoldeb', 'gwneud ffafr iddo'. Yna rhannwyd y rhain (a llawer o rai eraill) yn themâu, er 

enghraifft 'risg, 'canfyddiad gan eraill', 'rheolau', 'credoau personol', 'diogelu', 'cyfrifoldeb', 

'atebolrwydd'. Roedd y themâu mewn cyflwr o hylifedd ac yn cael eu hadolygu wrth i'r 

ymchwil gynyddu, ac yn raddol cawsant eu mireinio (fel y gwelir ym Mhenodau 5 a 6).  

Trydydd ffocws y dadansoddi oedd cyflwyno naratif gywir, cyd-destunol o 

achosion penodol o ddiffyg cydymffurfiaeth a gofnodwyd yn ffeiliau achos y plant, a'r 

penderfyniadau dilynol gan y TCI ac (lle bo'n berthnasol) yr ynadon. Diben hyn oedd 

gweld i ba raddau yr adlewyrchwyd y themâu a nodwyd yng nghyfrifon ymarferwyr a 

phlant o arferion gorfodi a diffyg cydymffurfiaeth mewn digwyddiadau penodol, ac a oedd 

unrhyw themâu eraill yn dod i'r amlwg nad oeddent wedi'u nodi gan y cyfranogwyr. Y prif 

ffynhonnell ddata ar gyfer y dadansoddiad hwn oedd y ffeiliau achos; fodd bynnag, 

cynhwyswyd hefyd ddata cyfweliadau perthnasol a nodiadau o'r log ymchwil yn dilyn 

sgyrsiau anffurfiol.  

Ni ddylid tanddatgan yr anawsterau wrth geisio llunio cyfrifon ffeithiol o 

ddigwyddiadau hanesyddol (Potter a Wetherell, 1994). Soniwyd yn gynharach fod llawer o 

'fylchau' gwybodaeth a/neu gofnodion aneglur yn aml yn y ffeiliau achos. Er i mi wneud fy 

ngorau i 'lenwi' y bylchau hyn drwy siarad ag ymarferwyr TCI a’r bobl ifanc, roedd y 

wybodaeth a ddarparwyd dim ond mor gywir ag atgofion a dehongliadau'r cyfranogwyr. At 

hynny, ni ellid tybio bod dogfennaeth y broses o wneud penderfyniadau yn y ffeiliau yn 

hollol gywir (gweler y drafodaeth flaenorol ar 'resymau da dros gadw cofnodion gwael'). 

Felly, bu'n rhaid darllen data yn ei gyd-destun (Gill, 2000), gan ystyried dibenion sylfaenol 

y wybodaeth. At hynny, roedd fy nehongliad a'm gwaith llunio fy hun yn anochel yn 

seiliedig ar benderfyniadau am yr hyn a oedd yn 'berthnasol'. Mae'n gwbl bosibl imi fethu â 

chynnwys gwybodaeth berthnasol gan nad oeddwn yn ei chydnabod felly. Er mwyn 

lleihau'r tebygolrwydd o'r fath amryfusedd, fodd bynnag, cyfathrebais yn rheolaidd â'm 

goruchwylwyr i drafod achosion, digwyddiadau, a themâu wrth iddynt datblygu. 

Ystyriaeth hollgyffredinol wrth ddadansoddi'r holl ddata ansoddol oedd 

pwysigrwydd y cyd-destun y cynhyrchwyd / ysgrifennwyd y wybodaeth ynddo. Er 

enghraifft, ni wnaeth ymarferydd a ddywedodd â phendantrwydd yn ei gyfweliad fod 

angen cosbi pobl ifanc os nad ydynt yn cydymffurfio â'r gorchymyn, argymell 'cosb' 

unwaith mewn adroddiad torgorchymyn. I'r gwrthwyneb; ysgrifennodd yr ymarferydd hwn 

adroddiadau cadarnhaol iawn ar y bobl ifanc, gan lunio’r achosion o ddiffyg 

cydymffurfiaeth fel mân 'wyriadau' y gellid mynd i'r afael â hwy'n hawdd gydag ychydig 

eiriau llym gan yr ynadon. Roedd hefyd yn bwysig bod yn ymwybodol o ystyr bwriadedig 
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geiriau gan wahanol bobl. Er enghraifft, soniodd llawer o ymarferwyr fod angen i bobl 

ifanc "gymryd cyfrifoldeb am beidio â throi fyny", ond roedd yr hyn yr oeddent yn ei 

olygu wrth 'gymryd cyfrifoldeb' yn wahanol yn ôl yr ymarferwyr. Er bod 'cymryd 

cyfrifoldeb' yn gyfystyr â chychwyn achosion llys torgorchymyn i rai, i eraill, roedd yn 

ffordd o ddweud bod angen i'r bobl ifanc esbonio i'r TCI pam na wnaethant fynychu 

sesiwn. 

Drwy gydol y cyfnod casglu data, defnyddiais ddogfennau Word a thaenlenni Excel 

ar gyfer y dadansoddiadau thematig. Storiais y trawsgrifiadau a'r nodiadau arsylwi ar 

Word, ac amlygu’r testun a theipio geiriau allweddol yn y blychau 'sylwadau'. Gosodwyd y 

geiriau allweddol hyn wedyn mewn categorïau eang yn Excel (e.e. 'ffactorau sy'n 

hyrwyddo cydymffurfiaeth', 'rhesymau datganedig dros beidio â chydymffurfio'), a gafodd 

eu datblygu wedyn yn themâu. Bob tro y rhoddwyd gair allweddol mewn categori, 

cyfeiriwyd ato gyda dynodwr y cyfranogwr a gyfrannodd; fel hyn, yr oeddwn yn gallu 

cadw golwg ar bwy, a faint o gyfranogwyr, a soniodd am themâu penodol. Er bod hyn 

wedi fy ngalluogi i nodi themâu amlwg, roedd perygl y gallwn fod yn anwybyddu data 

heriol, gan weld beth yr oeddwn 'am ei weld’. Derbyniais gyngor fy ngoruchwylwyr, ac 

ymgymeryd ag ail gylch o ddadansoddiad thematig o'r data – y tro hwn gyda chymorth y 

feddalwedd dadansoddi data, NVivo 12.  

Profodd hyn yn fuddiol, yn bennaf oherwydd y gellid cadw'r holl ddogfennau a 

ffeiliau sain gyda'i gilydd mewn un lle – gan wneud y broses o gyfeirio'n ôl ac ymlaen 

rhwng y dadansoddiad a'r ffynonellau gwreiddiol yn llawer llai llafurus. Roedd y broses 

sylfaenol o godio yn debyg i'r un a wnaed ar Word ac Excel – gan sefydlu 'nodau' (neu 

themâu) a thynnu sylw at rannau o'r testun a gafodd eu 'symud i mewn' i'r 'nodau'. Fodd 

bynnag, roedd manteision ychwanegol megis y gallu i greu 'perthynas' rhwng gwahanol 

'achosion' (cyfranogwyr). Roedd hyn yn fy ngalluogi i gysylltu naratifau ffeiliau achos y 

bobl ifanc â thrawsgrifiadau cyfweliad eu rheolwr achos (lle'r oedd cyfweliad wedi'i 

gynnal gyda'r rheolwr achos). At hynny, roedd y swyddogaeth 'stribedi codio' yn rhoi 

cynrychiolaeth weledol ddefnyddiol o ba mor aml y soniwyd am themâu penodol, ac, yn 

bwysicach, pwy a'u crybwyllodd. Er na nodwyd unrhyw 'themâu' newydd yn ystod yr ail 

gylch dadansoddi hwn, yr oeddwn yn gallu nodi fy mod wedi gorbwysleisio y thema o 

‘gosbi’ ymhlith staff TCI, oherwydd er iddynt gael eu crybwyll yn aml, daeth y rhan fwyaf 

o ymadroddion o ddau drawsgrifiad cyfweliad. 

Roedd defnyddio NVivo hefyd yn fy ngalluogi i weld gorgyffwrdd a thensiynau 

rhwng gwahanol themâu a chategorïau nad oeddwn wedi sylwi arnynt o'r blaen. Er 

enghraifft, er bod 'cyfleoedd yn y SCI' wedi'u nodi'n flaenorol fel thema berthnasol i 
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ffactorau sy'n hyrwyddo cydymffurfiaeth plant â'u gorchmynion, nodais hefyd rannau a 

oedd yn awgrymu bod y 'cyfleoedd' hyn (h. e. carchar) wedi'u hadnabod fel rheswm dros 

beidio â chydymffurfio'n fwriadol (gweler Pennod 5). 

Er manteision defnyddio NVivo, erys y ffaith bod yr hyn a gynhyrchwyd yn gwbl 

ddibynnol ar sut y darllenais y dogfennau – yr hyn a sylwais, wedi methu â sylwi, ac, wrth 

lunio'r naratif, yr hyn a gredais oedd yn berthnasol. Mae bron yn anochel bod rhai llwybrau 

archwilio wedi'u colli, a darlleniadau amgen o ddata wedi'u rhwystro gan fy 

rhagdybiaethau a'm rhagfarnau. Gellid dadlau mai dyma'r prif gyfyngiad o gynnal yr 

ymchwil a'r dadansoddi fel ymchwilydd unigol, yn hytrach nac yn rhan o dîm. Fodd 

bynnag, nid yw'r her hon i ymchwilwyr ansoddol yn annilysu’r data / dadansoddiadau / 

canfyddiadau. Pe bai hyn yn wir, byddai'n amhosibl i unrhyw ymchwil ansoddol, waeth pa 

mor brofiadol yr ymchwilydd, hawlio unrhyw ddilysrwydd. Yr hyn sy'n bwysig yw fy mod 

yn ymwybodol o'r heriau hyn ac wedi gwneud fy ngorau glas i’w lliniaru. Roedd 

cyfathrebu a thrafodaethau mynych gyda'm goruchwylwyr profiadol iawn – yn ogystal â 

thrafodaethau gyda staff eraill, myfyrwyr, ac aelodau o'r gynulleidfa mewn digwyddiadau 

amrywiol lle cyflwynais fy ymchwil wrth iddo ddatblygu – yn fanteisiol iawn o ran lliniaru 

rhagfarn bersonol. Roedd hyn yn galluogi i'm dadansoddiadau gael eu herio ac i wahanol 

safbwyntiau gael eu cynnig. Cafodd hyn yr effaith gyffredinol o agor fy meddwl i 

bosibiliadau / dehongliadau eraill. Ar adegau, fe'm harweiniodd i ailedrych ar ddata neu ei 

ail-ddadansoddi i brofi (test) rhai o'u hawgrymiadau. 

 

3.7 Casgliad 

 

Nod y bennod hon oedd cyflwyno adroddiad clir a gonest ar y broses ymchwil: sut y 

cafodd ei dylunio, ei chynllunio, a sut y digwyddodd pethau. O edrych yn ôl, rhaid ystyried 

y cwestiynau canlynol: beth oedd cyfyngiadau'r broses hon, a beth fyddwn i'n ei wneud yn 

wahanol, o gael y cyfle i ddechrau eto? Daw pum peth i'r meddwl. 

 Yn gyntaf, byddwn wedi gofyn am ddiffiniad o gategori 'gorchmynion statudol' y 

Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid cyn dadansoddi'r ystadegau. Yr oedd y strategaeth samplu a 

gyflogais i ddewis yr astudiaethau achos (y TCI) yn rhesymol ac yn gyfiawn yn fy marn i; 

fodd bynnag, fe'i annilyswyd gan fy anwybodaeth o ehangder yr ymyriadau a gynhwyswyd 

yng nghategori 'gorchymyn statudol'. Byddwn yn priodoli'r amryfusedd hwn i'm diffyg 

profiad fel ymchwilydd ar y pryd. Fodd bynnag, dysgodd wers amhrisiadwy i mi: peidiwch 

byth â chymryd yn ganiataol bod data wedi'u cofnodi yn gywir. Llywiodd hyn fy 

ymagwedd tuag at archwilio ffeiliau achos y bobl ifanc, a oedd, fel y trafodwyd yn 



130 
 

flaenorol, yn rhemp â gwallau cofnodi data. Yn eironig, felly, mi wnaeth y gwall 

cychwynnol hwn wella cywirdeb a dibynadwyedd y data maes a ddadansoddwyd yn yr 

astudiaeth hon. 

 Yn ail, byddwn wedi trefnu astudiaeth beilot mewn TCI. Byddai hyn wedi fy 

ngalluogi i ymgyfarwyddo â'r prosesau, y gweithdrefnau a'r ymyriadau cyn ymuno â'r TCI 

a ddewiswyd fel astudiaethau achos. Soniwyd yn gynharach fod llawer o'm hamser yn TCI  

A wedi'i dreulio yn ceisio nodi prosesau, paneli, cyfarfodydd a chyfleoedd perthnasol i 

gwrdd â phobl ifanc; yn ogystal â dysgu sut i ddefnyddio'r system rheoli achosion. Mae'n 

debyg bod hyn ar draul meithrin perthynas â'r staff yn TCI A. Wedi dweud hynny, 

roeddwn yn ffodus bod y ddau DCI yn yr astudiaeth hon yn defnyddio'r un system rheoli 

achosion; efallai na fyddai astudiaeth beilot wedi lleddfu'r anhawster hwn. Mantais arall i 

gynnal astudiaeth beilot fyddai profi a datblygu fy sgiliau a'm canllawiau cyfweld cyn eu 

defnyddio gyda chyfranogwyr yr ymchwil. Credaf y byddai hyn wedi arwain at 

gyfweliadau o ansawdd uwch gyda'r cyfranogwyr o'r dechrau, gan osgoi'r angen i ail-

gyfweld staff. 

 Yn drydydd, er nad oeddwn yn disgwyl i'r dasg o recriwtio pobl ifanc ar gyfer yr 

astudiaeth fod yn hawdd, nid oeddwn wedi rhagweld pa mor anodd fyddai hyn. Er i mi 

lwyddo yn y pen draw i gyfweld â 10 o bobl ifanc, dim ond oherwydd haelioni rheolwyr y 

TCI y cyflawnwyd y nifer hwn (wrth ganiatáu i mi ddychwelyd  i'r TCI sawl gwaith ar ôl 

i'r cyfnodau 3-4 mis cychwynnol ddod i ben), ac oherwydd y newid i'm datganiad moeseg 

ymchwil ar gydsyniad rhieni. Daeth y gwelliant hwn yn gymharol hwyr yn y cyfnod casglu 

data yn dilyn sgyrsiau gyda'm goruchwylwyr; o gael y cyfle i wneud yr ymchwil eto, 

byddwn wedi gofyn am eu cyngor ar y broblem yn llawer cynt. 

 Yn bedwerydd, byddwn wedi cynnal adolygiad llawn, manwl o ffeiliau achos y 

merched. Er bod eu ffeiliau wedi’u harchwilio am dystiolaeth o 'fwy o anghenion lles' (gan 

ddefnyddio'r un 'rhestr wirio' a ddefnyddiwyd ar gyfer y carfanau a ddewiswyd o'r rhai a 

oedd â hanes torgorchymyn a'r grŵp rheoli), un o gyfyngiadau'r astudiaeth hon yw na 

luniwyd unrhyw naratif o benderfyniadau gorfodaeth yn ffeiliau achos y merched, ac felly 

ni wnaed unrhyw ddadansoddiad. Oherwydd hyn, dim ond tystiolaeth gyfyngedig a betrus 

y gall yr astudiaeth ei chynnig ynghylch a yw'r awgrymiadau a wnaed gan rai staff 

ynghylch trin merched yn wahanol oherwydd y canfyddiad bod mwy o anghenion lles yn 

wir yn ymarferol. 

 Yn bumed, ac yn olaf, byddwn wedi paratoi strategaeth well ar gyfer ceisio 

cyfranogiad ynadon yn yr astudiaeth. Un o gyfyngiadau sylweddol yr astudiaeth hon i 

arferion gorfodi TCI a'u Llysoedd Ieuenctid cysylltiedig yw'r nifer fach iawn o ynadon 
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(n=4) a gafodd eu cyfweld. At hynny, roedd amgylchiadau digymell cyfweliad y grŵp â'r 

tri ynad cyntaf yn golygu nad oeddwn wedi gallu recordio’r drafodaeth. O ystyried y 

cyfyngiad hwn, ni ellir dweud bod barn ynadon a gynhwysir yn yr astudiaeth hon yn 

gynrychioliadol o'r rhai a ddelir gan ynadon Llys Ieuenctid yn ehangach. Serch hynny, 

roedd arsylwadau a wnaed yn y llys, trafodaethau gyda staff TCI, ac adolygiadau o ffeiliau 

achos plant yn darparu gwybodaeth ddefnyddiol am y ffordd yr oedd achosion llys yn 

gweithredu, a'r mathau o benderfyniadau a wnaed. Felly, mae'r astudiaeth hon yn cynnig 

cipolwg defnyddiol ar gyd-destun, rhesymeg, tegwch ac effaith penderfyniadau 

torgorchymyn a wneir yn y llys. 

 Er gwaetha’r cyfyngiadau hyn, gobeithir bod y drafodaeth uchod wedi dangos bod 

ansawdd a dadansoddiadau'r data sy'n llywio canfyddiadau a chasgliadau'r traethawd hir 

hwn yn gadarn ac yn darparu sylfaen gref ar gyfer ymchwil pellach.  
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Pennod 4: Cyffredinrwydd torgorchymyn, a demograffeg y plant sy’n 

destun gorchmynion cyfiawnder troseddol. 

 

4.0 Cyflwyniad 

 

Er mai prif ddiben yr ymchwiliad hwn oedd cynnal dadansoddiad ansoddol o'r broses o 

wneud penderfyniadau gorfodi, casglwyd data mesuradwy yn systematig hefyd i fynd i'r 

afael â dau wendid penodol yn y 'wybodaeth' bresennol ar dorgorchymyn. Mae dau ddiben 

i'r bennod hon, felly.  

Y cyntaf yw nodi a dechrau mynd i'r  afael â chyfyngiadau sylweddol y wybodaeth 

sydd ar gael am nifer yr achosion o droseddau torgorchymyn cyfiawnder troseddol (TgCT) 

yn y System Cyfiawnder Ieuenctid. Cyfeiriodd y bennod flaenorol at y dadorchuddio 

graddol yn yr astudiaeth hon o'r problemau gyda'r ystadegau swyddogol ar dorgorchymyn; 

yma, caiff y problemau hyn eu datgelu. Mewn ymgais i ddechrau unioni'r cyfyngiadau 

hyn, cyflwynir sawl dadansoddiad o ddata sy'n deillio o systemau rheoli achosion y ddau 

DCI. Mae'r rhain yn rhoi cynrychiolaeth llawer mwy cywir o nifer yr achosion  o 

droseddau TgCT,  yn ogystal â'r mathau o orchmynion cyfiawnder troseddol a dorrwyd 

amlaf/lleiaf cyffredin. 

 Ail ddiben y bennod hon yw rhannu dadansoddiad cychwynnol o ddemograffeg 

gymdeithasol, ffactorau personol a hanes cyfiawnder ieuenctid ("demograffeg") y plant ar 

orchmynion cyfiawnder troseddol yn y ddau DCI. Caidd y rhai sydd ag o leiaf un drosedd 

o dorgorchymyn cyfiawnder troseddol (TgCT) ar eu cofnod eu cymharu â'r rhai heb ddim. 

Ysbrydolwyd hyn gan astudiaeth Grandi ac Adler (2016) lle cafodd ffeiliau achos plant ar 

ddedfrydau cymunedol eu hadolygu'n systematig i nodi ffactorau criminogenig a 

demograffig-gymdeithasol oedd yn gysylltiedig â'r rhai a oedd wedi torri gorchmynion, o 

gymharu â'r rhai oedd heb. Trwy hyn, mae'r bennod hon yn cyfrannu at y llenyddiaeth brin 

ar y ffactorau amrywiol sy'n tueddu i fod yn gysylltiedig â thorgorchymyn yn y SCI. 

Trefnir y bennod fel a ganlyn. Mae Adran 4.1 yn dadansoddi ystadegau swyddogol 

gan Y Weinidogaeth Gyfiawnder (YWG) a'r Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid (BCI) ar 

droseddau 'torgorchymyn statudol'. Nodir cyfyngiadau lluosog sy'n ymwneud â chywirdeb, 

digonolrwydd a dibynadwyedd yr ystadegau. Dadleuir bod y cyfyngiadau mor eithafol fel 

ei bod yn amhosibl tynnu unrhyw wybodaeth ystyrlon ohonynt am gyffredinrwydd 

achosion o dorgorchymyn cyfiawnder troseddol yn y SCI.  

Mae gweddill y bennod yn archwilio'r data a gasglwyd yn uniongyrchol o systemau 

rheoli achosion y TCI. Rho adran 4.2 drosolwg o gyfraddau torgorchymyn y TCI; hynny 
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yw, y gyfran o bobl ifanc ar orchmynion cyfiawnder troseddol a oedd ag o leiaf un drosedd 

o dorgorchymyn cyfiawnder troseddol (TgCT) ar eu cofnod. Yn gysylltiedig â hyn mae 

dadansoddiad o'r mathau o orchmynion cyfiawnder troseddol a dorrwyd ym mhob TCI, a 

pha mor aml y cawsant eu torri. 

Mae Adran 4.3 yn cymharu demograffeg gymdeithasol, ffactorau personol a hanes 

cyfiawnder ieuenctid pobl ifanc a oedd ag un drosedd TgCT neu fwy wedi'i chofnodi yn eu 

ffeiliau achos â'r rhai nad oedd ganddynt ddim. 

Gan yr oedd yr holl bobl ifanc a oedd â hanes o dorgorchymyn yn fechgyn, mae 

adran 4.4 yn cyflwyno dadansoddiad o ddemograffeg merched ar orchmynion cyfiawnder 

troseddol i nodi'r gwahaniaethau rhwng / tebygrwydd a rennir gyda'r bechgyn.  

Adran 4.5 yn cloi’r bennod gyda chrynodeb o'r prif debygrwydd a gwahaniaethau 

rhwng y gwahanol garfanau o bobl ifanc. Awgrymid bod tystiolaeth argyhoeddiadol bod y 

rhai a dorrodd eu gorchmynion yn gyffredinol wedi profi nifer a chyfuniad uwch o 

anfanteision a phrofiadau andwyol na'u cymheiriaid nad oedd ganddynt unrhyw droseddau 

TgCT ar eu cofnodion. Mae hyn yn ategu'r dystiolaeth (gyfyngedig) o astudiaethau eraill o 

dorgorchymyn yn y SCI. 

 

4.1 Yr ystadegau swyddogol  

 

Bob blwyddyn, mae’r Weinyddiaeth Gyfiawnder (YWG) a’r Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid 

(BCI) yn cyhoeddi ystadegau swyddogol ar gyfiawnder ieuenctid yng Nghymru a Lloegr. 

Maent yn sail i ddadansoddiad y BCI o dueddiadau lleol, rhanbarthol ac awdurdodaethau 

(jurisdictional) dros amser. Rhai o brif ffocysau dadansoddiadau’r BCI yw: nifer yr 

achosion a'r mathau o droseddau profedig (‘proven offences’)52; nifer y 'newydd-

ddyfodiaid' (‘first-time entrants’) i'r SCI; cyfran y gwahanol fathau o ddedfrydau / 

ganlyniadau a roddir i blant (‘cyn-llys’ (‘pre-court’), cosbau haen gyntaf, dedfrydau 

cymunedol, a dedfrydau o garchar); a chyfraddau aildroseddu.  

 Ar ddechrau'r astudiaeth hon, disgwylid y byddai’n bosibl dadansoddi'r ystadegau 

hyn er mwyn rhoi rhyw syniad o nifer yr achosion o dorgorchmyn cyfiawnder troseddol 

(TgCT); cyfradd torri gorchmynion cyfiawnder troseddol; a nifer y bobl ifanc a oedd yn y 

ddalfa am dorri gorchymyn cyfiawnder troseddol. Fodd bynnag, nid oedd dadansoddiad o'i 

fath yn bosibl. Y rheswm am hyn yw cyfyngiadau difrifol yr ystadegau, sy'n ymwneud â'u 

                                                           
52Diffinnir 'trosedd profedig' gan Y Weinidogaeth Gyfiawnder a’r BCI fel unrhyw “which results in a caution or 

conviction” (MoJ a YJB, 2017a). 
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cywirdeb, eu digonolrwydd a'u dibynadwyedd. Trafodir y cyfyngiadau hyn yn y 

paragraffau canlynol. 

 Mae cyfyngiad mawr cyntaf yr ystadegau yn ymwneud â'r hyn sy'n gyfystyr â 

‘gorchymyn statudol’ at ddibenion cofnodi troseddau ‘torgorchymyn statudol’. Nid yw 

categori trosedd y BCI o ‘dorgorchymyn statudol’ yn gwahaniaethu rhwng gorchmynion 

cyfiawnder troseddol a rhai sifil (megis Gwaharddebau Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, 

Gorchmynion Ymddygiad Troseddol, gwaharddebau gang, ac ati). Gwnaed nifer o 

geisiadau i'r BCI am ddata wedi'i ddaduno, ond heb lwyddiant. Yn ôl ymateb i Gais 

Rhyddid Gwybodaeth, nid yw'r BCI yn casglu data wedi'i ddaduno gan TCI (gweler 

Atodiad 4 am ymateb y BCI i Gais Rhyddid Gwybodaeth). Fodd bynnag, mi wnaethant 

ddarparu rhestr gynhwysfawr o droseddau y gellir eu cynrychioli yn yr ystadegau o dan y 

categori 'torgorchymyn statudol'. Rhestrir y rhain yn y tabl isod (copi uniongyrchol o 

ymateb y BCI – gweler hefyd Atodiad 5): 

 

Tabl 6. Mathau o droseddau y gellir eu cynnwys yn y categori ‘torgorchymyn statudol’ 

Mathau o droseddau y gellir eu cynnwys yn y categori ‘torgorchymyn statudol’ 

Breach a criminal behaviour order 

Individual fail to comply with a community protection notice 

Breach of an anti-social behaviour injunction 

Failed to comply with an anti-social behaviour injunction supervision order 

Breach of a parenting order 

Breach of Reparation Order 

Recall to prison after release on licence which is revoked 

Recall to prison after early release on licence - condition breached 

Fail to comply with requirements of post release supervision for young offender 

Remain unlawfully at large after recall to prison - Criminal Justice Act 2003 

Failing to comply with the community requirements of a suspended sentence order 

Commission of a further offence during the operational period of a suspended sentence 

order 

Fail to comply with the requirements of a community order 

Failed to comply with the requirements of post-custodial supervision 

Breach of a supervision default order 

Failing to comply with the requirements of a youth rehabilitation order 

Failing to comply with the requirements of a youth rehabilitation order with fostering 

Failing to comply with the requirements of a youth rehabilitation order with intensive 

supervision and surveillance 

Breach of european supervision measures 

Fail to comply with conditions when released on licence after return 

Return to UK in contravention of temporary exclusion order 

Person subject to temporary exclusion order fail to comply with permitted obligation 

after return to the UK 

Breach of bail conditions whilst awaiting extradition 

Breach a Female Genital Mutilation protection order 

Fail to comply with court order for Bind Over 
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Breach of a domestic violence protection order 

Failure to comply with Court Order 

Breach of a referral order 

Reference to court by Youth Offender Panel - Fail to attend meeting 

Reference by Youth Offender Panel - Fail to reach agreement or sign record 

Reference by Youth Offender Panel - Breach of contract 

Reference by Youth Offender Panel - Fail to sign agreement record 

Fail to comply with Attendance Centre Order 

Fail to comply with Reparation Order 

Fail to attend a youth offender panel meeting (parent) 

Commission of Further offence whilst subject to a suspended sentence 

Commission of Further Offence Before Serving Sentence in Full 

Fail to comply with Drug Abstinence Order 

Fail to comply with Pre-Sentence Drug Testing Order 

Fail to comply the supervision requirements of a detention and training order 

Offence during currency of Detention and Training Order 

Breach of Gang injunction 

Failed to comply with gang injunction supervision order 

Breach of Statutory Order (Other) - Other 

Breach of a Civil Injunction 

Failing to comply with the requirements of an engagement and support order 

 

 

Cyn gwneud sylwadau ar y rhestr hon, mae'n werth nodi, er bod nifer o ffynonellau data (o 

wahanol asiantaethau o fewn y SCI) yn bwydo i mewn i'r Ystadegau Cenedlaethol, bod 

'troseddau profedig', gan gynnwys y rhestr hon o droseddau torgorchymyn, wedi'u seilio'n 

gyfan gwbl ar y data y mae'r BCI yn eu derbyn gan DCI drwy eu system rheoli achosion 

gweithredol – yr Youth Justice Application Framework, neu YJAF.53 Cadarnhaodd 

gohebydd y BCI a ddarparodd y rhestr hon fod cofnodion troseddau TCI weithiau'n amwys 

neu'n anghywir. Mae hyn yn esbonio, er enghraifft, cynnwys ‘breach of Attendance Centre 

Order’ yn y rhestr – gorchymyn a ddiddymwyd ar gyfer plant gyda chyflwyniad Deddf 

Cyfiawnder Troseddol a Mewnfudo 2008 a'i ddisodli gan ‘Attendance Centre Requirement’ 

y gellir ei atodi i Orchymyn Adsefydlu Ieuenctid. Er bod hyn yn dangos bod angen i rai 

TCI ddiweddarueu systemau rheoli achosion er mwyn dileu unrhyw ddedfrydau a mathau 

o droseddau wedi’u dyddio, ni ddylai hyn effeithio ar gywirdeb yr ystadegau gan y byddai 

troseddau o'r fath yn dal i gael eu cofnodi ar yr YJAF fel achos o dorgorchymyn statudol. 

 Yr hyn sy'n peri problemau, fodd bynnag, yw cynnwys sawl trosedd torgorchymyn 

o ddedfrydau sydd ond ar gael i'r rhai sy'n 18 oed neu'n hŷn. Er enghraifft, er y gellir gosod 

Gofyniad Profi a/neu Driniaeth Cyffuriau fel rhan o Orchymyn Adsefydlu Ieuenctid, ni 

ellir gosod Gorchymyn Ymatal Cyffuriau (Drug Abstinence Order) ar blant (gweler adran 

58 o Ddeddf Pwerau Llysoedd Troseddol (Dedfrydu) 2000). Ni ellir troseddoli 

                                                           
53 Gweler y Guide to Youth Justice Statistics, Annex A, (YWG, BCI, GCPEM a GDI, 2020) i gael gwybodaeth am ba 

ffynonellau data sydd wedi seilio pa ystadegau. 
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(criminalise) plentyn ychwaith am “soliciting” / “being involved in prostitution”: mae 

adran 68 o Ddeddf Troseddau Difrifol 2015 yn cydnabod bod plentyn mewn sefyllfa o'r 

fath yn dioddef cam-fanteisio rhywiol. Golyga hyn na ellir gwneud plentyn yn destun 

Gorchymyn Ymgysylltu a Chymorth (Engagement and Support Order) – gorchymyn y 

gellir ei ddefnyddio fel dewis amgen i ddirwyo oedolion sy'n cael eu heuogfarnu o 

‘loitering’ neu ‘soliciting’. 

Mae'r Canllaw i Ystadegau Cyfiawnder Ieuenctid  (YWG, BCI, HMPPS a YCS, 

2020) yn esbonio y gallai'r data ar ddedfrydu gynnwys rhai dedfrydau a osodir ar bobl 

ifanc 18 mlwydd oed, gan fod y BCI yn cofnodi oedran y plentyn ar adeg y gwrandawiad 

cyntaf. Ar y sail hon, mae'n bosibl bod ystadegau dedfrydu Cyfiawnder Ieuenctid yn 

cynnwys dedfrydau rhai oedolion ifanc hefyd, a allai gynnwys y gorchmynion uchod. Fodd 

bynnag, ac eithrio rhai achosion, os bydd y person ifanc yn troi'n 18 oed cyn / adeg 

dedfrydu, bydd fel arfer yn trosglwyddo i'r gwasanaeth prawf, ac os bydd yn torri’r 

gorchymyn statudol, dylai'r gwasanaeth prawf gofnodi hyn, nid y TCI. Felly, nid yw'n glir 

o gwbl pam mae'r troseddau o dorri Gorchymyn Ymgysylltu a Chymorth a thorri 

Gorchymyn Ymatal Cyffuriau wedi'u cynnwys yn yr ystadegau cyfiawnder ieuenctid. 

 Problem arall yw cynnwys torri Gorchmynion Rhianta (Parenting Orders), a 

‘failure of a parent to attend a Youth Offender Panel meeting’. Mae hyn yn golygu y 

gallai'r ystadegau cyfiawnder ieuenctid ar droseddau gan blant gynnwys 'troseddau' a 

gyflawnwyd gan eu rhieni sy'n oedolion. Mewn ymateb i e-bost a anfonwyd at y BCI yn 

cwestiynu'r ordwydd hwn, meddai’r BCI: 

 

“The list I provided showed the offences that are mapped to Breach of Statutory 

Order – not necessarily all of these have been committed by children but could be.”  

 

 (ymateb gan y BCI i ymholiad yr ymchwilydd ynglŷn â'u diffiniad o 

 ‘dorgorchymyn statudol’. Ychwanegwyd y pwyslais. Gweler 

 Atodiad 5 am yr ohebiaeth e-bost.) 

 

Mae hyn er gwaetha’r ffaith bod yr ystadegau 'troseddau profedig' yn cael eu disgrifio gan 

Y Weinidogaeth Gyfiawnder a'r BCI fel y rhai a gyflawnwyd 'gan blant'. Mae'n amlwg, 

felly, yn seiliedig ar y rhestr gynhwysiant yn unig, fod yr ystadegau ar gyfer 'torgorchymyn 

statudol' yn debygol o fod yn anghywir.  

O ystyried bod y ffigurau ar gyfer nifer y gorchmynion cyfiawnder troseddol a 

osodwyd mewn blwyddyn benodol yn cael eu darparu yn yr ystadegau, y gobaith i 
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ddechrau oedd y gellid cymharu nifer y troseddau torgorchymyn statudol a gofnodwyd â 

nifer y gorchmynion cyfiawnder troseddol a osodwyd i roi syniad bras o'r gyfradd y 

cawsant eu torri. Yn wir, hyn oedd sail strategaeth samplu gychwynnol yr astudiaeth hon 

(gweler Pennod 3). Fodd bynnag, mae anallu'r BCI i wahaniaethu rhwng gorchmynion 

cyfiawnder troseddol a rhai sifil o fewn categori y drosedd torgorchymyn statudol yn 

golygu bod y gyfradd torri ar gyfer gorchmynion cyfiawnder troseddol yn amhosibl ei 

phennu. Hyd y gwyddom, gallai pob un drosedd torgorchymyn statudol a gynhwysir yn yr 

ystadegau fod yn un sifil (ac/neu, o ran hynny, wedi'i gyflawni gan oedolyn). 

 Mae'r ail gyfyngiad sylweddol yn ymwneud â'r meini prawf a ddefnyddir gan y 

BCI i gyfrif troseddau torgorchymyn statudol. Dywedasant:   

 

“The [BSO] offence is only counted where the failure [to comply ‘without 

reasonable excuse’ with the requirements of an existing statutory order] is proved 

to the satisfaction of the court and the original order is revoked and/or an additional 

order or other disposal is imposed”  

 

(YWG a’r BCI, 2017:2; gweler hefyd yn YWG, BCI, HMPPS a YCS, 

2020:26) 

 

Mae'r ddau faen prawf yn broblematig, ond am wahanol resymau. Mae datgan “the offence 

is only counted where the failure is proved to the satisfaction of the court” yn afraid ar y 

gorau; yn gamarweiniol ar y gwaethaf. Gan gymryd y farn haelionus (bod y datganiad yn 

afraid), digon yw dweud na allai rhywun gofnodi fel ‘trosedd brofedig’ drosedd honedig na 

chafodd ei phrofi. Byddai beirniadaeth fwy difrifol yn cyhuddo'r Weinyddiaeth 

Gyfiawnder / BCI o awgrymu un o ddau beth: naill ai nad yw troseddau torgorchymyn yn 

cael eu cyfrif lle y cafwyd cyfaddefiad o euogrwydd yn hytrach na chanfod euogrwydd; 

neu, bod y weithred o ddiffyg cydymffurfiaeth â'r gorchymyn yn cael ei thrin fel trosedd 

cyn gwrandawiad llys a phennu euogrwydd. Mae hyn, wrth gwrs, yn anghywir. Mae'n 

ddigon posibl y bydd y TCI neu'r Panel Gorchymyn Atgyfeiriad sy'n anfon person ifanc yn 

ôl i'r llys am fethu â chydymffurfio â'r gorchymyn o'r farn bod gweithredoedd / diffyg 

gweithredu'r person ifanc ‘heb esgus rhesymol’ – ac felly yn drosedd torgorchymyn 

statudol. Ond oni bai eu bod yn gallu profi i'r llys54 bod hyn yn wir, ni ellir dweud bod 

unrhyw ‘drosedd’ wedi’i chyflawni. Mae'r maen prawf hwn yn cymylu’r pwynt lle mae 

                                                           
54 Neu os ceir cyfaddefiad o euogrwydd gan y person ifanc. 
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gweithred (neu ddiffyg gweithred) yn cyfansoddi trosedd (gweler hefyd y drafodaeth ym 

Mhennod 2, adran 2.4.3). 

Mae'r broblem arall – sydd efallai'n fwy arwyddocaol – yn ymwneud â'r ail faen 

prawf: cyfrif troseddau torgorchymyn statudol dim ond pan “the original order is revoked 

and/or an additional order or other disposal is imposed”. Mewn geiriau eraill, dim ond pan 

fydd y llys yn gosod dedfryd newydd – naill ai'n dirymu neu'n ychwanegu at y gorchymyn 

gwreiddiol y mae'r BCI yn cofnodi troseddau torgorchymyn statudol. Mae hyn yn diystyru 

pob trosedd torgorchymyn brofedig lle caniatâ’r llys i’r gorchymyn gwreiddiol barhau 

(gyda diwygiadau neu hebddynt). Drwy fethu a chynnwys troseddau torgorchymyn sy'n 

cael canlyniad heblaw (ail)ddedfrydu, megis diwygio gofynion gorchymyn i weddu'n well 

i anghenion y person ifanc, neu lle caniateir i'r gorchymyn barhau heb newid, caiff 

dibynadwyedd yr ystadegau hyn fel dangosydd o nifer yr achosion o droseddau 

torgorchymyn statudol ei danseilio'n ddifrifol. Gall troseddau torgorchymyn statudol fod 

yn llawer mwy cyffredin na'r hyn a nodir yn yr ystadegau swyddogol. 

 O ran y posibilrwydd o darganfod faint o blant oedd yn y ddalfa o ganlyniad i 

euogfarn torgorchymyn statudol bob blwyddyn, roedd hyn yn ymgais yr un mor siomedig. 

Deilliodd astudiaeth Hart o dorgorchymyn yn y SCI o bryder am y niferoedd uchel o blant 

a oedd yn y ddalfa o ganlyniad uniongyrchol i drosedd torgorchymyn a oedd, yn 2009, yn 

cynnwys 17 y cant o'r boblogaeth yn yr ystad warchodol ieuenctid yng Nghymru a Lloegr 

(Hart, 2010).55 Dengys yr ystadegau swyddogol y bu gostyngiad sylweddol yn nifer y plant 

sy'n cael eu cadw yn y ddalfa am dorgorchymyn statudol yn y blynyddoedd ers cwblhau 

astudiaeth Hart. Yn 2012, yn ôl yr ystadegau, roedd 14 y cant o'r plant yn y ddalfa yno am 

dorgorchymyn statudol. Erbyn 2014, plymiodd y ffigur hwn i ddau y cant yn unig - ffigwr 

a gynhelir bob blwyddyn ddilynol, ac eithrio yn 2017 lle gostyngodd y ffigur i 0.2% 

(YWG a’r BCI, 2019).  

Fodd bynnag, mae craffu manylach ar yr ystadegau hyn unwaith eto'n datgelu 

achos cymhellol dros gwestiynu eu dibynadwyedd. Cyn 2012, cofnodwyd prif drosedd y 

rhai a oedd yn y ddalfa am dorri Gorchymyn Cadw a Hyfforddi (GCH) fel ‘torgorchymyn 

statudol’ – mewn geiriau eraill, y rheswm a gofnodwyd dros eu carcharu oedd trosedd 

torgorchymyn, nid y drosedd(au) gwreiddiol a arweiniodd at osod y GCH yn y lle cyntaf. 

Newidiodd hyn gyda systemau gweinyddol newydd yr ystâd warchodol ieuenctid (gan 

symud o SACHS i eAsset yn 2012 ac yn ddiweddarach i YJAF). Ers y flwyddyn ariannol 

                                                           
55 Nid oedd yr ystadegau a oedd ar gael ac a ddefnyddiwyd gan Hart yn gwahaniaethu rhwng toriadau ASBOs a thoriadau 

gorchmynion cyfiawnder troseddol, ond dangosodd data ychwanegol a ddarparwyd iddi gan y BCI ar gyfer y flwyddyn 

2008-09 fod y rhan fwyaf o blant yn y ddalfa am dorgorchymyn yno am dorri gorchmynion cyfiawnder troseddol (Hart, 

2010). 
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2012-13, pan gaiff plant eu galw'n ôl i'r ddalfa am dorri GCH, y rheswm a gofnodwyd yw'r 

drosedd(au) gwreiddiol, nid 'torgorchymyn statudol' (gweler ystadegau cyfiawnder 

ieuenctid blynyddol 2017-18, Tabl 7.6 – 'Plant yn y Ddalfa' – o'r Tablau Atodol (YWG a’r 

BCI, 2019c)). Fel y cydnabu'r BCI, byddai'r newid hwn mewn arferion cofnodi wedi 

lleihau'n sylweddol y cyfran o blant y cofnodwyd eu bod yn y ddalfa am dorri Gorchymyn 

Canfod a Hyfforddi. 

At hynny, tan 2018, nid oedd yn bosibl darganfod o ystadegau caethiwed ieuenctid 

faint o bobl ifanc oedd yn y ddalfa oherwydd trosedd ‘torgorchymyn statudol’. Mae'r BCI 

yn nodi “Due to changes of case management systems and improvements in data recording 

'Breach of statutory order' data is only available from April 2018 onwards. Prior to April 

2018 'Breach of statutory order' data is counted under ‘Other offences’.” (YWG a’r YJB, 

2021). Gyda'i gilydd, gellir casglu bod cyfran y plant yn y ddalfa am dorgorchymyn 

statudol rhwng 2012/13 a 2017/18 yn debygol o fod yn uwch na'r hyn a nodir yn yr 

ystadegau swyddogol.56 

O ystyried y cyfyngiadau sylweddol hyn, mae'n rhesymol casglu mai ychydig iawn 

o wybodaeth ystyrlon am nifer yr achosion, y gyfradd a'r canlyniadau ar gyfer troseddau 

torgorchmyn cyfiawnder troseddol a fedrir lloffa o'r ystadegau swyddogol hyn. 

 

4.2 Cyfradd torgorchymyn Timau Cyfiawnder Ieuenctid 

 

Mewn ymgais i ddechrau unioni diffygion yr ystadegau swyddogol a chanfod cyfraddau   

torgorchymyn gwirioneddol ym mhob TCI (yn hytrach na ‘chyfraddau torgorchymyn y 

BCI’ (gweler y bennod ddiwethaf a'r Eirfa), cyrchwyd a dadansoddwyd ddata crai y TCI. 

Mae'r wybodaeth a gyflwynir yn yr adran hon yn deillio o 'adroddiadau data' a gafwyd o 

systemau rheoli achosion y TCI gan y swyddog gwybodaeth ym mhob TCI. Yn ffodus, 

roedd y ddau TCI yn defnyddio’r un cyflenwr system rheoli achosion, felly roedd yn bosibl 

i’r swyddogion gwybodaeth priodol gymhwyso'r union feini prawf i gynhyrchu 

adroddiadau tebyg iawn.57 Gofynnwyd i bob un gyflwyno tri adroddiad.  

 

 Darparodd Adroddiad X restr o lwyth achosion statudol presennol y TCI – hynny 

yw, y plant a oedd ar orchmynion cyfiawnder troseddol ar y pryd; 

                                                           
56 Er bod y newid diweddar i’r cofnod troseddau 'torgorchymyn statudol' i'w groesawu, mae’r ffaith nad yw pobl ifanc yn 

y ddalfa am dorri GCH (‘recalled to custody’) yn cael eu gwahaniaethu o’r bobl ifanc sydd yno yn gwasanaethu rhan 

gyntaf y GCH (elfen warchodol) yn broblem barhaus sy'n ei gwneud yn amhosibl canfod pa mor gyffredin yw achosion o 

dorri'r GCH sy'n arwain ‘alw nôl’ (‘recall’) i'r ddalfa. 
57 Yr unig wahaniaeth oedd nad oedd Adroddiad Y ym Mhengaron yn gwahaniaethu rhwng Gorchmynion Adsefydlu 

Ieuenctid safonol (standard YROs) ac GAI gyda Goruchwyliaeth a Gwyliadwriaeth Ddwys: daethant i gyd o dan y 

categori "Gorchymyn Adsefydlu Ieuenctid". Fel arall, roedd y categorïau gwybodaeth yn unfath. 
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 Rhestrodd Adroddiad Y yr holl orchmynion cyfiawnder troseddol a oedd (a) yn 

weithredol yn ystod a (b) a osodwyd ym mlynyddoedd ariannol 2014-15, 2015-16 a 

2016-17; a 

 Rhestrodd Adroddiad Z yr holl achosion o dorgorchymyn cyfiawnder troseddol 

(TgCT)a gofnodwyd yn ystod yr un tair blynedd, waeth beth fo'r canlyniad 

'dedfrydu'. 

 

Dangosodd dadansoddiad o'r adroddiadau data hyn fod cyfraddau torgorchymyn y ddau 

DCI yn amrywio'n sylweddol a'u bod yn wahanol iawn i'r hyn ag ymsyniwyd gan 

ddadansoddiadau o’r ystadegau 'swyddogol'. Oddi yma ymlaen, cyfeirir at DCI A fel 

Pengaron, tra cyfeirir at DCI B fel Llanfadog. 

 

4.2.1 Adroddiadau X: cyfradd torgorchymyn ‘gyfredol’ 

 

Datgelodd dadansoddiad o Adroddiadau X, a ddarparodd drawstoriad o lwyth achosion 

statudol Pengaron a Llanfadog ar 13eg o Hydref 2017 a'r 5ed o Chwefror 2018, yn y drefn 

honno, gyfraddau torgorchymyn amrywiol. Ym Mhengaron, o'r 49 achos a 

ddadansoddwyd,58 roedd pump o bobl ifanc eisoes wedi torri eu gorchymyn presennol. 

Chwe mis yn ddiweddarach, roedd pum person ifanc arall o'r croestoriad gwreiddiol wedi 

cael euogfarn TgCT. Felly, cafwyd cyfanswm o 10 o'r 49 o bobl ifanc o lwyth achosion 

mis Hydref 2017 oedd wedi torri eu gorchymyn 'cyfredol' o leiaf unwaith. Roedd hyn yn 

awgrymu bod gan y TCI gyfradd torgorchymyn o tua 20 y cant. O ystyried y tri pherson 

ifanc a oedd yn y ddalfa ar yr adeg y crëwyd Adroddiad X ac a arhosodd yno drwy gydol y 

chwe mis dilynol (ac felly heb unrhyw gyfleoedd i dorri gorchymyn), roedd cyfradd 

torgorchymyn Pengaron yn codi i tua 22 y cant (10 allan o 46 o bobl ifanc). 

Roedd llwyth achosion statudol Llanfadog ychydig yn fwy na Phengaron pan 

gymerwyd croestoriad ar y 5ed o Chwefror 2018. O'r 57 o achosion a ddadansoddwyd,59 

dim ond tri o bobl ifanc oedd eisoes wedi torri eu gorchymyn presennol. Cynyddodd y 

nifer hwn i saith o fewn chwe mis o gymryd y trawstoriad. Roedd pedwar o'r bobl ifanc yn 

y trawstoriad yn y ddalfa drwy gydol y chwe mis. Ac eithrio'r pedwar person ifanc hyn, 

                                                           
58Roedd llwyth achosion statudol Pengaron (nifer yr achosion statudol 'gweithredol' ar 13eg o Hydref 2017) yn cynnwys 

55 o achosion. Fodd bynnag, cyfyngwyd mynediad i un gan y TCI ac felly nid oedd yn bosibl ei ddadansoddi. Roedd gan 

bump o'r achosion statws 'gofalu' (‘caretaking’) – sy'n golygu, er mai'r TCI oedd yn gyfrifol am ddarparu ymyriadau / 

goruchwyliaeth, mai'r TCI 'cartref' oedd yn gyfrifol am unrhyw benderfyniadau gorfodi. O ystyried mai diben yr 

astudiaeth hon oedd dadansoddi penderfyniadau gorfodi’r TCI, cafodd y pum achos 'gofalu' eu heithrio rhag cael eu 

dadansoddi oherwydd na ellid priodoli unrhyw benderfyniadau gorfodi i Bengaron. 
59 Roedd y llwyth achosion statudol gwirioneddol yn Llanfadog yn cynnwys 61 o bobl ifainc. Fodd bynnag, unwaith eto, 

cyfyngwyd ar fynediad i un ffeil, ac roedd gan dri 'statws gofalu'. Am yr un rhesymau ag uchod, eithriwyd ffeiliau’r 

pedwar yma rhag cael eu dadansoddi. 
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felly, roedd cyfradd torgorchymyn Llanfadog tua 13 y cant (7 allan o 53 o bobl ifanc) – yn 

sylweddol is na Phengaron.  

Roedd y cyfraddau torgorchymyn hyn yn groes i'r arwyddion a geir gan ystadegau'r 

BCI: dengys rhain fod Pengaron wedi cynnal 'cyfradd torgorchymyn y BCI' is na 

Llanfadog yn gyson, o leiaf ers 2011-12.60 Mae rhai o achosion posibl y gwahaniaeth hwn 

eisoes wedi'u nodi yn y drafodaeth flaenorol ar gyfyngiadau ystadegau'r BCI. Yn wir, 

gallai un esboniad fod yn gysylltiedig â'r defnydd mwy o ddedfrydau ymddygiad 

gwrthgymdeithasol yn Llanfadog – roedd chwe pherson ifanc ar y llwyth achosion statudol 

a oedd ag o leiaf un euogfarn am dorri gorchymyn ymddygiad troseddol (Criminal 

Behaviour Order), a dau arall gyda chollfarniad am dorri Gwaharddeb Ymddygiad 

Gwrthgymdeithasol (Antisocial Behaviour Injunction). I gymharu, nid oedd gan yr un o'r 

bobl ifanc ym Mhengaron unrhyw ymyriadau ymddygiad gwrthgymdeithasol a orfodwyd 

gan y llys ar eu cofnod. Er y gallai hyn fod yn ffactor sy’n cyfrannu at y gwahaniaeth, 

rhaid ystyried tri ffactor arall hefyd. 

Yn gyntaf, er bod y BCI yn cyfrif nifer yr euogfarnau ar gyfer troseddau 

torgorchymyn statudol (yn amodol ar y cyfyngiadau a nodwyd uchod), nid yw'n cyfrif 

nifer y plant y priodolir y troseddau iddynt. Mae'r un peth yn wir am yr ymyriadau statudol 

a osodir: nifer yr ymyriadau a gofnodir, nid nifer y bobl ifanc sy'n destun ymyriad statudol. 

Mae'r cyntaf (nifer y troseddau torgorchymyn statudol / nifer yr ymyriadau statudol) bron 

yn sicr o fod yn uwch na'r olaf (nifer y bobl ifanc y priodolir troseddau torgorchymyn / 

ymyriadau statudol iddynt). Er bod y ddau fesur yn werthfawr, nifer y bobl ifanc sy'n 

llywio'r rhan fwyaf o ddadansoddiadau'r astudiaeth hon o ddata’r TCI. Penderfynwyd hyn 

oherwydd gall pobl ifanc fod yn destun sawl gorchymyn cyfiawnder troseddol mewn 

blwyddyn benodol. Os bydd person ifanc yn dechrau gorchymyn, yna'n aildroseddu a / 

neu'n cael ei anfon i’r llys am dororchymyn, a'i fod wedyn yn cael ei ail-ddedfrydu i 

orchymyn newydd, cofnodir y gorchmynion fel dau ymyriad statudol ar wahân. O fewn 

ychydig wythnosau neu fisoedd, gallai hyn ddigwydd eto, fel bod pedwar neu bump o 

orchmynion cyfiawnder troseddol yn cael eu priodoli i un person ifanc mewn blwyddyn 

benodol. Er ei bod yn gywir eu cofnodi fel ymyriadau ar wahân, byddai'n gamarweiniol 

cyfrifo cyfraddau torgorchymyn y TCI ynseiliedig ar y mesuriadau hyn.61 

                                                           
60Er mwyn cynnal anhysbysrwydd y TCI, ni rennir 'cyfraddau torgorchymyn y BCI' ar gyfer pob TCI yn y traethawd 

hwn. 
61Er enghraifft: Dim ond un person ifanc sydd gan DCI Q a TCI R yn destun gorchymyn cyfiawnder troseddol. Mae'r 

person ifanc yn TCI Q wedi dechrau pum gorchymyn cyfiawnder troseddol gwahanol mewn blwyddyn benodol, 

oherwydd troseddu pellach. Yn yr un cyfnod, dim ond un  gorchymyn cyfiawnder troseddol sydd gan y person ifanc yn 

TCI R. Mae'r person ifanc yn TCI Q yn torri un o'i bum gorchymyn; mae'r person ifanc yn TCI R hefyd yn torri ei unig 

orchymyn. Pe bai'r cyfraddau torgorchymyn cael eu cyfrifo yn seiliedig ar nifer y gorchmynion cyfiawnder troseddol 

gweithredol yn ystod y flwyddyn, byddai gan TCI Q gyfradd torgorchymyn o 20 y cant tra byddai cyfradd torgorchymyn 

TCI R yn 100 y cant, er bod yr un nifer o bobl ifanc (1) wedi torri gorchymyn.  



142 
 

Mae'r ail ffactor a allai fod wedi cyfrannu at yr amrywiad rhwng data’r TCI ac 

ystadegau'r BCI yn ymwneud â chofnodi troseddau TgCT yn anghywir yn ffeiliau achos y 

bobl ifanc. Wrth archwilio'r ffeiliau achos ar system rheoli achosion Pengaron, daeth yn 

amlwg nad oedd rhai aelodau o staff yn deall beth oedd yn cyfrif fel trosedd TgCT.  

Roeddent yn dehongli ac yn cofnodi unrhyw ddirymu gorchymyn statudol fel trosedd 

TgCT, waeth beth fo'r rheswm dros y diddymiad – h.y. a oedd hynny oherwydd diffyg 

cydymffurfiaeth â'r gorchymyn (trosedd TgCT), neu droseddu pellach (nid trosedd TgCT).  

Roedd rhywfaint o ddyblygu troseddau TgCT  hefyd, gyda dwy drosedd TgCT yn cael eu 

cofnodi ar gyfer rhai pobl ifanc a oedd yn torri GAI gyda gofyniad Goruchwyliaeth a 

Gwyliadwriaeth Ddwys (GGD): cofnodwyd un drosedd TgCT ar gyfer y GAI, ac un arall 

ar gyfer y gofyniad GGD. Roedd y GGD yn un o ofynion y GAI, felly mae cofnodi dwy 

drosedd TgCT yn anghywir. Roedd yr un materion yn bresennol yn Llanfadog hefyd, ond i 

raddau llai. Er yr oedd yn bosibl, yn yr astudiaeth hon, i wirio pob trosedd TgCT honedig  

ac addasu'r data yn unol â hynny, roedd yn broses a oedd yn cymryd llawer o amser. Ni 

fyddai'r data wedi'i wirio yn yr un modd gan y TCI cyn cyflwyno’r wybodaeth i'r BCI. 

Mae hyn yn golygu bod y cofnodion a dderbyniwyd gan y BCI sy'n bwydo i mewn i'r 

ystadegau cyfiawnder ieuenctid cenedlaethol 'swyddogol' yn anghywir. Mae hyn yn 

tanseilio'r ystadegau ymhellach. 

Trydydd ffactor a allai fod wedi effeithio ar y cyfraddau torgorchymyn a gasglwyd 

gan y llwythi achosion hyn yw amseriad y dadansoddiad. Ni ellir tybio bod y gyfradd 

torgorchymyn ar gyfer un garfan benodol o bobl ifanc dros gyfnod o chwe mis yn arwydd 

o gyfraddau torgorchymyn y TCI yn gyffredinol am flwyddyn gyfan. Am y rheswm hwn, 

ceisiwyd Adroddiadau Y a Z gan swyddogion gwybodaeth y TCI. Darparodd Adroddiadau 

Y restr o'r holl ymyriadau cyfiawnder troseddol a oedd wedi bod yn 'weithredol' ac wedi'u 

'gosod' yn ystod 2014/15, 2015/16 a 2016/17 (y rhain, ar y pryd, oedd y blynyddoedd 

diweddaraf y cyhoeddwyd data YJB ar eu cyfer). Darparodd Adroddiadau Z restr o'r holl 

droseddau TgCT a oedd wedi'u cofnodi ar system rheoli achosion y TCI yn ystod yr un 

cyfnod o dair blynedd.62 Defnyddiwyd yr adroddiadau hyn i ganfod cyfraddau 

torgorchymyn ar gyfer pob TCI yn ystod y tair blynedd ariannol drwy gymharu nifer y 

bobl ifanc a oedd wedi cael un euogfarn TgCT neu fwy â nifer yr unigolion edd yn destun 

gorchmynion cyfiawnder troseddol yn ystod pob blwyddyn. 

 

                                                           
62Er, heriwyd dibynadwyedd Adroddiadau Z ar unwaith – gweler y paragraff blaenorol ar anghywirdeb cofnodion. Mae'r 

cyfrifiadau a gynhwysir yn y traethawd ymchwil hwn yn seiliedig ar ddata wedi'i wirio a ‘glanhau’ gan yr ymchwilydd: 

croesgygyllwyd pob trosedd TgCT a gofnodwyd gyda'r ffeil achos berthnasol lle'r oedd yr ymchwilydd yn gallu sefydlu a 

oedd trosedd TgCT wedi’i chyflawni. 
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4.2.2 Adroddiadau Y a Z: cyfraddau torgorchymyn ‘hanesyddol’ 

 

Ym Mhengaron, yn 2014/15 cafodd 17 o bobl ifanc allan o lwyth achosion statudol63 

blynyddol o 150 un euogfarn TgCT neu fwy. Roedd hyn yn cyfateb i gyfradd 

torgorchymyn o tua 11 y cant. Yn 2015/16, torrodd 20 o bobl ifanc allan o 135 orchymyn 

cyfiawnder troseddol – gan arwain at gynnydd yng nghyfradd torgorchymyn y TCI i 

ychydig o dan 15 y cant. Yn 2016/17, cafodd 15 o bobl ifanc allan o 125 un neu fwy o 

euogfarn TgCT, sy'n cyfateb i gyfradd torgorchymyn o tua 12 y cant. 

Yn Llanfadog, yn 2014/15 cafodd 39 o bobl ifanc allan o lwyth achosion statudol o 

247 un euogfarn TgCT neu fwy – sy'n cyfateb i gyfradd torgorchymyn o tua 16 y cant. Yn 

2015/16, gostyngodd hyn i 35 allan o 229 (neu ychydig dros 15 y cant). Yn 2016/17, 

torrodd 25 o bobl ifanc allan o 213 un gorchymyn neu fwy, gan ostwng y gyfradd 

torgorchymyn ymhellach i lai na 12 y cant. 

 

Tabl 7. Cyfraddau torgorchymyn ‘hanesyddol’ y ddau DCI: 2014/15, 2015/16 a 2016/17 

Blwyddyn Llwyth achos statudol y 

TCI (nifer y bobl ifanc 

ar orchymyn 

cyfiawnder troseddol) 

Nifer o bobl ifanc yn 

cael ≥ 1 euogfarn 

TgCT 

Cyfradd 

torgorchymyn 

blynyddol (%) 

Pengaron 

2014/15 150 17 11 

2015/16 135 20 15 

2016/17 125 15 12 

Llanfadog 

2014/15 247 39 16 

2015/16 229 35 15 

2016/17 213 25 12 

 

Oherwydd annigonolrwydd ac annibynadwy ystadegau swyddogol Y Weinidogaeth 

Gyfiawnder/BCI, mae'n amhosibl dweud sut mae'r cyfraddau hyn yn cymharu â TCI eraill 

ar lefel leol, genedlaethol neu awdurdodaethol (jurisdictional). Fodd bynnag, mae'r siart 

isod yn dangos sut mae cyfraddau torgorchymyn y ddau DCI yn cymharu â'i gilydd rhwng 

2014/15 a 2016/17, gyda'r llinellau dotiog yn rhagfynegi llwybr y cyfraddau torgorchymyn 

ar gyfer 2017/18 yn seiliedig ar ddadansoddi'r croestoriadau (Adroddiadau X): 

 

 

 

                                                           
63Sylwer bod plant yn y ddalfa wedi'u hepgor o'r cyfrifiadau hyn (oherwydd y diffyg cyfle i dorri gorchymyn tra yn y 

ddalfa). Fodd bynnag, cynhwyswyd y rhai a oedd yn gwasanaethu elfen gymunedol y GCH. 
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Mae'r siart hon yn dangos, ar sail dadansoddi Adroddiadau X, y byddai'r cyfraddau 

torgorchymyn ar gyfer 2017/18 yn Llanfadog wedi aros yn sefydlog – gan aros o fewn yr 

ystod o bedwar pwynt canran rhwng ei gyfradd uchaf yn 2014/15 a'i isaf yn 2016/17. 

Byddai Pengaron, ar y llaw arall, wedi gweld cynnydd sylweddol yn ei gyfradd 

torgorchymyn. O ystyried y cyfraddau torgorchymyn yn y tair blynedd flaenorol ym 

Mhengaron, mae'n rhesymol awgrymu bod y gyfradd a nodwyd gan Adroddiad X yn 

anarferol o uchel, ac efallai nad oedd o reidrwydd yn arwydd o gyfradd torgorchymyn y 

TCI ar gyfer y flwyddyn ariannol gyfan (2017/18).64 Roedd sylwadau a wnaed gan staff ac 

ynadon yn ystod cam cyntaf casglu data ym Mhengaron (Medi i Ragfyr 2017) yn cefnogi'r 

farn bod y gyfradd torgorchymyn uchel yn anomaledd, ac y gellid ei hegluro gan y ffaith 

bod y TCI bryd hynny yn goruchwylio grŵp arbennig o 'heriol' o bobl ifanc a oedd yn 

gyson yn troseddu ac yn gwrthod cydymffurfio â'u gorchmynion (roedd gwybodaeth o 

ffeiliau achos y bobl ifanc yn cadarnhau'r honiadau hyn am amlder troseddu, ond nid oedd 

y naratif  'gwrthod cydymffurfio' mor glir – gweler adrannau 4. 3.2.8 a 5.2). 

 

 

 

                                                           
64 Gellid profi hyn drwy ddadansoddi data o’r system rheoli achosion y TCI ar droseddau TgCT a gorchmynion 

cyfiawnder troseddol ar gyfer y flwyddyn 2017/18, ond nid oedd y data hyn ar gael ar yr adeg y cynhaliwyd y gwaith 

maes. 
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Ffigur 2. Cyfran o bobl ifanc ar orchymyn cyfiawnder troseddol wedi 

derbyn euogfarn am dorgorchymyn cyfiawnder troseddol: 2014/15, 

2015/16 a 2016/17; and rhagfynediad ar gyfer 2017/18. 
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4.2.3 Troseddau torgorchymyn yn ôl math o orchymyn 

 

4.2.3.1 Pengaron 

 

Ym Mhengaron, roedd 10 o'r 49 o orchmynion cyfiawnder troseddol gweithredol a 

ffurfiodd lwyth achosion statudol y TCI ym mis Hydref 2017 wedi'u torri erbyn mis Ebrill 

2018 (chwe mis ar ôl i'r trawstoriad gael ei gymryd). O'r 10 trosedd TgCT hyn, roedd dau 

ohonynt o achos torri Gorchmynion Atgyfeiriad; un o Orchymyn Adsefydlu Ieuenctid 

safonol; pedwar ohonynt o Orchymyn Adsefydlu Ieuenctid â gofyniad GGD; a thair 

ohonynt o elfen gymunedol Gorchmynion Cadw a Hyfforddi. Fel canran, roedd hyn yn 

golygu bod tua saith y cant o'r Gorchmynion Atgyfeiriad yn y llwyth achosion wedi'u torri 

(dau allan o 29); 12. 5 y cant o'r GAI safonol (un allan o wyth); 100 y cant o'r GAI gydag 

GGD (pedwar allan o bedwar); a 60 y cant o'r GCH (tri allan o bump).65 

 

 
 

Ffigur 3. Nifer o orchmynion cyfiawnder troseddol y torrwyd/gorfodwyd i gymharu â’r 

llwyth achos statudol, yn ôl y math o orchymyn: Pengaron 2017 cohort. 

Dangosodd data o Adroddiadau Y a Z ym Mhengaron mai'r gorchymyn a dorrwyd amlaf 

rhwng mis Ebrill 2014 a mis Mawrth 2017 oedd y Gorchymyn Adsefydlu Ieuenctid (GAI) 

safonol (34 o weithiau), ac yna'r GAI gyda GGD (20 gwaith), y GCH (16 gwaith), yna'r 

Gorchymyn Atgyfeiriad (15 gwaith). Fel canran, roedd hyn yn cyfateb i 6.6% o'r 227 

Gorchmynion Atgyfeiriad a oedd yn 'weithredol' yn ystod y tair blynedd, a 64% o'r 25 

                                                           
65 Roedd y tri pherson ifanc arall ar wahanol orchmynion: dau yn y ddalfa yn dilyn dedfryd adran 91; un ar 'orchymyn 

generig gwaith di-dâl i oedolion'. 
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trwydded GGD. Yn anffodus, nid oedd y data ymyriadau yn gwahaniaethu rhwng y GAI 

safonol a'r GAI gyda GGD – roedd pob un wedi'u cynnwys o dan gategori "GAI". Y 

ganran o’r 162 GAI (gan gynnwys y GAI safonol a'r rhai gyda GGD) a dorrwyd oedd 

33.3%.  

 Yn ystod pob un o'r tair blynedd o fis Ebrill 2014 i fis Mawrth 2017, torrwyd 

trwyddedau GAI ar gyfradd uwch na'r gorchmynion eraill. Wrth gwrs, efallai bod 

absenoldeb data wedi'i ddaduno ar gyfer y GAI yn cuddio cyfradd uwch o doriad ymhlith y 

GAI safonol neu, yn fwy tebygol, y GAI gyda GGD. Serch hynny, ac er y ffaith bod llawer 

llai o drwyddedau GCH yn weithredol yn ystod pob un o'r tair blynedd nag unrhyw 

orchymyn arall, mae'n arwyddocaol bod mwy o drwyddedau GCH wedi'u torri (16) yn 

ystod y cyfnod o dair blynedd na Gorchmynion Atgyfeiriad (15), er bod mwy na 9 gwaith 

cymaint o Orchmynion Atgyfeiriad gweithredol (227) o gymharu â thrwyddedau GCH (25) 

yn yr un cyfnod. Achosion o dorri trwydded GCH oedd yr unig fath o drosedd i'w gweld 

yn cynyddu bob blwyddyn, gyda'r gyfradd torgorchymyn yn fwy na dyblu rhwng 2015/16 

a 2016/17, er bod nifer tebyg o drwyddedau yn weithredol yn ystod y ddwy flynedd (11 a 

12, yn y drefn honno). 

 

 
 

Ffigur 4. Cyfran y gorchmynion cyfiawnder troseddol a dorrwyd, yn ôl math o orchymyn: 

Pengaron 2014/15, 2015/16 a 2016/17. 

O ran pa mor aml y torrwyd pob math o orchymyn, roedd yn anghyffredin i Orchmynion 

Atgyfeiriad gael eu torri fwy nag unwaith. O'r 15 achos o dorri Gorchmynion Atgyfeirio 

rhwng mis Ebrill 2014 a mis Mawrth 2017, roedd 14 yn achosion tro cyntaf, a dim ond un 

oedd yn doriad eildro. Er y gallai hyn awgrymu bod dwyn achos torgorchymyn yn erbyn y 

bobl ifanc (h.y. ‘gorfodi’ y gorchymyn) yn 'llwyddiannus' (e.e. wrth ddod â'r person ifanc 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2014/15 2015/16 2016/17

Cyfran y gorchmynion gweithredol a dorrwyd, yn 
ôl math o orchymyn (%): Pengaron

Referral Order YRO (standard and ISS) DTO



147 
 

'yn ôl ar y trywydd iawn' a'i alluogi i gwblhau ei orchymyn yn llwyddiannus heb dorri 

amodau pellach), mae'r canlyniadau dedfrydu ar gyfer yr achosion hyn o dorri 

Gorchmynion Atgyfeiriad yn awgrymu stori wahanol: dirymwyd 10 o'r Gorchmynion 

Atgyfeiriad a dorrwyd am y tro cyntaf a gosod GAI yn eu lle. Mae canlyniad o'r fath yn 

amlwg yn cyfyngu ar y cyfle i dorri Gorchymyn Atgyfeiriad am yr eildro neu'r trydydd tro. 

Er mai achosion o dorgorchymyn am y tro cyntaf oedd y rhai mwyaf cyffredin ar 

gyfer y gorchmynion cyfiawnder troseddol eraill hefyd, roedd achosion eildro hefyd yn 

fwy cyffredin: ar gyfer GAI, roedd saith achos o dorgorchymyn eilrdo a dau achos o dorri 

amodau am y trydydd tro; ar gyfer GAI gyda GGD, roedd dau achos o dorri eildro, dau 

achos o dorri trydydd tro, a dau achos o dorri pedwerydd tro. Ar gyfer trwyddedau GCH, 

roedd pedwar achos o dorgorchymyn eildro. Mae hyn yn awgrymu, er mai'r Gorchymyn 

Atgyfeiriad yw'r math o orchymyn cyfiawnder troseddol sy'n cael ei dorri ar y gyfradd isaf, 

bod pobl ifanc sy'n torri Gorchymyn Atgyfeiriad yn llai tebygol o gael cyfle arall i 

gydymffurfio â'r gorchymyn na'r rhai sy'n torri GAI a GCH. 

 

4.2.3.2 Llanfadog 

 

Yn Llanfadog, dim ond saith o'r 57 o orchmynion cyfiawnder troseddol gweithredol a 

ffurfiodd lwyth achosion statudol y TCI ym mis Chwefror 2018 oedd wedi'u torri erbyn 

mis Awst 2018 (chwe mis ar ôl i'r trawstoriad gael ei gymryd). O'r saith gorchymyn hyn, 

roedd pedwar yn Orchmynion Atgyfeiriad, un yn GAI safonol, a dau yn GAI gydag GGD. 

Fel canran, roedd hyn yn cyfateb i tua 11.4 y cant o'r Gorchmynion Atgyfeiriad yn y llwyth 

achosion (pedwar allan o 35); 10 y cant o'r GAI safonol (un allan o 10); a 50 y cant o'r GAI 

gyda GGD (dau allan o bedwar). Ni dorrwyd yr un o'r pedwar GCH gweithredol o fewn yr 

un cyfnod; wedi dweud hynny roedd dau o'r bobl ifanc hyn yn gwasanaethu elfen 

warchodol y gorchymyn drwy gydol y cyfnod o chwe mis felly heb gyfle i beidio 

cydymffurfio. Roedd y pedwar person ifanc arall yn y ddalfa ar ddedfrydau hirdymor 

‘adran 90/91’felly nid oeddent hwythau chwaith wedi cael cyfle i dorri amodau. 
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Ffigur 5. Nifer o orchmynion cyfiawnder troseddol y torrwyd/gorfodwyd i gymharu â’r 

llwyth achos statudol, yn ôl y math o orchymyn: Llanfadog 2018. 

Dangosodd Adroddiadau Y a Z yn Llanfadog mai'r gorchymyn a dorrwyd amlaf rhwng mis 

Ebrill 2014 a mis Mawrth 2017 oedd y Gorchymyn Atgyfeiriad (56 o weithiau), ac yna'r 

GAI safonol (45 gwaith), yna'r GAI gyda GGD (24 gwaith), ac wedyn y GCH (wyth 

gwaith). Fel canran, roedd hyn yn cyfateb i 16.3 y cant o'r 343 Gorchymyn Atgyfeiriad a 

oedd yn 'weithredol' yn ystod y tair blynedd; 19.9 y cant o'r 226 GAI safonol; 43.6 y cant 

o'r 55 GAI gyda GGD66; ac 16.7 y cant o'r 48 trwydded GCH. GAI gyda GGD oedd y 

gorchymyn mwyaf problematig, gyda'r gyfradd y cawsant eu torri bron yn dyblu rhwng 

2014/15 a 2016/17, o 24 y cant (6 allan o 25) i bron 48 y cant (9 allan o 19). Mae'r siart 

isod yn dangos sut mae hyn yn gwrthgyferbynnu â'r cyfraddau torri ar gyfer gorchmynion 

eraill yn ystod yr un cyfnod: roedd cyfraddau torri'r Gorchymyn Atgyfeiriad yn parhau'n 

gymharol sefydlog tra bod cyfraddau torri'r GAI safonol wedi gostwng yn gyson. Roedd y 

cyfraddau torri ar gyfer trwyddedau GCH yn parhau'n gyson is na'r rhai ar gyfer y GAI 

gyda GGD; mae hyn yn arwyddocaol oherwydd bod nifer y trwyddedau GCH gweithredol 

a'r nifer o GAI gyda GGD yn debyg iawn i'w gilydd yn ystod pob un o'r tair blynedd. 

 

                                                           
66 Roedd y swyddog gwybodaeth yn Llanfadog yn gallu darparu data wedi'i ddadgyfuno ar gyfer y GAI safonol a'r GAI 

gyda GGD. 
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O ran pa mor aml y torrwyd gorchymynion yn Llanfadog, roedd yn anghyffredin iawn i 

unrhyw orchymyn gael ei dorri fwy nag unwaith. Roedd 109 o’r 133 o droseddau TgCT a 

gofnodwyd ar gyfer y tair blynedd 2014/15 i 2016/17 yn achosion torgorchymyn am y tro 

cyntaf. Roedd ugain yn achosion o dorgorchymyn eildro, ac roedd y pedwar arall yn 

achosion trydydd tro. Roedd 49 o'r 56 o dorri Gorchmynion Atgyfeiriad yn achosion tro 

cyntaf, a'r saith ail arall yn eildro. Roedd 37 o'r 45 o achosion o dorri GAI safonol yn rai 

tro cyntaf; chwech yn eildro; a dau yn drydydd tro. Roedd 16 o'r 24 toriad GAI gyda GGD  

yn rai tro cyntaf; chwech yn eildro; a dau yn drydydd tro. Roedd pob un ond un o'r 

achosion o dorri GCH yn rai tro cyntaf; roedd y llall yn doriad eildro. 

 

 

4.3 Demograffeg y bobl ifanc 

 

Fel yr esboniwyd ym Mhennod 3, adolygwyd ffeiliau achos 32 o bobl ifanc yn fanwl. 

