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Datganiad gan ferch a mab Mary

"Roedd ein mam yn berson galluog iawn. Byddai pawb yn mynd

ati pe byddai angen help arnyn nhw. Roedd hi'n berson cryf, yn
fatriarch, pennaeth y teulu, y busnes, popeth.
Roedd hi'n siŵr iawn o'i barn, doedd dim mwyseirio, roeddech
chi'n gwybod ble’r oeddech yn sefyll gyda hi, roedden ni bob
amser yn gallu mynd ati ac yn gwneud hynny. Roedd hi'n hael
gyda'i hamser – gyda'r teulu ehangach, yn ogystal â'i phlant hi ei
hun. Roedd hi’n haelionus yn hynny o beth a hefyd yn cefnogi
elusennau lleol.
Rydym yn gobeithio y bydd yr adroddiad hwn yn gwneud
cyfiawnder â bywyd ein mam ac yn ein helpu ni a chenedlaethau'r
dyfodol i ddeall pam y digwyddodd y trychineb hwn"
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Rhestr o fyrfoddau

AAFDA

Eiriolaeth Ar Ôl Cam-drin Domestig Angheuol

A&E

Adran Damweiniau ac Achosion Brys mewn Ysbyty

ARC

Adferiad Rhwyddach yn eich Cymuned

BIPABM

Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

CBSCPT

Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot

CBSP

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

CART

Tîm Cyswllt, Asesu ac Adolygu (Gwasanaethau Cymdeithasol)

CDAT

Tîm Cyffuriau ac Alcohol Cymunedol

CMHN

Nyrs Iechyd Meddwl Gymunedol

CMHT

Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol

COPD

Clefyd Rhwystrol Cronig yr Ysgyfaint

CPS

Gwasanaeth Erlyn y Goron

DHR

Adolygiad Dynladdiad Domestig

GP

Ymarferydd Cyffredinol (Meddyg Teulu)

HRPW

Gweithiwr Prosiect Lleihau Niwed

IMR

Adolygiad Rheoli Unigol

ISP

Cynllun Dedfryd Cychwynnol (Prawf)

MARAC

Cynhadledd Amlasiantaeth Asesu Risg

PDCP

Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Pen-y-bont ar Ogwr

OASys

System Asesu Troseddwyr (Prawf)

Ogwr DASH

Grŵp Hunangymorth Cyffuriau ac Alcohol Ogwr

PPD1

Ffurflen Atgyfeirio’r Heddlu ar gyfer Diogelu’r Cyhoedd

PPN

Hysbysiad Diogelu’r Cyhoedd (Fe wnaeth PPN ddisodli PPD1
yn 2014)

RSL

Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig

SARA

Asesiad Risg Ymosodiad ar Briod

SAS

Gwasanaeth Asesu Sengl
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SIO

Uwch Swyddog Ymchwilio (Yr Heddlu)

SMART

Y Tîm Atgyfeirio ac Asesu Camddefnyddio Sylweddau

WAST

Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

WCADA

Welsh Centre for Action on Dependency and Addiction
(WGCADA gynt – newidiodd ym mis Hydref 2013)

WIISMAT

Dull Integredig ar gyfer Asesiad Trylwyr o Gamddefnyddio
Sylweddau yng Nghymru
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CYFLWYNIAD A’R CEFNDIR
1.1

Cyflwyniad

1.1.1 Mae’r Adolygiad Dynladdiad Domestig (DHR) hwn yn archwilio amgylchiadau
marwolaeth menyw 67 oed, (a adwaenir yn yr adroddiad hwn yn ôl y ffugenw
Mary) ar 20 Mehefin 2015. Cafodd ei mab (a adwaenir fel P) ei arestio a’i
gyhuddo o’i llofruddio. Ymddangosodd P gerbron Llys y Goron ym mis
Chwefror 2016, ond nid oedd y rheithgor yn gallu dwyn rheithfarn. Cafwyd ail
achos llys ym mis Ebrill 2016; ar 15 Ebrill cafwyd P yn euog o lofruddiaeth ac
ar 18 Ebrill 2016, fe'i dedfrydwyd i garchar am oes gydag argymhelliad gan y
barnwr yn yr achos ei fod yn cael ei gadw dan glo am mlynedd.
1.2

Diben Adolygiad Dynladdiad Domestig

1.2.1 Mae Deddf Trais Domestig, Troseddu a Dioddefwyr 2004 yn sefydlu, yn Adran
9(3), sail statudol ar gyfer Adolygiad Dynladdiad Domestig, a roddwyd ar waith
â chanllawiau priodol1 ar 13 Ebrill 2011 ac a adolygwyd ym mis Rhagfyr 20162.
Dan yr Adran hon, mae adolygiad dyn laddiad domestig yn golygu adolygiad
“of the circumstances in which the death of a person aged 16 or over has, or
appears to have, resulted from violence, abuse or neglect by—
(a) a person to whom he was related or with whom he was or had been
in an intimate personal relationship, or
(b) a member of the same house hold as himself, held with a view to
identifying the lessons to be learnt from the death”
1.2.2 Lle mae’r diffiniad a nodir yn y paragraff hwn wedi'i fodloni, yna rhaid cynnal
Adolygiad Dynladdiad Domestig.
1.2.3 Dylid nodi bod perthynas bersonol agos yn cynnwys perthnasoedd rhwng
oedolion sydd neu a fu’n bartneriaid agos neu'n aelodau o'r un teulu, beth
bynnag fo'u rhyw neu eu rhywioldeb.
1.2.4 Ym mis Mawrth 2013, cyflwynodd y Llywodraeth ddiffiniad
trawslywodraethol newydd o drais a cham-drin domestig3, sydd wedi’i fwriadu i
sicrhau dull cyffredin o fynd i'r afael â thrais domestig a cham-drin gan wahanol
asiantaethau. Mae'r diffiniad newydd yn nodi mai ystyr trais a cham-drin
domestig yw:
“Any incident or pattern of incidents of controlling, coercive or
threatening behaviour, violence or abuse between those aged 16 or over
who are or have been intimate partners or family members regardless of
gender or sexuality. This can encompass, but is not limited to, the
following types of abuse:
 psychological
1

Multi-Agency Statutory Guidance for the Conduct of Domestic Homicide Reviews - Y Swyddfa Gartref 2011
www.homeoffice.gov.uk/publications/crime/DHR-guidance
2 Multi-Agency Statutory Guidance for the Conduct of Domestic Homicide Reviews - Y Swyddfa Gartref 2016
3 Multi-Agency Statutory Guidance for the Conduct of Domestic Homicide Reviews - Diwygiwyd Awst 2013 - Y
Swyddfa Gartref – diwygiwyd gan ganllawiau 2016 – Rhagfyr 2016
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 physical
 sexual
 financial
 emotional
Mae'r diffiniad newydd hefyd yn cynnwys ymddygiad rheolaethol a chymhellol
(“controlling and coercive behaviour”);
“Controlling behaviour is: a range of acts designed to make a person
subordinate and/or dependent by isolating them from sources of
support, exploiting their resources and capacities for personal gain,
depriving them of the means needed for independence, resistance and
escape and regulating their everyday behaviour.
Coercive behaviour is: a continuing act or a pattern of acts of assault,
threats, humiliation and intimidation or other abuse that is used to harm,
punish, or frighten their victim.”

1.2.5 Nid yw Adolygiadau Dynladdiad Domestig yn ymchwiliadau i ganfod sut y bu
dioddefwr farw na phwy sydd ar fai. Materion i Grwneriaid a'r Llysoedd
Troseddol yw’r rhain. Nid ydynt ychwaith yn rhan o unrhyw broses ddisgyblu.
Diben Adolygiad Dynladdiad Domestig yw:
 Canfod pa wersi sydd i'w dysgu o’r dynladdiad domestig o ran y
ffordd y mae gweithwyr proffesiynol a sefydliadau lleol yn
gweithio'n unigol a chyda'i gilydd i ddiogelu dioddefwyr;


Nodi'n glir beth yw'r gwersi hynny o fewn asiantaethau a
rhyngddynt, sut ac o fewn pa amserlenni y byddant yn cael eu
rhoi ar waith, a beth ddisgwylir iddo newid o ganlyniad;



Cymhwyso'r gwersi hyn i ymatebion gwasanaethau gan gynnwys
newidiadau i'r polisïau a'r gweithdrefnau fel y bo'n briodol;



Atal dynladdiad domestig a gwella ymatebion
gwasanaethau ar gyfer yr holl ddioddefwyr trais domestig
a'u plant trwy arferion gweithio gwell o fewn a rhwng
asiantaethau.



Cynorthwyo teulu'r dioddefwr yn eu proses ymadfer
ystyrlon.



Cyfrannu at well dealltwriaeth am natur trais a cham-drin
domestig: ac



Amlygu arfer da

7

1.3

Proses yr Adolygiad

1.3.1 Rhoddodd heddlu Cymru wybod i Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol Pen-ybont ar Ogwr am y llofruddiaeth ar 25 Awst 2015. Roedd Gwasanaeth Erlyn y
Goron wedi cael gwybod am y farwolaeth ac wedi dod i’r casgliad ar 13
Gorffennaf 2015 fod sail i ddwyn cyhuddiad yn erbyn P. Cynhaliodd Grŵp
Llywio Adolygiadau Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Pen-y-bont ar Ogwr,
un o is-grwpiau PDCP, adolygiad o amgylchiadau'r achos hwn yn erbyn y meini
prawf a nodir yng Nghanllawiau'r Llywodraeth ac argymhellodd wrth Gadeirydd
PDCP y dylid cynnal Adolygiad Dynladdiad Domestig. Cadarnhawyd y
penderfyniad gan y Cadeirydd.
1.3.2 Rhoddwyd gwybod i’r Swyddfa Gartref am y bwriad i gynnal Adolygiad
Dynladdiad Domestig ar 25 Awst 2015. Penodwyd person annibynnol i gadeirio
Panel yr Adolygiad Dynladdiad Domestig ac ail berson annibynnol i ysgrifennu'r
Adroddiad Trosolwg. Yng nghyfarfod cyntaf y panel adolygu drafftiwyd yr
amodau gorchwyl. Ar......... cymeradwyodd y Bwrdd Partneriaeth Diogelwch
Cymunedol fersiwn derfynol yr Adroddiad Trosolwg a'i argymhellion.
1.3.3 Mae Canllawiau’r Swyddfa Gartref4 yn ei gwneud yn ofynnol cwblhau
Adolygiadau Dynladdiad Domestig o fewn 6 mis i ddyddiad y penderfyniad i
fwrw ymlaen â'r adolygiad.
1.4

Y Cadeirydd ac Awdur Annibynnol

1.4.1 Mae Canllawiau’r Swyddfa Gartref5 yn mynnu fel a ganlyn;
"The Review Panel should appoint an independent Chair of the Panel
who is responsible for managing and coordinating the review process
and for producing the final Overview Report based on evidence the
review panel
decides is relevant, ” a “…The Review Panel Chair
should, where possible, be an experienced individual who is not directly
associated with any of the agencies involved in the review. "
1.4.2 Yn yr achos hwn, penderfynodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
(CBSP) y dylid penodi cadeirydd annibynnol ac awdur annibynnol.
1.4.3 Penodwyd yr Awdur a Chadeirydd Annibynnol, Mr Malcolm Ross, ar adeg
gynnar, i gyflawni'r swyddogaeth hon. Mae'n Gyn-Uwch Dditectif gyda Heddlu
Gorllewin Canolbarth Lloegr ac mae ganddo flynyddoedd lawer o brofiad o
ysgrifennu dros 90 o Adolygiadau Achosion Difrifol a chadeirio'r broses honno
ac, yn fwy diweddar, cyflawni'r ddwy swyddogaeth mewn perthynas ag
Adolygiadau Dynladdiad Domestig. Cyn y broses adolygu hon, ni fu ganddo
unrhyw ymwneud uniongyrchol nac anuniongyrchol ag aelodau'r teulu dan sylw
na'r gwaith o gyflenwi neu reoli gwasanaethau gan unrhyw un o'r asiantaethau
na'r Awdurdod Lleol. Mae wedi mynychu cyfarfodydd y Panel, y mae ei aelodau
4
5

