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 Diweddariad Chwarterol Ymweliadau Annibynnol â Dalfeydd: Ionawr 

– Mawrth 2019 
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Ymwelwyr gweithredol: 23 

 Sir Benfro: 6 

 Powys: 7 

 Ceredigion: 6 

 Sir Gaerfyrddin: 6 

Diweddariad Recriwtio 

Mae un yn disgwyl caniatâd fetio: ymwelydd posibl ar gyfer Sir Gaerfyrddin ac Aberhonddu. Mae un 

ymwelydd annibynnol â dalfeydd o Geredigion wedi ymddiswyddo (daw i rym ym Mehefin 2019). Mae 

un ymwelydd annibynnol â dalfeydd yn disgwyl hyfforddiant ymgynefino. 

Diweddariad ar y Cynllun: 

 Mawrth 2019 – Mae Cymdeithas yr Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd wedi creu Fframwaith 

Sicrhau Ansawdd lle mae’n rhaid i gynlluniau gyflwyno tystiolaeth er mwyn cyrraedd lefel. 

Mae Dyfed-Powys wedi derbyn lefel Sicrhau Ansawdd Aur.  

Canfyddiadau Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd: 

Materion a godwyd 

 Mae’r llawr mewn dwy ddalfa’n broblem - paent yn plisgo, pryder iechyd a diogelwch. (Mater 

a ailadroddwyd: cyflawnwyd mesurau dros dro gan y Tîm Ystadau i ddatrys y mater tan y gellir 

ei ddatrys yn barhaol.) 

 Nodwyd fod y gawod mewn un dalfa’n cyflwyno risg iechyd a diogelwch. Mae gwaith wedi’i 
drefnu gyda’r Adran Ystadau er mwyn diweddaru’r gawod a lliniaru risigau.  
 

Canfyddiadau cadarnhaol a nodwyd:  
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 Ar 21 Chwefror, derbyniodd SCHTh e-bost gan ymwelydd annibynnol â dalfeydd mewn 
perthynas ag ymweliad annibynnol â dalfa; roedd yr ymwelydd eisiau tynnu sylw at arfer 
da o fewn y ddalfa. Nododd yr ymwelydd annibynnol â dalfeydd nad oedd y systemau 
cyfrifiadurol yn gweithio yn y ddalfa ar y pryd a bod angen prosesu pob carcharor â llaw. 
Er bod y ddalfa’n brysur iawn, gweithiodd staff gyda’r ymwelwyr annibynnol â dalfeydd 
er mwyn sicrhau bod yr ymweliad yn mynd rhagddo’n esmwyth. Dangosodd hyn 
berthynas weithio gadarnhaol rhwng ymwelwyr annibynnol â dalfeydd a staff y ddalfa.  

 