Roedd gan 16 ohonynt o leiaf un drosedd TgCT ar eu cofnod, tra nad oedd gan yr 16 arall 

ddim. Dewiswyd yr achosion o drawstoriad llwyth achosion statudol y TCI er mwyn 

olrhain pob digwyddiad o ddiffyg cydymffurfiaeth gan y bobl ifanc, nodi'r rhesymau 

datganedig a / neu bosibl dros beidio â chydymffurfio, a dadansoddi'r broses a ddilynwyd, 

penderfyniadau a wnaed, a chanlyniadau a ddilynodd. Yn ystod y broses hon, cofnodwyd 

data ar ddemograffeg y bobl ifanc a hanes cyfiawnder ieuenctid hefyd. Fodd bynnag, cyn 

cynnal y dadansoddiad manwl hwn o'r ffeiliau achos a ddewiswyd, cynhaliwyd 
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dadansoddiad o ryw, ethnigrwydd, statws 'derbyn gofal' (‘looked after’), ac oedran ar yr 

holl ffeiliau achos yn nhrawstoriadau'r llwythi achos. Datgelodd y ddwy set ddata rai 

gwahaniaethau sylweddol rhwng y rhai a oedd ag o leiaf un drosedd TgCT ar eu cofnod a'r 

rhai nad oedd ganddynt ddim. Mae'r ddwy is-adran nesaf yn darparu gwybodaeth ystadegol 

am ddemograffeg y ddau grŵp. Cyflwynir canfyddiadau o'r ddwy set ddata (data 

trawstoriad a data ffeiliau achos dethol) ar wahân.  

Rhaid tynnu sylw at ychydig o gafeatau cyn bwrw ymlaen â'r canfyddiadau. Yn 

gyntaf, mae dilysrwydd y dadansoddiadau canlynol yn dibynnu'n llwyr ar gywirdeb data'r 

TCI. Soniwyd eisoes am un enghraifft o gadw cofnodion anghywir: staff yn cofnodi 

troseddau TgCT lle nad oedd oeddent wedi digwydd oherwydd camddehongli’r drosedd 

TgCT. Yn ffodus, roedd yr ymchwilydd hwn yn gallu gwirio’r cofnodion hyn ac addasu'r 

data yn unol â hynny; fodd bynnag, mae'n gwbl bosibl bod gwallau eraill wedi'u cynnwys 

yn ffeiliau achos y bobl ifanc na sylwyd arnynt.  

Yn ail, roedd y wybodaeth yn y ffeiliau achos yn aml yn gofyn am ragor. Ni 

thybiwyd bod absenoldeb cofnodion yn y ffeiliau achos (e.e. diagnosisau iechyd meddwl, 

datgeliadau o gam-drin domestig) yn adlewyrchu realiti sefyllfa person ifanc. Mae llawer o 

resymau pam y byddai gwybodaeth o'i fath ar goll (gweler y drafodaeth Penodau 2 a 3, yn 

enwedig adrannau 2.4.2 a 3.5.1). Er y gwnaed ymdrechion i lenwi'r bylchau drwy siarad ag 

ymarferwyr, roedd rhai achosion lle'r oedd angen darllen rhwng y llinellau.  

Yn olaf, rhaid cydnabod y diffygion o gyflwyno data yn annibynnol o’u cyd-

destun. Nid diben yr adran hon yw 'esbonio' y mater o dorgorchymyn drwy wneud 

cysylltiadau achosol rhwng demograffeg y bobl ifanc a'u tebygolrwydd o dorri eu 

gorchmynion. Yn hytrach, pwrpas yr adran yw rhoi trosolwg o hanes cyfiawnder ieuenctid 

a demograffeg gymdeithasol y ddau grŵp.  

 

4.3.1 Ffeiliau achos y trawstoriad (n=106) 

 

Roedd y sampl hwn yn cynnwys 49 o ffeiliau achos o Bengaron a 57 o Lanfadog. Ar yr 

adeg y cymerwyd y croestoriadau, roedd gan 11 o'r bobl ifanc ym Mhengaron hanes 

torgorchymyn, o'i gymharu ag wyth yn Llanfadog. Nid oedd gan yr 87 o bobl ifanc a oedd 

yn weddill unrhyw droseddau TgCT ar eu cofnodion bryd hynny. 
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4.3.1.1 Rhyw 

 

Mae’n wybodaeth gyffredin bod y mwyafrif helaeth o'r bobl ifanc sydd mewn cysylltiad â'r 

SCI yng Nghymru a Lloegr yn wrwyaidd. Yn 2017/18, roeddent yn cynrychioli 84 y cant 

o'r plant a'r bobl ifanc a gafodd rybudd neu ddedfryd yng Nghymru a Lloegr (BCI ac 

YWG, 2019). Adlewyrchwyd hyn ar y lefel statudol yn y ddau DCI. Ym Mhengaron, 

roedd y llwyth achosion statudol pan gymerwyd y trawstoriad yn cynnwys 40 o fechgyn 

(gan gynnwys un traws-fachgen) a naw merch. Yn Llanfadog, bechgyn oedd 53 o'r llwyth 

achosion, gyda dim ond pedair merch. Yn gyfan gwbl, roedd 93 o'r 106 o bobl ifanc ar 

orchmynion statudol yn fechgyn, sy'n cyfateb i bron 88 y cant o gyfanswm yr achosion.  

Yn y ddau DCI, roedd y garfan â hanes torgorchymyn i gyd yn fechgyn.67 Er bod 

cyfanswm nifer y rhai â hanes o dorgorchymyn ar  draws y ddau TCIyn fach (n=19), mae'r 

ffaith bod 100 y cant o'r bobl ifanc hyn yn fechgyn serch hynny yn awgrymu eu bod wedi'u 

gorgynrychioli yng nghategori pobl ifanc ag euogfarnau TgCT. Dangosodd dadansoddiad 

o'r holl droseddau TgCT a gofnodwyd ar systemau rheoli achosion y TCI rhwng mis Ebrill 

2014 a mis Mawrth 2017 y canlynol: ym Mhengaron, cofnodwyd 85 o droseddau TgCT, a 

briodolwyd i 42 o wahanol bobl ifanc. O'r 42 o bobl ifanc hyn, dim ond pedair oedd yn 

ferched. Mae hyn yn golygu bod dros 90 y cant o'r bobl ifanc â hanes o dorgorchymyn yn 

ystod y tair blynedd hynny yn fechgyn. Yn Llanfadog, cofnodwyd 133 o droseddau TgCT, 

a briodolwyd i 89 o wahanol bobl ifanc. O'r bobl ifanc hyn, roedd 77 – neu 86.5 y cant – 

yn fechgyn. Os tybir68 bod 88 y cant o'r llwyth achosion statudol yn fechgyn (fel uchod), 

roeddent wedi cael eu gorgynrychioli ychydig yn y garfan â hanes torgorchymyn ym 

Mhengaron, ac wedi eu tangynrychioli gan ychydig yn Llanfadog. 

Mae'n bwysig nodi, o ystyried y ganran isel o’r llwythi achos statudol a oedd yn 

ferched (yn enwedig yn Llanfadog), y gallai'r amrywiadau o ran nifer yr achosion o 

ferched ymhlith y rhai â hanes torgorchymyn fod ymhell o fewn yr hyn y gellid ei ragweld 

ar hap. Fodd bynnag, dangosodd archwiliad manwl o'r ffeiliau achos (gweler adrannau 

4.3.2 a 4.4) nad oedd unrhyw wahaniaeth clir rhwng y bechgyn a'r merched o ran diffyg 

cydymffurfiaeth: h.y. roedd diffyg cydymffurfiaeth yn y rhan fwyaf o ffeiliau achos y 

merched yn ogystal â rhan fwyaf o rai’r bechgyn. Dangosodd sgyrsiau gyda staff TCI fod y 

gwahaniaeth rhwng y rhywiau yn adlewyrchu'n fwy cywir wahaniaeth yn ymateb 

ymarferwyr i ddiffyg cydymffurfiaeth: roeddent yn sôn am fwy o amharodrwydd ymhlith 

                                                           
67 Cafodd un ferch ym Mhengaron ei hanfon yn ôl i’r llys o dan gamau gorfodi dri mis ar ôl i'r croestoriad gael ei 

gymryd. 
68Nid oedd yn bosibl nodi nifer y bechgyn a’r merched a gyfansoddodd lwyth achosion statudol y TCI yn ystod y tair 

blynedd hyn heb gael mynediad i fwy na mil o ffeiliau achos. Roedd ystyriaethau o amser a blaenoriaethau wedi atal hyn 

fel nod realistig i fynd ar ei drywydd. 
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rhai rheolwyr achos TCI i orfodi gorchmynion y merched, yn bennaf oherwydd eu 

canfyddiad bod gan y merched fwy o anghenion lles a’u bod yn llai o ‘risg’ i'r cyhoedd. 

Daeth hon yn thema a gododd dro ar ôl tro yn ystod cyfweliadau a sgyrsiau anffurfiol 

gyda'r staff yn y ddau DCI, ac felly roedd angen ymchwilio ymhellach iddynt. O 

ganlyniad, cafodd ffeiliau achos yr holl ferched (n=13) eu cribo am dystiolaeth o 'fwy o 

anghenion lles' a 'llai o risg', yn ogystal ag unrhyw esboniad posibl arall am y gwahaniaeth 

rhwng y rhywiau mewn achosion o dorgorchymyn. Cyflwynir y canfyddiadau yn is-adran 

4.4 o'r bennod hon.  

 

4.3.1.2 Oedran 

 

Roedd plant yn fwy tebygol o gael eu cydymffurfiaeth â gorchmynion wedi ‘gorfodi’ (h.y. 

cael eu dychwelyd i’r llys a’u heuogfarni am drosedd TgCT) pan oeddent yn 15 mlwydd 

oed neu'n hŷn. Dim ond un o'r 11 o bobl ifanc â hanes o dorgorchymyn ym Mhengaron, a 

dau o'r wyth yn Llanfadog, oedd wedi cronni un drosedd TgCT neu fwy tra'n iau na 15 

oed, er bod pob un ond un wedi derbyn eu gorchymyn statudol cyntaf yn iau na 15 oed. 

Rhyngddynt, roedd y garfan â hanes torgorchymyn (n=19) wedi cronni 43 o droseddau 

TgCT (28 ym Mhengaron a 15 yn Llanfadog). Priodolwyd y gyfran fwyaf o’r troseddau 

TgCT hyn bobl ifanc pan oeddent yn 17 oed (18 trosedd TgCT). Priodolwyd 13 o 

droseddau TgCT i bobl ifanc 15 oed; saith i blant 16 oed; tair i blant 14 oed; a dwy i 

fachgen 12 oed. 

Darganfu patrwm tebyg yn y data hanesyddol. Rhwng mis Ebrill 2014 a mis 

Mawrth 2017, cofnodwyd 85 o droseddau TgCT ym Mhengaron. Nid oedd yr un o'r 42 o 

bobl ifanc y priodolwyd y troseddau hyn iddynt yn iau na 15 mlynedd pan gymerwyd y 

camau gorfodi. Yr oedran ieuengaf oedd 15 oed a dau fis. Yr hynaf oedd 18 mlynedd. Pobl 

ifanc 17 oed oedd â’r gyfran fwyaf euogfarnau TgCT (42 o droseddau TgCT). Roedd gan 

bobl ifanc 18 oed 20 euogfarn; pobl ifanc 16 oed 12 euogfarn; a rhai 15 oed 11 euogfarn. 

Yn Llanfadog, roedd pump o'r 89 o bobl ifanc y priodolwyd y 133 o droseddau TgCT  

iddynt yn iau na 15 mlynedd ar adeg eu heuogfarnu. Pobl ifanc 17 oed oedd â’r gyfran 

fwyaf o euogfarnau TgCT (67 euogfarnau), ac yna pobl ifanc 16 oed (29 trosedd TgCT);  

pobl ifanc 15 oed (18 trosedd TgCT); a 18 oed (9  trosedd TgCT).   
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4.3.1.3 Statws ‘derbyn gofal’ (‘looked-after’) 

 

Fel gyda'r gwahaniaeth rhwng y rhywiau yn y SCI, mae'n hysbys bod nifer o blant a phobl 

ifanc sydd wedi bod / sydd mewn gofal cyhoeddus ('plant sy'n derbyn gofal', neu 'statws 

derbyn gofal') i'w gweld yn y SCI  (gweler Laming, 2016; gweler pennod 2 hefyd). Roedd 

dadansoddiad o ffeiliau achos y bobl ifanc nid yn unig yn adlewyrchu'r gorgynrychiolaeth 

hon o blant sy’n derbyn gofal yn y garfan o blant ar orchmynion cyfiawnder troseddol; 

nododd hefyd fod nifer anghymesur ohonynt wedi cael eu gorchmynion wedi’u gorfodi, o 

gymharu â'u cymheiriaid nad ydynt yn ‘derbyn gofal’. 

Ym Mhengaron, roedd bechgyn a oedd yn derbyn gofal69 yn cynrychioli 47.5 y 

cant (19 allan o 40) o'r bechgyn yn y llwyth achosion statudol. Roeddent yn llawer mwy 

tebygol o fod â hanes o dorgorchymyn na'u cymheiriaid nad oeddent yn/wedi derbyn gofal: 

o'r 19 bachgen a oedd yn derbyn gofal, roedd gan 10 o leiaf un euogfarn TgCT pan 

gymerwyd y croestoriad.70 I'r gwrthwyneb, dim ond un o'r 21 bachgen nad oeddent yn 

derbyn gofal oedd ag  unrhyw euogfarnau TgCT.  I edrych ar hyn mewn ffordd wahanol, 

o'r 11 o bobl ifanc â hanes torgorchymyn, roedd 10 – neu tua 91 y cant – yn / wedi derbyn 

gofal. Roedd chwech o'r naw merch yn y sampl gwreiddiol yn /wedi derbyn gofal, ond nid 

                                                           
69 Mae unrhyw gyfeiriad at blant a oedd "yn derbyn gofal" yn cwmpasu'r rhai a oedd yn derbyn gofal ar yr adeg y 

cymerwyd y trawstoriad a'r rhai nad oeddent yn derbyn gofal ar y pryd ond a oedd wedi bod yn y gorffennol (h.y. roedd 

ganddynt brofiad o'r system ofal). 
70Mae'r canfyddiad hwn yn ymwneud â bechgyn yn unig gan nad oedd gan yr un o'r merched a oedd ar orchmynion 

statudol pan gymerwyd y croestoriad unrhyw droseddau TgCT ar eu cofnodion. Fodd bynnag,roedd nifer sylweddol o 

fechgyn a merched wedi bod mewn gofal: 55.6 y cant o'r merched, o'i gymharu â 47. 5 y cant o'r bechgyn (sylwer bod 

meintiau'r sampl yn wahanol iawn – roedd 40 o fechgyn yn y sampl o gymharu â dim ond 9 merch).   
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oedd gan yr un ohonynt unrhyw droseddau TgCT ar eu cofnod pan gymerwyd y 

croestoriad. 

Yn Llanfadog, roedd 14 o'r 53 bachgen – tua 26 y cant – yn derbyn gofal. O'r rhain, 

roedd gan bedwar o leiaf un euogfarn TgCT pan gymerwyd y croestoriad. Nid oedd y 

pedwar bachgen arall efo hanes o dorgochymyn yn /wedi derbyn gofal. Mewn geiriau 

eraill, roedd hanner y garfan â hanes torgorchymyn yn derbyn gofal a’r hanner arall ddim. 

O ystyried mai dim ond 26 y cant o gyfanswm y llwyth achosion (gwrywaidd) oedd yn 

derbyn gofal, roedd yn amlwg eu bod wedi'u gorgynrychioli yn y garfan â hanes 

torgorchymyn. Roedd pob un o'r pedair merch yn derbyn gofal, ond nid oedd gan yr un  

ohonynt unrhyw droseddau TgCT ar eu cofnodion. 

Yn y ddau DCI, felly, roedd y cyfradd y bechgyn sy'n derbyn gofal yn y garfan â 

hanes torgorchymyn tua dwywaith y cyfradd o fechgyn sy'n derbyn gofal yn y garfan 

gyffredinol o fechgyn ar orchmynion statudol. 

I roi'r ffigurau hyn yn eu cyd-destun, yn 2017/18, roedd 3,380 plentyn rhwng 10 a 

17 oed (cynhwysol) yn derbyn gofal yng Nghymru (StatsCymru, 2019). Yng nghanol 

2017, yr amcangyfrif poblogaeth plant 10 i 17 ar gyfer Cymru oedd 272,784 (StatsCymru, 

2018). Felly, tua 1.24 y cant oedd cyfran y bobl ifanc 10 i 17 oed yng Nghymru a oedd yn 

derbyn gofal. Mae'n amlwg, o'i gymharu â'r cyfartaledd cenedlaethol, fod plant sy’n derbyn 

gofal wedi'u gorgynrychioli'n sylweddol yng nghyfanswm y llwyth achosion statudol ac yn 

y garfan â hanes torgorchymyn yn y ddau DCI, gyda'r gorgynrychiolaeth hon yn fwy dwys 

ym Mhengaron na Llanfadog. Er na ellir nodi cyfran y plant ‘dan ofan’ ymhob ardal TCI 

yma (byddai gwneud hynny'n peryglu anhysbysrwydd y TCI), roedd gorgynrychiolaeth 

debyg iawn o blant dan ofal oedd ar orchmynion statudol ac â hanes torgorchymyn yn 

bodoli mewn perthynas â'r boblogaeth ‘dan ofal’ leol, yn ogystal â’r boblogaeth 

genedlaethol. 

 

4.3.1.4 Ethnigrwydd 

 

Cofnodwyd pob un o'r 49 o bobl ifanc yn llwyth achosion statudol Pengaron fel 'Gwyn – 

Gymreig', 'Gwyn – Brydeinig' neu 'Gwyn – Arall'. Nid oedd y gorgynrychiolaeth arferol o 

unigolion du a lleiafrifoedd ethnig yn y SCI i’w weld yn y llwyth achosion hwn, ac nid 

oedd hynny'n syndod oherwydd y boblogaeth ddu a lleiafrifol ethnig fach iawn yn ardal y 

TCI. 

Yn Llanfadog, cofnodwyd wyth o'r 57 o bobl ifanc fel pobl dduon a lleiafrifoedd 

ethnig, tri fel Ewropeaidd Dwyreiniol, a'r gweddill fel 'Gwyn-Gymreig' neu 'Gwyn-
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Brydeinig'. Er bod y rhwymedigaeth i ddiogelu anhysbysrwydd  y TCI yn golygu na ellir 

nodi'r ffigurau ar gyfer poblogaeth ardal y TCI yn ôl ethnigrwydd yma, gellir nodi bod 

pobl ifanc dduon a lleiafrifoedd ethnig wedi'u gorgynrychioli yn y llwyth achosion 

statudol. O ran y garfan â hanes o dorgorchymyn, roedd un o'r wyth yn ddu, a'r lleill yn 

wyn. Er bod un o bob wyth yn amlwg yn or-gynrychiolaeth o’i gymharu â'r boblogaeth 

gyffredinol, mae maint bach iawn y sampl yn golygu na ellir allosod o'r data bod pobl 

dduon a lleiafrifoedd ethnig yn fwy tebygol o gael eu gorchmynion wedi’u gorfodi na'u 

cymheiriaid gwyn. Yn wir, ychydig iawn o ddadansoddi ystyrlon y gellid ei wneud ar 

sampl mor fach. 

 

4.3.2 Ffeiliau achos a ddewisiwyd (n=32) 

 

Eglurwyd yr union ffordd y dewiswyd y sampl hwn o ffeiliau achos yn y bennod flaenorol 

(adran 3.2). Yma, digon yw dweud bod y ddwy garfan – yr 16 o bobl ifanc â hanes 

torgorchymyn a'r 16 heb – wedi cael eu paru mor agos â phosibl yn ôl rhyw (gwryw); 

oedran (16 oed neu'n hŷn pan gymrwyd y croestoriadau); a nifer eu gorchmynion 

cyfiawnder troseddol blaenorol (o leiaf un). Nid oedd yn bosibl paru'r ddau grŵp yn ôl 

math eu gorchmynion presennol oherwydd, yn gyffredinol, roedd y rhai â hanes o 

dorgorchymyn yn destun gorchmynion mwy beichus ar y pryd. 

 

4.3.2.1 Ymyriadau blaenorol 

 

Cyrchwyd hanes ymyriadau pob un o'r 32 o bobl ifanc, ac o ganlyniad, roedd yn bosibl 

gweld faint o ymyriadau TCI yr oedd pob person ifanc wedi bod yn destun iddynt. Cafodd 

y rhain eu categoreiddio'n dri math: dedfrydau cyfiawnder troseddol (gan gynnwys 

cosbau haen gyntaf, dedfrydau cymunedol, a dedfrydau o garchar); ymyriadau ‘cyn-llys’ 

(pre-court interventions) (rhybuddion ieuenctid, rhybuddion amodol ieuenctid, ceryddu, 

rhybuddion terfynol, gwarediadau adferol ieuenctid, a gwarediadau datrys y gymuned); ac 

ymyriadau 'atal' (prevention interventions) (roedd y rhain yn amrywio'n fawr, o 

ymyriadau ymddygiad gwrthgymdeithasol i weithgareddau SPLASH, ond roedd pob un yn 

wirfoddol ac yn cael eu darparu gan y TCI). Sylwer mai'r unig ymyriadau a gyfrifir yn yr 

astudiaeth hon yw'r rhai a oedd wedi'u cwblhau'n rhannol neu'n llawn. Nid yw ymyriadau a 

gynigiwyd ond a wrthodwyd neu a dynnwyd yn ôl am resymau eraill (a gofnodwyd yn y 

ffeiliau achos fel ‘intervention no longer appropriate’) wedi'u cynnwys yn y cyfrifiadau 

canlynol.  
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Ym Mhengaron, ychydig iawn o wahaniaeth oedd rhwng nifer cyfartalog yr 

ymyriadau ar gofnodion y ddau grŵp: roedd gan y ddwy garfan saith ymyriad ar 

gyfartaledd (o'u talgrynnu i fyny/i lawr i'r rhif cyfan agosaf).71 O ran y gwahanol fathau o 

ymyriadau, fodd bynnag, roedd gwahaniaeth amlwg rhwng y ddau grŵp. Ar gyfartaledd, 

roedd gan y garfan â hanes torgorchymyn bron i ddwywaith cymaint o ddedfrydau 

cyfiawnder troseddol ar eu cofnodion o gymharu â'u cymheiriaid – pedwar o gymharu â 

dau, yn y drefn honno – tra bod ganddynt hanner cymaint o ymyriadau ‘cyn-llys’ – un a 

dau, yn y drefn honno. Roedd dau ymyriad 'atal' ar gyfartaledd gan y ddau grŵp. 

Yn Llanfadog, roedd nifer cyfartalog cyfanswm yr ymyriadau yn uwch ar gyfer y 

garfan â hanes torgorchymyn (chwech) nag ar gyfer y garfan heb yr hanes (pedwar). 

Priodolwyd y gwahaniaeth hwn yn bennaf i'r dedfrydau cyfiawnder troseddol: fel 

Pengaron, roedd gan y rhai â hanes o dorgorchymyn yn Llanfadog bron i ddwywaith 

cymaint o ddedfrydau cyfiawnder troseddol ar gyfartaledd ar eu cofnodion na'r lleill – 

pedwar a dau, yn y drefn honno. Ychydig iawn o ymyriadau ‘cyn-llys’ oedd gan y ddau 

grŵp ar eu cofnodion: roedd y cyfartaledd ar gyfer y ddau grŵp yn llai nag un. O ran 

ymyriadau 'atal', roedd gan y garfan â hannes torgorchymyn bron deirgwaith cymaint â'r 

lleill – tri ac un, ar gyfartaledd, yn y drefn honno. 

Mae'r diffyg ymyriadau ‘cyn-llys’ ar gofnodion plant yn gyffredinol yn awgrymu,  

yn y ddau TCI, na ddargyfeiriwyd plant o'r system cyfiawnder troseddol ffurfiol – sy’n 

strategaeth hanfodol ar gyfer yr egwyddor ‘plant yn gyntaf’ o leihau niwed – i’r modd 

mwyaf posibl. Atgyfnerthwyd yr awgrym hwn gan rai sylwadau a wnaed gan lawer o 

ymarferwyr yn y ddau TCI a oedd yn bradychu eu diffyg cred yn y broses o ddargyfeirio 

o’r llys. Awgrymodd llawer o staff fod plant yn cael ‘get-away’ gyda throseddau difrifol 

drwy gael eu dargyfeirio o'r llysoedd, gyda rhai'n mynd mor bell â dweud bod y broses 

ddargyfeirio yn gwneud pobl ifanc yn fwy tebygol o aildroseddu am nad oeddent yn cael 

unrhyw  'ganlyniadau gwirioneddol'. Ynghyd â'r ffaith bod y rhai â hanes o dorgorchymyn 

yn tueddu i gael dwywaith cymaint o ddedfrydau cyfiawnder troseddol na'r lleill, mae hyn 

yn awgrymu efallai bod 'gosod tariff uwch' (‘up-tariffing’) yn cael ei ystyried fel ymateb 

derbyniol/ disgwyliedig i ddiffyg cydymffurfiaeth. Mae'r ffaith bod gan y rhai â'r mwyaf  o 

ymyriadau cyfiawnder troseddol (y garfan â hanes torgorchymyn) yn Llanfadog hefyd 

deirgwaith cymaint o ymyriadau atal â'r rhai heb hanes, yn awgrymu y gallai'r ymyriadau 

atal hyn fod cael effaith croes i’r un arfaethedig, gan annog pobl i mewn i’r system yn 

hytrach na’u dargyfeirio. 

 

                                                           
71 Mae'r holl rifau yn yr is-adran hon wedi'u talgrynnu i'r rhif llawn agosaf. 
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4.3.2.2 Oedran adeg ymyriad TCI cyntaf 

 

Nodwyd oedran pob un o'r 32 o bobl ifanc pan oeddent yn destun eu hymyriad TCI cyntaf 

(o unrhyw fath). Yn ddiddorol, ym Mhengaron, tueddai'r garfan â hanes torgorchymyn i 

fod yn hŷn na'r garfan nad oedd efo hanes torgorchymyn pan ddaethant at y TCI am y tro 

cyntaf. Oedran cyfartalog y garfan â hanes torgorchymyn ar eu hymyriad TCI cyntaf oedd 

14 mlynedd a naw mis, tra roedd y lleill yn 13 oed ac wyth mis.72 Yn Llafadog, y garfan â 

hanes torgorchymyn oedd yn iau: 13 oed a phum mis ar gyfartaledd yn eu hymyriad cyntaf 

o gymharu â'r lleill a oedd yn 14 oed a saith mis ar gyfartaledd.  

 Pan gymerwyd y croestoriad ym Mhengaron, roedd y garfan â hanes torgorchymyn 

wedi bod yn ymwneud â'r TCI, ar gyfartaledd, am ddwy flynedd a phum mis. Cofiwch bod 

yr wyth person ifanc hyn wedi cronni 28 o droseddau TgCT rhyngddynt ac wedi bod yn 

destun pedwar gorchymyn cyfiawnder troseddol ar gyfartaledd. Roedd y garfan nad oedd â 

hanes torgorchymyn wedi bod yn ymwneud â'r TCI am ychydig yn hirach – cyfartaledd o 

ddwy flynedd a deng mis – a dim ond dau orchymyn cyfiawnder troseddol oedd ganddynt, 

ar gyfartaledd. Yn Llanfadog, roedd y garfan â hanes torgorchymyn wedi ymwneud â’r 

TCI ers pedair blynedd ar gyfartaledd, gyda'r wyth person ifanc yn cronni 15 o droseddau 

TgCT rhyngddynt ac yn destun pedwar gorchymyn cyfiawnder troseddol ar gyfartaledd. 

Roedd y lleill yn Llanfadog wedi bod yn ymwneud â'r TCI am yr un cyfnod cyfartalog â'r 

garfan heb hanes torgorchymyn ym Mhengaron – dwy flynedd a deng mis – ac roedd 

ganddynt, ar gyfartaledd, ddau orchymyn cyfiawnder troseddol. 

 

4.3.2.3 Sefydlogrwydd llety 

 

Yn y ddau DCI, nodweddwyd cofnodion llety'r garfan â hanes torgorchymyn gan 

ansefydlogrwydd i raddau llawer mwy na'r garfan arall. Ar gyfartaledd, roedd gan y rhai â 

hanes torgorchymyn saith cyfeiriad gwahanol a naw symudiad gwahanol ar eu cofnodion 

llety, tra bod gan y garfan arall dri a phedwar, yn y drefn honno. Roedd gan un o'r bobl 

ifanc â hanes o dorgorchymyn (a gafodd ei eithrio o'r cyfrifiad cyfartalog uchod oherwydd 

y potensial i ystumio'r data) 27 o newidiadau cyfeiriad ar ei record ers dechrau ymwneud 

â'r TCI dair blynedd ynghynt. Nid oedd y symudiadau hyn o ganlyniad i newidiadau yng 

nghartref y teulu; i'r gwrthwyneb, roedd canran fawr o’r cyfeiriadau ar gofnodion y garfan 

â hanes torgorchymyn yn hosteli, llety â chymorth, a / neu lety gwely a brecwast. 

                                                           
72Nid yw'r oedrannau hyn o reidrwydd yn adlewyrchu'r oedran y cawsant gysylltiad cyntaf â'r TCI – fel y soniwyd, dim 

ond ar ymyriadau a gwblhawyd yn rhannol neu'n llawn y mae'r cyfartaleddau hyn wedi'u seilio. Nid yw'r data hwn yn 

cynnwys ymyriadau a gynigiwyd ac yna'n cael eu tynnu'n ôl neu eu gwrthod wedyn. 
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 Roedd cydberthynas glir rhwng cael profiad o'r system ofal ac ansefydlogrwydd 

llety. Ym Mhengaron, roedd 10 o'r 16 o bobl ifanc wedi symud llety73 fwy na phum gwaith 

ers dechrau eu hymwneud â'r TCI  (saith o'r garfan â hanes torgorchymyn, tri o'r garfan 

arall). O'r 10 hyn, roedd wyth yn /wedi derbyn gofal. Roedd tri o'r bobl ifanc hyn wedi 

symud llety fwy na 10 gwaith – pob un ohonynt yn derbyn gofal. Nid oedd gan yr un o'r 

plant oedd yn/wedi derbyn gofal lai na thri symudiad llety ar eu cofnod.  

Yn Llanfadog, roedd saith o'r 16 o bobl ifanc wedi symud llety fwy na phum 

gwaith ers dechrau eu hymwneud â'r TCI  (pedwar o'r garfan â hanes torgorchymyn, tri o'r 

garfan arall). Roedd pob un o'r bobl ifanc hyn yn derbyn gofal. Dim ond un person ifanc yn 

y system ofal oedd â llai na thri symudiad llety ar ei gofnod, tra bod pob un o'r wyth o'r 

rhai nad oeddent yn/wedi derbyn gofal naill ai wedi symud unwaith neu heb symud o gwbl. 

O'r 32 o bobl ifanc, cofnodwyd bod 10 wedi treulio amser mewn llety 'anaddas' 

(saith ym Mhengaron a thri yn Llanfadog). Roedd bron pob un o'r achosion o lety 'anaddas' 

yn lleoliadau awdurdod lleol, fel arfer mewn Gwely a Brecwast. Ym Mhengaron, roedd un 

Gwely a Brecwast yn arbennig a ddefnyddiwyd yn systematig i osod pobl ifanc 16 oed 

neu'n hŷn yn cael ei ystyried gan yr holl staff yn y TCI y siaradwyd â hwy nid yn unig yn 

'anaddas' ond hefyd yn anniogel. Yng ngeiriau un ymarferydd  TCI:   

  

“[Children’s Services] tell us that being placed in unsuitable accommodation is 

undesirable, not illegal…”        

        CM10, Pengaron 

 

Mae hyn er gwaethaf deddfwriaeth cynradd sy'n gosod dyletswydd gyffredinol ar 

awdurdodau lleol i sicrhau llety digonol i blant sy'n derbyn gofal sy'n "diwallu anghenion y 

plant hynny",74 a Chod Ymarfer sy'n nodi y dylai awdurdodau lleol “wneud popeth posibl i 

osgoi defnyddio llety Gwely a Brecwast, gan nad yw’n addas ar gyfer pobl ifanc sy’n 

agored i niwed fel arfer. Os oes angen defnyddio llety o’r math gan nad oes dewisiadau 

eraill ar gael, dylid ei ddefnyddio ar gyfer cyfnodau byr iawn yn unig, gan sicrhau bod y 

llety a’r perchennog yn bodloni safonau da a diogel” (Llywodraeth Cymru, 2016a:110-

111, ychwanegwyd y pwyslais). 

 

 

                                                           
73 Nid yw hyn yn cynnwys symudiadau i sefydliadau gwarchodol (megis carchar). 
74 O dan adran 75 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. Er ei fod yn nodi'r cafeat "cyn belled ag 

y bo'n rhesymol ymarferol". 
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4.3.2.4 Addysg, Hyfforddiant, a Chyflogaeth 

 

Cafodd pob un o'r 32 ffeil achos eu cloddio am wybodaeth a oedd yn taflu rhywfaint o 

oleuni ar gofnod addysgol y bobl ifanc a'u hymgysylltiad presennol a blaenorol ag unrhyw 

fath o addysg, hyfforddiant a / neu gyflogaeth (AHC). Er bod tab 'addysg' yn ffeil achos 

pob person ifanc lle gallai ymarferwyr gadw cofnod o AHC y bobl ifanc, roedd y rhan 

fwyaf o'r wybodaeth yn ymwneud ag ymgysylltiad presennol y bobl ifanc â mathau o 

AHC, nid eu cofnodion hanesyddol. Roedd ffurflenni ASSET ac AssetPlus yn cynnwys 

rhywfaint o wybodaeth hanesyddol ddefnyddiol, ond roedd y wybodaeth yn dameidiog ac 

yn aml roedd bylchau mawr na ellid eu llenwi'n ddigonol, hyd yn oed ar ôl siarad yn 

helaeth â'r ymarferwyr a gwrando ar y wybodaeth a wirfoddolwyd gan y bobl ifanc eu 

hunain. Mae'r data yn yr adran hon, felly, yn cael eu rhannu'n betrus. Dylai'r darllenydd 

hefyd gofio'r cafeat a amlygwyd ar ddechrau'r adran hon – nad yw absenoldeb rhywbeth 

(e.e. cymhwyster academaidd neu alwedigaethol) yn y ffeiliau o reidrwydd yn adlewyrchu 

realiti sefyllfa person.  

 

4.3.2.4.1 Gwaharddiadau ysgol 

 

Dwy o'r nodweddion amlycaf a rannwyd gan y garfan â hanes torgorchymyn yn y ddau 

TCI oedd: 

 

a) eu cofrestru mewn 'darparwr addysg amgen' (yn fwyaf cyffredin, unedau cyfeirio 

disgyblion) ar ôl cael eu gwahardd o ysgolion prif ffrwd; ac  

b) eu gwaharddiad dilynol o'r sefydliad darpariaeth amgen.  

 

Ym Mhengaron, gwaharddwyd pob un o'r wyth yn y garfan â hanes torgorchymyn o 

ysgol(ion) prif ffrwd; cofrestrwyd saith ohonynt wedyn mewn darpariaeth addysg amgen, 

gyda phump ohonynt yn mynd ymlaen i gael eu diarddel eto. Cafodd sawl un o'r garfan 

heb hanes torgorchymyn eu gwahardd o'r ysgol brif ffrwd hefyd – chwech o wyth – ac 

mynychodd pump o’r rhain ddarpariaeth amgen wedyn. Cafodd tri o'r rhai a fynychodd 

ddarpariaeth amgen eu gwahardd. Mynychodd dau o'r garfan heb hanes torgorchymyn 

ysgol brif ffrwd heb unrhyw gyfnodau o waharddiad.  

Yn Llanfadog, gwaharddwyd saith o'r wyth person ifanc yn y garfan â hanes 

torgorchymyn o ysgol brif ffrwd; cofrestrwyd pob un o'r saith ac wedyn eu diarddel o 

ddarpariaeth addysg amgen. Roedd yr un person ifanc â hanes o dorgorchymyn heb 
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unrhyw waharddiadau yn mynychu'r ysgol brif ffrwd yn llawn amser. Cafodd y garfan heb 

hanes torgorchymyn yn Llanfadog hefyd eu gwahardd o'r ysgol brif ffrwd ond ar gyfradd 

is: pedwar o'r wyth person ifanc. Mynychodd pump o'r garfan hon ddarpariaeth amgen, tri 

o ganlyniad i waharddiad prif ffrwd a dau am fod ganddynt ddatganiadau o anghenion 

addysgol arbennig na allai ysgolion prif ffrwd ddarparu ar eu cyfer. Dim ond dau o'r pump 

a gafodd eu heithrio o'u darpariaeth amgen – o uned cyfeirio disgyblion. 

 

4.3.2.4.2 Cymwysterau 

 

Cyn troi at gymwysterau'r bobl ifanc (academaidd neu fel arall), mae'n werth atgoffa'r 

darllenydd bod pob un o'r 32 o bobl ifanc yn 16 oed neu'n hŷn pan adolygwyd eu ffeiliau 

achos. Felly, ni ellir priodoli absenoldebau cymwysterau i oedran ysgol y bobl ifanc; pe 

baent wedi mynd drwy addysg fel y disgwylid yn arferol, byddent wedi ennill rhai 

cymwysterau erbyn eu bod yn 16 oed. Fodd bynnag, fel y soniwyd eisoes, efallai na 

chofnodwyd bob cymwyster gan y TCI. Oherwydd hyn, pan fethwyd a dod o hyd i unrhyw 

gymwysterau ar gofnod person ifanc, cofnododd yr ymchwilydd "dim wedi'i gofnodi" yn 

hytrach na "dim". 

Ym Mhengaron, roedd gan bump o'r garfan â hanes torgorchymyn rhwng un a thri 

cymhwyster ar eu cofnod, a’r tri arall heb unrhyw gymhwyster wedi’i nodi. Roedd y 

cymwysterau'n amrywio o gymwysterau TGAU, i Gymwysterau Rhifedd a Llythrennedd 

Lefel Mynediad, i gymwysterau adeiladu sylfaenol. Dim ond pedwar o'r garfan heb hanes 

torgorchymyn oedd ag un cymhwyster neu fwy ar eu cofnod, ond roedd eu cymwysterau'n 

fwy o ran nifer ac o ran lefel cyrhaeddiad o gymharu â'r rhai yn y garfan efo hanes 

torgorchymyn (e.e. roedd gan un person ifanc bum TGAU A*-C tra bod gan un arall 

bedwar).  

Yn Llanfadog, dim ond dau o'r garfan â hanes torgorchymyn oedd â rhwng un a thri 

cymhwyster ar eu cofnod, ac mi roedd y ddau wedi cyflawni'r cymwysterau hyn tra'n 

gwasanaethu dedfryd o garchar. I gymharu, roedd gan chwech o'r garfan heb hanes 

torgorchymyn o leiaf un cymhwyster ar eu cofnod, ac o’r rheiny, roedd gan bedwar 

ohonynt o leiaf dri TGAU. Yn y ddwy garfan yn Llanfadog, roedd un person ifanc a 

ddisgrifiwyd fel myfyriwr rhagorol ac ar y trywydd iawn i gyflawni nifer o gymwysterau 

TGAU pan gafodd ei wahardd o'i ysgol am ei droseddau.  
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4.3.2.4.3 Ymwneud cyfredol ag addysg, hyfforddiant, neu gyflogaeth (AHC) 

 

O ran ymgysylltiad y bobl ifanc ag AHC, cofnodwyd yr holl wybodaeth oedd ar gael am 

eu lleoliadau / presenoldeb AHC am y chwe mis yn union cyn dyddiad y croestoriadau. 

Ym Mhengaron, nid oedd pump o'r garfan â hanes torgorchymyn wedi bod mewn unrhyw 

fath o AHC yn ystod y chwe mis hynny, ac eithrio'r rhai ar GAI gyda GGD a fynychodd 

rai sesiynau 'addysg' yn y TCI, fel rhan o'u gorchymyn. Roedd person ifanc arall wedi cael 

cynnig dau fore yr wythnos o hyfforddiant un-i-un gartref; mynychodd ef hyn am dri bore 

cyn stopio. Cofnodwyd bod un person ifanc a oedd yn y ddalfa ar y pryd wedi cymryd rhan 

mewn sesiynau addysg yn y Sefydliad Troseddwyr Ifanc, ac roedd yr wythfed person ifanc 

yn y garfan wedi llwyddo cael prentisiaeth chwech mis ar gyfradd dau ddiwrnod yr 

wythnos mewn garej leol. Yn gyffredinol, cafodd y garfan heb hanes torgorchymyn ym 

Mhengaron fwy o lwyddiant ag AHC: yr oedd tri ohonynt mewn cyflogaeth ran neu lawn 

amser; yr oedd un yn mynychu coleg addysg bellach; yr oedd un wedi bod yn mynychu 

uned cyfeirio disgyblion am dri diwrnod yr wythnos tan fis cyn cymrydy trawstoriad; ac 

roedd un yn cymryd rhan mewn sesiynau 'addysg' yn y ddalfa. Gadawodd hyn dim ond dau 

berson ifanc nad oedd ganddynt unrhyw ymwneud ag unrhyw fath o AHC yn ystod y chwe 

mis dan sylw. 

Yn Llanfadog, roedd un o'r garfan â hanes torgorchymyn mewn cyflogaeth amser 

llawn, ac roedd un arall wedi bod yn mynychu coleg chweched dosbarth yn llawn amser 

nes iddo gael ei wahardd am ei drosedd ddeufis ynghynt. Ni chanfuwyd unrhyw gofnod o 

unrhyw ymwneud ag AHC yn ystod y chwe mis ar gyfer unrhyw un o'r chwe pherson ifanc 

arall â hanes o dorgorchymyn, ac eithrio un o'r ddau a oedd yn y ddalfa y dywedwyd ei fod 

wedi cymryd rhan mewn sesiynau addysg yno. Unwaith eto, yn debyg i Bengaron, roedd 

mwy o'r garfan heb hanes torgorchymyn yn Llanfadog yn ymwneud â rhyw fath o AHC o 

gymharu â'r garfan gyda hanes torgorchymyn. Roedd tri o'r garfan heb hanes yn gweithio o 

leiaf 25 awr yr wythnos; roedd un arall wedi bod yn ymgysylltu ag amrywiaeth o 

ddarpariaethau, gan gynnwys hyfforddeiaethau a chyrsiau mewn coleg, ac yna wedi setlo 

ar 16 awr yr wythnos mewn canolfan 'cwricwlwm amgen', ynghyd â pherson ifanc arall 

oedd yn gwneud tri diwrnod yr wythnos yn yr un ganolfan. Dim ond un o'r garfan heb 

hanes torgorchymyn na wnaeth unrhyw AHC yn ystod y chwe mis hynny; yr oedd yr 

wythfed person ifanc wedi bod yn mynychu'r coleg yn llawn amser nes iddo gael ei 

wahardd dri mis cyn y dyddiad trawstoriad. 
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4.3.2.5 Anghenion iaith, lleferydd a chyfathrebu (AILC) ac Anawsterau ymddygiadol, 

emosiynol, a chymdeithasol (AYEC)  

 

Roedd diagnosis o AILC yn brin ar draws y garfan gyfan o 32 o bobl ifanc. Ym 

Mhengaron, dim ond un o'r garfan â hanes torgorchymyn ac un o'r garfan arall oedd gyda 

diagnosis (anhwylder sbectrwm awtistig (ASD), ac oedi datblygiadol byd-eang (GDD), yn 

y drefn honno). Yn Llanfadog, roedd gan dri o'r garfan â hanes torgorchymyn ddiagnosis  

AILC (roedd gan ddau ASD ac roedd gan un GDD), ac roedd gan un o'r garfan arall 

ddiagnosis o ASD. Roedd anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol (AYEC) 

yn llawer mwy cyffredin: ym Mhengaron, cafodd pedwar o'r garfan â hanes torgorchymyn 

a phump o'r lleill ddiagnosis o AYEC. O'r naw person ifanc hyn, roedd gan bump 

ddiagnosis ychwanegol o ddiffyg sylw ac anhwylder gorfywiogrwydd (ADHD). Yn 

Llanfadog, roedd gan chwech o'r garfan â hanes torgorchymyn a thri o'r garfan arall 

ddiagnosis AYEC, ac o'r naw person ifanc hyn, roedd gan bump ddiagnosis o ADHD. 

 

4.3.2.6 Iechyd meddwl  

 

Roedd anawsterau iechyd meddwl yn gyffredin iawn ymhlith y bobl ifanc yn y ddau DCI. 

Ym Mhengaron, roedd gan bedwar person ifanc â hanes o dorgorchymyn ddiagnosis o 

anhwylderau iselder a gorbryder. Nododd tri arall o'r un garfan eu bod yn dioddef o iselder 

a phryder. Roedd gan un o'r garfan heb hanes torgorchymyn ddiagnosis o iselder ac 

anhwylderau gorbryder, ac roedd tri arall wedi'u hunan-nodi fel rhai sy'n cael trafferth 

gyda naill ai iselder a phryder. Yn Llanfadog, roedd gan bump o'r garfan â hanes 

torgorchymyn, a thri o'r garfan arall, naill ai ddiagnosis neu hunan-asesiad eu bod yn 

dioddef o iselder a phryder. Roedd gan berson ifanc arall ddiagnosis o anhwylder straen 

wedi trawma (PTSD). 

Adlewyrchwyd effaith niweidiol yr anawsterau iechyd meddwl hyn yng 

nghofnodion y bobl ifanc o hunan-niweidio ac ymdrechion i gyflawni hunanladdiad. Ym 

Mhengaron, roedd dau o'r garfan â hanes torgorchymyn wedi ceisio hunanladdiad ar o leiaf 

un achlysur; cyfaddefodd dau berson ifanc arall (un â hanes torgorchymyn ac un heb) eu 

bod wedi ystyried hunanladdiad. Roedd chwech o'r garfan torgorchymyn a dau o'r garfan 

arall wedi datgelu eu bod wedi hunan-niweidio. Yn Llanfadog, roedd un o'r garfan â hanes 

torgorchymyn wedi ceisio hunanladdiad. Roedd pump arall o bobl ifanc (pedwar â hanes o 

dorgorchymyn ac un heb) wedi datgelu eu bod yn ystyried hunanladdiad. Roedd saith o'r 

garfan torgorchymyn a dau o'r garfan arall wedi datgelu hunan-niweidio.  
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Er gwaethaf trafferthion y bobl ifanc gyda'u hiechyd meddwl, ni chafwyd cymorth 

digonol ganddynt. Cwyn gyffredin ymhlith y staff yn y ddau DCI oedd pa mor anodd oedd 

sicrhau apwyntiad cychwynnol gyda'r Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc 

(CAMHS). Sylwyd bod pobl ifanc yn aml yn gorfod aros misoedd i gael eu gweld. 

Gwaethygwyd hyn gan lymder polisi 'apwyntiadau a gollwyd' CAHMS; soniodd staff TCI 

am blant yn cael eu tynnu oddi ar y rhestr cleifion allanol ar ôl colli un apwyntiad – waeth 

beth fo'r rheswm. 

 

4.3.2.7 Defnydd o sylweddau 

 

Cofnodwyd bod y rhan fwyaf o'r bobl ifanc – 22 allan o 32 – yn defnyddio o leiaf un cyffur 

anghyfreithlon yn wythnosol. Cofnodwyd nad oedd y 10 person ifanc arall erioed wedi 

defnyddio unrhyw sylwedd anghyfreithlon. Ymddengys bod y defnydd o alcohol yn brin 

iawn ymhlith y bobl ifanc, gyda dim ond dwy o'r ffeiliau achos yn nodi bod y bobl ifanc yn 

defnyddio alcohol yn rheolaidd. 

O'r 22 o bobl ifanc a oedd yn, neu wedi, defnyddio cyffuriau, dywedodd 16 eu bod 

yn defnyddio canabis yn ddyddiol, tra bod y chwech arall naill ai wedi'i ddefnyddio yn y 

gorffennol, neu yn ei ddefnyddio 'weithiau' at ddibenion 'hamdden'. Cofnodwyd hefyd bod 

wyth o'r 16 o bobl ifanc a oedd yn defnyddio canabis yn ddyddiol yn defnyddio cyffuriau 

eraill – gan gynnwys heroin, ecstasi, cocên, cetamin, ac amrywiaeth o gannabinoidau 

synthetig (yn fwyaf cyffredin, 'sbeis'). 

Cofnodwyd bod camddefnyddio sylweddau yn ffactor arwyddocaol a gyfrannodd 

tuag at droseddu'r bobl ifanc mewn 13 achos yn y garfan â hanes torgorchymyn a saith yn 

y garfan arall. Ystyriwyd ei fod yn ffactor arwyddocaol am amrywiaeth o resymau, ond y 

mwyaf cyffredin oedd: naill ai bod troseddau'r person ifanc yn gysylltiedig â chyffuriau 

(e.e. meddu ar gyffuriau, meddiant gyda'r bwriad o gyflenwi, a / neu droseddau'n ymwneud 

â dwyn); neu bod rhai o'u troseddau wedi'u cyflawni tra o dan ddylanwad cyffuriau. Er nad 

oedd AssetPlus yn mynnu i ymarferwyr ateb cwestiwn am y berthynas rhwng defnyddio 

cyffuriau a diffyg cydymffurfiaeth, dywedodd llawer o'r staff a gyfwelwyd ei fod yn 

ffactor a gyfrannodd at ddiffyg cydymffurfiaeth (gweler Penodau 6 a 7, adrannau 6.2.1 a 

7.2). 

Yn wahanol i'r ddarpariaeth wael a rhwystrau mynediad at wasanaethau iechyd 

meddwl, gallai plant gael gafael ar gymorth camddefnyddio sylweddau yn hawdd. Y 

rheswm am hyn oedd bod y ddau TCI yn cyflogi gweithwyr camddefnyddio sylweddau 

penodedig. Er na ymchwiliwyd i effaith y cymorth hwn ar ddefnydd pobl ifanc o 
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sylweddau, dywedodd pobl ifanc yn y ddau TCI eu bod yn mwynhau'r sesiynau hyn. Mae'n 

ymddangos bod gan y sesiynau hyn swyddogaeth fuddiol waeth beth fo'u heffaith ar 

ddefnyddio sylweddau, o ystyried y berthynas gadarnhaol a ffurfiwyd rhwng llawer o'r 

bobl ifanc a gweithiwr camddefnyddio sylweddau'r TCI. 

 

4.3.2.8 Hanes troseddu 

 

Yn y ddau DCI, roedd y rhai â hanes o dorgorchymyn yn tueddu i fod â hanes troseddu 

hirach, a llawer mwy o wrandawiadau llys na'r rhai heb hanes torgorchymyn. Roedd 

ganddynt hefyd nifer llawer mwy o gyhuddiadau ar eu record a oedd naill ai wedi'u 

gollwng gan y llys, wedi arwain at ryddfarnu, neu wedi'u tynnu'n ôl gan y corff erlyn 

oherwydd diffyg tystiolaeth.  

Ar gyfartaledd, roedd gan y garfan â hanes torgorchymyn yn y ddau DCI fwy na 

dwywaith cymaint o euogfarnau trosedd75 ar eu cofnodion na'r garfan arall. Ym 

Mhengaron, y ffigurau hyn oedd 29 a 13, yn y drefn honno.76 Yn Llanfadog, y ffigurau 

oedd 22 a 9. Roedd hyn yn cadarnhau'r sylwadau a wnaed gan ymarferwyr TCI ym 

Mhengaron mewn perthynas â'r garfan o bobl ifanc o dan eu goruchwyliaeth ar y pryd – sef 

eu bod yn troseddu’n barhaus (gweler adran 4.2.2). O ran ymddangosiadau llys, roedd gan 

y garfan â hanes torgorchymyn ym Mhengaron 24 ymddangosiad ar gyfartaledd tra bod 

gan y garfan arall 12 – tua dwywaith cymaint o ymddangosiadau. Yn Llanfadog, roedd y 

gwahaniaeth bron bedair gwaith cymaint: 32 ac 8, yn y drefn honno. 

O ran y mathau o droseddau oedd yn cael eu cyflawni gan y bobl ifanc, ym 

Mhengaron, y math mwyaf cyffredin o drosedd gan y garfan â hanes torgorchymyn oedd 

dwyn. Dilynwyd hyn gan feddiant cyffuriau (gyda neu heb fwriad i gyflenwi), gwahanol 

droseddau lefel is o drais yn erbyn y person (fel arfer ymosodiadau cyffredin ‘common 

assaults’ ac ymosodiadau drwy guro ‘assaults by beating’), troseddau trefn gyhoeddus, a 

difrod troseddol. Torgorchymyn statudol oedd y mwyaf cyffredin nesaf, ac yna 

byrgleriaethau a thorri amodau mechnïaeth. Y troseddau lleiaf cyffredin oedd lladradau 

(robbery) (roedd gan ddau berson ifanc un euogfarn lladrad yr un); torri gorchymyn atal 

(breach of restraining order) (roedd gan un person ifanc euogfarnau lluosog); a bygwth tyst 

/ rheithgor (cafodd un person ifanc un euogfarn).  

Y drosedd mwyaf cyffredin ymhlith y garfan heb hanes torgorchymyn ym 

Mhengaron oedd trais yn erbyn y person lefel is (ymosodiadau cyffredin, ymosodiadau 

                                                           
75 Mae’r troseddau y cawsant eu cyhuddo ohonynt ond a wrthodwyd, a derfynwyd yr erlyn neu a gafodd eu rhyddfarnu 

wedi'u heithrio o'r cyfrifiadau hyn. 
76 Mae'r niferoedd wedi'u talgrynnu i fyny neu i lawr i'r rhif cyfan agosaf. 
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sy'n achosi niwed corfforol gwirioneddol (assault occasioning actual bodily harm), ac 

ymosodiadau drwy guro). Dilynwyd hyn yn agos gan droseddau trefn gyhoeddus a dwyn, 

yna difrod troseddol, troseddau moduro (h.y. gyrru heb drwydded neu yswiriant), torri 

amodau mechnïaeth, a meddu ar arf tramgwyddus mewn man cyhoeddus. Y troseddau 

lleiaf cyffredin oedd lladrad (robbery) ac ymgais lladrad (attempted robbery) (roedd gan un 

person ifanc euogfarn am y ddwy drosedd), twyll (un person ifanc), achosi niwed corfforol 

difrifol heb fwriad (inflicting grievous bodily harm without intent) (un person ifanc), ac 

ymosod gyda'r bwriad o achosi niwed corfforol difrifol (un person ifanc). Dim ond un o'r 

garfan heb hanes torgorchymyn oedd ag unrhyw droseddau cyffuriau ar eu cofnod – un 

euogfarn am feddiannu canabis (dim bwriad cyflenwi).  

Yn Llanfadog, y mathau mwyaf cyffredin o droseddau ymhlith y garfan â hanes 

torgorchymyn oedd trais yn erbyn y person (lefel is), troseddau trefn gyhoeddus, 

meddiannu cyffuriau (gyda'r bwriad o gyflenwi ac at ddefnydd personol), dwyn, a dwyn 

cerbydau (yn enwedig cael eu cario mewn cerbyd a gymerwyd heb ganiatâd). Byrgleriaeth 

oedd y mwyaf cyffredin nesaf, ac yna meddu ar lafn gyllell mewn man cyhoeddus, meddu 

ar arf tramgwyddus mewn man cyhoeddus, troseddau moduro, torgorchymyn statudol, 

difrod troseddol, a thorri Gorchmynion Ymddygiad Troseddol. Y troseddau lleiaf cyffredin 

oedd lladradau (roedd gan ddau berson ifanc gollfarn lladradau), trais yn erbyn y person 

(lefel uwch) (roedd gan un person ifanc euogfarn am achosi niwed corfforol difrifol (GBH) 

bwriadol, a pherson ifanc arall GBH heb fwriad), torri amodau mechnïaeth (un person 

ifanc), a thorri rhyddhau amodol (un person ifanc). 

Y drosedd fwyaf cyffredin ymhlith y garfan heb hanes torgorchymyn yn Llanfadog 

oedd meddu ar gyffuriau (defnydd personol), ac yna meddu ar gyffuriau gyda'r bwriad o 

gyflenwi. Nesaf roedd troseddau trefn gyhoeddus, ac yna meddu ar gyllell neu arf 

tramgwyddus mewn man cyhoeddus, trais yn erbyn y person (lefel is), difrod troseddol, 

dwyn, bwrgleriaeth, yna torri gorchymyn ymddygiad troseddol. Y troseddau lleiaf 

cyffredin oedd troseddau rhywiol: roedd gan un person ifanc un euogfarn trosedd rywiol ac 

roedd gan un arall euogfarnau lluosog. Nid oedd gan yr un o'r garfan heb hanes 

torgorchymyn yn Llanfadog unrhyw euogfarnau GBH. 

Er ei bod yn amlwg bod y garfan â hanes torgorchymyn yn y ddau DCI yn tueddu i 

droseddu (neu o leiaf, yn tueddu i gael eu cyhuddo o droseddu) yn amlach na'r garfan arall, 

nid oedd yn ymddangos fel petai unrhyw wahaniaethau sylweddol yn gyffredinol o ran 

difrifoldeb y troseddau a gyflawnwyd gan y ddau grŵp. Mae'n ymddangos, felly, fod nifer 

y troseddau a gyflawnwyd, yn ogystal â'u difrifoldeb, wedi effeithio ar y gwahaniaeth 



166 
 

mewn dedfrydu (tueddai'r garfan â hanes torgorchymyn i gael dedfrydau mwy beichus na'r 

garfan arall). 

 

4.3.2.9 Cam-drin domestig, ymddatod teuluol, Cofrestr Amddiffyn Plant 

 

Ym Mhengaron, cofnodwyd bod saith o'r garfan â hanes torgorchymyn a thri o'r garfan 

arall wedi dioddef cam-drin domestig – drwy dystio i'r cam-drin rhwng aelodau eraill o'r 

teulu a/neu drwy fod yn darged uniongyrchol i'r cam-drin. Cam-drin domestig oedd un o'r 

prif gyfranwyr a arweiniodd at y bobl ifanc yn cael eu lletya mewn mannau eraill gan yr 

awdurdod lleol ac yn cael y label, o leiaf dros dro, o 'blant sy'n derbyn gofal'. Roedd pob 

un o'r saith person ifanc yn y garfan â hanes torgorchymyn a oedd wedi profi trais 

domestig, ac un o'r tri yn y garfan arall, hefyd wedi dioddef ymddatod teuluol – h.y. roedd 

eu teulu niwclear wedi gwahanu, ac roedd y bobl ifanc yn aml wedi cael eu cymryd gan un 

neu ddau riant ac / neu wedi'u gwahanu oddi wrth eu brodyr a'u chwiorydd. Roeddent 

hefyd wedi bod ar Gofrestr Amddiffyn Plant ar sawl achlysur, a'r prif resymau oedd 

'camdriniaeth' a ‘diffyg gofal’ (neglect). Roedd tri arall o'r garfan heb hanes torgorchymyn 

wedi bod ar y Gofrestr Amddiffyn Plant o leiaf unwaith am 'ddiffyg gofal'. 

Roedd darlun tebyg yn bresennol yn Llanfadog. Cofnodwyd bod saith o'r wyth 

person ifanc yn y garfan â hanes torgorchymyn a dau o'r rhai yn y garfan arall wedi profi 

cam-drin domestig. Roedd pob un o'r saith yn y garfan â hanes torgorchymyn wedi profi 

ymddatod teuluol, er mai dim ond pedwar a leolwyd yng ngofal yr awdurdod lleol (dros 

dro neu'n barhaol). Treuliodd y tri arall amser yn byw gyda gwahanol aelodau o'r teulu, 

megis brodyr a chwiorydd hŷn, ewythr, modrybedd, llys-rieni, neu neiniau a theidiau. 

Cafodd y ddau berson ifanc yn y garfan heb hanes torgorchymyn a gofnodwyd fel 

dioddefwyr cam-drin domestig eu cymryd i ofal gan yr awdurdod lleol ar o leiaf un 

achlysur. Roedd pump o'r saith yn y garfan â hanes torgorchymyn a'r ddau yn y garfan arall 

a oedd wedi profi cam-drin domestig hefyd wedi'u rhoi ar y Gofrestr Amddiffyn Plant ar 

sawl achlysur am yr un rhesymau ag uchod: 'cam-drin' a 'diffyg gofal'. Nid oedd yn glir 

pam nad oedd y ddau arall yn y garfan â hanes torgorchymyn wedi'u rhoi ar y Gofrestr, gan 

fod y dystiolaeth o gam-drin domestig yn sylweddol. Roedd dau berson ifanc arall yn y 

garfan heb hanes torgorchymyn wedi'u rhoi ar y Gofrestr: un oherwydd 'cam-drin 

emosiynol', a'r llall oherwydd 'diffyg gofal'. 
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4.3.2.10 Perthnasau cefnogol 

 

Roedd yn anodd canfod i ba raddau yr oedd gan bobl ifanc berthynas gefnogol ag 

unigolion ‘arwyddocaol’ (e.e. aelodau o'r teulu, ffrindiau, partneriaid, hyfforddwyr, 

athrawon), yn bennaf am fod perthnasau’r bobl ifanc hynod o ansefydlog, yn anwadalu 

rhwng cymorth cyson ac yna chwalu ac ymddieithrio. Serch hynny, mae'r wybodaeth 

ganlynol (a gymerwyd yn bennaf o ffurflenni AssetPlus y bobl ifanc ac yn seiliedig ar 

sgyrsiau gyda staff TCI) yn rhoi syniad o'r haenau o gymorth oedd gan y bobl ifanc neu a 

oedd yn ddiffygiol. 

Ym Mhengaron, roedd gan y garfan heb hanes torgorchymyn fwy o berthnasoedd 

cefnogol yn gyffredinol, a mwy o sefydlogrwydd o fewn y cydberthnasau hynny na'r 

garfan â hanes torgorchymyn. O ran teulu, roedd gan bedwar o'r garfan â hanes 

torgorchymyn un aelod o'r teulu y dywedwyd ei fod yn gefnogol. Anaml y byddai'n rhiant: 

yn fwy cyffredin oedd ewythr, chwaer hŷn, a mam-gu. O'r pedwar person ifanc hyn, dim 

ond un oedd yn ymddangos fel pe bai ganddo unrhyw berthynas cefnogol arall – yn yr 

achos hwn, perchennog y garej lle'r oedd yn ymgymryd â phrentisiaeth. Roedd un person 

ifanc â hanes o dorgorchymyn a oedd yn byw gyda'i nain a’i daid yn teimlo ei fod yn cael 

ei gefnogi ganddynt ac roedd hefyd mewn perthynas hirdymor â'i gariad. Cefnogwyd 

person ifanc arall gan ei rieni a'i frodyr a'i chwiorydd iau ac roedd ganddo berthynas 

gadarnhaol ag athro a ffrindiau yn y coleg. Nid oedd y ffrindiau hyn yn ymwneud â'r 

system cyfiawnder troseddol. Roedd yn ymddangos nad oedd gan ddau o'r garfan â hanes 

torgorchymyn unrhyw gefnogaeth sylweddol gan unrhyw aelod o'r teulu, na gan unrhyw 

berson arall. 

O ran y garfan heb hanes torgorchymyn ym Mhengaron, dywedwyd bod chwech o'r 

wyth yn cael eu cefnogi gan o leiaf un rhiant ac yn aml gan lys-riant a brodyr a chwiorydd. 

O'r chwech hyn, dywedwyd bod gan bump ffrindiau y tu allan i'r system cyfiawnder 

troseddol. Yn ogystal, roedd gan un berthynas gefnogol â'i hyfforddwr pêl-droed, ac un 

arall gydag athro ysgol a'i gariad; un arall gyda'i hyfforddwr bocsio a'i gariad; ac un arall 

gyda'i gariad yn unig. Roedd y ddau berson ifanc yn y garfan hon nad oeddent yn cael eu 

cefnogi gan eu rhieni yn cael eu cefnogi gan un neu'r ddau nain a thaid. Yn ogystal, roedd 

un o'r bobl ifanc hyn wedi bod mewn perthynas hirdymor â'i gariad ac roedd ganddo 

blentyn ifanc yr oedd yn helpu i ofalu amdano. 

Yn Llanfadog, dywedwyd bod gan saith o'r garfan â hanes torgorchymyn berthynas 

'barhaus' gydag o leiaf un rhiant – eu mam gan amlaf. Fodd bynnag, mae'n bwysig cofio 

bod pedwar o'r saith person ifanc hyn hefyd wedi cael eu cymryd dan ofal yr awdurdod 
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lleol ar sawl achlysur naill ai am fod eu rhiant (mam fel arfer) yn teimlo na allent ymdopi 

ag ymddygiad y person ifanc, neu oherwydd bod cam-drin domestig yn yr aelwyd (neu'r 

ddau reswm). Dywedwyd hefyd bod pedwar o'r garfan hon yn cael eu 'cefnogi' gan eu 

brawd/brodyr hŷn, ond roedd y brodyr hyn i gyd wedi troseddu’n ddifrifol. Dim ond tri o'r 

rhai â hanes o dorgorchymyn a gofnodwyd fel rhai ag unrhyw berthynas 'gadarnhaol', arall: 

roedd gan ddau fabi ifanc ac roedd ganddynt berthynas dda â mam eu plentyn, ac roedd 

gan y person ifanc arall berthynas gefnogol â'i hyfforddwr bocsio a'i ffrindiau nad oeddent 

yn y SCI. 

Cofnodwyd bod gan chwech o'r garfan heb hanes torgorchymyn yn Llanfadog 

berthynas 'gadarnhaol' â'r ddau riant. O'r chwech hyn, dywedwyd bod gan bedwar ffrindiau 

y tu allan i'r system cyfiawnder troseddol. Roedd gan dri o'r garfan hon berthynas gefnogol 

â'u cyflogwr; un arall gyda'i ddarparwr addysg; a chefnogwyd person ifanc arall yn ei glwb 

pêl-droed. Roedd un o'r ddau yn y garfan yma nad oedd ganddynt berthynas â'r naill riant 

na'r llall yn byw gyda'i nein a’i daid, ac fe'i gefnogwyd ganddynt; roedd y llall yn byw ar ei 

ben ei hun, gan ymweld â'i chwaer iau o bryd i'w gilydd.  

 

4.3.2.11 Hobïau a dyheadau 

 

Yn y ddau DCI, roedd cofnodion o hobïau a dyheadau pobl ifanc yn brin. O fewn 

ffurflenni AssetPlus, ychydig o hunanasesiadau'r bobl ifanc ac asesiadau rhieni a 

gwblhawyd yn llawn ac, ym mhob achos ond pedwar, gadawyd yr adran a neilltuwyd ar 

gyfer hobïau a dyheadau yn wag. Ni thybiwyd mai'r rheswm am hyn oedd na ofynnwyd i'r 

bobl ifanc; dywedodd llawer o staff ei bod yn anodd iawn cael ateb gan y rhan fwyaf o 

bobl ifanc yn eu hasesiad cychwynnol. Roedd manylion fel y rhain yn fwy tebygol o ddod 

yn amlwg wrth i'r gorchymyn llys gael ei roi ar waith ac wrth i berthynas y person ifanc â'r 

TCI ddatblygu; ac er y dylid diweddaru'r ffurflen AssetPlus gyda phob adolygiad o'r 

gorchmynion, cyfaddefodd y staff nad oeddent bob amser yn diweddaru pob adran. 

 Wedi dweud hynny, nododd sgyrsiau gyda rhai aelodau o staff hefyd eu bod o’r 

farn nad oedd gan rai pobl ifanc unrhyw ddyheadau na diddordebau tu hwnt i gyflawni 

troseddau. Roedd y cyfweliadau a gynhaliwyd gyda'r bobl ifanc yn ymddangos i gefnogi'r 

farn hon, gyda'r rhan fwyaf o'r bobl ifanc yn ei chael hi'n anodd nodi unrhyw ddiddordebau 

ar wahân i ‘chilling with my mates’ ac ysmygu canabis. Fodd bynnag, datgelodd y llu o 

sgyrsiau achlysurol a gafodd yr ymchwilydd hwn gyda'r bobl ifanc lawer mwy o 

ddiddordebau nag a gofnodwyd yn y ffeiliau neu a ddatgelwyd yn ystod cyfweliadau, ond 

nid llawer o ddyheadau. Mae'r wybodaeth ganlynol yn seiliedig ar yr hyn a gyflwynir yn 
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ffeiliau achos y bobl ifanc yn ogystal â data cyfweliadau a rhyngweithiadau anffurfiol 

eraill â’r bobl ifanc a staff. 

Ym Mhengaron, datgelodd pump o'r garfan â hanes torgorchymyn o leiaf un 

diddordeb. Roedd y rhain yn cynnwys: rygbi, chwarae x-box, treulio amser gyda ffrindiau 

yn y dref, gweithio gyda'u dwylo ac adeiladu pethau, bocsio, anifeiliaid, a chyfrifiaduron. 

Dim ond un person ifanc a rannodd ddyhead, sef cael gwaith llawn amser ac ennill arian. O 

ran y garfan heb hanes torgorchymyn, datgelodd chwech o leiaf un diddordeb. Roeddent 

yn cynnwys: celf, mecaneg, gwneud pethau, pêl-droed, rygbi, beicio, gyrru ceir (yn 

anghyfreithlon!), bocsio, a cheir yn fwy cyffredinol. Dim ond dau o'r garfan yma a rannodd 

unrhyw ddyheadau: roedd y ddau am ddod yn fecanig, ac roedd un hefyd yn anelu at gael 

'teulu braf'. 

Yn Llanfadog, mynegodd pedwar o'r garfan â hanes torgorchymyn ddiddordeb(au), 

gan gynnwys: bocsio, beicio, garddio, treulio amser gyda'i blentyn, a gyrru ceir (eto, yn 

anghyfreithlon). Dywedodd yr unig ddau berson ifanc â hanes o dorgorchymyn a fynegodd 

unrhyw ddyheadau ar gyfer y dyfodol eu bod am 'fod yn dad da'. Mynegodd pob un o'r 

wyth yn y garfan heb hanes torgorchymyn ddiddordeb mewn rhywbeth, gan gynnwys: celf, 

lluniadu, ysgol, gemau cyfrifiadurol, treulio amser gyda ffrindiau, treulio amser ar y ffôn, 

pêl-droed, gwylio'r teledu, Playstation, treulio amser gyda theulu, cyfrifiaduron, X-box, 

mynd ar y rhyngrwyd, mynd ar gyfryngau cymdeithasol, a cherddoriaeth. Roedd gan dri o'r 

garfan hon ddyhead ar gyfer y dyfodol: roedd un am weithio'n llawn amser; roedd un arall 

am ddod yn fecanig; ac roedd y trydydd am ddod yn blymiwr a rhedeg ei fusnes ei hun.  

Mae hyn yn dangos, ymhell o fod heb ‘ddim hobïau tu hwnt i gyflawni troseddau’, 

fod gan y rhan fwyaf o bobl ifanc o leiaf un diddordeb yr oeddent yn ei ddilyn i ryw 

raddau. Fodd bynnag, er bod rhai pobl ifanc ym Mhengaron o'r farn bod Gorchmynion 

Atgyfeiriad yn eu cefnogi i ddilyn y buddiannau hyn (e.e. drwy eu helpu i fynychu 

hyfforddiant rygbi), roeddent yn teimlo nad oedd hyn yn wir am orchmynion cyfiawnder 

troseddol eraill. Yn Llanfadog, nid oedd yr un o'r bobl ifanc o'r farn bod y TCI wedi 

gwneud unrhyw beth i hwyluso eu hobïau (er bod rhai yn cydnabod eu bod yn darparu 

cyfleoedd eraill – gweler Pennod 5, adran 5.2.6). 

 

4.4 Ffeiliau achos y merched (n=13) 

 

I ailategu’r hyn y cyffyrddwyd ag ef yn y cyflwyniad i'r bennod hon, tra'n siarad â staff y 

TCI ac yn ceisio esboniad am dangynrychiolaeth merched yn y garfan â hanes 

torgorchymyn, roedd un thema benodol yn codi’n rheolaidd. Hyn oedd bod staff yn llai 
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tebygol o gymryd camau gorfodi yn erbyn merched am beidio â chydymffurfio â'u 

gorchmynion oherwydd canfyddiad bod ganddynt fwy o anghenion lles na’r bechgyn ac eu 

bod yn llai o ‘risg’ i'r cyhoedd. Adolygwyd ffeiliau'r merched, felly, er mwyn chwilio am 

wybodaeth a allai gefnogi neu herio’r farn hon. Crynhoir y prif ganfyddiadau yn yr is-

adran hon. 

Dangosodd dadansoddiad o ffeiliau achos: bod mwy o'r merched yn 'derbyn gofal' 

o gymharu â'r bechgyn – 10 allan o 13 o ferched (tua 77 y cant) o'i gymharu â 33 allan o 93 

o fechgyn (tua 35 y cant). Fodd bynnag, roedd y cyfran o ferched a oedd yn derbyn gofal 

yn debyg iawn i’r cyfran o fechgyn â hanes o dorgorchymyn oedd yn derbyn gofal, sef tua 

74 y cant (14 allan o 19 o fechgyn). 

Roedd pob un ond un o'r merched yn 16 oed neu'n hŷn pan gymerwyd y croestoriad 

(roedd y llall yn 15 oed), a'r amser cyfartalog a oedd wedi mynd pasio ers eu hymyriad 

TCI cyntaf (o unrhyw fath) oedd dwy flynedd a dau fis. Yr oedran cyfartalog y cawsant eu 

hymyriad TCI cyntaf oedd 14 oed a 10 mis. Mae hyn ychydig yn hwyrach na'r bechgyn yn 

y ddau DCI. Ar gyfartaledd, roedd gan y merched dri ymyriad TCI ar eu cofnod (gan 

gynnwys eu gorchymyn bresennol). Mae hyn yn llai na hanner cyfartaledd y bechgyn ym 

Mhengaron (saith ymyriad), a llai na chyfartaledd y bechgyn yn Llanfadog (pum ymyriad). 

Dim ond dwy o'r 13 merch oedd ag unrhyw ymyriadau cyfiawnder troseddol blaenorol ar 

eu cofnodion (ni ellir gwneud cymhariaeth yn hyn o beth â'r bechgyn, gan mai un o'r meini 

prawf ar gyfer dewis ffeiliau achos y bechgyn oedd cael o leiaf un ymyriad cyfiawnder 

troseddol blaenorol). Roedd un o'r ddwy ferch hyn ar GAI safonol; un arall ar GAI gyda 

GGD; a’r gweddill yn destun Gorchymyn Atgyfeiriad. 

Roedd hanes troseddu’r merched yn llawer byrrach ar y cyfan na'r bechgyn: ar 

gyfartaledd, roedd gan y merched wyth euogfarn trosedd ar eu record. O gymharu, roedd 

gan y bechgyn â hanes torgorchymyn 29 euogfarn ar gyfartaledd tra bod gan y bechgyn 

heb hanes torgorchymyn ar gyfartaledd 13. Yn naturiol, gyda llai o droseddau, roedd gan y 

merched lai o ymddangosiadau llys hefyd. Ar gyfartaledd, roedd gan y merched ddau 

ymddangosiad llys ar eu record. Mae hyn yn llawer llai na'r cyfartaleddau ar gyfer y ddwy 

garfan o fechgyn: 24 i'r rhai oedd â hanes o dorgorchymyn a 12 ar gyfer y rhai heb hanes o 

dorgorchymyn. O ran y mathau o droseddau a gyflawnwyd gan y merched, y prif 

droseddau oedd trais yn erbyn y person a throseddau trefn gyhoeddus. Roedd y troseddau 

trais yn erbyn y person i gyd ar ben isaf y raddfa (h.y. ymosod drwy guro, ymosodiad 

cyffredin, a.y.y.b.), ac roedd y drais yn tueddu i gael ei cyfeirio at aelodau o'r teulu neu 

ofalwyr. I gynharu, roedd llawer o ymosodiadau'r bechgyn yn targedi’r cyhoedd. Fodd 
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bynnag, roedd y rhan fwyaf o droseddau trais yn erbyn y person gan y bechgyn hefyd ar 

ben isaf y raddfa ddifrifoldeb. 