Canllawiau'r Swyddfa Gartref 2016, Tudalennau 16 a 35
Canllawiau’r Swyddfa Gartref 2016, Tudalen 12
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wedi cyfrannu at y broses o baratoi'r Adroddiad ac wedi rhoi sylwadau
defnyddiol arno.
1.4.4 Mae Mr Ross yn ymgynghorydd i Winston Limited, ac mae'n gweithio gyda Mr
Martyn Jones sydd hefyd yn awdur Adolygiadau Dynladdiad Domestig ac sydd
wedi gweithio gyda Mr Ross yn yr adolygiad hwn.
1.5

Panel yr Adolygiad Dynladdiad Domestig

1.5.1 Yn unol â'r canllawiau statudol, sefydlwyd Panel Adolygiad Dynladdiad
Domestig i oruchwylio proses yr adolygiad. Mr Ross oedd Cadeirydd y Panel.
Roedd aelodau eraill y panel a'u cyfrifoldebau proffesiynol fel a ganlyn:
Enw

Dynodi

Malcolm Ross

Prif Gadeirydd ac Awdur Annibynnol ar gyfer yr

Asiantaeth

adolygiad hwn
Martyn Jones

Cadeirydd ac Awdur Annibynnol Partneriaeth
Winston

John Davies

Arweinydd y Tîm Diogelwch Cymunedol

CBS Pen-ybont ar Ogwr

Bethan Lindsay-Gaylard

Cydgysylltydd Cam-drin Domestig

CBS Pen-ybont ar Ogwr

Zoe Wallace

Pennaeth Gofal Sylfaenol (Pen-y-bont ar Ogwr

PABM

a Chastell-nedd Port Talbot)
Paula Wade

Cymorth i ddioddefwyr

Lynn Davison

Dirprwy Bennaeth Diogelu Oedolion

PABM

Vaughan Jenkins

Rheolwr Grŵp yr Adran Ymgyrchoedd AUau

Tân ac Achub

Pen-y-bont ar Ogwr a Bro Morgannwg
Sue Hurley

Rheolwr Annibynnol Amddiffyn Pobl Agored i
Niwed

Heddlu De

Rosie Frewin

Rheolwr Datblygu Rhanbarthol – Bae’r
Gorllewin
Calan DVS

Calan DVS

Elizabeth Walton-James

Rheolwr Grŵp - Diogelu a Sicrhau Ansawdd

CBS Pen-y-

Cymru

bont ar Ogwr
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Debbie Osowicz

Dirprwy Bennaeth Uned Gyflenwi Leol y

Y Gwasanaeth

Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol

Prawf
Cenedlaethol

Rhian Jones

Rheolwr Tîm De Cymru 2

Y Gwasanaeth
Prawf

Naomi Drew

Russell Wallace

Arolygydd – Y Bartneriaeth Diogelwch

Heddlu De

Cymunedol

Cymru

Swyddog Amddiffyn Oedolion

CBS Pen-ybont ar Ogwr

Becky Hancock

Dirprwy Brif Weithredwr

WCADA

Karen Evans

Swyddog Cymorth Busnes

CBS Pen-ybont ar Ogwr

1.5.2 Nid oedd yr un o aelodau'r Panel wedi ymwneud yn uniongyrchol âr achos, ac
nid oedd gan yr un ohonynt gyfrifoldeb rheolwr llinell dros unrhyw un o'r bobl a
oedd yn rhan ohono.
1.5.3 Cefnogwyd y Panel gan y Swyddog Cymorth Busnes Adolygiadau Dynladdiad
Domestig, fel y’i disgrifir yn y tabl uchod. Cynhaliwyd busnes y Panel mewn
modd agored a thrylwyr. Nid oedd y cyfarfodydd yn amddiffynnol ac roeddent
yn ceisio nodi gwersi ac argymell camau priodol i sicrhau bod gwell canlyniadau
i bobl agored i niwed yn yr amgylchiadau hyn yn fwy tebygol o ddigwydd o
ganlyniad i gynnal yr adolygiad hwn.
1.6

Achosion Cyfochrog

1.6.1 Roedd y Panel yn ymwybodol bod y trafodion cyfochrog canlynol yn cael eu
cynnal:
-

1.7

Rhoddodd PDCP wybod i Grwner EM ar 7 Ionawr 2016 bod Adolygiad
Dynladdiad Domestig yn cael ei gynnal.
Cychwynnwyd yr adolygiad cyn i’r achos troseddol ddod i ben ac felly
aeth rhagddo gydag ymwybyddiaeth o faterion datgelu a allai godi.

Cyfnod o Amser

1.7.1 Penderfynwyd y dylai'r adolygiad ganolbwyntio ar y cyfnod rhwng 1 Ionawr
2011 (dechrau'r flwyddyn pan fu farw gŵr Mary, a adwaenir fel Michael) ac adeg
marwolaeth Mary ar 20 Mehefin 2015, oni bai y byddai’n dod yn amlwg i'r
Cadeirydd Annibynnol y dylid estyn yr amserlen mewn perthynas â rhyw
agwedd ar yr adolygiad.
1.7.2 Rhoddodd yr adolygiad ystyriaeth hefyd i unrhyw wybodaeth berthnasol am
gyswllt asiantaethau â Mary a P y tu allan i'r ffrâm amser gan ei fod yn effeithio
ar yr asesiad mewn perthynas â'r achos hwn.
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1.7.3 Rhoddodd yr adolygiad ystyriaeth i ymwneud P â’r busnes teuluol oddeutu 2006
hefyd.
.
1.8

Pennu Cwmpas yr Adolygiad

1.8.1 Dechreuodd y broses gydag ymarfer cwmpasu cychwynnol cyn cyfarfod cyntaf
y panel. Cwblhawyd yr ymarfer cwmpasu gan PDCP i nodi asiantaethau a oedd
wedi ymwneud â Mary a P cyn y dynladdiad. Lle na fu unrhyw ymwneud neu
ymwneud sylweddol, fe hysbyswyd yr asiantaethau yn unol â hynny.

1.9

Adroddiadau ar Adolygiadau Rheoli Unigol

1.9.1 Cafwyd Adroddiadau ar Adolygiadau Rheoli Unigol (IMR) a chronoleg
gynhwysfawr gan y sefydliadau canlynol:








Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg (BIPABM)
Cyfarwyddiaeth Lles – Gwasanaethau Oedolion Cyngor Bwrdeistref
Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
MARAC 6
Y Gwasanaeth Iechyd Meddwl
Y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol
Heddlu De Cymru
Canolfan Cymru dros Weithredu ar Ddibyniaeth a Chaethiwed
(WCADA)

1.9.2 Yn ogystal, cafwyd adroddiadau gan y Canlynol:
 Y Gwasanaeth Tân ac Achub
 Gwasanaethau Plant CNPT
Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
1.9.3 Darparwyd canllawiau i Awduron Adroddiadau ar Adolygiadau Rheoli Unigol
trwy arweiniad lleol a statudol a thrwy gyfarwyddyd awdur. Mae canllawiau
statudol yn pennu mai nod Adolygiad Rheoli Unigol yw:7
 Galluogi asiantaethau i fwrw golwg agored a beirniadol ar arfer unigol
a threfniadol a'r cyd-destun yr oedd gweithwyr proffesiynol yn gweithio
ynddo (diwylliant, arweinyddiaeth, goruchwyliaeth, hyfforddiant ac ati) i
weld a yw'r dynladdiad yn dangos bod angen newid neu wella arfer i
gynorthwyo gweithwyr proffesiynol i gyflawni eu gwaith i'r safon uchaf
 Nodi sut y bydd y newidiadau hynny'n cael eu cyflwyno.
 Nodi enghreifftiau o arfer da mewn asiantaethau.
1.9.4 Anogwyd yr asiantaethau i wneud argymhellion o fewn yr adroddiadau ar eu
Hadolygiadau Rheoli Unigol a chafodd y rhain eu derbyn a'u mabwysiadu gan
MARAC – Cynhadledd Amlasiantaeth Asesu Risg – mae’n cynnwys cynrychiolwyr o asiantaethau statudol a
gwirfoddol lle cytunir ar drafodaethau ynghylch asesiadau risg ar gyfer dioddefwyr cam-drin domestig a chytunir
ar gynllun diogelwch ar gyfer y dioddefwr.
6

7

Canllawiau'r Swyddfa Gartref 2016 Tudalen 20
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yr asiantaethau a gomisiynodd yr adroddiadau. Cefnogir yr argymhellion gan
Awdur yr Adroddiad Trosolwg a'r Panel.
1.9.5 Roedd yr Adroddiadau ar Adolygiadau Rheoli Unigol o safon uchel gan
ddarparu adolygiad llawn a chynhwysfawr o ymwneud yr asiantaethau a'r
gwersi i'w dysgu.
1.10 Yr ardal
1.10.1 Mae’r dref lle'r oedd y Teulu hwn yn byw ar adeg y dynladdiad wedi'i lleoli yng
nghoridor yr M4 yn Ne Cymru. Mae'n dref fechan gydag ychydig dros 10,000 o
drigolion, gyda'r mwyafrif rhwng 25 oed a 64 oed. Ychydig iawn o drigolion
rhwng 16 a 24 oed sydd (dim ond 9%)
1.10.2 Prif gyflogaeth y trigolion yw galwedigaethau proffesiynol, ac yna crefftau
medrus a’r byd gweinyddol ac ysgrifenyddol. Mae diweithdra yn isel, tua 5%.
Mae'r rhan fwyaf o bobl mewn cyflogaeth lawn-amser (30%) neu wedi ymddeol
(20%). Nid oes gan 40% o’r trigolion unrhyw gymwysterau ffurfiol tra bod y rhai
â chymwysterau TGAU, Safon Uwch neu raddau yn rhoi cyfrif am oddeutu 55%
o'r boblogaeth.
1.10.3 Mae’r mwyafrif o'r aelwydydd (38%) yn cynnwys un teulu heb blant dibynnol,
ac mae 34% o'r aelwydydd yn bobl sengl.
1.11

