
Annwyl ymgeisydd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu,

Yn NYAS Cymru (Gwasanaeth Eiriolaeth Ieuenctid Cenedlaethol Cymru), rydym yn ymgyrchu dros well
cefnogaeth ac amddiffyniad i blant a phobl ifanc sydd â phrofiad o fod mewn gofal. Gall gwaith Comisiynwyr
yr Heddlu a Throseddu gael effaith enfawr ar blant sy'n agored i niwed, felly bydd yr etholiad sydd ar ddod yn
hanfodol. Dyna pam rydym wedi lansio ein hymgyrch Trafferth gyda'r Gyfraith.
 
Mae'r syniadau yn yr ymgyrch hon wedi tynnu ar heriau a chyfleoedd a nodwyd gan bobl ifanc â phrofiad o
fod mewn gofal yr ydym yn gweithio gyda nhw.  Gobeithiwn eich bod chi'n cytuno bod yn rhaid clywed eu
lleisiau.
 
Fel rhan o'r ymgyrch, rydym yn eich gwahodd fel ymgeisydd i ddangos eich ymrwymiad i gefnogi plant a
phobl ifanc sydd â phrofiad o fod mewn gofal.

I lofnodi'r addewid, cysylltwch â joshua.williams@nyas.net
 
Yn y cyfnod cyn yr etholiad, byddwn yn diweddaru ein gwefan a'n cyfryngau cymdeithasol i ddangos i'r
holl ymgeiswyr sydd wedi rhoi eu cefnogaeth i'r ymgyrch hon.

Trafferth gyda’r Gyfraith
Cefnogwch ein

hymgyrch



Canfu ein hymchwil nad oes gan y mwyafrif o heddluoedd unrhyw drefn arferol o olrhain pa mor aml y
maent yn dod ar draws plant mewn gofal. Yn syml, nid ydyn nhw'n gwybod faint o blant a phobl ifanc
maen nhw'n eu harestio sydd â phrofiad o fod mewn gofal. Er eu bod yn cael eu gorgynrychioli'n ddifrifol
yn y system cyfiawnder troseddol, mae pobl ifanc â phrofiad gofal yn aml yn cael eu hanwybyddu yng
Nghynlluniau'r Heddlu a Throseddu.  Nid yw pobl ifanc â phrofiad o fod mewn gofal eisiau triniaeth ffafriol,
ond maen nhw eisiau cael eu clywed. Dylai Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu sicrhau bod yr heddlu'n
trin y rhai y maen nhw'n dod ar eu traws o dan 18 oed fel plant yn gyntaf, ac yn hyrwyddo model plismona
sy'n canolbwyntio ar y plentyn.
 
Mae protocol cenedlaethol sy'n ymrwymo i leihau troseddoli pobl ifanc mewn gofal yn Lloegr ac mae
protocol tebyg yn cael ei ddatblygu yng Nghymru. Fodd bynnag, gall y rhain weithio dim ond os yw
ardaloedd lleol yn eu gyrru ymlaen. Mae plant â phrofiad o fod mewn gofal yn aml wedi dioddef
camdriniaeth neu esgeulustod, ac nid yw'r ansefydlogrwydd a'r niwed i'w hiechyd meddwl bob amser yn
dod i ben pan gânt eu cymryd i mewn i ofal. Dyna pam mae angen i heddluoedd fod â gwybodaeth am
drawma. Yr arfer gorau yw ymyrryd yn gynnar, gan atal pobl ifanc â phrofiad o fod mewn gofal rhag dod i
mewn i'r system cyfiawnder troseddol am y tro cyntaf. Gall hyrwyddo cyfiawnder adferol fod yn allweddol.
Mae'r heddlu a gofal cymdeithasol yn gweithio gyda'i gilydd yn sicrhau canlyniadau - yn Surrey, mae
cydweithredu wedi gweld gostyngiad o 92% yn nifer y rhai sy'n dod i mewn i'r system cyfiawnder
ieuenctid am y tro cyntaf. Bydd gwneud hwn yn rhan o'ch strategaeth yn arbed amser i'r heddlu ac yn
helpu pobl ifanc â phrofiad o fod mewn gofal i ffynnu.
 