Fel gyda'r bechgyn, roedd defnydd o sylweddau yn gyffredin iawn ymhlith y 

merched: dywedodd naw o'r 13 merch eu bod yn defnyddio cyffuriau yn wythnosol o leiaf, 

saith ohonynt yn defnyddio'n ddyddiol, gyda dwy ohonynt yn gaeth i heroin. Yn wahanol 

i'r bechgyn, fodd bynnag, roedd defnydd trwm o alcohol hefyd yn gyffredin, gydag wyth 

o'r merched yn cael eu disgrifio fel rhai sy'n yfed llawer iawn o alcohol yn aml. Ar gyfer 

chwech o'r merched, cofnodwyd yn eu ffeiliau achos gysylltiad uniongyrchol rhwng eu 

troseddau a chamddefnyddio sylweddau (h.y. roeddent yn cyflawni'r rhan fwyaf o'u 

troseddau tra o dan ddylanwad sylweddau). Dim ond un o'r merched oedd â throsedd 

cyflenwi cyffuriau. 

Cofnododd ffeiliau achos y merched  nifer uwch o gyflyrau iechyd meddwl a 

gafodd ddiagnosis: cafodd wyth o'r merched ddiagnosis o iselder a / neu bryder; 

dywedwyd bod gan bump anawsterau emosiynol, yn enwedig wrth reoli eu dicter; ac roedd 

dwy wedi treulio cyfnod o fisoedd mewn uned iechyd meddwl arbenigol yn dilyn 

digwyddiadau trawmatig. Datgelodd wyth o'r merched hunan-niweidio, a chofnodwyd bod 

tair ohonynt wedi ceisio hunanladdiad. Roedd cymorth arbenigol yn tueddu i fod yn 

ysbeidiol – roedd yn ymddangos bod yr un anawsterau a wynebir gan y TCI wrth geisio 

sicrhau cymorth CAMHS i'r bechgyn yr un mor berthnasol i'r merched, yn enwedig o ran 

llymder eu polisi ar golli apwyntiadau. 

Roedd un ar ddeg o'r merched wedi dioddef cam-drin domestig, yn debyg i’r 

bechgyn â hanes torgorchymyn. Cofnodwyd bod chwech o'r merched wedi colli un rhiant 

neu fwy – collodd dau riant i hunanladdiad, ac roedd gan riant/rhieni'r lleill broblemau mor 

ddifrifol o ran camddefnyddio sylweddau fel nad oeddent yn cael unrhyw gysylltiad â'u 

plant. Roedd naw o'r merched wedi treulio amser ar Gofrestr Amddiffyn Plant, yn bennaf 

oherwydd diffyg gofan neu gamdriniaeth gartref ond hefyd, mewn pum achos, oherwydd 

pryderon eu bod yn cael eu hecsbloetio'n rhywiol. Roedd beichiogrwydd yn gyffredin 

hefyd: roedd chwech o'r merched wedi bod neu yn feichiog; roedd tair wedi profi erthyliad 

naturion neu farw-enedigaeth.  

O ran hanes llety'r merched, nodweddwyd hyn gan ansefydlogrwydd, yn debyg i'r 

bechgyn â hanes torgorchymyn. Ar gyfartaledd, roedd y merched wedi symud chwe gwaith 

ers eu hymwneud cyntaf â'r TCI, gyda'r 10 merch a oedd yn derbyn gofal gyda 

chyfartaledd o wyth symudiad yr un. Dim ond tair merch oedd mewn rhyw fath o  AHC – 

un mewn coleg lleol, y lleill yn gwneud 5-15 awr yr wythnos mewn darparwr 'addysg 

amgen' lleol. Dim ond un a gofnodwyd ei bod wedi cyflawni un TGAU neu fwy, ac roedd 
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gan chwech o'r merched hanes o waharddiadau o ysgolion prif ffrwd ar eu record. Yn 

wahanol i'r bechgyn, nid oedd cofnod bod unrhyw un o'r pedair merch a oedd wedi 

mynychu ysgolion arbennig wedi cael eu gwahardd o'r ysgolion hynny. Roedd chwech o'r 

merched wedi cael diagnosis o ryw fath o anawsterau lleferydd, iaith neu gyfathrebu, a 

chafodd tair ohonynt ddiagnosis o AYEC hefyd. 

Yn gyffredinol, ymddengys fel petai gan y merched berthynas fwy cefnogol ag 

aelodau o'r teulu na'r bechgyn, yn enwedig y bechgyn â hanes torgorchymyn. Cofnodwyd 

yn aml bod neiniau a theidiau yn 'gefnogol' (mewn pum achos), ac roedd ffeiliau'r merched 

yn aml yn cofnodi perthynas dda â brodyr a chwiorydd (mewn saith achos). Yn gyffredin 

â'r bechgyn, fodd bynnag, nododd cofnodion y merched mai ychydig o gyfeillion oedd 

ganddynt y tu allan i’r SCI (mewn saith achos). Dim ond mewn pedair o ffeiliau achos y 

merched y nodwyd hobïau a/neu ddyheadau – pob un ym Mhengaron.  

Mae'r trosolwg hwn o ffeiliau achos y merched yn awgrymu, er bod eu hanghenion 

llesiant yn wir yn ddwys, eu bod yn debyg i'r rhai a gafodd eu profi gan y bechgyn â hanes 

torgorchymyn. Roedd y gwahaniaeth mwyaf rhwng y ‘garfan torgorchymyn’ a'r merched 

yn ymwneud â nifer yr euogfarnau trosedd, gyda'r cyntaf ar gyfartaledd yn 29 (cyfartaledd 

ar draws y ddau TCI) a'r olaf ar gyfartaledd ddim ond yn wyth. I'r graddau bod amlder 

troseddu yn effeithio ar eu 'risg o niwed i'r cyhoedd', gellid dadlau bod y merched yn peri 

llai o risg. Fodd bynnag, dylid ystyried y mathau o droseddau hefyd. Ym Mhengaron, y 

math mwyaf cyffredin o drosedd ymhlith y garfan â hanes torgorchymyn oedd dwyn. I 

gymharu, math mwyaf cyffredin o drosedd y merched (a'r garfan â hanes torgorchymyn yn 

Llanfadog) oedd trais yn erbyn y person. Er bod y trais hwn yn 'lefel is', siawns nad yw'n 

gyfystyr â llai o risg o niwed i'r cyhoedd na dwyn. Wedi dweud hynny, roedd gan fwy o'r 

bechgyn yn y garfan â hanes torgorchymyn yn y ddau DCI un neu fwy o drais yn erbyn y 

person 'lefel uwch' ar eu cofnodion o gymharu â'r merched: dau fachgen ym Mhengaron a 

phedwar yn Llanfadog, o gymharu â dim ond un o'r merched. Gellid dadlau, felly, bod y 

bechgyn yn ymddangos yn fwy tebygol na'r merched o gyflawni troseddau a oedd yn peri 

mwy o niwed i'r cyhoedd. Neu, yn hytrach, efallai mai dangos yw hyn bod 'sgorau risg' yn 

rhagfynegydd gwael o ymddygiad yn y dyfodol, gan fod llawer o droseddau mwy difrifol y 

bechgyn yn rai 'un tro' ac/neu wedi'u olynu gan gyflawni troseddau lefel is. 

 

4.5 Casgliad 

 

Gellir gwneud ychydig o ddatganiadau pendant yn seiliedig ar y wybodaeth a gyflwynir yn 

y bennod hon. Yn gyntaf, roedd nifer anghymesur o'r garfan â hanes torgorchymyn yn y 
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ddau DCI yn fechgyn – 100 y cant. Yn ail, roeddent yn tueddu i fod yn hŷn pan gânt eu 

heuogfarnu o droseddau TgCT – fel arfer yn 15 oed neu'n hŷn. Mae hyn yn awgrymu naill 

ai lefel uwch o gydymffurfiaeth ymhlith plant iau, neu fwy o duedd gan staff TCI i 

gychwyn achosion torgorchymyn wrth i’r plentyn heneiddio / ymwneud yn hwy â'r TCI. 

Yn drydydd, o'u cymharu â'u cymheiriaid heb hanes torgorchymyn, roeddent yn llawer 

mwy tebygol o fod yn / wedi 'derbyn gofal'. Roedd ansefydlogrwydd sylweddol mewn 

llety yn aml yn cyd-fynd â statws 'derbyn gofal'. O ystyried yr gyfran llawer uwch o'r 

garfan â hanes torgorchymyn oedd yn derbyn gofal o'i gymharu â'r garfan heb hanes 

torgorchymyn, nid yw'n syndod bod y garfan gyntaf yn fwy tebygol o brofi 

ansefydlogrwydd llety sylweddol. 

Mae'r data hefyd yn dangos bod y garfan â hanes torgorchymyn yn y ddau DCI yn 

tueddu i fod â dwywaith cymaint o orchmynion cyfiawnder troseddol ar eu cofnod na'r 

garfan arall. Er nad yw'r ffaith hon, ynddo'i hun, yn nodedig (yn enwedig o ystyried bod y 

rhai â hanes o dorgorchymyn efo dwywaith cymaint o droseddau ar eu cofnodion ar 

gyfartaledd), o’i gosod yng nghyd-destun mathau o droseddau ac ymyriadau ‘cyn-llys’, 

daw'n fwy arwyddocaol. Roedd y rhan fwyaf o'r troseddau a gyflawnwyd – dwyn, difrod 

troseddol, troseddau trefn gyhoeddus, meddu ar gyffuriau (meintiau bach) ac ymosodiadau 

lefel isel – yn cwympo o fewn braced difrifoldeb trosedd ‘un i dri’ yn y matrics difrifoldeb 

a ddarparwyd gan Gymdeithas Prif Swyddogion yr Heddlu. Yn ôl y matrics hwn, dylai 

troseddau sydd â sgôr difrifoldeb o un “always [receive] the minimum response applicable 

to the individual offender, i.e. Community Resolution or caution, youth conditional caution 

or charge” tra dylai troseddau â sgôr difrifoldeb o ddau neu dri “normally [receive] a youth 

caution. If the offending behaviour cannot be satisfactorily addressed by a caution consider 

Youth Conditional Caution...” (ACPO, 2013: para. 15).  

Mae'r ffaith mai dim ond un ymyriad ‘cyn-lys’, ar gyfartaledd, oedd gan y garfan â 

hanes torgorchymyn ym Mhengaron, a bod gan y carfannau heb hanes torgorchymyn efo 

llai nag un ymyriad ‘cyn-llys’ ar gyfartaledd, yn awgrymu nad yw prosesau dargyfeirio yn 

cael eu defnyddio gymaint ag y dylent fod. Mewn geiriau eraill, nid yw dargyfeirio oddi 

wrth y system cyfiawnder troseddol ffurfiol, a nodwyd ym Mhennod 1 fel strategaeth 

hanfodol ar gyfer yr egwyddor 'plant yn gyntaf' o 'wneud dim niwed', yn cael ei arfer yn y 

ffordd fwyaf posibl. Mae'n awgrymu bod nifer y troseddau, yn ogystal â'u difrifoldeb, yn 

ddylanwad sylweddol ar y penderfyniad i ddargyfeirio neu erlyn. 

Pryder arwyddocaol arall sy'n gysylltiedig â hyn yw amledd cysylltiad y bobl ifanc 

â’r llys. Mae canlyniadau niweidiol cyswllt ffurfiol â'r system cyfiawnder ieuenctid wedi'u 

hen sefydlu (gweler penodau 1 a 2), ac eto roedd gan bobl ifanc yn y ddwy garfan yn aml 
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lawer mwy o ymddangosiadau llys na throseddau ar eu cofnodion, gyda'r rhai a oedd â 

hanes torgorchymyn â rhwng dwywaith a phedair gwaith cymaint o ymddangosiadau llys 

ar eu cofnodion o gymharu a'u cymheiriaid.  

O ran bywydau'r bobl ifanc y tu hwnt i'w hymwneud â'r SCI, ychydig iawn o 

ddatganiadau pendant y gellir eu gwneud. Serch hynny, mae'r data a gyflwynwyd yn 

awgrymu dau beth: yn gyntaf, roedd plant ar orchmynion cyfiawnder troseddol yn 

gyffredinol wedi profi ymyriad sylweddol â'u hawliau 'lles' sylfaenol yn ogystal ag 

amddifadedd eu 'hawliau estynedig' (o dan Lywodraeth Cymru); ac yn ail, roedd y rhai â 

hanes o dorgorchymyn yn fwy tebygol o brofi cyfuniad mwy o’r anfanteision a’r trallodion 

hyn na'r garfan heb hanes torgorchymyn. Mae'r canfyddiadau hyn yn ategu astudiaethau 

Hart (2011) a Grandi ac Adler (2016). Mae hyn yn cwestiynu i ba raddau yr arferir 

egwyddorion 'buddiannau gorau' ac 'atebolrwydd gwasanaeth' 'plant yn gyntaf' (gweler 

Pennod 1, adran 1.4). 

Cyfeiriodd gweithwyr TCI yn aml at 'fwy o anghenion lles' a 'risg is' fel rhesymau 

dros fod yn fwy gofalus ynghylch cymryd camau gorfodi yn erbyn merched. Mae'r data a 

rennir uchod yn awgrymu bod anghenion lles y merched yn wir yn ddwys, ond felly hefyd 

mae anghenion y mwyafrif o fechgyn sydd â hanes torgorchymyn a rhai o'r rheiny heb 

hanes torgorchymyn. O ran 'risg', roedd gan ferched ar gyfartaledd lawer llai o droseddau 

ar eu cofnodion na'r cyfartaledd ar gyfer y bechgyn â hanes torgorchymyn, ac mi roedd y 

troseddau fel arfer yn targedu aelodau o'r teulu neu ofalwyr. Roedd prif fathau troseddau’r 

bechgyn, ar y llaw arall, yn erlid aelodau o'r cyhoedd yn amlach. Yn seiliedig ar eu 

hanesion trosedd priodol, gellid dehongli'r bod y bechgyn yn peri mwy o 'risg' i'r cyhoedd 

na'r merched. Fodd bynnag, fel y trafodwyd ym Mhennod 2 (adran 2.3.3), nid yw ceisio 

rhagweld ymddygiad yn seiliedig ar 'risg' canfyddedig yn syml o gwbl. O gofio'r cyfraddau 

torgorchymyn is ar gyfer Gorchymynion Atgyfeiriad yn y ddau DCI o gymharu ag unrhyw 

orchymyn cyfiawnder troseddol arall, mae'n bosibl bod diffyg euogfarnau TgCT y 

merched yn adlewyrchu'r gorchmynion yr oeddent yn eu gwasanaethu (roedd 11 allan o 13 

ohonynt yn destun Gorchymyn Atgyfeiriad). Ffactor arall fyddai nifer y gorchmynion 

cyfiawnder troseddol a oedd ganddynt: yn achos 11 o'r merched, y Gorchymyn Atgyfeiriad 

yr oeddent yn destun iddo ar y pryd oedd eu gorchymyn cyfiawnder troseddol cyntaf. 

Felly, efallai eu bod wedi cael llai o gyfle na’r bechgyn i beidio â chydymffurfio. 

Fodd bynnag, hyd yn oed os derbyniir bod y bechgyn yn gyffredinol yn fwy o 'risg' 

i'r cyhoedd, y cwestiwn y mae'n rhaid ei ateb yw pa effaith y mae cychwyn achosion llys 

torgorchymyn yn ei chael ar lefel eu risg? Oni bai mai bwriad a chanlyniad penodol yr 

achosion llys yw gosod dedfryd o garchar (gan dynnu'r person ifanc a'i 'risg' gysylltiedig 
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allan o’r cyhoedd dros dro), sut mae cymryd camau gorfodi yn erbyn person ifanc yn 

effeithio ar y risg a achosir ganddo i'r cyhoedd? Os yw staff TCI yn cyfiawnhau gwneud 

penderfyniadau gorfodi yn rhannol ar eu canfyddiad o risg y mae'r person ifanc yn ei 

gyflwyno i'r cyhoedd, yna byddai rhywun yn disgwyl y byddai rhywfaint o fudd (h.y. 

lleihau risg) i gymryd y camau hynny. Heb ganlyniad o'r fath, yn ogystal â bod yn groes i 

egwyddor graidd 'plant yn gyntaf' o weithredu er lles gorau'r plentyn bob amser, nid yw'r 

cyfiawnhad yn gwneud fawr o synnwyr pragmatig. Parheir â'r drafodaeth yma ym 

Mhennod 6 (adran 6.2.3). 

Cyn symud ymlaen i'r bennod nesaf, dylid tynnu sylw at rai cwestiynau eraill sy'n 

deillio o'r data a gyflwynir yn y bennod hon. Mae'r data'n awgrymu bod gan Bengaron 

gyfradd torgorchymyn uwch na Llanfadog; bod y GAI â GGD yn y ddau DCI yn cael eu 

torri gan amlaf; a bod torri Gorchmynion Atgyfeiriad yn fwy nag unrhyw orchymyn arall 

yn debygol o arwain at ddirymu ac ail-ddedfrydu. Fodd bynnag, nid yw'r data a 

gyflwynwyd hyd yma yn cynnig unrhyw resymau dros y canfyddiadau hyn. Pam bod gan 

Bengaron gyfradd torgorchymyn uwch na Llanfadog? Pam mae mwy o bobl ifanc ym 

Mhengaron yn torri gorchymyn am yr eildro, y trydydd neu'r pedwerydd tro? A yw'r bobl 

ifanc yn Llanfadog yn tueddu i gydymffurfio â'u gorchymyn ar ôl eu heuogfarn gyntaf? 

Neu a yw'r llys yn Llanfadog yn llai tebygol o roi ail gyfle i'r bobl ifanc ar eu gorchymyn 

presennol, gan ffafrio dirymu'r gorchymyn yn lle hynny a gosod un newydd? Os yw'r 

gwahaniaeth yn bodoli rhwng arfer dedfrydu, pa ddylanwad sydd gan adroddiadau 

torgorchymyn y TCI ar y dewis o ddedfryd? Ar ba sail y mae awduron yr adroddiadau yn 

penderfynu ar eu hargymhellion? A yw'r person ifanc yn rhan o'r broses orfodi cyn mynd 

i'r llys? A yw eu barn yn cael ei chlywed a'i hystyried yn y llys? Eir i'r afael â'r rhain, a 

chwestiynau eraill, yn y tair pennod nesaf. 
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Pennod 5: (Diffyg) Cydymffurfiaeth gan bobl ifainc â gorchmynion 

cyfiawnder ieuenctid 

 

5.0 Cyflwyniad 

 

Mae dau bwrpas i’r bennod hon. Y cyntaf yw trafod y ffactorau sy'n effeithio ar 

gydymffurfiaeth (neu ddiffyg cydymffurfiaeth) pobl ifanc a nodwyd ganddynt hwy. Er bod 

y bennod flaenorol wedi nodi amrywiaeth o ffactorau personol, cyfiawnder troseddol a 

strwythurol-gymdeithasol y gellid tybio'n rhesymol eu bod yn effeithio ar eu gallu i 

gydymffurfio, rhoddodd yr astudiaeth hon bwyslais sylweddol ar glywed gan y bobl ifanc 

eu hunain. (Cyflwynir barn y staff TCI,  gwirfoddolwyr Paneli Gorchymyn Atgyfeiriad, ac 

ynadon, yn y bennod nesaf.) Roedd sgyrsiau a chyfweliadau gyda'r bobl ifanc (a 

dadansoddiad o'u ffeiliau achos) yn dangos bod amrywiaeth o rwystrau yn effeithio ar eu 

cydymffurfiaeth. Fodd bynnag, roedd eu rhesymau dros beidio â chydymffurfio hefyd yn 

cynnwys cred nad oedd gan ofynion penodol eu gorchmynion, na’r bobl sy'n gyfrifol am 

osod a/neu weithredu/goruchwylio eu gorchmynion, ddilysrwydd. 

 Ail ddiben y bennod hon yw nodi rhai o'r ffyrdd y mae'r TCI yn hyrwyddo 

cydymffurfiaeth a/neu ymgysylltiad pobl ifanc. Byddai'n gamarweiniol rhoi'r argraff bod 

disgwyl i blant fwrw ati efo’u gorchmynion heb unrhyw gymorth. I'r gwrthwyneb, 

cymerwyd camau amrywiol gan staff yn y ddau DCI i annog a hwyluso cydymffurfiaeth ac 

ymgysylltiad ffurfiol plant â'u gorchmynion. Mae'r drafodaeth yn cyffwrdd â'r ffaith bod y 

graddau y defnyddiwyd y gwahanol fecanweithiau neu ‘dactegau’ hyn yn wahanol yn ôl 

credoau ymarferwyr unigol am blentyndod ac achosion troseddau ieuenctid. 

 Mae'r bennod wedi'i strwythuro fel a ganlyn: mae adran 5.1 yn cyd-destunoli diffyg 

cydymffurfiaeth drwy roi trosolwg o'r gwahanol ffurfiau a gymerodd yn y ddau DCI. 

Mae'n nodi bod diffyg cydymffurfiaeth yn gyffredin ar draws y rhan fwyaf o orchmynion 

cyfiawnder troseddol, nid yn unig gan y bobl ifanc a oedd yn destun camau gorfodi. Mae 

Adran 5.2 yn archwilio'r rhesymau a roddwyd gan y plant a gyfranogodd i’r astudiaeth hon 

am eu methiannau i gydymffurfio, yn ogystal â pha beth(au), os o gwbl, a gynyddodd eu 

tebygolrwydd o ymgysylltu â'u gorchmynion. Cyflwynir y camau a gymerwydgan y TCI i 

hyrwyddo cydymffurfiaeth/ymgysylltiad yn adran 5.3. Mae Adran 5.4 yn cwblhau'r 

bennod drwy fyfyrio ar y rhesymau dros ddiffyg cydymffurfiaeth plant, ac ar ddilysrwydd 

gorfodi gorchmynion fel ymateb i ddiffyg cydymffurfiaeth sy'n deillio o'r rhesymau hyn, 

yng ngoleuni nod ac egwyddorion cyffredinol 'plant yn gyntaf' a nodir ym Mhennod 1. 

Mae hefyd yn adlewyrchu'r camau a gymerwyd gan ymarferwyr (i raddau mwy neu lai) i 
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hyrwyddo cydymffurfiaeth, gan awgrymu efallai nad ydynt yn ddigonol i alluogi plant i 

ymgysylltu'n llawn â'u gorchmynion (sicrhau cydymffurfiaeth sylweddol), hyd yn oed os 

ydynt yn hwyluso eu cydymffurfiaeth ffurfiol â'r TCI (gweler hefyd drafodaeth ym 

Mhennod 2, adran 2. 2.1). 

 

5.1 Ffurfiau a chyffredinrwydd diffyg cydymffurfiaeth 

 

Roedd amryw o ffyrdd y gallai pobl ifanc fethu â chydymffurfio â'u gorchmynion. Mae'r 

is-adran hon yn rhoi trosolwg o'r holl wahanol fathau o ddiffyg cydymffurfiaeth ac yn 

nodi'r ffurfiau mwyaf a lleiaf cyffredin yn y ddau DCI. Yma, mae'n bwysig ailategu bod yn 

rhaid i reolwyr achos farnu pob achos o beidio â chydymffurfio yn 'dderbyniol' neu 

‘annerbyniol’ ar ôl iddo ddigwydd. Nid diben yr adran hon yw archwilio'r rhesymau dros 

ddyfarniadau o'r fath (ymdrinnir â hyn ym Mhennod 6). Yn hytrach, mae'n rhoi darlun o'r 

math o ymddygiad a gweithredoedd (neu ddiffyg gweithredu) a oedd â'r potensial i wthio 

plant tuag at wrandawiad torgorchymyn yn y llys. 

Mae'r tabl isod yn rhestru pob math o ddiffyg cydymffurfiaeth (waeth beth fo'r 

dyfarniad – derbyniol/annerbyniol) a nodwyd yng nghofnodion 'cysylltiadau' y 32 o blant y 

dadansoddwyd eu ffeiliau achos yn fanwl. Tynnwyd wybodaeth bellach o ffynonellau data 

eraill ar ffurf adroddiadau torgorchymyn a llythyrau rhybuddio ffurfiol. Yn gyfan gwbl, 

archwiliwyd gofnodion o 76 gorchymyn cyfiawnder troseddol ar gyfer achosion o ddiffyg 

cydymffurfiaeth.77 

                                                           
77Roedd y rhain yn cynnwys yr holl orchmynion cyfiawnder troseddol a restrwyd ar hanes ymyriadau plant, ac eithrio'r 

gorchmynion a oedd yn weithredol ar y pryd – cyfanswm o 76 o orchmynion (38 ym mhob TCI). 
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Tabl 8. Ffurfiau gwahanol o ddiffyg cydymffurfiaeth â gorchmynion cyfiawnder troseddol 

 

 

Yn y 76 gorchymyn hyn, nodwyd 495 o achosion o ddiffyg cydymffurfiaeth (257 ym 

Mhengaron a 238 yn Llanfadog). Y math mwyaf cyffredin o ddiffyg cydymffurfiaeth yn y 

ddau DCI oedd methu â mynychu sesiwn oruchwylio: roedd hyn yn cyfrif am 121 o 

achosion o ddiffyg cydymffurfiaeth ym Mhengaron ac yn 88 yn Llanfadog. Nid oedd hyn 

yn syndod am ddau reswm: yn gyntaf, goruchwyliaeth oedd y gofyniad statudol mwyaf 

cyffredin i’r holl orchmynion, ac yn ail, bu'n rhaid i'r rhan fwyaf o'r bobl ifanc fynychu 

mwy o sesiynau goruchwylio nag unrhyw fath arall o sesiwn. Felly, roedd mwy o gyfle i 

fethu â chydymffurfio ag elfen oruchwylio'r gorchmynion. Fodd bynnag, fel y trafodir yn 

adran 5.2, roedd rhesymau eraill pam roedd rhai pobl ifanc yn llai tebygol o fynychu 

sesiynau goruchwylio na mathau eraill o sesiynau, megis casáu cynnwys sesiynau 

goruchwylio, a thuedd i gael gwell perthynas gyda'r staff oedd yn arwain elfennau eraill eu 

gorchmynion. 

Y math mwyaf cyffredin nesaf o ddiffyg cydymffurfiaeth oedd toriad cyrffyw: 

roedd 53 o ddigwyddiadau o dorri cyrffyw (gan gynnwys toriadau mawr a chrynhoad mân-

dorriadau) ym Mhengaron a 47 yn Llanfadog. Mae hyn yn arwyddocaol oherwydd dim ond 

35 o'r 76 o orchmynion a adolygwyd – tua 46 y cant – oedd â gofyniad cyrffyw. O'r 14 o 

Ffurfiau diffyg cydymffurfiaeth 

Methiant i fynychu apwyntiad statudol, yn cynnwys: goruwchwiliad, ad-dalu, 

gweithgaredd benodedig, panel Gorchymyn Atgyfeiriad, panel adolygu GAI (Pengaron 

yn unig), panel cydymffurfiaeth (Pengaron yn unig), panel torgorchymyn (Llanfadog 

yn unig), Canolfan Fynychu (Llanfadog yn unig) neu addysg (gofyniad GGD yn unig).  

Ymddygiad gwael yn ystod apwyntiad statudol (gan gynnwys mynychu o dan 

ddylanwad sylweddau a/neu bod yn ymosodol neu’n fygythiol yn eiriol yn ystod 

apwyntiad). 

Mynychu apwyntiad yn hwyr. 

Torri cyrffyw (sawl toriad bach: yn cronnu i ddwy awr neu’n hwy). 

Torri cyrffyw (toriad mawr: dwy awr neu’n hwy). 

Methiant i breswylio yn y cyfeiriad a ddynodir yn amodau trwydded GCH. 

Ymyrryd â neu symud cyfarpar monitro electronig (tag) yn fwriadol. 

Methu / gwrthod cytuno â ac arwyddo cytundeb Gorchymyn Atgyfeiriad yn ystod y 

Panel Cychwynnol.  
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bobl ifanc a oedd yn destun cyrffyw mewn un neu fwy o'u gorchmynion, dim ond tri 

ohonynt wnaeth gydymffurfio yn llawn ag ef.  

Methiant i fynychu addysg oedd y math o ddiffyg cydymffurfiaeth a gofnodwyd 

leiaf aml. Er bod addysg yn ofyniad statudol ym mhob un o'r wyth GAI gyda GGD ym 

Mhengaron a phob un o'r naw yn Llanfadog (fel elfen greiddiol o ymyriad GGD), dim ond 

pum gwaith ar draws dau orchymyn (dau berson ifanc, yn Llanfadog) y cofnodwyd 

methiant i fynychu addysg. Yn hytrach na mynychu'r TCI bob dydd roedd yr ynadon wedi 

caniatáu (gorchymyn) iddynt fynychu coleg / lleoliad gwaith yn lle hynny, felly'r gofyniad 

hwn a ddaeth yn orfodadwy. Fodd bynnag, cyflwynwyd elfen addysg GGD 'yn fewnol' gan 

y TCI ar gyfer y rhan fwyaf o bobl ifanc, ac wrth gofnodi presenoldeb plant yn eu ffeiliau 

achos, yn aml nid oedd y staff yn gwahaniaethu rhwng gwahanol agweddau'r GGD. Mae'n 

bosibl felly bod rhai o'r 'methiannau i fynychu goruchwyliaeth' mewn gwirionedd yn 

fethiannau i fynychu addysg. 

Roedd methiannau i fynychu sesiynau ad-dalu (naill ai fel rhan o 'ofyniad 

gweithgaredd' GAI, neu fel rhan o 'gytundeb' Gorchmynion Atgyfeiriad) yn fwy cyffredin 

yn Llanfadog nag ym Mhengaron. Yn Llanfadog, canfuwyd 39 o fethiannau i fynychu 

sesiynau ad-dalu ar draws 22 o orchmynion cyfiawnder troseddol lle'r oedd ad-dalu yn 

ofyniad statudol. Ym Mhengaron, canfuwyd 19 o achosion ar draws 25 o orchmynion. 

Gallai hyn fod wedi adlewyrchu'r gwahanol ddulliau a gymerwyd gan y ddau DCI gydag 

ad-dalu (gweler y drafodaeth yn adran 5.2). 

 Er bod mwy o achosion o 'ymddygiad gwael' wedi'u cofnodi ym Mhengaron na 

Llanfadog (11 achos o gymharu â 5), roedd Llanfadog yn fwy tebygol o gofnodi bod y 

digwyddiadau hyn yn 'annerbyniol'. Cofnodwyd bod pob un o'r pum achos o 'ymddygiad 

gwael' yn Llanfadog yn 'annerbyniol' o gymharu â dim ond tri ym Mhengaron. Roedd gan 

y ddau DCI nifer tebyg o achosion o gadw amser gwael ('bod yn hwyr') a gofnodwyd yn y 

ffeiliau achos (saith achos ym Mhengaron a chwech yn Llanfadog); ym Mhengaron, dim 

ond un o'r rhain a gofnodwyd fel 'annerbyniol' tra yn Llanfadog cofnodwyd bod pedwar yn 

'annerbyniol'.  

 

5.2 Rhesymau pobl ifainc dros ddiffyg cydymffurfiaeth, a ffactorau oedd yn hyrwyddo 

ymgysylltiad. 

 

Nodwyd chwe thema hollgyffredinol yn ymwneud â’r ffactorau sy'n effeithio ar 

gydymffurfiaeth ac/neu ymgysylltiad plant wrth ddadansoddi data'r cyfweliadau a 
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nodiadau o'r log ymchwil.78 Y rhain oedd: cynnwys y sesiynau statudol; natur (hyd a 

gofynion) y gorchmynion; dilysrwydd canfyddedig pobl ifanc y Panel Gorchymyn 

Atgyfeiriad; cyfathrebu a chyfranogi yn ystod trafodion ffurfiol; ansawdd perthynas pobl 

ifanc â gwahanol weithwyr TCI; a'r cyfleoedd a ddarperir gan y TCI. Defnyddir enwau 

ffug ar gyfer yr holl bobl ifanc a ddyfynnir yn y traethawd hwn.  

 

5.2.1 Cynnwys y sesiynau statudol – ‘pointless’, ‘boring’, ac/neu yn ddiwerth 

 

Bu'n rhaid i bob un o'r 10 person ifanc a gafodd eu cyfweld (pedwar o Bengaron, chwech o 

Lanfadog) fynychu sesiynau goruchwylio, fel arfer gyda'u rheolwr achos. Yn ogystal, bu'n 

rhaid iddynt fynychu un neu fwy o'r sesiynau canlynol: ad-dalu, gwaith di-dâl, neu addysg 

(fel rhan o ofyniad GGD). Mynychodd wyth ohonynt sesiynau gyda gweithiwr  

camddefnyddio sylweddau yn y TCI hefyd, a/neu'r gweithiwr iechyd, ond nid oedd y 

sesiynau hyn yn statudol. Pan ofynnwyd iddynt beth yr oeddent yn ei hoffi, neu'n meddwl 

ei fod yn dda, am eu gorchmynion, nid oedd gan y rhan fwyaf o'r bobl ifanc (saith allan o 

10) ddim byd cadarnhaol i'w ddweud am gynnwys unrhyw un o'r sesiynau statudol, tra 

mynegodd y tri arall (pob un o Bengaron) farn ffafriol tuag at sesiynau ad-dalu. Mynegodd 

pob un o’r deg atgasedd tuag at gynnwys rhai o’r sesiynau goruchwylio, gan ddweud: 

 

 “They just gets you to talk about your offences init… it’s booooring” 

          Jake, Llanfadog 

 

“He [case manager] keeps bangin on about the future, like, what am I gonna do in 

the future now I’m seventeen… I just switch off like.” 

          Chris, Pengaron 

 

Er ei bod yn amlwg y byddai rhai o'r bobl ifanc fel arfer yn goddef y sesiynau hyn, ni allai 

eraill. Meddai Harry, wrth drafod ei rybudd diweddar am gerdded allan o sesiwn 

oruchwylio: 

 

“I aint fuckin talkin’ ‘bout my offences to him [case manager]… I just said to him 

“I already done tha’ in court and I aint doin’ it again and no I aint fuckin sorry”” 

                   Harry, Llanfadog 

 

                                                           
78 Gwnaed y nodiadau hyn yn dilyn rhyngweithio anffurfiol â'r bobl ifanc. 
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Roedd yn drawiadol sylweddoli pa mor aml y gwnaed y bobl ifanc i drafod eu trosedd(au). 

Ar y lleiaf, ar gyfer pob pennod o droseddu, byddai'n rhaid iddynt ei drafod yn ystod 

cyfweliad ‘adroddiad cyn dedfryd’ (pe bai angen un); yn y llys (yn aml mewn sawl 

gwrandawiad); yn y Panel cychwynnol yn y TCI (ar gyfer y rhai a ddedfrydwyd i 

Orchymyn Atyfeiriad); ac yna eto yn ystod sesiynau goruchwylio gyda'u rheolwr achos. 

Mynegodd rhai o'r bobl ifanc eu bod yn teimlo eu bod wedi'u diffinio gan eu troseddau. Er 

eu bod yn cydnabod yn agored eu bod wedi cyflawni llawer o droseddau, nid oeddent yn 

credu ei bod yn deg bod yn rhaid iddynt esbonio sawl gwaith i nifer o bobl pam eu bod 

wedi cyflawni'r troseddau: 

 

“I aint bad, init, I knows I’m a little shit, but they [court and TCI] talks to me like 

I’m some fuckin gangster” 

              Franklin, Llanfadog 

 

Pwysleisiodd y rhai a siaradodd yn gadarnhaol am y sesiynau ad-dalu (tri o bobl ifanc ym 

Mhengaron) ansawdd y berthynas a oedd ganddynt â'r gweithwyr ad-dalu (gweler adran 

5.2.5). Fodd bynnag, dywedasant hefyd eu bod yn mwynhau'r gweithgareddau, neu'r 

gwaith, yr oeddent yn ei wneud yn ystod y sesiynau hynny. Roedd hyn yn cynnwys pethau 

fel peintio ysgolion; gweithio mewn rhandiroedd; gwaith coed; adeiladu gwelyau blodau; a 

helpu i greu neu adeiladu eitemau ar gyfer dathliadau lleol neu ganolfannau cymunedol. 

Dywedodd un person ifanc, gan gyfeirio at y gwely blodau yr oedd wedi'i adeiladu ar gyfer 

ei fam-gu fel ffordd o ymddiheuro am ei ymddygiad: 

 

“I was well proud o’ that… yeah, so proud. And you shoulda seen the look on my 

grans face! … She didn’t believe it…!” 

                 Dafydd, Pengaron 

 

I'r gwrthwyneb, pan ofynnwyd iddynt am sesiynau ad-dalu yn Llanfadog (roedd yn rhaid i 

bedwar o'r chwe pherson ifanc fynychu sesiynau ad-dalu), roedd eu hymatebion yn unffurf 

negyddol. Roedd casglu sbwriel yn gyffredin fel gweithgaredd 'ad-dalu', ac er bod dau 

wedi'u cymryd i drwsio beiciau fel rhan o'u gwaith ad-dalu, ac roedd pob un o’r pedwar 

wedi gwneud rhywfaint o waith ar randir, dywedasant i gyd nad oeddent wedi mwynhau 

unrhyw un o'r sesiynau hyn a bod llawer o 'hongian o gwmpas'. Yn wahanol i Bengaron, 

nid oedd 'gweithwyr ad-dalu' dynodedig yn Llanfadog, felly byddai'r rheolwr achos yn aml 

yn gyfrifol am wneud gwaith ad-dalu gyda'r bobl ifanc yn ogystal â'r sesiynau 
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goruchwylio. Nid oedd rhai o'r bobl ifanc a gafodd eu cyfweld yn cyd-fynd yn dda iawn â'u 

rheolwyr achos (gweler adran 5.2.5), felly mae'n bosibl bod y ddynameg perthynol 

sylfaenol yn Llanfadog wedi cyfrannu at eu hatgasedd tuag at y sesiynau. Roedd hyn yn 

ogystal â’r stigma yr oeddent yn ei deimlo o fynd allan i gasglu sbwriel: 

 

“It’s embarrassing, like. There’s no waaaay I’m goin’ anywhere near [the area in 

which the young person lived] doin’ this… I told [case manager] straight up, no 

chance I’m doin’ that here” 

         Jake, Llanfadog 

 

O ystyried hyn, efallai nad yw'n syndod bod y gyfradd torgorchymyn ar gyfer 

Gorchmynion Atgyfeiriad, lle mae ad-dalu'n orfodol, tua dwywaith mor uchel yn 

Llanfadog o'i gymharu â Phengaron (gweler Pennod 4, adran 4.2.3). 

 

5.2.2 Y gorchymyn – gofynion a hyd  

 

Er bod y ffordd y cyflwynwyd y sesiynau goruchwylio (eu cynnwys) yn broblem i rai o'r 

bobl ifanc, ni nodwyd bod y gofyniad ei hun (h.y. 'gofyniad goruchwylio') yn broblem. 

Fodd bynnag, roedd dau ofyniad penodol a oedd yn peri problemau cynhenid i rai o'r bobl 

ifanc ar GAI: y cyrffyw sy’n cael ei fonitro'n electronig; a'r gofyniad Goruchwyliaeth a 

Gwyliadwriaeth Ddwys (GGD). At hynny, roedd hyd GAI hefyd yn rhwystr i allu 

(canfyddedig) rhai pobl ifanc i gydymffurfio, i’r fath raddau bod rhai ohonynt yn ffafrio 

mynd i'r ddalfa. 

 

5.2.2.1 Y gofyniad cyrffyw â monitro electronig (CME) 

 

Roedd chwech o'r bobl ifanc a gafodd eu cyfweld yn destun CME pan gawsant eu cyfweld, 

ac roedd dau arall wedi bod yn destun un ar orchmynion blaenorol. Roedd un o'r ddau olaf, 

ac un o'r chwech a oedd yn destun CME ar y pryd, o'r farn bod y cyrffyw yn ddefnyddiol 

am ei fod yn rhoi rheswm iddynt beidio â chymdeithasu â'u ffrindiau (yr oeddent yn eu 

hystyried yn ysgogwyr eu hymddygiad troseddol). Roedd y chwech arall, fodd bynnag, yn 

hollol bendant eu bod yn ei 'gasáu'. Roeddent yn ei ystyried yn ofyniad cosbol ac 'annheg', 

a oedd yn eu hatal rhag gweld eu ffrindiau ac, mewn rhai achosion, yn eu gorfodi i aros y 

tu mewn i gartref (teuluol neu awdurdod lleol) o dan amgylchiadau cyfnewidiol (volatile). 
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“They just wanna make me realise, like, I done summin wrong, so I gotta pay for 

it… so they’re gonna stop me seein’ all my mates and tha’…” 

                Gabriel, Llanfadog 

 

“There was this one time… I was staying in this shitty B&B cos that’s where Social 

[Children’s Services] put me… I’m tellin you it was full of crackheads and tha’… I 

told ‘em [the Electronic Monitoring Company who came to fit his tag] ‘there aint 

no way I’m stayin here from 8-8’, and anyway, as soon as they went I got up and 

ripped off my tag” 

                 Blayne, Pengaron 

 

Crynhodd Blayne, o Bengaron, pam ei fod yn credu bod y CME  yn fath o gosb heb 

unrhyw ddiben arall: 

 

“It don’t even make sense, like… if I was going out on the town, like, terrorisin’ 

people at night and shit and doin’ burglaries, I’d get it… but my offences got 

nothin’ to do with tha’…” 

 

Er bod Blayne, ar adeg y cyfweliad, ar fin gorffen GAI safonol heb unrhyw ofynion 

ychwanegol ynghlwm, y troseddau a'i arweiniodd at ddedfryd flaenorol o GAI gyda GGD 

(sy'n cynnwys CME) oedd tair ymosodiad cyffredin, meddu ar ganabis (defnydd personol), 

a thri thorgorchymyn statudol). Ymddengys bod y gofyniad GGD  (‘dewis amgen 

uniongyrchol i'r ddalfa’) wedi'i osod oherwydd ei dair trosedd o dorri GAI safonol. 

 Cynigiodd tri o'r bobl ifanc gyfaddawd damcaniaethol – gan ddweud efallai pe bai 

hyd y cyrffyw wedi bod ychydig yn fyrrach (e.e. o 10yh tan 6yb, yn hytrach nag 8yh tan 

7yb, sef y norm), yna efallai y byddant yn fwy parod / abl i gydymffurfio – “cos I’d just go 

sleep then” (Franklin, Llanfadog). Roedd hyn yn awgrymu nad oeddent yn amharod i 

gydymffurfio â cyrffyw; yn hytrach, roeddent o'r farn bod ei hyd yn anwarantedig, gan eu 

hatal rhag cymdeithasu â ffrindiau, a gwneud iddynt deimlo fel pe baent yn cael eu trin fel 

plant bach. 

 Efallai mai'r gwahaniaeth mwyaf nodedig rhwng y ddau berson ifanc a oedd yn 

ystyried bod y CME yn ddefnyddiol a'r chwech nad oeddent, oedd bod y cyntaf yn byw (ac 

wedi byw erioed) gyda'u rhieni yn eu cartref teuluol (nid oedd ganddynt hanes o 'dderbyn 

gofal', nac unrhyw anawsterau llety a gofnodwyd). Er na ofynnwyd i'r un o'r bobl ifanc am 

eu sefyllfaoedd byw, dangosodd eu ffeiliau achos fod pob un o'r chwe pherson ifanc a 
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ddywedodd fod y CME yn broblemus wedi treulio amser i mewn ac allan o ofal yr 

awdurdod lleol – ac i mewn ac allan o sawl preswylfa wahanol. 

 

5.2.2.2 Y gofyniad Goruwchwiliaeth a Gwyliadwriaeth Ddwys (GGD) 

 

Cafodd rhyddid y ddau berson ifanc a oedd ar GAI gyda GGD adeg eu cyfweliad ei gwtogi 

mewn dau ffordd – yn yr hwyr/nos, drwy gyrffyw, ond hefyd yn ystod y dydd. Roedd y 

ddau yn destun GAI gyda GGD 'Band 1', a oedd, ar y pryd, yn mynnu 25 awr yr wythnos 

yn y TCI ganddynt. Roedd y ddau berson ifanc eisoes wedi torri eu gorchymyn unwaith 

(ond wedi derbyn cyfle arall i gydymffurfio gan y llys). Wrth drafod amgylchiadau'r toriad, 

dywedodd un: 

 

“it’s [the order] just shit… I gotta come to YOS all day then I got like two hours 

before I gotta be in [for his curfew]… My mates are all like ‘come on, don’t be a 

pussy, you gotta come out’… so eventually, yeah, I was like ‘fuck it!’ And I just 

didn’t turn up to YOS… I missed two whole curfews” 

                  Harry, Llanfadog 

 

Nid oedd y person ifanc arall yn credu y gallai ddelio efo dwyster y gorchymyn: 

 

“There’s just no way I’m gonna do this… I thought he [TCI case manager] was 

takin’ the pGGD when he said I gotta come here every day for 5 hours… I didn’t 

hear ’em say tha’ in court! Nah, honestly… just send me to prison instead… I’d 

rather do time” 

                   Aaron, Pengaron 

 

Er bod hyn yn amlwg yn codi mater o ‘dyngu plant i fethu’ drwy osod gorchmynion sydd 

(neu y mae'r plant yn ystyried eu bod) yn rhy feichus, mae'n codi mater arall hefyd – un o 

gyfathrebu a deall. Er bod y ddau berson ifanc wedi 'cydsynio' i'r cynllun GGD cyn ei 

argymhelliad gan y TCI  i'r llys fel opsiwn dedfrydu (fel sy'n ofynnol yn ôl y gyfraith), 

mae'n amlwg nad oeddent wedi deall ei oblygiadau'n llawn. Trafodir hyn ymhellach yn 

adran 5.2.4. 
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5.2.2.3 Hyd Gorchmynion Adsefydlu Ieuenctid (GAI) 

 

Nid Aaron (uchod) oedd yr unig berson ifanc i fynegi ffafriaeth am ddedfryd o garchar. 

Dywedodd dau o'r bobl ifanc a oedd ar GAI safonol 18 mis y byddai'n well ganddynt 

hwythau hefyd fynd i'r ddalfa yn hytrach na chwblhau’r GAI. Y rheswm am hyn oedd nad 

oeddent yn credu y gallent gydymffurfio â'r gorchymyn am gyfnod mor hir. Roedd cyfnod 

byr yn y ddalfa yn apelio llawer mwy.79 

 

5.2.3 Dilysrwydd canfyddedig y bobl ifanc o aelodau’r Panel Gorchymyn Atgyfeiriad  

 

Roedd un o'r tri pherson ifanc a oedd yn destun Gorchymyn Atgyfeiriad, a thri o'r bobl 

ifanc a oedd wedi torri Gorchymyn Atgyfeiriad o'r blaen, yn cwestiynu dilysrwydd 

aelodau'r Panel wrth benderfynu ar y gofynion i gynnwys yn y 'cytundeb'. Roedd dau o'r 

bobl ifanc (Llanfadog) a oedd wedi bod yn destun Gorchymyn Atgyfeiriad o'r blaen yn 

cofio bod yn anhapus ynglŷn â chael eu 'gorfodi' i ysgrifennu llythyr o 'ymddiheuriad' at 

ddioddefwr eu trosedd (ym Mhengaron, gelwid hyn yn lythyr o 'esboniad'). Dywedasant 

nad oedd gan y Panel 'unrhyw syniad' am yr hyn yr oeddent yn sôn amdano: 

 

“I just didn’t do it. I didn’t do whatever they told me. I remember I just walked out 

then. They were goin’ on and on about ‘why d’you do this’, ‘why d’you do that’, 

and I remember I was quiet for a while… then they told me I’m gonna write a letter 

to apologise… that was it then… I was out the door” 

                   Ianto, Llanfadog 

 

Meddai Dafydd (o Bengaron), a oedd wedi torri Gorchymyn Atgyfeiriad yn ddiweddar: 

 

“who the fuck to they think they are, tellin’ me I gotta do this and that… they’re 

just nobodies, nosy as fuck… they aint got no power, it’s the court that has to tell 

me what I do” 

                  Dafydd, Pengaron 

 

Yn amlwg, roedd y bobl ifanc hyn yn cwestiynu awdurdod y Panel Gorchmynion 

Atgyfeiriad, a nodant hyn fel rheswm dros beidio â chydymffurfio â'u gorchmynion. Fodd 

                                                           
79 Y ddedfryd hiraf o garchar am drosedd torgorchymyn yw GCH 4 mis (sy'n golygu 2 fis yn y ddalfa, a dau yn y 

gymuned), neu, os torrir y trwydded GCH wedyn, caniateir uchafswm o 3 mis arall yn y ddalfa. 
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bynnag, codwyd mater mwy sylfaenol hefyd yn ymwneud â natur cyfranogiad y bobl ifanc  

yn y broses. Mae 'cytundeb' y Gorchymyn Atgyfeiriad i fod i gael ei 'gyd-gynhyrchu' gan y 

Panel a'r person ifanc, gyda mewnbwn a chyngor gan y rheolwr achos. Roedd y sylwadau a 

wnaed gan y bobl ifanc yn awgrymu na ddigwyddodd hyn. Roedd yr arsylwadau a wnaed o 

Baneli Gorchymyn Atgyfeiriad yn y TCI yn cadarnhau hyn. Trafodir y rhain yn yr is-adran 

ganlynol (5.2.4). 

 

5.2.4 (Diffyg) cyfathrebu a chyfranogiad ystyrlon 

 

Er na ddywedodd yr un o'r bobl ifanc yn benodol fod diffyg dealltwriaeth o'r gorchymyn 

yn effeithio ar eu cydymffurfiaeth, na diffyg cyfranogiad yn y broses, awgrymodd nifer o 

sylwadau a wnaed gan bobl ifanc yn ystod cyfweliadau fod gan hyn ran i'w chwarae 

(gweler e.e. dyfyniadau Aaron ar y GGD, Ianto a Dafydd ar Orchmynion Atgyfeiriad). Er 

nad oedd yn bosibl arsylwi ar wrandawiadau'r llys a/neu’r Paneli Gorchymyn Atgyfeiriad a 

oedd yn berthnasol i'r bobl ifanc a gafodd eu cyfweld (roedd y broses ddethol cyfranogwyr 

yn golygu bod y rhain eisoes wedi digwydd pan gafodd y bobl ifanc eu cyfweld), 

cynhaliwyd sawl arsylwad o wrandawiadau llys a phaneli Gorchymyn Atgyfeiriad lle’r 

aseswyd sut yr oedd cyfranogiad plant yn cael ei hyrwyddo, ei lesteirio a/neu ei atal yn y 

trafodion. At hynny, cynhaliwyd ddadansoddiad testunol o’r ffurflenni y bu'n rhaid i blant 

eu llofnodi yn syth ar ôl gwrandawiadau dedfrydu, a'r ffurflenni 'cytundeb' ar gyfer 

Gorchmynion Atgyfeiriad. Dogfennwyd a dadansoddwyd yr arsylwadau yn llawnach; yma, 

darperir crynodeb. 

 

5.2.4.1 Achosion llys 

 

Roedd gwrandawiadau llys yn awdurdodol dros ben ac nid oeddent o gwbl yn ffafriol i 

gyfranogiad ystyrlon plant (na’u rhieni), er gwaethaf y llu o ganllawiau a phrotocolau ar 

gyfer ynadon sy'n pwysleisio pwysigrwydd ymgysylltu (gweler Pennod 2, adran 2.4.1). 

Atgyfnerthwyd yr awyrgylch oedd yn aml yn fygythiol ac weithiau'n wrthdrawiadol a 

welwyd – ac a deimlwyd – gan yr ymchwilydd hwn yng nhyfweliadau’r bobl ifanc pan 

ofynnwyd iddynt am eu profiadau yn y llys: 
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“I was brickin it… I thought it would be a bit of a laugh cos I got mates who been 

in there init, an’ then they had all these people in there lookin’ at me all weird 

like… I didn’t say nothin, just kept sayin’ “yes sir, no sir” cos that’s what they 

[TCI worker] told me”         

                   Euan, Llanfadog 

 

 

“It’s shit in there [court]. They keeps shoutin at me an’ I’m like “calm down mate” 

but then they get even more pissed off” 

                   Ianto, Llanfadog 

 

“First time was – I went there in a suit and tie. Now I’ll just go in my tracksuit 

like… Every time I go court I’m like, fuck, fuuuuck, what’s gonna happen now… 

[Now] I laugh at them. I play up in court, I just laugh at them” 

                   Aaron, Pengaron 

 

Yn aml, ‘siaradwyd lawr’ at bobl ifanc – yn llythrennol, yn ogystal â throsiadol. Roedd y 

fainc yr oedd yr ynadon yn eistedd y tu ôl iddi wedi’i chodi bob amser; ac roedd pellter 

mawr rhyngddynt â’r bobl ifanc. Mae'r dyfyniadau canlynol yn dangos rhywfaint o'r iaith 

nawddoglyd a anelwyd at y bobl ifanc gan un ynad penodol: 

 

Chair: “the thing is, you may not like the YOS, but you’ll like probation even less… 

You’ve got a problem, [name of YP]. And I have to tell you that we all have to do 

things we don’t want to do”.          

       

“Young man, what you have to realise is actions have consequences… you’re not 

unintelligent”.  

                 Arolwg Llys 1, Pengaron 

 

O ran dealltwriaeth y bobl ifanc o'r trafodion (a'r canlyniadau), dywedodd y rhan fwyaf o'r 

rhai a gyfwelwyd eu bod yn gwybod beth oedd yn digwydd yn y llys. Fodd bynnag, mae'r 

sylwadau blaenorol yn awgrymu, er eu bod efallai yn deall pam eu bod yn mynd (yn ôl) i'r 

llys a bod rhaid iddynt wynebu rhai ffurfioldebau yno, nad oeddent o reidrwydd yn deall y 

trafodion na'r canlyniadau. Atgyfnerthodd yr arsylwadau yn y llys yr awgrym hwn, yn 
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bennaf oherwydd y defnydd gormodol o jargon ac iaith gyfreithiol heb roi esboniad i'r 

person ifanc a'i riant / gwarcheidwad. 

 

5.2.4.2 Dogfennau i’w harwyddo yn y llys  

 

Cafwyd gwrthgyferbyniad llwyr rhwng y ddau DCI o ran arddull a hygyrchedd y 

'ffurflenni cytundeb' y bu'n rhaid i'r plant a phobl ifanc eu llofnodi yn syth ar ôl terfyn 

gwrandawiadau dedfrydu. Ym Mhengaron, roedd yn ofynnol i blant lofnodi ffurflen o'r 

enw "Your Court Order". Roedd hyn yn disgrifio gofynion y gorchymyn; disgwyliadau'r  

TCI o ran cadw amser, ymddygiad da, a chadw apwyntiadau; cyfrifoldebau'r TCI  i'r 

plentyn; a chanlyniadau posibl diffyg cydymffurfiaeth. Roedd hefyd yn cynnwys 

gwybodaeth am sut i wneud cwynion os yw'r plentyn a/neu ei riant yn anfodlon â'r TCI. 

Roedd y ffurflen yn hawdd i'w darllen, gan ddefnyddio eiconau lluniau ochr yn ochr â 

brawddegau byr i esbonio cyfrifoldebau pob parti. Roedd yr iaith a ddefnyddiwyd yn syml 

ac yn glir ar y cyfan, gan osgoi jargon a chyfeiriadau at weithdrefnau technegol / 

cyfreithiol. Amlygwyd rhai o ganlyniadau posibl diffyg cydymffurfiaeth â'r gorchymyn yn 

mewn termau clir a syml – “prison or a fine” – a amlygwyd ymhellach gan y defnydd o inc 

coch.  

Roedd y ffurflenni yn Llanfadog yn hollol wahanol. Roedd yr iaith yn dechnegol; 

ni soniwyd am gyfrifoldebau'r TCI i'r plentyn; ac roedd pwyslais mawr ar ganlyniadau 

diffyg cydymffurfiaeth. Ni soniwyd am ddisgwyliadau o ran cadw amser; a cyflwynwyd yr 

unig gyfeiriad at 'ymddygiad' mewn cyd-destun 'bygythiol': “We [y TCI] will not work 

with you if you behave in an unacceptable manner, including making racist, sexist or 

homophobic remarks.” Yn ogystal â bod yn abswrd (mae credoau neu ymddygiadau 

rhagfarnllyd yn sicr yn rhywbeth i'w herio'n adeiladol fel rhan o ymgysylltiad y TCI â'r 

person ifanc, nid i’w ddefnyddio fel esgus i'r TCI beidio ag ymgysylltu), ymhellach, ni 

chyflogwyd unrhyw gymhorthion gweledol, ac roedd y brawddegau'n rhy hir o lawer. Yn 

fyr, ni ellid disgrifio'r ffurflenni hyn fel rhai ‘ystyriol o blant’ mewn unrhyw ffordd. 

 

5.2.4.3 Y Panel Gorchymyn Atgyfeiriad – cyfranogiad yn y broses 

 

Arsylwyd saith panel Gorchymyn Atgyfeiriad ym Mhengaron, a phedwar yn Llanfadog. 

Roedd pedwar o'r saith ym Mhengaron, a thri o'r pedwar yn Llanfadog yn "baneli 

cychwynnol" lle dylid datblygu'r 'cytundeb'; roedd y gweddill yn "baneli adolygu", a 

gynullwyd bob dau i dri mis ar ôl y panel cychwynnol (gweler y drafodaeth ar baneli 
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adolygu yn adran 5.3.7). Fel gyda’r gwrandawiadau llys, roedd ymgysylltiad plant ym 

mhob un o'r paneli yn gyfyngedig iawn ac/neu o ansawdd gwael. Ym mhob un o'r paneli 

cychwynnol, y pwyslais bob amser oedd trosedd(au) y bobl ifanc. Gofynnwyd iddynt 

adrodd manylion y drosedd, ac yna ystyried sut yr oedd eu gweithredoedd wedi effeithio ar 

y dioddefwyr uniongyrchol a’r rhai 'anuniongyrchol'. Mewn tri o'r paneli cychwynnol hyn 

(dau yn Llanfadog ac un ym Mhengaron), cawsant eu croesholi gan Gadeirydd y panel am 

fanylion eu trosedd(au). Dywedodd un Cadeirydd wrth un person ifanc, a oedd yn amlwg 

yn teimlo embaras am ei drosedd ac nad oedd am siarad amdano eto: 

 

“I know you don’t want to talk about it but you have to. I’m in charge here and I 

have to talk to you about your offending behaviour.” 

 

Dywedodd y rheolwr achos wrth y rheolwr achos fod y person ifanc eisoes wedi bod drwy 

fanylion y drosedd yn y llys a chyda hi yn ei gyfarfod cyn y panel, ac nad oedd yn hoffi 

siarad amdano gan ei fod yn teimlo cywilydd. Meddai’r Cadeirydd wrth y plentyn: 

 

“Well, we are here to talk about your offence, but your case manager has made it 

clear that you feel ashamed, so that’s good. You won’t be doing it again then, will 

you?” 

 

Roedd yr anghydbwysedd pŵer a ddangosir yma yn amlwg ym mhob un o'r paneli, er i 

raddau amrywiol. Cyfrannodd hyn at awyrgylch a oedd yn lletchwith ar y gorau, yn 

ormesol ar y gwaethaf. Yn aml, roedd rheolwyr achos y TCI yn hanfodol i eirioli dros y 

bobl ifanc yn wyneb gwrthdaro gan Gadeirydd y paneli. Mewn un achos, roedd y person 

ifanc wedi cynhyrfu o ganlyniad i bwysau i siarad am effaith ei drosedd ar y dioddefwyr, 

gan ddweud ei fod eisoes wedi siarad amdano yn y llys a chwestiynu pam yr oedd yn rhaid 

iddo wneud hynny eto. Gwnaeth ymateb anfoddhaol a gafodd gan y Cadeirydd – “we have 

to talk about it, otherwise we’ll have to send you back to court” – ei ddigio, ac fe regodd ar 

y Cadeirydd a dweud “well send me back to fucking court then!” cyn gadael yr ystafell. 

Byddai'r Cadeirydd wedi cyfeirio'r person ifanc yn ôl i'r llys am wrandawiad torgorchymyn 

oni bai am ymyriad y rheolwr achos: tra bod y person ifanc y tu allan, eglurodd wrth y 

panel nad oedd y person ifanc mewn lle da yn feddyliol gan fod ei leoliad llety newydd 

chwalu, ac y byddai'n niweidio perthynas fregus y TCI â'r person ifanc pe bai'n cael ei 

anfon yn ôl i'r llys. Cytunodd y Cadeirydd i symud ymlaen i lunio'r cytundeb ond mynnodd 

ymddiheuriad gan y person ifanc. Yn ffodus, roedd y rheolwr achos yn gallu perswadio'r 
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person ifanc i ymddiheuro am regi, ac aeth y panel ati i lunio'r cytundeb. Fodd bynnag, 

roedd y person ifanc yn dawedog am weddill y cyfarfod; yn sicr, nid oedd yn cyfranogi. 

Mynegodd tri o'r rheolwyr achos ym Mhengaron ac un yn Llanfadog eu 

hanfodlonrwydd gyda'r Paneli Gorchymyn Atgyfeiriad, gan ddweud bod mynd drwy'r 

broses honno'n fwy trawmatig na mynd i'r llys i rai pobl ifanc. Er eu bod yn cydnabod bod 

rhai o aelodau'r paneli yn llawn bwriadau da, roeddent o'r farn bod gormod o aelodau'r 

paneli nad oeddent yn rhannu eu hethos sy'n ystyriol o blant ac a oedd yn gwneud mwy o 

niwed na lles. 

Er i aelodau'r panel wneud rhywfaint o ymdrech yn y ddau DCI i siarad â'r person 

ifanc am eu buddiannau (fel arfer o dan arweiniad yr aelod nad oedd yn cadeirio), gwnaed 

hyn mewn ffordd mor orfodol a ffurfiol fel nad oedd yn hwyluso ymgysylltiad gan y bobl 

ifanc. Roedd y bobl ifanc yn ymddangos yn hynod o abl i adnabod pwy oedd â diddordeb 

gwirioneddol i siarad â nhw, a’r rhai a oedd yn holi cwestiynau er mwyn ffurrfioldeb neu i  

geisio torri distawrwydd. 

 

5.2.4.4 Y Panel Gorchymyn Atgyfeiriad – creu’r ‘cytundeb’ 

 

Mae'r canllawiau statudol ar gytundebau Gorchmynion Atgyfeiriad yn darllen fel a ganlyn:  

 

“[the contract should be developed] through a process of ‘co-production’ with the 

child… The child should be helped to identify what they consider they can do to 

repair the harm that they have caused and what help they need to live a positive and 

productive life. Ideally these ideas will come primarily from the child, but 

volunteer panel members are also encouraged to suggest ideas for inclusion in 

contracts. Such ideas should draw upon the child’s strengths and be mindful of any 

barriers to success, including physical barriers such as transport links.” (YWG a’r 

BCI, 2018:21). 

 

Dylai fod yn amlwg o'r drafodaeth yn yr is-adran flaenorol fod yr awyrgylch yn y 

cyfarfodydd panel hyn a goruchafiaeth trafod y troseddau yn rhwystr sylweddol i 

gyfranogiad ystyrlon y plentyn wrth lunio'r cytundeb. Ym mhob un o'r saith panel 

cychwynnol a arsylwyd, roedd cyfraniad y bobl ifanc i lunio’r cytundebau yn fach iawn ac 

yn arwynebol.  

Fodd bynnag, yn Llanfadog, hyd yn oed pe bai'r awyrgylch wedi bod yn gadarnhaol 

a phwyslais y drafodaeth ar gryfderau ac anghenion y person ifanc, byddai cael 
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cyfranogiad gweithredol ac ystyrlon gan y person ifanc wrth lunio'r cytundeb yn dal i fod 

yn anodd iawn. Y rheswm am hyn oedd bod y ffurflen gytundeb generig yn Llanfadog 

megis 'rhestr dicio' o sesiynau a bennwyd ymlaen llaw nad oedd gan y person ifanc ddewis 

ond cytuno iddynt; a rhestr arall o ymyriadau "arbenigol" dewisol yr oedd Cadeirydd y 

panel i fod i'w trafod gyda'r person ifanc ac yna penderfynu a oeddent yn addas. Wedi’r 

rhestr yma, roedd y cytundeb yn symud ymlaen i ail-ddatgan dyletsywdd y person ifanc i 

fynychu pob apwyntiad gyda'r TCI; bod yn rhaid i'r person ifanc hysbysu ei reolwr achos 

ar unwaith os nad yw'n gallu cadw apwyntiad; a petai yn methu/gwrthod cydymffurfio ag 

unrhyw ran o'r cytundeb “either by not keeping agreed appointments or because of your 

behaviour during appointments”, y caiff ei gyfeirio'n ôl at y panel a allai ei ddychwelyd i'r 

llys i'w ail-ddedfrydu. 

Ychydig iawn o gyfle oedd i'r person ifanc gymryd rhan weithredol yn y broses o 

lunio'r cytundeb. Yn y pedwar panel a arsylwodd yr ymchwilydd hwn yn Llanfadog, 

cyfyngwyd ymdrechion aelodau'r panel i gynnwys y person ifanc wrth lunio'r cytundeb i'r 

canlynol:  

 

 dweud wrth y person ifanc eu bod yn credu y byddai'n syniad da iddynt wneud x, y 

a z, yna gofyn i'r person ifanc a oeddent yn cytuno (yr oedd y bobl ifanc yn 

ddieithriad naill ai'n codi’u hysgwyddau a/neu'n dweud 'dunno' / 'I don’t care' 

a/neu'n dweud 'yeah');  

 gofyn i'r bobl ifanc a oes unrhyw beth y credant y byddai'n ddefnyddiol (yr ymateb 

i hyn yn ddieithriad oedd 'dunno' neu 'na'); a 

 dweud wrth y bobl ifanc faint o oriau o ad-dalu y credant y dylasant gwblhau, a 

gofyn iddynt a oeddent yn credu bod hyn yn deg (rhoddodd y bobl ifanc un o'r 

ymatebion a grybwyllwyd eisoes). 

 

Ym Mhengaron, i'r gwrthwyneb, roedd y cytundeb generig yn cynnig llawer mwy o le i 

gynnwys y plentyn yn gadarnhaol ac yn weithredol. Yn hytrach na rhestru tasgau a 

bennwyd ymlaen llaw yr oedd aelodau'r panel wedyn yn eu ticio, roedd y ffurflen gytundeb 

ym Mhengaron yn cynnwys pum "Peth allweddol i weithio arno" a oedd yn cynnwys, yn y 

drefn ganlynol:  

 

1. Cyflawni fy nodau 

2. Rhoi'r gorau i droseddu 

3. Osgoi brifo eraill 
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4. Cadw fy hun yn ddiogel80 

5. I wneud iawn am fy ngweithredoedd 

 

Ar gyfer pob un o'r pum maes hyn, rhaid trafod yr is-benawdau canlynol yng nghyfarfod y 

Panel: 

 

a) Fy nharged yw... 

b) I wneud hyn byddaf yn... 

c) Gweithredau gan Rieni / Gofalwyr: I dy helpu byddaf yn... 

d) Gweithredau TCI: I dy helpu fe wnawn ni... 

e) Sut byddwn ni'n gwybod fy mod i'n llwyddiannus / yn gwneud yn dda? 

 

Roedd adran 'cynnydd' hefyd ar gyfer pob nod a fyddai wedyn yn cael ei llenwi pan 

gyfarfu'r panel eto â'r person ifanc i adolygu ei g/chynnydd. Wedi gosod y targedau a’r 

gweithredau hyn, roedd y ffurflen yn cofnodi nifer lleiaf o gysylltiadau statudol yr oedd yn 

ofynnol i'r person ifanc eu mynychu yn ystod tri mis cyntaf y gorchymyn; esbonio y 

byddai'r gorchymyn (os yw'n fwy na 3 mis) yn cael ei adolygu bob tri mis; a nodi y gallai'r 

person ifanc (gyda'r TCI) fynd yn ôl at y panel pe bai angen, i newid cynnwys y cytundeb. 

Yn olaf, roedd y ffurflen yn egluro o dan ba amgylchiadau y gellid dychwelyd y person 

ifanc i'r llys. 

Drwy gynllunio'r cytundeb fel hyn, roedd rhaid i'r Panel gael trafodaeth gyda'r 

person ifanc i nodi beth oedd ei nodau personol yn ogystal â sut y gallent osgoi 

aildroseddu. At hynny, bu'n rhaid i'r TCI ymrwymo i helpu'r person ifanc i gyflawni'r 

nodau hyn. Drwy gynnwys gweithredoedd y TCI yn y cytundeb, gallai'r panel ddwyn y 

TCI i gyfrif os nad oeddent wedi cyflawni eu dyletswyddau. Er bod llawer o gynnwys y 

rhan fwyaf o gytundebau, mewn gwirionedd, yn eithaf generig – e.e. oriau ad-dalu, 

ysgrifennu llythyr o esboniad (os yn addas), ymgymryd â gwaith 'ymddygiad troseddol' 

gyda'r rheolwr achos, mynychu sesiynau camddefnyddio sylweddau (os yn addas) – roedd 

lle hefyd i ymgorffori diddordebau’r person ifanc yn y cytundeb. Er nad yw'n bosibl dweud 

yn bendant bod y ffordd y lluniwyd y cytundeb wedi effeithio ar debygolrwydd plant i 

gydymffurfio, mae'r ffaith mai dim ond tua 7 y cant o Orchmynion Atgyfeiriad ym 

Mhengaron a dorrwyd o'i gymharu ag 11.4 – 16.3 y cant yn Llanfadog (gweler Pennod 4, 

                                                           
80 Gellid dadlau na ddylid bod wedi cynnwys hyn, gan ei fod yn awgrymu mai cyfrifoldeb plentyn yw cadw ei hun yn 

ddiogel, yn hytrach na hawl sylfaenol a ddylai gael ei sicrhau gan oedolion. Wedi dweud hynny, roedd y colofnau 

cyfagos yn nodi camau gweithredu 'rhiant/gofalwr' a chamau gweithredu TCI er mwyn cyflawni hyn. 
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adran 4.2.3) yn awgrymu y gallai hyn fod yn un ffactor a oedd yn cynyddu eu 

tebygolrwydd o gydymffurfio. 

 

5.2.5 Answadd perthynas pobl ifanc â gwahanol weithwyr TCI 

 

Er gwaethaf yr agweddau negyddol a oedd gan y bobl ifanc tuag at (elfennau o) gynnwys 

eu sesiynau goruchwylio, nid oedd hyn bob amser yn adlewyrchu eu barn am eu 

goruchwyliwr (rheolwr achos). Roedd Franklin, er enghraifft, yn casáu'r rhan fwyaf o'r 

sesiynau goruchwylio ond credai fod ei reolwr achos yn "sound" a'i fod wedi ymrwymo i 

geisio ei helpu i gael swydd. Ei agwedd tuag at y gorchymyn oedd: 

 

“You just gotta get it done init. Just sit through it like… There’s youngers here who 

mess around and shit… just grow the fuck up like. Get it done then get on with 

other t’ings.” 

               Franklin, Llanfadog 

 

Ar y cyfan, ni soniodd y bobl ifanc lawer am eu perthynas â'u rheolwr achos yn ystod y 

cyfweliadau. Fodd bynnag, roedd dau o'r bobl ifanc (un ym mhob TCI), yn bendant o’u 

drwgdeimlad tuag at eu rheolwyr achos. Teimlai Chris, a oedd yn un o'r bechgyn ym 

Mhengaron a ddywedodd ei fod yn hoffi mynychu sesiynau ad-dalu, fod ei reolwr achos yn 

ysbïo arno ac yn ceisio ei ddal yn cyflawni trosedd: 

 

 “… he’s out to get me… actin’ like the police, takin’ photos of me drivin’ a car and 

 that…” 

          Chris, Pengaron 

I gymharu, siaradodd yn ffafriol am y gweithwyr sesiynau ad-dalu:  

 

 “They talk to me like I’m normal.” 

  

Roedd gan bob un o'r bechgyn ym Mhengaron farn ffafriol o’r gweithwyr ad-dalu. Yn 

Llanfadog, nid oedd y gweithiwr ad-dalu pwrpasol yn ei swydd yn ystod y cyfnod casglu 

data; fel y cyfryw, roedd unrhyw waith ad-dal yn tueddu i gael ei wneud ar sail un-i-un 

gyda rheolwr achos y bobl ifanc neu, weithiau, gyda gweithiwr arall o'r TCI.  

Sylwyd ar y rhyngweithio rhwng staff ad-dalu a'r bobl ifanc tra'n cymryd rhan 

mewn sesiynau ad-dalu ym Mhengaron. Daw'r dyfyniad canlynol o'r log ymchwil. Mae 

rhai manylion o reidrwydd wedi'u gadael allan i gadw anhysbysrwydd y TCI. 
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“Task today was to paint [specific objects]. Four young people came along, I was 

introduced, everybody was chatting, having a drink and some food (provided by 

TCI) and atmosphere was calm. There were three staff – all of them speaking to the 

young people. Asking how their week had been, what they’re up to, questions about 

their accommodation, families, girlfriends… The workers here seem to know 

everything that’s going on with the young people! One young person said he’s due 

back in court next week. No judgement from [reparation worker], just concern – 

“You feelin’ OK about it?”, he asked… Eventually we got started… Everybody 

joined in, I asked one of the young people to show me how it’s done, which went 

down well – started chatting as we worked, he clearly really liked coming to 

reparation sessions… Later, during a cigarette break, I sat with the four young 

people and they told me about the various things they’d completed in reparation 

sessions. There was a real sense of pride in their work.” 

         

        Log ymchwil, Hydref 2017 

 

Roedd y staff ad-dalu yn ymgysylltu â'r bobl ifanc 'ar eu lefel'. Ni wnaethant foesoli ond 

cawsant lawer o sgyrsiau adeiladol gyda phobl ifanc am eu bywydau a'u troseddau – a hyn 

yn tarddu o ofal a diddordeb, nid beirniadaeth. Yn anffodus, nid oedd yn bosibl arsylwi 

sesiwn ad-dalu yn Llanfadog, felly ni ellir cymharu'r ddau DCI. Fodd bynnag, o ystyried 

bod y rhan fwyaf o weithgareddau ad-dalu yn cael eu cynnal gan y rheolwyr achos yn 

Llanfadog, mae’n deg awgrymu y byddai profiadau plant o'r sesiynau ad-dalu yn debygol o 

gael eu lliwio gan eu perthynas â'u rheolwr achos, yn ogystal â natur y gweithgareddau. 