Crynodeb

1.11.1 Roedd Mary yn wraig weddw y bu farw ei gŵr, Michael, yn 2011. Cawsant
bedwar o blant, dwy set o efeilliaid. Yr efeilliaid hynaf yw P a'i frawd, a adwaenir
fel Kurt. Yr ail set o efeilliaid oedd gwryw, a adwaenir fel Josh a benyw, a
adwaenir fel Jessica. Bu farw Josh yn 33 oed o ganlyniad i orddos o gyffuriau
ar bresgripsiwn yn 2015. Mae'r holl blant eraill bellach yn oedolion gyda'u
teuluoedd eu hunain.
1.11.2 Dywedodd Kurt wrth yr adolygiad fod Michael yn rhedeg busnes dodrefn a
chlustogwaith llwyddiannus i ddechrau ac yn dilyn ei farwolaeth, fod Mary a'i
dau fab, P a Josh, wedi parhau i redeg y busnes. Roedd Kurt yn rhoi cymorth
o bryd i’w gilydd.
1.11.3 Yn y misoedd cyn marwolaeth Mary, roedd P wedi bod yn yfed yn drwm. Roedd
wedi ceisio help gan ei feddyg teulu ac o ffynonellau meddygol eraill yn ogystal
â’r gwasanaethau iechyd meddwl er mwyn ceisio cwtogi ar ei arferion yfed.
Gwnaeth yn glir i weithwyr proffesiynol nad oedd am roi'r gorau i yfed yn gyfan
gwbl.
1.11.4 Ar brynhawn y 19eg o Fehefin 2015, roedd Kurt yn helpu P i symud eiddo o fàn
ar ddreif tŷ ei fam i mewn i'r garej. Roedd P wedi bod yn ddigartref ac yn cysgu
yng ngweithdy busnes y teulu a ddyddiau yn unig cyn hynny, roedd ei fam wedi
gofyn iddo symud i mewn i'w thŷ a'i rannu fel bod ganddo gartref iawn.
1.11.5 Am tua 4.00pm dywedodd P wrth Kurt ei fod wedi cael digon ar y gwaith ac
aeth i mewn i'r tŷ i gysgu. Dihunodd am tua 5.00pm ac aeth i dŷ tafarn lleol am
ddiod. Cwblhaodd Kurt y gwaith symud eiddo ac ymunodd â P am tua 6.00pm
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ac erbyn hynny roedd P wedi cael cryn dipyn i’w yfed. Gadawodd Kurt ei fam
yn ei thŷ 'yn fyw ac iach'.
1.11.6 Yn ystod y prynhawn ar y diwrnod canlynol, sef 20 Mehefin 2015, dechreuodd
Jessica bryderu’n fwyfwy am ddiogelwch ei mam gan na allai gysylltu â hi.
Anfonodd ei gŵr (a adwaenir fel Jack) i dŷ ei mam, a thrwy ffenestr flaen y tŷ
gwelodd Jack rywbeth o dan flanced ar lawr y lolfa. Curodd ar y drws ffrynt a
chyrhaeddodd P o'r tu mewn i'r tŷ gan ymosod ar Jack. Roedd P wedi’i arfogi â
chyllell debyg i gyllell Stanley. Bygythiodd ladd Jack ond gorchfygwyd P a
llwyddodd Jack i gysylltu â'r heddlu. Daeth o hyd i gorff Mary dan y flanced ar
y llawr.
1.11.7 Dychwelodd P i lolfa'r tŷ a phan gyrhaeddodd yr heddlu roedd yn yfed whisgi o
botel. Arestiwyd P am lofruddiaeth ei fam.
1.11.8 Anfonwyd gwasanaethau brys eraill i'r cyfeiriad a datganwyd yn y fan a’r lle fod
Mary wedi marw. Y farn oedd iddi fod yn farw ers tro. Daeth un o Batholegwyr
y Swyddfa Gartref i’r safle ac mewn archwiliad post mortem diweddarach, canfu
fod Mary wedi marw o ganlyniad i gyfres o glwyfau trywanu.
1.11.9 Cynhaliwyd achos yn Llys y Goron yn ystod mis Chwefror 2016, ond nid oedd
y rheithgor yn gallu dwyn rheithfarn. Cafwyd ail achos llys ym mis Ebrill 2016
ac ar 15 Ebrill 2016, cafwyd P yn euog o lofruddiaeth ac ar 18 Ebrill 2016,
cafodd ei ddedfrydu i garchar am oes gydag argymhelliad gan y barnwr yn yr
achos ei fod yn cael ei gadw dan glo am 20 mlynedd.
2.

Amodau Gorchwyl yr Adolygiad

2.1

Nod yr Adolygiad Dynladdiad Domestig yw:
-

Canfod pa wersi sydd i'w dysgu o’r dynladdiad domestig o
ran y ffordd y mae gweithwyr proffesiynol a sefydliadau
lleol yn gweithio'n unigol a chyda'i gilydd i ddiogelu
dioddefwyr;

-

Nodi'n glir beth yw'r gwersi hynny o fewn asiantaethau a
rhyngddynt, sut ac o fewn pa amserlenni y byddant yn cael
eu rhoi ar waith, a beth ddisgwylir iddo newid o ganlyniad;

-

Cymhwyso'r gwersi hyn i ymatebion gwasanaethau gan
gynnwys newidiadau i'r polisïau a'r gweithdrefnau fel y bo'n
briodol;

-

Atal dynladdiad domestig a gwella ymatebion
gwasanaethau ar gyfer yr holl ddioddefwyr trais domestig
a'u plant trwy arferion gweithio gwell o fewn a rhwng
asiantaethau,

-

Cyfrannu at well dealltwriaeth am natur trais a cham-drin
domestig: ac

-

Amlygu arfer da
13

Y Broses
2.2

Mae'r Cadeirydd/Awdur Annibynnol wedi cael comisiwn i reoli'r broses a llunio'r
adroddiad. Bydd Aelodau'r Panel Adolygiad Dynladdiad Domestig yn cynnwys
cynrychiolwyr o asiantaethau perthnasol.
Anghenion Unigol

2.3

Mae Canllawiau'r Swyddfa Gartref8 yn ei gwneud yn ofynnol ystyried anghenion
unigol ac yn benodol:
‘Address the ten protected characteristics under the Equality Act 2010 if
relevant to the review. Include examining barriers to accessing services
in addition to wider consideration as to whether service delivery was
impacted’

2.4

Fe gyflwynodd Adran 149 o Ddeddf Cydraddoldeb 2010 ddyletswydd y sector
cyhoeddus y mae’n rhaid i bob sefydliad a gymerodd ran yn yr adolygiad hwn
ei chyflawni, sef:
-

dileu gwahaniaethu, aflonyddu, erledigaeth ac unrhyw ymddygiad arall a
waherddir gan y Ddeddf hon neu oddi tani;

-

hybu cyfle cyfartal rhwng unigolion sy'n rhannu nodwedd warchodedig
berthnasol ac unigolion nad ydynt yn ei rhannu;

-

meithrin perthynas dda rhwng unigolion sy'n rhannu nodwedd
warchodedig berthnasol ac unigolion nad ydynt yn ei rhannu.

2.5

Rhoddodd yr adolygiad ystyriaeth ddyledus i'r holl Nodweddion Gwarchodedig
o dan y Ddeddf.

2.6

Y Nodweddion Gwarchodedig yw: oedran, anabledd, ailbennu rhywedd,
priodas a phartneriaethau sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu
gred, rhyw a chyfeiriadedd rhywiol

2.7

Nid oedd unrhyw beth i ddynodi bod unrhyw wahaniaethu yn yr achos hwn a
oedd yn groes i'r Ddeddf. Fodd bynnag, roedd tystiolaeth o hanes blaenorol P
o ymddygiad ymosodol tuag at ei gyn-bartneriaid benywaidd yn ystyriaeth
bwysig wrth gasglu tystiolaeth ar gyfer yr adolygiad.
Cynnwys teuluoedd

2.8

Mae Canllawiau’r Swyddfa Gartref yn mynnu fel a ganlyn:9
"Consideration should also be given at an early stage to working with
family liaison officers and senior investigating officers involved in any
related police investigation to identify any existing advocates and the
position of the family in relation to coming to terms with the homicide."

8
9

Canllawiau'r Swyddfa Gartref 2016, Tudalen 36
Canllawiau'r Swyddfa Gartref 2016 Tudalen 18
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2.9

Mae Canllawiau 201610 yn dangos manteision cynnwys aelodau o'r teulu,
ffrindiau a rhwydweithiau cymorth eraill:
a) assisting the victim’s family with the healing process which links in with
Ministry of Justice objectives of supporting victims of crime to cope and
recover for as long as they need after the homicide;
b) giving family members the opportunity to meet the review panel if they
wish and be given the opportunity to influence the scope, content and
impact of the review. Their contributions, whenever given in the review
journey, must be afforded the same status as other contributions.
Participation by the family also humanises the deceased, helping the
process to focus on the victims and perpetrator’s perspectives rather
than just agency views.
c) helping families satisfy the often expressed need to contribute to the
prevention of other domestic homicides.
d) enabling families to inform the review constructively, by allowing the
review panel to get a more complete view of the lives of the victim and/or
perpetrator in order to see the homicide through the eyes of the victim
and/or perpetrator. This approach can help the panel understand the
decisions and choices the victim and/or perpetrator made.
e) obtaining relevant information held by family members, friends and
colleagues which is not recorded in official records. Although witness
statements and evidence given in court can be useful sources of
information for the review, separate and substantive interaction with
families and friends may reveal different information to that set out in
official documents.
Families should be able to provide factual
information as well as testimony to the emotional effect of the homicide.
The review panel should also be aware of the risk of ascribing a
‘hierarchy of testimony’ regarding the weight they give to statutory sector,
voluntary sector and family and friends contributions.
f) revealing different perspectives of the case, enabling agencies to
improve service design and processes.
g) enabling families to choose, if they wish, a suitable pseudonym for the
victim to be used in the report. Choosing a name rather than the
common practice of using initials, letters and numbers, nouns or
symbols, humanises the review and allows the reader to more easily
follow the narrative. It would be helpful if reports could outline where
families have declined the use of a pseudonym.

2.10

10

Yn yr achos hwn, fe gysylltodd Awdur yr Adroddiad Trosolwg â'r Uwch Swyddog
Ymchwilio (SIO) o Heddlu De Cymru ar adeg gynnar. Cysylltwyd â phlant Mary
drwy lythyr, dros y ffôn neu ymweliadau â’r cartref i ddechrau, gan esbonio'r

Canllawiau'r Swyddfa Gartref 2016, Tudalennau 17-18
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broses adolygu a’u gwahodd i gyfrannu at yr adolygiad pe baent yn dymuno
gwneud hynny.
2.11

Ar 7 Ionawr 2016, ymwelodd yr Awdur â merch Mary, Jessica, yn ei chartref.
Fe ddynododd hi ei bod yn dymuno cymryd rhan yn y broses adolygu. Yn
ddiweddarach y diwrnod hwnnw cyfarfu'r Awdur â mab Mary, Kurt. Ef hefyd
oedd efell P. Roedd ganddo gryn dipyn o wybodaeth i'w datgelu wrth yr Awdur.

2.12

Mae’r Awdur wedi rhoi gwybodaeth i'r teulu am y broses drwyddi draw. Mae'r
Awdur wedi cwrdd â Jessica a Kurt ynghyd â chynrychiolydd o AAFDA ar sawl
achlysur ac maent wedi gwneud cyfraniadau gwerthfawr i'r adroddiad trosolwg.
Gwnaed trefniadau iddynt gwrdd ag aelodau'r panel yn unol â Chanllawiau
2016.11

2.13

Mae sylwadau a wnaed gan aelodau'r teulu wedi'u cynnwys a chyfeirir atynt yn
yr adroddiad hwn. Gweler adran 'Barn y Teulu '.

2.14

Anfonwyd llythyr yn gwahodd P i gyfrannu at yr adolygiad hwn ato ef a'i
gyfreithiwr tra’r oedd P yng Ngharchar EM ar remand. Nid yw wedi cydnabod y
llythyr nac wedi nodi ei fod yn dymuno cael ei weld fel rhan o'r adolygiad. Nid
yw wedi ymateb i gais am gael gweld ei gofnodion meddygol fel rhan o’r
adolygiad.

2.15

Rhoddwyd copi wedi'i olygu o'r Adroddiad Trosolwg a'r Crynodeb Gweithredol
i aelodau'r teulu.
Gwrthrychau'r Adolygiad

2.16

The yn dilyn genogram yn nodi aelodau'r teulu yn yr achos hwn, fel y'u
cynrychiolir gan yr allwedd ganlynol y cytunwyd arni gan Aelodau'r teulu.

Adwaenir

Disgrifiad o'r berthynas â'r dioddefwr

fel
Mary

Y dioddefwr

P

Y cyflawnwr - Mab Mary – Efell Kurt - brawd i’r efeilliaid Josh
a Jessica

Kurt

Mab Mary – Efell P - brawd i’r efeilliaid Josh a Jessica

Josh

Ymadawedig – Mab Mary – Efell Jessica – brawd i’r efeilliaid
P a Kurt

Jessica

Merch Mary – Efell Josh – chwaer i’r efeilliaid Kurt a P.

Michael

Ymadawedig – Gŵr Mary
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Jack

Gŵr Jessica – Mab-yng-nghyfraith Mary

Ex-W

Cyn-wraig P

17

Michael

Mary

Ymadawedig

V

CynW

P

Ymadawedig

Efeilliaid

Kurt

Josh

Jessica
Efeilliaid

Jack

Ymadawedig

18

Gwryw

Benyw

Wedi gwahanu/Ysgaru
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3. Crynodeb o'r Digwyddiadau Allweddol.
3.1

Mae cofnodion y meddyg teulu’n dangos bod Mary wedi bod yn dioddef o
Glefyd Rhwystrol Cronig yr Ysgyfaint (COPD) ers peth amser, ond roedd ei
chyflwr yn cael ei adolygu'n flynyddol ac yn cael ei reoli.