Mae plant sy'n derbyn gofal o gefndiroedd Du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig eraill yn cael eu
gorgynrychioli yn y systemau gofal a chyfiawnder ieuenctid. Mae plant du, plant ag ethnigrwydd cymysg a
phlant o grwpiau ethnig eraill yn fwy tebygol na phlant gwyn o fynd i mewn i'r system ofal. Ym mis Mai
2020, roedd dros hanner (51.9%) y plant a gadwyd yn y ddalfa o gefndiroedd Du, Asiaidd a lleiafrifoedd
ethnig ledled Cymru a Lloegr o gymharu â 27% yn 2009. Dylai Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu
weithio i sicrhau bod data cyhoeddedig ar gael yn rhwydd sy'n dad-gyfuno troseddwyr ifanc yn ôl statws
ethnigrwydd a gofal wrth weithio mewn partneriaeth â phlant a phobl ifanc i ddeall pam mae plant sy'n
derbyn gofal o gefndiroedd lleiafrifoedd ethnig yn cael eu gorgynrychioli yn y ddalfa a'r system cyfiawnder
troseddol ehangach.

Dros y deng mlynedd diwethaf,
cynyddodd hyd y ddedfryd o garchar i
blant fwy na chwe mis o 11.4 i 17.7 mis ar
gyfartaledd.

 Gweithio i gadw pobl ifanc â phrofiad o fod mewn gofal allan o'r system
cyfiawnder troseddol

1.

Mae gan dros hanner y plant sydd
yn y ddalfa ieuenctid ar hyn o bryd
brofiad o fod mewn gofal.

2. Peidio byth â llunio polisïau am bobl ifanc, heb bobl ifanc

Mae Erthygl 12 o Gonfensiwn y
Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r
Plentyn yn nodi bod gan blant yr
hawl i gael eu clywed a'u cymryd o
ddifrif.

Mae Cyngor Cenedlaethol Penaethiaid yr
Heddlu yn cydnabod bod gan blant â
phrofiad o fod mewn gofal farn negyddol
yn aml am yr heddlu, a all fod yn seiliedig
ar eu profiadau.

Anaml y rhoddir llwyfan ystyrlon i blant a phobl ifanc â phrofiad o fod mewn gofal i ddweud eu dweud yn y
system cyfiawnder troseddol. Yn aml, datblygir polisïau heb unrhyw fewnbwn gan y plant a'r bobl ifanc y
maent yn effeithio'n uniongyrchol arnynt. Mae hwn yn gyfle coll. Dywed Confensiwn y Cenhedloedd Unedig
y dylid rhoi ystyriaeth arbennig i farn plant mewn sefyllfaoedd bregus, gan gynnwys y rhai sydd â phrofiad o
fod mewn gofal.



3. Amddiffyn dioddefwyr cam-fanteisio a phlant coll

Canfu adolygiad achos difrifol
diweddar i saethu bachgen 14 oed,
oherwydd cyfranogiad canfyddiedig
gang, fod gweithwyr proffesiynol wedi
methu â’i adnabod fel dioddefwr ac yn
hytrach wedi'i labelu fel troseddwr.

Roedd tua chwarter yr holl
ddioddefwyr masnachu yn y
DU a nodwyd neu a amheuir
ar goll o ofal.

Dylai pobl ifanc sydd wedi cael eu hecsbloetio gael eu trin fel dioddefwyr, nid troseddwyr. Mae plant a
phobl ifanc sydd â phrofiad gofal yn aml yn agored i niwed ac yn destun perthynas amhriodol a
gorfodaeth. Nod yr arferion hyn yw eu hynysu a'u hatal rhag gofyn am help - rhaid inni beidio â gadael i
ofn troseddoli ychwanegu at eu bregusrwydd. Mae ASau wedi disgrifio plant sy'n byw mewn gofal
filltiroedd o'u sir gartref fel “targedau hawdd” ar gyfer cam-fanteisio troseddol, er enghraifft County Lines. 
 Mae'n bwysig bod yr heddlu'n cydnabod efallai na fydd dioddefwyr cam-fanteisio bob amser yn ystyried
eu hunain yn ddioddefwyr.
 