 Siaradodd pump o'r bobl ifanc yn gadarnhaol hefyd am eu perthynas â'r gweithiwr 

camddefnyddio sylweddau (tri ym Mhengaron, dau yn Llanfadog). Unwaith eto, nid oedd 

yn bosibl arsylwi ar sesiynau goruchwylio / camddefnyddio sylweddau, felly roedd yn 

amhosibl dweud a oedd rhyngweithio'r gweithwyr achos gyda’r bobl ifanc yn wahanol i’r 

hyn gyda’r gweithwyr ad-dalu, ac os felly, ym mha ffordd.  

  

5.2.6 Cyfleodd: Y cyfleoedd a ddarparwyd gan y TCI / SCI i’w gymharu â’r diffyg 

cyfleoedd go iawn ym mywydau’r bobl ifanc 

 

Roedd y rhan fwyaf o'r bobl ifanc a oedd yn rhan o'r astudiaeth hon wedi dioddef sawl 

trallod (ac yn aml toriadau llwyr o’u hawliau) yn ystod eu bywydau (gweler Pennod 4 yn 
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gyffredinol, ond yn arbennig adran 4.3.2). Roedd bron pob un o'r rhai â hanes o 

dorgorchymyn wedi cael eu heithrio o ddarpariaeth addysg brif ffrwd ac amgen, a olygai 

fel arfer, erbyn eu bod yn 16 oed, nad oedd ganddynt yr un o'r cymwysterau angenrheidiol 

i fwrw ymlaen ag addysg bellach, dim syniad sut i wneud cais am swyddi neu 

brentisiaethau, ac yn eithaf aml, dim awydd i wneud hynny. Fodd bynnag, i'r rhai a oedd 

am gael swydd ddilys, roeddent o'r farn mai ymwneud â'r TCI oedd y ffordd orau – neu'r 

unig ffordd – o gyflawni hyn. Yn ôl pump o'r bobl ifanc gafodd eu cyfweld roedd bod yn 

rhan o'r TCI hefyd yn fanteisiol oherwydd y cyfleoedd eraill cysylltiedig, megis mynd i'r 

gampfa, neu wneud gweithgareddau awyr agored. 

Yn wrthnysig, roedd y 'cyfleoedd' a gyflwynwyd i'r bobl ifanc drwy'r TCI yn annog 

rhai ohonynt i wneud beth bynnag a allent i gynnal eu hymwneud. Dywedodd dau o'r bobl 

ifanc y byddent yn methu'n fwriadol â chydymffurfio â'u gorchmynion, gan obeithio cael 

eu hanfon nôl i’r llys ac i'w gorchymyn gael ei ymestyn fel y gallent fanteisio ar y 

cyfleoedd a ddarperir gan y TCI am fwy o amser. Pan ofynnwyd iddynt roi enghreifftiau 

o'r cyfleoedd hyn, soniodd y ddau am gymhwyster adeiladu, a soniodd un am fynd i'r 

gampfa. Pan ofynnwyd iddo a allai fynd i'r gampfa heb y TCI, dywedodd: 

 

“Man, you know how much the gym cost? It’s like… seven pound. I aint got seven 

pound to spend on tha’… With YOS, it’s free init.” 

          Jake, Llanfadog 

 

Dywedodd y person ifanc arall y byddai hyd yn oed yn aildroseddu os oedd angen er 

mwyn sicrhau parhad ei ymwneud â'r TCI. Er na ddylid tybio mai'r unig reswm dros 

droseddu'r person ifanc hwn oedd awydd i gael ei gyfeirio at y TCI, mae'n peri gofid serch 

hynny ei fod yn teimlo mai'r unig ffordd o gael cyfleoedd ar gyfer pethau ar wahân i 

gyflawni troseddau oedd, mewn gwirionedd, drwy gyflawni trosedd. 

Gwelodd person ifanc arall – Aaron, o Bengaron – 'gyfle' yn y carchar. Ar adeg ei 

gyfweliad, roedd bron yn 18 oed, ar GAI gyda GGD, ac roedd ganddo saith trosedd 

torgorchymyn statudol ar ei gofnod – yr un mwyaf diweddar dim ond pythefnos cyn y 

cyfweliad. Nid oedd wedi cael dedfryd o garchar eto ond roedd yn frwdfrydig ynghylch 

gwrandawiad llys yn yr arfaeth, gan ddweud y gallai deimlo y byddai'n "mynd i lawr" y tro 

hwn. Roedd yn ymwneud yn helaeth â "road" (delio â chyffuriau ar y stryd) a dywedodd: 
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“I always used to say to them [magistrates], ‘fuckin hell, I wanna go jail. I wanna 

go jail’. Cos, cos of the money. And that’s the easiest way to do it is breachin a 

court order. The easiest way to go jail is keep breachin your court order.”  

       

            Aaron, Pengaron 

 

I Aaron, roedd dedfryd fer o garchar yn ymddangos yn syniad da, gan ei fod yn credu y 

byddai'n gyfle i wneud mwy o arian o ddosbarthu cyffuriau na'r hyn y gallai ei wneud ar y 

stryd: 

 

“They [Aaron’s friends] been in and out, in and out, in and out, in and out [of 

prison], like all the boys gone in and out, and it’s just like, they goin’ in there 

scruffy as hell, and they comin out all fresh with like a wad of cash like that, and 

you’re like, well, marijuana do that… I want that lifestyle!” 

                    Aaron, Pengaron 

Fodd bynnag, nid oedd yn hoffi’r syniad o fynd i’r carchar am yn hir: 

 

“[To go to prison] you can just go outside and batter someone, but what’s the point 

in that – you’re gettin’ years. You do that, rip your tag off again, you get four 

months. It’s not that hard. Just rip the tag off and you got four months in jail [for 

breach].” 

                   Aaron, Pengaron 

 

Roedd gwrthod cydymffurfio â'i orchymyn a chael euogfarn o dorgorchymyn statudol a'i 

anfon i'r carchar yn ymddangos i Aaron ffordd synhwyrol o fynd i'r carchar i 'wneud ei 

ffortiwn' heb orfod aros yno'n rhy hir. Fodd bynnag, daeth yn amlwg yn ystod y sgwrs hon 

fod yr 'awydd' arwynebol i fynd i'r carchar mewn gwirionedd yn adlewyrchiad o'i 

rwystredigaeth o beidio â chael digon o arian i allu prynu'r pethau yr oedd am eu cael:  

 

“I wanna be able to go JDs, or go Caerdydd, go in a Gucci shop, get nice Gucci 

and that… splash cash out on my missus and that, have a kid and that, get a fresh 

start and that, but I can’t do that at the moment.”  

                   Aaron, Pengaron 
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Er ei fod eisiau swydd, ac y byddai’n well ganddo swydd ddilys yn hytrach na dosbarthu 

cyffuriau, roedd ei brofiadau blaenorol yn gwneud i hyn ymddangos yn amhosibl:  

 

“Well I had a job in Harvester… and I was there a few weeks. And then they done a 

CRB check on me. And I’d told ‘em I just had thefts; I didn’t tell ‘em I had a section 

18 on my charge list… they told me ‘you aint comin back here’.” 

 

                    Aaron, Pengaron 

 

Cafodd pobl ifanc eraill a oedd wedi mynegi eu bod eisiau mynd i'r carchar brofiadau 

tebyg wrth geisio cael swydd i'w cefnogi eu hunain (ac weithiau, eu teulu). Roedd Blayne, 

hefyd o Bengaron, hefyd yn ymwneud â dosbarthu chyffuriau, ond nid oedd yn hoffi'r risg 

a oedd yn rhan annatod o'r ffordd o fyw: 

 

“I am tryin to get jobs, and they all [TCI] say I’m not, but I am though. I’m on 

‘Indeed’ every single day lookin for a job. I don’t want this lifestyle, I don’t want… 

[pause] Cos one day, I could be walkin there, and somebody could come up to me, 

exactly the same as I’m doin to other people now, walkin up to them sayin ‘give me 

all your stash’, someone could come up to me and then I lost everythin’…” 

         

                 Blayne, Pengaron 

 

Mae hyn yn dangos i ba raddau yr oedd rhai o'r bobl ifanc yn yr astudiaeth hon yn teimlo 

eu bod wedi'u dal mewn ffordd o fyw o droseddu er mwyn 'goroesi'. Mae’r ffaith eu bod yn 

teimlo mai'r unig ffordd iddynt gael cyfleoedd a chymorth i symud i ffwrdd o droseddu 

oedd, yn baradocsaidd, drwy gyflawni mwy o droseddau, yn enghraifft ingol o'r 

anghyfiawnder cymdeithasol oedd yn nodweddu eu bywydau ac yn gondemniad o'r 

gwasanaethau sy'n gyfrifol am eu galluogi i gael mynediad at eu hawliau sylfaenol am 

fethu â gwneud hynny. 

 

5.3 Hyrwyddo cydymffurfiaeth ac ymgysylltiad: ‘tactegau’ TCI 

 

Defnyddiwyd amrywiaeth o fecanweithiau yn y ddau DCI i liniaru rhai rhwystrau 

strwythurol a/neu bersonol i gydymffurfiaeth. Er bod rhai o'r rhain yn cael eu defnyddio fel 

‘tactegau’ i gynyddu'r tebygolrwydd o gydymffurfiaeth ffurfiol (h.y. mynychu sesiynau), 
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roedd rhai hefyd yn gweithredu i gryfhau ymgysylltiad pobl ifanc â'r TCI, neu 

'gydymffurfiaeth sylweddol' (gweler y drafodaeth ar 'fathau o gydymffurfiaeth' ym 

Mhennod 2, adran 2.2.1). Mae'r adran hon yn nodi rhai o'r gwahanol dactegau a 

ddefnyddiwyd, er bod y graddau y defnyddiwyd y mecanweithiau hyn yn amrywio yn ôl y 

math o orchymyn yr oedd y bobl ifanc yn destun iddo (roedd llai o hyblygrwydd gyda 

GGD, er enghraifft), ac yn ôl yr ymarferydd unigol. Lle y bo'n berthnasol, mae'r is-adran 

hon yn cynnwys rhywfaint o ddata cyfweliadau i fyfyrio ar wahanol agweddau rheolwyr 

achos a rheolwyr gweithrediadau tuag at ffyrdd o helpu pobl ifanc i gydymffurfio. Bydd 

hyn yn rhoi rhywfaint o gyd-destun ar gyfer y drafodaeth yn y bennod nesaf ar y broses a 

phenderfyniadau gorfodaeth. 

 

5.3.1 Lifftiau i apwyntiadau ac/neu fwy o apwyntiadau cartref  

 

Yn y ddwy ardal TCI, cydnabu ymarferwyr a rheolwyr y gallai fod yn anodd i lawer o'r 

bobl ifanc deithio i'w hapwyntiadau a chyrraedd yn brydlon. Ym Mhengaron, roedd llawer 

o'r bobl ifanc yn byw mewn ardaloedd lle'r oedd gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus yn 

diffygio, ac roedd lleoliad un o safleoedd y TCI yn hynod o anhygyrch oni bai y teithir yno 

mewn car. Yn Llanfadog, er bod trafnidiaeth gyhoeddus yn well, byddai'n rhaid i rai o'r 

bobl ifanc ddal dau neu dri bws ar wahân er mwyn cyrraedd y TCI. Gan hynny, roedd y 

rhan fwyaf o staff y ddau DCI yn cynnig cyfuniad o lifftiau a nifer gynyddol o 

apwyntiadau yn eu cartref / llety. 

Er bod y rhan fwyaf o'r rheolwyr achos a'r holl reolwyr (rheolwyr gweithrediadau a 

phenaethiaid gwasanaeth) a gyfwelwyd o'r farn bod hyn yn angenrheidiol er mwyn 

galluogi pobl ifanc i fynychu eu hapwyntiadau, roedd un neu ddau o staff yn y ddau DCI 

yn anghymeradwyol ar y sail eu bod yn cymryd cyfrifoldeb oddi wrth bobl ifanc: 

 

“Personally, I don’t think it’s a good idea [giving lifts]. Especially with the older 

ones. What are they going to do when they get to probation? They have to learn to 

take responsibility for making sure they attend their appointments.”  

          

                    CM13, Pengaron 

 

Dywedodd un o reolwyr achos Llanfadog y byddai bob amser yn rhoi lifft i'r person ifanc 

(os nad oedd ganddo/i riant / gofalwr a allai roi lifft) i'r apwyntiad cyntaf a'r ail apwyntiad, 

ac weithiau'r trydydd: 
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“…but after that, it’s up to them. I’ve shown them the TCI, how to get here, which 

buses to take… we give them bus money or a pass, so they’ve got no excuse…” 

 

                    CM5, Llanfadog 

 

Roedd staff eraill a oedd yn fwy brwdfrydig ynghylch rhoi lifftiau i bobl ifanc yn ei 

ystyried yn gyfle gwerthfawr i ymgysylltu â'r person ifanc. Yn aml, meddent, roedd y bobl 

ifanc yn llawer mwy siaradus yn y car nag yn swyddfa'r TCI neu yn eu cartref / llety. 

 

“It’s a really good time to talk to them about their lives, what’s going on, how 

they’re feelin… most of ’em talk much freer in the car, probably because it’s less 

formal” 

          CM3, Pengaron 

 

“That’s where I do most of my relationship-building. In the car. Actually, 

sometimes, like [young person] the other week – I picked him up, drove to the YOS, 

got to the YOS and was havin’ such a good conversation with him about his life 

that I didn’t stop and I carried straight on and just drove around for another 

hour… we did the appointment in the car!” 

          CM4, Pengaron 

 

Gellir gweld y gwahaniaeth rhwng y pwyslais ar gydymffurfiaeth ffurfiol a sylweddol 

yma. Er bod y rhai a oedd (neu a hoffai wedi bod) yn grintachlyd eu cynigion o lifftiau yn 

ei weld fel ffordd o sicrhau bod y bobl ifanc yn mynychu eu hapwyntiadau 

(cydymffurfiaeth ffurfiol), gwelodd y lleill gyfle hefyd i adeiladu ar ymgysylltiad y plentyn 

â hwy (cydymffurfiaeth sylweddol). 

 

5.3.2 Nodiadau atgoffa, llythyrau apwyntiad, ac amserlenni 

 

Byddai rheolwyr achos yn y ddau DCI yn aml yn atgoffa'r bobl ifanc o'u hapwyntiadau ar 

y diwrnod blaenorol, naill ai ar lafar, drwy neges destun, neu alwad ffôn. Roedd hyn yn 

ychwanegol at y llythyrau apwyntiad a oedd yn aml ond nid bob amser yn cael eu 

trosglwyddo drwy law i'r person ifanc neu i'w riant / gofalwr (roedd llythyrau apwyntiad â 

ddosberthir trwy law yn fwy cyffredin ym Mhengaron nag yn Llanfadog). Ym Mhengaron, 
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roedd fformat y llythyrau yn addas i blant ac yn hawdd eu deall, gan ddefnyddio lluniau, 

eiconau, iaith syml ac ymadroddion cryno. Mewn un achos, lle'r oedd person ifanc yn cael 

anawsterau gwirioneddol i gadw golwg ar ei apwyntiadau, creodd y rheolwr achos 

amserlen unigol ar gyfer y person ifanc a gwirio yn ystod pob ymweliad cartref bod yr 

amserlen yn dal yn yr un lle (i'w gweld yn glir i'r person ifanc a'i riant). Yn Llanfadog, nid 

oedd y llythyrau apwyntiad yn cynnwys unrhyw luniau nac eiconau, a roeddent yn 

defnyddio iaith mwy ffurfiol. Er bod amserlenni unigol yn cael eu creu ar gyfer pob person 

ifanc ar GGD, nid oedd tystiolaeth bod hyn ar gynnig i unrhyw berson ifanc arall. 

 

5.3.3 Annog ynadon i ddefnyddio ymyriadau mwy ‘llwyddiannus’ 

 

Ym Mhengaron, ymddengys bod staff yn ymwybodol iawn o ba ymyriadau / gofynion 

oedd yn fwy, neu lai, llwyddiannus o ran cynyddu'r tebygolrwydd o’u cwblhau 

(cydymffurfiaeth ffurfiol). Er enghraifft, roeddent wedi penderfynu bod y Gofyniad 

Gwaith Di-dâl y gellid ei gysylltu â'r GAI (ar gyfer pobl ifanc 16 ac 17 oed) yn rhy llym i'r 

rhan fwyaf o bobl ifanc (roedd ganddo strwythur caeth a rhaid ei gwblhau mewn pedair 

bloc o bedair awr yr wythnos). Roedd staff wedi sylwi bod llawer o bobl ifanc yn ei chael 

hi'n anodd canolbwyntio am gyfnod o’r hyd, ac unwaith y byddai cymhelliant a / neu 

grynodiad y bobl ifanc wedi dirywio, byddai eu hymddygiad yn troi yn fwy heriol ac ni 

fyddai unrhyw fudd yn dod o'r ymyriad. Cyflwynodd swyddog llys y TCI y wybodaeth hon 

i'r ynadon ac, o ganlyniad, peidiodd yr ynadon (ar y cyfan) osod gofyniad Gwaith Di-dâl. 

Yn hytrach, gwnaethant lawer mwy o ddefnydd o'r Gofyniad Gweithgaredd – a 

ddefnyddiwyd ar gyfer ad-dalu – y gellid ei wneud mewn sesiynau byrrach dros gyfnod 

hwy o amser.  

 Anaml y defnyddiwyd y Gofyniad Gwaith Di-dâl yn Llanfadog, ond ni roddwyd 

esboniad gan y staff / rheolwyr am hyn ar wahân i'r ffaith eu bod bob amser yn tueddu i 

argymell oriau ad-dalu mewn adroddiadau cyn dedfrydu / torgorchymyn. Er bod argymell 

ad-dalu yn nodwedd gadarnhaol ym Mhengaron, lle'r oedd llawer o'r bobl ifanc yn gweld y 

sesiynau hyn yn ddilys, cefnogol, ac yn hwyluso ymdeimlad o lwyddiant, ni ellir dweud yr 

un peth am Lanfadog, lle'r ystyriwyd bod ad-dalu'n stigmateiddio neu'n ddiflas neu fel arall 

yn 'wastraff amser'. 
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5.3.4 Hyblygrwydd ag apwyntiadau 

 

Dangosodd pob un o'r staff rywfaint o hyblygrwydd gydag apwyntiadau’r bobl ifanc. Yn 

gyffredinol, pe bai person ifanc yn colli apwyntiad ond yn cysylltu i egluro pam, byddai'n 

cael cynnig cyfle arall i fynychu'r apwyntiad cyn diwedd yr wythnos (hyd yn oed pe 

ystyrid bod y rheswm a roddwyd dros golli'r apwyntiad yn 'annerbyniol' neu'n 'annigonol'). 

Fodd bynnag, roedd graddau'r hyblygrwydd a roddwyd i bobl ifanc yn wahanol yn ôl yr 

aelod unigol o staff, barn eu rheolwr gweithrediadau, a natur y gorchymyn. Byddai rhai 

aelodau o staff yn hapus i aildrefnu apwyntiad pe bai person ifanc yn anghofio amdano; 

byddai eraill o'r farn bod hyn yn rheswm annerbyniol a byddai'n anfon rhybudd ffurfiol at 

y person ifanc. Roedd hyblygrwydd yn amrywio ymhlith y staff o ran lleoliad y 

cyfarfodydd hefyd. Er y byddai rhai aelodau o staff yn hapus i gwrdd â'r person ifanc yn 

McDonalds (os mai dyna'r unig ffordd y gallent sicrhau bod y person ifanc yn cadw ei 

gyswllt statudol), byddai eraill yn mynnu gweld y person ifanc ar safle'r TCI. 

 

5.3.4 ‘Dyblu fyny’ 

 

Pe bai'r rheolwr achos yn teimlo bod apwyntiadau'n drech na'r person ifanc, byddent 

weithiau'n 'dyblu fyny' gyda gweithwyr eraill. Er enghraifft, efallai y byddant yn gweld y 

person ifanc am ddeng munud ar ddechrau sesiwn ad-dalu ac yn cofnodi cysylltiadau 

'goruchwylio' ac 'ad-dalu' fel 'cyswllt a gedwir'. Roedd hyn i'w weld yn arfer llawer mwy 

cyffredin ym Mhengaron na Llanfadog, ond yn bennaf oherwydd dau reolwr achos. 

 

5.3.5 Defnyddio ‘dulliau adferol’ gyda phobl ifanc 

 

Mae hyn yn ymwneud â'r ffordd yr ymatebodd y TCI  i ymddygiad 'heriol' gan bobl ifanc. 

Dangosir hyn orau gan ddefnyddio enghraifft. Mewn un panel adolygu Gorchymyn 

Atgyfeiriad ym Mhengaron, collodd merch ifanc ei thymer a cham-drin ar lafar a bygwth 

yn gorfforol y rheolwr achos ac aelodau'r panel. Cofnodwyd hyn yn ffeil achos y ferch fel 

'digwyddiad difrifol o fethiant i gydymffurfio' a allai gyfiawnhau cymryd camau gorfodi. 

Fodd bynnag, yn hytrach na chychwyn achos torgorchymyn, penderfynodd y rheolwr 

gweithrediadau ysgrifennu llythyr at y ferch yn esbonio pam yr oedd ei hymddygiad yn 

annerbyniol. Yn bwysig, er i hyn gael ei ddatgan yn glir iawn, prif bwyslais y llythyr oedd 

canmol y ferch am ei chynnydd ar y gorchymyn hyd yma ac ailadrodd awydd y TCI iddi 

gwblhau'r gorchymyn yn llwyddiannus. Dyna a ddigwyddodd. 
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Fodd bynnag, cafwyd hefyd wrth-enghreifftiau. Heb fod yn hir ar ôl y digwyddiad 

uchod, adroddwyd bod bachgen 16 oed ym Mhengaron yn gynyddol anghwrtais a 

bygythiol tuag at staff y TCI wrth iddo 'ymddieithrio' o'i orchymyn. Yn ei achos ef, ymateb 

y  TCI oedd ei fygwth â chamau gorfodi – bygythiad a wireddwyd maes o law. Cafodd 

agwedd y person ifanc ei ddogfennu'n helaeth yn yr adroddiad torgorchymyn. Hyn a 

osodoedd y cefndir ar gyfer y gwrandawiad llys lle cafodd ei ddedfrydu i Orchymyn Cadw 

a Hyfforddi pedwar mis. 

Digwyddodd achos tebyg yn Llanfadog, pan gollodd bachgen 16 oed ei dymer a 

gweiddi a rhegi ar ei reolwr achos cyn gadael y safle prin ddeng munud ar ôl cyrraedd ar 

gyfer ei apwyntiad. Roedd wedi colli ei dymer am ei fod wedi gofyn am ei holl benodiadau 

yn y bore ond roedd ei reolwr achos wedi gwrthod, gan ddweud bod yn rhaid ystyried pobl 

ifanc eraill hefyd. Ar ôl sgwrs gyda'r rheolwr gweithrediadau, penderfynodd y rheolwr 

achos y byddai'r person ifanc yn cael ei anfon i’r llys ar unwaith, o ystyried ei fod ar 

fechnïaeth â GGD a'i fod eisoes wedi cael llythyr rhybuddio. 

Er y gellid awgrymu’n betrus bod yr enghreifftiau hyn yn arddangos triniaeth 

wahanol o fechgyn a merched, dylid nodi hefyd y ffaith bod y rheolwr achos yn wahanol 

ym mhob tri achos. 

 

5.3.6 Paneli datrys problemau 

 

Yn y ddau DCI, cynullwyd dau fath o baneli oedd â swyddogaeth datrys problemau. Roedd 

y cyntaf yn ymwneud ag effaith newidiadau sylweddol yn amgylchiadau plentyn ar lefel ei 

lesiant a'i 'risg'. Roeddent hefyd yn ceisio rhagweld yr effaith y gallai'r newidiadau hyn ei 

chael ar ymgysylltiad y bobl ifanc â'r TCI, ac i geisio meddwl sut i liniaru’r anawsterau yr 

oedd y bobl ifanc yn eu profi. Mynychwyd y paneli gan amrywiaeth o weithwyr a oedd yn 

ymwneud ag agweddau gwahanol o fywyd y person ifanc. Roeddent yn baneli 'rhagweithiol', 

gyda'r bwriad o ddod o hyd i ffyrdd o liniaru 'risgiau' er mwyn eu hatal rhag dwysáu.  

Roedd yr ail fath o banel – a elwir yn amrywiol yn 'baneli cydymffurfio', 'paneli 

torgorchymyn', neu 'baneli eithriadol' – yn 'adweithiol'; h.y. yn ymateb i ddiffyg 

cydymffurfiaeth â gorchmynion cyfiawnder troseddol gan bobl ifanc. Yn fras, diben y 

rhain oedd deall pam yr oedd cydymffurfiaeth y bobl ifanc wedi dirywio, a pha gamau y 

gellid eu cymryd i gynyddu'r tebygolrwydd o gydymffurfiaeth yn y dyfodol. Fodd bynnag, 

roedd y ffordd y gweithredwyd y rhain yn wahanol ym mhob TCI.  

Ym Mhengaron, cynullwyd paneli cydymffurfio pan oedd person ifanc ar GAI 

safonol, GAI gyda GGD, neu drwydded GCH, yn cael trafferth neu'n gwrthod 
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cydymffurfio â'i orchymyn. Roedd y person ifanc, eu rhiant / gofalwr a'u rheolwr achos yn 

bresennol, ac fe'u cadeiriwyd gan reolwr gweithrediadau: 

 

“The idea is to give the young person an opportunity to explain why they haven’t 

been complying, and to see what we can do to help them to get back on track.” 

           

          OM1, Pengaron  

 

Mewn egwyddor, roedd ganddynt swyddogaeth datrys problemau: dod â'r pedwar parti at 

eu gilydd i drafod a mynd i'r afael â materion a oedd yn effeithio ar allu neu barodrwydd y 

person ifanc i gydymffurfio â'i orchymyn. Roeddent hefyd yn gyfle i'r staff gyfeirio'n ôl at 

y ffurflen gytundeb cychwynnol a lofnodwyd gan y person ifanc yn y llys er mwyn 

ailategu iddo (a'i riant / ofalwr) bwysigrwydd cydymffurfio â'r gorchymyn a chanlyniadau 

posibl methu â gwneud hynny. Roedd y paneli'n 'adweithiol' ac yn 'ataliol' – roeddent yn 

ymateb i achosion o ddiffyg cydymffurfio ond yn ceisio atal diffyg cydymffurfio pellach 

drwy nodi rhwystrau i fynd i'r afael â nhw. Wedi dweud hynny, roedd gan y staff farn 

gymysg iawn am y paneli hyn. Roedd y rhai a oedd yn fwy amheus yn eu cylch o'r farn, er 

eu bod yn syniad da mewn egwyddor, fod effaith wirioneddol y paneli'n dibynnu'n llwyr ar 

eu naws sylfaenol. Dywedodd un aelod o staff am un panel: 

 

“a telling off session… he [young person] barely uttered two words!” 

          CM4, Pengaron  

 

Nid felly oedd yn yr unig banel cydymffurfio a arsylwyd yn yr astudiaeth hon.81 Nid oedd 

naws y drafodaeth yn feirniadol, ac er i'r tri apwyntiad a gollwyd yn ddiweddar gael eu 

hamlygu ar ddechrau'r cyfarfod, canmolodd y rheolwr gweithrediadau'r person ifanc yn 

rheolaidd drwy gydol y cyfarfod, a barodd mwy nag awr. Roedd y pwyslais ar roi 

mecanweithiau ar waith i helpu'r person ifanc i ddatrys y problemau a oedd yn effeithio ar 

ei gydymffurfiaeth â'r gorchymyn. Ar un adeg, ar ôl cyfnewid dwys rhwng y person ifanc 

a'i fam lle cafodd pwnc hunanladdiad ei grybwyll, cerddodd y person ifanc allan o'r ystafell 

gan ddweud ei fod wedi cael digon. Pan ddaeth yn ôl i mewn, cafodd ei ganmol gan yr holl 

staff am ddangos aeddfedrwydd wrth adael yr ystafell i aros nes ei fod wedi ymdawelu yn 

hytrach na gweiddi a/neu golli ei dymer gyda’i fam. Daeth y cyfarfod i ben ar nodyn 

                                                           
81 Ym Mhengaron. Dim ond un panel a arsylwyd oherwydd anawsterau sylweddol a gafwyd wrth geisio cael hysbysiad 

gan reolwyr achos am y paneli cyn iddynt godi. 
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cadarnhaol, gyda'r rheolwr gweithrediadau yn ysgrifennu yng 'nghynllun gweithredu' y 

person ifanc y byddai'r TCI yn rhoi cloc larwm iddo ac y byddai hefyd yn cael newid ei 

apwyntiadau yn y dyfodol o foreau i brynhawniau. 

Er na ellir cymryd yr arsylwad hwn o un panel cydymffurfio yn gynrychiadol o holl 

gyfarfodydd y panel, mi roedd, serch hynny, yn amlygu'r rôl bwysig y gall y paneli hyn ei 

chwarae fel 'byffer' – gan ddargyfeirio pobl ifanc o achosion llys torgorchymyn drwy 

archwilio beth arall y gall y TCI wneud i fynd i’r afael â’r anawsterau a brofir gan y person 

ifanc a / neu ei d/theulu. 

Yn Llanfadog, nid oedd 'paneli cydymffurfio', fel y cyfryw, yn bodoli. Yr hyn oedd 

agosaf atynt oedd datblygiad lleol: y 'panel torgorchymyn'. Cynullwyd y paneli hyn fel 

arfer yn dilyn ail achos o ddiffyg cydymffurfio 'annerbyniol' a chyhoeddi 'rhybudd 

ysgrifenedig terfynol' i'r rhai ar GAI gyda GGD. Nid oedd panel cyfatebol ar gyfer y rhai 

ar GAI safonol, nac ar gyfer GCH. Cadeiriwyd y 'paneli torgorchymyn’ gan 

Gydlynydd/Rheolwr Achos GGD, ac roedd swyddog heddlu’r TCI, gweithiwr GGD y 

person ifanc, y person ifanc, a’i riant/rhieni/gofalwr (os oeddent o dan 16 oed) yn 

bresennol. Yn anffodus, ni arsylwyd unrhyw baneli torgorchymyn.82 Fodd bynnag, roedd 

polisi torgorchymyn GGD y TCI a sgyrsiau gyda Chadeirydd y paneli hyn yn ei gwneud 

yn glir bod diben y paneli torgorchymyn hyn yn wahanol i ddiben y paneli cydymffurfio. 

Nododd y polisi y dylai Panel Torgorchymyn: 

 

a) roi cyfle i'r person ifanc a/neu'r rhiant/rhieni/gofalwr esbonio'r diffyg cydymffurfio; 

b) ailategu i'r person ifanc holl ofynion y gorchymyn; a 

c) os yn addas, llunio cynllun (y cytunwyd gyda’r person ifanc) i'w helpu i osgoi 

diffyg cydymffurfio yn y dyfodol. 

 

Mae'r polisi'n nodi ymhellach bod dau ganlyniad yn bosibl: 

 

a) “the breach is upheld and the young person is returned to court; or 

b) “the breach is held within [enw’r TCI] for an agreed specified time period… to give 

the young person the opportunity to re-engage with the programme. If positive, the 

breach will be withdrawn and the young person will remain on a final warning.” 

 

                                                           
82 Unwaith eto, wynebwyd rhwystrau tebyg yn ystod yr ymchwil wrth ofyn i reolwyr achos gael gwybod am baneli 

torgorchymyn. 
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Mae geiriad y polisi yn nodedig. Mae'r ffaith mai'r opsiynau yw i'r torgorchymyn gael ei 

‘gadarnhau’ (‘uphold’) (h.y. trwy anfon y person ifanc yn ôl i'r llys) neu iddo gael ei "gadw 

o fewn y TCI" yn dangos bod y penderfyniad i gychwyn achos torgorchymyn eisoes wedi'i 

wneud cyn cyfarfod y panel. Cadarnhawyd yr argraff hon gan y cydgysylltydd/ rheolwr 

achos GGD a ddywedodd: 

 

“I’ve already made my decision before I go in... it’s up to them [the young person] 

to persuade me to give them another chance… But really, I already know what my 

decision is going to be.” 

                    CM6, Llanfadog 

 

Heb arsylwi'r paneli, roedd yn anodd asesu i ba raddau yr oeddent yn gyfle i archwilio 

rhwystrau i gydymffurfiaeth a ffyrdd o atal diffyg cydymffurfio yn y dyfodol. Roedd hefyd 

yn anodd gweld pa ffactorau fyddai'n effeithio ar benderfyniad rheolwr achos / 

cydgysylltydd GGD naill ai i fwrw ymlaen â chamau gorfodi neu ddal nôl. Er hynny, ar 

sail y sgyrsiau uchod pholisi torgorchymyn GGD y TCI, mae’n deg awgrymu bod y paneli 

hyn yn cael eu defnyddio'n bennaf fel cyfle i hysbysu'r bobl ifanc eu bod am gael eu 

dychwelyd i’r llys, yn hytrach na’u defnyddio fel mecanwaith ataliol neu i ddatrys 

problemau. 

Yn y ddau DCI, roedd y mecanwaith ar gyfer ymdrin â chydymffurfiaeth â 

Gorchmynion Atgyfeiriad ychydig yn wahanol ond roedd yn debyg iawn i'r 'paneli 

torgorchymyn' yn Llanfadog. Fel arfer, dim ond pan oedd y rheolwr achos o'r farn y dylid 

dychwelyd y person ifanc i'r llys am wrandawiad torgorchymyn (mewn geiriau eraill, pan 

oedd y TCI eisoes wedi gwneud ei benderfyniad) y cafodd 'Panel Eithriadol' ei gynnull – 

hynny yw, cyfarfod â'r Panel Gorchymyn Atgyfeiriad. Er gwaethaf statud yn datgan mai 

cyfrifoldeb y panel yw penderfynu a ddylid cychwyn achosion torgorchymyn, yn y ddau 

DCI, dim ond pan oedd y rheolwr achos eisoes wedi penderfynu y dylid cymryd camau 

gorfodi y cynullwyd y paneli hyn. Mater arall yw a weithredwyd barn y TCI gan y panel 

(gweler Pennod 6, adran 6.2.7). 

 

5.3.7 Paneli adolygu 

 

Yn y ddau DCI, adolygwyd Gorchmynion Atgyfeiriad bob dau i dri mis, yn dibynnu ar hyd 

y gorchymyn. Mae potensial y paneli adolygu hyn i hyrwyddo ymgysylltiad pobl ifanc yn 

sylweddol: gellid eu defnyddio i ganmol y bobl ifanc am eu cynnydd, nodi unrhyw 
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elfennau o'r gorchymyn sy'n profi'n anodd ac y gallai fod angen cymorth newidiol / 

ychwanegol arnynt, a sicrhau bod y person ifanc a'i deulu yn cael y lefel a'r math cywir o 

gymorth.  

 Yn y tri phanel adolygu Gorchymyn Atgyfeiriad a arsylwyd ym Mhengaron, roedd 

y rheolwyr achos yn eirioli dros y bobl ifanc ac yn eu canmol am eu hymdrechion. Fodd 

bynnag, oherwydd bod aelodau'r panel ddim yn llwyddiannus yn hwyluso ymgysylltiad y 

bobl ifanc, roedd eu hymdrechion i 'tsecio mewn' gyda'r bobl ifanc ac i ofyn sut yr oeddent 

yn teimlo am eu gorchmynion fel arfer yn cael eu croesawi gydag atebion monosillafog. 

Yn yr unig banel adolygu a arsylwyd yn Llanfadog, nid oedd y rheolwr achos hyd yn oed 

yn bresennol ac fe fynychwyd y panel gan y ‘rheolwr achos ar ddyletswydd’ ar y funud 

olaf. Er iddo wneud ei orau i gefnogi'r person ifanc, roedd yn ymddangos bod gan 

Gadeirydd y panel fwy o ddiddordeb mewn gofyn, mewn ffordd feirniadol, pam nad oedd 

y person ifanc ond wedi cwblhau cyfran fach o'i oriau ad-dalu. Cododd y person ifanc ei 

ysgwyddau ac ni allai'r rheolwr achos dyletswydd ateb. Daeth y panel i ben gyda rhybudd 

gan y Cadeirydd i'r person ifanc ei fod yn disgwyl 'mwy o gynnydd' y tro nesaf. 

 Ym Mhengaron, cynullwyd paneli adolygu bob dau i dri mis ar gyfer pob 

gorchymyn arall hefyd. Er na arsylwyd yr un ohonynt, nodwyd bod diben y paneli hyn yn 

debyg i baneli adolygu'r Gorchmynion Atgyfeiriad. Mynychwyd y paneli adolygu hyn gan 

y bobl ifanc (ac weithiau eu rhieni/gofalwr), eu rheolwr achos, ac fe'u harweiniwyd gan 

reolwr gweithrediadau. Yn Llanfadog, ni gynullwyd unrhyw baneli adolygu ar gyfer 

unrhyw orchymyn arall, a olygai y gallai pobl ifanc fod ar orchymyn (e.e. GAI) am hyd at 

dair blynedd heb unrhyw adolygiad ffurfiol. 

 

5.3.8 Cefnogaeth ar gyfer rhieni 

 

Ym Mhengaron, cyflogwyd 'swyddogion rhianta' penodedig i gefnogi rhieni a oedd am 

gael help gyda'u plentyn/plant. Gwnaed hyn i gyd yn wirfoddol; byddai'r swyddogion 

rhianta yn gweithio gyda nhw cyhyd ag y byddai'r rhieni eisiau / teimlo bod eu hangen 

arnynt. Roedd gwaith y swyddog rhianta yn cynnwys helpu rhieni i ddatblygu 

strategaethau i wella cyfathrebu a pherthnasoedd gyda'u plant. Gallai'r rhain gynnwys, er 

enghraifft, dysgu sut i osod ffiniau mewn ffordd ystyrlon. Yn ei dro, gallai hyn gael effaith 

gadarnhaol ar y tebygolrwydd y bydd person ifanc yn cwblhau ei orchymyn yn 

llwyddiannus. Yn Llanfadog, nid oedd unrhyw weithwyr teuluol ymroddedig. Gellid 

dadlau na ddylai fod angen gweithwyr teuluol penodedig ac mai rheolwyr achos sydd yn y 

sefyllfa orau i weithio gyda'r teulu. Gan ymestyn y ddadl hon, gellid dadlau y gallai cael 

gweithwyr teuluol ymroddedig dynnu cyfrifoldebau ymgysylltu teuluol / gofalwyr oddi 
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wrth rheolwyr achos. Fodd bynnag, gellir gwrth-ddadlau y byddai pobl ifanc yn teimlo'n 

anghyfforddus gyda'r syniad bod eu rheolwr achos hefyd yn cefnogi eu rhieni, ac o 

ganlyniad yn teimlo'n llai abl i siarad yn agored â'u rheolwr achos. O ystyried pa mor 

gyffredin oedd achosion o wrthdaro ac ymddatod teuluol yn y garfan â hanes 

torgorchymyn (gweler Pennod 4, adran 4.3), gall hyn fod yn debygol o ddigwydd. Os felly, 

byddai swyddogion rhianta / gweithwyr teuluol penodedig yn fanteisiol, os nad yn 

angenrheidiol, er mwyn cryfhau'r berthynas rhwng y plant a'u rhieni / teulu. 

 

5.3.9 Atgyfeirio i Reoli Achosion Uwch (RAU)  

 

Roedd y dull Rheoli Achosion Uwch (RAU) yn cael ei gyflwyno ar draws TCI Cymru yn 

ystod y cyfnod casglu data. Mae'n ddull o weithio gyda phobl ifanc yn y SCI sydd wedi'i 

wreiddio yn y Model Adfer Trawma lle mae hyfforddiant yn canolbwyntio ar sut y gall 

ymlyniad cynnar, trawma, a digwyddiadau bywyd andwyol effeithio ar allu person ifanc i 

gymryd rhan effeithiol mewn ymyriadau cyfiawnder ieuenctid. Mae’r cynllunio ar gyfer yr 

ymyrraeth yn cael ei arwain gan seicoleg o dan y dull RAU; y syniad yw y bydd rheolwyr 

achos a staff eraill yn gallu teilwra a dilyniannu ymyriadau'n fwy effeithiol yn ôl 

anghenion datblygiadol ac iechyd meddwl pobl ifanc unigol (Evans et al., 2020; gweler 

hefyd Bennod 1, adran 1.2.4 am drafodaeth ehangach ar gryfderau a chyfyngiadau RAU, 

gan gynnwys ymyleiddio hawliau cyfranogi plant). 

 Yn annatod o'r dull RAU y mae cryn dipyn o hyblygrwydd o ran cyflwyno ac 

amseru ymyriadau, a phwyslais cyffredinol ar ddiwallu anghenion plant ac adeiladu 

perthynas dda. Archwilir y rhesymau a roddodd rheolwyr achos dros gyfeirio plant i’r 

RAU yn fanwl ym Mhennod 6, adran 6.2.6; ar hyn o bryd digon yw dweud bod rhai'n 

credu y byddai'n hybu ymgysylltiad y plant â'r TCI yn well ac felly'n eu galluogi i elwa o'r 

ymyriadau. Yn fwy na hynny, roedd rhai staff yn credu bod y dull RAU yn dilysu 'gwyro' 

oddi wrth y weithdrefn torgorchymyn ffurfiol. Gellir ei ddehongli, felly, fel un 'tacteg' ar 

gyfer hyrwyddo cydymffurfiaeth sylweddol pobl ifanc ac osgoi cymryd camau gorfodi. 

 

5.4 Casgliad 

 

Mae'r bennod hon wedi nodi rhwystrau lluosog i gydymffurfiaeth ffurfiol ac ymgysylltiad 

(cydymffurfiaeth sylweddol) plant. Roedd y rhwystrau hyn naill ai'n rhan annatod o'r 

gorchmynion, megis eu hyd, eu cynnwys, a'r arddull / dull cyflwyno; neu'n anghynhenid i'r 

gorchmynion, yn deillio o amgylchiadau a phrofiadau unigol y plant a'u teuluoedd. O 

ystyried hyn, nid yw'n syndod bod rhai wedi cael trafferth a/neu wedi gwrthod 
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cydymffurfio â gofynion eu gorchmynion, yn enwedig pan gaiff y rhwystrau hyn eu 

dwysáu gan eu triniaeth mewn achosion llys a Phaneli Gorchmynion Atgyfeiriad a oedd yn 

torri eu hawliau'n glir – yn enwedig eu hawliau o dan Erthyglau 3 (blaenoriaethu 

buddiannau gorau), 12 (gwrando ar farn y plentyn a'i barchu), 37 (rhyddid rhag triniaeth 

annynol neu ddiraddiol), a 40 (parch ac urddas), y CCUHP.  

 Mae dilysrwydd cymryd camau gorfodi fel ymateb i ddiffyg cydymffurfio sy'n 

deillio o ffactorau o'r fath yn amheus. Mae'n anathema i 'blant yn gyntaf', gan ei fod yn 

‘cyfrifoldebi’ y plant am fethiannau gwasanaethau a'r ymyriad hawliau a gyflawnir yn eu 

herbyn. Er bod amryw o fecanweithiau yn y TCI (yn fwy felly ym Mhengaron na 

Llanfadog) a oedd yn ‘cyfrifoldebi’ rheolwyr achos a gweithwyr ar gyfer galluogi'r plentyn 

i gydymffurfio'n ffurfiol (e.e. drwy roi lifftiau, hyblygrwydd apwyntiadau, ac ati), ni 

chafodd rhwystrau a oedd yn rhan annatod o'r gorchymyn ac a oedd yn rhwystro 

ymgysylltiad plant (h.y. y cynnwys, hyd, dull darparu) gymaint o sylw. At hynny, roedd y 

graddau y defnyddiwyd y 'tactegau' hyn ar gyfer mynd i'r afael â rhwystrau yn amrywio 

rhwng rheolwyr achos. Daw'r rhesymau dros hyn yn glir yn y bennod ganlynol, lle cânt eu 

trafod mewn cysylltiad â'r dylanwadau ar benderfyniadau gorfodaeth y TCI. 
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Pennod 6: Penderfyniadau torgorchymyn 

 

6.0 Cyflwyniad 

 

Hyd yma, mae’r canfyddiadau wedi dangos bod llawer o'r plant ag euogfarnau 

torgorchymyn cyfiawnder troseddol wedi profi nifer o doriadau o’u hawliau - yn eu 

bywydau yn gyffredinol, ond hefyd o fewn y System Cyfiawnder Ieuenctid (yn y llys a 

thrafodion paneli Gorchymyn Atgyfeiriad). Yn aml cawsant eu hamddifadu o’u hawliau 

‘cyffredinol’ dinesyddol (e.e. gwasanaethau o ansawdd uchel, ymatebol a hygyrch; addysg, 

hyfforddiant a phrofiad gwaith wedi’u teilwra). O ystyried y cyd-destun hwn, nid yw’n 

syndod efallai eu bod wedi’i chael yn anodd iawn cydymffurfio â gofynion eu 

gorchmynion ac ymgysylltu â'r TCI. Ar ba sail, felly, y cafodd y plant hyn eu gwneud yn 

destun camau gorfodi gan y TCI neu'r Panel Gorchymyn Atgyfeiriad? Ar ba sail y cawsant 

eu dyfarnu'n euog? Ac, ar ba sail y penderfynodd ynadon sut i ymateb i gyfaddefiad neu 

ganfyddiad o ‘euogrwydd’? Dyma'r cwestiynau y mae'r bennod hon yn ceisio mynd i'r 

afael â nhw. 

Trefnir y bennod fel hyn: Mae adran 6.1 yn atgoffa’r darllenwr o’r amrediad eang o 

ymatebion posibl i ddigwyddiad o ddiffyg cydymffurfiaeth, a thrwy hynny yn amlygu 

chwech prif cam yn y broses orfodi lle mae’n rhaid gwneud penderfyniad. Wedi hyn, 

symudir ymlaen i amlinellu polisiau torgorchymyn lleol y datblygwyd gan y ddau DCI. 

Mae Adran 6.2 yn trafod y ffactorau a ddywedodd staff TCI, gwirfoddolwyr y 

Panel Gorchymyn Atgyfeiriad (PGA), ac ynadon (yn ystod cyfweliadau a sgyrsiau 

anffurfiol) sy’n dylanwadu ar eu penderfyniadau torgorchymyn/gorfodi. Ar y pwynt yma, 

mae'n werth atgoffa'r darllenydd bod llawer llai o ynadon ac aelodau PGA wedi'u cyfweld 

o gymharu â staff TCI. Ar ben hynny, mi roddodd y misoedd a dreuliwyd ar safleoedd y 

TCI fewnwelediad llawer cyfoethocach i farn ac arferion staff TCI nag y byddai 

cyfweliadau yn unig wedi'u gwneud. Oherwydd hyn, mae barn staff y TCI yn llawer mwy 

amlwg yn y traethawd ymchwil hwn na barn yr ynadon ac aelodau'r panel. 

Yn adran 6.3, ceir crynodeb o'r themâu a godwyd o’r dadansoddiadau o 

benderfyniadau torgorchymyn a gofnodwyd yn ffeiliau achos y bobl ifainc. Er bod rhai o'r 

themâu a nodwyd yn adlewyrchu'r rhai y nododd staff y TCI, mae themâu eraill yn deillio 

o'r ffeiliau achos na chawsant eu mynegi yn ystod cyfweliadau. 

Yn adran 6.4, ystyrir y cynnwys, a’r iaith a ddefnyddir, mewn adroddiadau 

torgorchymyn a ysgrifennwyd gan staff y TCI. Talir sylw arbennig i’r ‘argymhellion’ a 

wnaed gan y TCI i’r llysoedd a’r cyfiawnhad dros yr argymhellion hynny. 
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Mae adran 6.5 yn canolbwyntio ar wrandawiadau, penderfyniadau, a chanlyniadau 

achosion torgorchymyn yn y llys. Nodir pryderon sylweddol am y diffyg proses briodol 

(due process) mewn gwrandawiadau torgorchymyn. Yn arbennig, tynnir sylw at sail pleon 

‘euog’ y plant i gyhuddiadau o dorgorchymyn statudol, ac aneffeithlonrwydd y cwestiynu 

gan yr ynadon a chynrychiolwyr y TCI pan yn ceisio canfod a oedd gan y plant “esgus 

rhesymol” dros eu diffyg cydymffurfio. 

Cloir y bennod – a chanfyddiadau’r ymchwil – gydag adran 6.6, trwy ddychwelyd 

at y cwestiynau a ofynnwyd uchod ac amlygu'r materion allweddol a fydd yn cael eu trafod 

ymhellach ym Mhennod 7 ynghlwm â gweddill canfyddiadau'r astudiaeth hon. 

 

6.1 ‘Gwneud’ y gorchymyn: llwybrau posib a pholisiau torgorchymyn/gorfodi y TCI 

 

Dengys y diagram isod y gwahanol lwybrau gall pobl ifainc sy'n destun gorchymyn 

cyfiawnder troseddol eu dilyn.83  Roedd rhain yn debyg yn y ddau DCI, ac eithrio ‘paneli 

cydymffurfio’ neu ‘baneli torgorchymyn’. Ym Mhengaron, anogwyd rheolwyr achos (case 

managers) i gynnull ‘paneli cydymffurfio’ pan sylwir bod cydymffurfiaeth pobl ifanc yn 

dechrau dirywio ar unrhyw orchymyn; yn Llanfadog, dim ond ar gyfer Gorchymyn 

Adsefydlu Ieuenctid gyda gofynion Gwyliadwriaeth a Goruchwyliaeth Ddwys (GAI gyda 

GGD) y defnyddiwyd y ‘paneli torgorchymyn’ cyfatebol (gweler hefyd Bennod 5, adran 

5.3.6). Cyfeiria’r ‘paneli eithriadol’ at drafodion y Paneli Gorchymyn Atgyfeiriad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
83 Dyluniwyd hwn ar sail y wybodaeth a gasglwyd o’r ddau DCI – mae’n bosibl bod hyn ychydig yn wahanol mewn TCI 

eraill. 
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*Nodwyd eisioes mai dim ond troseddau torgorchymyn  

statudol sy’n cael canlyniad ‘sylweddol’ y mae’r BCI yn eu  

cofnodi (h.y. y rheiny lle caiff y gorchymyn gwreiddiol ei 

ddirymu a/neu dedfryd newydd ei gosod). Ar system rheoli 

achosion y TCI, fodd bynnag, caiff unrhyw dorgorchymyn 

a brofir yn y llys ei gofnodi fel trosedd torgorchymyn statudol. 

** Yr unig eithriad yw’r penderfyniad i orfodi gorchymyn 

wedi ‘panel eithriadol’ ar gyfer Gorchmynion Atgyfeiriad:  

yn ôl y gyfraith, penderfyniad y panel yw hyn, nid y TCI.  

 

 

 

 

 

 

Mae'r diagram hwn yn helpu i ddangos y pwyntiau allweddol lle gwneir penderfyniadau 

torgorchymyn/gorfodi, a'r hyblygrwydd sy'n rhan annatod o'r broses (gweler hefyd Bennod 

2, adrannau 2.4 a 2.5). Yn gyntaf (cam 1), rhaid i'r TCI ddyfarnu ar yr achos o ddiffyg 

chydymffurfiaeth: a yw'n dderbyniol, neu'n annerbyniol? Wrth wneud hynny, rhaid iddynt 

geisio deall pam y digwyddodd drwy ofyn am esboniad gan y plentyn. Nid yw'n glir beth y 

dylent ei wneud os na chânt esboniad; ond mae'r disgresiwn a roddir i DCI o dan y  

Safonau Cenedlaethol (gweler Pennod 2, a'r bennod hon) yn awgrymu y dylent arfer eu 

barn broffesiynol yn seiliedig ar eu gwybodaeth am amgylchiadau'r plentyn. Os 

penderfynant fod y diffyg cydymffurfiaeth wedi digwydd heb reswm derbyniol, yna rhaid 

iddynt ddewis sut i ymateb (cam 2). Yn ôl polisïau torgorchymyn Pengaron (gweler yn 

ddiweddarach yn yr adran hon), dylai'r ymateb hwn fod yn ffurfiol – h.y. drwy rybudd 

Allwedd 

Penderfyniad gan y TCI** 

Penderfyniad dedfrydu gan yr ynadon 

Ffigur 8. ‘Llwybrau’ Gorchmynion Cyfiawnder Troseddol: (diffyg) cydymffurfiaeth a 

thorgorchymyn. 
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ysgrifenedig a/neu gynnull panel cydymffurfio (neu fynd ymlaen yn syth i ddychwelyd y 

plentyn i’r llys, yn dibynnu ar yr amgylchiadau). Fodd bynnag, roedd ymatebion anffurfiol 

ar ffurf rhybuddion llafar hefyd yn cael eu defnyddio'n helaeth gan rai ymarferwyr. At 

hynny, yn dilyn un neu fwy o achosion o ddiffyg cydymffurfiaeth (boed yn dderbyniol 

neu'n annerbyniol), dylai'r TCI  ystyried pa gamau y gallai eu cymryd i hyrwyddo 

cydymffurfiaeth ac ymgysylltu yn y dyfodol, a rhoi'r rhain ar waith.   

 Os bydd diffyg cydymffurfio 'annerbyniol' yn parhau, rhaid i'r TCI neu'r Panel 

Gorchymyn Atgyfeiriad benderfynu a ddylid gorfodi’r gorchymyn (cam 3) a phryd. Os 

caiff y gorchymyn ei orfodi, rhaid  i'r TCI ysgrifennu adroddiad torgorchymyn (cam 4). 

Yma, mae'n rhaid iddyn nhw benderfynu pa wybodaeth i'w chynnwys yn yr adroddiad, a 

pha argymhelliad dedfrydu i'w wneud i'r llys petai ple neu ganfyddiad 'euog'. Yn y 

gwrandawiad torgorchymyn, rhaid profi 'euogrwydd' y plentyn, naill ai drwy ei ble neu 

drwy ganfyddiad (cam 5). Yn olaf, os yw'r plentyn yn cyfaddef neu'n cael ei ganfod yn 

euog o'r torgorchymyn, rhaid i'r ynadon benderfynu sut i ymateb (cam 6). Gallant ddewis 

gweithredu argymhellion y TCI, ond mae hefyd rhwydd hynt iddynt ddewis gwneud 

penderfyniad gwahanol. 

 Ar y pwynt yma, mae'n briodol gwneud sylwadau ar bolisïau torgorchymyn/gorfodi 

lleol y TCI, gan fod y rhain, byddai rhywun yn tybio, yn debygol o ddylanwadu ar arferion 

gorfodaeth ymarferwyr. Ym Mhennod 2 (adran 2.4.2), soniwyd bod y Safonau 

Cenedlaethol yn ei gwneud yn ofynnol i'r TCI ddatblygu a gweithredu eu polisi lleol eu 

hunain ar gydymffurfiaeth a gorfodaeth sy'n cyd-fynd â'r ddeddfwriaeth berthnasol a'r 

Safonau eu hunain (YWG a’r BCI, 2013:6). Yn Llanfadog, nid oedd polisi o'r fath yn 

bodoli, ac eithrio ar gyfer gorchmynion cyfiawnder troseddol â gofyniad GGD. Nododd y 

polisi hwn: 

 

“The [TCI name] GGD Compliance and Enforcement policy allows for a maximum 

of two formal warnings before a young person and their parents / carers are referred 

to a YOS Breach Panel…… [where] a young person can be given a very final chance 

on the programme or … must be referred back to Court”.  

 

Mae hyn yn ddehongliad llym o’r ddeddfwriaeth ar dorri GAI, sy'n ei gwneud yn ofynnol i   

DCI gychwyn achos torgorchymyn ar drydydd digwyddiad o ddiffyg cydymffurfiaeth o 

fewn cyfnod o 12 mis a asesir yn annerbyniol, oni bai bod 'amgylchiadau eithriadol'; ond 

sydd hefyd yn caniatáu iddynt gychwyn achos torgorchymyn ar ôl dim ond un neu ddau 

fethiant annerbyniol i gydymffurfio (gweler y drafodaeth ym Mhennod 2, adran 2. 4.2). Er 
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bod posibilrwydd yn ôl polisi Llanfadog y gallai'r person ifanc gael “cyfle terfynol iawn” 

ar ôl dim ond dau achos 'annerbyniol' o ddiffyg cydymffurfiaeth, gellir hefyd dewis 

cyfeirio'r person ifanc yn ôl i'r llys am wrandawiad torgorchymyn. 

 Ym Mhengaron, roedd polisi torgorchymyn lleol wedi'i ddatblygu ar gyfer 

Gorchmynion Atgyfeiriad, Gorchmynion Adsefydlu Ieuenctid (gan gynnwys y rhai â 

gofyniad GGD), a Gorchmynion Cadw a Hyfforddi.84 Amlygir prif elfennau'r polisïau hyn 

isod. 

 Gorchmynion Atgyfeiriad: Dylai’r darllenydd gofio bod tri rheswm dros 

ddychwelyd person ifanc i’r llys am fethu â chydymffurfio â gofynion Gorchymyn 

Atgyfeiriad: (1) methiant i fynychu'r "panel cychwynnol"; (2) methiant i gytuno ar 

gytundeb; a (3) methiant i gydymffurfio â'r gofynion a bennir yn y cytundeb. O ran y math 

cyntaf, roedd polisi Pengaron yn nodi os nad yw person ifanc yn mynychu'r panel 

cychwynnol a bod y rheswm a roddir yn annerbyniol, neu os na ddarperir rheswm, yna 

dylai'r panel gyfeirio'r person ifanc yn ôl i'r llys i ystyried ail-ddedfrydu (h.y. cymyd 

camau gorfodi). O ran yr ail fath, roedd y polisi yn caniatáu i gyfarfod pellach gael ei 

gynnal o fewn deg diwrnod gwaith os na chytunir ar gytundeb yn y panel cychwynnol 

gwreiddiol. Fodd bynnag, os nad oes unrhyw obaith y cytunir ar gytundeb, rhaid cyfeirio'r 

person ifanc yn ôl i'r llys i ystyried ail-ddedfrydu. O ran y trydydd math o ddiffyg 

cydymffurfiaeth, os, ar ôl cael dau "rybudd ffurfiol" (h.y. llythyrau rhybuddio), bod 

trydydd achos annerbyniol o ddiffyg cydymffurfiaeth yn codi, rhaid cynnull 'panel 

eithriadol' o fewn 10 diwrnod gwaith. Yma, rhaid i'r panel "ystyried" a ddylid anfon y 

person ifanc yn ôl i'r llys, yn ogystal ag ystyried a oedd y cytundeb gwreiddiol yn rhy 

feichus gan ei gwneud yn rhy anodd cydymffurfio ag ef. Yn yr achos hwn, gellir 

"amrywio'r contract i ymgymhwyso anghenion amrywiol y person ifanc". 

 Gorchmynion Adsefydlu Ieuenctid: roedd y polisi torgorchymyn hwn yn nodi, ar 

gyfer gofyniad goruchwylio (sef y gofyniad mwyaf cyffredin ar gyfer GAI), “rhaid   

cychwyn camau gorfodaeth” (ychwanegwyd y pwyslais) os, ar ôl derbyn dau rybudd 

ffurfiol, bydd trydydd achos o ddiffyg cydymffurfio annerbyniol yn codi o fewn deuddeng 

mis i'r un cyntaf. Hyn yw’r disgwyliad oni bai bod rheolwr gweithrediadau yn awdurdodi 

'arhosiad', neu, i'r gwrthwyneb, oni bai bod “pryderon sylweddol o risg o niwed difrifol i 

eraill”, ac os felly gellir cychwyn achos torgorchymyn ar ôl dim ond un neu ddau achos o 

ddiffyg cydymffurfiaeth annerbynion. Mae'r polisi hefyd yn nodi y dylid cynnal 

cyfarfodydd cydymffurfio ar ôl "dau fethiant annerbyniol i gwblhau apwyntiadau" (sylwer   

                                                           
84 Roedd gan Bengaron hefyd bolisi torgorchymyn lleol ar gyfer trwyddedau carchar tymor hwy (adran 90/91); 

Rhybuddion Amodol Ieuenctid; a goruchwylio/cefnogi mechnïaeth. 
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bod hyn yn ei gwneud yn ofynnol i'r person ifanc gwblhau apwyntiadau, nid mynychu'n  

unig), neu ar ôl "methiant difrifol i gydymffurfio... h.y. ymddygiad ymosodol wrth gysylltu 

â'r Gwasanaeth Troseddu Ieuenctid".  

 Ar gyfer GAI sydd â gofyniad cyrffyw wedi'i fonitro'n electronig, mae'r polisi'n 

fwy caeth. Mae’n ofynnol i gymryd camau gorfodi "ar unwaith" os cyflawnir ddau 

ymyriad "llai difrifol" mewn un digwyddiad85, neu ar ôl un ymyriad "difrifol".86 Fel arall, 

rhaid i'r TCI gymryd camau gorfodi ar ôl trydydd digwyddiad o ymyriad “llai difrifol”. 

Mae'r polisi ar gyfer gofyniad gwaith di-dâl hefyd yn fwy caeth, gan ddweud y dylid 

cymryd camau gorfodi ar ail fethiant annerbyniol i gydymffurfio o fewn 12 mis i dderbyn 

y llythyr rhybuddio cychwynnol, ond y gellir gorfodi’r gorchymyn ar ôl dim ond un 

methiant i gydymffurfio "os bernir bod hyn yn addas". Mae'r polisi ar  gyfer y gofyniad 

GGD yr un fath â'r polisi ar gyfer y gofyniad goruchwylio, ac eithrio mai dim ond 

pennaeth y gwasanaeth sy'n gallu penderfynu peidio â chychwyn achosion torgorchymyn 

unwaith y cyrhaeddir y trothwy ar gyfer hynny (tri achos annerbyniol o ddiffyg 

cydymffurfio o fewn 12 mis). 

 Gorchymyn Cadw a Hyfforddi: Mae'r 'meini prawf gorfodi' yr un fath yn y polisi 

hwn â'r rhai ar gyfer gofynion goruchwylio a GGD ar gyfer GAI: h.y. tri achos o ddiffyg 

cydymffurfiaeth annerbyniol o fewn cyfnod o 12 mis. Fel gyda’r gofyniad goruchwylio ar 

gyfer GAI, rhaid i benderfyniad i beidio cymryd camau gorfodi / eu cymryd yn gynharach 

oherwydd pryderon am "risg o niwed difrifol i eraill" gael ei awdurdodi gan reolwr 

gweithrediadau. Mae'r polisi ar gyfer GCH sydd â cyrffyw wedi’i fonitro’n electronig neu 

â gofyniad GGD yr un fath yn union â’r hyn pan fyddant yn ofynion GAI. Mae'r 

ddarpariaeth ar gyfer cynnull panel cydymffurfio hefyd yr un fath â'r ddarpariaeth yn y 

polisi ar gyfer GAI.   

 Yn gyffredinol, felly, ceir ryw synnwyr o reol 'tair streic' ym mhob un o dri pholisi 

torgorchymyn/gorfodi Pengaron. At hynny, er nad yw polisi gorfodi Gorchymyn 

Atgyfeiriad yn pennu cyfnod amser ar gyfer y tri methiant i gydymffurfio, o ystyried mai 

12 mis yw hyd uchaf Gorchmynion Atgyfeiriad, mae'r cyfnod amser yr un fath â'r hyn ar 

gyfer y GAI a’r GCH (12 mis). Mae hyn yn adlewyrchu'r Canllawiau Rheoli Achosion 

(BCI, 2014) a deddfwriaeth y GAI, er, fel y nodir ym Mhennod 2 (adran 2.4.2), nid yw'r 

darpariaethau hyn yn cael eu gwneud yn y ddeddfwriaeth ar gyfer Gorchmynion 

                                                           
85Diffinnir ymyriad "llai difrifol" fel a ganlyn: “first or second curfew violations, each totalling two hours or more”, or 

“first or second minor tampering with equipment i.e. not removal or causing malfunction”. 
86 Diffinnir ymyriad "difrifol" fel a ganlyn: “being absent for a whole curfew; curfew violations totalling 2 hours or more 

after two previous warning letters; third minor tampering with equipment; removal of equipment; damage causing 

malfunction to the equipment; or physical assault on, or threat of violence to, any of the contractor’s staff.” 
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Atgyfeiriad a GCH, ac nid ydynt wedi'u nodi yn y Safonau Cenedlaethol ychwaith (gweler 

hefyd drafodaeth yn adran 6.2.1). 

 Yn gyffredin i bob un o dri pholisi Pengaron – ac yn wahanol i bolisi torgorchymyn 

GGD Llanfadog – yw’r pwyslais ar sicrhau bod y plentyn a'i riant/gofalwyr wedi "deall yn 

llawn" gofynion eu gorchmynion o'r dechrau. At hynny, mae pwyslais cryf ar ddisgresiwn 

proffesiynol, a'r angen i ystyried amgylchiadau'r plentyn wrth asesu derbynioldeb y diffyg 

cydymffurfio (mae hyn yn absennol ym mholisi Llanfadog). Dangosir hyn gan y paragraff 

canlynol (sydd wedi'i gynnwys ym mhob un o'r tri pholisi): 

 

  “There is room for professional discretion when deciding if a reason for a missed 

 appointment is acceptable. The young person’s welfare, provision of support to 

 meet welfare needs, the young person’s circumstances, intervention level, overall 

 compliance, and their commitment to completing the order, should be taken into 

 account” 

        Polisi torgorchymyn/gorfodi Pengaron 

 

Mae hefyd yn werth tynnu sylw at y ffaith bod y polisi llymaf ym Mhengaron yn ymwneud 

â chyrffyw sy'n cael eu fonitro'n electronig, a 'gofyniad gwaith di-dâl' y GAI. Mae hyn yn 

ddiddorol, gan mai’r hyn sy’n gyffredin i'r ddau ofyniad yw cyfraniad partïon allanol tuag 

at fonitro cydymffurfiaeth – y Gwasanaeth Monitro Electronig, a'r darparwr gwaith di-dâl. 

Felly, efallai bod y llymder uwch yn ymateb y TCI i ddiffyg cydymffurfiaeth â'r elfennau 

hyn yn adlewyrchu pryder o fewn y TCI ynghylch cael eu gweld gan y partïon allanol hyn 

i ymateb yn 'gadarn' (gweler adran 6.2.4). Yn wir, roedd hyn yn un o nifer o ddylanwadau 

ar arferion gorfodi ymarferwyd a rheolwyr. At y dylanwadau hyn y mae’r traethawd hir 

nawr yn troi. 

 

6.2 Dylanwadau ar ymatebion i ddiffyg cydymffurfiaeth 

 

Nodwyd chwe thema gyffredinol wrth ddadansoddi data o gyfweliadau a sgyrsiau 

anffurfiol gyda staff TCI, gwirfoddolwyr y Paneli Gorchymyn Atgyfeiriad (PGA), ac 

ynadon Llys Ieuenctid: (1) dylanwad y Safonau Cenedlaethol; (2) ystyriaeth o les pennaf y 

plentyn; (3) canfyddiadau o 'risg' y plentyn i eraill; (4) pryderon am enw da'r TCI a'r 

llysoedd; (5) gwerthoedd a chredoau unigolion am gyfrifoldeb personol; a (6) dylanwad y 

dull Rheoli Achosion Uwch (RAU) a'i ddamcaniaeth sylfaenol. Nodwyd seithfed thema 
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ymhlith rhai o wirfoddolwyr PGA a'r ynadon: ymostwng i, neu gytuno â chyngor staff y 

TCI, ar y sail mai nhw sydd yn y sefyllfa orau i adnabod yr hyn sydd orau ar gyfer y plant. 

 

6.2.1 Safonau Cenedlaethol ar gyfer Gwasanaethau Cyfiawnder Ieuenctid 

 

Nododd pob un ond un o'r ymarferwyr a rheolwyr TCI a gafodd eu cyfweld fod y Safonau 

Cenedlaethol ar gyfer Gwasanaethau Cyfiawnder Ieuenctid (YWG a’r BCI, 2013) yn cael 

o leiaf rhywfaint o ddylanwad ar eu penderfyniadau torgorchymyn. Cwynodd y cyfwelai 

arall (o Bengaron), er ei bod yn bendant bod ei phenderfyniadau bob amser yn cael eu 

harwain gan yr hyn yr oedd hi’n credu oedd orau i'r plentyn, nid oedd hi, ychwaith, yn 

gallu dianc rhag dylanwad y Safonau Cenedlaethol yn llwyr. Y rheswm am hyn oedd bod y 

rheolwyr gweithrediadau weithiau yn diystyru ei phenderfyniadau hi, o blaid camau 

gweithredu a fyddai, yn eu barn hwy, yn cydymffurfio'n well â'r Safonau. 

Felly beth, yn benodol, oedd y Safonau a ddylanwadodd ar y TCI? Roedd 

dehongliad yr ymarferwyr o'r Safonau ar ddiffyg cydymffurfiaeth yn unffurf ar draws y 

ddau DCI: cymryd camau gorfodi (dychwelyd i’r llys) ar ôl trydydd achos 'annerbyniol' o 

ddiffyg cydymffurfio, ac eithrio mewn achosion lle ceir amgylchiadau 'eithriadol'. Roedd y 

rheolwyr a gyfwelwyd yn cytuno â'r dehongliad hwn ond roeddent yn fwy tebygol o dynnu 

sylw at y posibilrwydd o arfer disgresiwn proffesiynol hefyd. Roedd dylanwad y Safonau 

yn weithdrefnol yn bennaf: roedd y rhai a nododd y Safonau fel y prif ddylanwad ar eu 

harferion gorfodi yn esbonio hyn yn nhermau defnydd caeth o bolisi "tair streic" (gan  

gychwyn achosion torgorchymyn ar drydydd achos 'annerbyniol' o ddiffyg 

cydymffurfiaeth87), tra bod y rhai a ddywedodd fod y Safonau yn llai dylanwadol yn 

esbonio hyn yn nhermau i ba raddau yr oeddent yn gwyro oddi wrth bolisi "tair streic". Er 

enghraifft: 

 

“…it’s supposed to be two written warnings then a breach, but sometimes I’ll give 

them three [written warnings]… or sometimes I’ll give them a verbal [warning] 

instead of a letter…” 

                   CM6, Llanfadog 

 

Ar y pwynt yma, mae angen cofio beth oedd y Safonau (2013) yn ei bennu o ran 

gweithdrefnau ar gyfer diffyg cydymffurfiaeth (gweler pennod 2 hefyd, adran 2.4). Y 

                                                           
87 Ni nodwyd gyfnod amser penodol (nifer y misoedd) ar gyfer tri achos o ddiffyg cydymffurfiaeth – er i staff nodi bod 

achosion o ddiffyg cydymffurfiaeth a ddigwyddodd mewn olyniaeth gymharol agos yn fwy tebygol o arwain at 

benderfyniad i ddychwelyd i’r llys. 
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pwynt cyntaf ac arbennig o bwysig i'w wneud yw nad yw'r Safonau'n pennu'r hyn a ddylai 

gael eu hystyried yn resymau 'annerbyniol/derbyniol' dros ddiffyg cydymffurfiaeth. Mae 

hyn yn cael ei adael yn gyfan gwbl i ddisgresiwn pob TCI. Nid yw'r Safonau ond yn 

mynnu bod y TCI yn sefydlu ac yn gweithredu polisi a phrotocol lleol clir ar “enforcement 

and compliance with court orders” a “acceptable behaviour” (YWG a’r BCI, 2013:6), a 

bod yn rhaid i'r TCI esbonio a sicrhau bod y plentyn a'r rhiant / gwarcheidwad yn deall eu 

hawliau a'u cyfrifoldebau ynglwm â phob gorchymyn. Mae hyn yn cynnwys esbonio 

gofynion y gorchymyn a meini prawf y TCI ar gyfer absenoldebau annerbyniol, cadw 

amser, ac ymddygiad (YWG a’r BCI, 2013: t.28). Rhaid nodi hyn yn ysgrifenedig a rhoi 

copi i'r person ifanc ac, os yn addas, ei rieni / warcheidwad. Mae'r unig gyfeiriad at 

lythyrau rhybuddio yn nhestun y Safonau yn darllen fel a ganlyn: 

 

“where the failure to comply is judged as unacceptable, a written warning must be 

issued which: describes the circumstances of the failure to comply; states that this 

failure is unacceptable; and informs the young person that they are liable to be 

returned to court or in the case of Referral Orders, referred back to the panel, for 

their failure to comply.” (YWG a’r BCI, 2013:27) 

 

Nid yw hyn yn pennu unrhyw nifer o rybuddion ysgrifenedig y mae'n rhaid i'r TCI eu rhoi i 

blentyn cyn cychwyn achos torgorchymyn, ac nid yw ychwaith yn pennu cyfnod amser ar 

gyfer y methiannau i gydymffurfio. Fodd bynnag, mae'r Safonau yn nodi bod yn rhaid i 

ymatebion i ddiffyg cydymffurfiaeth â GAI fod yn unol ag atodlen 2 o Ddeddf Cyfiawnder 

Troseddol a Mewnfudo 2008, neu atodlen 1 o Ddeddf Pwerau Llysoedd Troseddol 

(Dedfrydu) 2000 ar gyfer Gorchmynion Atgyfeiriad. Fel y trafodwyd eisoes (gweler 

Pennod 2, adran 2.4), y GAI yw'r unig orchymyn y mae deddfwriaeth ar ei gyfer sy'n nodi 

nifer yr achosion annerbyniol o ddiffyg cydymffurfio a ganiateir cyn gorfod dychwelyd y 

plentyn i’r llys (tri achos o fewn cyfnod o 12 mis).  

 Yn gryno, beth mae testun y Safonau Cenedlaethol a'r ddau ddarn o ddeddfwriaeth 

a ddyfynnir uchod yn mynnu o’r TCI wrth ymateb i ddiffyg cydymffurfiaeth? Mae'r  

Safonau'n ei gwneud yn ofynnol i'r TCI roi rhybudd ysgrifenedig i bobl ifanc yn dilyn 

achos o ddiffyg cydymffurfio y maent wedi barnu ei fod yn 'annerbyniol'. Tybir bod hyn 

yn ymwneud â phob ymyriad cymunedol (gan gynnwys elfen gymunedol y GCH) gan ei 

fod yn dod o dan y safon 'Cynllunio a chyflwyno ymyriadau yn y gymuned' nad yw’n 

gwahaniaethu rhwng gorchmynion. Ar gyfer GAI, mae'r ddeddfwriaeth yn nodi y dylai 

trydydd achos o ddiffyg cydymffurfio 'annerbyniol' o fewn cyfnod o ddeuddeng mis 
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arwain at gychwyn achos torgorchymyn yn y llys oni bai bod 'amgylchiadau eithriadol', 

ond mae hefyd yn nodi bod gan TCI y gallu i gychwyn achosion o torgorchymyn yn dilyn 

un achos yn unig o ddiffyg cydymffurfio 'annerbyniol' â GAI. Ar gyfer Gorchmynion 

Atgyfeiriad, mae'r ddeddfwriaeth yn nodi y bydd achos torgorchymyn yn cael ei gychwyn 

os yw'r Panel o'r farn ei bod yn addas gwneud hynny. Ar gyfer elfen gymunedol y GCH, 

nid yw'r Safonau'n rhoi unrhyw gyfarwyddiadau penodol nac yn dyfynnu unrhyw 

ddeddfwriaeth.   