3.2

Ar 30 Gorffennaf 2011, derbyniodd yr atebwr galwadau brys yn Heddlu De
Cymru alwad a olrheiniwyd i gyfeiriad cartref Mary. Gwryw oedd y galw, a
ddywedodd fod rhywun yn ymosod arno. Pan ofynnwyd iddo a oedd angen
ambiwlans, dywedodd mai ef oedd yr ymosodwr a gellid clywed gweiddi a rhegi
yn y cefndir.

3.3

Aeth Swyddogion Heddlu i’r cartref a chanfod bod Mary a'i mab Josh (sydd
bellach wedi marw) yn bresennol a hwythau wedi cael dadl danbaid. Siaradwyd
gyda'r ddau ar wahân, roeddent yn gwrthod dweud wrth yr heddlu am beth
roeddent wedi bod yn dadlau, ond soniwyd am y ffaith bod Michael, gŵr Mary,
wedi marw a bod hynny wedi achosi i Josh ddioddef o iselder ysbryd, yr oedd
wedi cael meddyginiaeth ar bresgripsiwn ar ei gyfer.

3.4

Eglurodd Josh ei fod yn teimlo'n waeth oherwydd methiant perthynas ar y
rhyngrwyd, marwolaeth ei dad a'r ffaith nad oedd yn cymryd ei feddyginiaeth.
Daeth un o'i frodyr hŷn, Kurt, i dŷ Mary i gasglu Josh. Cyn gadael, cynghorodd
yr heddlu Josh i geisio cyngor meddygol ynghylch ei broblemau iechyd meddwl.

3.5

Fe greodd y swyddogion heddlu a fu’n bresennol gofnod ar system NICHE yr
heddlu gan nodi 'hunanladdol' ac 'iechyd meddwl' fel marcwyr rhybuddiol. Fe
wnaethant hefyd nodi marciwr critigol ar gyfer cyfeiriad cartref Mary ar System
Gorchymyn a Rheoli’r Heddlu a chyflwynwyd Ffurflen PPD112.

3.6

Ddeuddydd yn ddiweddarach ar 1 Awst 2011, galwodd Kurt yr heddlu yn
mynegi ei bryder am y ffaith bod Josh yn byw gyda Mary a bod ganddo
broblemau iechyd meddwl. Mae'n debyg bod Josh wedi bod yn ymddwyn yn
ymosodol tuag at Mary. Dywedodd Kurt fod Josh, yn ystod y digwyddiad ar 30
Gorffennaf 2011, yr ymatebodd yr heddlu iddo, wedi codi cyllell ond nad oedd
wedi gwneud unrhyw fygythiad i niweidio ei fam na’i niweidio’i hun ond nad
oedd ef na Mary wedi sôn am hynny wrth yr heddlu pan oeddent yn bresennol.

3.7

Roedd Kurt yn gofyn am gyngor, a gwnaed trefniadau iddo weld swyddog
heddlu penodol, ond ni chadwodd Kurt yr apwyntiad. Cyflwynwyd ffurflen PPD1
arall. Gan nad oedd Mary wedi datgelu pan ddaeth y swyddogion i’w chartref
ar 30 Gorffennaf, cwblhawyd y digwyddiad yn derfynol.

3.8

Yn ystod noson y 27ain o Hydref 2012, cysylltodd Ex-W â'r heddlu gan ddweud
ei bod hi a P, ei gŵr bryd hynny, ynghyd â'u dau blentyn, wedi dychwelyd adref
i'w tŷ mewn Bwrdeistref gyfagos. Roedd P wedi dechrau ymddwyn yn ymosodol
a dadleugar.
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3.9

Soniwyd am wahanu. Cwynodd fod P wedi yfed diod feddwol a'i fod wedi bod
yn yfed drwy'r dydd.

3.10

Aeth ExW â’i phlant i'r gwely ac ar ôl gwneud hynny, gofynnodd P iddi fynd i
lawr y grisiau a gwrthododd hithau wneud. Roedd P wedi mynd i ystafell wely'r
plant gyda dwy gyllell a dweud, 'Rydyn ni’n mynd i fod yn y newyddion yn y
bore'. Fe gododd hyn fraw ar y ddwy ferch; fe ymbilion nhw ar eu tad i beidio
â'u brifo. Rhoddodd P y cyllyll i lawr a gofyn 'Allwn ni ddod dros hyn?' ac yna
gwaeddodd ar ei blant i beidio â dweud dim am y digwyddiad. Pan aeth ExW i
adfer y cyllyll fe wnaeth P ei gwthio i ffwrdd ac ar y gwely. Cododd y cyllyll eto
a gadael yr ystafell wely. Cynhaliwyd sgwrs ddilynol rhyngddynt i lawr y grisiau
ac nid oedd gan P gyllell yn ei feddiant bryd hynny. Yn dilyn y drafodaeth honno,
aeth ExW i ystafell wely'r plant ac aros nes i P syrthio i gysgu.

3.11

Unwaith yr oedd P wedi syrthio i gysgu, rhedodd hi a'r plant o'r tŷ i dŷ ei rhieni
a galw'r heddlu. Daeth swyddogion i’r tŷ, fe gymeron nhw ddatganiad ganddi
ac aethant i gyfeiriad P a chafodd ei arestio. Cafodd ei gyfweld a chyfaddefodd
iddo gael dadl gyda'i wraig o flaen y plant ond gwadodd fod â chyllyll yn ei
feddiant. Fe'i cyhuddwyd o godi helynt ac yn y pen draw ymddangosodd
gerbron Llys y Goron Abertawe lle cafodd ei ddedfrydu, ar 30 Ionawr 2013, i 36
wythnos o garchar wedi'i ohirio am 2 flynedd ac fe'i gorchmynnwyd i gyflawni
150 awr o waith di-dâl. Cyhoeddwyd Gorchymyn Atal hefyd er mwyn diogelu
ExW a'i phlant, a fyddai'n para am 5 mlynedd.

3.12

Roedd y camau gweithredu gan yr heddlu yn ystod y gyfres hon o
ddigwyddiadau yn dynodi bod Ffurflen PPD1 a gyflwynwyd i ddechrau yn nodi
asesiad Risg Uchel. Rhannwyd gwybodaeth gyda'r Gwasanaethau
Cymdeithasol, y Gwasanaeth Prawf, y Cynghorydd Trais Domestig Annibynnol
(IDVA) ac Uned Cam-drin Domestig Heddlu De Cymru. Cyfeiriwyd yr holl fater
at MARAC. Yn ystod ei gyfnod ar fechnïaeth, ni chaniatawyd i P fynd at ExW
na'r plant.

3.13

Ar 29 Hydref 2012, cynhaliwyd Trafodaeth Strategaeth yn dilyn yr atgyfeiriad a
wnaed am ExW a'i phlant. Cytunwyd y byddai'r Gwasanaethau Cymdeithasol
yn cwblhau Asesiad ar y teulu a oedd, erbyn hyn, yn aros yn nhŷ rhieni ExW.

3.14

Ar 30 Hydref 2012, crëwyd Marciwr Rhybudd Critigol ar Systemau Gorchymyn
a Rheoli Heddlu De Cymru mewn perthynas â chyfeiriad rhiant ExW, a
sicrhaodd y byddai unrhyw alwad i'r cyfeiriad hwnnw yn cael ei thrin fel un frys.
Byddai disgwyl cymryd camau gweithredu cadarnhaol phe bai galwad byddai
swyddogion yn mynd yno heb oedi ac yn ymdrin ag unrhyw sefyllfa a fyddai
wedi digwydd mewn modd pendant, gan wneud arestiadau pe bai angen.
Hefyd, gwnaed trefniadau i system larwm gael ei gosod yng nghyfeiriad ei
rhieni.

3.15

Ar 31 Hydref 2012, dynododd y gwasanaethau cymdeithasol fod ExW yn ceisio
ysgaru P a bod trefniadau'n cael eu gwneud i werthu'r cartref teuluol. I
ddechrau gwrthododd ExW y cynnig gan yr heddlu am fesurau 'Gwarchod gan
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yr Heddlu' ar y cyfeiriad ond rhoddwyd caniatâd yn ddiweddarach i broses o
'gerdded a gyrru heibio' yn rheolaidd gan swyddogion. Parhaodd hyn am 6
wythnos a chafodd pob ymweliad â'r safle a'r ardal ei logio a'i ddogfennu.
3.16

3.17

Ar 5 Tachwedd 2012, cysylltodd ExW â'r heddlu gan ddweud fod P wedi tynnu
£4000 o'u cyfrif banc ar y cyd ac wedi ei dalu i mewn i gyfrif Mary. Roedd ExW
hefyd yn pryderu bod P wedi ysgrifennu at ysgol y plant a chredai y gallai
ymweld â'r ysgol a chasglu'r plant. Dywedwyd wrth ExW nad oedd unrhyw
dramgwyddau troseddol wedi'u cyflawni yn ôl pob golwg ond cafodd ffurflen
PPD1 ei chyflwyno a’i rhannu gydag asiantaethau partner ar 9 Tachwedd 2012.
Cafodd y Gwasanaeth Gofal Cymdeithasol Plant ei hysbysu ynghylch y mater
hwn hefyd.
Ar 16 Tachwedd 2012, cynhaliwyd MARAC mewn bwrdeistref gyfagos lle
trafodwyd ExW. Codwyd a chytunwyd ar gamau gweithredu. Roedd y camau
gweithredu a godwyd ar gyfer yr heddlu wedi cael eu cyflawni. Cynhaliwyd
MARAC arall am bod ExW a'r plant wedi symud i’r ardal gyfagos gyda rhieni
ExW.

3.18

Yn ystod mis Tachwedd 2012, bu'r Gwasanaeth Prawf yn ymwneud â P
oherwydd ei ymddangosiadau yn y llys. Rhannwyd gwybodaeth rhwng
Gweinyddiaeth y Llys a MARAC.

3.19

Ar 25 Tachwedd 2012, cafwyd galwad 999 a gafodd ei holrhain i gyfeiriad Mary.
Gellid clywed llais dyn yn gweiddi a rhegi yn y cefndir. Gwnaed galwad arall
ychydig funudau yn ddiweddarach lle dywedodd Mary ei bod yn cael problemau
gyda Josh a oedd yn dioddef gyda'i nerfau. Aeth swyddogion yno a chanfod
Josh yn yfed can o gwrw. Roedd wedi cynhyrfu ac eglurodd ei fod wedi cael
meddyginiaeth ar bresgripsiwn at iselder clinigol ac Anorecsia. Ychwanegodd
nad oedd yn cymryd ei feddyginiaeth a'i fod wedi teithio i'r Swistir yn ddiweddar
lle bwriadai wneud amdano’i hun. Esboniodd mai’r rheswm dros hyn oedd
methiant y berthynas ar y rhyngrwyd. Dywedodd ei fod yn bwriadu mynd yn ôl
i'r Swistir o fewn y mis nesaf a'i fod yn bwriadu cyflawni hunanladdiad.

3.20

Ceisiodd swyddogion berswadio Josh i geisio cyngor meddygol gan yr ysbyty
ar sail wirfoddol. Yna rhedodd o dŷ ei fam i'r ffordd lle parhaodd i fygwth gwneud
amdano’i hun. Rhoddodd y swyddogion Josh dan gadwad o dan Adran 136
Deddf Iechyd Meddwl 1983. Aethpwyd ag ef i'r ysbyty am asesiad, ond am ei
fod mor feddw, nid oedd yn bosibl cynnal asesiad. Yna aethpwyd ag ef i Orsaf
yr Heddlu fel man diogel dros nos. Y bore canlynol aethpwyd ag ef yn ôl i'r
ysbyty lle’i gadawyd yng ngofal yr ysbyty. Cyflwynodd yr heddlu ffurflen PPD1
a rannwyd gydag asiantaethau a chyflwynodd hefyd Gofnod Cadw o dan y
Ddeddf Iechyd Meddwl F300 hefyd.