Ni ddylai plant fod dan anfantais oherwydd eu statws gofal. Mae'n bryd sefyll dros i fyny dros bobl ifanc â
phrofiad o fod mewn gofal yn yr un ffordd ag y byddem dros ein plant ein hunain. Dylai Comisiynwyr yr
Heddlu a Throseddu flaenoriaethu gorfodaeth i dargedu'r oedolion sy'n cam-drin ac yn ecsbloetio'r plant
a'r bobl ifanc hyn. Dylai Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu hefyd fuddsoddi mewn gwasanaethau sy'n
cefnogi plant fel dioddefwyr ac yn atal neu'n lleihau eu risg o gael eu hecsbloetio.

Yng Nghymru, mae'n hanfodol bod Cyfweliadau Dychwelyd annibynnol yn cael eu gwneud yn ofyniad
statudol pryd bynnag yr adroddir bod plant ar goll. Mae Cyfweliadau Dychwelyd yn pennu pam fod
plentyn wedi cael ei adrodd ar goll, yn nodi unrhyw niwed i'r plentyn neu berson ifanc tra roedden nhw ar
goll, ac yn eu helpu i gadw'n ddiogel yn y dyfodol.

Yn Lloegr, mae hawl gyfreithiol i blant â phrofiad o fod mewn gofal dderbyn Cyfweliad Dychwelyd os
ydynt wedi bod ar goll, ond yng Nghymru arweiniad yn unig yw hwn ac nid yw bob amser yn cael ei
ddilyn. Rydym yn croesawu cefnogaeth Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yn ein hymgyrch 'Methu'r
Pwynt' Cymru-gyfan, sy'n gweithio i gyflawni'r diogelwch hanfodol hwn ar gyfer plant sydd ar goll.
 

Er bod casglu adborth fesul achos yn ddefnyddiol, mae'n bwysig cymryd safbwynt strategol. Dylai
Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu geisio ffyrdd newydd o rymuso pobl ifanc â phrofiad o fod mewn gofal i
lunio strategaeth yn y dyfodol. Er enghraifft, mae awdurdodau lleol yn Lloegr yn cynnal ‘cynghorau plant
mewn gofal’ y dylai Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu gysylltu â nhw er mwyn ymgysylltu â phobl ifanc.
Yng Nghymru, mae NYAS Cymru yn cynnal Grŵp Cynghori Pobl Ifanc, a byddem yn gallu eich cynghori ar
sefydlu grŵp tebyg yn ardal eich heddlu.

Byddai cynnwys lleisiau â phrofiad o fod mewn gofal ym mhwerau'r Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yn
safon aur; er enghraifft, pe gallai pobl ifanc gyfrannu'n uniongyrchol at Gynlluniau'r Heddlu a Throseddu
neu ymuno â phaneli recriwtio ar gyfer Prif Gwnstabliaid newydd. Bydd hyn yn meithrin ymddiriedaeth a
didwylledd, a all fod yn hanfodol yn y tymor hwy er mwyn rhoi hyder i blant a phobl ifanc gysylltu â'r heddlu
pan fydd angen.