Roedd yn amlwg, felly, mai dim ond mewn perthynas â GAI yr oedd dehongliad 

staff y TCI o'r Safonau Cenedlaethol fel petaent yn mynnu polisi ‘tair streic’ yn gywir. Ym 

Mhengaron, tra yr oedd eu polisïau lleol yn adlewyrchu rheol 'tair streic' ar draws yr holl 

orchmynion – ac felly roedd dehongliad yr ymarferwyr yn gyson â'r polisi lleol – roedd yn 

werth nodi nad oedd yr un o'r ymarferwyr ym Mhengaron wedi sôn am eu polisïau lleol fel 

dylanwad ar eu hymarfer. Pan ofynnwyd i'r rheolwyr am gynnwys polisi ‘tair streic’ ar 

gyfer pob gorchymyn (nid dim ond y GAI), dywedasant eu bod wedi seilio eu polisïau lleol 

ar y Canllawiau Rheoli Achosion  (BCI, 2014). Mae hon yn ddogfen a gynhyrchwyd gan y 

Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid i gyd-fynd â'r Safonau ond na chyfeirir ati o gwbl o fewn y 

Safonau. Mae'r Canllawiau Rheoli Achosion (o hyn ymlaen, 'Canllawiau') yn nodi o dan 

adran 6 (ymyriadau cymunedol) os rhoddir dau rybudd ffurfiol o fewn cyfnod o ddeuddeng 

mis, ac yn ystod y cyfnod hwn ceir achos arall o ddiffyg cydymffurfio annerbyniol, yna 

rhaid cychwyn achos torgorchymyn o fewn pum diwrnod gwaith, neu ddau ddiwrnod 

gwaith ar gyfer y rhai yr aseswyd eu bod yn cyflwyno 'risg uchel' i eraill (BCI, 2014). Mae 

hyn yn berthnasol i bob ymyriad cymunedol. 

Mae'r ffaith mai ffynhonnell y polisi "tair streic" hwn oedd y Canllawiau  

(canllawiau anstatudol), nid y Safonau  (canllawiau statudol), yn bwysig. Cododd yr holl 

reolwyr a gyfwelwyd fater yr arolygiad. Dywedasant fod yn rhaid iddynt sicrhau bod eu 

harfer torgorchymyn/gorfodi yn cydymffurfio â'r Safonau gan y byddai eu perfformiad fel 

TCI yn cael ei farnu ar ba mor dda yr oeddent yn gweithredu'r Safonau: 

 

“ultimately we’ve got guidance which we’ve got to adhere to as well – the National 

Standards…we are measured by the YJB on breach processes”  

          OM1, Pengaron 

 

Ond drwy ddefnyddio polisi "tair streic" fel sail ar gyfer penderfyniadau gorfodi ar gyfer 

pob gorchymyn, roedd eu polisïau, mewn gwirionedd, yn cydymffurfio â'r Canllawiau, nid 

y Safonau. 
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Hyd yn oed o fewn y Canllawiau, mae llawer o le i arfer disgresiwn er mwyn 

gwyro oddi wrth y polisi "tair streic". Ategwyd y ddarpariaeth 'amgylchiadau eithriadol' 

sydd yn y Safonau yn y Canllawiau hefyd, gan nodi y dylai'r TCI, wrth benderfynu a 

ddylid gorfodi gorchymyn ai peidio, ystyried cynnydd cyffredinol ar y gorchymyn 

(para.2.25), nid dim ond nifer yr achosion o ddiffyg cydymffurfio 'annerbyniol'. Mae hyn 

yn awgrymu  y dylai'r TCI nid yn unig fod yn ystyried cydymffurfiaeth ffurfiol gan blant 

(hynny yw, cyfraddau presenoldeb / ymlyniad cyrffyw), ond hefyd ansawdd eu 

hymgysylltiad â'r gorchymyn (cydymffurfiaeth sylweddol). At hynny, mae'r Canllawiau'n 

nodi y gall rheolwr y TCI  'roi saib' i’r Safonau Cenedlaethol – i bob pwrpas, oedi 

gofynion y gorchymyn (para. 3.5). Gall y TCI ddefnyddio'r pŵer disgresiwn hwn i osgoi 

cychwyn achosion torgorchymyn yn sgîl diffyg cydymffurfio parhaus os yw'r rheolwr yn 

credu bod mwy o faterion sylfaenol ym mywyd y plentyn y mae angen mynd i'r afael â 

hwy cyn y gellid disgwyl cydymffurfiaeth â gofynion y gorchymyn (gweler hefyd 

drafodaeth ar RAU ym Mhennod 5, adran 5. 3.9, a hefyd y bennod hon, rhan 6.2.6). 

Ond gyda’r holl benderfyniadau gweithdrefnol hyn – p'un ai i anfon llythyr 

rhybuddio, neu gychwyn achos llys – dim ond os bydd y TCI, yn y lle cyntaf, yn 

penderfynu bod y diffyg cydymffurfio yn annerbyniol, y mai rhaid eu gwneud. Er mwyn 

hyn, rhaid iddynt benderfynu nad oedd esboniad rhesymol am yr achosion o ddiffyg 

cydymffurfio. Yn wir, heb ble (plea) 'euog', er mwyn i berson ifanc gael ei euogfarnu o 

drosedd torgorchymyn statudol, rhaid i'r corff erlyn brofi i'r safon droseddol fod yr 

achosion o ddiffyg cydymffurfio wedi digwydd "heb esgus rhesymol".88 Gellid dadlau mai 

penderfynu a yw achos o ddiffyg cydymffurfio yn dderbyniol/annerbyniol, felly, yw'r 

agwedd bwysicaf o’r broses a phenderfyniadau torgorchymyn. 

Roedd dros hanner cyfanswm yr achosion o ddiffyg cydymffurfio a ganfuwyd ar 

draws 76 o ffeiliau achos (gweler Pennod 5, adran 5.1) naill ai wedi'u marcio'n 'dderbyniol' 

neu heb ddyfarniad wedi’i gofnodi (h.y. nid oeddent wedi'u marcio'n 'annerbyniol'). Er bod 

cyfweleion yn pwysleisio bod yn rhaid ystyried y penderfyniadau hyn yng nghyd-destun 

pob person ifanc unigol, nid oedd dylanwad y Safonau  – neu ddylanwad y Canllawiau yn 

hytrach – byth yn bell i ffwrdd. Dywedodd pedwar o'r ymarferwyr (tri o Bengaron ac un o 

Lanfadog) a dau o'r rheolwyr gweithrediadau (un o bob TCI) eu bod yn aml yn teimlo'n 

lletchwith wrth benderfynu ar y ffordd orau o ymateb i ddiffyg cydymffurfio: 

 

                                                           
88 O ystyried anfanteision y term 'esgus' (a esbonnir ym Mhennod 2, adran 2.4.3), mae'r term "esboniad rhesymol" yn 

hytrach nag "esgus rhesymol" yn cael ei ffafrio yn yr astudiaeth hon. Oherwydd hyn, dim ond wrth ddyfynnu'n 

uniongyrchol o ddeddfwriaeth neu ddogfennau BCI y defnyddir "esgus rhesymol"; fel arall, defnyddir "esboniad 

rhesymol". 
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“The thing is, we know that their [young people’s] lives are chaotic, lots of them in 

care being shuffled around – some in Bed and Breakfast, no stability – they’re 

takin’ drugs and their mates are too, so really, there’s some very good reasons why 

they’re not complyin’ with their order… But what do you do? We’ve got the 

Standards…” 

          CM3, Pengaron 

 

Mae'r dyfyniad hwn yn adlewyrchu barn eang ymhlith ymarferwyr a rheolwyr am 

ffynhonnell diffyg cydymffurfiaeth llawer o blant: 'bywydau anhrefnus (chaotic)'. Mae'r 

'anhrefn' a ddisgrifiwyd ganddynt – llety annigonol ac ansefydlog, camddefnyddio 

sylweddau, chwalfa deuluol, cam-drin domestig a diffyg gofal, er enghraifft – yn 

enghreifftiau clir o fethiannau gwasanaethau a thoriad o’u hawliau fel plant (gweler 

Penodau 4 a 5, yn gyffredinol; gweler hefyd Laming, 2016, a thrafodaeth ym Mhennod 7, 

adran 7.1). Serch hynny, er eu bod yn gwybod mai'r rhain yn aml oedd y ffactorau a 

effeithiodd ar allu plant i gydymffurfio, roeddent yn dal i ddal y plant yn atebol drwy 

gymryd camau gorfodi – llythyrau rhybuddio ac ati – oherwydd yr hyn yr oeddent yn ei 

ddehongli fel gofynion y Safonau. Ond fel y nodwyd eisoes uchod, nid yw'r Safonau'n 

gwneud unrhyw ymdrechion i ddiffinio meini prawf 'derbyniol/annerbyniol' ar gyfer diffyg 

cydymffurfio.  

Yn wir, mater i'r TCI unigol yw diffinio'r hyn y maent yn ei ystyried yn ddiffyg 

cydymffurfio 'derbyniol' neu 'annerbyniol', ac mae'r Safonau'n ei gwneud yn ofynnol i   

hyn gael ei ffurfioli mewn polisïau lleol. Cofiwch na wnaed unrhyw ymgais i ddiffinio 

ymddygiad annerbyniol/derbyniol yn yr unig bolisi torgorchymyn yn Llanfadog, ond ym 

mhob un o bolisïau Pengaron, gwnaed y datganiad canlynol: 

 

“There is room for professional discretion when deciding if a reason for a missed 

appointment is acceptable. The young person’s welfare, provision of support to 

meet welfare needs, the young person’s circumstances, intervention level, overall 

compliance, and their commitment to completing the order, should be taken into 

account.” 

     Dyfyniad o bolisïau torgorchymyn Pengaron 

 

O ystyried bod y Safonau'n disgwyl i'r TCI gydymffurfio â'u polisïau lleol ar 

dorgorchymyn, dylai'r darn uchod fod wedi tawelu meddyliau ymarferwyr a rheolwyr ym 

Mhengaron a’u sicrhau ei fod yn gwbl unol â'r Safonau i beidio â rhoi rhybudd ar ôl achos 
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o ddiffyg cydymffurfio lle, yn eu barn broffesiynol, roedd esboniad derbyniol neu resymol 

amdano. Ond nid oedd hyn yn wir bob amser. Yn hytrach, ymddengys bod ffactorau y 

nododd rhai o'r staff fel esboniadau rhesymol am ddiffyg cydymffurfio – pethau fel llety 

ansefydlog neu anaddas, gwrthdaro o fewn y teulu, camddefnyddio sylweddau difrifol, 

'anhrefn' cyffredinol ym mywydau pobl ifanc – dim ond yn effeithio’r broses a 

phenderfyniadau torgorchymyn ar ôl i'r bobl ifanc gael dau rybudd ffurfiol neu fwy a'u bod 

ar fin cael eu dychwelyd i’r llys. Wrth ddadlau o blaid ‘oedi’’r broses, byddai rhai o'r staff 

yn defnyddio'r ffactorau hyn fel "amgylchiadau eithriadol". Heb y drafodaeth flaenorol ar 

ddylanwad y Safonau ar y broses a phenderfyniadau torgorchymyn, byddai'n peri penbleth 

pam mai dim ond mor hwyr yn y broses yr oedd amgylchiadau o'r fath (nad oeddent yn 

'eithriadol') yn cael eu hystyried yn berthnasol. Fodd bynnag, mae'n amlwg bod y pwysau i 

gydymffurfio â'r Safonau (canfyddedig) yn golygu bod llawer o staff yn teimlo rheidrwydd 

i roi rhybuddion i bobl ifanc, er bod ganddynt yn aml resymau da dros fethu â mynychu 

sesiwn, neu regi ar /fygwth staff, neu dorri eu cyrffyw. 

Gofynnwyd i'r holl reolwyr gweithrediadau a phenaethiaid y TCI yn y ddau dîm sut 

y byddent yn delio â'r mater o dorgorchymyn pe bai'r Safonau Cenedlaethol yn peidio â 

bod. Dywedodd y pump yr hoffent gael mwy o hyblygrwydd yn eu harfer gorfodi, ond y 

byddent yn cadw system rybuddion o ryw fath neu'i gilydd. Roedd un rheolwr 

gweithrediadau ym Mhengaron yn bendant mai system "streic" oedd yr unig ddewis 

realistig – boed hynny'n dair "streic" neu bedwar neu bump: 

 

“it would probably be the same, or very similar, I’d imagine… you need some kind 

of standardized process, you can’t just leave the decision of whether to breach to 

the whims of practitioners… we’d have complaints from parents, sayin’ ‘My 

Jonny’s been breached so why hasn’t Bob across the road?’” 

          OM2, Pengaron 

 

Nid oedd yr un o'r rheolwyr o'r farn y dylai penderfyniadau torgorchymyn fod yn seiliedig 

ar farn yr ymarferwyr yn unig. Roeddent o'r farn y byddai hyn yn arwain at anghysondebau 

gwirioneddol – hyd yn oed gyda digon o oruchwyliaeth gan reolwyr – a allai fod yn 

annheg i rai pobl ifanc yn y pen draw. Yn ddiddorol, nid oedd yr un o'r rheolwyr yn 

cwestiynu ai anfon pobl ifanc yn ôl i'r llys am dorri gorchmynion oedd yr ymateb cywir i 

ddiffyg cydymffurfio yn gyffredinol, er i bennaeth Pengaron siarad yn helaeth am ei awydd 

i'r system llysoedd bresennol gael ei disodli gan rywbeth llai ffurfiol a mwy cyfeillgar i 
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blant. Petai hynny’n digwydd, dywedodd, dylai diffyg cydymffurfio fod yn llai cyffredin 

(gweler Pennod 5, adran 5.2.4.1 am y drafodaeth ar brofiadau llys).  

 

6.2.2 Budd gorau y plentyn (best interests) 

 

Ar ôl y Safonau Cenedlaethol, ‘budd gorau’r plentyn' oedd y dylanwad ar benderfyniadau 

torgorchymyn a nodwyd amlaf ymhlith staff TCI. Ni soniodd yr un o aelodau Paneli 

Gorchymyn Atgyferiad am hyn, a'r unig ynad i sôn amdano oedd y cyfwelai o Lanfadog. 

Fodd bynnag, roedd dehongliadau o ‘fudd gorau’ a'r ffordd yr effeithiodd hyn ar arferion 

gorfodi yn amrywio'n sylweddol ymhlith ymarferwyr a rheolwyr TCI. 

Yn grai, gellid rhoi staff y TCI mewn dau gategori: y rhai a oedd o blaid gorfodaeth 

(h.y. a oedd o'r farn bod y broses orfodi yn beth da ac y dylid ei defnyddio) a'r rhai a oedd 

yn erbyn gorfodaeth (h.y. y rhai nad oeddent yn cymeradwyo'r broses orfodi ac oedd yn 

ceisio ei hosgoi). Roedd gan Bengaron gyfuniad o staff o blaid ac yn erbyn gorfodaeth, tra 

bod holl staff Llanfadog o blaid gorfodaeth. Fodd bynnag, nid yw hyn yn golygu bod y rhai 

a oedd o blaid gorfodaeth yn gwneud yr holl orfodi ac nad oedd y rhai a oedd yn 

gwrthwynebu gorfodaeth byth yn gorfodi gorchmynion.  

Roedd y rhai a oedd yn erbyn gorfodaeth yn credu bod anfon person ifanc yn ôl i'r 

llys am wrandawiad torgorchymyn yn niweidiol i'r plant. Rhoddwyd sawl rheswm i 

gyfiawnhau'r sefyllfa hon, megis: 

 

“it’s not good for ‘em to be going back to court, back to court all the time… they 

just get used to it in the end, it becomes their norm”     

                   CM10, Pengaron 

 

“I think [breach is] counterproductive. You’re sendin’ them back to court so that 

the court sends ‘em back to you! Like table tennis! That’s not good for our 

relationships… it’s like you’re sayin’, ‘right, I’ve had enough of you’ – and that’s 

bad in itself, cos they get enough of that from everybody else in their life – and then 

when they come back with extra reparation or whatever it is, it’s like you’re 

expectin’ them to see sense now and just forget about all the stuff that’s goin’ on in 

their life!”      

                   CM12, Pengaron 
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“If it was only up to me, [young person] definitely wouldn’t be breached. I keep 

telling [operations manager] that [young person] is only lying because of all the 

problems going on in her life… she really can’t handle all these appointments at 

the moment. Her life is just chaos. And we’re supposed to be there to support her! I 

just can’t see how breaching any young person in this situation is helpful. All the 

effort you’ve made to build up a relationship… it just disappears.”   

      

CM4, Pengaron 

 

Credai pob un o'r tri ymarferydd hyn nad oedd mynd i’r llys erioed er budd gorau'r 

plentyn: roeddent yn credu bod mynd drwy broses y llys yn niweidiol, ac, mewn rhai 

achosion, yn drawmatig. Er nad oeddent yn defnyddio'r term 'dargyfeirio', mae'n amlwg eu 

bod yn credu bod angen gwneud y mwyaf o ddargyfeirio oddi wrth y system ffurfiol er 

mwyn lleihau / gwneud dim niwed – egwyddor graidd o 'blant yn gyntaf' fel y nodir ym 

Mhennod 1 (adran 1.4). Roedd y syniad o fod yn gyfrifol am achosi niwed pellach i'r bobl 

ifanc drwy eu hanfon yn ôl i'r llys yn annerbyniol i'r tri ymarferydd. Byddai effaith 

negyddol mynd yn ôl i'r llys yn cael ei dwysáu, yn eu barn hwy, gan y ffaith mai'r TCI – a'i 

brif swyddogaeth yw cefnogi'r person ifanc – sy'n gyfrifol am eu hanfon yn ôl. Roeddent 

yn cydnabod bod llawer o'r bobl ifanc ar orchmynion llys eisoes wedi profi nifer o 

wrthodiadau a/neu fethiannau mewn perthynas â phobl a ddylai ofalu amdanynt a'u helpu; 

credant y byddai anfon person ifanc yn ôl i'r llys am ddiffyg cydymffurfiaeth yn peryglu eu 

perthynas hwy hefyd. Ar wahân i'r achos 'moesol' dros fod yn erbyn gorfodaeth, dywedodd 

dau o'r ymarferwyr hefyd nad oedd gorfodi gorchmynion yn gwneud fawr o synnwyr yn 

ymarferol. Y rheswm am hyn yw nad oedd yn gwneud unrhyw beth i ddatrys y problemau 

sylfaenol ym mywydau'r bobl ifanc, ac felly byddai'r problemau hyn yn parhau ar ôl i'r 

gwrandawiad llys ddod i ben. 

Nid yw'n syndod eu bod yn cadw'r farn hon am wrandawiadau torgorchymyn, 

oherwydd roedd yn adlewyrchu sut y defnyddiwyd gorfodaeth yn bennaf yn y TCIs – h.y. i 

'orfodi' cydymffurfiaeth, neu i'w cael 'yn ôl ar y trywydd iawn' (gweler y drafodaeth 

ddilynol). Fodd bynnag, fel y trafodwyd ym Mhennod 2 (adran 2.4.3), mae gan 

wrandawiad torgorchymyn y potensial i gael ei ddefnyddio fel mecanwaith datrys 

problemau i nodi a lliniaru rhwystrau i gydymffurfiaeth. Gellid defnyddio’r opsiynau sydd 

ar gael i’r ynadon i ddiwygio'r gorchymyn neu ail-ddedfrydu’r plentyn i orchymyn 

gwahanol er mwyn sicrhau bod gofynion y gorchymyn yn addas ac yn ymarferol i'r 

plentyn. Er enghraifft, gallai'r llys newid (lleihau) oriau cyrffyw, neu ddileu a/neu ddisodli 
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gofynion sy'n arbennig o broblemus. At hynny, gall gwrandawiad torgorchymyn roi cyfle i 

ddal gwasanaethau'n atebol am gyflawni eu dyletswyddau i'r plentyn. Mae'r Canllawiau 

Dedfrydu ar gyfer dedfrydu plant a phobl ifanc yn nodi: 

 

“A court must ensure that it has sufficient information to enable it to understand 

why the order has been breached and should be satisfied that the TCI and other 

local authority services have taken all steps necessary to ensure that the child or 

young person has been given appPGAriate opportunity and the support necessary 

for compliance.” (Cyngor Dedfrydu, 2017:34, ychwanegwyd y pwyslais) 

 

Wedi dweud hynny, dylid tynnu sylw at y ffaith bod gofyniad y llys i wirio bod y TCI a 

holl wasanaethau'r awdurdod lleol wedi cymryd "pob cam angenrheidiol" i gefnogi 

cydymffurfiaeth y plentyn ar ôl ple / canfod euogrwydd am dorgorchymyn statudol. Yn na 

ddylid styried y cwestiwn hwn – p'un a gafodd y plentyn y cymorth angenrheidiol ar gyfer 

cydymffurfio – cyn penderfynu a yw'r gorchymyn, mewn gwirionedd, wedi'i dorri? Pe bai 

diffyg cydymffurfiaeth y plentyn wedi’i effeithio gan ddiffyg cymorth angenrheidiol, 

siawns na fyddai hyn yn gyfystyr ag "esgus rhesymol" – ac os felly, ni ddylid traddodi 

euogfarn am y drosedd o dorgorchymyn statudol. Ffordd fwy dilys o fynd i'r afael â 

rhwystrau o'r fath i gydymffurfio fyddai drwy ddefnyddio'r mecanwaith ar gyfer 

dychwelyd gofynion 'anymarferol' i'r llys a chyflwyno dadl dros ddiwygiad. 

 Ymhlith y rhai a oedd yn gefnogol o orfodaeth, rhoddwyd sawl cyfiawnhad pam yr 

oedd gorfodi gorchmynion er budd gorau’r bobl ifanc. Soniodd rhai am orfodi 

'therapiwtig': h.y. anfon y plentyn nôl i’r llys er mwyn dod ag ef yn ôl ar y trywydd iawn 

gyda'r gorchymyn. Dadleuant fod cael y plentyn 'yn ôl ar y trywydd iawn' yn amlwg er 

budd gorau'r plentyn oherwydd byddai cwblhau'r gorchymyn yn ddefnyddiol i'r plentyn ac 

yn gallu gwella ei gyfleoedd mewn bywyd. Yng ngeiriau un rheolwr achos: 

 

“We do a lot for them here in the YOS that they don’t get from anywhere else. It’s 

not just the offending behaviour work and that side of things, we also take them out 

for food, activities, we help them with jobs applications or getting into college… so 

if they start to disengage, they’re losing out on all the good stuff. So yeah, it’s 

definitely in their interest to finish the order.” 

           CM1, Pengaron 

 

Cyfiawnhad arall oedd bod anfon llythyrau ffurfiol a chychwyn achosion torgorchymyn yn 

ffordd o osod ffiniau: 
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“All children need boundaries. It’s good for them to know what is and isn’t OK. 

That’s how you learn to get on in life, by not doing whatever you fancy whenever 

you want without thinking about the consequences…” 

                    CM5, Llanfadog 

 

Ar gyfer y rheolwr achos hwn, roedd gorfodi gorchmynion statudol yn debyg i gosbi 

plentyn am dorri rheol. Credai'n gryf ei fod yn gweithredu er lles gorau'r plentyn wrth 

gychwyn achosion torgorchymyn oherwydd bod dysgu bod 'gan weithredoedd 

ganlyniadau’ yn hanfodol os yw rhywun am fyw fel aelod o 'gymdeithas'. Hyd yn oed pan 

mai canlyniad achos torgorchymyn oedd dirymu dedfryd gymunedol a gosod dedfryd o 

garchar yn ei le, roedd un ymarferydd yn dal i gredu bod hyn er lles gorau'r person ifanc: 

 

“Sometimes going to prison is the only thing that makes them [young people] 

realise what kind of life they actually want. Like [young person], for example. He’s 

been in prison three times now and now he says he definitely doesn’t want to go 

back. He’s workin’ really hard at his job applications, and he hasn’t offended since 

he came out” 

                 CM14, Llanfadog 

 

Yr hyn na soniodd y rheolwr achos hwn amdano oedd bod y person ifanc penodol hwn 

wedi bod allan o'r ddalfa am dair wythnos yn unig. Methodd hefyd ag ystyried effaith 

emosiynol / seicolegol ddyfnach cael ei garcharu ar y person ifanc, yn ogystal â'r ddadl 

‘schools of crime’ (gweler e.e. Pennod 1, adran 1.1). Bythefnos ar ôl y cyfweliad y cymerir 

y dyfyniad uchod ohono, roedd y person ifanc dan sylw yn ôl yn y ddalfa wedi’i remandio 

ar ôl cyflawni ei drosedd fwyaf difrifol eto, a hynny’n dilyn rhedeg i ffwrdd o'i hostel a 

mynd 'ar goll' am dri diwrnod. 

Yn amlwg, felly, roedd dehongliad y staff o'r hyn a oedd yn 'fudd gorau'r plentyn' 

yn amrywio'n sylweddol. Yn ddiddorol, dim ond un o staff y TCI  a gafodd ei gyfweld – 

Pennaeth Gwasanaeth Pengaron – a soniodd am 'blant yn gyntaf, troseddwyr yn ail' pan 

ofynnwyd iddynt am y dylanwadau ar eu harfer / polisi torgorchymyn. Iddo ef, roedd 

‘plant yn gyntaf’ yn gyfystyr â gweithredu er lles gorau'r plant drwy bwysleisio eu hawliau 

– yn enwedig eu hawliau cyfranogol, eu hawl i fywyd teuluol, llety diogel, a 'chyfleoedd'. 

Adlewyrchwyd y blaenoriaethau hyn yn sicr i raddau helaeth mewn sawl elfen o waith 

Pengaron: roedd pwyslais clir ar gynnwys y bobl ifanc wrth ddylunio eu gorchmynion (gan 



226 
 

gynnwys y mathau o weithgareddau ‘ad-dalu’ yr oeddent yn ymgymryd â hwy); roedd 

gweithiwr teuluol ymroddedig a oedd yn cefnogi teuluoedd y bobl ifanc; neilltuwyd llawer 

o egni gan y staff a oedd yn mynd ar drywydd y Gwasanaethau Plant i ddod o hyd i lety 

diogel i'r bobl ifanc mewn gofal (yn aml yn ofer); ac roedd y TCI yn darparu llawer o 

gyfleoedd i'r bobl ifanc na fyddent fel arall yn eu cael (fel y tystia'r bobl ifanc eu hunain – 

gweler Pennod 5, adran 5.2.6). 

O ran torgorchymyn a gorfodaeth, credai Pennaeth Gwasanaeth Pengaron pe baent 

wedi’u gwreiddio’n iawn o fewn fframwaith ‘plant yn gyntaf’, byddai ymatebion i ddiffyg 

cydymffurfiaeth ystyried amgylchiadau pob plentyn. Ond, fel y nododd: 

 

“if every part of the youth justice system was ‘children first’, non-compliance 

would be far less of an issue. Of course there are some kids who just won’t do 

anything at all, but the problem we’ve got is that a lot of these young people are put 

on orders that are entirely inappPGAriate in the first place, given their 

circumstances… But we’re limited when we make recommendations to the court – 

we’ve only got so much choice, and so have they”     

              HoS, Pengaron 

 

Y cyfwelai arall a soniodd am ‘blant yn gyntaf’ oedd yr ynad o Lanfadog. Roedd yn gweld 

‘plant yn gyntaf’ fel egwyddor a'i gwerth oedd atgoffa'r gwahanol actorion o fewn y SCI – 

yr heddlu, y farnwriaeth,  y TCI, ac ati – eu bod yn delio â phlant, nid oedolion, ac y dylent 

eu trin yn unol â hynny. Roedd hyn yn golygu sicrhau defnyddio iaith a oedd yn 

ddealladwy i blant; cofio nad yw'n rhesymol disgwyl i blant gymryd cyfrifoldeb llawn am 

eu gweithredoedd; a blaenoriaethu 'ailintegreiddio' pobl ifanc i'w cymunedau yn hytrach 

na'u cosbi am eu gweithredoedd. Honnodd bod hyn yn cael ei adlewyrchu yn ei harferion 

dedfrydu: 

“With kids, it really shouldn’t be about punishment, or at least, that can’t be your 

main focus. What do we all want, really? We want them to be successful, we want 

them to make something good of their lives. Well let me tell you: you can’t do that if 

you’re ostracised from your community… and a lot of these kids and their families, 

they are living on the edge of their communities, of society. That’s why I’m saying, 

your goal in the criminal justice system has to be reintegration. For adults, that 

might be harder to do. But young people? They’ve got their entire lives ahead of 

them. They just need someone to show them the right way.”  

         MAG4, Llanfadog 
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Pan ofynnwyd i weddill y rheolwyr a'r ymarferwyr beth oedd ‘plant yn gyntaf’ yn ei olygu 

iddynt, yn ddieithriad, roedd yr ymateb yn ymwneud â mynd i'r afael ag anghenion lles 

plant. Dim ond un o'r rheolwyr gweithrediadau a soniodd am ganolbwyntio ar gryfderau'r 

bobl ifanc a datblygu'r rheini. Roedd y dehongliad o ‘blant yn gyntaf’ ymhlith tri o'r pum 

rheolwr a gyfwelwyd yn canolbwyntio'n fawr ar eu hawliau lles sylfaenol: 

 

“[‘Children first, offenders second’] just means that… you’re dealing with the 

young person’s needs rather than looking at it from an offender situation… it’s 

about prioritising the welfare side of things… it’s around stabilising, housing, and 

all of the other areas to get to a point there where a young person can actually 

start to reflect on their behaviour and kind of move on from it… classic example, 

[we’re supervising a young person who’s] 16 and in bed and breakfast 

accommodation, we’ve had two new offences over the last few weeks, erm in terms 

of the ECM approach and Children First approach we should be looking at first of 

all what his rights are as a child in terms of accommodation, in terms of support, 

that side of things… stabilising the accommodation and then moving up Maslow’s 

Hierarchy of Needs in order to get to the point there where we’re able to effectively 

address the offending.” 

 

         OM1, Pengaron 

 

Ni soniwyd am hawliau cyfranogol (cynnwys y plentyn ac, os yn berthnasol, ei r/rhieni 

mewn penderfyniadau sy’n ei h/effeithio) gan unrhyw gyfwelai heblaw Pennaeth 

Gwasanaeth Pengaron. I dri o'r rheolwyr a'r pedwar ymarferydd a gynigiodd esboniad o 

'blant yn gyntaf', daeth darlun tebyg i'r amlwg. Ystyriwyd bod 'plant yn gyntaf' yn gyfystyr 

â mynd i'r afael â diffygion lles plant, drwy gydweithio ag asiantaethau eraill i liniaru’r 

diffygion hyn (h.y. drwy ddod o hyd i lety, cyfleoedd gwaith ac ati). Nid oedd y plentyn yn 

cael ei drafod fel person ag asiantaeth a dewis yn unman yn yr esboniadau hyn (gweler 

hefyd adran 6.2.6, y bennod hon, ar RAU). At hynny, ar y cyfan, nid oedd ymarferwyr a 

rheolwyr yn gweld unrhyw wrthddywediad rhwng mynd i'r afael ag anghenion lles ar yr un 

llaw, ac anfon person ifanc i'r llys am dorgorchymyn ac argymell rhyw fath o gosb ar y 

llaw arall. Roedd hefyd yn amlwg, yn achos yr ymarferwyr (gyda dau eithriad o 

Bengaron), er eu bod yn credu bod 'diwallu anghenion lles' yn ddefnyddiol ac yn rhywbeth 
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y dylent fod yn ei wneud fel gweithwyr TCI, nad oeddent yn gweld hyn fel mater o sicrhau 

hawliau sylfaenol plant. 

 

6.2.3 Canfyddiad o ‘risg’ – i eraill 

 

Cyfiawnhad cyffredin arall dros ymateb yn ffurfiol (h.y. drwy gyhoeddi llythyrau 

rhybuddio a / neu gychwyn achosion torgorchymyn) yn hytrach nag yn anffurfiol i ddiffyg 

cydymffurfiaeth oedd canfyddiad y staff o'r 'risg' a gyflwynwyd i eraill: 

 

“If you’ve got someone high risk, there’s a high risk of them reoffending… we’ve 

got to be extra vigilant that we make sure we respond to non-compliance… because 

at the end of the day, if they haven’t complied and we’ve done nothing and they’ve 

gone on and committed another offence… well…” 

                    OM6, Llanfadog 

 

Ymddangosodd y cyfiawnhad 'risg' hwn dros orfodi gorchmynion mewn cyfweliadau â 

phedwar aelod o staff o bob TCI (gan gynnwys y tri rheolwr gweithrediadau). Nodwyd bod 

risg y person ifanc o aildroseddu yn ddylanwad sylweddol ar eu tebygolrwydd o ymateb yn 

ffurfiol i ddiffyg cydymffurfiaeth. Cysylltwyd hyn gan lawer o'r staff â'u dyletswydd i 

'ddiogelu'r cyhoedd', ond hefyd, fel y trafodwyd yn yr is-adran ganlynol, â phryderon 

ynghylch eu henw da. 

Mae'r anawsterau o ran rhagweld y tebygolrwydd o (ail)droseddu wedi cael eu 

trafod yn helaeth mewn mannau eraill, fel y mae'r penbleth moesegol sy'n deillio o wneud 

pobl yn destun ymyriadau sydd wedi'u cynllunio i leihau eu risg o (ail)droseddu yn 

seiliedig ar bresenoldeb 'ffactorau risg' (gweler Pennod 2, adran 2.3.3). Un o'r prif bryderon 

yw nad yw'r berthynas rhwng 'ffactorau risg' a throseddu wedi, ac ni all, gael ei brofi fel un 

achosol. Er gwaethaf yr anawsterau hyn, gellir dadlau bod modd cyfiawnhau darparu 

cymorth wedi'i dargedu i bobl ifanc ar sail 'ffactorau risg' yn foesol os mai nod y cymorth 

yw gwella eu cyfleoedd bywyd a'u lles cyffredinol. Fodd bynnag, os mai prif nod y 

cymorth yw lleihau (risgiau) (ail)droseddu, mae targedu pobl ar sail 'ffactorau risg' yn fwy 

amheus yn foesegol. Drwy ganolbwyntio ar droseddu, mae'r boblogaeth darged / unigolion 

sy'n derbyn y cymorth yn cael eu hystyried yn bennaf fel 'troseddwyr' neu 'droseddwyr 

posibl', a mesurir llwyddiant mewn perthynas â'u ymatal rhag troseddu. Mae'r niwed sy'n 

gysylltiedig â labelu a / neu drîn pobl ifanc fel troseddwyr (posibl) wedi'i hen sefydlu. 
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Ystyriwch, felly, oblygiadau moesegol defnyddio 'ffactorau risg' fel sail nid i 

ddarparu cymorth, ond i benderfynu a ddylid erlyn rhywun am ddiffyg cydymffurfiaeth. 

Fel y dangosodd yr ymchwil hwn ac astudiaethau eraill, mae achosion llys torgorchymyn 

yn aml yn cael canlyniad cosbol: mwy o oriau o waith di-dâl / ad-dalu, cyrffyw estynedig, 

gorchmynion mwy beichus; dedfrydau o garchar hyd yn oed. Gall natur y trafodion hefyd 

fod yn niweidiol i'r bobl ifanc, yn anad dim drwy eu hamlygu i wrandawiad llys arall eto 

(lleoliad sy'n gynhenid anghyfeillgar i blant ac sy'n aml yn ormesol) a thrwy niweidio eu 

perthynas â'u gweithiwr(wyr) TCI o bosibl. O ystyried ei bod yn amhosibl rhagweld y 

tebygolrwydd o (ail)droseddu, roedd unrhyw benderfyniad i gymryd camau gorfodi yn 

erbyn person ifanc oherwydd cyflwyniad o 'risg uchel' mewn gwirionedd yn seiliedig ar 

ganfyddiad o'r hyn y gallai'r person ifanc ei wneud, nid yr hyn y roeddent wedi'i wneud. 

Mewn geiriau eraill, yn hytrach na defnyddio gorfodaeth fel ymateb i ddiffyg 

cydymffurfiaeth 'annerbyniol' yn unig, fe'i defnyddiwyd fel arf ataliol.  

Mae hyn yn broblemus ar ddau gyfrif. Yn gyntaf, drwy gychwyn achos 

torgorchymyn yn erbyn person ifanc, mae'r TCI yn ei gyhuddo o gyflawni trosedd: 

torgorchymyn statudol. Os caiff ei ganfod yn euog, bydd y drosedd yn cael ei hychwanegu 

at gofnod y person ifanc ac efallai y caiff ei gosbi. Oherwydd hyn, dim ond os ydynt yn 

hyderus y gallent brofi i'r llys fod y person ifanc wedi cyflawni'r drosedd – h.y. wedi 

methu, heb esboniad rhesymol, i gydymffurfio â'i orchymyn – y dylid cychwyn achos llys. 

Soniwyd eisoes fod staff yn aml yn teimlo dan bwysau i gymryd camau gorfodi er 

gwaethaf credu bod gan y bobl ifanc reswm da dros fethu â chydymffurfio â'u 

gorchmynion (gweler adran 6.2.1 ar Safonau Cenedlaethol). Fodd bynnag, nid oedd gorfod 

'profi' y drosedd i'r llys yn rhywbeth a oedd yn poeni’r staff yn ormodol, am mai anaml 

iawn y byddai'r bobl ifanc yn herio'r cyhuddiad (gweler is-adran 6.5 o'r bennod hon). 

Yr ail broblem gyda defnyddio gorfodaeth fel offeryn 'ataliol' gyda phobl ifanc y 

nodwyd eu bod yn dangos ‘risg uchel o aildroseddu’ yw nad yw ond yn gwneud synnwyr 

pe bai'r TCI yn credu y byddai hyn naill ai (a) yn eu hannog i beidio aildroseddu neu (b) yn 

eu hatal rhag aildroseddu (drwy ddedfryd o garchar). Ystyrir y ddau bosibiliad hyn mewn 

trefn wrthdro. 

Pe bai person ifanc yn cael dedfryd o garchar o ganlyniad i euogfarn torgorchymyn, 

yna byddai unrhyw risg i'r cyhoedd yn cael ei dileu dros dro. Wrth gwrs, ni ddylid 

tanystyried y risgiau cysylltiedig i'r person ifanc, na’r potensial i debygolrwydd y person 

ifanc o aildroseddu gynyddu ar ôl dedfryd o garchar – gan gwestiynu'r ddadl 'diogelu'r 

cyhoedd' gan y caiff y ‘risg’ i’r cyhoedd ei gohirio, nid ei dileu, ac mae'n debygol o 

gynyddu. Waeth beth, y realiti oedd nad oedd y rhan fwyaf o droseddau torgorchymyn 
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statudol yn arwain at ddedfryd o garchar. O'r 85 o euogfarnau torgorchymyn cyfiawnder 

troseddol (TgCT) a gofnodwyd ym Mhengaron rhwng mis Ebrill 2014 a mis Mawrth 2017, 

dim ond un ar ddeg a arweiniodd at ddedfryd / galw nôl i’r carchar; yn Llanfadog, y 

ffigurau oedd 22 allan o 133 o droseddau TgCT. Ar ben hynny, roedd gan y ddau DCI 

bolisi o beidio byth ag argymell dedfrydau o garchar i'r ynadon, mewn cydnabyddiaeth o’r 

canlyniadau niweidiol a ddaw o garcharu pobl ifanc.89 

O ran y senario arall, y byddai euogfarn torgorchymyn yn annog pobl ifanc i beidio 

aildroseddu, roedd hyn yn annhebygol iawn am ddau reswm. Yn gyntaf, mae'n tybio bod y 

troseddau a gyflawnwyd gan bobl ifanc yn yr ymchwil hon yn ganlyniad i fyfyrio 

rhesymegol. Roedd yr holl dystiolaeth o ffeiliau achos pobl ifanc â nifer uchel o 

euogfarnau yn awgrymu fel arall. Yn ail, disgrifiodd y bobl ifanc a gyfwelwyd yn ystod yr 

astudiaeth hon batrwm tebyg o newid yn eu hagwedd tuag at y llysoedd: dywedodd pob un 

ohonynt eu bod yn teimlo'n ofnus neu'n bryderus cyn ac yn ystod eu gwrandawiadau llys 

cyntaf, ond ar ôl cynifer o flynyddoedd o wrandawiadau llys a ‘byw yn y system', roeddent 

wedi cael eu disensiteddio i’r profiad. Byddent naill ai'n 'chwarae'r gêm' (e.e. drwy siarad 

yn gwrtais a gwisgo'n daclus), 'chwarae i fyny' i'r llys (drwy regi a / neu chwerthin ar yr 

ynadon), neu wrthod cymryd rhan o gwbl yn y trafodion. Mae hyn yn awgrymu, er y gallai 

defnyddio achosion torgorchymyn i annog plant i beidio troseddu ymhellach weithio gyda'r 

plant iau a / neu lai profiadol, ei bod yn annhebygol o weithio gyda'r bobl ifanc a oedd â 

hanes helaeth o droseddau a gwrandawiadau llys (fel y 'garfan torgorchymyn' yn yr 

astudiaeth hon).  

Yn ôl pob cyfrif, yna, mae'n ymddangos nad oedd pobl ifanc yr oedd y TCI yn 

ystyried bod ganddynt risg uchel o aildroseddu yn debygol o gael eu carcharu, nac eu 

rhwystro rhag /annog i beidio aildroseddu o ganlyniad i achosion llys torgorchymyn. Felly, 

mae'r cyfiawnhad 'risg' neu 'ddiogelu'r cyhoedd' dros orfodi gorchmynion yn amheus nid 

yn unig o safbwynt moesegol ond hefyd o safbwynt empirig. 

 

6.2.4 Enw da 

 

Roedd pryderon ynghylch y 'risg' a achosir gan bobl ifanc yn ymwneud yn agos â 

phryderon rheolwyr TCI am eu henw da. Cymerwch y dyfyniadau canlynol gan reolwr 

gweithrediadau a Phennaeth Gwasanaeth Llanfadog: 

                                                           
89 Mae hefyd yn deg tybio bod y Dangosydd Perfformiad Allweddol o leihau nifer y bobl ifanc sy'n cael eu dedfrydu i'r 

carchar yn dylanwadu ar y polisi hwn. Er, fel y trafodir yn adran 6.4, nid oedd diffyg argymhelliad echblyg ar gyfer 

dedfryd o garchar o reidrwydd yn golygu nad oedd argymhelliad o'r fath yn ymhlyg yng ngeiriad adroddiadau 

torgorchymyn.    
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For those who just aren’t engaging, regardless of whether breaching may re-

engage them, it does become ‘well you’re on a court order and you’re not doing it’. 

You know, there has to be some action, cos we are accountable to the court as well, 

so we have to let them know if there’s a young person who’s not engaging. If they 

go back to court for another serious offence and they ask us ‘how is X getting on 

with his order?’ and we say ‘well actually, he hasn’t turned up for three weeks’, 

they’re going to be after us asking why we didn’t bring him back sooner”  

       

                   OM3, Llanfadog 

 

“it’s the defensible decision-making, isn’t it. If you’ve got someone [who’s not 

complying] and you decide not to breach them, and then they’re in the community 

and they commit a very serious offence, then if we were scrutinised, we need to be 

very clear about why we didn’t breach that young person.” 

          HoS, Llanfadog 

 

Roedd y ddau ddatganiad hyn yn seiliedig ar senario damcaniaethol: beth pe bai'r person 

ifanc yn cyflawni trosedd ddifrifol ac, ar ôl craffu, canfuwyd bod y TCI wedi colli neu 

methu â gweithredu ar gyfle i ddod â'r person ifanc yn ôl gerbron y llys am beidio â 

chydymffurfio? Roedd y sylwadau hyn yn bradychu ofn ymhlith rheolwyr y TCI y gellid 

eu dal yn atebol (yn rhannol o leiaf) mewn sefyllfa o'r fath am 'alluogi' y person ifanc 

(drwy fethu â chyfyngu ar ei gyfle) i gyflawni'r drosedd. Oherwydd hyn, defnyddiwyd 

gorfodaeth fel math o arfer 'gwrth-risg' (risg i enw da). Nid yw'r tebygolrwydd y byddai 

TCI yn cael ei feio mewn sefyllfa o'r fath yn hysbys, ond mae ei afresymoldeb yn glir: mae 

priodoli bai i'r TCI ar y sail yma yn rhagdybio pe bai'r TCI wedi cymryd camau gorfodi, y 

byddai’r person ifanc wedi cael ei roi yn y ddalfa. Am resymau a drafodwyd eisoes, roedd 

canlyniad o'r fath yn annhebygol. Mae'r dybiaeth y byddai gallu'r person ifanc i gyflawni'r 

drosedd yn cael ei lesteirio drwy fod yn y ddalfa hefyd yn ffug; er y gallai fod yn wir am 

rai troseddau, yn sicr nid yw'n wir am droseddau 'trais yn erbyn y person'. 

Er gwaethaf yr afresymoldeb o feio'r TCI am 'alluogi' person ifanc i gyflawni 

trosedd, roedd ofn hyn yn digwydd yn amlwg yn bresennol ymhlith rheolwyr y ddau DCI, 

ac roedd yn un o'r ffactorau a nodwyd ganddynt fel rhai dylanwadol ar eu penderfyniadau 

torgorchymyn/gorfodi. I un o'r rheolwyr gweithrediadau ym Mhengaron, roedd pryderon 
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am enw da'r TCI yn ymestyn ytu hwnt i atebolrwydd i'r llys a'r Safonau, i'r hyn y byddai'r 

cyhoedd yn ei feddwl o'r TCI  pe na baent yn gorfodi gorchmynion llys: 

 

“You know sometimes you sort of delay the breach… But if you delay the breach 

and they don’t engage, you know there has to be a line. And ultimately, it doesn’t 

really matter what effect the breach will have on the young person: it does become 

a process issue. Because if we are supervising someone in the community, and they 

are not engaging, we can’t not take any action for a long period of time – we’ve got 

to maintain our reputation, otherwise people will start thinking that we’re just 

letting kids get away with murder” 

          OM2, Pengaron 

 

Ym marn y rheolwr hwn, roedd effaith achosion llys torgorchymyn ar y bobl ifanc yn 

eilradd i bwysigrwydd dilyn y weithdrefn – gan fod yr olaf yn hanfodol i gynnal enw da 

ymhlith y cyhoedd. Nid y rheolwyr yn unig a fynegodd bryderon ynghylch effaith 

penderfyniadau torgorchymyn/gorfodaeth ar enw da'r TCI. Siaradodd un o'r ymarferwyr 

ym Mhengaron am bwysigrwydd enw da'r TCI yn y gymuned leol:  

 

“Thing is, if we’re sayin’ to people, to victims, ‘trust us, Johnny’s punishment is x, 

y and z, he’s got to do 40 hours’ reparation, he’s coming here to YOS every week’ 

and then we’re just letting him get away with not doing anything, then people are 

not gonna trust us anymore… the courts won’t either – we’ve got to show that 

we’re a serious criminal justice body” 

                    CM11, Pengaron 

 

Yn gyffredin i'r holl ddatganiadau hyn mae nodweddu'r bobl ifanc yn y senarios 

damcaniaethol fel rhai sydd wedi ymddieithrio'n llwyr o'u gorchmynion. Mewn 

gwirionedd, roedd achosion o 'ddim cydymffurfiaeth' yn eithriadol o brin. Siaradodd llawer 

o'r rheolwyr a'r ymarferwyr a gyfwelwyd yn ffraeth ac yn faith am y ffordd nad oedd 

diffyg cydymffurfiaeth byth yn fater o ‘all or nothing’. Yn wir, roedd 15 o'r 16 bachgen yn 

y garfan torgorchymyn yr adolygwyd eu ffeiliau achos wedi cydymffurfio â sawl agwedd 

ar eu gorchmynion cyn bod yn destun gorfodaeth. Nid pwrpas tynnu sylw at hyn yw 

cyhuddo’r rhai a wnaeth y datganiadau uchod o gamnodweddu'n fwriadol amgylchiadau 

arferol penderfyniadau gorfodi, ond mae'n bwysig nodi pa mor gyffredin ydoedd i 
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gyfweleion (rheolwyr yn arbennig) ddefnyddio senarios achos eithafol wrth gyfiawnhau 

cymryd camau gorfodi yn erbyn pobl ifanc.  

 Roedd pryder am enw da yn arbennig o amlwg mewn achosion o ddiffyg 

chydymffurfio â chyrffyw wedi’i fonitro'n electronig (CME). Roedd pum ymarferydd (dau 

o Bengaron a thri o Lanfadog) a'r tri rheolwr gweithrediadau yn gwbl onest am y 'pwysau 

ychwanegol' i gychwyn achosion torgorchymyn ar ôl diffyg cydymffurfio â CME. Roedd 

hyn oherwydd cyfraniad y Gwasanaeth Monitro Electronig (GME) yn y broses. Mae'r 

GME yn monitro cydymffurfiaeth pobl ifanc â'u cyrffyw ac yn anfon diweddariadau 

dyddiol awtomataidd i'r TCI. Ar gyfer y rhan fwyaf o orchmynion, cyfrifoldeb y TCI yw 

penderfynu a ddylid anfon llythyrau rhybuddio wrth iddynt gael eu hysbysu o'r 

ymyriad(au). Fodd bynnag, os mai unig ofyniad gorchymyn yw’r CME, yna’r GME sy'n 

gyfrifol am gyhoeddi llythyrau rhybuddio ar gyfer "ymyriad cyntaf ac ail lefel llai difrifol". 

Mae hyn yn wir er mai penderfyniad y TCI o hyd yw a ddylid cychwyn achos 

torgorchymyn (BCI, 2015:6).  

 Mae gosod cyfrifoldeb dros wneud penderfyniadau am lythyrau rhybuddio 

cychwynnol gyda’r GME yn codi pryderon sylweddol am degwch y broses gan na all y 

GME ymchwilio i'r rhesymau dros y toriadau yn yr un modd ag y gall y TCI. Mae hyn yn 

debygol o arwain at anfon llythyrau ar gyfer ymyriadau technegol nad ydynt o reidrwydd 

yn achosion 'annerbyniol' o ddiffyg cydymffurfio.90 Fodd bynnag, dywedodd staff, hyd yn 

oed mewn achosion lle'r oedd y cyfrifoldeb am yr holl broses orfodi (gan gynnwys a ddylid 

anfon llythyrau) yn gorwedd gyda'r TCI, eu bod yn teimlo pwysau i gymryd camau gorfodi 

mewn ffordd nad oeddent yn teimlo pan yn ymateb i fathau eraill o ddiffyg cydymffurfio 

(e. e. gyda sesiynau goruchwylio / ad-dalu). Y rheswm am hyn oedd eu bod yn ofni, pe na 

baent yn cymryd camau gorfodi, a bod y plentyn yn parhau i dorri’r cyrffyw, y gallai'r 

GME ddechrau cwestiynu a oedd y gorchymyn llys yn cael ei weithredu'n 'gadarn'. 

Cyn symud ymlaen, mae'n werth oedi i fyfyrio ar y sylw a wnaed gan Bennaeth 

Gwasanaeth Llanfadog am 'wneud penderfyniadau amddiffynadwy' (‘defensible decision-

making’). Efallai y byddai rhywun yn meddwl y dylai'r egwyddor hon leddfu unrhyw 

ofnau ynghylch cael y bai am benderfynu peidio â gorfodi gorchymyn, hyd yn oed pe bai'r 

person ifanc yn mynd ati i gyflawni trosedd ddifrifol. Mae'n awgrymu y gellir gwneud 

penderfyniad cyn belled â bod y sawl sy'n gwneud y penderfyniad yn gallu cyfiawnhau ac 

egluro eu rhesymau dros ei wneud yn glir (ac nad yw'r penderfyniad yn torri unrhyw 

gyfreithiau, canllawiau statudol na pholisïau lleol). Fodd bynnag, roedd Pennaeth 

                                                           
90Mae'r broblem hon wedi'i chydnabod yn y Papur Gwyn diweddar ar ddiwygio dedfrydu (Y Weinidogaeth Gyfiawnder, 

2020) lle caiff ei gynnig bod yr holl gyfrifoldebau 'gorfodi' mewn perthynas â cyrffyw yn cael eu trosglwyddo i’r TCI. 
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Gwasanaeth Llanfadog o'r farn bod yr egwyddor hon yn rhwystr, yn hytrach na galluogwr, 

gwyriad o 'weithdrefn',91 ac felly credai mai'r peth gorau (mwy diogel) oedd cydymffurfio 

â'r weithdrefn.  

Er na nodwyd yr egwyddor hon o 'wneud penderfyniadau amddiffynadwy' mewn 

unrhyw gyfweliadau eraill, fe'i crybwyllwyd yn aml yn ystod sgyrsiau anffurfiol gyda 

staff. Roedd yn arbennig o ddiddorol sylwi mai dim ond mewn perthynas â 

phenderfyniadau i beidio â gorfodi gorchmynion y soniwyd am yr egwyddor – a byth wrth 

drafod penderfyniadau i orfodi gorchymyn. Roedd yn ymddangos bod 'trothwy 

amddiffynoldeb' (‘defensibility threshold’) llawer is ar gyfer gwneud penderfyniadau i 

fwrw ymlaen â gorfodaeth nag ar gyfer penderfynu peidio â chychwyn achosion 

torgorchymyn. Efallai na fyddai hyn yn wir pe bai'r TCI yn rhagweld gorfod profi'r 

drosedd torgorchymyn statudol yn y llys, ond fel y soniwyd eisoes (a gweler y drafodaeth 

yn rhan 6.5), anaml y byddai angen gwneud hyn. 

 

6.2.5 Cyfrifoldeb 

 

Roedd yr angen i bobl ifanc ddysgu cymryd cyfrifoldeb am eu gweithredoedd yn thema 

gyson arall a effeithiodd nid yn unig ar benderfyniadau gorfodi, ond mewn rhai achosion, 

ar lefel y cymorth a gynigir i'r bobl ifanc gan eu gweithwyr TCI. Bydd y darllenydd yn 

cofio o Bennod 5 (adran 5.3) fod staff TCI yn defnyddio amrywiaeth o fecanweithiau i 

gefnogi plant ar eu gorchmynion (e.e. rhoi lifftiau i apwyntiadau, hyblygrwydd gyda 

lleoliad apwyntiadau a natur y gwaith), ond bod yr elfennau cefnogol hyn yn cael eu 

defnyddio i raddau mwy neu lai, yn dibynnu'n bennaf ar gredoau personol rheolwyr achos 

unigol. Roedd yn ymddangos bod eu barn ar gyfrifoldeb personol yn un dylanwad 

sylweddol ar faint o gymorth y rhoddwyd i'r bobl ifanc yr oeddent yn eu goruchwylio. Er 

enghraifft, roedd un rheolwr achos yn Llanfadog yn cyfiawnhau ei benderfyniad i beidio â 

rhoi lifft i bobl ifanc i apwyntiadau yn y TCI ar ôl y ddau gyfarfod cyntaf: 

 

“They’ve got to take responsibility for themselves at some point… we can’t just 

keep treating them like children”       

                   CM5, Llanfadog 

 

                                                           
91Mae defnyddio dyfynodau o amgylch y gair 'gweithdrefn' yma yn fwriadol; cofiwch nad oedd gan DCI Llanfadog  
weithdrefn torgorchymyn, ac eithrio ar gyfer GGD. 
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Er gwaetha’r eironi amlwg yma, mynegwyd teimlad tebyg gan reolwr achos ym 

Mhengaron. Nid oedd yn hapus â pholisi (anffurfiol) y TCI o roi lifftiau i bobl ifanc i 

apwyntiadau – er bod llawer o'r bobl ifanc sy'n ymwneud  â'r TCI yn byw mewn ardaloedd 

heb fawr ddim trafnidiaeth gyhoeddus, os o gwbl. Yn ei achos ef, fe'i gorfodwyd gan ei 

reolwr i roi lifftiau i'r bobl ifanc. Yn Llanfadog, fodd bynnag, ychydig iawn o 

oruchwyliaeth gan reolwyr a gafwyd o gan ymarferwyr, ac roedd hyn yn caniatáu i reolwyr 

achos weithredu fel y gwelent yn dda. 

 Y pwynt hollbwysig yma yw bod y farn hon am addysgu pobl ifanc i 'gymryd 

cyfrifoldeb' wedi anwybyddu'n llwyr yr amgylchiadau a oedd wedi eu harwain at eu 

hymwneud â'r TCI: h.y. (mewn llawer o achosion) toriadau / amddifadedd o’u hawliau 

drwy fethiant gwasanaethau. Yn hytrach na phwysleisio atebolrwydd gwasanaethau, un o 

egwyddorion canolog yr athroniaeth 'plant yn gyntaf' a fynegir ym Mhennod 1 (adran 1.4), 

rhoddwyd y bai ar ysgwyddau'r plant. Mewn geiriau eraill, roedd y plant yn cael eu 

'cyfrifoldebi' am eu gweithredoedd a oedd wedi codi'n rhannol oherwydd methiannau 

gwasanaethau. 

Wedi dweud hynny, roedd yr ymarferwyr a oedd yn gwrthwynebu rhoi lifftiau a 

darparu mathau eraill o gymorth i bobl ifanc yn lleiafrif bach iawn yn y ddau DCI. Daeth 

credoau staff am gyfrifoldeb personol yn llawer mwy perthnasol yng nghyd-destun 

penderfyniadau gorfodi – yn enwedig wrth benderfynu beth oedd yn cyfrif fel ymddygiad 

'annerbyniol'. Roedd yr amrywiad yn lefelau goddefgarwch y staff o ymddygiad 

'anghwrtais' neu 'ymosodol' yn syndod, gyda rhai yn ei dderbyn fel 'rhan o'r swydd' ac yn 

ceisio dod o hyd i ffyrdd adeiladol o fynd i'r afael ag ef tra bod eraill yn ymddwyn fel eu 

bod wedi’u tramgwyddo gan ystum anghwrtais. Roedd y staff a oedd yn perthyn i'r 

categori olaf yn aml yn apelio at eu disgwyliadau gan eu plant eu hunain; er enghraifft, 

wrth drafod rhybudd diweddar a roddwyd i berson ifanc o ganlyniad i ymddygiad 

'annerbyniol', dywedodd ei reolwr achos: 

 

“I wouldn’t let my child talk to anybody like that”   

                   CM6, Llanfadog 

 

Roedd yn annisgwyl clywed staff yn cymhwyso'r un safonau ymddygiad ag yr oeddent yn 

dal eu plant eu hunain yn atebol iddynt i'r bobl ifanc yr oeddent yn eu goruchwylio, yn 

enwedig gan eu bod yn gwbl ymwybodol o'u profiadau a'u hamgylchiadau bywyd 

anghymwys. Hyd yn oed yn fwy annisgwyl oedd sylweddoli bod rhai o'r staff o'r farn bod 

rhoi rhybudd ffurfiol – gan wthio person ifanc gam yn agosach tuag at wrandawiad llys 
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arall – yn ymateb addas i (e.e.) ymosodiad geiriol. Yn amlwg, pe bai eu plant eu hunain yn 

eu cam-drin yn eiriol, ni fyddent yn ei ystyried yn fater i'r llysoedd.  

Dywedodd rhai aelodau o staff eu bod yn tueddu i fod yn fwy trugarog gyda phlant 

iau a fethant neu a anghofiant fynychu sesiynau. Ond, meddant, unwaith yr oedd plentyn 

yn bymtheg neu'n 16 oed, rhaid iddo/i ddechrau cymryd cyfrifoldeb am ei g/weithredoedd. 

Roedd y rhesymu hwn yn arbennig o amlwg wrth drafod pobl ifanc a oedd yn ddwy ar 

bymtheg oed a / neu'n nesáu at eu pen-blwydd yn 18 oed. Dywedodd chwe aelod gwahanol 

o staff a gafodd eu cyfweld (pedwar o Bengaron a dau o Lanfadog) eu bod yn fwy tebygol 

o ddychwelyd y bobl ifanc hyn i’r llys ar ôl tri achos o ddiffyg cydymffurfio a / neu fod yn 

fwy llym yn eu dehongliad o resymau 'derbyniol' dros ddiffyg cydymffurfiaeth. Y rheswm 

am hyn oedd eu bod yn teimlo bod yn rhaid iddynt annog y bobl ifanc i gymryd cyfrifoldeb 

personol – 

 

 “because they won’t get away with it [non-compliance] in probation” 

           CM2, Pengaron 

 

Roedd yn amlwg eu bod yn credu eu bod yn helpu'r person ifanc drwy eu 'paratoi' ar gyfer 

'realiti' y gwasanaeth prawf, lle y canfu bod llawer llai o hyblygrwydd na’r hyn yn y TCI o 

ran ymateb i ddiffyg cydymffurfiaeth. Er yr oedd yn wir y byddai llawer o'r bobl ifanc hyn 

yn debygol o drosglwyddo i'r gwasanaeth prawf yn y pen draw, mae'r dybiaeth ei hun yn 

broblemus, fel y mae newid arferion gorfodaeth yn seiliedig ar y dybiaeth hon. Yn wir, 

mae’n bosibl weithiau mai dim ond am eu bod wedi cael eu dychwelyd i’r llys y byddai 

rhai pobl ifanc yn trosglwyddo i'r gwasanaeth prawf; pe na baent wedi cael eu dychwelyd 

i’r llys gallent fod wedi gorffen eu gorchymyn o dan oruchwyliaeth y TCI. 

 

Roedd yr eiriolwr mwyaf pendant dros gyfrifoldeb personol o'r farn: 

 

“They’ve [the young people] done something to someone else – it’s all very well 

talking about their rights, but they’ve violated the rights of someone else! 

Otherwise they wouldn’t be in the system! So yeah, you’ve got to take responsibility 

for that…” 

                    CM13, Pengaron 

 

Ar gyfer y rheolwr achos hwn, cydymffurfio â'u gorchmynion oedd yr unig ffordd y gallai 

pobl ifanc ddangos eu bod yn 'cymryd cyfrifoldeb' am eu gweithredoedd. Pe baent yn 
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methu â chydymffurfio â'u gorchmynion, yna rhaid eu dal yn atebol. Gorfodi'r gorchymyn 

drwy achos llys torgorchymyn oedd y dull o wneud hynny. Efallai nad yw'n gyd-

ddigwyddiad bod gan y rheolwr achos hwn yn gyson nifer llawer uwch o bobl ifanc yn y 

ddalfa nag unrhyw reolwr achos arall yn y naill TCI na'r llall.92 

 

6.2.6 Rheoli Achosion Uwch 

 

Y dull Rheoli Achosion Uwch (RAU) ar gyfer gweithio gyda phobl ifanc oedd un o'r 

pynciau a drafodwyd amlaf yn y TCI yn ystod cam cyntaf casglu data. Bryd hynny, roedd 

staff Pengaron yn mynychu hyfforddiant ar y dull a'i sylfaen ddamcaniaethol, tra bod 

Llanfadog eisoes wedi dechrau gweithredu'r dull. Erbyn ail gam casglu data, roedd y ddau  

DCI yn gweithredu'r dull. 

I ddechrau, roedd llawer o'r staff ym Mhengaron yn rhagweld y byddai 

gweithredu'r dull RAU yn cael effaith sylweddol ar eu harferion gorfodi. Roedd 

canfyddiad ymhlith bron pob un o'r ymarferwyr mai un goblygiad o gymryd ymagwedd 

RAU gyda phlentyn fyddai na fyddent yn cael cychwyn achosion llys torgorchymyn, hyd 

yn oed pe bai'r plentyn yn methu'n gyson â chydymffurfio â'r gorchymyn, gan y byddai 

hyn yn peryglu’r nodau o 'sefydlogrwydd' a 'diogelwch'. Roedd safbwyntiau cymysg am 

hyn, gydag un o'r rheolwyr achos yn obeithiol am y posibilrwydd o roi terfyn ar yr arfer o 

orfodi gorchmynion, tra bod y lleill yn fwy amheus: 

 

“[if we can’t breach them] we’ll be letting them get away with murder… almost 

literally” 

                    CM13, Pengaron 

 

“I think that’s how it should be [not breaching]. When you breach a young person, 

it’s like you’re giving up on them. I think ECM will be a God-send”  

                   CM10, Pengaron 

 

Fodd bynnag, erbyn dechrau ail gam casglu data, pan oedd y dull RAU wedi'i roi ar waith 

ym Mhengaron ers tua naw mis, roedd rhai o'r ymarferwyr wedi datblygu dealltwriaeth 

wahanol o'r dull a'i effaith ar arferion gorfodi. Roedd rhai o'r rheiny a oedd yn credu o'r 

blaen y byddai'n effeithio ar eu harfer gorfodi wedi newid eu meddwl. Er enghraifft, 

                                                           
92 Mae hyn yn adlewyrchu mantra Llafur Newydd, 'dim hawliau heb gyfrifoldeb'. Mae'n ddiddorol meddwl bod TCI 

wedi'u creu yng nghraidd syniadau’r Llafur newydd am hawliau amodol. Dyma, wrth gwrs, yw un o'r rhagosodiadau 

damcaniaethol y mae ‘plant yn gyntaf’ – a'r llywodraeth Lafur yng Nghymru – yn gwrthod. 
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sylweddolodd un o'r rheolwyr achos a oedd gynt yn credu bod polisi "dim gorfodi" yn rhan 

annatod o'r dull RAU fod polisi gorfodi’r TCI wedi aros yr un fath a'i fod yr un mor 

berthnasol i blant oedd yn destun RAU a’r rhai nad oeddent. Yr hyn a oedd wedi newid, 

meddai, oedd disgwyliadau'r staff o bobl ifanc oedd yn destun RAU. Nododd fod 'nodau' y 

gorchmynion ar gyfer pobl ifanc RAU wedi'u teilwra'n well i'w hamgylchiadau unigol, gan 

ystyried eu gallu meddyliol, deallusol ac emosiynol a'u haeddfedrwydd yn ogystal â'u 

hanghenion a'u cryfderau. Felly, roedd yn llai tebygol y byddai person ifanc yn methu â 

chydymffurfio â'i orchymyn ac yn llai tebygol y byddai achosion o ddiffyg cydymffurfio 

yn cael eu hystyried yn 'annerbyniol'. 

Roedd un arall o'r rheolwyr achos, yr un a oedd wedi gobeithio i ddechrau y byddai 

cyflwyno RAU yn diddymu gorfodaeth yn y TCI, yn siomedig nad oedd hyn wedi 

digwydd. Fodd bynnag, roedd yn credu bod rhai o'i chydweithwyr yn gorfodi gorchmynion 

yn llai aml am eu bod yn canolbwyntio mwy ar feithrin a chynnal perthynas gadarnhaol â'r 

bobl ifanc. I'r rheolwr achos a oedd wedi meddwl y byddai'r dull RAU yn galluogi plant i 

"gael dianc â llofruddiaeth", nid oedd y naw mis a oedd wedi pasio wedi gwneud fawr 

ddim i newid ei farn. I'r gwrthwyneb, yr oedd gweld rhai o'i gydweithwyr yn 'pussyfooting' 

ynghylch gorfodi gorchmynion (yn ei eiriau ef) wedi atgyfnerthu ei farn gychwynnol.  

Yn Llanfadog hefyd, roedd safbwyntiau cymysg ymhlith y staff am y dull RAU. 

Roedd rhai aelodau o staff yn fodlon 'cyd-fynd' ag ef ac roedd ganddynt ddiddordeb yn yr 

esboniadau seicolegol o effaith trawma plentyndod, ond roeddent yn teimlo bod ei 

oblygiad ar gyfer eu hymarfer gyda'r bobl ifanc (h.y. canolbwyntio ar adeiladu perthynas 

gref) yn gyfyngedig, gan ei fod yn rhywbeth yr oeddent wedi'i wneud erioed: 

 

“Everything ECM says we should be doing, we have or should have been doing 

anyway. It’s not rocket science, it’s not a new concept, it’s just got a label now!” 

  

                   CM5, Llanfadog 

 

Roedd eraill yn fwy cadarnhaol ac yn gweld cyfleoedd i fod yn fwy creadigol a hyblyg yn 

y ffordd yr oeddent yn gweithio gyda phobl ifanc. Roedd un rheolwr achos yn arbennig o 

falch o gael cyfle i ddefnyddio’r dull RAU gan ei bod yn teimlo ei fod yn rhoi cyfiawnhad 

dilys iddi dros beidio â gwneud pobl ifanc yn destun ymyriadau a welwyd yn draddodiadol 

yn orfodol, megis 'gwaith ymddygiad troseddol' a 'gwaith empathi â dioddefwyr'. Iddi hi, 

roedd cwblhau taflenni gwaith ar y pynciau hyn yn ddi-bwrpas. Nid oedd yn credu y gellir 

dysgu pobl sut i fod yn empathetig. Yn hytrach, yr hyn a oedd yn debygol o leihau 
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ymgysylltiad pobl ifanc â gweithgareddau troseddol oedd eu hamlygu i ddelfryd ymddwyn. 

Dylai hyn arddangos empathi, yn hytrach na darlithio'r person ifanc ynghylch pam ei bod 

yn bwysig bod yn empathetig: 

 

“[ECM] gives us the freedom to work with young people in a way that involves 

them a lot more without being criticised so much by other people.”    

 

                   CM7, Llanfadog 

 

Roedd y rheolwyr yn Llanfadog hefyd yn gadarnhaol ynglŷn â'r cyfleoedd newydd ar gael 

drwy gyflwyno’r dull RAU. Mynegodd un ei fod â llawer mwy o hyder i weithio y tu allan 

i'r Safonau Cenedlaethol pe bai RAU yn dod yn norm, rhywbeth yr oedd yn credu bod wir 

ei angen mewn achosion lle'r oedd lefel llesiant y plant yn arbennig o isel: 

 

“ECM gives us license to divorce the criminal side of [their] behaviour from the 

more pressing welfare concerns… [ECM] allows much more flexibility in relation 

to management of [their] order.”          

                       OM3, Llanfadog 

 

Credai'r rhan fwyaf o ymarferwyr yn Llanfadog fod RAU wedi effeithio ar eu 

harferion/penderfyniadau gorfodi. Yn wir, dangosodd system rheoli achosion y TCI nad 

oedd un o'r bobl ifanc a oedd yn cael eu goruchwylio o dan y dull RAU wedi bod yn 

destun camau gorfodi ers cael eu cyfeirio at y panel RAU, er bod nifer o achosion o'r hyn a 

fyddai fel arfer yn cael ei ystyried yn ddiffyg cydymffurfio annerbyniol. Credai llawer o'r 

staff fod defnyddio'r dull RAU yn rhoi rheswm dilys iddynt dros ddal yn ôl ar gymryd 

camau gorfodi. Dywedodd un ymarferydd: 

 

“I could have taken [young person] back to court about 6 times [for non-

compliance]. But as long as I evidence what I’m doing, and I’ve got reasons for it, 

then I’m allowed to do it.” 

                   CM8, Llanfadog 

 

Teimlai ymarferydd arall, er ei bod bob amser wedi tueddu i fod yn drugarog gyda'r bobl 

ifanc, ei bod bellach yn teimlo'n fwy hyderus yn ei phenderfyniadau i roi cyfleoedd pellach 

i gydymffurfio â'r gorchmynion: 
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“If one of my kids is ECM, I’d be confident now to stand up in court and argue for 

why I didn’t breach and why I made other decisions.”     

                   CM6, Llanfadog 

 

Yn y ddau DCI, roedd teimlad cryf ymhlith rhai ymarferwyr y gallai cyflwyno'r dull RAU 

roi dilysrwydd i benderfyniadau i beidio â gorfodi gorchmynion neu roi rhybuddion 

ffurfiol. Fodd bynnag, roedd yr ymarferwyr a fynegodd y safbwyntiau hyn yn tueddu i fod 

yr un rhai a oedd hefyd wedi dweud eu bod eisoes yn tueddu gwyro oddi wrth bolisi 

torgorchymyn 'tair streic'. Roedd y rhai a ddywedodd eu bod yn gweithredu polisi 'tair 

streic' yn llym yn tueddu i wrthwynebu'r dull RAU. Roedd yr ymarferwyr hyn o'r farn bod 

y dull RAU, drwy flaenoriaethu anghenion llesiant y plentyn dros fynd i'r afael â'i 

'ymddygiad troseddol', yn gwneud ei rôl yn ddiwahaniaeth i rôl gweithiwr cymdeithasol 

(yn eironig, roedd pob un ond un o'r ymarferwyr hyn wedi'u hyfforddi mewn gwaith 

cymdeithasol – gweler y drafodaeth ar 'hunaniaeth broffesiynol' ym Mhennod 7, adran 

7.4.2). Roeddent yn teimlo'n gryf  y dylai ffocwsy y TCI fod ar leihau aildroseddu: 

 

“The truth is, no matter how hard you try, some of these young people are never 

gonna get far enough up in Maslow’s Hierarchy… so what do we do then? We’re 

not supposed to do anything to try to stop them from offending? That’s what we’re 

here to do – stop them from reoffending… we’re not their social workers”  

       

                   CM13, Pengaron 

 

Yn amlwg, nid oedd yr ymarferydd hwn yn cytuno â sail ddamcaniaethol y dull RAU. Nid 

oedd yn credu y dylai'r TCI aros nes bod y person ifanc yn 'barod' i fynd i'r afael â'i 

droseddu, ac ymddengys nad oedd e’n ystyried mynd i'r afael â diffygion llesiant fel 

rhywbeth sy'n dod o fewn cylch gwaith gweithwyr 'cyfiawnder ieuenctid' (mwy ar hyn ym 

Mhennod 7, adran 7.4.2). Er y gellir deall ei sylw fel gwrthun o'r hyn yr oedd yn ei 

ystyried i fod yn cefnu ar ei 'arbenigedd' neu 'barth' – h.y. mynd i'r afael ag ymddygiad 

troseddol – mae hefyd yn datgelu pryder dilys am gyd-destun gweithredu’r dull RAU.  

 Nid yw pesimistiaeth y rheolwr achos am rai pobl ifanc byth yn 'barod' (h.y. cael 

lefel ddigon uchel o lesiant) i ystyried newid patrymau troseddu sefydledig yn ddi-sail. 

Ystyriwch, er enghraifft, yr anawsterau dwys yr oedd staff TCI yn eu hwynebu'n aml wrth 

geisio sicrhau bod y Gwasanaethau i Blant yn sicrhau llety i bobl ifanc a oedd naill ai yn y 
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system ofal neu fel arall yn methu â byw gartref. Roedd staff yn y ddau DCI yn aml iawn 

yn teimlo'n rhwystredig oherwydd lleoli pobl ifanc mewn llety anaddas neu hyd yn oed 

anniogel (e.e. llety Gwely a Brecwast lle'r oedd yn hysbys bod defnyddwyr cyffuriau/ 

oedolion a ryddhawyd yn ddiweddar o'r carchar yn byw). Mae'n ddealladwy bod y rheolwr 

achos hwn o'r farn, os na ellid hyd yn oed gwarantu llety sefydlog a diogel i'r bobl ifanc, 

sut y gellid sicrhau gweddill yr 'hierarchaeth anghenion'? Mae hyn yn pwysleisio 

pwysigrwydd y cyd-destun y mae TCI yn gweithredu ynddo: er mwyn cyflawni 

canlyniadau cymdeithasol cadarnhaol i blant yn llwyddiannus, maent yn dibynnu ar 

wasanaethau eraill i gyflawni eu dyletswyddau i'r plant. 