3.21

Am 9.00pm ar 4 Ionawr 2013, derbyniodd atebwr galwadau 999 yr heddlu
alwad a adawyd. Fe ffoniodd yr Atebwr Galwadau y rhif yn ôl ac atebodd Mary.
Dywedodd mai Josh oedd wedi gwneud yr alwad ac yna wedi rhoi'r gorau iddi.
Yna, cymerodd Josh y sgwrs ffôn drosodd ond gwrthododd roi ei fanylion na'r
rheswm dros yr alwad wreiddiol. Anfonwyd swyddogion i'r cyfeiriad a chanfuont
Mary a Josh yn feddw. Roedd dadl lafar wedi bod rhyngddynt ynghylch bwriad
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Josh i fynd i'r Swistir i wneud amdano’i hun. Roedd Mary am i Josh adael y tŷ.
Nid oedd Jessica am i Josh fod yn bresennol yn ei thŷ hi pan oedd yn feddw
oherwydd bod ei phlant yn bresennol felly arhosodd Mary yn nhŷ Jessica.
3.22

Roedd swyddogion heddlu a ymatebodd i’r alwad yn ymwybodol o'r Arwyddion
Rhybudd ar system wybodaeth yr heddlu ac roeddent yn bresennol o fewn 22
munud. Cyflwynwyd ffurflen PPD1. Aseswyd y risg fel 'dim arwydd o niwed
difrifol'. Rhannwyd gwybodaeth gydag asiantaethau eraill trwy’r broses PPD1.
Fe wnaeth Uned Diogelu’r Cyhoedd ymholiadau a ddatgelodd fod Josh wedi
cael ei arestio dan Adran 136 y Ddeddf Iechyd Meddwl, wedi cael ei drin yn yr
ysbyty a'i ryddhau, felly ni wnaed unrhyw atgyfeiriadau at asiantaethau eraill.
Cynigiwyd cyngor a chymorth i Mary gan Uned Cam-drin Domestig yr Heddlu.

3.23

Ar 11 Ionawr 2013, cynigiwyd apwyntiad i Josh gyda'r Tîm Iechyd Meddwl
Cymunedol mewn canolfan Gwasanaethau Dydd yn dilyn atgyfeiriad gan ei
feddyg teulu.

3.24

Ar 29ain Ionawr 2013, ysgrifennodd Nyrs Iechyd Meddwl Gymunedol (CMHN)
at feddyg teulu P yn nodi ei bod o'r farn y byddai apwyntiad pellach ar gyfer
asesiad meddygol mewn Adran Cleifion Allanol yn fuddiol o ran ei amrywiadau
hwyl, ei syniadau hunanladdol, ei arferion defnyddio alcohol a'i fecanwaith
ymdopi gwael. Byddai P yn cael gwybodaeth am hyn yn y dyfodol agos.

3.25

Ar 6 Chwefror 2013, nid oedd P yn bresennol ar gyfer ei apwyntiad. Gwnaed
penodiad arall iddo yn y ganolfan Gwasanaethau Dydd ar 27 Chwefror.

3.26

Hefyd ar 6 Chwefror 2013, ffoniodd ExW yr heddlu am ei bod yn poeni am P.
Roedd wedi cael neges destun ganddo yn nodi ei fod yn ystyried gwneud
amdano’i hun. Dywedodd hi ei fod wedi ceisio cyflawni hunanladdiad yn
flaenorol trwy gymryd tabledi. Roedd wedi bod i'w gyfeiriad ac wedi dod o hyd
i bacedi tabledi gwag.

3.27

Cysylltodd swyddogion heddlu â P dros y ffôn. Roedd yn osgoi dweud ble yr
oedd ac roedd i’w glywed fel pe bai’n siarad yn dew. Fe wnaeth y swyddogion
ei gofnodi fel person coll a chychwyn ymholiadau i'w olrhain. Daethpwyd o hyd
iddo yn swyddfeydd y Gwasanaeth Prawf yn Abertawe lle'r oedd wedi mynd
am gyfarfod a drefnwyd ymlaen llaw gyda'i Swyddog Prawf.

3.28

Aeth swyddogion i Swyddfeydd y Gwasanaeth Prawf a siarad gyda P a
ddywedodd ei fod yn teimlo'n isel ond nid yn hunanladdol. Dywedodd ei fod
wedi bod yn cymryd ei dabledi. Aeth y swyddogion heddlu ag ef i dŷ ei fam er
bod ei chwaer yn pryderu am ei gyflwr meddyliol. Cyflwynwyd ffurflen PPD1
arall ac anfonwyd copi ohoni at yr awdurdod cyfagos er gwybodaeth.

3.29

Ar yr adeg hon, roedd P a Josh yn cael sylw gan y Tîm Iechyd Meddwl
Cymunedol ac roedd apwyntiadau ar gyfer y ddau ohonynt yn cael eu gwneud.

3.30

Fe wnaed apwyntiad i P weld y Nyrs Iechyd Meddwl Gymunedol ar 19 Chwefror
2013. O ganlyniad i'r apwyntiad hwn anfonwyd llythyr at Arbenigwr Cyswllt y
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Tîm Nyrsys Iechyd Meddwl Cymunedol mewn ysbyty lleol yn gofyn am asesiad
pellach o P. Ymddengys fod hyn wedi peri i P ymgysylltu â'r Nyrs Iechyd
Meddwl Gymunedol a'i fod wedi cydymffurfio a derbyn cymorth. Roedd y Nyrs
Iechyd Meddwl Gymunedol wedi nodi bod gan P hanes o iselder a straeniau
cymdeithasol. Roedd wedi ceisio cyflawni hunanladdiad yn 2001 ar ôl
problemau priodasol. Roedd wedi ymchwilio i ddulliau o wneud amdano’i hun.
Roedd wedi nodi ei fod yn meddwl bod anhwylder affeithiol tymhorol arno.
Gofynnodd y Nyrs Iechyd Meddwl Gymunedol am asesiad pellach.
3.31

3.32

Cynhaliwyd asesiad gyda Josh ar 27 Chwefror 2013. Fe'i gwelwyd gyda Mary.
Canfuwyd ei fod yn teimlo ei fod yn dioddef o iselder difrifol oherwydd hanes o
gamddefnyddio alcohol a diffyg cydymffurfio â'i feddyginiaeth. Roedd ganddo
hanes o hunan-niwed a gorddosio. Nid oedd cofnod o ddatgelu camdriniaeth
ddomestig.
Ar 7 Mawrth 2013, ysgrifennodd y Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol at feddyg
teulu Josh ynglŷn â'r asesiad. Nodwyd fod Josh yn dioddef o hunan-fri isel ac
yn ei ynysu ei hun, ac yntau’n aml yn aros gartref am y rhan fwyaf o’r amser.
Penderfynwyd ei atgyfeirio at therapydd galwedigaethol i'w annog i fynd yn ôl
i'r gymuned.

3.33

Yn ystod mis Mawrth a mis Ebrill 2013, mae cofnodion y Gwasanaeth Prawf yn
dangos bod achos P wedi'i oruchwylio. Ym mis Mawrth trafodwyd ei broblem
camddefnyddio alcohol, ei berthnasoedd a'i ffordd o fyw. Ni wnaed unrhyw
atgyfeiriad at y Gwasanaeth Gofal Cymdeithasol Plant, a fyddai wedi bod yn
arfer da yn ôl awdur Adolygiad Rheoli Unigol y Gwasanaeth Prawf. Nodir ei fod
yn mynychu asiantaeth ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Cydnabu'r cyfarfod ym mis
Ebrill 2013 ei fod yn yfed yn drwm ac awgrymodd y dylid ei atgyfeirio at
asiantaeth ymyrryd, er nad yw'r asiantaeth yn cael ei henwi. Nododd Awdur
Adolygiad Rheoli Unigol y Gwasanaeth Prawf y dylid bod wedi atgyfeirio'r
achos at y Gwasanaethau Plant.

3.34

Ar 19 Ebrill 2013, cafodd Josh ei ryddhau gan y Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol
gyda nodyn yn dweud 'Dim ymateb gan y claf. '

3.35

Ar 9 Mai 2013, anfonodd y Tîm Cyffuriau ac Alcohol Cymunedol (CDAT) lythyr
at P yn cynnig apwyntiad iddo gyda'r tîm SMART yn asiantaeth WGCADA13

3.36

Ar 13 Mai 2013, cwblhaodd y Gwasanaeth Prawf Gynllun Dedfryd Cychwynnol
(ISP) mewn perthynas â P ac asesodd ei risg o achosi niwed gan nodi mai
canolig oedd y risg honno. Dywed Awdur yr Adolygiad Rheoli Unigol y byddai
disgwyl i'r asesiad risg hwn fod wedi cael ei gwblhau o fewn 15 diwrnod gwaith
i ddyddiad y ddedfryd ac y byddai wedi bod yn ofynnol cael gwybodaeth gan y
Gwasanaethau Cymdeithasol ac Uned Cam-drin Domestig Heddlu De Cymru.
Mae'n mynd ymlaen i nodi na chafodd Asesiad Risg Ymosodiad ar Briod
(SARA) ei gwblhau yn unol â’r ymarfer disgwyliedig.14

13

Cyngor Gorllewin Morgannwg ar Gamddefnyddio Alcohol a Chyffuriau - newidiodd i WCADA ym mis Hydref
2013
14 Mae'r llawlyfr SARA yn diffinio ymosodiadau ar briod fel unrhyw niwed corfforol a gyflawnwyd mewn
gwirionedd, y ceisiwyd ei gyflawni neu y gwnaed bygythiad i’w gyflawni gan ddyn neu fenyw yn erbyn rhywun y
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3.37

Dros y pythefnos nesaf anfonwyd dau lythyr arall at P gydag apwyntiadau iddo
fynychu'r Tîm SMART15 gan nad oedd wedi mynychu'r apwyntiadau a
gynigiwyd yn flaenorol.

3.38

Ar 5 Mehefin 2013, ymgysylltodd P ag asiantaethau a chyfarfu â chynrychiolydd
o’r Tîm Cyffuriau ac Alcohol Cymunedol. Y diwrnod hwnnw cafodd ei asesu
gan staff o Dîm Asesu Pen-y-bont ar Ogwr, sy'n dîm integredig sy'n darparu un
asesiad. Gwasanaeth sgrinio ydyw ac mae'n defnyddio proses asesiad sgrinio
gyffredin. Cynhaliwyd yr asesiad gan Swyddog Monitro ac Asesu profiadol o
BIPABM.16

3.39

Roedd yr asesiad yn ymwneud â chamddefnyddio sylweddau ac alcohol a
nododd fod P yn ddibynnol ar y prif sylwedd; Alcohol, (hyd at 15 uned o fodca
y dydd). Nodwyd hefyd sylwedd eilaidd, sef bensodiasepinau. Yn ystod yr
asesiad fe gydymffurfiodd P â'r broses a mynegodd awydd i yfed llai o alcohol
ond nid i ymwrthod yn llwyr. Fe'i hatgyfeiriwyd wedyn at WGCADA, (a adwaenir
fel Wcada ers mis Hydref 2013)

3.40

Mae Awdur Adolygiad Rheoli Unigol y Gyfarwyddiaeth Lles yn nodi bod
rhannau o'r offeryn asesu a oedd yn bodoli ar y pryd heb eu cwblhau gan
gyfeirio'n benodol at yr adran sy'n ymdrin â Cham-drin Domestig. Trafodir y
mater hwn ymhellach yn ddiweddarach yn yr adroddiad hwn.

3.41

Ar 12 Mehefin 2013, dangosodd system ddata’r Gwasanaeth Prawf dystiolaeth
fod P wedi cyfaddef bod ei arferion yfed wedi parhau a'i fod yn cael cyswllt â'i
blant. Mae Awdur yr Adolygiad Rheoli Unigol yn nodi y byddai wedi bod yn arfer
da cysylltu â’r gwasanaeth Gofal Cymdeithasol Plant ac Uned Cam-drin
Domestig Heddlu De Cymru.