Yng Nghymru a Lloegr, nid yw llawer o gofnodion troseddol plentyndod byth yn cael eu dileu. Dylai
Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu ymgyrchu i sicrhau bod ein system yn efelychu ymagweddau mwy
synhwyrol gwledydd eraill. Yn yr Eidal, er enghraifft, caiff yr holl gofnodion nad ydynt yn y ddalfa eu dileu
yn 18 oed. Mae Ffrainc yn sicrhau bod y mwyafrif o gofnodion plentyndod yn cael eu dileu ar ôl tair
blynedd, ac yn yr Almaen mae'r mwyafrif o gofnodion yn cael eu dileu unwaith y bydd yr unigolyn yn 24
oed. Mae tri chwarter y cyflogwyr yn y DU yn cyfaddef y byddent yn gwahaniaethu yn erbyn pobl ifanc
sy'n datgelu eu cofnod troseddol yn gynnar. Heb gyflogaeth, mae pobl ifanc yn fwy tebygol o
aildroseddu. Mae cofnod troseddol yn dilyn plentyn i henaint, gan gyfyngu ar ei gyfleoedd ar bob adeg.
 
Mae mwyafrif y plant sy'n mynd i mewn i ofal yn dioddef camdriniaeth neu esgeulustod, ond cyn hir
gallant hefyd gael eu hunain yn cael eu trin fel troseddwyr.  Weithiau mae hyn oherwydd bod problemau
iechyd meddwl heb eu trin neu gam-driniaeth flaenorol yn arwain y person ifanc i ymateb mewn ffordd
sy'n ymddangos yn amhriodol ar gyfer sefyllfaoedd penodol. Weithiau mae hyn oherwydd bod cartref
plant yn galw 999 am fân ddigwyddiadau lle na fyddai'r mwyafrif o rieni hyd yn oed yn ystyried cynnwys
yr heddlu. Mae hyn yng nghyd-destun Cymru a Lloegr ar hyn o bryd ymhlith yr oedrannau isaf o
gyfrifoldeb troseddol yn Ewrop. O 10 oed gellir arestio, erlyn a charcharu plant. Mae Pwyllgor y
Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn wedi mai 12 oed dylai fod yr oedran ‘lleiafswm absoliwt’ lle
mae plant yn dod yn atebol am achos troseddol. 
Pe gallai Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu ychwanegu eu dylanwad i dynnu sylw at y diffygion yn null
Prydain tuag at gofnodion troseddol, gallem atal cyfleoedd plant rhag cael eu rhwystro mor ifanc yn y
dyfodol.
 
Diolch am unrhyw ymdrechion y gallwch eu gwneud i sefyll i fyny dros blant a phobl ifanc sydd â phrofiad
o fod mewn gofal. Bydd eich cefnogaeth yn lleol i’r ymgyrch ‘Trafferth gyda’r Gyfraith’ yn hanfodol wrth
symud y ddadl genedlaethol tuag at amddiffyn a gwella canlyniadau i blant a phobl ifanc sydd â phrofiad
o fod mewn gofal.

Pwy ydym ni: 
Mae NYAS Cymru (Gwasanaeth Eiriolaeth Ieuenctid Cenedlaethol
Cymru) yn elusen seiliedig ar hawliau sy'n cefnogi plant a phobl ifanc â
phrofiad o fod mewn gofal ac yn grymuso eu lleisiau i gael eu clywed.
Ochr yn ochr â'n gwasanaethau a'n prosiectau ledled Cymru, rydym
hefyd yn ymgyrchu i wella bywydau plant a phobl ifanc sydd â phrofiad
o fod mewn gofal. Darllenwch fwy yma:
https://www.nyas.net/campaigns/

Nod y ddogfen hon yw annog ymgeiswyr
Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu o
bob plaid wleidyddol neu ddim un i roi
eu hymrwymiad i'r argymhellion yn yr
ymgyrch hon. Nid hyrwyddo na chefnogi
unrhyw bleidiau neu ymgeiswyr
gwleidyddol yw nod y ddogfen hon a ni
ddylid ei defnyddio at y diben hwn.

4. Ymgyrchu i roi terfyn ar stigma gydol oes cofnodion troseddol

Mae gan dros 10.5 miliwn o
bobl yn y DU cofnod
troseddol.

Yng Nghymru, roedd ychydig dros
hanner y rhai sy'n gadael gofal mewn
addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth
12 mis ar ôl gadael gofal.

Sharon Lovell MBE                                                    

Prif Weithredwr 
NYAS Cymru

Confion cynnes