Mae ei sylw hefyd yn codi'r cwestiwn ai staff y TCI yw'r bobl mwyaf addas i 

adeiladu 'perthynas allweddol' â'r bobl ifanc, o ystyried mai diben y berthynas yw bod yn 

hirdymor – yn wahanol i ymwneud y bobl ifanc â'r TCI (yn ddelfrydol). Er bod y ddau 

DCI yn cynnull cyfarfodydd yn rheolaidd gyda phobl allweddol eraill ym mywyd y bobl 

ifanc (e.e. gweithiwr cymdeithasol, tiwtor addysg), ac er, mewn ychydig o achosion, bod 

gweithiwr nad oedd yn gyflogedig gan y TCI wedi arwain ar adeiladu 'perthynas allweddol' 

(e.e. gweithiwr cymdeithasol, tiwtor addysg), yn amlach na pheidio, o'r holl weithwyr 

proffesiynol oedd yn ymwneud â’r person ifanc, y gweithiwr TCI oedd â'r berthynas orau â 

nhw. Er bod hyn yn adlewyrchu'n dda ar y TCI, mae ymhell o fod yn ddelfrydol. 

 Mynegodd llawer o'r staff a oedd yn awyddus am y dull RAU bryderon sylweddol 

am y broses bontio pan mae’r bobl ifanc yn cwblhau eu gorchmynion, gan nodi bod angen 

cynnal lefel y cymorth a roddwyd i'r bobl ifanc yn ystod yr ymyriad ar ôl iddynt orffen eu 

gorchymyn, ond nid oedd hyn yn digwydd. Er mwyn lliniaru’r gostyngiad hwn mewn 

cymorth, roedd rhai gweithwyr TCI ym Mhengaron yn parhai i gyfarfod â'r bobl ifanc ar ôl 

iddynt orffen eu gorchymyn, yn wirfoddol. Er bod hyn yn ganmoladwy ac yn galonogol, 

mae'n amlwg nad yw'n gynaliadwy; mae hefyd yn gondemniad gwirioneddol o 

argaeledd/hygyrchedd gwasanaethau 'cyffredinol' yn yr ardal.  

Ymhlith y rhai a oedd o blaid y dull RAU, cododd y broses atgyfeirio bryderon 

hefyd. Roeddent yn pryderu'n benodol am y ffaith mai'r rheolwyr achos oedd yn gyfrifol 

am y penderfyniad i gyfeirio person ifanc, ac os nad oedd rheolwr achos yn ffafrio'r dull 

RAU, yna ni fyddai'r un o'r bobl ifanc ar eu llwyth achosion yn cael y cyfle i elwa ohono:93 

 

 

                                                           
93 Roedd hyn yn llai o bryder ym Mhengaron, lle'r oedd goruchwyliaeth gan reolwyr o benderfyniadau o'r fath yn fwy 

cadarn. 
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“There’s a panel that decides whether the young person who’s been referred is 

eligible, and that’s based on how many ACEs they’ve got, but that only happens 

after the case manager has decided to refer. It all depends on the views of the case 

manager, whether the young person goes through or not. Sometimes that’s wrong... 

It needs to be more objective.”       

                   CM6, Llanfadog 

  

Roedd y meini prawf cymhwysedd ar gyfer y dull RAU hefyd yn broblemus. Yn ystod 

cyfnodau casglu data'r astudiaeth hon, roedd y ddau DCI yn defnyddio maen prawf 

cymhwysedd o bedwar neu fwy o ‘brofiadau niweidiol yn ystod plentyndod’ (adverse 

childhood experiences, neu ACE). Mewn geiriau eraill, er mwyn 'cymhwyso' ar gyfer y 

dull RAU, sydd yn teilwra ymateb yn ôl anghenion unigolion ac sy'n seiliedig ar 

ddealltwriaeth o drawma, bu'n rhaid i'r bobl ifanc fod wedi profi – a bod yn hysbys eu bod 

wedi profi – o leiaf bedwar profiad andwyol yn ystod eu plentyndod. Roedd yn ymddangos 

nad oedd y rhybuddion gan Gomisiynydd Plant Cymru (2018) – yn enwedig y rhai yn 

erbyn defnyddio ACE fel 'porthgeidwad' ar gyfer cael mynediad at wasanaethau, a'r 

defnydd o 'sgorau ACE' i fesur trawma – wedi cael ystyriaeth. At hynny, mae'r problemau 

gyda'r rhestr o ACE (neu yn hytrach, gyda'r hyn nad yw wedi'i gynnwys ar y rhestr) a'u 

pwyslais gormodol ar brofiadau andwyol o fewn y teulu tra'n anwybyddu dylanwadau 

economaidd-gymdeithasol a diwylliannol / strwythurol ehangach, wedi'u dogfennu'n dda 

(e.e. Treanor, 2019; Walsh et al., 2019). Roedd hefyd yn amlwg, yn ymarferol, fod ACE 

wedi'u llunio fel 'ffactorau risg' ar gyfer troseddu, yn hytrach na thoriadau / amddifadedd o 

hawliau sylfaenol plant oedd angen eu unioni. Mae'r gwahaniaeth yn bwysig gan fod yr 

olaf yn awgrymu dyletswydd ar wasanaethau i ddarparu ar gyfer plant oherwydd bod 

ganddynt hawl ddiamau i'r gwasanaethau hynny; tra bod y cyntaf yn awgrymu y dylai 

gwasanaethau ddarparu er mwyn lleihau'r tebygolrwydd o aildroseddu.  

Dylid gwneud un pwynt olaf cyn symud ymlaen, sy'n ymwneud â gwerth y 

seicolegwyr clinigol a'u hadroddiadau. Cafodd y rheolwr achos a ddyfynnwyd uchod a 

fynegodd rwystredigaeth ynghylch cael ei atal rhag gwneud gwaith 'ymddygiad troseddol' 

ei gynddeiriogi’n arbennig ar ôl darllen adroddiad gan y seicolegydd clinigol am un o'r 

bobl ifanc yr oedd ei gydweithiwr yn ei oruchwylio: 
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“I’m told that [young person] has an emotional age of a four-year-old and an 

intellectual age of eight. Then what the hell is he doing in the criminal justice 

system?! If he’s functioning at the level of a four or an eight-year-old, then surely 

he can’t be held criminally responsible! If that’s the case, what on earth are we 

doing here?!”    

                   CM13, Pengaron 

 

Er bod dirmyg y rheolwr achos hwn wedi’i anelu at yr adroddiad (yn ei farn ef, yr 

adroddiad oedd yn hurt, nid y ffaith bod person ifanc ag anaeddfedrwydd emosiynol a 

deallusol o'r fath yn cael ei ddal yn gyfrifol am droesddu), tynnodd sylw at wrthddywediad 

pwysig sy'n treiddio’r System Cyfiawnder Ieuenctid: priodoli cyfrifoldeb troseddol i blant, 

sy'n cael eu hystyried o safbwynt seicolegol a chyfreithiol, i fod yn rhy anaeddfed i 

ymgymryd â chyfrifoldeb llawn gyfer agweddau eraill ar eu bywydau. Felly, gallai gwerth 

adroddiadau o'r fath ymestyn y tu hwnt i'w heffaith ar achosion pobl ifanc unigol; mae 

ganddynt y potensial i gael eu defnyddio i dynnu sylw at natur anghynaliadwy'r 

cyfiawnhad dros gynnal oedran mor isel o gyfrifoldeb troseddol. 

 Fodd bynnag, mae'r fantais ymddangosiadol o gael seicolegydd clinigol dan sylw – 

i'r graddau bod rhai ymarferwyr a rheolwyr o'r farn ei fod yn eu galluogi i gyfiawnhau dull 

gwahanol (a thrwy oblygiad, lleihau penderfyniadau gorfodi) – yn codi cwestiwn mwy 

sylfaenol am wanhau arbenigedd cyfiawnder ieuenctid proffesiynol. Gellid dadlau bod 

dibynnu ar actor nad yw'n rhan o’r TCI i gyfiawnhau gwneud penderfyniadau yn rhoi 

cyfrifoldeb am wneud penderfyniadau i 'arbenigwyr' allanol. Gall hyn annog ymarferwyr 

cyfiawnder ieuenctid i beidio datblygu a chymhwyso eu harbenigedd, gwybodaeth am y 

gyfraith, dulliau ymarfer sy'n seiliedig ar dystiolaeth, ac ati  – yr hyn y gellid dadlau eu bod 

yn nodweddion hanfodol ar gyfer gweithredu cyfiawnder ieuenctid mwy blaengar.   

 

6.2.7 ‘Y TCI sy’n gwybod orau’ (aelodau Paneli Gorchymyn Atgyfeiriad ac ynadon) 

 

Yn yr un modd â cheisiwyd barn staff y TCI am y dylanwadau ar eu penderfyniadau 

torgorchymyn/gorfodi, felly hefyd ceisiwyd rhai gwirfoddolwyr y Panel Gorchymyn 

Atgyfeiriad (PGA) ac ynadon llysoedd ieuenctid. Yn ôl y gyfraith, mae gan wirfoddolwyr 

PGA radd sylweddol o awdurdod o ran dylunio, monitro, diwygio, dirymu'n gynnar, a 

gorfodi Gorchmynion Atgyfeiriad. Maent yn gyfrifol am: 
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 gyd-gynhyrchu 'cytundeb' gyda'r person ifanc (er, fel y trafodwyd eisoes, eu bod yn 

ymarferol yn tueddu i bennu cynnwys y cytundeb); 

 monitro cynnydd y person ifanc gyda gofynion y cytundeb a gwneud diwygiadau 

iddo os a phan ofynnir amdanynt gan y person ifanc neu ei reolwr achos (er nad 

oedd yr un o'r bobl ifanc a gyfwelwyd yn ymddangos yn ymwybodol o'i hawl i 

ofyn am newid i'r cytundeb);  

 penderfynu a ddylid cyfeirio person ifanc yn ôl i'r llys i ddirymu'r gorchymyn yn 

gynnar os yw wedi gwneud cynnydd sylweddol; a 

 penderfynu a ddylid cychwyn achos torgorchymyn (h.y. awdurdodi'r TCI i wneud 

cais i ddychwelyd y person ifanc i’r llys) os yw'r person ifanc yn methu â chytuno i 

/ lofnodi cytundeb neu'n methu â chydymffurfio â'i ofynion. 

 

Mae'r ddeddfwriaeth – Deddf Pwerau Llysoedd Troseddol (Dedfrydu) 2000 – a 

chanllawiau statudol – Referral Order Guidance (YWG a’r BCI, 2015; 2018) – yn datgan 

yn glir mai aelodau'r Panel sydd i benderfynu a ddylid dychwelyd person ifanc sy’n destun 

Gorchymyn Atgyfeiriad i'r llys o dan gamau gorfodaeth. Gan hynny, roedd y ffactorau a 

oedd yn dylanwadu ar benderfyniadau aelodau'r Panel yn berthnasol iawn i'r astudiaeth 

hon. Mae rhai eisoes wedi'u rhannu mewn is-adrannau blaenorol – soniodd y rhai a 

gyfwelwyd am fudd pennaf y plentyn, dyletswydd y plentyn i gymryd cyfrifoldeb am ei 

droseddau, a dyletswydd aelodau'r Panel i wneud penderfyniadau na fyddai'n tanseilio 

hyder y cyhoedd yn y broses. 

Fodd bynnag, daeth yn amlwg o arsylwadau o Baneli ac o'r cyfweliadau â’u 

haelodau fod eu penderfyniadau, gydag un eithriad, yn cael eu dylanwadu fwyaf gan 

reolwyr achos y TCI. Pan ofynnwyd iddynt ddisgrifio amgylchiadau lle byddent yn anfon 

person ifanc yn ôl i'r llys am achos torgorchymyn, dywedodd pob un ac eithrio un o 

aelodau'r Panel y byddent yn gweithredu ar gyngor / cyfarwyddyd y rheolwr achos ac na 

fyddent yn cychwyn achosion llys oni bai ar gyngor y rheolwr achos: 

 

“Usually, if there’s a problem, the case manager will come in before the panel 

starts and say, ‘well look, he hasn’t been doin’ this, or that, I think we need to 

breach him’, and then usually we’ll say to the young person ‘well look, you haven’t 

been doin’ your order so we’re going to have to send you back to court’ and then 

we’ll usually get a rude response so we’ll tell him he’s goin’ back to court” 

       

                PGAV1, Pengaron 
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Nid oedd y rhan fwyaf o aelodau'r Panel yn teimlo'n ddigon hyderus i herio cyngor y 

rheolwr achos – hyd yn oed os oeddent yn teimlo bod y cyngor yn anghywir. Mae hyn yn 

cwestiynu diben y Panel. Os yw'r penderfyniad bob amser yn cael ei wneud gan y TCI, 

beth yw diben y Panel? Fel y cynghorwyd yn Adolygiad Lammy, dylai 'paneli cyfiawnder 

lleol' ddwyn gwasanaethau i gyfrif (gan gynnwys y TCI), yn ogystal â'r plentyn, drwy 

wirio nid yn unig a oedd y person ifanc wedi bod yn cydymffurfio â'r cytundeb ond hefyd a 

oedd y TCI wedi darparu digon o gefnogaeth i hwyluso cydymffurfiaeth (gweler 

argymhelliad 18 yn Lammy, 2017:43). 

Wedi dweud hynny, o ystyried ansawdd rhai o'r Paneli, nid oedd ymostwng i’r TCI  

o reidrwydd yn annymunol. Fel y nodwyd gan bedwar o aelodau'r Panel, mae'r rheolwyr 

achos yn adnabod y bobl ifanc yn llawer gwell nag unrhyw aelod o'r Panel: 

 

“The YOT knows best… sometimes we don’t even see the same young person more 

than once, they get different panels all the time… we get the report to read but we 

can’t get to know the young person based on that, not like the case manager knows 

them” 

                PGAV4, Llanfadog 

 

Mae'n dilyn, felly, y byddai'r rheolwyr achos mewn gwell sefyllfa i wybod pa 

benderfyniadau sydd er lles gorau'r bobl ifanc (er fel y trafodwyd, nid dyma'r prif 

ddylanwad, na hyd yn oed dylanwad sylweddol bob amser ar benderfyniadau gorfodaeth 

staff TCI, ac roedd dehongliadau amrywiol o ‘fudd gorau’). Amlygwyd bwysigrwydd cael 

llais cryf rheolwyr achos yn nhrafodion y Panel yn ystod un arsylwad o Banel lle 

dechreuodd Cadeirydd y Panel arddangos ei bŵer. Heb eiriolaeth y rheolwr achos o blaid y 

person ifanc, mae'n debygol y byddent wedi cael eu dychwelyd i'r llys am achos 

torgorchymyn yn seiliedig ar eu 'hagwedd' yn ystod cyfarfod y Panel. Ond ar olwg 

wahanol, gallai’r diffyg hyder ymhlith y rhan fwyaf o aelodau'r Panel i herio'r TCI alluogi 

rheolwyr achos nad oedd wedi cefnogi’r person ifanc yn ddigonol i barhau ar hyd y 

llinellau hynny, gan roi'r holl gyfrifoldeb ar y person ifanc i gwblhau'r gorchymyn. 

Rhoddodd yr un aelod o'r Panel a ddywedodd ei fod yn herio'r TCI ac yn gwneud 

penderfyniadau yn seiliedig ar yr hyn y mae'n credu sy'n iawn yr enghraifft ganlynol: 

 

“They [case manager] brought him back and wanted to revoke the order early. I 

looked at the contract and asked him what he’d done; he hadn’t done any of the 
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reparation and he couldn’t tell me anything he’d done! … Well obviously I weren’t 

havin’ none of that! Sometimes the YOS are really bad at this – they say ‘early 

revocation’ but the kid hasn’t done anything!”     

               PGAV3, Llanfadog 

 

Yn yr achos hwn, yn ôl aelod o'r Panel, roedd y rheolwr achos wedi ceisio gadael i'r 

gorchymyn ddod i ben heb wneud llawer o ymdrech i ymgysylltu â'r person ifanc. Cafwyd 

llond llaw o enghreifftiau yn Llanfadog yn ffeiliau achos y bobl ifanc a oedd yn ategu barn 

yr aelod hwn o'r Panel: pobl ifanc ar Orchmynion Atgyfeiriad o chwe mis neu lai lle'r oedd 

yr unig gysylltiadau a gofnodwyd unwaith bob wythnos neu bythefnos. Nid yw hyn 

ynddo'i hun yn broblem – mae'n bosibl bod y rheolwyr achos wedi cael rhesymau da dros 

ofyn am gyn lleied o gyfranogiad gan y bobl ifanc. Fodd bynnag, ni chofnodwyd unrhyw 

resymau pam nad oedd y dyrnaid hyn o bobl ifanc yn bodloni gofynion eu cytundebau. Pan 

ofynnwyd i un rheolwr achos am ddau berson ifanc yr oedd wedi'u goruchwylio'n flaenorol 

ar Orchmynion Atgyfeiriad, dywedodd mai'r rheswm nad oeddent wedi gwneud unrhyw 

waith ad-dalu oedd oherwydd nad oedd gan y TCI neb i ymgymryd â'r gwaith gyda'r bobl 

ifanc ar y pryd. Er y gallai hyn fod wedi rhoi dihangfa ffodus i'r bobl ifanc hyn (teimlai'r 

bobl ifanc fod gweithgareddau ad-dalu yn Llanfadog yn stigmateiddio a/neu'n ddibwrpas), 

serch hynny, roedd yn fethiant ar ran y TCI i gadw at eu rhwymedigaethau i'r bobl ifanc. 

Roedd ynadon hefyd yn aml yn gwrando ar gyngor y TCI ac yn gweithredu arno, 

gan eu bod yn ymddiried yn y TCI i wybod beth oedd orau i'r bobl ifanc. Adlewyrchwyd 

hyn yng nghysondeb gweithredu’r argymhellion a wnaed gan y TCI yn yr adroddiadau 

torgorchymyn. Fodd bynnag, yn wahanol i'r rhan fwyaf o aelodau'r Panel Gorchymyn 

Atgyfeiriad, roedd ynadon yn tueddu i gytuno â chyngor y TCI, yn hytrach nag ymostwng 

iddo. Roedd y pedwar ynad a gafodd eu cyfweld yn cytuno eu bod yn tueddu i weithredu 

cyngor y TCI ond eu bod yn eu herio a gwneud penderfyniadau dedfrydu amgen os 

oeddent yn anghytuno â'r cyngor neu'n credu ei fod yn gwrthdaro â'u canllawiau dedfrydu. 

Dywedodd y tri ynad ym Mhengaron eu bod yn fwyaf tebygol o fynd yn groes i gyngor y 

TCI mewn achosion a oedd wedi cyrraedd y trothwy ar gyfer dedfryd o garchar: 

 

“They [the TCI] don’t recommend custody for any young person any more… but 

clearly we will have cases which have to go to custody – where there is no other 

option. So yes, in those circumstances, we would definitely be going against the 

TCI’s advice”  

                 MAG3, Pengaron 
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6.3 Ffeiliau achos – penderfyniadau gorfodi mewn cyd-destun  

 

Roedd rhai o'r themâu a nodwyd uchod, megis 'cyfrifoldeb', 'budd gorau', a'r Safonau 

Cenedlaethol, yn amlwg mewn llawer o'r penderfyniadau gorfodi a gofnodwyd yn y 

ffeiliau achos. Fodd bynnag, drwy archwilio cyd-destun yr achosion o ddiffyg 

cydymffurfiaeth, nodwyd amrywiaeth o ffactorau eraill a gafodd effaith ar benderfyniadau 

gorfodi. Roedd y rhain yn cynnwys: gwahanol ddehongliadau o ymddygiad 'annerbyniol' 

ymhlith ymarferwyr; methiannau i ymchwilio i'r rhesymau dros dorri cyrffyw a gaiff ei 

fonitro’n electronig; canfyddiad rheolwyr achos o gyfrifoldebau i'r person ifanc; 

cyfyngiadau deddfwriaethol; ac ansawdd cyfathrebu. 

 

6.3.1 Dehongliadau o ymddygiad ‘annerbyniol’ 

 

Y ffordd orau o enghreifftio hyn yw'r penderfyniadau gwrthgyferbyniol a wnaed yn achos 

Harry a Nathan (y ddau o Bengaron). Roedd gan y ddau hanes o ansefydlogrwydd a statws 

'derbyn gofal', yn ogystal â llawer o drallodion eraill. Roedd gan Nathan sawl achos o 

ddiffyg cydymffurfio a gofnodwyd ar ei ffeil (yn bennaf, methiannau i fynychu 

apwyntiadau). Roedd cyfiawnhad dros yr 'ymddygiad' hwn ar sail yr anawsterau yr oedd 

yn eu profi, a nodweddwyd fel 'amgylchiadau eithriadol' a oedd yn cyfiawnhau gwyro o’r 

Safonau Cenedlaethol er mwyn osgoi camau gorfodi a chanolbwyntio ar wella ei 

amgylchiadau. 

 I'r gwrthwyneb, derbyniodd Harry rybudd ffurfiol cyntaf am ddiffyg cydymffurfio 

'annerbyniol' ar ôl iddo oleuo sigarét yng nghar y gweithiwr TCI. Rhoddwyd y rhybudd 

terfynol (ail) wedi iddo dorri ei gyrffyw tra'i fod allan gyda'i ffrindiau. Ar ôl derbyn y 

rhybudd hwn (a oedd yn bygwth dychwelyd i’r llys a dedfryd bosibl o garchar), rhedodd 

Harry i ffwrdd, gan golli ei banel cydymffurfio a thorri ei gyrffyw am dair nosonyn olynol. 

Cofnodwyd ei fod yn 'berson coll'. Yn y pen draw, cafodd ei godi gan yr heddlu. Ceisiodd  

y TCI unwaith eto gynnull panel cydymffurfio ond gwrthododd Harry fynychu. Fe'i 

anfonwyd yn ôl i’r llys wedyn ar sail ei doriadau cyrffyw, ac argymhellodd ei reolwr achos 

i'r llys yn yr adroddiad torgorchymyn i ymestyn y cyrffyw am fis arall – 

 

“to punish him for the breach”  

    (Dyfyniad o adroddiad torgorchymyn cyntaf Harry) 
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Yn amlwg, er bod diffyg cydymffurfiaeth Nathan wedi'i 'gyfiawnhau' ar sail yr anawsterau 

yr oedd yn eu profi, ni chafodd yr un safonau eu cymhwyso i Harry (gan reolwr achos 

gwahanol). Roedd y penderfyniad i ‘wyro rhag y Safonau Cenedlaethol’ a chanolbwyntio 

ar wella amgylchiadau Nathan yn dangos cymhwyso egwyddorion 'plant yn gyntaf' - 

'gwneud dim niwed' a gweithredu er ei 'fudd gorau'. I'r gwrthwyneb, roedd y 

penderfyniadau a wnaed gan reolwr achos Harry i anfon llythyr rhybuddio am 'ymddygiad 

annerbyniol'; cychwyn achos torgorchymyn er gwaethaf pryderon lles sylweddol; ac 

argymell i'r llys y dylid ei gosbi am ei ddiffyg cydymffurfiaeth, yn gwbl groes i'r 

egwyddorion hyn a nod hollgyffredinol 'plant yn gyntaf'. 

 

6.3.2 Methiant i ymchwilio i’r rhesymau dros dorri cyrffyw 

 

Soniwyd eisoes am y duedd ymhlith staff yn y ddau DCI i deimlo mwy o bwysau i 

gychwyn achosion llys am dorri cyrffyw a fonitrwyd yn electronig (CME) (adran 6.2.4). 

Roedd archwiliad o ffeiliau achos y bobl ifanc yn cefnogi'r canfyddiad hwn, ond datgelodd 

hefyd fater mwy sylfaenol yn Llanfadog gyda'r ffordd y cofnodwyd mân doriadau (h.y. y 

rhai llai na dwy awr).  

 Caiff y broblem gyntaf – sef mwy o duedd yn y ddau DCI i gymryd camau gorfodi 

ar gyfer ymyriad CME er gwaethaf cyfiawnhad rhesymol dros yr ymyriad – ei ddangoes 

orau gan yr hyn a ddigwyddodd i Harry (gweler yr adran flaenorol) ar ôl i'r llys osod 

estyniad cyrffyw un mis fel cosb am yr euogfarn wreiddiol am dorgorchymyn statudol. O 

fewn mis i'r gwrandawiad llys, roedd Harry wedi torri ei gyrffyw eto bedair gwaith. 

Digwyddodd un o'r achosion hyn oherwydd ei fod wedi camu y tu allan i'r hostel y cafodd 

ei dagio iddo yn ystod ei oriau cyrffyw er mwyn ysmygu. Cyfiawnhad Harry am yr 

ymyriad arall oedd ei fod yn teimlo'n anniogel yn yr hostel, a oedd yn adnabyddus am letya 

troseddwyr hŷn: 

  

“It’s not fair… they put me in a shit hostel full of crackheads… I said ‘I aint stayin’ 

there’… it’s the worst one I’ve ever been in. I been in there before for… eight days. 

And my… police were there every single night. And that weren’t even because of 

me… I come back, everything was smashed up, blood everywhere” 

                  Harry, Pengaron 

 

Cefnogwyd barn Harry bod yr hostel arbennig hon yn anniogel gan bobl ifanc eraill a oedd 

wedi'u lleoli yno (e.e. Blayne – gweler y dyfyniad ym Mhennod 5, adran 5.2.2.1) a chan 

lawer o staff Pengaron. Er gwaethaf protestiadau'r TCI, parhaodd y Gwasanaethau Plant i 
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ddefnyddio'r lle gwely a brecwast hwn fel llety dros dro i blant mor ifanc ag 16 oed. Ac 

eto, er i'r problemau gyda'r llety gael eu cydnabod gan ei reolwr achos, cofnodwyd yr 

ymyriadau hyn ar ei adroddiad torgorchymyn fel enghreifftiau o achosion 'annerbyniol' o 

ddiffyg cydymffurfio. Yn hytrach na mynd â Gwasanaethau Plant i'r llys i'w dal yn atebol 

am fethu â rhoi Harry mewn llety diogel ac am ei roi mewn perygl o niwed, aethwyd â 

Harry i'r llys am dorri ei orchymyn. Mae hyn yn gwbl groes i egwyddorion 'plant yn 

gyntaf': atebolrwydd gwasanaethau, gwneud dim niwed, a gweithredu er lles pennaf y 

plentyn.  

 Y mater arall mewn perthynas â'r CME oedd methiant gan reolwyr achos yn 

Llanfadog i ymchwilio i bob ymyriad a gofnodwyd gan y Gwasanaeth Monitro Electronig. 

Er bod y rheolwyr achos yn ceisio'r rheswm dros doriadau mawr (dwy awr neu fwy), roedd 

yn gyffredin dod o hyd i gyfeiriadau mewn adroddiadau torgorchymyn at fân-doriadau a 

oedd, gyda'i gilydd, yn cronni i fwy na dwy awr (dyma’r drothwy lle gellir anfon llythyr 

rhybuddio). Fodd bynnag, nid oedd sôn am y mân doriadau hyn yn nodiadau achos y 

person ifanc, ac nid oedd unrhyw dystiolaeth i awgrymu bod y rhesymau drostynt wedi'u 

hymchwilio. Dim ond ar ôl iddynt gronni i gyfanswm o ddwy awr neu fwy y rhoddwyd 

sylw i'r mân doriadau hyn, ac ar yr adeg honno anfonwyd llythyr rhybuddio yn hysbysu'r 

plentyn ei fod mewn perygl o gael ei ddychwelyd i'r llys am dorri’r gorchymyn. I'w 

gyferbynnu, ym Mhengaron, rhoddwyd ystyriaeth i bob un ymyriad, waeth pa mor fach. Pe 

bai rheswm derbyniol yn cael ei roi am ymyriad, byddai'n cael ei streicio o’r ‘cyfrif amser’ 

ymyriadau cyrffyw. 

  

6.3.3 Cyfrifoldebau i’r person ifanc 

 

Roedd achos Kian (Llanfadog) yn amlygu sut y gallai canfyddiad rheolwyr achos o'u 

cyfrifoldebau i'r bobl ifanc effeithio ar eu penderfyniadau torgorchymyn/gorfodi. 

Dychwelwyd Kian i’r llys ar ôl methu â mynychu pedair sesiwn oruchwylio olynol ar 

ddechrau ei orchymyn. Fodd bynnag, nid oedd yr amgylchiadau mor syml. Roedd Kian, 

mewn gwirionedd, wedi cyrraedd ei sesiwn oruchwylio gyntaf gyda'i reolwr achos, er iddo 

ddweud yn y llys pan gafodd y ddedfryd na fyddai'n mynychu. Cyrhaeddodd swyddfa’r 

TCI, dim ond i gael gwybod bod ei reolwr achos wedi mynd ar wyliau ac y byddai'n rhaid 

iddo aros hanner awr i weld y rheolwr achos 'ar ddyletswydd'. Gwrthododd Kian aros, a 

gwrthododd ymhellach i fynychu unrhyw sesiynau nes i'w reolwr achos ddychwelyd. Pan 

ddychwelodd ei reolwr achos, ceisiodd achos llys torgorchymyn am bedwar methiant 

'annerbyniol' Kian i gydymffurfio. Roedd hyn yn dangos safonau dwbl: er bod disgwyl i 
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Kian roi gwybod i'w reolwr achos am unrhyw absenoldebau, nid oedd y rheolwr achos yn 

credu bod ganddo rwymedigaeth gyfatebol i roi gwybod i Kian am ei absenoldebau (nac 

am unrhyw newid i'w gynllun / gweithiwr goruchwylio). 

 

6.3.4 Cyfyngiadau deddfwriaethol 

 

Mae amgylchiadau torgorchymyn Liam (Llanfadog) yn enghreifftio effaith bosibl 

cyfyngiadau deddfwriaethol ar arferion gorfodi. Dychwelwyd Liam i’r llys am wrthod 

cytuno i gytundeb Gorchymyn Atgyfeiriad. Yn wreiddiol, cafodd ei ddedfrydu i Orchymyn 

Atgyfeiriad 9 mis. Cafodd hwn ei ymestyn yn ddiweddarach i 12 mis (yr uchafswm a 

ganiateir yn ôl y gyfraith) oherwydd trosedd bellach. Tra'i fod ar y gorchymyn, cyflawnodd 

drosedd arall eto. Credai'r ynadon mai'r opsiwn gorau i Liam oedd Gorchymyn Atyfeiriad, 

ond ni allent ymestyn yr un presennol gan eu bod eisoes wedi'i ymestyn i'w derfyn uchaf. 

Yn hytrach, penderfynasant osod Gorchymyn Atgyfeiriad 4 mis newydd y byddai'n ei 

ddechrau'n syth ar ôl cwblhau’r un presennol. Oherwydd y cynnydd da yr oedd yn ei 

wneud, penderfynodd ei reolwr achos wneud cais i'r Panel i ddirymu'r Gorchymyn 

Atyfeiriad presennol yn gynnar; drwy wneud hynny, gallai ddechrau ar yr un newydd yn 

gynt a gorffen y ddau o fewn 12 mis. Cytunodd y Panel; a mynychodd Liam 'Banel 

terfynol' ar gyfer y Gorchymyn Atyfeiriad presennol. Yno, ar ôl ei longyfarch am wneud 

cystal, trodd aelodau'r Panel eu sylw ar unwaith at sefydlu cytundeb ar gyfer y Gorchymyn 

Atyfeiriad newydd. Roedd Liam wedi drysu gan ei fod yn credu bod y 'Panel terfynol' yn 

golygu nad oedd yn ofynnol iddo fynychu'r TCI mwyach. Gadawodd yr ystafell ac yna 

gwrthododd fynychu 'Panel cychwynnol' newydd. Er bod hyn yn dangos gwendid mewn 

cyfathrebu (gweler yr is-adran nesaf), mae hefyd yn adlewyrchu rhai cyfyngiadau yn y 

ddeddfwriaeth. Roedd bwriadau'r rheolwr achos wrth ddirymu'r gorchymyn yn gynnar yn 

adlewyrchu ei chonsyrn am fudd gorau Liam; ond nid oedd ganddi ddewis ond gofyn i'r 

Panel gytuno i ddychwelyd Liam i'r llys am achos torgorchymyn pan wrthododd ef 

deirgwaith i fynychu Panel newydd. Efallai na fyddai'r sefyllfa hon wedi codi pe bai'r 

ddeddfwriaeth wedi caniatáu i'r ynadon ymestyn y Gorchymyn Atyfeiriad gwreiddiol tu 

hwnt i 12 mis – gan negyddu'r angen i ddatblygu cytundeb newydd. 

 

6.3.5 Ansawdd cyfathrebu 

 

Roedd yn amlwg bod cyfathrebu gwael wedi effeithio ar achosion Liam a Kian. Cafwyd 

enghraifft arall o hyn yn achos Chris (Pengaron). Roedd ar Orchymyn Atgyfeiriad ac yn 
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ymddangos fel pe bai ar y trywydd iawn i orffen y gorchymyn hwn yn llwyddiannus – 

roedd ganddo ddau fis ar ôl pan adolygwyd ei ffeil achos am y tro cyntaf. Fodd bynnag, fis 

yn ddiweddarach, ymddengys fel petai wedi ymddieithrio'n sydyn o'r gorchymyn – gan 

wrthod mynchu unrhyw apwyntiadau. Dechreuwyd achos llys torgorchymyn, a 

mynychodd yr ymchwilydd hwn y gwrandawiad. Daeth y rhesymau dros ei 'ymddieithrio' 

sydyn yn glir: credai fod y Gorchymyn i fod i orffen fis ynghynt. O'i ran ef, roedd wedi 

cwblhau'r Gorchymyn. Roedd ei reolwr achos wedi ceisio egluro iddo fod y Gorchymyn 

wedi dechrau ar ddiwrnod y cynullwyd y Panel cychwynnol, nid ar ddiwrnod dedfrydu 

(roedd mis wedi pasio rhwng dedfrydu a'r Panel cychwynnol), ond roedd Chris yn bendant 

ei fod wedi 'gwneud ei amser'.  

 Mae'n amlwg nad oedd y llys a osododd y gorchymyn na'i reolwr achos wedi 

sicrhau ei fod yn deall nad oedd cyfnod y Gorchymyn Atgyfeiriad yn dechrau nes bod y 

cytundeb wedi'i ddatblygu a'i lofnodi. Er gwaethaf ymdrechion ei reolwr achos i'w annog i 

orffen y Gorchymyn, gwrthododd Chris. Ar ôl rhoi tri rhybudd ffurfiol iddo, dywedodd ei 

reolwr achos wrtho ei bod am gychwyn achos torgorchymyn. Fe'i ddychwelwyd i'r llys. Er 

i'r llys ystyried y camddealltwriaeth hwn a chaniatáu i'w orchymyn barhau heb osod 

unrhyw gosbau, fe'i rhybuddiwyd bod yn rhaid iddo gydymffurfio â chyfarwyddiadau ei 

reolwr achos am y mis cyfan oedd ar ôl, neu fel arall byddai'n cael ei ddwyn ymaith o flaen 

y llys eto a gellid ei ail-ddedfrydu. Byddai hyn yn golygu mynd i'r gwasanaeth prawf gan 

ei fod ychydig ddyddiau i ffwrdd o'i ben-blwydd yn 18 oed. 

 

6.3.6 Myfyrdod byr 

 

Er nad oedd bob amser yn bosibl nodi'r rhesymeg y tu ôl i benderfyniadau gorfodi yn y 

ffeiliau achos, roedd yn amlwg bod y penderfyniadau i orfodi gorchmynion yn cael yr 

effaith, os nad bob amser y bwriad, o osod cyfrifoldeb llwyr ar y plant am eu methiannau i 

gydymffurfio â'r gorchmynion. Roedd hyn er gwaetha’r ffaith bod rhai achosion o ddiffyg 

cydymffurfio wedi codi yn sgîl methiannau gan y TCI  / ynadon i esbonio'r gofynion i'r 

person ifanc; weithiau drwy ddehongliadau rhy lym o ymddygiad 'annerbyniol'; drwy 

fethiant i ymchwilio i'r rhesymau dros dorri cyrffyw (Llanfadog yn unig); a/neu thrwy 

fethiant gan reolwyr achos i gynnal eu cyfrifoldebau i'r plentyn. Yr hyn a amlygodd y 

ffeiliau achos yn fwy na dim oedd yr ystod eang o benderfyniadau a wnaed gan 

ymarferwyr – h.y. y cyfle i arfer 'disgresiwn proffesiynol'. Ymhelaethir ar hyn ym 

Mhennod 7 (gweler adran 7.3).  
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6.4 Adroddiadau Torgorchymyn 

 

Dadansoddwyd sampl ar hap o 16 o adroddiadau torgorchymyn gan bob DCI er mwyn cael 

y wybodaeth ganlynol: y rhesymau a roddwyd gan y TCI am gychwyn achosion 

torgorchymyn (h.y. yr achosion 'annerbyniol' o fethiannau i gydymffurfio); argymhellion y 

TCI i'r ynadon ynghylch y canlyniad mwyaf addas; a'r rhesymeg, neu gyfiawnhad, gan 

awdur yr adroddiad dros wneud yr argymhellion penodol hynny. 

Ym Mhengaron, dilynodd pob adroddiad dempled generig a ddatblygwyd gan y 

TCI. Roedd disgwyl i'r awdur roi manylion am y methiannau i gydymffurfio; unrhyw 

ddiffyg cydymffurfio blaenorol; y cynnydd a wnaed ar y gorchymyn; a’r argymhellion a 

wnaed gan y TCI ar gyfer canlyniad addas. Er nad oedd yr un o'r adroddiadau'n gwyro oddi 

wrth y templed hwn, byddai rhai awduron yn cynnwys llawer mwy o fanylion yn yr adran 

"Cynnydd a Chyflawniadau mewn Perthynas â Gofynion y Gorchymyn" nag eraill.  

Yn Llanfadog, nid oedd templed generig wedi'i ddatblygu gan y TCI. Oherwydd 

hyn, roedd y strwythur, y fformat a'r wybodaeth a gynhwyswyd yn yr adroddiadau yn 

amrywio yn ôl yr awdur. Wedi dweud hynny, nododd pob adroddiad y methiannau i 

gydymffurfio (er nad amgylchiadau'r diffyg cydymffurfio bob amser); unrhyw ddiffyg 

cydymffurfio blaenorol â gorchmynion statudol; ac argymhellion ar gyfer canlyniad addas. 

Yn Llanfadog hefyd, roedd rhai awduron yn cynnwys mwy o fanylion mewn perthynas â 

chynnydd y person ifanc gyda'i orchymyn a'i gyflawniadau. Yn y ddau DCI, roedd yr 

adroddiadau a oedd yn rhoi llai o bwyslais ar gynnydd a chyflawniadau'r person ifanc 

hefyd yn tueddu i fabwysiadu iaith ddialgar fel yr angen i 'gosbi' neu osod 'cosb addas' i’r 

person ifanc. 

Yn y ddau DCI, yr achosion o 'ddiffyg cydymffurfio annerbyniol' a nodwyd amlaf 

oedd ymyriad cyrffyw, ac yna sesiynau goruchwylio a gollwyd. Yn y rhan fwyaf o 

adroddiadau, cyfeiriwyd at rhwng dau a 6 achos o 'fethiannau annerbyniol i gydymffurfio', 

a ddangosodd nad oedd y polisi 'tair streic' fel y'i gelwir yn cael ei ddefnyddio'n gyson. 

Anaml y nodwyd mai colli apwyntiadau oedd yr unig reswm dros gychwyn achosion 

torgorchymyn, oni bai bod y person ifanc wedi methu mynychu'r Panel Gorchymyn 

Atgyfeiriad cychwynnol dro ar ôl tro. 

Roedd yr iaith a ddefnyddiwyd gan awduron yr adroddiadau yn yr adran 

'argymhellion' yn syndod o oddefol (passive) yn y ddau DCI.94 Yn aml, ac yn enwedig lle'r 

oedd dedfryd o garchar yn bosibilrwydd, dewisodd yr awduron roi gwybod i'r llys am yr 

opsiynau sydd ar gael iddynt yn hytrach na mynegi dewis penodol. Ynghyd â hyn oedd, fel 

                                                           
94 Yn y rhan fwyaf o adroddiadau ond nid pob un. 
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arfer, datganiad o barodrwydd y TCI i barhau i weithio gyda/cefnogi'r person ifanc. O 

ystyried mai awdur yr adroddiad oedd y rheolwr achos (fel arfer) ac felly bod ganddo 

ddiddordeb yng nghanlyniad y llys, ymddengys yn rhyfedd i beidio defnyddio’r cyfle i 

ddylanwadu ar benderfyniadau'r llys drwy fethu â dadlau o blaid y canlyniad a ffefrir. Pan 

holwyd tri rheolwr achos ym Mhengaron a dau yn Llanfadog am hyn, meddant fod y dull 

hwn yn cael ei ddefnyddio'n gyffredin pan oeddent yn teimlo bod y bobl ifanc wedi 

dihysbyddu pob cyfle yn y gymuned fel bod dedfryd o garchar yn anochel. Drwy fethu â 

rhoi dadl ymlaen ar gyfer cadw’r plentyn ar orchymyn yn y gymuned, tra'n gwneud 

datganiad fel “at this juncture, the court may feel that the only remaining option is to 

sentence [person ifanc] to a period in custody”, roeddent yn cynghori'r llys i osod dedfryd 

o garchar tra'n cadw at eu polisi lleol o beidio byth ag argymell dedfryd o garchar. 

Yr argymhelliad mwyaf cyffredin a wnaed gan yr awduron yn y ddau DCI oedd i'r 

gorchymyn barhau ac i'r llys ailategu pwysigrwydd cydymffurfiaeth i'r person ifanc. 

Amlygodd hyn sut mai eu prif amcan oedd ceisio 'gorfodi' cydymffurfiaeth y plentyn, yn 

hytrach na gosod cosb. Unwaith eto, mae hyn yn ‘cyfrifoldebi’ y plentyn yn llwyr am 

gydymffurfiaeth. Fodd bynnag, weithiau, ac yn enwedig ar gyfer troseddau torgorchymyn 

eildro neu drydydd tro, byddai'r argymhelliad yn cynnwys gosod oriau ychwanegol o ad-

dalu neu waith di-dâl (er mai anaml y defnyddiwyd y gofyniad gwaith di-dâl gan ynadon 

ym Mhengaron). Dim ond tri o'r adroddiadau ym Mhengaron a phedwar yn Llanfadog 

oedd yn cynnwys argymhelliad i'r Gorchymyn gael ei ddirymu ac i orchymyn mwy 

beichus gael ei osod; a dim ond un adroddiad yn y ddau DCI a argymhellodd dirymu’r 

gorchymyn presennol o blaid gorchymyn llai beichus. Ni wnaeth y naill DCI na’r llall 

argymell dedfryd o garchar yn echblyg, er, fel y trafodwyd uchod, yr awgrymwyd dedfryd 

o garchar weithiau. 

Roedd y rhesymeg dros wneud argymhellion gwahanol yn bennaf ar sail sawl 

gwaith yr oedd person ifanc wedi torri'r gorchymyn o'r blaen. Roedd achosion 

torgorchymyn am y tro cyntaf yn tueddu i gael argymhelliad i 'atgyfnerthu pwysigrwydd 

cydymffurfio', tra bod achosion dilynol o dorgorchymyn yn tueddu i gynnwys elfen o gosb 

hefyd. Fodd bynnag, roedd gwahaniaeth amlwg hefyd rhwng rhai awduron – gyda rhai yn 

amlwg yn ffafrio dull mwy cosbol ac eraill yn pwysleisio'r anawsterau yr oedd y bobl ifanc 

yn eu hwynebu. 

 Yn gyffredinol, ymddengys bod diffyg manylder yn yr adroddiadau torgorchymyn, 

yn enwedig o gymharu ag adroddiadau cyn dedfrydu. Gan dybio bod person ifanc yn 

pledio’n ddieuog i'r cyhuddiad o dorgorchymyn statudol, byddai'n rhaid i'r TCI brofi bod y 

person ifanc wedi methu "heb esgus rhesymol" i gydymffurfio â'r gorchymyn (gweler 
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Pennod 2, adran 2.4.3). O ystyried bod ansawdd yr ymgysylltu rhwng yr ynadon a'r person 

ifanc ac (os oedd yn bresennol) ei riant / gwarcheidwad yn aml yn wael (gweler Pennod 5, 

adran 5.2.4.1); bod ansawdd y cyfreithwyr i'w weld yn amrywiol iawn (yn aml yn wael – 

gweler yr is-adran nesaf); ac mai anaml y gofynnodd yr ynadon unrhyw gwestiynau i 

gynrychiolydd y TCI yn y llys; y brif ffynhonnell a oedd yn llywio penderfyniadau 

dedfrydu oedd yr adroddiadau torgorchymyn. Mae'n dilyn, felly, fod angen iddynt fod yn 

llawer mwy cynhwysfawr os yw ynadon yn mynd i allu gwneud penderfyniadau gwybodus 

yn gyson.95 Roedd yn anodd gweld sut y gallai'r ynadon lunio barn wybodus ynglŷn â 

'rhesymoldeb' y methiannau i gydymffurfio yn seiliedig ar adroddiad prin ddwy dudalen.96 

Wrth gwrs, efallai y ceir achosion lle mae adroddiad minimalaidd yn fwy addas, ond 

dylai’r awduron bob amser ystyried a yw cynnwys eu hadroddiadau yn cynrychioli budd 

gorau'r bobl ifanc yn ddigonol. 

Yn wahanol i adroddiadau cyn dedfrydu, nid oedd system adborth ar gyfer 

adroddiadau torgorchymyn. Roedd hyn yn golygu nad oedd y staff yn gwybod pa mor 

ddefnyddiol oedd eu hadroddiadau, na pham nad oedd ynadon weithiau'n gweithredu eu 

hargymhellion. Yn Llanfadog, codwyd pryder pellach gan rai ymarferwyr ynglŷn â'r diffyg 

goruchwyliaeth reolaidd gyson o'r adroddiadau torgorchymyn (ac, o ran hynny, o 

benderfyniadau yn fwy cyffredinol), fel nad oedd yr adroddiadau'n cael sicrwydd ansawdd 

yn gyson na'u cydlofnodi gan reolwr.  

 

6.5 Y Llys: trafodion, penderfyniadau, a chanlyniadau torgorchymyn 

 

Roedd y mwyafrif helaeth o bobl ifanc a ddychwelwyd i’r llys am droseddau 

torgorchymyn yn cyfaddef eu 'heuogrwydd'. Roedd hyn yn golygu mai anaml y bu'n rhaid 

cyrraedd y trothwy ar gyfer profi euogfarn o drosedd torgorchymyn statudol – h.y. profi, i'r 

safon droseddol (‘tu hwnt i amheuaeth resymol’), fod y diffyg cydymffurfiaeth wedi 

digwydd "heb esgus rhesymol". Mae hyn yn peri pryder arbennig gan fod llawer o staff yn 

y ddau DCI wedi dweud eu bod weithiau'n cychwyn achosion torgorchymyn er bod 

'rhesymau da' dros beidio â chydymffurfio gan y person ifanc – rhesymau a fyddai'n 

debygol o gyfrif fel "esgus rhesymol". Pan ofynnwyd iddynt mewn cyfweliad pam eu bod 

wedi pledio'n 'euog' i'r cyhuddiadau torgorchymyn statudol, dywedodd tri o'r bobl ifanc ym 

Mhengaron a phedwar o'r rhai yn Llanfadog eu bod wedi cael eu cynghori i wneud hynny 

                                                           
95 Wrth gwrs, gallai'r ynadon gyfeirio'n ôl at yr adroddiadau cyn dedfrydu, ond efallai eu bod wedi dyddio, yn 

amherthnasol ac yn canolbwyntio gormod ar risg at ddibenion gwrandawiad torgorchymyn. Gellid dadlau na ddylid ail-

ddefnyddio adroddiadau cyn dedfrydu o gwbl gan eu bod wedi'u hysgrifennu ar gyfer ymddangosiad llys penodol, a dim 

ond yn berthnasol ar adeg benodol. 
96 Unwaith eto, mae hyn yn cyfeirio at y rhan fwyaf o adroddiadau ond nid pob adroddiad. 
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gan eu cyfreithiwr, a dywedodd y person ifanc arall ym Mhengaron ei bod yn 'haws' 

gwneud hynny.  

 Yn ystod y gwrandawiadau torri a arsylwyd (dau ym Mhengaron, tri yn Llanfadog), 

ni wnaeth yr ynadon unrhyw ymdrech i graffu ar amgylchiadau'r diffyg cydymffurfio, nac 

ymdrechion y TCI i hyrwyddo ymgysylltiad y person ifanc â'r gorchymyn. Fodd bynnag, 

hyd yn oed pe baent wedi holi'r TCI yn y llys, mae'n debyg na fyddent wedi gallu cael 

atebion boddhaol yn Llanfadog. Y rheswm am hyn yw bod gan Lanfadog 'dîm llys' 

penodedig – staff yn y TCI heb unrhyw gyfrifoldebau rheoli achos a oedd yn gyfrifol am 

gynrychioli'r TCI yn y llys. Roedd yn anghyffredin iawn i reolwr achos – yr unig berson yn 

y TCI gyda digon o wybodaeth am fanylion yr achos ac amgylchiadau'r plentyn – 

fynychu'r llys. Er bod gan Bengaron swyddog llys penodedig hefyd, roedd yn llawer mwy 

cyffredin gweld y rheolwr achos yn mynd gyda'r person ifanc i'r llys ym Mhengaron. 

Yn y gwrandawiadau torgorchymyn a arsylwyd, nid oedd unrhyw graffu ychwaith 

ar gyfiawnhad ysgolion dros wahardd pobl ifanc; methiant yr Awdurdod Addysg Lleol i 

ddarparu addysg i'r rhai o dan 16 oed; na'r Gwasanaethau i Blant am fethu â darparu llety 

addas (neu hyd yn oed lety diogel, mewn rhai achosion) ar gyfer pobl ifanc yn eu gofal. 

Nodwyd y rhain i gyd gan staff TCI fel ffactorau a gafodd effaith sylweddol ar 

gydymffurfiaeth person ifanc â gorchymyn statudol, ac eto ni chafodd yr un o'r sefydliadau 

/ awdurdodau hyn eu dwyn i gyfrif. Yr unig barti y craffwyd ar ei ymddygiad yn y llys 

oedd y person ifanc, ac weithiau ei riant/rhieni – ond byth y rhieni corfforaethol. 

Ymddengys bod y cyfreithwyr yn y llys yn amrywio o ran ansawdd a 

dibynadwyedd. Nid oedd llawer yn trafferthu cwrdd â'r person ifanc yr oeddent yn ei 

gynrychioli cyn y gwrandawiadau. Er bod gan bob person ifanc gynrychiolaeth gyfreithiol 

ar ffurf cyfreithiwr, roedd ansawdd gwael llawer o gyfreithwyr yn amddifadu pobl ifanc 

amddiffyniad priodol. Disgrifiodd llawer o'r staff ym Mhengaron y tebygolrwydd o gael 

cynrychiolaeth dda fel "pot luck". Mewn un gwrandawiad llys yn Llanfadog, lle cafodd 

plentyn ei gyhuddo o drosedd torgorchymyn statudol ynghyd â thair trosedd wahanol, 

roedd yn amlwg nad oedd y cyfreithiwr wedi darllen adroddiad cyn dedfrydu'r person ifanc 

cyn ei gynrychioli yn y llys. Dywedodd un o'r rheolwyr achos yn Llanfadog am 

gyfreithwyr eraill:  

 

“having a five-minute chat with the young person before going into court – that’s their 

idea of ‘getting to know the client’” 

                    CM6, Llanfadog 
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Yn y ddau DCI, roedd yn ymddangos bod ymddygiad y person ifanc yn y llys yn effeithio 

ar y canlyniad. Mewn rhai achosion roeddent yn fwy tebygol o dderbyn dedfryd o garchar 

pe byddent yn dweud yn y llys y byddai'n well ganddynt gael eu "hanfon i lawr" (“sent 

down”) yn hytrach na chydymffurfio â gorchymyn cymunedol. Roedd lefel yr ymgysylltu 

rhwng yr ynadon a'r person ifanc (a'u rhiant / gwarcheidwad, os oedd yn bresennol) yn 

finimal yn y rhan fwyaf o achosion. Ychydig iawn o fewnwelediad i'r troseddau a gafwyd 

yn y llys; dibynnai'r ynadon bron yn gyfan gwbl ar yr adroddiadau cyn dedfrydu / 

torgorchymyn / cynnydd i lywio eu penderfyniadau. Mae'r diffyg hwn wrth gynnal 

gwrandawiadau'r llys yn amlygu ymhellach bwysigrwydd darparu adroddiadau 

cynhwysfawr i'r llysoedd. 

 

6.6 Casgliad 

 

Gofynnwyd tri chwestiwn yn y cyflwyniad i'r bennod hon: ar ba sail y mae plant yn cael eu 

dychwelyd i’r llys gan y TCI neu'r Panel Gorchymyn Atgyfeiriad; ar ba sail y cânt eu 

heuogfarnu; ac, ar ba sail y mae ynadon yn penderfynu sut i ymateb i gyfaddefiad neu 

ganfyddiad o 'euogrwydd'? Daw'r bennod hon i ben drwy nodi’r materion allweddol sydd 

wedi dod i'r amlwg mewn ymateb i'r cwestiynau hyn. 

 Yn gyntaf, ar ba sail y mae plant yn cael eu dychwelyd i’r llys? Mae tair thema 

dreiddiol yn dod i'r amlwg mewn cysylltiad â hyn: cyfrifoldeb, risg, a 'Safonau' (proses). 

Roedd y pwyslais ar gyfrifoldeb plant am fethu â chydymffurfio â'u gorchmynion yn 

gyffredin, fel yr adlewyrchir yn y sgyrsiau / cyfweliadau ac yn y ffeiliau achos. Hyd yn oed 

pan nodwyd 'budd gorau' – er enghraifft defnyddio gorfodaeth fel mecanwaith i osod 

ffiniau ac/neu i gael y plentyn 'yn ôl ar y trywydd iawn', a lle mai'r unig argymhelliad a 

wnaed i'r ynadon oedd ailadrodd i'r plentyn 'bwysigrwydd cydymffurfio' – roedd yr holl 

gyfrifoldeb am fethu â chydymffurfio wedi'i osod yn llawn ar y plentyn. Er bod y rhan 

fwyaf o staff TCI (i raddau amrywiol) yn cydnabod ac yn arsylwi eu cyfrifoldeb hwy i 

helpu'r plentyn i gydymffurfio (drwy ddefnyddio gwahanol 'dactegau', megis rhoi lifftiau i 

apwyntiadau), pe bai'r plentyn yn parhau i fethu â chydymffurfio, yna cyfrifoldeb y plentyn 

oedd hynny. 

 Roedd 'risg' hefyd yn treiddio’r trafodaethau: ystyriwyd bod canfyddiadau o 'risg' y 

plentyn i eraill, a'r 'risg' i enw da'r TCI/ llysoedd, yn rhesymau dros orfodi gorchmynion. 

Yn arwyddocaol, nid ystyriwyd risg y TCI/llysoedd/SCI i'r plentyn (gweler Evans, 2017). 

Yr unig eithriad i hyn oedd y tri rheolwr achos a oedd yn gwrthwynebu gorfodaeth 

oherwydd eu bod yn credu ei fod yn broses gynhenid niweidiol.  
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 Roedd dylanwad y Safonau Cenedlaethol  – neu yn hytrach, o gamddehongliad o’r  

Safonau – hefyd yn dreiddiol, ac wedi'i gysylltu'n agos â chanfyddiadau o 'risg' i enw da'r 

TCI pe na byddent yn gweithredu'r Safonau'n llym. Roedd y farn hon am orfodaeth yn cael 

ei llywio yn ei hanfod gan brosesau; yn amlwg nid y plentyn oedd y prif bryder. Roedd 

pryder am gadw at (ddehongliad ffug) y Safonau yn aml yn cymryd blaenoriaeth dros 

bryderon staff y TCI am yr anawsterau yr oedd plant yn eu cael oherwydd eu 

hamgylchiadau 'anhrefnus'. Felly, hyd yn oed pan oedd y staff yn cydnabod bod 

amgylchiadau’r plant yn effeithio ar ddiffyg cydymffurfiaeth i raddau helaeth, roedd y 

plant o hyd yn cael eu dal yn gyfrifol oherwydd y pryder hwn am weithredu'r Safonau. 

 Darparwyd ateb syml i'r ail gwestiwn: sail euogfarn y rhan fwyaf o blant am 

droseddau torgorchymyn statudol oedd eu cyfaddefiad o’r drosedd. Mae'n ymddangos bod 

plant yn cael eu cynghori'n systematig i gyfaddef euogrwydd am y troseddau 

torgorchymyn, ac mae hyn yn codi pryderon sylweddol am broses briodol (due process) 

(neu ei habsenoldeb). Roedd yn golygu nad oedd yn rhaid i'r corff erlyn brofi bod eu diffyg 

cydymffurfio wedi digwydd "heb esgus rhesymol". Yng ngoleuni'r trafodaethau gydag 

ymarferwyr a rheolwyr y TCI  (nododd llawer ohonynt amgylchiadau 'anhrefnus' fel 

esboniad am ddiffyg cydymffurfio plant), ac yng ngoleuni'r canfyddiadau sy'n deillio o'r 

ffeiliau achos a chyfweliadau â phobl ifanc am amgylchiadau eu diffyg cydymffurfio, 

mae'n ymddangos yn debygol nad oedd llawer o'r achosion o ddiffyg cydymffurfio a 

glywyd yn y llys, mewn gwirionedd, yn gyfystyr â throseddau torgorchymyn statudol. 

 O ran y trydydd cwestiwn – ar ba sail y gwnaeth ynadon eu penderfyniadau 

dedfrydu – mae'n ymddangos mai'r prif ddylanwad oedd yr argymhellion a wnaed gan y 

TCI yn yr adroddiadau torgorchymyn. Unwaith eto, mae hyn yn cysylltu'n ôl â'r mater 

cyntaf o gyfrifoldeb: mae gan y llys y pŵer i ddal gwasanaethau'n atebol am eu 

methiannau. Fodd bynnag, drwy weithredu argymhellion y TCI yn unig (neu ddewis 

'cosbau' llymach), roeddent hwythau hefyd yn tybio mai dim ond y plentyn oedd yn 

gyfrifol am gydymffurfio. 

 Mae'r bennod nesaf yn ystyried y materion hyn, ynghyd â chanfyddiadau eraill a 

amlygwyd yn y ddwy bennod flaenorol, mewn perthynas â nod ac egwyddorion 

athroniaeth 'plant yn gyntaf' fel y nodir ym Mhennod 1. 
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Pennod 7: Trafodaeth o ganfyddiadau’r astudiaeth 
 

7.0 Cyflwyniad 

 

Bydd y darllenydd yn cofio mai nod hollgyffredinol yr ymchwiliad hwn oedd canfod a yw, 

ac i ba raddau mae, arferion torgorchymyn/gorfodi yn Nhimau Cyfiawnder Ieuenctid 

Cymru a'u Llysoedd Ieuenctid cysylltiedig, yn seiliedig ar athroniaeth 'plant yn gyntaf'. Ar 

ôl cyflwyno canfyddiadau'r ymchwiliad yn y tair pennod flaenorol, mae'r bennod hon yn 

eu cwestiynu, gan gyfeirio at y llenyddiaeth academaidd, polisi ac ymchwil empirig ar 

'blant yn gyntaf' a diffyg cydymffurfiaeth/gorfodaeth a gyflwynwyd ym Mhenodau 1 a 2.  

 Mae Adran 7.1 yn canolbwyntio ar y bobl bwysicaf yn yr astudiaeth hon: y plant eu 

hunain. Ym Mhennod 1 (adran 1.1), nodwyd y rhesymweithiau sylfaenol ar gyfer 

athroniaeth 'plant yn gyntaf': yn gyntaf, anaeddfedrwydd cymharol plant a'u gallu 

cyfyngedig iawn i ddylanwadu ar eu sefyllfa gymdeithasol a'r dewisiadau sydd ar gael 

iddynt ynddynt; ac yn ail, yr anghyfiawnderau cymdeithasol sylweddol sy'n nodweddu eu 

bywydau a'u profiadau, yn aml gan gynnwys lefelau uchel o anghenion llesiant nas 

diwallwyd, a chyfleoedd bywyd cyfyngedig. Mae Adran 7.1 yn tynnu sylw at y ffaith bod 

y plant yn yr astudiaeth hon – yn enwedig y rhai âg euogfarnau torgorchymyn statudol – yn 

arddangos lefelau sylweddol o anghenion nas diwallwyd. Mae'n tanlinellu methiannau 

gwasanaethau o fewn a thu allan i'r SCI i gyflawni eu rhwymedigaethau i'r plant, ac yn 

ymhelaethu ar y cysylltiadau a wnaeth y bobl ifanc a gymerodd ran yn yr astudiaeth rhwng 

effaith y methiannau hyn ar eu cydymffurfiaeth â gorchmynion cyfiawnder troseddol. 

 Yn adran 7.2, ystyrir y rhesymweithiau dros orfodaeth a roddwyd gan yr oedolion 

yn yr astudiaeth hon mewn cysylltiad â nod hollgyffredinol ac egwyddorion 'plant yn 

gyntaf' fel y nodir ym Mhennod 1 (adran 1.4). Mae'n dangos, er bod tystiolaeth o rai 

egwyddorion 'plant yn gyntaf' ar lefel sefydliadol ym Mhengaron, ac er bod rhai 

ymarferwyr yn y ddau DCI wedi dangos ymrwymiad i un neu fwy o'r egwyddorion hyn, ni 

chafodd y rhain eu cymhwyso gydag argyhoeddiad gyfartal pan yn gwneud 

penderfyniadau ynghylch diffyg cydymffurfiaeth. 

 Mae Adran 7.3 yn ailedrych ar rai o'r prif bryderon ynghylch yr achosion llys a 

phenderfyniadau dedfrydu, cyn mynd ymlaen i nodi rhai rhwystrau i weithredu arfer 'plant 

yn gyntaf' gan y TCI yn adran 7.4. Mae Adran 7.5 yn cloi’r drafodaeth yn y bennod hon 

gyda myfyriad terfynol cyn troi at Gasgliad y traethawd ymchwil hwn. 
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7.1 Profiadau’r plant: torri hawliau sylfaenol ac amddifadedd o hawliau estynedig 

 

O'r cychwyn cyntaf, rhaid pwysleisio mai nid diben y drafodaeth hon yw nodweddu plant 

fel dioddefwyr diymadferth trallodion a methiannau gwasanaethau. Byddai hyn yn 

bortread anghywir o'r bobl ifanc a gymerodd ran yn yr astudiaeth hon a ddangosodd 

wydnwch sylweddol a hiwmor da wrth drafod eu profiadau o'r System Cyfiawnder 

Ieuenctid. Serch hynny, mae'n fater arwyddocaol bod eu bywydau wedi'u nodweddu gan 

gynifer o drallodion – y tu allan i'r SCI, ac yn aml yn cael eu gwaethygu o'r tu mewn. 

Mae'n arwyddocaol ynddo'i hun, gan ei fod yn arwydd clir bod gwasanaethau'n methu â 

bodloni eu dyletswyddau i alluogi'r plant hyn i gael mynediad at eu hawliau sylfaenol ac 

estynedig. Mae hyn yn groes i bolisi cymdeithasol Llywodraeth Cymru a'u strategaethau 

troseddau ieuenctid; y CCUHP; a llu o 'reolau' a chanllawiau rhyngwladol eraill sy'n 

benodol i gyfiawnder ieuenctid. Mae hefyd yn arwyddocaol oherwydd y goblygiadau a 

gafodd o ran effeithio eu gallu gwirioneddol a chanfyddedig i gydymffurfio â'u 

gorchmynion.  

 Roedd plant ar orchmynion cyfiawnder troseddol yn gyffredinol wedi profi 

amddifadedd sylweddol o'u hawliau estynedig, yn enwedig yr hawl i addysg (neu'r hawl i 

'addysg wedi'i theilwra' – gweler Llywodraeth Cynulliad Cymru, 2000; 2002); mynediad at 

wasanaethau iechyd meddwl (LlCC, 2000; 2002); ac i 'warchodaeth arbennig' a 'gofal 

amgen sy'n barhaus' o dan Erthygl 20 o’r CCUHP ar gyfer plant sy'n cael eu cymryd i ofal 

y wladwriaeth. Roedd y rhai a oedd wedi torri gorchymyn cyfiawnder troseddol yn fwy 

tebygol o brofi mwy o gyfuniad o'r trallodion ac anfanteision hyn (ac eraill) ac ar gyfradd 

uwch na'r rhai nad oedd ganddynt hanes torgorchymyn. Mae'r canfyddiad hwn yn ategu 

rhai astudiaethau Hart (2011a) a Grandi ac Adler (2016). Bechgyn, yn enwedig y rhai â 

phrofiad o'r system ofal, oedd y grwp a oedd wedi'u gorgynrychioli fwyaf o bell ffordd yn 

y garfan o blant a oedd wedi torri gorchymyn. Yn y ddau DCI, roedd bechgyn yn 

cynrychioli 100 y cant o'r rhai a oedd â hanes torgorchymyn (ar yr adeg y casglwyd y data 

ar gyfer yr astudiaeth hon), tra bod plant mewn gofal yn cynrychioli 91 y cant ym 

Mhengaron (deg allan o un ar ddeg) a 50 y cant yn Llanfadog (pedwar allan o wyth).97 

 Gwnaeth rhai o'r plant a gyfwelwyd gysylltiadau amlwg rhwng amddifadedd 

hawliau a'u diffyg cydymffurfio, er nad oeddent yn eu labelu felly. Un ffordd y gwnaed y 

cysylltiad hwn oedd mewn perthynas â'r anawsterau y dywedodd pobl ifanc eu bod yn cael 

                                                           
97 Cofiwch fod plant mewn gofal yn cynnwys 47.5 y cant o fechgyn ar orchmynion cyfiawnder troseddol ym Mhengaron 

(19 allan o 40) a 26 y cant o'r rheini yn Llanfadog (14 allan o 53). Mae'r gorgynrychiolaeth yn debyg yn y ddau DCI, 

felly, gyda thua dwywaith cyfran y plant dan ofal yn y llwythi achosion statudol cyffredinol yn y boblogaeth 

'torgorchymyn'. 
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wrth gydymffurfio â cyrffyw wedi’i fonitro'n electronig. Roedd hyn yn aml yn gysylltiedig 

â'u teimladau am y llety lle’r oeddent wedi'u 'tagio': roedd plant yn cyfeirio'n aml at lety 

Gwely a Brecwast mewn cysylltiad â thorri cyrffyw. Cwynodd rhai aelodau o staff 

Pengaron fod un hostel Gwely a Brecwast arbennig o 'anniogel' yn cael ei defnyddio'n 

systematig gan y Gwasanaethau Plant i osod rhai o'r plant hŷn (16 ac 17 oed).  

 Mae hyn yn codi o leiaf dri chwestiwn: pam y caniatawyd i'r Gwasanaethau Plant 

roi plant mewn llety o'r fath yn y lle cyntaf? Pam, o ystyried cwynion plant a staff, na 

ddefnyddiwyd y llysoedd i ddwyn y Gwasanaethau Plant i gyfrif? A pham yr 

argymhellwyd cyrffyw gan y TCI a'i orfodi gan ynadon os oeddent yn gwybod bod y 

llety'n anniogel a/neu'n anaddas? Gall yr ateb i'r cwestiwn cyntaf fod mewn is-

ddeddfwriaeth. Er bod canllawiau statudol yng Nghymru yn nodi "nad yw llety Gwely a 

Brecwast i bobl ifanc 16 ac 17 oed fel arfer yn cael ei ystyried yn opsiwn addas" (LlCC, 

2010:4), nid yw wedi'i wahardd.98 O ystyried y pwysau ar y Gwasanaethau Plant (a'r 

gwasanaethau cymdeithasol, yn gyffredinol) i ddarparu ar gyfer niferoedd cynyddol o blant 

'sy'n derbyn gofal' o dan amodau lleihau adnoddau ariannol, mae'n ddigon posibl eu bod yn 

gorfod lleoli plant 'ble bynnag sydd ar gael' (Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, 2018). 

Mae posibilrwydd arall yn ymwneud â phreifateiddio cynyddol y sector gofal 

cymdeithasol.99 O ystyried bod pŵer yr awdurdod lleol i ddylanwadu ar bolisïau / arferion 

unedau preswyl / cartrefi gofal preifat yn gyfyngedig, mae'n bosibl bod arferion sy'n 

wrthneddfol i egwyddorion 'plant yn gyntaf' yn cael eu harfer yn y cartrefi hyn heb eu 

gwirio. Roedd yr hanesion cyfeiriad helaeth yn rhai o ffeiliau achos y plant yn sicr yn 

awgrymu bod llawer o'r cartrefi gofal yn gyflym i ddiarddel plant am arddangos 

ymddygiad anodd. Mae hyn yn amlwg yn cwestiynu i ba raddau y mae'r egwyddor o 

'gyffredinoldeb' (universality) ym mholisïau cymdeithasol Llywodraeth Cymru ar gyfer 

plant yn cael ei chymryd o ddifrif. At hynny, mae'n awgrymu methiant y Gwasanaethau i 

Blant i gydymffurfio â'r ddyletswydd 'sylw dyledus' i’r CCUHP, o dan Ddeddf 

Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. 

 O ran y trydydd cwestiwn – pam yr argymhellwyd ac y gweithredwyd cyrffyw – 

gellid egluro hyn drwy sylw Blayne ar fwriad cosbol cyrffyw: 

 

 

                                                           
98 Gweler y darpariaethau yng Ngorchymyn Digartrefedd (Addasrwydd Llety) (Cymru) 2006. 
99 Yn y ddwy ardal TCI,  lleiafrif oedd cartrefi gofal a redir gan yr awdurdod lleol – roedd y rhan fwyaf o unedau preswyl 

yn cael eu rhedeg gan gwmnïau preifat. 
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“It don’t even make sense, like… if I was going out on the town, like, terrorisin’ 

people at night and shit and doin’ burglaries, I’d get it… but my offences got 

nothin’ to do with tha’…    

     Blayne, Pengaron (gweler hefyd Pennod 5)  

 

Er bod rheolwyr achos a rheolwyr gweithrediadau yn y ddau DCI yn dadlau y gallai 

gofyniad cyrffyw fod er lles gorau rhai plant (e.e. drwy roi 'esgus' iddynt beidio â mynd 

allan gyda'u ffrindiau a oedd yn annog troseddu), roeddent hwythau hefyd yn cydnabod ei 

fod weithiau'n cael ei ddefnyddio fel math o gosb. Canfuwyd rhai enghreifftiau o hyn 

mewn adroddiadau torgorchymyn, lle'r oedd rheolwyr achos yn argymell ymestyn cyrffyw 

plentyn fel cosb am dorri’r cyrffyw. Yn amlwg, mae hyn yn groes i'r egwyddor 'plant yn 

gyntaf' o 'wneud dim niwed' sy'n cynnwys peidio â defnyddio cosb fel sail resymegol dros 

ddedfrydu neu gychwyn achosion troseddol yn erbyn plentyn. 

Mae'n ymddangos yn glir y dylai'r penderfyniad i osod / ymestyn cyrffyw, o leiaf, 

fod yn seiliedig ar sicrwydd bod y cyfeiriad y disgwylir i'r plentyn breswylio ynddo yn 

ddiogel. Fodd bynnag, nid yw'r ddeddfwriaeth ond yn mynnu bod yn rhaid i'r llys “obtain 

and consider information about the place proposed to be specified in the order” (Atodlen 1, 

adran 14 Deddf Cyfiawnder Troseddol a Mewnfudo 2008). Mae canfyddiadau'r astudiaeth 

hon yn awgrymu bod achos cryf dros ddadlau nad yw Llysoedd Ieuenctid yn ystyried 

addasrwydd llety'r plentyn yn ddigonol cyn gosod cyrffyw. Mae hyn hyd yn oed yn fwy 

arwyddocaol o ystyried mai'r achosion mwyaf cyffredin o ddiffyg cydymffurfiaeth 

'annerbyniol' a ganfuwyd yn yr adroddiadau torgorchymyn oedd ymyriad cyrffyw. 

Roedd yr ail gyswllt a wnaed gan y bobl ifanc rhwng torri hawliau a diffyg 

cydymffurfio yn ymwneud â'u triniaeth mewn Paneli Gorchymyn Atyfeiriad, a welwyd yn 

annilys ganddynt. Ym Mhennod 5, dadleuwyd bod y ffordd yr oedd rhai plant yn dweud eu 

bod yn cael eu trin yn ystod paneli yn gyfystyr a thoriadau o’u hawliau; yn enwedig mewn 

perthynas ag Erthyglau 3 (blaenoriaethu buddiannau gorau), 12 (gwrando ar farn y plentyn 

a'i barchu), 37 (rhyddid rhag triniaeth annynol neu ddiraddiol), a 40 (parch ac urddas), y 

CCUHP. Tystiwyd i hyn gan yr ymchwilydd hwn mewn arsylwadau Paneli, ond hefyd 

mewn achosion llys. Roedd hyn, ynghyd â sylwadau a wnaed gan bobl ifanc ar eu 

profiadau yn y llys, yn cadarnhau canfyddiadau astudiaeth ddiweddar ar brofiadau pobl 

ifanc o Lysoedd Ieuenctid – h.y. sef bod yr offer ar gael i lysoedd alluogi plant i roi 

dilysrwydd yn y broses a'r canlyniadau, ond nad ydynt yn aml yn cael eu defnyddio (CAC 

a 'r SYPTC, 2020). Mae canfyddiadau'r ymchwil ar gyfer y traethawd doethuriaethol yma 

yn ymestyn y feirniadaeth hon i Baneli Gorchymyn Atyfeiriad. Gellid dadlau bod hyn hyd 
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yn oed yn llai derbyniol gan fod Paneli Gorchmynion Atgyfeiriad, yn wahanol i'r llysoedd, 

wedi'u cynllunio'n benodol ar gyfer plant (tra bod y Llys Ieuenctid, ar y gorau, yn 

amrywiad ar y llys ynadon oedolion), a chyda'r nod penodol o'u helpu i (ail)integreiddio 

i'w cymuned leol, “underpinned by the principles of restoration, reparation and 

reintegration” (YWG a’r BCI, 2018:5). 

Mae hyn yn codi pryderon sylweddol ynghylch diffyg atebolrwydd y paneli i'r 

plant. Mae David Lammy, yn ei adolygiad ar orgynrychiolaeth plant Du a lleiafrifoedd 

ethnig yn y SCI, yn nodi Paneli Gorchymyn Atyfeiriad fel “a small step in the right 

direction” (Lammy, 2017: 41), gan ddadlau bod cynnwys y gymuned yn y system 

cyfiawnder ieuenctid yn beth da. Mae hyn yn arbennig o wir oherwydd eu potensial i 

liniaru rhwystrau a wynebir gan blant o ethnigrwydd du a lleiafrifoedd ethnig eraill pan 

wneir penderfyniadau cyfiawnder troseddol amdanynt gan bobl nad oes ganddynt lawer o 

'brofiadau a rennir'. Mae'n pwysleisio, fodd bynnag, y gallent “go further in involving 

parents, communities and key local services” ac y dylid eu diwygio i bwysleisio “greater 

focus in shared responsibility” (Lammy, 2017:41).  

Mae hyn yn swnio'n dda, mewn egwyddor. Mae defnyddio "paneli cyfiawnder" fel 

ffordd o sicrhau bod gwasanaethau lleol yn cyflawni eu cyfrifoldebau i'r plentyn, ac i 

gefnogi rhieni i wneud yr un peth, yn hynod o gysain ag egwyddorion 'plant yn gyntaf'. 