3.42

Ar 9 Gorffennaf 2013, neilltuwyd achos P i Weithiwr Prosiect Lleihau Niwed
(HRPW) o WGCADA. Fodd bynnag, ni lwyddodd i gadw ei apwyntiad cyntaf ar
16 Gorffennaf 2013.

3.43

Ar 23 Gorffennaf 2013, roedd P yn bresennol mewn cyfarfod yn WGCADA
gyda'r Gweithiwr Prosiect Lleihau Niwed a dywedodd mai ei fwriad oedd lleihau
ei gymeriant alcohol wythnosol i 95 uned yr wythnos. Eglurodd mai'r rheswm
dros ei ddibyniaeth ar alcohol oedd ei fywyd cartref. Fodd bynnag, nododd fod
ei gymeriant alcohol wedi mynd yn llai ers iddo ddechrau ymwneud â'r
Gwasanaeth Asesu Sengl. Barn Kurt yw mai 'geiriau ffug gan ei frawd' oedd y
rhain.

mae, neu y bu, ganddo/ganddi berthynas rywiol agos ag ef/â hi. Mae'r diffiniad hwn yn gynhwysol: nid yw'n
gyfyngedig i weithredoedd sy'n arwain at anaf corfforol neu farwolaeth; nid yw'n gyfyngedig i berthnasoedd lle
mae neu lle bu partneriaid yn briod yn gyfreithlon; ac ni chyfyngir arno gan ryw'r dioddefwr na'r cyflawnwr. The
Spousal Assault Risk Assessment (Guide) P. Randall Kropp ac Andrea Gibas 1999.
15
16

SMART – Tîm Atgyfeirio ac Asesu Camddefnyddio Sylweddau
BIPABM – Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg
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3.44

Ni chadwodd P yr apwyntiadau a drefnwyd ar ei gyfer gyda WGCADA ar 6 Awst
2013. Yn y cyfarfod nesaf ar 19 Awst 2013, dywedodd P ei fod wedi lleihau ei
gymeriant alcohol i 70 uned yr wythnos a'i fod yn cael diwrnodau di-alcohol.
Roedd yn falch o'i gynnydd a chytunwyd y byddai ei apwyntiad nesaf ymhen 3
wythnos. Aeth i WGCADA ar 9 Medi 2013, ddiwrnod yn gynt na'r hyn a
drefnwyd. Yn ystod yr apwyntiad hwn hysbysodd y Gweithiwr Prosiect Lleihau
Niwed ei fod yn gwneud cynnydd da o ran lleihau ei ddefnydd o alcohol ac mai
ei nod nesaf oedd lleihau ei gymeriant i 50 uned yr wythnos. Gofynnodd P am
apwyntiadau misol. Cytunwyd ar hyn a dywedwyd wrtho os oedd byth yn teimlo
bod arno angen siarad cyn ei apwyntiad nesaf, y dylai alw i mewn yn yr
asiantaeth neu ei ffonio ar fyrder. Cysylltodd P â'r Gweithiwr Prosiect Lleihau
Niwed ar 7 Hydref 2013, gan ddweud nad oedd yn gallu bod yn bresennol yn
ei apwyntiad y diwrnod hwnnw am ei fod yn y gwaith.

3.45

Ar 4 Tachwedd 2013, roedd P yn bresennol ar gyfer ei apwyntiad gyda WCADA
(yr enw newydd ar WGCADA erbyn hynny). Roedd wedi lleihau ei gymeriant i
55 uned yr wythnos ac roedd wedi rhoi'r gorau i yfed fodca, gan yfed lager yn
lle hynny. Dywedodd ei fod yn cael tri diwrnod ‘di-alcohol’ yr wythnos. Ar 3
Rhagfyr 2013, cysylltodd P â'r Gweithiwr Prosiect Lleihau Niwed i ddweud nad
oedd yn gallu bod yn bresennol yn ei apwyntiad y diwrnod hwnnw gan ei fod
yn brysur gyda'i waith. Cytunwyd y byddai apwyntiad pellach yn cael ei wneud
ar ôl y Nadolig

3.46

Ar Noswyl Nadolig, ffoniodd ExW yr heddlu am ei bod yn poeni am P. Roedd
yn ei gartref ar ei ben ei hun ac yn feddw. Roedd y goeden Nadolig yn gorwedd
ar y llawr ac roedd wedi cynhyrfu. Roedd hi’n pryderu am ei hanes o orddosio
a'i syniadau hunanladdol blaenorol. Roedd ef wedi gofyn iddi alw ei fam a oedd
yn groes i'w gymeriad. Aeth swyddogion i’w gartref a chanfod ei fod yn feddw.
Roedd wedi cynhyrfu am ei fod ar ei ben ei hun. Cynigiodd y swyddogion fynd
ag ef i dŷ ei fam, ac fe dderbyniodd y cynnig. Cyflwynwyd ffurflen PPD1 ac fe’i
nodwyd gan yr Uned Oedolion Agored i Niwed ac fe’i hatgyfeiriwyd hefyd at y
Tîm Plismona yn y Gymdogaeth. Barnwyd nad oedd angen gweithredu pellach
gan yr heddlu.

3.47

Erbyn mis Chwefror 2014, dywedodd P wrth WCADA ei fod yn gwneud yn dda,
fod ei arferion yfed bellach dan reolaeth a bod ei fusnes yn gwella. Roedd o'r
farn nad oedd angen gwasanaeth WCADA arno mwyach ac fe gaewyd ei
achos. Dywedwyd wrtho y gallai ddychwelyd unrhyw bryd pe bai angen
cymorth arno.

3.48

Fodd bynnag, ar 25 Chwefror 2014, cysylltodd perchennog salon trin gwallt â
Heddlu De Cymru gan ddweud bod dyn, yr oedd yn gwybod mai P ydoedd,
mewn cadair trin gwallt ac mewn cyflwr anymatebol. Aeth swyddogion yno a
chanfod P yn eithriadol o feddw, ac yntau wedi bod yn yfed drwy'r dydd ac i’w
weld fel pe bai o dan ddylanwad cyffur anhysbys. Galwyd ambiwlans ac
aethpwyd ag ef i'r ysbyty. Ni chymerwyd unrhyw gamau pellach gan yr heddlu.
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3.49

Pan gyrhaeddodd yr ysbyty cafodd P ei weld gan nyrs brysbennu ond yna
cerddodd allan o'r ysbyty heb gael ei drin.

3.50

Ar 30 Ebrill 2014, dywedodd P wrth yr heddlu ei fod wedi dioddef ymosodiad.
Mewn gwirionedd, wedi cael ei droi allan o dŷ tafarn oherwydd ei ymddygiad
ydoedd ac nid oedd unrhyw ymosodiad wedi digwydd. Diweddarwyd cofnodion
yr heddlu ac ni chymerwyd unrhyw gamau pellach.

3.51

Erbyn mis Mehefin 2014, dywedodd P wrth ei Swyddog Prawf ei fod bellach
wedi rhoi ei dor priodas y tu cefn iddo a’i fod yn canolbwyntio ar ei fusnes a
oedd yn gwneud yn dda. Cwblhawyd asesiad risg a oedd yn dynodi risg
ganolig, a barnwyd fod hynny’n briodol. Roedd yn cael cyswllt rheolaidd â'i blant
dan amodau'r gorchymyn atal a oedd yn dal i fod mewn grym. Roedd y cyswllt
yn digwydd yng ngŵydd aelod arall o'r teulu.

3.52

Ym mis Awst 2014, gwnaed apwyntiad i Josh gael sesiwn therapi seicolegol.
Pe na bai'n ymgysylltu, byddid yn cymryd yn ganiataol nad oedd am gymryd
rhan.

3.53

Ar 10 Hydref 2014, arestiwyd P am fod yn feddw ac afreolus ac ymosod ar staff
drws mewn tafarn ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Canfuwyd ei fod yn meddu ar
gyffur a reolir yn Nosbarth B. Cyfaddefodd brynu'r cyffuriau gan ddau ddyn
anhysbys yr wythnos cynt ac roedd am arbrofi gyda chyffuriau. Cyfaddefodd ei
fod yn credu y gallai fod yn alcoholig. Cafodd ei gyhuddo o'r ddau drosedd ac
ymddangosodd gerbron Llys Ynadon Pen-y-bont ar Ogwr ar 27 Hydref 2014.
Tynnwyd y cyhuddiadau o fod yn feddw ac afreolus yn ôl ac fe’i traddodwyd i
Lys y Goron i'w ddedfrydu am y trosedd cyffuriau a hefyd am dorri amodau ei
ddedfryd ohiriedig. Ymddangosodd gerbron Llys y Goron Caerdydd ar 21
Tachwedd 2014 a chafodd gyfanswm dirwy o £840.00 neu 2 fis o garchar yn
niffyg talu’r ddirwy.

3.54

Ar 17 Tachwedd 2014, ffoniodd P swyddfa WGCADA yn gofyn am gymorth a
chefnogaeth i fynd i'r afael â'i ddefnydd o alcohol. Oherwydd yr amser ers ei
apwyntiad diwethaf ac yn unol â gweithdrefn y Gwasanaeth Asesu Sengl
(SAS), fe'i hatgyfeiriwyd at Wasanaeth Asesu Tîm Cyffuriau ac Alcohol Pen-ybont ar Ogwr. Cynigiwyd apwyntiad iddo ar 22 Rhagfyr 2014, ond ni ddaeth ar
gyfer yr apwyntiad hwnnw.

