
Llongyfarchiadau ar eich llwyddiant yn yr etholiad diweddar! 

Ni yw NYAS Cymru (Gwasanaeth Eiriolaeth Ieuenctid Cenedlaethol Cymru), elusen hawliau plant
sy'n cefnogi plant a phobl ifanc ledled Cymru sydd â phrofiad o fod mewn gofal.

Gyda llai na 2% o holl blant Cymru yn tyfu i fyny mewn gofal, mae'n annerbyniol bod gan dros
hanner y plant sydd yn y ddalfa ieuenctid ar hyn o bryd brofiad o fod mewn gofal. 

Mae’r nodyn briffio hwn yn amlinellu’r 4 addewid yn ymgyrch Trafferth gyda'r Gyfraith NYAS
Cymru. Rydym wedi ymrwymo i weithio gyda Chomisiynwyr Heddlu a Throseddu i wella bywydau
plant mewn gofal a'r sawl sy'n gadael gofal, a gobeithiwn y gallwch ddefnyddio'r nodyn briffio hwn
wrth greu eich Cynllun Heddlu a Throsedd.

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

Mae plant a phobl ifanc sydd â phrofiad o fod mewn gofal yn aml wedi dioddef camdriniaeth neu
esgeulustod, ac nid yw'r ansefydlogrwydd yn eu bywyd bob amser yn dod i ben pan fyddant yn
mynd i mewn i ofal. Fel Comisiynydd Heddlu a Throseddu gallwch sicrhau bod eich heddlu lleol yn
trin y rhai y maent yn dod ar eu traws o dan 18 oed fel plant yn gyntaf, gan hyrwyddo model
plismona sy'n canolbwyntio ar y plentyn. 

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 strategaethau cyfiawnder adferol a dargyfeirio fod yn
allweddol.

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

Geiriad posib ar gyfer eich cynllun Heddlu a Throsedd: Byddaf yn gweithio i gadw pobl ifanc
allan o'r system cyfiawnder troseddol, trwy hyrwyddo model plismona sy'n canolbwyntio ar
drawma, sy'n canolbwyntio ar y plentyn. Yn benodol, byddaf yn cefnogi cyflwyno a gweithredu
protocol cenedlaethol i leihau troseddoli anghymesur plant a phobl ifanc sydd â phrofiad o fod
mewn gofal.

Trafferth gyda'r Gyfraith 

Nodyn Briffio ar gyfer
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2.    Peidio byth â llunio polisïau am bobl ifanc, heb bobl ifanc

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. 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 yn aml ar eu profiadau blaenorol.  Gallwn ni
newid hyn.

Dylai Comisiynwyr Heddlu a Throsedd ymgysylltu’n rhagweithiol â lleisiau sydd â phrofiad o fod
mewn gofal - megis Grŵp Cynghori Pobl Ifanc NYAS Cymru - i adeiladu ymddiriedaeth a
chysylltiadau cymunedol. Gall hyn fod yn hanfodol er mwyn rhoi hyder i blant a phobl ifanc
gysylltu â'r heddlu pan fydd angen iddynt gan gyfoethogi strategaethau plismona yn y broses.

Ffaith Allweddol: Mae Erthygl 12 Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn yn nodi
y dylid rhoi ystyriaeth arbennig i farn plant mewn sefyllfaoedd bregus, gan gynnwys y rhai sydd â
phrofiad o fod mewn gofal.

Geiriad posib ar gyfer eich cynllun Heddlu a Throsedd: Byddaf yn ymgysylltu'n rhagweithiol â
phlant a phobl ifanc sydd â phrofiad o fod mewn gofal, gan rymuso eu lleisiau i lunio strategaeth
blismona.

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

Geiriad posib ar gyfer eich cynllun Heddlu a Throsedd: Byddaf yn blaenoriaethu gorfodaeth i
dargedu oedolion sy'n cam-drin ac yn ecsbloetio plant a phobl ifanc, tra'n buddsoddi mewn
gwasanaethau sy'n cefnogi plant fel dioddefwyr ac yn atal (neu'n lleihau) eu risg o gael eu
hecsbloetio.

IYng Nghymru, byddaf yn gweithio i sicrhau bod cyfweliadau dychwelyd annibynnol yn cael eu
gwneud yn ofyniad statudol pryd bynnag yr adroddir bod plant ar goll a sicrhau bod y gwasanaethau
hyn yn cael eu comisiynu ledled Cymru gyda darparwyr annibynnol.

3.    Amddiffyn dioddefwyr cam-fanteisio a phlant coll

Ar hyn o bryd, adroddir bod y nifer uchaf erioed o blant ar goll o ofal. Mae'r plant hyn mewn mwy
o berygl o niwed, gan gynnwys camfanteisio rhywiol neu baratoi ar gyfer gweithgaredd troseddol.
Mae meithrin perthynas amhriodol a gorfodaeth yn aml yn ceisio ynysu plant a'u hatal rhag gofyn
am help. Mae'n hanfodol bod heddluoedd yn trin plant sydd wedi cael eu hecsbloetio fel
dioddefwyr yn gyntaf - nid troseddwyr.

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. Rhaid i heddluoedd gydnabod efallai
na fydd dioddefwyr camfanteisio bob amser yn ystyried eu hunain yn ddioddefwyr. Ni ddylai
unrhyw blentyn na pherson ifanc fod dan anfantais oherwydd ei statws gofal a rhaid i ni sefyll
drostynt a'u hamddiffyn yn yr un modd ag y byddem ni gyda'n plant ein hunain.



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

Yng Nghymru a Lloegr, nid yw llawer o gofnodion troseddol plentyndod byth yn cael eu dileu.
Mae'n dilyn plentyn i fod yn oedolyn, gan gyfyngu ar ei gyfleoedd ar bob adeg. 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'r bobl ifanc hyn yn fwy tebygol o aildroseddu.

Yng nghartrefi plant, gellir galw 999 am fân ddigwyddiadau lle na fyddai'r mwyafrif o rieni hyd yn
oed yn ystyried cynnwys yr heddlu. Yn 2018, derbyniodd yr heddlu yng Nghymru a Lloegr 23,000
galwad o gartrefi plant yn unig. Rhaid i hyn newid gyda chefnogaeth staff gofal preswyl i wneud
hyn.

Gyda chefnogaeth Comisiynwyr Heddlu a Throsedd yn defnyddio eu dylanwad i dynnu sylw at
ddiffygion yn null Prydain tuag at gofnodion troseddol, gallem atal cyfleoedd plant yn y dyfodol
rhag cael eu heffeithio'n ddifrifol mor ifanc.

Ffaith Allweddol: Yn 2019, nid oedd 39% o bobl ifanc 19 i 21 oed â phrofiad o fod mewn gofal
mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant, o gymharu â 12% o'u cyfoedion.  

Geiriad posib ar gyfer eich cynllun Heddlu a Throsedd: Byddaf yn defnyddio fy rôl i ymgyrchu i
ddod â stigma gydol oes cofnodion troseddol a gafwyd yn ystod plentyndod i ben.

Galwaf ar Lywodraeth y DU i ddod â'n system cofnodion troseddol yn unol â chenhedloedd
Ewropeaidd eraill gan gynnwys yr Alban, gan godi oedran cyfrifoldeb troseddol o 10 i o leiaf 12 oed.