Fodd bynnag, fel y dengys y canfyddiadau hyn, mae manteision cynnwys aelodau'r 

gymuned yn gwbl amodol ar ansawdd ymgysylltiad yr aelodau hynny. Er bod y TCI yn 

darparu hyfforddiant ar gyfer aelodau'r Paneli Gorchymyn Atyfeiriad, mae'r canfyddiadau 

hyn yn codi cwestiynau am ansawdd yr hyfforddiant hwnnw a/neu drylwyredd y meini 

prawf dethol ar gyfer derbyn gwirfoddolwyr. Gall rhywun addysgu proses a gweithdrefn, 

ond mae'n anodd iawn addysgu neu newid agweddau a gwerthoedd. Mewn geiriau eraill, er 

mwyn i baneli cyfiawnder / cymunedol gael yr effaith a ddymunir, mae angen proses 

hyfforddi a dethol drylwyr lle caiff agweddau, gwerthoedd a chredoau unigol darpar 

wirfoddolwyr eu profi. 

 Roedd y trydydd cysylltiad uniongyrchol rhwng amddifadedd hawliau a (diffyg) 

cydymffurfio a wnaed gan y bobl ifanc yn ymwneud â'r 'cyfleoedd' a ddarperir yn y SCI. 

Gwnaeth yr adolygiad cychwynnol o'r llenyddiaeth ystyried sut y gallai'r gwaith a wneir 

gan y TCI i hyrwyddo llesiant plant gynyddu eu tebygolrwydd o ymgysylltu ac felly 

cydymffurfio ag o leiaf rhai agweddau ar eu gorchmynion (gweler Pennod 2, adran 2.2.2). 

Er bod hyn yn wir (roedd ad-dalu ym Mhengaron yn enghraifft wych), ni ragwelwyd y 

byddai rhai plant yn dweud eu bod yn fwy tebygol o gymryd camau i ymestyn eu 
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hymwneud â'r TCI er mwyn elwa o'r cyfleoedd hyn, boed hynny drwy fethu â 

chydymffurfio, neu drwy gyflawni troseddau pellach (gweler Pennod 5, adran 5. 2.6). 

 Hyd yn oed yn fwy o syndod (ac yn peri pryder) oedd y datgeliad y byddai rhai 

plant yn methu'n fwriadol â chydymffurfio yn y gobaith o fynd i'r ddalfa, oherwydd eu bod 

yn credu y byddent yn well eu byd yn y carchar na'r tu allan. P'un a oeddent am aros yn y 

gymuned gyda'r TCI, neu fynd i'r ddalfa, mae'r ffaith bod y plant yn teimlo eu bod yn well 

eu byd yn y SCI na'r tu allan iddo yn gondemniad o gyflwr gwasanaethau 'cyffredinol' am 

fethu â chyflawni eu rhwymedigaethau i ddarparu – a gwneud yn hygyrch – cyfleoedd o'r 

fath i'r plant (Llywodraeth Cymru a’r BCI, 2014). Ni ddylid tanystyried effaith cyllidebau 

llymder ar eu gallu i ddarparu gwasanaethau cyffredinol: mae hyn wedi arwain at 

flaenoriaethu darparu gwasanaethau yn ôl y rhai sydd â'r angen mwyaf, sy'n golygu bod yr 

hyn y bwriadwyd iddynt fod yn wasanaethau cyffredinol yn wreiddiol wedi diweddu fel 

gwasanaethau targedi. 

 Mae'r pwynt olaf yn yr is-adran hon yn ymwneud â'r pwyslais gormodol a 

gofnodwyd yn ystod sesiynau goruchwylio (a Phaneli Gorchymyn Cyfeirio) ar drafod 

ymddygiad troseddol.100 Mae potensial hyn i leihau lles cyffredinol plant ymhellach drwy 

atgyfnerthu eu hunaniaeth fel 'troseddwyr' yn ymddangos yn amlwg ac mae'n anathema i 

hyd yn oed y ddealltwriaeth fwyaf elfennol o 'blant yn gyntaf': osgoi labelu plant fel 

'troseddwyr' (gweler Pennod 1, adran 1.1). Hyd yn oed os nad oeddent yn llythrennol yn 

cael eu galw'n 'droseddwyr', mae'n sicr bod parhau â sgyrsiau am eu troseddau lle'r oeddent 

eisoes wedi gwneud hyn sawl gwaith yn barod yn ffordd yr un mor effeithlon o'u labelu ac 

atgyfnerthu unrhyw hunan-ganfyddiad fel 'troseddwyr'. Mae'n bosibl bod y Canllawiau 

Rheoli Achosion (BCI, 2014) wedi dylanwadu'n rhannol ar y pwyslais hwn pan anogir TCI 

i herio 'ymddygiad troseddol' (gweler Pennod 2, adran 2.4). Wedi dweud hynny, mae gan y 

TCI gryn hyblygrwydd wrth benderfynu ar gynnwys sesiynau ac arddull cyflwyno, felly 

gall hefyd fod yn adlewyrchiad o gredoau a gwerthoedd ymarferwyr unigol (gweler y 

drafodaeth isod mewn perthynas â 'disgresiwn' a 'hunaniaeth broffesiynol').  

 

7.2 Rhesymweithiau’r TCI ar gyfer gorfodi gorchmynion 

 

Mae'r adran hon yn ystyried rhesymweithiau'r TCI dros orfodaeth mewn cysylltiad â'r 

diffiniad gweithredol o nod hollgyffredinol ac egwyddorion galluogol 'plant yn gyntaf' a 

ddarperir ym Mhennod 1 (adran 1.4): 

 

                                                           
100 Ni arsylwyd unrhyw sesiynau goruchwylio, ond roedd sgyrsiau gyda phobl ifanc a rheolwyr achos, a chyfeiriadau at 

'gyswllt ymddygiad troseddol' mewn ffeiliau achos yn awgrymu bod hyn yn elfen graidd o oruchwyliaeth. 
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Nod hollgyffredinol: 

 

Blaenoriaethu, gan bob asiant cyfiawnder ieuenctid, y nod o facsimeiddio llesiant 

plant ym mhob penderfyniad a phroses sy'n effeithio arnynt, 101 lle’r deellir llesiant 

fel cyfuniad o wireddu hawliau'r plentyn fel yn ôl y CCUHP, a galluogi'r plentyn i 

gael y modd i ddilyn nodau neu ddyheadau goddrychol.102 

 

Egwyddorion galluogol: 

 

 Peidio â gwneud niwed: macsimeiddio dargyfeiriad o'r system ffurfiol, yn 

enwedig y ddalfa; minimeiddio ymyrraeth cyfiawnder troseddol; peidio â 

defnyddio cosb fel cyfiawnhad dros unrhyw ymyriad; a sicrhau bod ymyriadau, 

prosesau a rhyngweithio â phlant a'u teuluoedd/gofalwyr yn gynhwysol, nid yn 

stigmateiddio. 

 Blaenoriaethu’r egwyddor llesiant a lles pennaf y plentyn. 

 Darparu hawliau sylfaenol ac estynedig cyffredinol sy'n seiliedig ar 

ddinasyddiaeth i blant a'u teuluoedd, wedi'u gwarantu gan y Wladwriaeth a chyda 

fersiynau lleol yn manylu ar wasanaethau a chyfleoedd diriaethol; 

 Atebolrwydd gwasanaethau: rhaid i wasanaethau gael eu 'cyfrifoldebi' am sicrhau 

hawliau sylfaenol plant a sicrhau bod plant yn ymwybodol o'u hawliau estynedig ac 

yn gallu manteisio arnynt fel y nodir yn y polisi Ymestyn Hawliau. 

 Cyfranogiad ystyrlon ym mhob penderfyniad, proses ac ymyriad; a 

 Ymyriadau cynhwysol sy'n meithrin sgiliau’r bobl ifanc. 

 

Ym Mhennod 2 (adran 2.3.6), dadleuwyd, o'r holl 'ddibenion' gorfodaeth a nodwyd gan 

ymarferwyr yn y llenyddiaeth ehangach, mai'r unig un a allai fod yn gydnaws ag 

athroniaeth 'plant yn gyntaf' oedd gorfodaeth er mwyn dod â phlentyn 'yn ôl ar y trywydd 

iawn', lle'r oedd hyn yn seiliedig ar gred bod hyn er lles pennaf y plentyn. Dadleuwyd 

ymhellach bod yn rhaid i ymateb 'plentyn yn gyntaf', drwy ddiffiniad, ganoli’r plentyn fel y 

prif gonsyrn. Gyda hyn mewn golwg, ystyrir pedair thema dreiddiol y gellir eu dirnad o'r 

drafodaeth ar orfodaeth: 'cyfrifoldeb', 'risg' (diogelu'r cyhoedd ac enw da'r gwasanaeth), 

'budd gorau' a 'Safonau Cenedlaethol'. 

                                                           
101 Mae hyn yn golygu, hyd yn oed mewn achosion lle nad oes modd osgoi'r ddalfa, mai macsimeiddio llesiant ddylai fod 

yn brif gonsyrn, gan gynnwys drwy liniaru'r niwed a achosir gan ddedfryd garcharol a thrwy atal canlyniadau niweidiol 

pellach. 
102 Yn amodol ar ddau gafeat amlwg: ni allant fod yn niweidiol i eraill; ac nid oes rheidrwydd ar wasanaethau i ddarparu 

ar gyfer chwaeth ddrud (gweler, e.e. Sen, 1985 a 2009). 
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7.2.1 Cyfrifoldeb (y plentyn) 

 

I raddau helaeth, canolbwyntiodd y drafodaeth ar 'gyfrifoldeb' a ddeilliodd o'r TCI ar 

gyfrifoldeb y plant i gydymffurfio â'u gorchmynion. Er bod y staff yn cydnabod bod rhai 

plant yn cael mwy o anawsterau nag eraill yn cydymffurfio, barn y mwyafrif oedd ‘serch 

hynny, mae'n orchymyn llys, ac mae'n rhaid iddynt ei gwblhau’. Hyd yn oed pan oedd y 

rheolwyr achos yn cwestiynu'r pa mor addas oedd y gorchymyn, eu hymateb oedd ceisio 

cefnogi'r plentyn drwy'r gorchymyn, yn hytrach na herio addasrwydd y gorchymyn yn y 

llys.103 Mae hyn er gwaethaf canllawiau yn y Safonau sy'n annog TCI i ddychwelyd 

gorchmynion i'r llys pan fydd unrhyw ofyniad yn ymddangos yn 'anymarferol' (YWG a’r 

BCI, 2013). Nid yw hyn yn gwadu'r gwahanol fecanweithiau a ddefnyddiwyd gan y TCI i 

hyrwyddo cydymffurfiaeth (er yn wahaniaethol, yn ôl credoau unigol y rheolwyr achos); 

gellir eu dehongli fel cydnabyddiaeth o'u cyfrifoldeb i alluogi cydymffurfiaeth y plentyn. 

Yn hytrach, y pwynt yw pe bai plentyn yn dal i fethu â chydymffurfio er gwaethaf 

ymdrechion y TCI i hyrwyddo ei gydymffurfiaeth, yna'r unig berson a gaiff ei ddal yn 

gyfrifol am y methiant oedd y plentyn. Ar bapur, bai'r plentyn ydoedd; nid y TCI's, nid y 

llys, nac unrhyw wasanaeth arall. 

Roedd hyn ymhlyg yn y ffordd yr ysgrifennwyd llawer o adroddiadau 

torgorchymyn. Hyd yn oed lle mai'r unig argymhelliad oedd i'r llys 'ailadrodd 

pwysigrwydd cydymffurfio' (ac, wrth wneud hynny, atgoffa'r plentyn o ganlyniadau posibl 

eraill – gwaeth), mae hyn yn amlwg yn cyfrifoldebi’r plentyn am gydymffurfio â'r 

gorchymyn. Mewn adroddiadau torgorchymyn eraill, roedd y priodoliad hwn o gyfrifoldeb 

yn fwy eglur, fel gyda'r rhai a argymhellodd osod cosb, boed hynny drwy ddefnyddio'r gair 

'cosb', neu drwy argymell oriau ychwanegol o ad-dalu, neu gyrffyw estynedig (oherwydd 

sut arall y gellir deall hyn, os nad yn gosb?). Yr hyn a oedd yn arbennig o brin yn y 

drafodaeth ar 'gyfrifoldeb' mewn perthynas â chydymffurfio oedd cyfrifoldeb 

gwasanaethau eraill – addysg, gwasanaethau cymdeithasol, gwasanaethau iechyd meddwl 

– i gyflawni eu dyletswyddau nhw i'r plentyn. Yn benodol, nodwyd diffygion rhieni 

corfforaethol fel mater o drefn yn ystod cyfweliadau â'r staff, ond anaml y soniwyd 

amdanynt mewn adroddiadau torgorchymyn. 

                                                           
103 Roedd un eithriad nodedig, lle cyflwynodd rheolwr achos ym Mhengaronosal adroddiad torgorchymyn ddadl a 

chynnig er mwyn newid gorchymyn y plentyn o GAI gyda GGD i GAI safonol gyda gofyniad gweithgaredd estynedig. 

Yn hytrach, dewisodd yr ynadon yn yr achos hwn osod GCH 4 mis i 'gosbi' y plentyn am ei ail doriad o'r gorchymyn. Yn 

y cyd-destun hwn, efallai y byddai'n ddoethach ceisio 'cael y plentyn drwodd' drwy'r gorchymyn yn hytrach na risgio 

gosod penderfyniadau gydag ynadon, a all fod yn fwy niweidiol. 
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 Mae hyn yn gwbl groes i bolisïau cymdeithasol Cymru, strategaethau cyfiawnder 

ieuenctid, a’r llenyddiaeth cyfiawnder ieuenctid ehangach yr adeiladwyd arni i ddatblygu 

diffiniad gweithredol o athroniaeth 'plant yn gyntaf' (gweler Pennod 1, adran 1.4). Mae'r 

pwyslais ar ddal gwasanaethau yn atebol am ddarparu gwasanaethau i blant sy'n eu 

galluogi i fwynhau eu hawliau diamod, sef hanfod eu dinasyddiaeth, yn ganolog i'r polisïau 

a'r strategaethau hyn (LlCC a BCI, 2004; LlCC, 2000, 2002; Llywodraeth Cymru a'r BCI, 

2014). Mae hyn yn golygu na ddylid beio plant a'u ‘cyfrifoldebi’ am fethiannau 

gwasanaethau i weithredu eu rhwymedigaethau (gweler Haines a Case, 2015; Lammy, 

2017; Taylor, 2016). Mae'r ymarfer o ‘orfodi’ cydymffurfiaeth, lle mae'r rhesymau dros y 

diffyg cydymffurfio yn deillio o doriadau/amddifadedd hawliau a, yn gwneud yr union 

beth hwnnw: mae'n cyfrifoldebi plant am weithredoedd / methiannau oedolion. Fel y 

dadleuwyd ym Mhennod 2 (adran 2. 3), mae dychwelyd plentyn i’r llys ar sail atebolrwydd 

unigol ('mae'n rhaid iddo wneud y gorchymyn'), yn enwedig pan nad yw cydymffurfiaeth y 

person ifanc wedi'i hwyluso gan y TCI  / gwasanaethau eraill, yn groes i'r nod 'plant yn 

gyntaf' o facsimeiddio llesiant y plentyn. 

 Yn y cyflwyniad i'r traethawd ymchwil hwn (gweler Cyflwyniad: ystyriaethau 

cychwynnol), awgrymwyd, yn absenoldeb dealltwriaeth glir o sail athronyddol y datganiad 

'plant yn gyntaf (troseddwyr yn ail)', y byddai dehongliad ymarferwyr o'r ymadrodd ac 

felly ei effaith ar arferion torgorchymyn/gorfodi yn debygol o amrywio. Byddai hyn yn 

bennaf yn ôl eu barn eu hunain am natur plentyndod a 'throseddau ieuenctid' a chysyniadau 

cysylltiedig o gyfrifoldeb, strwythur ac asiantaeth. At hynny, ym Mhennod 1 (adran 1.2), 

dadleuwyd bod pob plentyn, ym maes polisi Cymru, yn cael ei ystyried yn ddinesydd ifanc 

â hawliau dynol sylfaenol, ac y dylai'r cysyniad hwn o blentyndod fod yn sail i ymatebion 

cyfiawnder ieuenctid o dan y strategaeth cyfiawnder ieuenctid Plant a Phobl Ifanc yn 

Gyntaf. Yn ogystal â’r ffaith mai ychydig iawn o gyfranogwyr a nododd 'plant yn gyntaf' 

fel dylanwad ar eu penderfyniadau (gweler Pennod 6, adran 6.2.2, gweler hefyd y bennod 

hon, adran 7.2.3), datgelodd yr ymchwiliad hwn nad oedd y syniad o blant fel dinasyddion 

yn amlwg yn y TCI, a bod plant yn aml yn cael eu nodweddu fel 'oedolion bach' a oedd yn 

gwbl gyfrifol am eu gweithredoedd (gweler Haines a Case, 2015). I ailadrodd geiriau un 

rheolwr achos a oedd yn esbonio pam nad oedd yn hapus i roi lifftiau i bobl ifanc i'w 

hapwyntiadau: 

 

 “They’ve got to take responsibility for themselves at some point… we can’t just 

 keep treating them like children”        

                    CM5, Llanfadog 
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Wrth gwrs, wrth i blant aeddfedu a'u cymwyseddau ddatblygu, dylai lefel y cyfrifoldeb y 

gellir ei phriodoli iddynt am eu hymddygiad / gweithredoedd gynyddu hefyd. Amlygwyd 

hyn yn yr ystadegau ar oedran y rhai a ddychwelwyd i’r llys o dan gamau gorfodaeth (15 

oed neu'n hŷn yn bennaf) ac yn y sylwadau a wnaed gan y staff am fod yn fwy 'trugarog' 

gyda phlant iau. Fodd bynnag, os yw'n amlwg bod eu gweithredoedd neu eu diffyg 

gweithredu yn tarddu o ymyriad o'u hawliau, ni ddylid eu beio a/na'u cosbi. Nid oes 

gwrthddywediad rhwng, ar y naill law, cefnogi plant i gymryd cyfrifoldeb cynyddol am eu 

gweithredoedd, ac ar y llaw arall, peidio eu beio a'u dal yn gyfrifol yn droseddol am 

fethiannau pobl eraill i gynnal eu hawliau sylfaenol. 

 Un defnydd arbennig o frawychus o 'gyfrifoldeb' fel sail resymegol dros orfodi 

gorchmynion oedd y duedd, a gofnodwyd gan staff yn y ddau DCI, i fod yn fwy tebygol o 

ddychwelyd plant 17 oed i’r llys ar y sail y byddent yn annhebygol o 'ddianc' â diffyg 

cydymffurfiaeth yn y gwasanaeth prawf. Ar y farn hon, creda’r staff eu bod yn gwneud 

ffaft â’r plant drwy eu paratoi ar gyfer realiti bywyd fel oedolion yn y system cyfiawnder 

troseddol. Mae'r dybiaeth y byddai'r plant yn trosglwyddo i'r gwasanaeth prawf yn 

broblemus, yn ogystal â'r syniad bod plant yn cael 'dianc' gyda diffyg cydymffurfiaeth. 

Mae'r olaf yn anwybyddu'n llwyr y rhwystrau unigol, strwythurol ac amgylcheddol i 

gydymffurfiaeth plant, heb sôn am y rhwystrau a oedd yn rhan annatod o'r gorchmynion 

(gweler Pennod 5, adrannau 5.2 a 5.4).  

 Roedd sylwadau o'r fath hyd yn oed yn fwy anesboniadwy o ystyried bod y 

mwyafrif helaeth o oedolion a gymerodd ran yn yr astudiaeth hon yn cydnabod yr 

anawsterau a’r anfanteision lluosog a brofir gan lawer o'r plant yr oeddent yn eu 

goruchwylio ar orchmynion cyfiawnder troseddol. Ni anghytunodd neb y gallai hyn ei 

gwneud yn anodd iddynt gydymffurfio â'u gorchmynion. I'r gwrthwyneb, nododd llawer o 

staff TCI fod cysylltiad uniongyrchol rhwng amgylchiadau 'anhrefnus' a diffyg 

cydymffurfio. Roedd y ffordd y disgrifiwyd 'anhrefn' yn cynnwys llety ansefydlog, 

camddefnyddio sylweddau, diffyg 'arferion dyddiol' (h.y. ddim mewn addysg, hyfforddiant 

na chyflogaeth), patrymau 'sefydledig' o droseddu, ac, weithiau, camfanteisio troseddol neu 

rywiol ac/neu anawsterau dysgu (gweler hefyd Johns et al., 2018:vii; gweler hefyd  

Lywodraeth Cymru a'r BCI, 2014). Gellid dadlau nad oedd yr un o'r ffactorau hyn a 

gyfrannodd at 'anhrefn' o wneud y plentyn; mi roedd y ddau ffactor y gellir eu hystyried yn 

'bersonol' – camddefnyddio sylweddau ac aildroseddu – yn aml yn deillio o / cael ei 

gwaethygu gan fethiannau gwasanaethau (gweler, e.e. Johns et al., 2018; Haines a Case, 

2015). 
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 Roedd y tensiwn rhwng y gydnabyddiaeth hon o'r trallodion sylweddol 

(amddifadedd hawliau, neu rwystrau strwythurol i gydymffurfio) a brofoddy plant, ar y 

naill law, a’u ‘cyfrifoldebi’ am ddiffyg cydymffurfiaeth oedd yn deillio o’r trallodion, ar y 

llaw arall, yn anodd ei unioni. 

 

7.2.2 ‘Risg’ (i bawb heblaw’r plentyn) 

 

Os yw'r cyfiawnhad 'cyfrifoldeb' dros orfodaeth yn ddadleuol o safbwynt 'plant yn gyntaf', 

mae'n sicr bod y cyfiawnhad 'risg' a ganfu yn yr astudiaeth hon yn anghynaliadwy. Mae'n 

amlwg nad llesiant y plentyn yw’r prif bryder pan yn gorfodi gorchymyn ar sail y 'risg' 

canfyddedig a achosir ganddo/i. Yn wir, nid y plentyn yw'r prif bryder. Cyfeiriwyd yn eang 

at ddau brif bryder mewn cysylltiad â 'risg': y risg a gyflwynwyd gan y plentyn i'r cyhoedd 

(h.y. risg o 'niwed difrifol' neu aildroseddu); a'r risg gysylltiedig a achosir i enw da'r TCI o 

beidio â gorfodi gorchmynion llys. Prin y soniwyd am ystyriaethau o risg a achosir i les y 

plentyn drwy’r broses orfodi. Dim ond tri ymarferydd – i gyd o Bengaron – a ddywedodd 

fod hwn yn ffactor a ddylanwadodd ar eu penderfyniadau (i beidio a gorfodi 

gorchmynion). 

Cyfeiriodd y tri rheolwr gweithrediadau a phum ymarferydd ar draws y ddau DCI 

at ddiogelu'r cyhoedd – h.y. pryder am y risg canfyddedig a achosir gan y plentyn i eraill– 

fel dylanwad ar benderfyniadau gorfodaeth. Efallai nad yw hyn yn syndod, o ystyried bod 

adnabod 'ffactorau risg' a 'chyfrifiadau' o 'lefelau risg' wedi bod yn ganolog yn y SCI am 

tua 20 mlynedd.104 Fodd bynnag, mae o leiaf pedwar rheswm dros gwestiynu dilysrwydd y 

sail hon dros orfodi gorchmynion. Mae'r cyntaf yn ymwneud â'r wyddoniaeth anfanwl 

(inexact science) o broffwydo ymddygiad yn y dyfodol ar sail 'ffactorau risg'. Mae'r ail yn 

ymwneud â'r hyn y mae gorfodi gorchymyn yn ei olygu: cyhuddo plentyn o gyflawni 

trosedd. Mae'r trydydd yn ymwneud â'r syniad y gall diffyg cydymffurfio yn unig newid 

lefel y risg y mae plentyn yn ei chyflwyno i'r cyhoedd. Mae'r pedwerydd yn ymwneud â'r 

syniad y bydd dychwelyd plentyn i’r llys, rhywsut yn lleihau, neu'n dileu, y 'risg' 

canfyddedig hon. 

Trafodwyd y problemau sy'n gysylltiedig â cheisio rhagweld ymddygiad yn y 

dyfodol yn seiliedig ar debygolrwydd cyffredinol ym Mhenodau 2 a 6 (adrannau 2.3.3 a 

6.2.3) felly dim ond yn fyr y cânt eu hailystyried yma. Y prif broblemau yw bod y 

cysylltiadau rhwng ffactorau risg a throseddu yn gynhenid gymhleth, ac y gall 'ffactorau 

                                                           
104 Ers gweithredu'r Ddeddf Trosedd ac Anrhefn 1998, a hyd at tua 2015-16 pan gyflwynwyd theori 'ymatal' i asesiadau  
TCI  – AssetPlus – gweler Pennod 2 (adran 2.3.3). 
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risg' gael effaith wahaniaethol. Mewn geiriau eraill, mae'n anodd gwybod pa rai allai fod â 

mwy o bwys nag eraill ar adegau penodol a chyda grwpiau poblogaeth penodol. Drwy 

gymhwyso tebygolrwydd cyffredinol i unigolion, gall asesu risg gynhyrchu ‘cadernid ffug’ 

(‘false positives’): hynny yw, camadnabod troseddwyr 'posibl' a allai wedyn fod yn destun 

ymyrraeth ddi-sail (gweler Case a Haines, 2009; Armstrong, 2004; Baker, 2004, 2008; 

Briggs, 2013). Felly, mae canfyddiad o 'lefel risg' yn sail amheus iawn ar gyfer gwneud 

penderfyniadau, boed hynny am ymyriadau penodol, neu ymatebion i ddiffyg 

cydymffurfiaeth. 

O ran yr ail bryder, sef yr hyn y mae'n ei olygu i orfodi gorchymyn, mae angen 

cofio diffiniad Y Weinidogaeth Gyfiawnder a’r Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid o 

dorcorchymyn statudol: 

 

“failing without reasonable excuse to comply with the requirements of an existing 

statutory order” (YWG a’r BCI, 2017a:2) 

 

Dyma'r cyhuddiad mae’r TCI yn ei anelu at y plentyn wrth benderfynu ei d/ddychwelyd i’r 

llys. Mae'r trafodaethau eisoes wedi amlygu bod llawer o'r staff yn cydnabod y ffactorau 

ym mywydau plant a allai effeithio ar eu gallu i gydymffurfio. O ystyried y byddai'r rhain 

yn debygol o gael eu hystyried yn "esgus rhesymol" dros ddiffyg cydymffurfiaeth, siawns 

na ellir dweud bod y plentyn yn 'euog' o'r drosedd. Tra gellir deall y cyfiawnhad 

'cyfrifoldeb' dros orfodaeth o ran canfyddiad o blant fel 'oedolion bach' a ddylai fod yn 

atebol am eu troseddau, gellir deall y cyfiawnhad 'risg' fel estyniad o atebolrwydd plant i 

droseddau y gallent eu cyflawni. Ar y farn hon, mae plant yn fygythiad i'r cyhoedd, ac mae 

gorfodaeth yn arf sy'n anelu at leihau neu ddileu'r bygythiad hwnnw. 

 Mae'r trydydd pryder yn ymwneud â'r syniad bod diffyg cydymffurfiaeth yn unig 

yn newid lefel y 'risg' y mae plentyn yn ei achosi i'r cyhoedd. Mae'n debyg, pan gafodd y 

plant hyn eu dedfrydu'n wreiddiol i orchymyn cyfiawnder troseddol 'lefel is' (Gorchymyn 

Atgyfeiriad neu Orchymyn Adsefydlu Ieuenctid), nad oedd 'diogelu'r cyhoedd' yn 

ystyriaeth ganolog. Os felly, oni bai eu bod wedyn yn mynd ati i gyflawni trosedd arall, 

fwy difrifol, yn ogystal â methu â chydymffurfio, mae'n sicr nad yw eu dychwelyd i’r llys 

am eu diffyg cydymffurfiaeth ar sail dadl 'diogelu'r cyhoedd' yn anamddiffynadwy. 

 Daw hyn â ni at y pedwerydd problem sylfaenol gyda'r cyfiawnhad 'diogelu'r 

cyhoedd' am gymryd camau gorfodi: y syniad y bydd dychwelyd y plentyn i’r llys yn 

lleihau, neu'n dileu, y 'bygythiad' y maent yn ei gyflwyno i'r cyhoedd. Fel y trafodwyd ym 

Mhennod 6 (adran 6.2.3), nid yw'r cyfiawnhad hwn ond yn gwneud synnwyr os yw'r TCI 
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yn credu y bydd y plentyn yn cael ei atal rhag, neu o leiaf ei annog rhag peidio, 

aildroseddu. Yr unig ffordd y gellid atal plentyn yn llythrennol rhag aildroseddu (yn 

gyhoeddus105) yw drwy ddedfryd o garchar. Hyd yn oed wedyn, dim ond dros dro fyddai 

hyn, ac, mewn achosion o dorgorchymyn, byrhoedlog iawn: uchafswm y ddedfryd o 

garchar sydd ar gael ar gyfer trosedd torgorchymyn statudol yw Gorchymyn Cadw a 

Hyfforddi 4 mis, oni bai bod y drosedd wreiddiol y cafodd y plentyn ei heuogfarnu amdano 

un carcharadwy. Nid yw lladrata, difrod troseddol, ac ymosodiadau lefel isel, a oedd 

ymhlith y troseddau mwyaf cyffredin a gyflawnwyd gan y bobl ifanc,106 yn droseddau 

carcharadwy (gweler Pennod 4, adran 4.3.2.8). Gan dybio, felly, fod GCH 4 mis wedi'i 

osod, byddai hyn yn golygu bod y 'bygythiad' a gyflwynwyd gan y plentyn wedi'i symud 

o’r cyhoedd am ddau fis. Beth wedyn? A beth am y cynnydd posibl i lefel 'risg' plentyn o 

aildroseddu a/neu niwed difrifol i eraill o achos cael ei r/rhoi yn y ddalfa? 

 Roedd y TCI, ar lefel sefydliadol, yn cydnabod niwed dedfrydau o garchar a/neu eu 

potensial i gynyddu tebygolrwydd plant o aildroseddu. Roedd hyn yn amlwg gan eu bod yn 

gweithredu polisi o beidio byth ag argymell dedfryd o garchar ar gyfer plentyn (er nad yw 

hyn yn golygu bod pob rheolwr achos yn cytuno â'r polisi hwn – roedd rhai ohonynt yn 

dadlau'n ymhlyg dros ddedfrydau o garchar mewn adroddiadau torgorchymyn – gweler 

Pennod 6, adran 6. 4; gweler hefyd adran 7.3). Fodd bynnag, dyma'r unig arddangosiad o'u 

cydnabyddiaeth o effaith bosibl y system ar lefel risg y plentyn. Ni awgrymodd unrhyw un  

y gallai eu hymatebion hwy ddiffyg cydymffurfiaeth gynyddu (neu ostwng) lefel risg plant 

i eraill. Roedd hyn yn bradychu dealltwriaeth o 'risg' fel rhywbeth sy'n tarddu o, ac yn 

gyfyngedig i, ffactorau y tu allan i'r System Cyfiawnder Ieuenctid, boed yn rai personol, 

neu'n gymdeithasol-strwythurol. Ni ystyriwyd yr effaith y gallai gwrandawiadau llys 

mynych ei chael ar 'risg' plant o aildroseddu, er enghraifft drwy helpu i ymwreiddio hunan-

ganfyddiad fel 'troseddwyr' (gweler Evans, 2017, am asesiad risg o'r asiantaethau a'r  

prosesau gwneud penderfyniadau a all effeithio'n negyddol ar blant a phobl ifanc). Nid 

oedd unrhyw arwyddocâd ychwaith yn cael ei briodoli i'r posibilrwydd y byddai cael eu 

trin yn annheg (e.e. cael cosb am drosedd torgorchymyn, a/neu gael eu trin yn amharchus 

yn y llys neu mewn PGA) yn effeithio ar awydd plant i ffurfio perthynas â'r TCI. Mae hyn 

ei hun yn rhag-amod ar gyfer llwyddiant ymyriadau sy'n anelu at gynyddu llesiant plant ac, 

o ganlyniad, lleihau eu tebygolrwydd o barhau i droseddu. Mae rhywfaint o eironi yn y 

                                                           
105 Gallai'r plentyn, wrth gwrs, barhau i droseddu y tu mewn i'r ddalfa. 
106 Roedd meddu ar gyffuriau yn gyffredin hefyd – er nad yw symiau bach at ddefnydd personol yn drosedd 

garcharadwy, a dylid ystyried meddu ar gyffuriau i'w dosbarthu o dan y darpariaethau ar gamfanteisio troseddol yn Neddf 

Caethwasiaeth Fodern 2015. 
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ffaith y gall eu hymdrechion i leihau lefel risg y plentyn trwy eu hanfon i’r llys, mewn 

gwirionedd, gael effaith gyferbyniol. 

 Hyd yma, mae'r drafodaeth yn yr is-adran hon wedi canolbwyntio'n fwriadol ar 

effaith gorfodaeth ar 'risg' mewn perthynas ag aildroseddu a/neu niwed difrifol. Mewn 

geiriau eraill, y risg a achosir gan y plentyn i eraill. Y rheswm am hyn yw mai'r rhain oedd 

y pryderon mwyaf cyffredin o bell ffordd a nodwyd gan staff wrth gyfiawnhau gorfodi 

gorchmynion ar sail risg. Mae'n werth ailadrodd mai dim ond tri ymarferydd a ystyriodd 

'risg' o ran yn nhermau’r rheini i les y plentyn sy'n gysylltiedig â gorfodaeth. Roedd hyn yn 

syndod, o ystyried bod disgwyl i'r TCI yn eu hasesiadau o bobl ifanc raddio plant o 'isel' i 

'uchel' mewn perthynas â'r risgiau i ddiogelwch a llesiant y plentyn yn ogystal â risg y 

plentyn o aildroseddu a niwed difrifol. Felly, mae asesu ffactorau a allai roi llesiant y 

plentyn (gan gynnwys diogelwch) mewn perygl yn rhan ganolog o ddyletswyddau 

cynllunio'r TCI. Mae'n ymddangos yn amlwg bod gan orfodaeth – hyd yn oed pan fo’r 

bwriadau yn rai da (gweler e.e. 'budd gorau' ym Mhennod 6, adran 6.2. 2; gweler hefyd yn 

yr adran nesaf) – y potensial i beryglu llesiant y plentyn, yn enwedig o ystyried y ffaith bod 

canlyniad y gwrandawiad torgorchymyn y tu hwnt i reolaeth y TCI. Oherwydd hyn, dylai 

fod yn rhan o 'gynllunio risg'.  

Er gwaethaf y diffyg cymharol hwn o bryder am lesiant mewn cysylltiad â 'risg', 

roedd barn rhai aelodau staff am y dull Rheoli Achosion Uwch (RAU) yn dangos eu bod, 

mewn gwirionedd, yn cydnabod i ryw raddau y niwed posibl y gall gorfodaeth gael ar 

lesiant y plentyn. Roedd hyn yn amlwg yn y sylwadau a wnaethant am RAU yn 'rhoi 

dilysrwydd' i’w penderfyniadau i beidio â gorfodi gorchmynion, neu yn 'caniatáu iddynt' 

fod yn fwy hyblyg. Er bod rhywfaint o wrthwynebiad clir hefyd i RAU (yn bennaf ymhlith 

y rhai oedd yn pwysleisio cyfrifoldeb unigol), cydnabu eraill y gallai gorfodaeth beryglu'r 

broses o feithrin perthynas a oedd, yn eu barn hwy, yn bwysig ac yn ganolog i'w gwaith.  

Unwaith eto, mae hyn yn datgelu anghysondeb neu densiwn ym marn y rheolwyr 

ac ymarferwyr: os cydnabyddir bod gan orfodaeth y potensial i niweidio'r berthynas rhwng 

y TCI a phobl ifanc (h.y. mae'n gynhenid beryglus), yna pam nad yw ond yn dod yn bryder 

amlwg mewn achosion lle mae'r plant yn cael eu cyfeirio at RAU? Os yw meithrin 

perthynas yn ganolog i'w gwaith, ac i lwyddiant ymyriadau gyda phlant, yna siawns na 

ddylai'r un pryder fod yn berthnasol i bob plentyn, p'un a nodir eu bod wedi profi trawma 

plentyndod ai peidio. Yn fwy na hynny, os gellir cyfiawnhau gorfodaeth ar sail y 'risg' a 

gyflwynir gan blant nad ydynt yn rhan o RAU, beth sy'n gwneud achosion RAU yn 

wahanol? A yw plant sydd wedi profi trawma plentyndod yn llai tebygol o beri risg i eraill 

na'r rhai nad ydynt wedi profi trawma? 
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Mae'r is-adran hon wedi tynnu sylw at nifer o faterion sy'n cwestiynu dilysrwydd, 

ond hefyd y rhesymeg, o orfodi gorchmynion yn seiliedig ar 'risg' canfyddedig. Ynghyd â'r 

sylwadau a wnaed gan reolwyr gweithrediadau am eu pryder am enw da'r TCI, a ‘chael eu 

gweld’ i fod yn gweithredu gorchmynion y llys, mae'n ddoeth ailadrodd y cwestiwn a 

ofynnodd Hart mewn erthygl ddilynol i'w hastudiaeth ar dorgorchymyn: a yw gorfodaeth 

yn wirioneddol gysylltiedig â diogelu'r cyhoedd, neu a yw'n fwy dangosol o bryder am 

ganfyddiad y cyhoedd? (Hart, 2011b). Mae'r canfyddiadau hyd yma yn awgrymu mai’r ail 

awgrym sydd fwyaf agos ati. 

 

7.2.3 ‘Budd gorau’ (plant yn gyntaf?) 

 

Yn seiliedig ar y drafodaeth uchod, mae'n anodd gweld sut y gall gorfodaeth fod yn gyson 

ag athroniaeth 'plant yn gyntaf'. Dadleuwyd ym Mhennod 2 (adran 2.3.6) y gellid ystyried 

bod gorfodaeth yn seiliedig ar athroniaeth 'plant yn gyntaf' os yw'r rheolwr achos sy'n 

cychwyn yr achos yn gwneud hynny oherwydd ei fod yn credu y bydd yn galluogi'r 

plentyn i ailymgysylltu ag ymyriadau TCI y mae o’r farn y byddai’n cynyddu llesiant y 

plentyn. 

 Yn gyntaf, mae'n bwysig ailadrodd bod dehongliadau amrywiol o ‘fudd gorau’ 

ymhlith ymarferwyr, rheolwyr ac ynadon (gweler hefyd Cross et al., 2003). Credai'r rhan 

fwyaf o ymarferwyr TCI fod y gwaith a wnaethant gyda'r bobl ifanc yn gwella eu 

cyfleoedd bywyd, ac oherwydd hyn roedd er budd gorau'r plant i ymgysylltu â'r TCI a  

chwblhau eu gorchmynion. Roedd enghreifftiau a roddwyd o'r manteision i blant yn debyg 

i'r rhai a nodwyd gan y bobl ifanc a gafodd eu cyfweld: dod o hyd i gyfleoedd gwaith / 

hyfforddiant, ymgymryd â gweithgareddau hamdden fel pysgota a mynd i'r gampfa, ac, ym 

Mhengaron, amrywiaeth o gyfleoedd i ddatblygu sgiliau drwy'r sesiynau ad-dalu. Er bod 

perthynas gadarnhaol â gweithwyr hefyd yn cael ei hystyried yn fudd, ni soniodd unrhyw 

un o'r staff am sesiynau goruchwylio fel enghraifft hybu llesiant y plant. Ychydig iawn o 

staff oedd o'r farn bod y gofyniad cyrffyw o fudd i lesiant y plant.   

 O ystyried y sylwadau a wnaed gan bobl ifanc ar y sesiynau goruchwylio (pwyslais 

ar ymddygiad troseddol) a'r cwynion gan staff a phobl ifanc am y cyrffyw wedi’i fonitro’n 

electronig, nid yw'n ymddangos yn gyd-ddigwyddiad mai'r achosion mwyaf cyffredin o 

ddiffyg cydymffurfio a nodwyd mewn adroddiadau torgorchymyn oedd ymyriad cyrffyw, 

ac yna methiannau i fynychu sesiynau goruchwylio. Mae hyn yn codi'r cwestiwn: beth sy'n 

bwysig mewn gwirionedd – ymgysylltu ystyrlon, neu gydymffurfiaeth ffurfiol? Gwnaed y 

gwahaniaeth rhwng cydymffurfiaeth ffurfiol a sylweddol ym Mhennod 2 (adran 2.2.1 – 
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gweler Robinson a McNeill, 2008, 2012), lle awgrymwyd bod cydymffurfiaeth sylweddol 

(h.y. ymgysylltu ystyrlon) yn bwysicach na chydymffurfiaeth ffurfiol os mai'r nod yw 

cynyddu lles y plentyn, ac, yn wir, hyrwyddo cydymffurfiaeth wirfoddol tymor hwy â'r 

gyfraith (Bottoms, 2001). Ar y sail hon, dylid blaenoriaethu ymgysylltiad ystyrlon â rhai 

agweddau ar y gorchymyn dros gydymffurfio'n ffurfiol â phob agwedd ar y gorchymyn. 

 Fodd bynnag, roedd adroddiadau torgorchymyn yn dangos bod y broses orfodaeth 

yn ymwneud yn gyfan gwbl â chydymffurfiaeth ffurfiol. Er bod awduron yr adroddiad yn 

rhoi rhai manylion am y cynnydd cyffredinol yr oedd y plentyn wedi'i wneud ar y 

gorchymyn (ac roedd lefel y manylder yn yr adran hon yn amrywio'n sylweddol, yn ôl 

rheolwr achos unigol – gweler Pennod 6, adran 6. 4), roedd yr achosion o ddiffyg 

cydymffurfiaeth 'annerbyniol' a nodwyd yn bennaf yn cyfeirio at sesiynau a gollwyd neu 

doriadau cyrffyw. Er y byddai rheolwyr achos unigol yn ceisio osgoi gorfodi gorchmynion 

er mwyn hyrwyddo ymgysylltiad y plentyn, roedd yn amlwg bod y pwysau (neu'r ewyllys) 

i orfodi gorchmynion yn seiliedig ar ddiffyg cydymffurfiaeth ffurfiol y plant, nid lefelau 

ymgysylltu ystyrlon. 

Yng ngoleuni’r drafodaeth uchod, dylid cwestiynu ymhellach y ddadl a wnaed gan 

rai ei bod ym mudd gorau'r plentyn i gydymffurfio (ac ymgysylltu) â'r gorchymyn 

oherwydd y cyfleoedd 'llesiant', ac felly dilysu'r defnydd o orfodaeth fel offeryn i geisio eu 

cael i (ail)ymgysylltu. Roedd y plant yn amlwg yn hynod ymwybodol o ba ymyriadau oedd 

o fudd iddynt; roedd hyn yn fwyaf amlwg yn y brwdfrydedd cyffredinol ymhlith y bobl 

ifanc ym Mhengaron am sesiynau ad-dalu. Drwy fynnu bod plant yn cydymffurfio â phob 

agwedd ar y gorchymyn, roedd lleisiau'r plant yn cael eu hanwybyddu, ac felly hefyd 

egwyddor ganolog o 'blant yn gyntaf': cyfranogiad ystyrlon mewn penderfyniadau a 

phrosesau sy’n effeithio arnynt. 

Y cwestiwn mwyaf sylfaenol am y cyfiawnhad 'budd pennaf' hwn dros orfodaeth 

yw'r ffordd y mae'n hyrwyddo cydymffurfiaeth ac ymgysylltu. Noda Bottoms (2001; 

gweler hefyd Bennod 2, adran 2.2.2) bedwar 'rheswm' dros gydymffurfiaeth – 

'darbodus/cyfrannol', 'normadol', 'seiliedig ar gyfyngiadau', ac 'arfer/trefn arferol'. 

Deallwyd bod gorfodaeth yn 'anghymhelliad' a fyddai'n hyrwyddo cydymffurfiaeth 

'ddarbodus/offerynnol'. Mewn geiriau eraill, roedd gorfodaeth yn 'fygythiad', ac i'r rhai 

sy’n gwneud cyfrifiadau rhesymegol am gostau/fuddiannau, byddai'n annog 

cydymffurfiaeth. Dangosodd yr astudiaeth hon fod gorfodaeth yn cael effaith gyferbyn ar 

rai plant, a oedd o'r farn bod diffyg cydymffurfio yn ddarbodus, o ystyried y 'cyfle' i fynd i'r 

carchar neu ymestyn eu hymwneud â'r TCI (gweler Pennod 5, adran 5.2.6).  
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Fodd bynnag, roedd y cyfiawnhad 'budd gorau' yn enghreifftio hyrwyddo 

cydymffurfiaeth 'seiliedig ar gyfyngiadau', lle mai’r gobaith oedd y byddai plant yn cael eu 

hannog i ailymgysylltu drwy fynd yn ôl i'r llys. Roedd yr argymhelliad cyffredin i ynadon 

'ailadrodd pwysigrwydd cydymffurfio' i'r bobl ifanc, tra'n eu hatgoffa o ganlyniadau diffyg 

cydymffurfiaeth pellach, yn cyd-fynd â chyfyngiadau 'strwythurol' Bottoms: 

cydymffurfiaeth a gyflawnwyd drwy “being cowed into submission by coercion inherent in 

a power-based relationship” (2001:93). Er gwaetha’r ffaith bod hyn yn aml wedi methu (fel 

y dangoswyd gan blant a dorrodd orchmynion dro ar ôl tro ac/neu a barhaodd i droseddu'n 

gyson), mae hefyd yn groes i egwyddorion 'plant yn gyntaf' o gyfranogiad a chynhwysiant 

ystyrlon. 

 

7.2.4 Y Safonau (Chwedlonol) (ble mae’r plentyn?) 

 

Disgwylid y byddai'r TCI yn pryderu am arolygiadau a’u gwerthusiad yn ôl eu 

cydymffurfiaeth â'r Safonau. Fodd bynnag, ni ragwelwyd eu camddehongliad o ofynion y 

Safonau. Nid ychwaith oedd y gwrthdaro rhwng cydnabyddiaeth y staff o'r rhwystrau a 

wynebir gan blant wrth gydymffurfio â'u gorchmynion, a'u dyfarniad ar yr un pryd o’r 

achosion hyn o 'ddiffyg cydymffurfiaeth' fel rhai 'annerbyniol'.  

 Efallai bod y dehongliad anghywir o'r Safonau o ganlyniad i etifeddiaeth y 

drafodaeth ar 'dair streic' ym maes cyfiawnder ieuenctid a'r gwasanaeth prawf. I'r perwyl 

hwn, nid yw academyddion wedi helpu i ddatgymalu'r syniad bod pobl ifanc yn cael tri 

chyfle i gydymffurfio cyn cael eu dychwelyd i'r llys. Mae llenyddiaeth academaidd yn 

gyson yn rhoi i un ochr y ffaith bod y polisi 'tair streic' a gyflwynwyd yn rhifyn cyntaf y 

Safonau (y Swyddfa Gartref, 1992) erioed wedi bod yn gymwys dim ond os yw 

swyddogion TCI/prawf o'r farn bod y diffyg cydymffurfiaeth yn 'annerbyniol'. Fel y 

nododd Haines a Drakeford, er gwaethaf bygythiad y Safonau Cenedlaethol i 

“knowledgeable, skilful and critical practice” (1998:239):  

 

 “when interrogated with determination to make maximum use out of every ounce 

 of discretion to be bleached from them, it is still possible to act in the best interests 

 of young people caught up within them” 

 

Er bod trafodaeth ar y polisi 'tair streic' yn helaeth, mae disgresiwn ymarferwyr wrth bennu 

derbynioldeb y diffyg cydymffurfio, ac felly eu pŵer sylweddol i ddylanwadu ar y 

canlyniadau ar gyfer diffyg cydymffurfio, wedi'i ymyleiddio. Efallai nad yw'n syndod, 
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felly, er i’r gofyniad 'tair streic' mewn perthynas â diffyg cydymffurfio annerbyniol gael ei 

ddileu o Safonau 2013,107 fod etifeddiaeth y drafodaeth ynghylch fersiynau blaenorol yn 

parhau. 

 Er hynny, mae'n ymddangos, i raddau helaeth, fod penderfyniadau ynghylch a 

ddylid dychwelyd plentyn i’r llys yn cael eu gyrru gan broses yn y ddau DCI. Yng ngeiriau 

un rheolwr gweithrediadau: 

 

“ultimately, it doesn’t really matter what effect the breach will have on the young 

person: it does become a process issue” 

         OM2, Pengaron 

  

Yma, nid yw'r plentyn yn ystyriaeth yn y penderfyniad. Beth bynnag fo bwriad ac effaith y 

cyfiawnhad 'cyfrifoldeb' a 'budd gorau', y plentyn yw'r prif bryder. Mae hyd yn oed y 

cyfiawnhad 'risg' (o aildroseddu/ achosi niwed difrifol) yn seiliedig ar ystyriaeth o'r 

plentyn, hyd yn oed os nad y plentyn hwnnw yw'r prif bryder. I'r gwrthwyneb, nid yw'r 

cyfiawnhad 'proses' hwn yn dangos unrhyw ystyriaeth o’r plentyn. Mae'n enghraifft glir o 

arfer 'gwrth-risg': rhoi buddiannau'r sefydliad o flaen buddiannau'r plant unigol. Nid yw 

hyn yn golygu mai dyma'r bwriad; mae'n amlwg bod rheswm da iawn pam fod TCI eisiau 

(ac angen) dangos eu bod yn cynnal safonau uchel, yn enwedig o ran eu gallu i hyrwyddo'r 

defnydd o ddewisiadau cymunedol amgen i'r ddalfa. Ond drwy flaenoriaethu 'proses' dros 

amgylchiadau'r plentyn, nid yn unig y caiff budd gorau'r plentyn ei hymyleiddio, ond hefyd 

mae’n peryglu'r ymdrechion a wnaed gan y TCI drwy gydol y cyfnod goruchwylio i geisio 

cynyddu llesiant y plentyn. 

 Ar y naill law, efallai nad yw'r blaenoriaethu hwn ar broses dros y plentyn yn 

syndod, o ystyried bod y dylanwad sylfaenol – y Safonau (YWG a’r BCI, 2013, a phob 

rhifyn blaenorol hefyd) – yn cael eu disgrifio fel safonay ‘ar gyfer gwasanaethau 

cyfiawnder ieuenctid’. Cymharwch hyn â theitl yr argraffiad diweddaraf o'r Safonau: 

'Safonau ar gyfer plant yn y system cyfiawnder ieuenctid' (YWG a’r BCI, 2019). Gan 

adlewyrchu cynnwys 'plant yn gyntaf' fel yr hegwyddor arweiniol, mae hyn yn rhoi'r 

plentyn wrth wraidd y Safonau; rhywbeth nad oedd yn amlwg yn y Safonau a oedd mewn 

grym yn ystod yr astudiaeth hon. 

 Ar y llaw arall, beth am ddylanwad strategaeth genedlaethol Cymru – Plant a 

Phobl Ifanc yn Gyntaf? Ym Mhennod 1 (adrannau 1.3 ac 1.4), awgrymwyd y gallai'r 

                                                           
107 Er bod deddfwriaeth ar y GAI yn dal yn berthnasol: mae hyn yn cynnwys rheol 'tair streic', er ei bod yn dal yn amodol 

ar ddyfarnu 'annerbyniol' gan y swyddog goruchwylio. 
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eglurder mwy a gafwyd yn ail argraffiad y strategaeth cyfiawnder ieuenctid o ran ystyr 

'plant yn gyntaf' annog ymarferwyr cyfiawnder ieuenctid i fanteisio ar y posibilrwydd o 

arfer disgresiwn proffesiynol a gynhwysir yn y Safonau er mwyn ymateb i ddiffyg 

cydymffurfiaeth mewn modd sy'n gyson ag athroniaeth 'plant yn gyntaf'. Roedd yn syndod, 

felly, darganfod nad oedd y polisïau gorfodaeth lleol yn adlewyrchu penderfyniadau sy'n 

canolbwyntio ar y plentyn, gyda gofynion caeth y ddeddfwriaeth ar dorri GAI yn cael eu 

cymhwyso i bob math o orchmynion ym Mhengaron (cofiwch mai'r unig bolisi torri yn 

Llanfadog oedd ar gyfer GGD), gyda Llanfadog yn defnyddio darlleniad mwy llym fyth o'r 

ddeddfwriaeth yn eu polisi torri GGD. Hyd yn oed yn fwy o syndod oedd y darganfyddiad 

nad oedd yr un o'r ymarferwyr wedi clywed am strategaeth Cymru, ac mai dim ond un o'r 

rheolwyr – pennaeth Pengaron – a nododd 'plant yn gyntaf' fel dylanwad ar eu harferion 

gorfodaeth.  

 

7.2.5 Tystiolaeth o ymarfer ‘plant yn gyntaf’? 

 

Mae'r drafodaeth flaenorol wedi dangos nad oedd nod hollgyffredinol 'plant yn gyntaf' (fel 

y disgrifir yn y diffiniad gweithredol) yn bresennol ar unrhyw lefel sefydliadol yn y naill 

DCI na'r llall pan yn ystyried ymarfer torgorchymyn/gorfodaeth. Wedi dweud hynny, 

roedd llond llaw o ymarferwyr o Bengaron yn amlwg yn cael eu gyrru gan y nod 'plant yn 

gyntaf' hwn facsimeiddio llesiant plant, a mynegant ymrwymiad i bob un o'r chwe 

egwyddor galluogol. Roeddent yn credu mewn lleihau'r niwed a achosir gan systemau (yn 

enwedig drwy eu dargyfeirio o'r llys) a blaenoriaethu buddiannau gorau'r plant; 

ymdrechant i sicrhau bod hawliau plant yn cael eu cynnal ac y gallent fanteisio arnynt (er 

nad oeddent yn defnyddio’r term 'hawliau' i ddisgrifio'r gwaith hwn); roeddent yn ceisio 

dal gwasanaethau'n atebol lle nad oeddent yn darparu'r hawliau hyn – yn enwedig y 

Gwasanaethau Plant a darparwyr addysg; ac roeddent yn hyrwyddo cyfranogiad ac 

ymyriadau cynhwysol. 

 Ym Mhengaron, roedd egwyddorion cyfranogiad ystyrlon ac ymyriadau cynhwysol 

sy’n meithrin sgiliau, hefyd yn amlwg ar lefel sefydliadol i raddau helaeth. Dangoswyd 

hyn orau gan gynnwys a darpariaeth sesiynau ad-dalu, a dyluniad cytundebau'r Gorchymyn 

Atgyfeiriad a'r ffurflenni 'Dechrau Gorchymyn' ar gyfer mathau eraill o orchmynion. 

Roedd gwrth-enghreifftiau, fodd bynnag, megis y pwyslais gormodol ar waith 'ymddygiad 

troseddol' yn ystod sesiynau goruchwylio gyda rhai rheolwyr achos. Roedd yr egwyddor o 

atebolrwydd am wasanaethau hefyd yn amlwg mewn perthynas â hwy eu hunain – roedd 

cyfrifoldebau'r TCI i'r bobl ifanc wedi'u nodi'n glir ar ddechrau pob gorchymyn – ond 
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roedd disgwyl i staff hefyd ddal gwasanaethau eraill yn atebol. Er bod y rhan fwyaf o'r 

staff ym Mhengaron yn ymdrechu i sicrhau hawliau lles sylfaenol plant, nid oedd hyn yn 

aml yn ymestyn i'w hawliau i wasanaethau cyffredinol (universal), ac eithrio'r sesiynau 

camddefnyddio sylweddau a gynigiwyd gan y TCI. Roedd egwyddorion 'gwneud dim 

niwed' a blaenoriaeth lles pennaf y plentyn yn llai gweladwy ym Mhengaron ar lefel 

sefydliadol, gydag amrywiaeth mawr rhwng gwahanol aelodau o staff.  

 Yn Llanfadog, nid oedd y nod nac unrhyw un o'r chwe egwyddor 'plant yn gyntaf' 

yn amlwg ar lefel sefydliadol. Rhwystrwyd cyfranogiad ystyrlon gan ddull 'ticio blychau' o 

lunio cytundebau Gorchmynion Atyfeiriad, a'r diffyg cyfle i bobl ifanc ar fathau eraill o 

orchmynion gael unrhyw lais yn pennu cynnwys y gorchmynion hynny. Ni ellid disgrifio'r 

ymyriadau ad-dalu na'r sesiynau goruchwylio fel rhai 'cynhwysol'. Er bod y rhan fwyaf o'r 

rheolwyr achos wedi ceisio sicrhau bod hawliau lles sylfaenol plant yn cael eu cynnal, 

roedd ambell un yn gwrthod. Methodd rheolwyr y TCI â sicrhau dull gweithredu cyson a 

oedd yn gadael llawer o reolwyr achos yn teimlo eu bod yn well eu byd yn bwrw ymlaen 

â'u gwaith fel y gwelent yn dda, gan geisio ychydig iawn o oruchwyliaeth reoli, os o gwbl. 

O ran yr egwyddor o 'wneud dim niwed', er y credai rhai gweithwyr unigol na ddylai cosb 

fod yn sail resymegol dros ymyriadau, nid ystyriwyd bod cyswllt â'r system cyfiawnder 

troseddol yn gynhenid niweidiol. Unwaith eto, nid oedd yr egwyddor o facsimeiddio 

llesiant gorau plant yn amlwg ar lefel sefydliadol, er bod enghreifftiau lle'r oedd rheolwyr 

achos unigol wedi gweithredu yn unol â'r egwyddor hon. 

 Er gwaethaf y pwyslais cynyddol ar egwyddorion 'plant yn gyntaf' ym Mhengaron 

yn gyffredinol, pan ddaeth i ddiffyg cydymffurfiaeth, yr oedd fel pe bai'r egwyddorion hyn 

yn dod yn eilradd wrth iddynt ildio i'r materion mwy 'brys' o 'risg' a 'phroses'. Roedd yn 

ymddangos bod yr egwyddorion 'plant yn gyntaf' a gafodd eu cydnabod a’u harddel ym 

Mhengaron – ac i raddau llawer llai yn Llanfadog – yn llai perthnasol pan oedd plentyn yn 

gwrthod / methu â chydymffurfio ag elfennau o'r gorchymyn. Mae hyn yn awgrymu bod yr 

egwyddorion hyn yn amodol. Mae hyn yn groes i'r syniad o 'blant yn gyntaf' fel dull o 

ymdrin â chyfiawnder ieuenctid a ddylai fod yr un mor berthnasol i bob plentyn, ym mhob 

proses, ym mhob penderfyniad. 

 

7.3 Yn y llys 

 

Cyn troi i ystyried y rhwystrau i weithredu athroniaeth 'plant yn gyntaf' yn y TCI, mae'n 

werth ehangu ar rai o'r canfyddiadau mwy pryderus ynghlwm efo’r achosion llys. Os yw’r 

penderfyniadau a phrosesau gorfodaeth o fewn y TCI yn amheus o safbwynt 'plant yn 
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gyntaf', roedd y penderfyniadau a'r achosion yn y llys hyd yn oed yn fwy amheus. 

Cydnabyddir gwendid yr astudiaeth hon o ran y diffyg cynrychiolaeth o leisiau ynadon. 

Serch hynny, gwnaed rhai sylwadau ar achosion torgorchymyn sy'n codi pryderon 

sylweddol ynghylch tegwch y broses yn y llys, yn ogystal â'r anghyfiawnderau sydd eisoes 

wedi'u nodi ynghylch arferion gorfodaeth y TCI. 

 Mae'r mater mwyaf sylfaenol yn ymwneud â'r rhagdybiaeth ymddangosiadol o 

'euogrwydd' y plant o’r troseddau torgorchymyn statudol. P'un ai ar gyngor eu cyfreithwyr, 

neu o'u gwirfodd, plediodd y mwyafrif llethol o blant yn 'euog' i’r drosedd. O ystyried 

canfyddiadau'r astudiaeth hon, yn enwedig y farn a rennir gan rai o staff TCI am deimlo 

dan bwysau i orfodi gorchmynion er eu bod yn gwybod bod rhesymau da dros ddiffyg 

cydymffurfiaeth y plant, mae'n rhesymol dod i'r casgliad pe bai plant wedi cael cyngor gan 

eu cyfreithwyr i bledio yn ddieuog ac wedi mwynhau amddiffyniad safonol, byddai'r corff 

erlyn wedi ei chael yn anodd iawn profi, y tu hwnt i amheuaeth resymol, fod y diffyg 

cydymffurfiaeth wedi digwydd 'heb esgus rhesymol'. 

 Mae'r ffaith na ddigwyddodd hyn – roedd y plant bron yn ddieithriad yn pledio’n 

euog – yn awgrymu naill ai diffyg dealltwriaeth gan gyfreithwyr o'r hyn sy'n gyfystyr â 

throsedd torgorchymyn statudol, neu ddifaterwch. Mae hefyd yn awgrymu, wrth ofyn i 

blant sut y maent yn pledio, nad oedd ynadon yn sicrhau bod y plentyn yn deall sylwedd y 

cyhuddiad – yn groes i'w dyletswydd statudol yn unol â Rheol 6 Rheolau Llysoedd Ynadon 

(Plant a Phobl Ifanc) 1992. Unwaith eto, gallai hyn fod o ganlyniad i anwybodaeth, neu 

anallu. Beth bynnag fo'r rheswm, mae hyn yn dangos esgeulustod mawr, boed hynny 

oherwydd bod y cynghorydd cyfreithiol wedi methu â'u hysbysu bod yn rhaid sefydlu dwy 

elfen y drosedd, a/neu oherwydd methiant yr ynadon i wneud yr asesiad hwn. 

 Pryder sylweddol yw'r cyfle a gollwyd i ddwyn gwasanaethau i gyfrif am eu 

methiant i gynnal eu dyletswyddau i'r plentyn: mae hyn yn groes i un o egwyddorion 

canolog y strategaeth troseddau ieuenctid yng Nghymru. Drwy fethu â gwneud hynny, lle 

cododd y diffyg cydymffurfiaeth o fethiannau’r gwasanaeth(au), cafodd y plentyn ei feio'n 

llwyr a'i 'gyfrifoldebi' am hyn. Mae'r anghyfiawnder hwn yn cael ei ddwysáu gan allu a 

phenderfyniadau ynadon i osod 'cosb' ar y plant am y methiannau hyn, a thrwy drin rhai 

pobl ifanc yn y llys mewn modd a oedd yn torri eu hawliau. 

 Yn sail i hyn oll mae'r broblem gyda gofynion y gorchmynion cyfiawnder troseddol 

yn y lle cyntaf. Mae'n ddefnyddiol cofio'r sylw a wnaed gan reolwr TCI Pengaron: 
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“if every part of the youth justice system was ‘children first’, non-compliance 

would be far less of an issue. Of course there are some kids who just won’t do 

anything at all, but the problem we’ve got is that a lot of these young people are 

put on orders that are entirely inappPGAriate in the first place, given their 

circumstances… But we’re limited when we make recommendations to the court – 

we’ve only got so much choice, and so have they”     

      

HoS, Pengaron 

 

Mae canfyddiadau'r astudiaeth hon yn sicr yn ategu dadl y rheolwr bod plant yn aml yn 

cael eu rhoi ar orchmynion cwbl amhriodol (neu yn hytrach, bod y gofynion penodol yn 

gwbl anaddas). Fodd bynnag, mae'r rheswm am hyn “we’re limited when we make 

recommendations to the court – we’ve only got so much choice, and so have they” – yn 

fwy dadleuol. Mae llawer o hyblygrwydd yn yr opsiynau dedfrydu sydd ar gael i'r ynadon, 

er gwaetha’r pwyslais mewn rhannau o’r Canllawiau Dedfrydu ar 'gosbi'. Mae'n dilyn, 

felly, fod yr un nifer o argymhellion dedfrydu y gall y TCI eu cynnig i'r llysoedd. Fodd 

bynnag, roedd canfyddiad y TCI o'r opsiynau oedd ‘ar gael’ iddynt fel petaent yn 

adlewyrchu'r 'opsiynau' yr oedd yr ynadon yn tueddu i'w gweithredu. Mae'n ymddangos, 

felly, fod y TCI yn teilwra eu hargymhellion i'r hyn yr oeddent yn credu y byddai'r ynadon 

yn ei weithredu, yn hytrach na'r hyn a fyddai fwyaf tebygol o gynyddu llesiant y plentyn. 

Mae hyn yn adlewyrchu pryderon a godwyd dros 30 mlynedd yn ôl mewn perthynas â'r 

'adroddiadau ymchwiliad cymdeithasol' a ysgrifennwyd gan weithwyr cymdeithasol ar 

gyfer y llysoedd: 

 

 “there is … evidence to suggest that the reports may have been written for the 

 magistrates and in anticipation of their decision … or alternatively , in some cases , 

 the recommendations have tended to ‘overshoot’ the eventual sentence the court 

 imposes” (Pratt, 1985:14). 

 

7.4 Rhwystrau i weithredu cyfiawnder ieuenctid ‘plant yn gyntaf’ 

 

Dylai fod yn amlwg na weithredwyd 'plant yn gyntaf', fel y disgrifir ym Mhennod 1, yn y 

naill DCI na'r llall. Yn yr adran olaf hon, mae'r prif rwystrau i weithredu cyfiawnder 

ieuenctid 'plant yn gyntaf' yn cael eu hystyried yn fyr.  
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7.4.1. Ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o 'blant yn gyntaf' a chyd-destun polisi 

cymdeithasol Cymru  

 

Y rhwystr cyntaf, yn syml, oedd diffyg ymwybyddiaeth y staff o strategaeth troseddwyr 

ifanc Cymru a'i hegwyddorion 'plant yn gyntaf'. Er gwaethaf cyhoeddi'r strategaeth dair i 

bedair blynedd cyn cam cyntaf casglu data, ac er gwaethaf bodolaeth egwyddor 'plant yn 

gyntaf, troseddwyr yn ail' ym maes polisi Cymru ers 2004, nid oedd yr un o'r ymarferwyr 

wedi clywed amdano/i. Mae'n bosibl y byddai ymwybyddiaeth o’r strategaeth hon wedi 

rhoi'r hyder i ymarferwyr seilio eu penderfyniadau torgorchymyn ar egwyddorion 'plant yn 

gyntaf', yn yr un modd y teimlai rhai o'r ymarferwyr fod cyflwyniad y dull Rheoli 

Achosion Uwch wedi eu galluogi i gymhwyso meini prawf torgorchymyn llai llym a 

blaenoriaethu llesiant y plentyn a chynnal perthynas waith dda dros weithredu'r "Safonau". 

 Yn gysylltiedig â hyn mae'r diffyg ymwybyddiaeth o gyd-destun polisi 

cymdeithasol Cymru. Yn benodol, mae'n ddyletswydd ar ddarparwyr gwasanaethau (gan 

gynnwys y TCI, yn unol â statws plant fel dinasyddion ifanc sydd â hawliau sylfaenol, i 

sicrhau y gallant fwynhau’r hawliau hynny. Roedd y diffyg dealltwriaeth hwn o 

ddyletswydd y TCI i gynnal hawliau plant yn galluogi ymarferwyr i ystyried 'diwallu 

anghenion plant' fel rhywbeth y gellid ei flaenoriaethu i wahanol raddau, yn dibynnu ar yr 

amgylchiadau. Roedd hyn yn cyd-fynd â chanfyddiadau Thomas (2015) a dynnodd sylw at 

y ffaith bod ymarferwyr yn gweld 'plant yn gyntaf' fel rhywbeth a oedd yn amodol ar 

ddifrifoldeb troseddau pobl ifanc. O weld plant fel dinasyddion sydd â'r hawl i gael eu 

hanghenion lles wedi’u diwallu a chael hawliau hygyrch, ni ellid cyfiawnhau israddio eu 

hanghenion lles. At hynny, gallai roi'r hyder i ymarferwyr ddal eraill yn atebol pan oeddent 

yn torri hawliau plant – megis trefniadau gofal yr awdurdod lleol, a'r modd y cynhaliwyd 

trafodion panel y Gorchymyn Atgyfeiriad.  

 Fodd bynnag, ni fyddai'r ymwybyddiaeth hon o'r cyd-destun 'plant yn gyntaf' a 

pholisi cymdeithasol yng Nghymru yn ddigonol i sicrhau bod ymarfer 'plant yn gyntaf' yn 

cael ei weithredu. Mae hyn oherwydd nad yw'n ystyried a yw staff TCI wir eisiau ei 

weithredu. Daw hyn â ni at rwystr sylweddol arall i weithredu arfer 'plant yn gyntaf': 

'hunaniaeth' staff y TCI a'u gwerthoedd a'u credoau.  
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7.4.2 Hunaniaeth a gwerthoedd proffesiynol 

 

Mae llawer o academyddion wedi arsylwi ar y gwrthdaro rhwng gwahanol 'ddiwylliannau 

proffesiynol' a gynrychiolir yn TCI, lle mae’r gwerthoedd a'r credoau sy'n gysylltiedig â 

rhiant-sefydliadau staff TCI (gwasanaethau cymdeithasol, yr heddlu, y gwasanaeth prawf, 

addysg, iechyd) yn aml yn cael eu herio gan eraill (e.e. Field, 2007; Cross et al., 2003; 

Souhami, 2007). Yn ymchwiliad Thomas (2015), canfu hefyd fod arferion a gwerthoedd 

wedi'u trefnu’n gryf yn ôl dwy garfan – y gweithwyr cymdeithasol a’r swyddogion prawf / 

heddlu – gyda'r cyntaf yn fwy 'seiliedig ar les', gyda'r olaf yn rhoi mwy o bwyslais ar risg a 

diogelu'r cyhoedd.  

 Yn yr ymchwiliad hwn, fodd bynnag, ni arsylwyd yr hunaniaethau 'diwylliannol' 

hyn yn y TCI – neu, yn hytrach, nid oedd yn bosibl eu rhannu ar sail y rhiant-sefydliadau. 

Roedd y rhan fwyaf o reolwyr achos a rheolwyr gweithrediadau (y rhai â chyfrifoldebau 

gwneud penderfyniadau torgorchymyn) wedi hyfforddi fel gweithwyr cymdeithasol a/neu 

wedi treulio blynyddoedd, os nad degawdau, yn y sector plant (gwaith cymorth, gwaith 

ieuenctid, gofal preswyl ac ati). Roedd y gweddill wedi hyfforddi fel swyddogion prawf, 

gydag un a oedd hefyd wedi gwasanaethu fel swyddog heddlu. Nid oedd unrhyw 

wahaniaeth amlwg yn agweddau a gwerthoedd gweithwyr cymdeithasol, o'i gymharu â'r 

rhai a hyfforddwyd yn y gwasanaeth prawf. Yn hytrach, roedd cryn amrywiaeth rhwng 

gweithwyr unigol yn eu credoau a'u gwerthoedd personol, fel y dengys yr arfer amrywiol. 

Yr 'hunaniaeth' gryfaf y gellid ei canfod ymhlith rhai o'r ymarferwyr a rheolwyr oedd eu 

bod yn 'asiantau cyfiawnder troseddol' (gweler Pennod 6, adran 6.2). Cafwyd thema gyson 

ymysg (rhai) gweithwyr cymdeithasol a gweithwyr prawf, sef eu bod yno i fynd i'r afael ag 

ymddygiad troseddol y plant. Roedd yn ymddangos bod rhai gweithwyr cymdeithasol, yn 

arbennig, wedi datgysylltu oddi wrth eu 'hunaniaeth gweithiwr cymdeithasol', o blaid bod 

yn 'weithiwr troseddau ieuenctid'. I ailadrodd geiriau un rheolwr achos: 

 

“That’s what we’re here to do – stop them from reoffending… we’re not their 

 social workers” 

   CM13, Pengaron (hyfforddwyd fel gweithiwr cymdeithasol) 

 

Mewn geiriau eraill, roedd rhai o'r rheolwyr achos yn ystyried eu hunain yn 'weithwyr 

(cymdeithasol) cyfiawnder troseddol,' yn hytrach na ‘gweithwyr cymdeithasol yn y system 

cyfiawnder troseddol’. Mae hyn yn adlewyrchu sylwadau a wnaed gan Haines a Drakeford 
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(1998) am effaith creu 'timau cyfiawnder ieuenctid' arbenigol o fewn adrannau 

gwasanaethau cymdeithasol dros 30 mlynedd yn ôl: 

 “… within the new orthodoxy, juvenile justice workers tended to adopt a firm 

 stance of working only with offenders and that, in practice, this tended to be 

 interpreted to mean that [they] did not get involved with the ‘welfare’ problems 

 experienced by many young people” (p.65) 

 

Er bod ymarferwyr a rheolwyr yn yr astudiaeth hon wedi mynd ati i fynd i'r afael ag 

anghenion lles plant (i raddau amrywiol), roedd y pwyslais ar droseddu'r plant serch hynny 

yn amlwg mewn llawer o achosion. Roedd y canfyddiad ymhlith rhai o'r ymarferwyr a 

rheolwyr gweithrediadau o'u hunaniaeth broffesiynol fel asiantau'r system cyfiawnder 

troseddol, yn hytrach na gweithwyr cymdeithasol yn y system cyfiawnder troseddol, yn 

rhyfeddol: er bod y rhan fwyaf o reolwyr achos yn y ddau dîm yn weithwyr cymdeithasol, 

a/neu fod ganddynt brofiad helaeth o weithio ym maes cymorth i blant, roedd rhai ohonynt 

yn awyddus i bwysleisio bod eu gwaith yn ymwneud â mynd i'r afael â throseddu plant, ac 

mai dyma'r hyn yr oedd y llysoedd yn ymddiried ynddynt i'w wneud. 

 Roedd arddangosiad arall o sut y gallai gwerthoedd a chredoau staff unigol fod yn 

rhwystr i weithredu 'plant yn gyntaf' yn ymwneud â'r gwahaniaethau sylweddol rhwng 

arferion torgorchymyn ymarferwyr. Roeddent yn amrywio yn ôl eu dyfarniad o 

dderbynioldeb y diffyg cydymffurfio; nifer a math y rhybuddion a roddir i blant (e.e. 

llythyrau rhybudd ffurfiol a rhybuddion llafar 'anffurfiol'); y penderfyniadau a wnaethant, 

megis aildrefnu apwyntiadau neu eu marcio fel achosion o ddiffyg cydymffurfiaeth; pa 

mor aml y cafodd paneli cydymffurfiaeth (Pengaron) neu baneli torgorchymyn (Llanfadog) 

eu cynnull; y penderfyniadau a wnaed yn ystod y paneli hynny (i orfodi’r gorchymyn neu i 

geisio mynd i'r afael â’r rhwystrau i gydymffurfiaeth); yn ogystal â'r argymhellion a wnaed 

mewn adroddiadau torgorchymyn i'r ynadon. 