3.55 Ar 15 Rhagfyr 2014, ffoniodd P yr heddlu gan ddweud fod dyn (yr oedd yn
gwybod ei enw) wedi mynd ato yn yr orsaf fysus a'i gyhuddo o anfon
‘negeseuon e-bost drwg'. Roedd y dyn wedi ei benio wedyn. Dywedodd nad
oedd wedi'i anafu ac nad oedd angen triniaeth feddygol arno. Gwnaed
trefniadau i'w weld yn ddiweddarach y diwrnod hwnnw i gofnodi'r ymosodiad.
3.56 Amser cinio y diwrnod hwnnw, fe wnaeth y dyn a enwyd gan P alw'r heddlu i
ddweud bod P wedi mynd ato yn yr orsaf fysiau a'i fod wedi estyn ei
gydymdeimlad â P am ei dor priodas. Roedd P wedi cydio yn y dyn gerfydd ei
wddf. Roedd yn hysbysu ynghylch hyn rhag ofn bod P hefyd wedi hysbysu am
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y digwyddiad. Arweiniodd ymholiadau gan yr heddlu at weld y ddau ddyn ac nid
oedd y naill na'r llall yn dymuno gwneud cwyn ffurfiol felly caewyd y mater.
3.57 Am 11.00am ar 2 Ionawr 2015, cafodd y gwasanaeth ambiwlans ei alw i Dŷ
Mary lle'r oedd Josh yn anymwybodol. Er i’r parafeddygon ambiwlans geisio
rhoi triniaeth adfywio cardio-pwlmonaidd, cafodd Josh ataliad y galon a bu farw
yn y fan a'r lle. Dywedodd Mary fod Josh wedi bod yn iawn yn ystod y noson
cynt. Roedd wedi edrych amdano yn ystod y nos a chael ei fod yn cysgu. Am
tua 10.00am, clywodd sŵn uchel o'i ystafell wely a daeth hyd iddo’n gorwedd
ar erchwyn ei wely. Datgelodd archwiliad post mortem fod Josh wedi marw o
'Wenwyndra Citalopram', sef gorddos o'r cyffur ar bresgripsiwn yr oedd yn ei
gymryd. Nid oedd unrhyw amgylchiadau amheus ynghylch ei farwolaeth ac fe'i
triniwyd fel marwolaeth sydyn gan Grwner EM.
3.58 Ar 8 Ionawr 2015, siaradodd Mary gyda'i meddyg teulu dros y ffôn. Dywedodd
fod ei mab Josh wedi marw’n ddiweddar ac ar wahân i'r ffaith ei bod yn naturiol
yn drist iawn, cofnododd y meddyg teulu ei bod yn dawel a digynnwrf ar y ffôn.
Eglurodd bod ei theulu’n bod yn gefn iddi.
3.59 Ar 19 Mawrth 2015, cysylltodd Jack â'r heddlu ac yntau’n pryderu am
ddiogelwch P; roedd wedi gwahanu oddi wrth ei wraig ers tair blynedd, roedd
ei frawd iau wedi marw yn ddiweddar ac roedd yn yfed yn drwm. Roedd
anghytundeb wedi bod rhwng P a'i fam. Roedd hyn gwneud i Jack bryderu’n
fwyfwy am P, a allai fod yn hunanladdol yn ei dyb ef. Hefyd, roedd cyn-wraig P
wedi cael neges destun ganddo yn dweud ffarwel wrthi hi a'r plant. Fe alwodd
hithau’r gwasanaethau brys.
3.60 Aeth swyddogion i gyfeiriad P a gweld dryll BB17 heb ei lwytho yn y cyntedd
ynghyd â rhaff yn hongian o'r canllaw. Gallen nhw hefyd weld paciau pothellog
gwag o bils a chynwysyddion alcohol gwag. Roedd P yn yr adeilad yn gorwedd
ar y soffa gyda cherddoriaeth uchel yn chwarae. Fe lwyddon nhw i’w ddihuno
trwy ei ysgwyd a dywedodd wrth y swyddogion nad oedd wedi bod yn ymdopi’n
dda â phopeth oedd wedi digwydd. Cyfaddefodd ei fod wedi yfed llawer o
alcohol a'i fod wedi cymryd chwe thabled Ibuprofen a Pharasetamol. Aeth
ambiwlans ag ef i'r ysbyty am asesiad meddygol. Cyflwynodd swyddogion yr
heddlu ffurflen PPN18 a rannwyd gyda Phorth CBSCPT.
3.61 Yn yr ysbyty cafodd P ei asesu gan Feddyg Ymgynghorol yn yr Adran Achosion
Brys a'i weld hefyd gan dîm cyswllt seiciatrig. Nodwyd ei fod wedi ceisio cyflawni
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Math o ddryll aer yw drylliau BB sydd wedi’u bwriadu i danio taflegrau metel sfferig tebyg i belenni saethu sydd
tua'r un maint. Fel arfer, mae gan ddrylliau BB modern faril gyda chalibr tryfesur o 4.5 mm (0.177 modfedd) ac mae
sawl math ohonynt. Fel arfer, mae'r drylliau hyn yn defnyddio pelenni BB dur, wedi'u haenellu naill ai â sinc neu
gopr i wrthsefyll rhwd, ac maent yn mesur 4.3 i 4.4 mm (0.171 i 0.173 modfedd) mewn diamedr a 0.33 i 0.35 g (5.1
i 5.4 gr) mewn pwysau. Mae rhai gweithgynhyrchwyr yn dal i wneud peli plwm sy’n pwyso oddeutu 0.48 i 0.50 g
(7.4 i 7.7 gr) ac sydd ychydig yn fwy mewn diamedr, sydd wedi’u bwriadu ar y cyfan i gael eu defnyddio mewn
barilau wedi'u rhigoli. Yn aml defnyddir y term “dryll BB” yn anghywir i ddisgrifio dryll pelenni, sy'n tanio taflegrau
ansfferig. Er bod modd tanio BB dur mewn dryll pelenni mewn sawl achos, [2]fel arfer ni ellir tanio pelenni mewn
dryll a ddyluniwyd yn benodol ar gyfer BBs. Yn yr un modd, mae'r term yn aml yn cael ei ddefnyddio'n anghywir i
ddisgrifio gynnau aer meddal, sy'n saethu peli plastig sy'n fwy o faint ond yn llawer llai trwchus.
18
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hunanladdiad y prynhawn hwnnw a bod ganddo hanes o hwyliau isel a
phroblemau gydag alcohol a'i fod wedi bod trwy brofedigaeth yn ddiweddar. Ar
ôl sicrhau ei fod yn iach yn feddygol cafodd ei ryddhau. Cafodd ei ryddhau o
ofal iechyd meddwl hefyd gyda gwybodaeth am wasanaethau cymorth
cymunedol ar gyfer caethiwed i gyffuriau ac anfonwyd llythyr rhyddhau at y
meddyg teulu a oedd yn cynnwys hanes y broblem a chyfeirio at wasanaethau
cymunedol ar gyfer caethiwed i gyffuriau. Rhoddwyd rhifau cyswllt iddo ar gyfer
timau cyffuriau ac alcohol a CRUSE.19
3.62 Ychydig o wybodaeth sydd ar gael am unrhyw un o aelodau'r teulu rhwng mis
Mawrth a dyddiad y digwyddiad angheuol ar 20 Mehefin 2015. Mae'n
ymddangos bod iechyd P wedi dirywio yn dilyn marwolaeth ei frawd Josh ac yn
ôl Kurt, daeth P yn fwy ymosodol. Dywedodd P fod ganddo nifer o broblemau
yn ei fywyd ar yr adeg honno fel a ddisgrifiwyd eisoes. Y diwrnod ar ôl y sylw
hwn dywedodd Mary wrth Kurt nad oedd hi am i P fod yn ei thŷ.
3.63 Ymddengys fod P a Kurt, ar 19 Mehefin 2015, yn dadlwytho eiddo o'r ffatri i'r
garej yn nhŷ Mary. Ar ôl ychydig, aeth P i mewn i'r tŷ i orffwys ond yn fuan daeth
yn ôl allan a dweud ei fod yn mynd am ddiod yn y tŷ tafarn lleol. Parhaodd Kurt
i ddadlwytho’r fàn a phan oedd wedi gorffen ymunodd â P yn y tŷ tafarn. Buont
yn yfed am gyfnod a gadawodd Kurt ei frawd yno.
3.64 Yn ystod y prynhawn ar y diwrnod canlynol, sef 20 Mehefin 2015, dechreuodd
Jessica bryderu na allai gysylltu â'i mam dros y ffôn. Gofynnodd i'w gŵr Jack
fynd i dŷ Mary a phan gyrhaeddodd daeth P i ateb y drws wedi’i arfogi â chyllell
Stanley gyda llafn wedi’i dorri i ffwrdd. Bu brwydr rhwng Jack a P. Llwyddodd
Jack i orchfygu P yn lolfa'r tŷ. Tra'r oedd yn dal P i lawr, sylwodd Jack ar gorff
Mary dan flanced ar y llawr. Llwyddodd i alw am gymorth y gwasanaethau brys.
3.65 Canfuwyd fod gan Mary yr hyn a ddisgrifiwyd fel 'anafiadau anoddefadwy’.
Roedd hi wedi marw yn y fan a’r lle ac wedi bod yn farw ers peth amser. Cafodd
P ei arestio. Cynhaliwyd Post Mortem Fforensig a chofnodwyd fod Mary wedi
marw o glwyfau trywanu lluosog.
3.66

Ymddangosodd P gerbron Llys y Goron ym mis Chwefror 2016, ond nid oedd
y rheithgor yn gallu dwyn rheithfarn. Cafwyd ail achos llys ym mis Ebrill ac ar
15 Ebrill 2016 cafwyd P yn euog o lofruddiaeth. Ar 18 Ebrill 2016, cafodd ei
ddedfrydu i garchar am oes gydag argymhelliad gan y barnwr yn yr achos llys
ei fod yn cael ei gadw dan glo am 20 mlynedd.

4.

Dadansoddiad ac argymhellion

4.1

Wrth gwblhau'r adroddiad adolygu hwn mae'r awdur a Mr Jones wedi gweld
nifer o bobl a oedd â rhyw gysylltiad â naill ai Mary neu P ac yn gallu rhoi
gwybodaeth gefndir am fywyd y teulu a'r unigolion dan sylw. Mae dau o'r bobl
a welwyd yn siblingiaid i P. Mae eu sylwadau wedi'u cynnwys yn yr adroddiad
ar adegau amrywiol ac eglurir wrth y darllenydd pan gyfeirir at eu sylwadau.
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4.2

Profodd Mary lawer o drasiedi trwy gydol ei hoes. Bu farw ei thad o drawiad ar
y galon pan oedd yn eithaf ifanc a chyflawnodd ei mam hunanladdiad yn weddol
fuan wedyn. Roedd ganddi ddau frawd ac un chwaer. Mae ei chwaer yn fyw o
hyd. Fe wnaeth un o'i brodyr, ei gefell, gyflawni hunanladdiad a bu farw'r brawd
arall o salwch a oedd yn gysylltiedig â’r ddiod gadarn. Bu farw ei gŵr Michael
yn 2011, o lid y cefndedyn, dibyniaeth ar alcohol a diabetes. Yn ôl pob tebyg,
gadawodd ei gŵr ddyledion sylweddol a oedd yn gysylltiedig â busnes y teulu
a'r tŷ yr amcangyfrifwyd eu bod yn gyfanswm o oddeutu £65,000. Gadawyd hi
i dalu'r dyledion. Nid oedd yn ymwybodol bod y tŷ wedi cael ei ail-forgeisio gan
ei gŵr. Barn Kurt oedd bod P wedi bod yn allweddol a dylanwadol o ran
perswadio Michael i gronni’r dyledion hyn.

4.3

Roedd Mary yn dioddef o anemia ac esgyrn brau. Roedd yn rhaid iddi gael
pigiadau bob mis. Fe’i disgrifir gan ffrind agos fel menyw a oedd yn pwyso 5
stôn, yn 5 troedfedd o daldra ac yn denau ac eiddil iawn. Cafodd Mary
broblemau gyda P ar ôl iddo adael ei bartner ac roedd yn arfer peri loes i’w fam
gyda'i ymddygiad tuag ati.

4.4

Gadawyd hi mewn trallod pan ddaeth o hyd i Josh yn farw ar ei wely yn ei thŷ.

4.5

Bu Mary yn byw yn yr un tŷ ers 1970, lle cafodd ddwy set o efeilliaid. Roedd ei
gŵr wedi dechrau'r busnes yng ngarej y tŷ. Yn y dechrau roedd yn eithaf
llwyddiannus, ond roedd am ehangu ac fe ddechreuodd rentu unedau busnes
a oedd yn costio arian. Unwaith y bu ei gŵr farw, gadawyd Mary i redeg y
busnes a byddai’r plant yn helpu yn awr ac yn y man. Dirywiodd y busnes ac
roedd Mary yn ofni y byddai ei thŷ hi hefyd yn mynd gyda'r busnes ac y byddai'n
dod yn ddigartref. Daethpwyd â’r busnes i ben ar 16 Mai 2012 ac ar ôl dechrau
eto o dan enw newydd, fe’i diddymwyd yn wirfoddol ar 15 Ionawr 2015.