Yn sail i'r gwahaniaethau hyn roedd gwahanol gysyniadau o blentyndod; o 

achosion troseddu ieuenctid; ac o ddiben y system cyfiawnder ieuenctid. Arddangoswyd 

gysyniad o blant fel 'oedolion bach' (gweler Haines and Case, 2015) yn glir ymhlith y rhai 

a oedd yn cyfiawnhau gorfodaeth ar sail cyfrifoldeb. Daeth plant fel 'bygythiad' i’r amlwg 

ymysg y staff oedd o'r farn eu bod yn cyflwyno 'risg uchel' i'r cyhoedd; ac roedd plant fel 

'dioddefwyr', neu fel rhai 'mewn angen', hefyd yn amlwg yn y ffordd yr oedd plant yn cael 

eu trafod. Roedd unrhyw drafodaeth am blant fel 'dinasyddion' neu ddalwyr hawliau yn 

absennol. Roedd yna rai oedd yn ystyried troseddu a diffyg cydymffurfiaeth fel canlyniad i 

anfantais strwythurol, a rhai a oedd yn credu bod plant wedi 'penderfynu' troseddu / 
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gwrthod cydymffurfio. Roedd rhai o'r farn mai diben y SCI oedd dal plant yn atebol am eu 

troseddau a/neu eu helpu i ailintegreiddio, tra nododd eraill (er yn leiafrif) fod gan y SCI 

rôl bwysig i'w chwarae wrth fynd ar drywydd cyfiawnder cymdeithasol i'r plant hyn. 

Fodd bynnag, nid yw hyn yn golygu bod perthynas syml rhwng y gwerthoedd / 

credoau hyn ac ymatebion y staff i ddiffyg cydymffurfiaeth. Fel y nodwyd drwy gydol y 

bennod hon, cydnabu'r rhan fwyaf o'r staff fod anfanteision strwythurol a thoriadau o 

hawliau plant yn effeithio ar droseddu a diffyg cydymffurfiaeth, ond nid oedd hyn yn eu 

hatal rhag priodoli'r cyfrifoldeb am beidio â chydymffurfio i’r plentyn. Roedd yn fwy o 

fater o faint o bwyslais a roddwyd ar bob barn, ac, wrth gwrs, dylanwad y Safonau 

Cenedlaethol. Yn unol â Case a Haines (2020), ymddengys yn yr astudiaeth hon fod: 

 

“any sense of a coherent approach to responding to the behaviour of children 

 remains low. This conflict and ambivalence has been animated by competing and 

 conflicting drivers and a vacuum in understandings of children and the nature of 

 childhood.” (p.6). 

 

 

7.4.3 Cyfansoddiad y TCI  

 

Er gwaetha’r potensial a'r bwriad i Dimau Cyfiawnder Ieuenctid hwyluso cydweithio 

amlasiantaethol agosach, yn y ddau DCI a gymerodd ran yn yr astudiaeth hon, cyflwynodd 

y trefniant hwn rwystr penodol i weithredu'r egwyddor 'plant yn gyntaf' o ‘atebolrwydd 

gwasanaethau’. Dywedodd rheolwyr achos a oedd wedi gweithio ym maes cyfiawnder 

ieuenctid ers cyn creu TCI fod cael gwahanol weithwyr â rolau penodol yn y TCI  – e.e. 

'gweithwyr addysg', 'gweithwyr gyrfaoedd', a 'gweithwyr camddefnyddio sylweddau' – yn 

rhwystr rhyngddynt hwy a'r darparwyr gwasanaethau cyffredinol a oedd (yn aml) yn methu 

cyflawnu eu dyletswyddau i'r plentyn. Yn y gorffennol, byddai’r rheolwyr achos wedi bod 

yn gyfrifol am bob agwedd o achos y plentyn, ond yn awr, bu'n rhaid iddynt ddibynnu ar 

nifer o weithwyr eraill i sicrhau bod plant yn cael y gwasanaethau yr oedd eu hangen 

arnynt. Roedd hyn yn lwyn cyson yn ochr y rheolwyr achos, a'r rhan fwyaf ohonynt yn 

cwyno'n aml am y berthynas wael oedd gan y TCI ag ysgolion (roedd yn ymddangos bod y 

berthynas â darparwyr Addysg Amgen yn well). Byddai un rheolwr achos yn arbennig yn 

aml yn hel atgofion dros y dyddiau lle'r oedd yn gwybod yn union 'beth oedd yn digwydd' 

yn yr ysgolion ac yn sicrhau bod yr ysgolion yn cadarnhau eu dyletswyddau statudol (drwy 

fygwth mynd â nhw i'r llys). Roedd cynnwys un neu fwy o gynrychiolwyr y sector addysg 

yn y TCI yn statudol, i'r rheolwr achos hwn, yn 'arbrawf aflwyddiannus' oedd wedi creu 



284 
 

rhwystr porthgadw rhwng rheolwyr achos a'r ysgolion ac a wnaeth yr olaf yn llai atebol i'r  

TCI.108 

 

7.4.4 Cyfyngiadau deddfwriaethol a threfniadol 

 

Mae rhwystrau eraill i weithredu arfer 'plentyn yn gyntaf' yn ymwneud â’r ddeddfwriaeth 

ar gyfer GAI a threfniadau gweithdrefnol y gofyniad cyrffyw. Yn benodol, ceir problemau 

gyda: 

 y gofyniad statudol i'r TCI gychwyn achos torgorchymyn ar ôl uchafswm o dri 

achos annerbyniol o ddiffyg cydymffurfiaeth a gyflawnwyd o fewn 12 mis (oni bai 

bod 'amgylchiadau eithriadol');  

 y ddarpariaeth i ynadon osod cyrffyw o hyd at 16 awr y dydd109 a 112 yr wythnos 

heb fynnu eu bod yn gyntaf yn cadarnhau bod y cyfeiriad y disgwylir i'r person 

ifanc breswylio ynddo yn ddiogel; a  

 lleoli cyfrifoldeb rhannol am gymryd camau gorfodaeth yn sgîl toriadau cyrffyw 

gyda’r gwasanaeth monitro electronig. 

  

O ran y gofynion i orfodi GAI, mae gosod y terfyn amser ar 12 mis yn hurt. Gallai 

darlleniad llythrennol o’r gofyniad hwn weld plentyn sy'n colli dau apwyntiad heb achos 

da ym mis cyntaf ei orchymyn, sydd wedyn yn mynd ymlaen i gydymffurfio â phob elfen 

o'r gorchymyn am y 10 mis nesaf, dim ond i fethu unwaith eto ym mis olaf ei orchymyn i 

fynychu apwyntiad heb esboniad rhesymol, yn cael ei ddychwelyd i’r llys. Ar wahân i fod 

yn afresymol, mae hyn yn dangos diystyriad llwyr o ansawdd ymgysylltiad y bobl ifanc a'u 

cynnydd cyffredinol ar eu gorchymyn. 

 O ran y gofyniad cyrffyw, mae'n gwbl anfoesegol gosod cyrffyw o unrhyw hyd – 

heb sôn am 16 awr y dydd – ar blentyn lle nad yw'r llys wedi sicrhau bod y cyfeiriad y 

disgwylir i'r plentyn breswylio ynddo yn ddiogel. Er y dylai'r Gwasanaethau Plant sicrhau 

nad yw plant byth yn cael eu rhoi mewn llety anniogel, fel y mae'r astudiaeth hon wedi 

dangos, nid yw hyn bob amser yn digwydd. Mae'n ymddangos yn amlwg y dylai'r 

penderfyniad i osod / ymestyn cyrffyw, o leiaf, fod yn seiliedig ar sicrwydd bod y cyfeiriad 

y disgwylir i'r plentyn breswylio ynddo yn ddiogel. Fodd bynnag, nid yw'r ddeddfwriaeth 

ond yn mynnu bod yn rhaid i’r llys “obtain and consider information about the place 

                                                           
108 Efallai na fyddai'r rhwystr strwythurol hwn i gael mynediad at addysg wedi bod yn bresennol pe bai'r TCI yn rhan o'r 

Adran Addysg yn yr Awdurdodau Lleol, yn hytrach na Gwasanaethau Plant. Gall effaith lleoliad portffolio'r TCI o fewn 

awdurdodau lleol ar hygyrchedd hawliau cymdeithasol plant fod yn faes i ymchwilio iddo ymhellach. 
109Bydd hyn yn cynyddu i 20 awr y dydd os gweithredir yr cynnigion yn y Papur Gwyn diweddar ar ddiwygio dedfrydu 

(YWG, 2020). 
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proposed to be specified in the order” (Atodlen 1, adran 14 Deddf Cyfiawnder Troseddol a 

Mewnfudo 2008). Mae’r cyfyngiad hwn ar y gofynion deddfwriaethol yn galluogi'r llys i 

hwyluso toriad un o hawliau mwyaf sylfaenol plant wrth osod cyrffyw – eu hawl i 

ddiogelwch. 

 Mae'r rhwystr arall – gosod cyfrifoldeb rhannol am gymryd camau gorfodi gyda'r 

Gwasanaeth Monitro Electronig – yn broblem gan nad ydynt yn gallu ymchwilio i'r 

rhesymau dros yr ymyriad. Ni allant wybod a oes rheswm derbyniol dros yr ymyriad, fel 

sydd rhaid yn ôl y gofyniad o ran methiannau i gydymffurfio ag elfennau statudol 

gorchmynion cyfiawnder troseddol. Mae hyn yn golygu y gellir rhoi dau lythyr rhybuddio i 

blant yn annheg – gan eu symud gamau yn agosach at gael eu dychwelyd i’r llys. 

  

7.5 Casgliad 

 

Mae'r bennod hon wedi amlygu nifer o ganfyddiadau'r astudiaeth hon sy'n codi pryderon 

sylweddol am y penderfyniadau, y prosesau a'r canlyniadau i bobl ifanc sy'n methu â 

chydymffurfio â gorchmynion cyfiawnder troseddol. Er bod tystiolaeth o rai egwyddorion 

'plant yn gyntaf' ar lefel sefydliadol ym Mhengaron, ac er bod rhai ymarferwyr yn y ddau 

DCI yn dangos ymrwymiad i un neu fwyo'r egwyddorion hyn, ni chafodd y rhain eu 

cymhwyso’n gyfartal pan yn gwneud penderfyniadau ynghylch diffyg cydymffurfiaeth. At 

hynny, dim ond llond llaw o ymarferwyr (i gyd o Bengaron), a gefnogodd nod 

hollgyffredinol 'plant yn gyntaf' fel y'u mynegwyd ym Mhennod 1 – blaenoriaethu 

macsimeiddio llesiant plant ym mhob penderfyniad a phroses. Er hynny, rhwystrwyd eu 

gallu i wireddu'r nod hwn gan y pryderon llethol ynghylch 'proses' (Safonau Cenedlaethol) 

a 'risg' o fewn y TCI. 

 Nodwyd rhai rhwystrau hefyd i weithredu arfer 'plant yn gyntaf'. Mae rhai o'r rhain 

yn ddeddfwriaethol / weithdrefnol, a gellid eu newid gyda diwygiadau i'r ddeddfwriaeth / 

gweithdrefnau. Ond rhaid cydnabod, hyd yn oed pe bai'r rhwystrau hyn yn cael eu lliniaru, 

bod rhwystrau eraill yn parhau. Fel y gwelwyd ym Mhenodau 5, 6 a 7, roedd llu o arferion 

nad oeddent yn cyd-fynd ag athroniaeth 'plant yn gyntaf' ac nad oeddent yn ganlyniad i 

gyfyngiadau gweithdrefnol neu ddeddfwriaethol, ond yn hytrach o bolisïau sefydliadol, 

gwerthoedd unigol, credoau a hunaniaeth, a diffyg hyder ymhlith ymarferwyr i herio 

darparwyr gwasanaethau annigonol. Heb newid yr agweddau hyn ar ymarfer, mae'n 

annhebygol y cyrhaeddir nod 'plant yn gyntaf'.  
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Casgliad 

 

Ailedrych ar y cwestiynau ymchwil 

 

Ymgeisiodd yr ymchwiliad yma ganfod a yw, ac i ba raddau mae, ymatebion Timau 

Cyfiawnder Ieuenctid yng Nghymru i ddiffyg cydymffurfiaeth â gorchmynion cyfiawnder 

troseddol yn seiliedig ar athroniaeth ‘plant yn gyntaf’. Llywiodd pedwar cwestiwn 

cysylltiedig yr astudiaeth; eir i'r afael â'r rhain yn fyr cyn cwblhau'r traethawd ymchwil 

hwn gyda rhai myfyrdodau ac argymhellion terfynol.  

 

 

1. Sut y gellir deall y syniad o gyfiawnder ieuenctid ‘plant yn gyntaf’ yng nghyd-

destun polisïau Cymru, a sut y caiff ei ddehongli gan Dimau Cyfiawnder Ieuenctid 

ac ynadon Llysoedd Ieuenctid yng Nghymru? 

 

Ym Mhennod 1 (adran 1.4), dadleuwyd, heb ddealltwriaeth glir o'r cysyniad o 'blant yn 

gyntaf', y byddai ceisio asesu ei effeithiolrwydd fel canllaw i ymarferwyr cyfiawnder 

ieuenctid yn amhosibl. O ganlyniad, cynnigwyd ddiffiniad gweithredol o 'blant yn gyntaf' 

at ddibenion yr ymchwiliad hwn. Roedd hyn yn adeiladu ar strategaethau polisi 

cymdeithasol a chyfiawnder ieuenctid Cymru, yn ogystal â'r llenyddiaeth academaidd 

ehangach, deunydd ymgyrchu, a rheolau / canllawiau rhyngwladol ar hawliau plant a 

chyfiawnder sy'n ystyriol o blant. Er na thybiwyd y byddai'r dehongliad hwn o 'blant yn 

gyntaf' o reidrwydd yn cael ei rannu gan ymarferwyr cyfiawnder ieuenctid, disgwylid y 

byddai ychydig o debygrwydd, o leiaf. 

 Yr hyn na ddisgwylid oedd darganfod bod ymarferwyr yn anghyfarwydd â'r 

cysyniad o 'blant yn gyntaf' a strategaeth troseddau ieuenctid ddiweddaraf Llywodraeth 

Cymru – Plant a Phobl Ifanc yn Gyntaf  (Llywodraeth Cymru a’r BCI, 2014). Er bod y 

rheolwyr yn gyfarwydd â'r strategaeth, a nododd un o'r Penaethiaid Gwasanaeth 'plant yn 

gyntaf' fel dylanwad ar arferion gorfodaeth, roedd ymarferwyr yn anymwybodol o’r 

strategaeth. I'r gwrthwyneb, roedd pawb yn ymwybodol iawn o'r Safonau Cenedlaethol 

(YWG a’r BCI, 2013). 

 O ran eu dehongliad(au) o 'blant yn gyntaf' (pan ofynnwyd iddynt), nodweddwyd 

yn bennaf ei fod yn ymwneud â 'diwallu anghenion' y plant. Roedd hyn yn golygu mynd i'r 

afael â materion llety, anghenion addysgol plant, a’u defnydd o sylweddau ac anghenion 

iechyd meddwl: yn y bôn, y 'dangosyddion perfformiad allweddol' y mae Llywodraeth 
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Cymru wedi'u gosod ar gyfer TCI. Roedd y dehongliad hwn o 'blant yn gyntaf', felly, yn 

cynnwys sicrhau hawliau sylfaenol plant yn unig.110 Nid oedd yn ymwneud ag agweddau 

goddrychol ar les plant, megis eu galluogi i gael a dilyn dyheadau. Ni nodwyd bod sicrhau 

'llais' a chyfranogiad ystyrlon plant, a mynediad i'w hawliau ehangach fel dinasyddion 

ifanc Cymru, yn egwyddorion 'plant yn gyntaf'; ac nid ychwaith yr egwyddorion 'gwneud 

dim niwed'; blaenoriaethu’r egwyddor llesiant plant a'u ‘budd pennaf’; na hyrwyddo 

ymyriadau cynhwysol ac adeiladu sgiliau. 

 

2. Beth sy'n dylanwadu ar gydymffurfiaeth plant (neu ddiffyg cydymffurfiaeth) â 

gorchmynion cyfiawnder troseddol? 

 

Yn ystod y cam cynllunio ar gyfer yr astudiaeth hon, penderfynwyd y byddai'n rhaid i farn 

plant fod yn rhan ganolog o'r ymchwiliad. Profodd safbwyntiau’r plant yn amhrisiadwy, 

gan herio ac/neu atgyfnerthu safbwyntiau gwahanol oedolion am resymau plant dros 

ddiffyg cydymffurfiaeth. 

Mae'n amlwg bod methiannau gwasanaethau wedi cael effaith uniongyrchol ar allu 

llawer o blant neu eu gallu canfyddedig i gydymffurfio â'u gorchmynion. Profwyd y 

methiannau hyn y tu allan i'r System Cyfiawnder Ieuenctid – yn fwyaf nodedig mewn 

perthynas â Gwasanaethau Plant a darparwyr addysg – ond hefyd o'r tu mewn. Roedd y 

driniaeth a gafodd rhai plant gan ynadon, aelodau'r Panel Gorchymyn Atgyfeiriad, a 

lleiafrif bach o reolwyr achos, yn torri eu hawliau'n llwyr, yn enwedig eu hawl i gael eu 

trin ag urddas a pharch. Nid yw'n syndod bod rhai o'r plant hyn wedi gwrthod neu'n 

amharod i gydymffurfio â gofynion eu gorchmynion.  

 Cafodd effeithiau methiannau’r gwasanaethau hyn eu dwysáu gan benderfyniadau 

dedfrydu penodol, yn enwedig y rhai a oedd yn cynnwys cyrffyw wedi’i fonitro'n 

electronig (CME). Roedd yr amlder y gosodwyd CME, ac wedyn ei dorri a’i orfodi, yn 

bryder sylweddol. Effeithiwyd ymhellach ar gydymffurfiaeth y plant gan bwyslais parhaus 

mewn sesiynau goruchwylio ar eu hymddygiad troseddol. Cafodd ansawdd eu perthynas 

â'u rheolwyr achos effaith sylweddol hefyd; er, nid oedd perthynas dda â'u rheolwr achos 

yn debygol o fod yn ddigonol i'w helpu i oresgyn rhwystrau i gydymffurfio oedd yn deillio 

o fethiannau gwasanaethau. 

 Yn wrthnysig, roedd yr agweddau ar eu hymwneud â'r TCI a oedd yn hyrwyddo eu 

hymgysylltiad – megis y cyfleoedd ar gyfer meithrin sgiliau, profiad gwaith a 

gweithgareddau hamdden – hefyd yn annog rhai i geisio ymestyn eu hymwneud â'r SCI. 

                                                           
110 A datgelodd yr ymchwiliad hwn, yn aml, na sicrheir hyd yn oed yr hawliau sylfaenol hyn. 
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Ynghyd â'r ffafriaeth a fynegwyd gan rai plant ar gyfer dedfryd o garchar, mae hyn wir yn 

pwysleisio graddau'r amddifadedd o’u hawliau a methiant gwasanaethau cyffredinol i 

gynnal eu cyfrifoldebau i'r plant hyn. 

  

3. Sut mae Timau Cyfiawnder Ieuenctid ac ynadon Llysoedd Ieuenctid yn ymateb i 

ddiffyg cydymffurfiaeth â gorchmynion cyfiawnder troseddol, a beth sy'n llywio eu 

penderfyniadau? Yn benodol, a oes unrhyw dystiolaeth o athroniaeth ‘plant yn 

gyntaf’ yn sail i’w penderfyniadau? 

 

Yr ateb i ran gyntaf y cwestiwn hwn – sut y maent yn ymateb i ddiffyg cydymffurfiaeth – 

yw: yn amrywiol. Roedd disgresiwn yn cael ei arfer i raddau helaeth, fel y dengys y diffyg 

cysondeb rhwng ac o fewn ffeiliau achos unigol. Gellir dadlau, wrth gwrs, y dylid disgwyl 

anghysondebau os gwneir penderfyniadau ar sail amgylchiadau unigryw y plant. Nid yr 

anghysondebau hyn yn eu hunain oedd y broblem ond yn hytrach, y ffordd yr oeddent yn 

adlewyrchu ystod eang o ddylanwadau a oedd yn ymwneud llai ag amgylchiadau’r plentyn 

na chredoau, gwerthoedd a 'hunaniaeth broffesiynol' y rheolwr achos. Felly, ceir rhai a 

oedd yn gorfodi gorchmynion ar sail cred bod yn rhaid i blant gael eu dal yn atebol; y rhai 

a roddodd 'fantais yr amheuaeth' i blant ac a roddodd ail a thrydydd 'cyfle' iddynt (gan eu 

dal yn gyfrifol o hyd); y rhai a oedd o blaid cosbi; y rhai oedd yn gorfodi gorchmynion am 

eu bod yn ofni bod y plentyn yn peri 'risg' i'r cyhoedd ac y byddant yn cael eu dal yn atebol 

am fethu â gorfodi’r gorchymyn pe bai'r plentyn yn cyflawni trosedd ddifrifol; a'r rhai 

(lleiafrifol) oedd yn ceisio osgoi gorfodaeth ar bob cyfrif oherwydd eu cred yn effaith 

niweidiol cyswllt â'r system gyfiawnder. Ond, yr hyn oedd yn treiddio i arferion 

torgorchymyn pawb, i raddau mwy neu lai, oedd y rheol 'tair streic', a briodolwyd ar gam 

i'r Safonau Cenedlaethol (YWG a’r BCI, 2013). 

A oedd tystiolaeth bod athroniaeth 'plant yn gyntaf' yn sail i benderfyniadau 

gorfodaeth? Yn sicr, llesiant y plant oedd y brif ystyriaeth ar gyfer y tri ymarferydd ym 

Mhengaron a wnaeth eu gorau glas i beidio â gorfodi gorchmynion yn seiliedig ar bryderon 

ynghylch y niwed y byddai'n ei achosi. Roedd yna hefyd y rhai oedd yn gorfodi 

gorchmynion yn y gobaith y byddai'n cymell y person ifanc i (ail)ymgysylltu â'r TCI – a 

hynny wedyn yn cynyddu llesiant a chyfleoedd bywyd y plentyn. Mae'r ddwy enghraifft yn 

cyfrannu rhywfaint at enghreifftio penderfyniadau 'plant yn gyntaf', i'r graddau eu bod yn 

ymwneud â lles y plentyn. Fodd bynnag, nid yw'r naill na'r llall yn gyfystyr â 'phlant yn 

gyntaf' fel y'u mynegwyd ym mhennod gyntaf yn y traethawd ymchwil hwn, gan eu bod yn 

cwmpasu rhai, ond nid pob un, o'r egwyddorion.  
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Yn nodedig absennol o’r ddau DCI (yng nghyd-destun torgorchymyn) oedd yr 

egwyddorion ‘atebolrwydd gwasanaethau’; dealltwriaeth o 'anghenion lles' fel 

amddifadedd hawliau sylfaenol; a blaenoriaethu yr egwyddor llesiant. Yn Llanfadog, roedd 

cyfleoedd ar gyfer cyfranogiad ystyrlon ac ymyriadau cynhwysol hefyd yn gyfyngedig 

iawn. Fodd bynnag, y dangosydd cliriaf o sut nad oedd arferion gorfodi/torgorchymyn yn 

seiliedig ar athroniaeth 'plant yn gyntaf' yn y naill TCI na'r llall oedd blaenoriaethu 'risg' ac 

enw da, yn ogystal a chyfrifoldeb plant, mewn perthynas â diffyg cydymffurfiaeth. Hyd yn 

oed pan oedd rhai o'r egwyddorion 'plant yn gyntaf' yn amlwg mewn sawl agwedd o waith 

(rhai) ymarferwyr gyda'r bobl ifanc, roeddent yn tueddu i fod yn llai amlwg yn sgîl diffyg 

cydymffurfiaeth. 

Yn y llys, gwaethygwyd yr anghyfiawnderau. Roedd plant yn amlwg yn pledio'n 

'euog' i droseddau torgorchymyn statudol heb ddeall natur y drosedd yn iawn. Rhwystrwyd 

eu dealltwriaeth o'r trafodion a'r canlyniadau ymhellach gan ansawdd gwael yr ymdrechion 

a wnaed gan ynadon i ymgysylltu â hwy. At hynny, nid ymchwiliwyd yn ddigonol i 

amgylchiadau eu diffyg cydymffurfiaeth (neu ni ymchwiliwyd iddynt o gwbl); ac, mewn 

llawer o achosion, yn hytrach nag eirioli am y canlyniad gorau i'r plentyn mewn 

adroddiadau torgorchymyn, roedd argymhellion y TCI ar gyfer dedfrydu wedi'u teilwra i'r 

hyn yr oeddent yn credu y byddai’r ynadon yn debygol o'i osod. Arweiniodd y diffyg 

proses briodol (due process) effeithiol hon, ynghyd â thuedd y TCI i gymryd camau 

gorfodi er gwaethaf presenoldeb rhwystrau i gydymffurfiaeth, at ‘gyfrifoldebi’, 

‘troseddoli’ (criminalisation), a chosbi systematig, am droseddau yr lle’r oedd ‘euogrwydd’ 

y plant yn amheus. Mae'r canlyniadau hyn, a'r penderfyniadau a phrosesau sylfaenol, 

ymhell o ymgorffori nod ac egwyddorion cyfiawnder ieuenctid 'plant yn gyntaf'. 

 

4. Pa effaith mae'r penderfyniadau hyn yn ei chael ar y plant dan sylw, a beth yw'r 

goblygiadau i gyfiawnder ieuenctid yn lleol ac yn genedlaethol? 

 

Ychydig iawn o'r plant a gymerodd ran yn yr astudiaeth hon oedd yn cwyno am gael eu 

hanfon yn ôl i’r llys am wrandawiad torgorchymyn. Er eu bod yn gwneud cysylltiadau 

rhwng eu profiadau o fethiannau gwasanaethau a'u tebygolrwydd o gydymffurfio, roedd yn 

ymddangos bod gorfodaeth yn cael ei 'dderbyn' i raddau helaeth – h.y. roedd yn ymateb yr 

oeddent yn ei ddisgwyl pe baent yn methu â chydymffurfio. Nid yw hwn yn ganfyddiad 

cadarnhaol. Mae'n sicr yn dangos ei fod wedi'i drwytho i'r bobl ifanc, os byddant yn methu 

â chydymffurfio, yna bydd 'canlyniadau'. Ond mae'n amlwg nad yw hyn yn atal rhai plant 

rhag methu â chydymffurfio, ac mae'n wrthneddfol i 'blant yn gyntaf'. Mae'n ymddangos 
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bod dilysrwydd cael ei priodoli i'r broses drwy apelio at y syniad o gymryd cyfrifoldeb fel 

arwydd o 'aeddfedrwydd' neu 'fod yn oedolyn'. Pan gaiff hyn ei gyfosod â nodweddu 

gwrthod cymryd cyfrifoldeb fel rhywbeth 'plentynaidd', neu 'anaeddfed', nid yw'n syndod 

bod llawer o'r bobl ifanc (a fyddai'n casáu cael eu cyfeirio atynt fel 'plant') yn derbyn 

gorfodaeth fel 'canlyniad'. Mae hyn er gwaetha’r ffaith bod y broses orfodi, yn ei ffurf 

presennol, yn annheg ac yn anfanteisio’r plentyn.  

 Cyn troi at ail ran y cwestiwn (a fydd yn cwblhau’r traethawd), mae'n bwysig tynnu 

sylw at y ffaith bod yr ymateb i ddiffyg cydymffurfiaeth mewn llawer o achosion nid yn 

unig yn anghyfiawn, ond hefyd yn methu drwyddi draw i gyflawni nod statudol y system 

cyfiawnder ieuenctid: atal troseddu. Er gwaethaf yr 'anhrefn' fel y'i gelwir ym mywydau'r 

bobl ifanc a oedd gyda troseddau torgorchymyn ar eu cofnodion – a oedd, mewn 

gwirionedd, yn amlygiad o amddifadedd hawliau – cawsant eu dedfrydu'n aml i 

orchmynion y byddai eu gofynion yn anodd hyd yn oed i’r bobl mwyaf trefnus a 

chydwybodol i gydymffurfio â hwy. Er gwaethaf tystiolaeth glir yn nodi nad oedd y 

dedfrydau hyn yn gweithio, roeddent yn parhau i gael eu gosod. Gyda'i gilydd, arweiniodd 

diffyg cydymffurfiaeth a throseddu parhaus y plant hyn at sawl ymddangosiad yn y llys 

bob blwyddyn, fel y gellid bron eu gweld fel rhan o'r system. Roedd rhai yn y llys yn 

amlach nag yr oeddent yn yr ysgol. Gwaethygwyd yr effeithiau labelu o gael cyswllt mor 

aml â'r system gan labelu pellach drwy'r pwyslais gormodol ar ymddygiad troseddol yn 

ystod ymyriadau a phrosesau TCI. Gwnaeth hyn y posibilrwydd o leihau eu troseddu hyd 

yn oed yn fwy pellennig. 

 

Myfyrdodau terfynol ac argymhellion ar gyfer polisi ac ymarfer cyfiawnder ieuenctid 

 

Mae'n amlwg nad oedd y syniad o 'blant yn gyntaf' yn gyffredin ymysg ymarferwyr. Yn 

sicr, ni chafodd ei ddeall ar unrhyw lefel sefydliadol fel athroniaeth a ddylai lywio a rhoi 

ystyr i bob penderfyniad ac ymyriad gyda phlant sy'n gwrthdaro â'r gyfraith (Haines a 

Drakeford, 1998). O ystyried uchafiaeth y Safonau ym mhenderfyniadau'r ymarferwyr a'r 

rheolwyr, mae’n bosibl y gall ymgorffori 'plant yn gyntaf' fel yr egwyddor arweiniol yn y 

rhifyn diweddaraf (YWG a’r BCI, 2019) hwyluso newid mewn arferion torgorchymyn/ 

gorfodi er mwyn adlewyrchu athroniaeth 'plant yn gyntaf' yn well. Wedi dweud hynny, 

mae'r iteriad o 'blant yn gyntaf' yn y Safonau hyn yn gyfyngedig, gan golli egwyddorion 

allweddol neu agweddau ar 'blant yn gyntaf' a nodwyd yn y llenyddiaeth academaidd 

ehangach, rheolau a chanllawiau hawliau plant, ac yn strategaeth Cymru 2014. Er 

enghraifft, mae'r Safonau'n nodi bod yn rhaid i hawliau plant gael eu "cydnabod", ynghyd 
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â'u hanghenion, eu galluoedd a'u potensial. Fodd bynnag, nid yw hyn yr un fath â datgan 

bod yn rhaid cynnal (uphold) eu hawliau, a bod y TCI a'r gwasanaethau cyffredinol yn 

atebol am sicrhau bod plant yn gallu cael gafael ar eu hawliau (yn unol â strategaeth 

Cymru). 

 At hynny, nid yw hyd yn oed y BCI yn gyson yn ei gynrychiolaethau o 'blant yn 

gyntaf'. Tra, yn y Safonau, disgrifir 'plant yn gyntaf' fel yr egwyddor arweiniol, yng 

Nghynllun Busnes diweddar y BCI, nodir bod cyflawni system cyfiawnder ieuenctid 'plant 

yn gyntaf' yn un o bum amcan strategol (BCI, 2020). Fel y mae Bateman yn arsylwi, mae 

hyn yn awgrymu dealltwriaeth o 'blant yn gyntaf' fel “an independent goal to be pursued 

simultaneously with, but independently of, those other objectives, rather than a 

philosophical stance that is fundamental to the way in which those other objectives are 

pursued” (Bateman, 2020:6).  

 Yn fwy na hynny, er gwaethaf cael ffafriaeth gan y BCI, nid yw'r syniad o 'blant yn 

gyntaf' heb ei herio. Eisoes, ceir adlach gan Arolygiaeth Gwasanaeth Prawf Ei Mawrhydi 

sydd, yn eu hadroddiad blynyddol diweddaraf ar arolygiadau TCI, yn feirniadol o "fantra" 

'plant yn gyntaf':  

 

 “While it is right that each child’s own welfare and experience of trauma must be 

 addressed – as reflected in the mantra ‘child first, offender second’ – a sizeable 

 pPGAortion of these children do also present a risk to others, including their own 

 families. For that reason, it is important not to lose sight of the second part of this 

 formulation, which can happen where TCIs become completely subsumed within 

 children’s services departments. In this case, they can lose their separate identity as 

 youth offending teams, which we’ve found can have a detrimental impact on their 

 performance.” (AGPEM, 2020:5) 

 

Mae’r ‘effaith niweidiol’ yma ar berfformiad, ymddengys, yn gysylltiedig â chynllunio 

annigonnol o amgylch diogelwch y plentyn a’r cyhoedd:  

 

 “As some YOSs move to more ‘child-friendly’ plans, it appears that issues relating 

 to risk of harm to others and safety and wellbeing are not being included in these 

 plans… Planning was being written for what the child would do while subject to 

 TCI intervention but did not specify the work the TCI and other agencies would 

 also be doing to keep the child or the public safe.” (AGPEM, 2020:31) 
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Nid yw priodoliad AGPEM o gynllunio diogelwch esgeulus TCI i "golled hunaniaeth 

[cyfiawnder troseddol] ar wahân" (oherwydd mabwysiadu ‘plant yn gyntaf’ yn dilyn. 

Siawns nad yw cynllunio diogelwch yn rhan annatod o egwyddorion 'plant yn gyntaf' o 

wneud dim niwed; blaenoriaethu llesiant a buddiannau gorau’r plant; a dwyn 

gwasanaethau i gyfrif. Yn groes i'r argraff a roddwyd gan yr adroddiad hwn, gall cynnwys 

TCI mewn adrannau gwasanaethau plant neu wasanaethau ieuenctid cyffredinol fod yn 

beth cadarnhaol iawn. Fel y dangosodd yr astudiaeth hon, roedd hunaniaeth ymarferwyr fel 

asiantau'r system cyfiawnder troseddol neu 'weithwyr troseddau ieuenctid' yn rhwystr i 

fynd i'r afael ag anghenion lles plant – gan gynnwys eu diogelwch a, thrwy estyniad, 

diogelwch y cyhoedd. Roedd hefyd yn rhwystr i ddarparu ymyriadau cynhwysol, a 

meithrin sgiliau sy'n canolbwyntio ar y dyfodol ac yn hyrwyddo (ail)integreiddio plant i'w 

cymuned. Yr hyn y mae canfyddiadau'r AGPEM yn ei awgrymu yw bod gan 'blant yn 

gyntaf' rywfaint o arwydd arnawf/gwag yn ei gylch efallai – bod y rhai sy'n ei hawlio fel eu 

hymagwedd at ymarfer cyfiawnder ieuenctid yn gosod eu hystyr eu hunain arno. Yn 

hytrach na gwneud achos yn ei erbyn, mae hyn yn atgyfnerthu'r angen am ddiffiniad clir y 

cytunwyd arno o 'blant yn gyntaf' os yw am arwain at ganlyniadau cadarnhaol pendant i 

bob plentyn sydd yn y System Cyfiawnder Ieuenctid, neu mewn perygl o fynd i mewn iddi. 

 Serch hynny, gyda gwrthwynebiad o'r fath i'r syniad o 'blant yn gyntaf' o fewn yr 

arolygiaeth, mae'r argymhelliad a wnaed gan y Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru 

(2019) i ddatganoli cyfiawnder yn llawn i Gymru yn apelio’n fawr am ei botensial i 

baratoi'r ffordd ar gyfer sicrhau cyfiawnder i blant sydd wedi troseddu. Yn amlwg, mae 

gorfod negodi pob strategaeth, 'glasbrint', neu ganllawiau gyda'r Weinyddiaeth Gyfiawnder  

yn rhwystr ailadroddus i Lywodraeth Cymru wireddu eu gweledigaeth o gyfiawnder 

ieuenctid 'plant yn gyntaf'. O ran y TCI, mae cael eu hasesiad ansawdd gan arolygiaeth 

sydd ag amheuon o'r fath ynghylch dymunoldeb dull 'plant yn gyntaf' yn peri rhwystrau 

cyfatebol iddynt. Pe bai newid cyfansoddiadol o'r fath yn cael ei gyflawni, beth, felly, y 

gallai ac a ddylai Cymru ei wneud yn wahanol? 

 Yn gyntaf, dylid diwygio'r ddeddfwriaeth ar ofynion cyrffyw fel mai dim ond os 

profir i foddhad y llys, yn dilyn asesiad trylwyr o'r risg a achosir i'r plentyn, bod hyn er lles 

gorau'r plentyn. Byddai hyn yn sicrhau bod hawl y plentyn i ddiogelwch yn cael ei gynnal 

(yn wahanol i ganfyddiadau'r astudiaeth hon), a byddai'n debygol o arwain at leihad 

sylweddol yn nifer y CME a gaiff eu torri. 

 Yn ail, dylid diwygio'r ddeddfwriaeth sy'n pennu cyfnod amser ar gyfer yr achosion 

o fethiannau annerbyniol i gydymffurfio cyn cychwyn achosion torgorchymyn. Mae'n hurt, 

hyd yn oed os yw plentyn yn cydymffurfio â phob elfen o orchymyn am 11 mis ar ôl 
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dechrau anodd (e.e. dau achos o ddiffyg cydymffurfio annerbyniol yn yr wythnos gyntaf), 

y gall un apwyntiad arall a gollwyd heb esboniad rhesymol sbarduno achos torgorchymyn. 

Os oes angen cyfnod amser, dylai hyn fod yn uchafswm o dri mis. Fodd bynnag, er mwyn 

adlewyrchu blaenoriaethu ymgysylltu (cydymffurfiaeth sylweddol) yn hytrach na 

chydymffurfiaeth ffurfiol, dylid diddymu'r rheol 'tair streic' fel y'i gelwir. Dylid gwneud 

darpariaeth sy’n mynnu bod y rhai sy'n cychwyn achos torgorchymyn ddangos yn gorfod 

dangos nad oes unrhyw gynnydd wedi'i wneud tuag at gyflawni canlyniadau cyfryngol ar 

gyfer newid cadarnhaol, yn ogystal â’r enghreifftiau o ddiffyg cydymffurfiaeth ffurfiol. 

 Yn drydydd, dylid diddymu'r rhan fwyaf o'r gofynion y gellir eu cysylltu a GAI. 

Dylai'r gofyniad goruchwylio fod yn ddigonol, ynghyd â'r gofynion cyrffyw wedi’i 

fonitro’n electronig, a’r GGD, ar gyfer lleiafrif o achosion (fel dewisiadau amgen i 

ddedfrydau o garchar). Byddai hyn yn galluogi rheolwr achos y person ifanc – sydd yn y 

sefyllfa orau i wybod beth sydd er lles pennaf y plentyn – i benderfynu, gyda'r plentyn, ar 

y ffordd orau o weithredu’r gorchymyn. O leiaf, dylid diddymu gofynion sydd â'r diben o 

ddiwallu anghenion lles sylfaenol plant yn unig (megis y Gofyniad Addysg; y Gofyniad 

Preswylio; Gofyniad Preswylio'r Awdurdod Lleol; y Gofyniad Triniaeth Gyffuriau; y 

Gofyniad Profi Cyffuriau; y Gofyniad Triniaeth Iechyd Meddwl; a'r Gofyniad Triniaeth 

Sylweddau Meddwol). Ni ddylid byth cosbi plant am fethu â chydymffurfio ag ymyriadau 

a osodwyd i ddiwallu anghenion lles sylfaenol. 

 Yn bedwerydd, dylid cynnull gwrandawiadau llys ieuenctid mewn adeiladau ar 

wahân i'r llysoedd ynadon, ac mewn lleoliad sy'n llawer mwy 'cyfeillgar i blant' ac sy'n 

ffafriol i ymgysylltu safonol. Dylai ynadon gael eu hyfforddi mewn arferion adferol a'i 

weithredu yn y gwrandawiadau, yn debyg i broses y Biwro.  

 Yn bumed, ac yn olaf, dylid cynnal adolygiad beirniadol o sefydliad Timau 

Cyfiawnder Ieuenctid. Er gwaethaf y rhethreg a'r bwriad y tu ôl i greu TCI – darparu 'ateb 

cydgysylltiedig i broblemau cydgysylltiedig' – mae'n amlwg o ganfyddiadau'r astudiaeth 

hon eu bod, mewn rhai ardaloedd o leiaf, wedi creu rhwystrau strwythurol o ran cael 

mynediad at wasanaethau addysg a lles cymdeithasol. Maent hefyd wedi arwain at 

ffenomenon rhyfedd lle mae'n ymddangos bod rhai gweithwyr cymdeithasol yn 'anghofio' 

eu bod yn weithwyr cymdeithasol, gan gymell eu hunain i fod yn asiantau ond i’r system 

cyfiawnder troseddol. Gellid ystyried dychwelyd at fodel tebyg i'r timau llencyndod oedd o 

fewn yr Adrannau Gwasanaethau Cymdeithasol cyn creu TCI, yn ogystal â phartneriaethau  

newydd rhwng gwahanol asiantaethau ond heb, o reidrwydd, eu sefydliadu. Gallai hyn gael 

gwared o lawer o'r rhwystrau a wynebir gan y TCI o ran sicrhau mynediad y plant yn eu 

gofal at wasanaethau prif ffrwd, cyffredinol. 
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 Er y byddai angen newid cyfansoddiadol ar gyfer gweithredu’r argymhellion 

uchod,111 mae rhai camau gweithredu sydd o fewn pŵer Llywodraeth Cymru / awdurdodau 

lleol ar hyn o bryd i'w cymryd a allai helpu i gyflawni eu gweledigaeth o gyfiawnder 

ieuenctid 'plant yn gyntaf': 

 

 Sicrhau bod eiriolaeth annibynnol ar gael i blant yn y system cyfiawnder ieuenctid. 

Fel y mae plant sy'n gadael y system ofal yn cael Cynghorwyr Personol yn 

wirfoddol nes eu bod yn oedolion ifanc, felly a ddylai'r rhai sy'n gadael y SCI. 

Dylai'r cynghorwyr personol hyn fod yn rhan o daith y person ifanc yn ystod eu 

gorchmynion cyfiawnder troseddol er mwyn sefydlu perthynas allweddol a fydd yn 

parhau ar ôl iddynt drosglwyddo allan o'r system (neu i'r gwasanaeth prawf). 

 Sefydlu 'paneli cyfiawnder' ym mhob ardal awdurdod lleol. Byddent yn gyfrifol am 

fonitro cynnydd pobl ifanc gyda'u gorchmynion ac dal i gyfrif y gwasanaethau a 

ddarperir gan oedolion sy'n cael effaith ar fywydau pobl ifanc (gweler, e.e. Lammy, 

2017 a Drakeford, 2018). Dylent gynnwys aelodau o'r gymuned ac ynadon sydd 

wedi'u hyfforddi'n llawn ac sy'n cymeradwyo egwyddorion a gwerthoedd 

strategaeth troseddau ieuenctid Cymru - gan hyrwyddo cyfiawnder cymdeithasol i 

blant a'u teuluoedd drwy sicrhau eu hawliau sylfaenol a'u hawliau estynedig sy'n 

seiliedig ar ddinasyddiaeth. Dylid ailgynnull y paneli hyn bob dau i dri mis, gyda'r 

un aelodau a oedd yn bresennol yn y panel cychwynnol. Dylai'r panel adolygu'r 

gorchymyn a gwneud unrhyw newidiadau sy'n angenrheidiol i adlewyrchu 

amgylchiadau'r plentyn a'i deulu, a'r cymorth sydd ei angen arnynt. Mae hyn yn 

cynnwys mynd ati i ddwyn gwasanaethau cymorth i gyfrif lle maent wedi methu yn 

eu dyletswyddau i'r plentyn a'r teulu, a dod â gofyniad statudol penodol i derfyn lle 

mae'n amlwg ei fod yn anymarferol. 

   

Mae nifer o gamau hefyd y gallai TCI, ynadon a chyfreithwyr eu cymryd i wella ymarfer o 

fewn y system fel y mae ar hyn o bryd, gan gynnwys:  

 

Timau Cyfiawnder Ieuenctid 

 

 Cynnal gwiriad 'hawliau sylfaenol ac estynedig' ar ddechrau ymwneud pob plentyn 

â'r TCI, ac ar bob cam (h.y. peidio cyfyngu hyn i’r broses Biwro). 

                                                           
111 Oni bai eu bod, wrth gwrs, yn cael eu gweithredu gan Lywodraeth y DU. 
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 Cynnal 'asesiad risg' o'r niwed a ellir achosi i'r plentyn gan bob proses, ymyriad a 

phenderfyniad, ac ymdrechu i leihau'r niwed a achosir. 

 Rhoi'r gorau i 'gosbi' fel sail resymegol dros argymhellion dedfrydu. 

 Rhoi'r gorau i argymell a gosod y rhan fwyaf o ofynion GAI; yn lle hynny, 

argymell naill ai gofyniad goruchwylio yn unig; gofyniad GGD yn unig (yn y 

lleiafrif o achosion lle mae'r ddalfa yn ddewis amgen tebygol); neu ofyniad 

goruchwylio ynghyd â gofyniad cyrffyw wedi’i fonitro’n electronig, ond dim ond 

os yw'n strategaeth effeithiol ar gyfer hyrwyddo lles y plentyn. 

 Mynd ati i geisio teilwra ymyriadau i fuddiannau a dyheadau pob plentyn, yn 

ogystal ag anghenion pob plentyn. Byddai hyn yn gwneud eu hawliau'n 'real'. 

 Rhoi'r gorau i orddibyniaeth ar daflenni gwaith ymddygiad troseddol – mae'n 

amlwg nad ydynt yn gweithio fel 'un ateb sy'n addas i bawb' ac yn aml nid ydynt yn 

effeithiol. 

 Adolygu cynnydd a chynnwys gorchmynion plant bob dau/tri mis, gyda'r plentyn. 

 Staff TCI: ymchwilio i bob achos o ddiffyg cydymffurfieth gyda’r plentyn – hyd yn 

oed y toriadau cyrffyw bach – a sefydlu a oedd esboniad rhesymol amdano. Peidio 

byth â chymryd camau gorfodi ffurfiol (e.e. llythyrau rhybuddio, cychwyn achos 

llys) os oes esboniad rhesymol am y diffyg cydymffurfio, gan ystyried 

methiannau'r wladwriaeth. Ni ddylid defnyddio ffactorau fel llety anaddas neu 

ansefydlogrwydd, gwrthdaro o fewn y teulu, camddefnyddio difrifol o sylweddau, 

'anhrefn' cyffredinol ym mywydau pobl ifanc, fel 'amgylchiadau eithriadol' ar y 

funud olaf. 

 Cymhwyso'r egwyddor o 'benderfyniadau amddiffynadwy' i benderfyniadau i 

orfodi gorchmynion yn ogystal â phenderfyniadau i beidio â'u torri. Ni ddylai'r 

'trothwy amddiffynadwyedd' fod yn is ar gyfer gwneud penderfyniadau i fwrw 

ymlaen â gorfodaeth nag ar gyfer penderfyniadau i beidio. 

 Sicrhau bod rheolwyr achos bob amser yn mynd gyda'r plant y maent yn eu 

goruchwylio i wrandawiadau llys, oni bai nad yw hyn yn bosibl. Mae hyn yn 

bwysig nid yn unig i ddangos cefnogaeth, ond hefyd i fod ar gael i ateb cwestiynau 

gan yr ynadon. Lle nad yw'n bosibl i'r rheolwr achos fod yn bresennol, rhaid 

sicrhau fod cynrychiolydd y TCI yn gyfarwydd i'r person ifanc a chyda'i achos. 

 Sicrhau bod yr adroddiadau torgorchymyn yn gynhwysfawr ac yn esbonio 

amgylchiadau'r diffyg cydymffurfiaeth a'r ymdrechion a wnaed gan y TCI i gefnogi 

eu hymgysylltiad. 
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 Gwneud argymhellion mewn adroddiadau cyn dedfrydu ac adroddiadau 

torgorchymyn yn seiliedig ar ragdybiaeth o ddedfrydu llorweddol, neu 'tariffio i 

lawr', yn hytrach na fertigol, neu 'uwch-dariffio'.  

 I'r rhai nad ydynt wedi gwneud hynny eisoes, newidi enw'r gwasanaeth o 

'Dîm/Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid' i annog pobl o fewn a thu allan i'r tîm i 

weld mai nid eu hunig ddiben yw mynd i'r afael â throseddu plant. Byddai'r enw 

'Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid' yn adlewyrchu'n well y nod 'plant yn gyntaf' o 

hyrwyddo cyfiawnder cymdeithasol ym mywydau'r plant. 

 Lle mae’n addas, defnyddio egwyddorion 'ymarfer sy'n seiliedig ar drawma' wrth 

gynllunio a gweithredu gorchmynion llys. 

 Sicrhau bod yr hyfforddiant a ddarperir i wirfoddolwyr panel y Gorchymyn 

Cyfeirio yn cyd-fynd ag egwyddorion 'plant yn gyntaf', yn unol â strategaeth 

cyfiawnder ieuenctid Cymru, a bod datblygu sgiliau ymgysylltu yn ganolog i'r 

hyfforddiant. Dylai'r TCI ddefnyddio prosesau dethol trwyadl i sicrhau bod 

gwerthoedd ac agweddau gwirfoddolwyr – a staff TCI  – yn gydnaws â 'phlant yn 

gyntaf'. Dylid gwrthod ymgeiswyr y mae eu gwerthoedd yn gwrthdaro â rhai 'plant 

yn gyntaf'. 

 

Ynadon a chyfreithwyr 

 

 Sicrhau, mewn achosion torgorchymyn, fel gyda phob achos arall, bod y plentyn 

wedi deall sylwedd y cyhuddiad cyn gofyn iddo sut y mae'n pledio. Dylid canfod 

bob amser a oedd esboniad rhesymol am y diffyg cydymffurfio, ac ni ddylid byth 

ddal plant yn atebol am fethiannau gwasanaethau i gynnal eu dyletswyddau. 

 Gwarantu proses briodol (gan gynnwys egwyddorion dilysrwydd a chyfranoledd, 

rhagdybio dieuogrwydd, yr hawl i dreial teg, yr hawl i gyngor cyfreithiol, yr hawl i 

gael mynediad i lysoedd, a'r hawl i apelio) i blant. “This should not be minimised 

or denied under the pretext of the child’s best interests” (Cyngor Ewrop, 2010:19). 

 Osgoi defnyddio iaith jargonistig ac allgáu tra’n rhyngweithio â'r bobl ifanc a'u 

teuluoedd. 

 Sicrhau dealltwriaeth broffesiynol o hawliau plant o dan gyfraith Cymru. 

 Cyfreithwyr: ymgymryd â hyfforddiant arbenigol ar eiriolaeth llysoedd ieuenctid a 

sicrhau cwrdd â’r plentyn mewn modd amserol. Dylai hyn roi digon o gyfle i 

hwyluso cyfranogiad ystyrlon y plentyn cyn ac yn ystod y gwrandawiadau, ac i'r 

cyfreithiwr allu dadlau'n llwyddiannus o blaid y plentyn yn y llys. 
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Dylai fod yn glir erbyn hyn bod llawer i'w wneud o hyd cyn cyflawni gweledigaeth 

Llywodraeth Cymru o System Cyfiawnder Ieuenctid wedi’i lywio gan athroniaeth 'plant yn 

gyntaf'. Serch hynny, byddai gweithredu hyd yn oed y symlaf ymhlith yr argymhellion 

uchod yn cyfrannu'n fawr at leihau'r anghyfiawnderau a nodwyd yn yr astudiaeth hon, o 

fewn a thu hwnt i gyfyngiadau'r ymateb ffurfiol i gyfiawnder ieuenctid. 
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Atodiad 1: Datganoli yng Nghymru 

 

Yn dilyn y bleidlais gadarnhaol yn yr ail refferendwm ar ddatganoli yng Nghymru yn 1997 

(er y nifer isel o bleidleiswyr a mwyafrif cul iawn o 0.6 y cant), darparodd Deddf 

Llywodraeth Cymru 1998 y cyntaf o sawl setliad datganoli yng Nghymru. Creodd y 

Ddeddf hon Gynulliad Cenedlaethol Cymru (CCC) fel un corff, gan ymgorffori 

gweithrediaeth a deddfwrfa ond heb unrhyw wahanu clir rhyngddynt (Rawlings, 2003). 

Roedd trosglwyddo rhai swyddogaethau gweinidogol (rhai Ysgrifennydd Gwladol Cymru 

yn bennaf) i Gynulliad Cenedlaethol Cymru yn golygu bod ganddo rywfaint o gyfrifoldeb 

gweithredol dros yr 20 maes polisi a nodwyd ym Mhapur Gwyn llywodraeth Lafur y DU, 

A Voice for Wales (Swyddfa Cymru 1997). Fodd bynnag, roedd deddfwriaeth sylfaenol yn 

dal i fod yn gwbl argadwedig i San Steffan.  

Newidiodd hyn yn 2007, pan ddaeth darpariaethau Deddf Llywodraeth Cymru 2006  

i rym. Yn dilyn argymhelliad Comisiwn Richard (2004), a archwiliodd bwerau a 

threfniadau etholiadol Cynulliad Cenedlaethol Cymru, gwahanodd Deddf Llywodraeth 

Cymru 2006 y weithrediaeth yn ffurfiol (Llywodraeth Cynulliad Cymru, neu LlCC) o’r 

deddfwrfa (Cynulliad Cenedlaethol Cymru, neu CCC) fel endidau unigol. Rhoddodd 

bwerau newydd i Gynulliad Cenedlaethol Cymru hefyd i basio rhai cyfreithiau cynradd (a 

elwir yn 'Fesurau Cynulliad') drwy 'Orchmynion Cymhwysedd Deddfwriaethol', er bod 

hyn fesul achos ac yn mynnu cydsyniad dau Dŷ'r Senedd ac Ysgrifennydd Gwladol Cymru 

(Torrance, 2018). Yn fwy na hynny, roedd cymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad 

Cenedlaethol Cymru wedi'i gyfyngu i'r 20 maes a nodir yn atodlen 5 i'r Ddeddf. Fodd 

bynnag, roedd Rhan 4 o'r Ddeddf yn darparu ar gyfer datganoli pwerau deddfu cynradd 

ymhellach (ar ffurf 'Deddfau Cynulliad'), yn amodol ar refferendwm arall. Cynhaliwyd 

refferendwm ar y 3ydd o Fawrth 2011, lle gofynnwyd y cwestiwn i bleidleiswyr yng 

Nghymru: "Ydych chi am i'r Cynulliad allu deddfu ar bob mater yn y 20 maes pwnc y mae 

ganddo bwerau ar eu gyfer?". Y tro hwn, roedd y nifer a bleidleisiodd hyd yn oed yn is nag 

ym mhleidlais 1997. O'r 35.6 y cant o etholwyr Cymru a bleidleisiodd, atebodd 63.49 y 

cant "ydyn" (Wyn Jones a Scully, 2012). Cymerodd Cynulliad Cenedlaethol Cymru ei 

bwerau newydd ar y 5ed o Fai 2011. 

Ers hynny, mae setliad datganoli Cymru wedi newid eto, gyda 'model rhoi pwerau' 

Deddf Cymru 2014 a 'model cadw pwerau'  Deddf Cymru 2017 yn addasu112 pwerau 

                                                           
112Mae'r dewis o'r gair 'addasu' yn fwriadol, gan fod sylwebyddion yn gymysg eu barn ynghylch a yw'r Deddfau hyn wedi 

cynyddu neu gyfyngu ar bwerau Cynulliad Cenedlaethol Cymru – gweler er enghraifft Cwmni Cyfraith Geldards, 2017  

https://www.geldards.com/wales-act-2017.aspx; Wyn Jones, 2016  www.walesonline.co.uk/news/politics/richard-wyn-

jones-bill-12091891; BBC News, 2017  www.bbc.co.uk/news/uk-wales-politics-38813095 

https://www.geldards.com/wales-act-2017.aspx
http://www.walesonline.co.uk/news/politics/richard-wyn-jones-bill-12091891
http://www.walesonline.co.uk/news/politics/richard-wyn-jones-bill-12091891
http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-politics-38813095
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Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Heddiw, gall Cynulliad Cenedlaethol Cymru – neu 

'Senedd Cymru' (Senedd Cymru), fel y'i hailenwyd ym mis Mai 2020 – ddeddfu ar unrhyw 

fater nad yw wedi'i gadw i Senedd y DU. Fodd bynnag, dylid cadw tri gwahaniaeth pwysig 

mewn cof: yn gyntaf, mae Senedd Cymru, yn wahanol i Senedd y DU, sy'n sofran,113 yn 

parhau i gael ei llywodraethu gan statud. San Steffan sy'n pennu ei phŵer i ddeddfu ac 

mae’r pwer yma dim ond yn cwmpasu meysydd nad ydynt wedi'u cadw i San Steffan. Yn 

ail, mae unrhyw gyfreithiau a grëir gan Senedd Cymru yn berthnasol i Gymru yn unig. 

Gall Sendd/Llywodraeth y DU ddeddfu ar gyfer Cymru ond ni all Senedd Cymru greu 

cyfreithiau ar gyfer y DU. Yn drydydd, er bod y ddarpariaeth yn Neddf Llywodraeth 

Cymru 2006 (a'i hail-ategwyd yn Neddf Cymru 2017) ar gyfer cydnabyddiaeth statudol o 

Gonfensiwn Sewel yn ei gwneud ynannhebygol y byddai Senedd y DU yn deddfu ar 

faterion datganoledig, yn enwedig heb gydsyniad y Senedd, nid yw'n eu gwahardd rhag 

gwneud hynny. Fel y nodwyd ym Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth 2012 rhwng 

Llywodraeth y DU a'r gweinyddiaethau datganoledig, “The United Kingdom Parliament 

retains authority to legislate on any issue, whether devolved or not. It is ultimately for 

Parliament to decide what use to make of that power.” (Llywodraeth y DU, 2012: para. 

14). 

Mae Cymru, felly, fel yr Alban a Gogledd Iwerddon, yn parhau i gael ei 

llywodraethu gan ddwy ddeddfwrfa a dau weithredwr – Senedd y DU a Senedd Cymru, a 

Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru. Fodd bynnag, yn wahanol i'r Alban a Gogledd 

Iwerddon, nid oes gan Gymru farnwriaeth ar wahân. Mae hi'n rhan o awdurdodaeth 

gyfreithiol sengl Cymru a Lloegr. Mae deddfwriaeth a wneir ar gyfer Cymru gan y ddwy 

Senedd yn destun dehongliad y farnwriaeth unigol hon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
113 Er bod cyfraith yr UE wedi cael blaenoriaeth dros gyfraith y DU tan i Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Cytundeb 

Ymadael) 2020 gael ei phasio. 
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Atodiad 2: Dedfrydau carcharol heblaw Gorchymyn Cadw a Hyfforddi 

 

Adran 90: Bydd plant sy'n cael eu heuogfarnu o lofruddiaeth yn cael dedfryd oes o dan 

adran 90 Deddf Pwerau Llysoedd Troseddol (Dedfrydu) 2000. Mae'r llys yn pennu 

isafswm y tymor y mae'n rhaid ei weini yn y ddalfa, gan ddechrau ar 12 mlynedd. 

 

Adran 91: Gall plant gael dedfryd hirdymor o garchar o dan adran 91 Deddf Pwerau 

Llysoedd Troseddol (Dedfrydu) 2000 os cânt eu heuogfarnu o drosedd y gallai oedolyn 21 

oed neu’n hŷn gael dedfryd garcharol o 14 mlynedd neu fwy, neu os ydynt yn cyflawni 

rhai troseddau rhywiol neu arfau tanio, lle na fydd dedfryd lai yn ddigonol. 

 

Adran 226: Gellir dedfrydu plant i ddedfryd amhenodol o garchar o dan adran 226 Deddf 

Cyfiawnder Troseddol 2003 os cânt eu heuogfarnu o drosedd ddifrifol ac mae'r llys wedi 

asesu eu bod yn beryglus. Mae trosedd ddifrifol yn drosedd a restrir yn atodlen 15 Deddf 

Cyfiawnder Troseddol 2003 y gallai oedolyn gael dedfryd o garchar o 10 mlynedd neu fwy 

ar ei gyfer. 

 

Adran 226B: Gellir dedfrydu plant i ddedfryd estynedig o garchar o dan adran 226B 

Deddf Cyfiawnder Troseddol 2003 os cânt eu heuogfarnu o drosedd benodedig fel y'i 

rhestrir yn atodlen 15 Deddf Cyfiawnder Troseddol 2003 a lle mae'r llys yn credu eu bod 

yn beryglus. 
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Atodiad 3: Gofyniadau Gorchmynion Penodol 
 

Math o 

Orchymyn 

Gofynion statudol sydd ar gael Gorfodol / 

Opsiynol 

Hyd y 

Gorchymyn 

Penderfyniad 

pwy? 
Gorchymyn 

Ad-dalu 

Hyd at 24 awr o waith ad-dalu Gorfodol Rhaid 

cwblhau o 

fewn 3 mis 

Ynadon / 

Barnwr 

Gorchymyn 

Atgyfeiriad 

(a)  Gwaith ad-dalu (i'r dioddefwr a/neu'r 

gymuned ehangach)  

(b) Rhaglen o ymyriadau (a ddarperir neu a 

drefnir gan y TCI), a all gynnwys: 

(c)  Addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth   

(d)  Ymwybyddiaeth dioddefwyr   

(e) Prosesau adferol (e.e. ysgrifennu llythyr o 

esboniad neu ymddiheuriad, cyfryngu 

gwennol (negeseuon a basiwyd rhwng y 

plentyn a'r dioddefwr/dioddefwyr, ymyriadau 

adferol uniongyrchol) 

(dd)  Gwaith ymddygiad troseddol 

(g)  Gweithio ar sgiliau rhyngbersonol 

(gwaith i gefnogi'r ffactorau sy'n cynyddu 

gwydnwch ac ymatal) 

(h) Cyrffyw (ni ellir monitro hyn yn 

electronig ar Orchymyn Atgyfeiriad). 

Gorfodol 

 

Gorfodol 

 

Opsiynol 

Opsiynol 

Opsiynol 

 

 

 

Opsiynol 

Opsiynol 

 

 

Opsiynol 

Hyd at 12 mis Panel 

Gorchymyn 

Atgyfeiriad 

(galwyd hefyd 

yn ‘Banel 

Troseddwr 

Ifanc’.  

Gorchymyn 

Adsefydlu 

Ieuenctid 

(a) Gofyniad Goruchwylio (hyd at 3 

blynedd); 

(b) Gofyniad Rhaglen (dim terfynau 

penodedig); 

(ch)  Gofyniad Gweithgaredd (hyd at 90 

diwrnod); 

(d) Gofyniad Canolfan Bresenoldeb (ar 

gyfer y rhai 12 oed a hŷn yn unig); 

(dd) Gofyniad Cyrffyw (o leiaf 2 awr y 

dydd, uchafswm o 16. Rhaid i hyd y gofyniad 

cyrffyw beidio â bod yn fwy na 12 mis); 

(e) Gofyniad Addysg (ar gael i blant o 

oedran ysgol statudol yn unig); 

(f) Gofyniad Preswylio (rhaid i'r plentyn fod 

yn 16 oed neu'n hŷn); 

(ff) Gofyniad Preswylio Awdurdod Lleol  
(uchafswm o 6 mis); 

(g)  Gofyniad Triniaeth Cyffuriau; 

(ng)  Gofyniad Profi Cyffuriau; 

(h) Gofyniad Triniaeth Iechyd Meddwl; 

(i)  Gofyniad Triniaeth Sylweddau 

Meddwol; 

(j) Gofyniad Gwahardd (hyd at 3 mis); 

(l) Gofyniad Gweithgaredd Gwaharddedig 

(dim terfynau penodedig); 

(ll)  Gofyniad Gwaith Di-dâl (rhwng 40 a 

240 awr, o fewn 12 mis; dim ond ar gael i 

blant 16 neu 17 oed); 

(m) Gofyniad Goruchwyliaeth a 

Gwyliadwriaeth Ddwys (rhwng 90 a 180 

diwrnod fel 'dewis amgen uniongyrchol i'r 

ddalfa'. Rhaid iddo fod yn ychwanegol at 

ofyniad goruchwylio a cyrffyw gyda monitro 

electronig); 

(n)  Gofyniad Maethu (dim mwy na 12 mis); 

(o)  Gofyniad Monitro Electronig. 

 

Mae pob un yn 

opsiynol, ond 

mae’n 

anarferol i 

beidio cael 

gofyniad 

goruwchwilio 

fel rhan o’r 

gorchymyn. 

Hyd at 3 

blynedd (ond 

noder y 

cyfyngiadau 

ar gyfer 

gwahanol 

ofynion).  

Ynadon / 

Barnwr 

Gorchymyn 

Cadw a 

Hyfforddi 

(‘Hysbysiad 

Goruwchwilio’ 

ar gyfer y rhan 

a dreulir yn y 

gymuned) 

(a) arddangos ymddygiad da a peidio ag 

ymddwyn mewn ffordd sy'n tanseilio pwrpas 

cyfnod yr Hysbysiad Goruwchwilio   
(b)  peidio â chyflawni unrhyw droseddau 

(c) cadw mewn cysylltiad â'r swyddog 

goruchwylio yn unol â chyfarwyddiadau a 

roddwyd gan y swyddog goruchwylio 

Nid oes 

unrhyw 

ddeddfwriaeth 
sy’n amlinellu 

y gofynion 

penodol sydd 

rhaid / a ddylid 

eu hychwanegu 

Uchafswm 

hyd y 

gorchymyn 

(carchar + 

cymuned) yw 

24 mis 

(hanner yn y 

carchar, 

Tim 

Cyfiawnder 

Ieuenctid. 

 

 

Rhaid i ofynion 

‘ychwanegol’ 

gael eu 
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(ch)  derbyn ymweliadau gan y swyddog 

goruchwylio yn unol â chyfarwyddiadau a 

roddwyd gan y swyddog goruchwylio 

(d) byw'n barhaol mewn cyfeiriad a 

gymeradwywyd gan y swyddog goruchwylio 

a chael caniatâd y swyddog goruchwylio 

ymlaen llaw ar gyfer unrhyw arhosiad o un 

noson neu fwy mewn cyfeiriad gwahanol 

(dd) peidio ag ymgymryd â gwaith, neu fath 

penodol o waith, oni bai ei fod wedi'i 

gymeradwyo gan y swyddog goruchwylio a 

hysbysu'r swyddog goruchwylio cyn gwneud 

unrhyw gynnig i ymgymryd â gwaith neu 

fath penodol o waith 

(e)  peidio â theithio y tu allan i'r Deyrnas 

Unedig, Ynysoedd y Sianel neu Ynys 

Manaw heblaw gyda chaniatâd eich 

swyddog goruchwylio neu at ddibenion 

mewnfudo, adneuo neu symud. 

(f) Cyrffyw wedi’i fonitro'n electronig  

(ff)  Goruchwyliaeth a Gwyliadwriaeth 

Ddwys (GGD) 

(g) Amodau pellach sy'n ymwneud â'r 

categorïau canlynol: (1) preswylio mewn 

man penodedig; (2) cyfyngu ar breswylio; 

(3) gwneud neu gadw mewn cysylltiad â 

pherson; (4) cymryd rhan mewn rhaglen neu 

set o weithgareddau, neu gydweithredu â 

hwy; (5) meddu ar eitemau neu ddogfennau 

penodedig, eu perchnogaeth, eu rheoli neu eu 

harchwilio; (6) datgelu gwybodaeth; (7) 

trefniant cyrffyw; (8) rhyddid i symud. 

 

at Hysbysiad 

Goruwchwilio. 

 

Fodd bynnag, 

mae 

canllawiau 

anstatudol yn 

datgan y 

dylai’r 

gofynion 

‘safonol’ - (a) i 

(e) – ‘fel arfer’ 

gael eu 

cynnwys, ac y 

gall gofynion 

‘ychwanegol’ 

(f)  (ff)  a (g) 

gael eu 

hystyried (BCI, 

2014; YWG a’r 

BCI, 2018) 

 

hanner yn y 

gymuned).  

 

Gall 

cymhwystra 

ar gyfer 

rhyddhad 

cynnar olygu 

y gall hyd at 2 

fis o’r rhan 

garcharol gael 

ei weini ar 

drwydded yn 

y gymuned.114  

cymeradwyo 

gan Dîm 

Lleoliadau y 

Gwasanaeth 

Gwarchodaeth 

Ieuenctid (ar 

gyfer plant 

mewn cartrefi 

plant dan 

warchod neu 

ganolfanau 

hyfforddi dan 

warchod), neu 

Lywodraethwr 

y Sefydliad 

Troseddwyr 

Ieuenctid os 

yw’r plentyn yn 

cael ei ryddhau 

o’r sefydliad. 

Oni nodir yn wahanol, mae'r holl wybodaeth uchod yn deillio o'r Safonau Cenedlaethol ar gyfer Gwasanaethau 

Cyfiawnder Ieuenctid (YWG a’r BCI, 2013) a'r Canllawiau Rheoli Achosion (BCI, 2014) a oedd mewn grym yn 

ystod cam casglu data'r astudiaeth hon. Er eu bod wedi'u diwygio ers hynny (gweler YWG a’r BCI, 2019a, 

2019b), mae'r wybodaeth uchod yn parhau i fod yn gywir ac yn gyfoes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
114 Nid yw'r rhai sy'n gwasanaethu GCH o lai nag 8 mis yn gymwys i gael eu rhyddhau'n gynnar. Gellir rhyddhau'r rhai 

sy'n gwasanaethu GCH o 8 mis neu fwy, ond llai na 18 mis, hyd at fis cyn diwedd pwynt hanner ffordd y gorchymyn; 

gellir rhyddhau'r rhai sy'n gwasanaethu 18 mis neu fwy hyd at ddau fis cyn diwedd pwynt hanner ffordd y gorchymyn 

(adran 102 Deddf Pwerau Llysoedd Troseddol (Dedfrydu) 2000). Ceir rhagdybiaeth o blaid rhyddhau'n gynnar, oni bai 

bod eu hymddygiad yn y ddalfa yn "ddifrifol dreisgar neu aflonyddgar", neu fod eu trosedd ‘indecs’ yn un o ddifrifoldeb 

sylweddol (BCI, 2014: adran 7: 6.6). 
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Atodiad 4: Cais Rhyddid Gwybodaeth i’r BCI - ymateb 
 

20th May 2020 

Dear Mr Daniel, 

Freedom of Information Act Request 

Thank you for your email of the 1st of May 2020 in which you asked for information relating 

to the period April 2014 to March 2019 for the following:   

 

(1) how many children in each of the Youth Offending Team areas in Wales were convicted 

of breaching:    

      (a) a Referral Order? 

      (b) a Reparation Order?  

      (c) a Youth Rehabilitation Order without an Intensive Surveillance and Supervision 

requirement? 

      (d) a Youth Rehabilitation Order with an Intensive Surveillance and Supervision 

requirement? 

      (e) a Detention and Training Order?  

      (f) licence conditions for a section 90/91 offence? 

      (g) licence conditions for a section 226 offence? 

  

(2) what was the total number of children across England and Wales who were convicted of 

breaching one or more of the criminal justice sentences identified above?  

  

(3) how many proven offences were recorded in each of the Youth Offending Team areas in 

Wales for failures to comply with each of the criminal justice sentences identified above? 

  

(d) what was the total number of proven offences across England and Wales for failures to 

comply with each of the criminal justice sentences identified above? 

 

The Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid only collects data on breach offences and not the type of 

orders that were breached. Therefore, we can only provide you with an answer to the part of 

your query relating to the number of breach offences given to children.  Please see the 

accompanying spreadsheet on breach offences for the figures concerned. 

 

If you are dissatisfied with this response you may request an independent internal review of 

any aspect of our handling of your application. This can be done by submitting your review 

request to:  
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Stephanie Roberts-Bibby 

Chief Operating Officer 

Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid 

Clive House 

70 Petty France  

London 

SW1H 9EX 

 

Or by email at: yjb.enquiries@yjb.gov.uk 

Should you remain dissatisfied after this internal review, you will have a further right of 

complaint to the Information Commissioner. 

Yours sincerely, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:yjb.enquiries@yjb.gov.uk
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Atodiad 5: Ymateb y BCI i ymholiad am gategori ‘torgorchymyn 

statudol’ 
 

From: YJB Information and Analysis Team <informationandanalysis@yjb.gov.uk> 
Tue 19/03/2019 21:22 
 
Hi Heddwen, 
  
Below are the offences that are mapped to the Breach of Statutory Order offence group.  
  
Breach a criminal behaviour order 
Individual fail to comply with a community protection notice 
Breach of an anti-social behaviour injunction 
Failed to comply with an anti-social behaviour injunction supervision order 
Breach of a parenting order 
Breach of Reparation Order 
Recall to prison after release on licence which is revoked 
Recall to prison after early release on licence - condition breached 
Fail to comply with requirements of post release supervision for young offender 
Remain unlawfully at large after recall to prison - Criminal Justice Act 2003 
Failing to comply with the community requirements of a suspended sentence order 
Commission of a further offence during the operational period of a suspended sentence order 
Fail to comply with the requirements of a community order 
Failed to comply with the requirements of post-custodial supervision 
Breach of a supervision default order 
Failing to comply with the requirements of a youth rehabilitation order 
Failing to comply with the requirements of a youth rehabilitation order with fostering 
Failing to comply with the requirements of a youth rehabilitation order with intensive supervision and 
surveillance 
Breach of european supervision measures 
Fail to comply with conditions when released on licence after return 
Return to UK in contravention of temporary exclusion order 
Person subject to temporary exclusion order fail to comply with permitted obligation after return to 
the UK 
Breach of bail conditions whilst awaiting extradition 
Breach a Female Genital Mutilation protection order 
Fail to comply with court order for Bind Over 
Breach of a domestic violence protection order 
Failure to comply with Court Order 
Breach of a referral order 
Reference to court by Youth Offender Panel - Fail to attend meeting 
Reference by Youth Offender Panel - Fail to reach agreement or sign record 
Reference by Youth Offender Panel - Breach of contract 
Reference by Youth Offender Panel - Fail to sign agreement record 
Fail to comply with Attendance Centre Order 
Fail to comply with Reparation Order 
Fail to attend a youth offender panel meeting (parent) 
Commission of Further offence whilst subject to a suspended sentence 
Commission of Further Offence Before Serving Sentence in Full 
Fail to comply with Drug Abstinence Order 
Fail to comply with Pre-Sentence Drug Testing Order 
Fail to comply the supervision requirements of a detention and training order 
Offence during currency of Detention and Training Order 
Breach of Gang injunction 
Failed to comply with gang injunction supervision order 
Breach of Statutory Order (Other) - Other 
Breach of a Civil Injunction 
Failing to comply with the requirements of an engagement and support order 
  
Regards, 
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Chris 
From: YJB Information and Analysis Team <informationandanalysis@yjb.gov.uk> 
Wed 20/03/2019 16:35 
 
Hi Heddwen, 
  
Please see below. The list I provided showed the offences that are mapped to Breach of Statutory Order 
– not necessarily all of these have been committed by children but could be. 
  

1. Breach of parenting orders: Given that breaching a parenting order is an offence committed by 
parents (adults), why is this counted in the youth justice statistics (which record the offences 
committed by children)? 

Parenting Orders can be issued as part of the sentencing of a child, so that’s why they’ve been included 
here.  

2) In the list provided, a whole range of ASB and other civil disposals are mixed in with criminal justice 
disposals. Does the YJB differentiate at all between breaches of civil and criminal justice disposals?  

The YJB doesn’t differentiate between these in terms of the Breach of Statutory Order group, however 
we have access to the actual offence data, so this would be possible for us to do. 

 3) The Attendance Centre Order was abolished for youths by the Criminal Justice and Immigration Act 
2008, so why is it still included? Is it a case of some TCIs recording inaccurately? 

It is the case that some TCIs record this information incorrectly. In terms of outcomes though, it gets 
mapped correctly to the correct outcome within our reporting system (for example someone given a 
curfew order would be mapped to having a Youth Rehabilitation Order. 
  
Regards, 
  
Chris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