4.6

Roedd gan Mary lawer o feddwl o P a phan wahanodd ef a'i wraig roedd hi’n
poeni amdano. Dechreuodd P yfed yn drwm, a chredir mai o ganlyniad i bwysau
ei dor priodas yr oedd hyn i ddechrau. Dirywiodd iechyd Mary. Dechreuodd P
gysgu yn yr uned ffatri oddeutu mis Mai 2015 a phan ddaeth Mary i wybod
caniataodd iddo symud i mewn gyda hi. Dim ond 11 diwrnod cyn marwolaeth
Mary oedd hynny

4.7

Mae’n amlwg bod marwolaeth Josh wedi arwain at effaith ar ffordd o fyw P.
Ceisiodd gyflawni hunanladdiad a thybiwyd mai galwad am gymorth oedd
hynny. Yr oedd eisoes yn ddibynnol ar alcohol. Dywedodd ei frawd Kurtnad
oedd Mary am iddo fod yn y tŷ gyda hi ar ôl y digwyddiad hwn. Dywedodd Kurt
fod gan P broblemau rheoli dicter ond nid oedd erioed wedi cael ei atgyfeirio i
gael unrhyw gymorth. Dywedodd nad oedd P yn gallu gwneud gwaith oherwydd
ei broblem yfed. Roedd rhaid i Kurt fynd ar ôl y bobl yr oedd arnynt arian i P
drwy'r busnes. Dywedodd Kurt fod P, ychydig ddyddiau cyn marwolaeth Mary,
yn cymryd diazepam yr oedd wedi’i gael gan ffrind. Roedd ganddo hefyd
bwysedd gwaed uchel ac roedd hyn ynghyd ag alcohol yn effeithio ar ei
weithrediad gwybyddol. Gallai Kurt ddweud nad oedd ei frawd yn iach gan bod
ei frawd wedi eillio ei ben yn sydyn a oedd fwyaf anarferol. Roedd hyn yn
arwydd i Kurt bod rhywbeth o’i le gyda'i frawd. Nid yw Kurt yn ymwybodol o
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unrhyw atgyfeiriad ar gyfer P mewn perthynas â’i arferion camddefnyddio
alcohol, (mae'r wybodaeth uchod yn nodi bod y farn hon yn anghywir).
Y cymorth a gafodd P gyda’i broblemau cyffuriau ac alcohol.
4.8

Roedd Adolygiad Rheoli Unigol WCADA yn nodi bod P wedi cael cynnig nifer o
gyfleoedd i gael cymorth. Roedd yr atgyfeiriad cyntaf ym mis Mehefin 2013 gan
aseswr yn y Tîm Cyffuriau ac Alcohol Cymunedol. Rhoddwyd P ar restr aros ac
ysgrifennwyd ato ym mis Gorffennaf 2013 i gynnig apwyntiad ar 16 Gorffennaf,
na lwyddodd i’w gadw. Cynigiwyd ail apwyntiad ar 23 Gorffennaf ac fe gadwodd
yr un hwnnw. Ni chadwodd ei apwyntiad nesaf ar 6 Awst ond roedd yn
bresennol ar gyfer yr un ar 19 Awst. Aeth i WGCADA ar 9 Medi ond canslodd
ei apwyntiad ar 7 Hydref gan ddweud nad oedd yn gallu bod yn bresennol
oherwydd ymrwymiadau gwaith. Aeth P i'w apwyntiad nesaf ar 4 Tachwedd,
ond canslodd ei apwyntiad ar 3 Rhagfyr, gan ddweud eto na allai fod yn
bresennol oherwydd gwaith. Roedd ei apwyntiad olaf gyda WGCADA ar 1
Chwefror 2014. Ymddengys ei fod, fel rheol, yn mynychu ei apwyntiadau bob
yn ail. Mae o ddiddordeb bod P, o'r adeg y cafodd ei asesu (ar 5 Mehefin 2013)
nes iddo roi’r gorau i ymgysylltu, yn ceisio help i leihau ei gymeriant alcohol yn
hytrach na rhoi’r gorau iddi’n gyfan gwbl.

4.9

Fodd bynnag ar 19 Chwefror 2013, fe wnaeth ymgysylltu â'r Nyrs Iechyd
Meddwl Gymunedol a phryd hynny roedd i’w weld fel pe bai’n cydymffurfio ac
yn derbyn cymorth a chefnogaeth gyda’i ddibyniaeth ar alcohol.

4.10 Ar 21 Chwefror 2013, ysgrifennodd y Nyrs Iechyd Meddwl Cymunedol at yr
Arbenigwr Cyswllt yn Ysbyty Maesteg yn gofyn am apwyntiad i P gael ei weld
gan fod y Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol yn amlwg yn pryderu am ei gyflwr
meddyliol.
4.11 Cafodd P ei weld unwaith eto gan y Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol ar 20
Mawrth 2013 a'i atgyfeirio'n ôl at ei feddyg teulu. Rhoddwyd manylion cyswllt
CRUSE a WCADA a’r Tîm Cyffuriau ac Alcohol Cymunedol iddo hefyd.
4.12 Nodir yn Adolygiad Rheoli Unigol y Gyfarwyddiaeth Lles na chafodd offeryn
asesu’r Tîm Cyffuriau ac Alcohol Cymunedol ei gwblhau'n llawn mewn meysydd
penodol a bod cwestiynau sy’n ymwneud â cham-drin domestig heb gael eu
cwblhau. Cafodd y mater hwn ei nodi mewn Adolygiad Dynladdiad Domestig
cynharach ar gyfer Pen-y-bont ar Ogwr (DHR02) lle gwnaed argymhelliad i
gywiro'r mater hwnnw:
Argymhelliad Rhif 3 (DHR02)
Dylai DASG (Grŵp Llywio Pen-y-bont ar Ogwr ar gyfer Cam-drin
Domestig) sicrhau bod pob asiantaeth yn cynnal adolygiad o'u rhaglenni
hyfforddi ynghylch rhannu gwybodaeth a chwblhau asesiadau risg er
mwyn sicrhau bod gwybodaeth gyffredin ar draws pob asiantaeth am
oblygiadau ac ystyron yr amryw offer a modelau asesu risg a ddefnyddir
gan asiantaethau. Dylai DASG sicrhau hefyd bod Protocol Rhannu
Gwybodaeth (WASPI) yn cael ei gynhyrchu a'i gytuno. Mae hwn hefyd
yn gyfle i gofleidio hyfforddiant asesu risg ar y cyd.
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Gobeithir y bydd offeryn asesu newydd sy'n seiliedig ar Dempled Cymru Gyfan
yng nghanllawiau Dull Integredig ar gyfer Asesiad Trylwyr o Gamddefnyddio
Sylweddau yng Nghymru (WIISMAT) yn cael ei gyflwyno ar draws yr holl
asiantaethau yn y dyfodol agos ac y bydd felly'n meithrin cysondeb ar draws yr
holl asiantaethau. Mae Adolygiad Rheoli Unigol y Gyfarwyddiaeth Lles yn
gwneud argymhellion ar gyfer gweithredu offeryn asesu risg WIISMAT o fewn
yr asiantaeth honno. Mae angen i offeryn asesu risg WISSMAT gael ei
ymgorffori'n ehangach.
Argymhelliad Rhif 1
Dylai Bwrdd Cynllunio Ardal Camddefnyddio Sylweddau Bae'r
Gorllewin a darparwyr triniaeth sicrhau bod cwestiynau ynglŷn â
cham-drin domestig yn cael eu gofyn a'u cofnodi fel rhan o'r broses
asesu a chynllunio/adolygu gofal.

Argymhelliad Rhif 2
Dylai Grŵp Gweithredol Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Pen-ybont ar Ogwr gymryd cyfrifoldeb am gydlynu gwaith i godi
ymwybyddiaeth o gam-drin domestig o bob math yn y gymuned
ymhlith dioddefwyr a chyflawnwyr ac ymwybyddiaeth ynghylch sut
i adnabod a rhoi gwybod am bryderon ynghylch cam-drin
domestig. Cyfeirio dioddefwyr a chyflawnwyr at gymorth ac
arweiniad.
4.13 Mae'n ymddangos bod P wedi cael ei ystyried ar gyfer cymorth ac wedi cael
cynnig cymorth gyda’i broblemau alcohol. Fe dderbyniodd beth o’r cymorth a
gynigiwyd iddo. Fe wrthododd gynigion eraill, ond mae'n anodd gweld sut y
gallai asiantaethau cymorth fel WCADA a’r Tîm Cyffuriau ac Alcohol
Cymunedol fod wedi gwneud mwy drosto. Roedd yn amlwg ei fod yn bwriadu
parhau i yfed, er ei fod yn yfed llai wrth wneud hynny yn ei ôl ef. Nid oedd ei
atgyfeiriad at WCADA yn orfodol ac felly nid oedd proses o WCADA yn hysbysu
unrhyw asiantaeth o'i amharodrwydd i ymgysylltu.
4.14 Mae’r crynodeb yn Adolygiad Rheoli Unigol y Gwasanaeth Iechyd Meddwl yn
nodi bod P wedi cael mewnbwn seiciatreg gyswllt rheolaidd yn dilyn mynd i’r
Adran Damweiniau ac Achosion Brys gyda meddyliau ac ymddygiad
hunanladdol. Mae'r Adolygiad Rheoli Unigol yn nodi na chofnodwyd barn ei
deulu a'r heddlu a ymdriniodd ag ef ar y pryd. Mae'r Adolygiad Rheoli Unigol yn
mynd ymlaen i ddweud:
'Mae cyfyngiadau ar yr hyn y gall gwasanaethau iechyd meddwl ei
wneud ar ran defnyddwyr gwasanaethau sy'n oedolion sydd â'r galluedd
i roi neu wrthod cydsyniad i rannu gwybodaeth gydag aelodau o'r teulu,
yn enwedig pan nad oes unrhyw dystiolaeth neu berygl a allai arwain at
cysylltu â'r heddlu ac asiantaethau cyfiawnder troseddol eraill i ystyried
cynllunio ar gyfer rheoli risg'.
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4.15 Mae’r dyfyniad hwn yn arbennig o arwyddocaol pan ystyrir yr hanes o gam-drin
domestig a’r 'perygl' gyda gwraig flaenorol P. Mae'r Adolygiad Rheoli
Annibynnol yn nodi ymhellach na chofnodwyd asesiad gwrthrychol o'r risg o
geisio cyflawni hunanladdiad eto gan fod P wedi honni na fyddai'n gwneud
hynny eto. Digwyddodd hyn er gwaethaf ei hanes a'i amgylchiadau;
camddefnyddio alcohol, problemau dyled, archwaeth gwael, problemau
priodasol a oedd yn cynnwys cam-drin domestig a phrofedigaeth ddiweddar a
allai fod wedi dangos risg o ymddygiad hunanladdol pellach. Mae'r Adolygiad
Rheoli Unigol yn cynnwys argymhelliad i'r perwyl y dylai pob gweithiwr iechyd
meddwl proffesiynol sy'n asesu pobl a dderbynnir i wasanaethau Damweiniau
ac Achosion Brys ddogfennu dadansoddiad o’r ymddygiad hunanladdol gan
gynnwys yr hanes ac amcangyfrif o debygolrwydd y bydd ymgais arall a pheidio
â dibynnu ar ddatganiad y person ei hun.
Ymyriadau’r Gwasanaeth Prawf gyda P
4.16 Bu’r Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol yn ymwneud yn statudol â P ar ddau
achlysur. Roedd y cyntaf yn gysylltiedig â Gorchymyn Cymunedol a gafodd gan
y Llys Ynadon ym mis Hydref 2012. Roedd yr ail yn gysylltiedig â Gorchymyn
Goruchwylio Dedfryd Ohiriedig o 24 mis a gafodd gyda gofynion i wneud 150
awr o waith di-dâl. Yn ystod cyfnod y Gorchymyn, nodir yn Adolygiad Rheoli
Unigol y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol bod gweithio gyda P yn anodd a’i fod
yn wrthwynebus. Roedd yn colli rhai apwyntiadau ar gyfer gwaith di-dâl
oherwydd salwch, yn ôl y sôn, ond roedd y Reolwr Troseddwyr o’r farn mai
oherwydd effeithiau alcohol yr oedd yn absennol. Mae'r Adolygiad Rheoli
Annibynnol yn nodi y collwyd cyfleoedd i orfodi'r materion hyn yn gadarnach.
Nodwyd materion pellach yn yr ystyr bod yr Asesiad Risg Ymosodiad ar Briod
(SARA) heb gael ei gwblhau ac nad oedd asesiad OASys wedi’i gwblhau ar
amser. Rhaid cofio bod P yn ddarostyngedig i orchymyn atal trwy gydol yr
amser hwn.
4.17 Wrth i gyfnod y Gorchymyn fynd rhagddo a’r cyswllt â P yn parhau, daeth yn
hysbys ei fod yn cael cyswllt â'i blant. Erbyn hyn roedd y cyswllt â WCADA wedi
mynd i golli a gwnaeth y Rheolwr Troseddwyr atgyfeiriad ar gyfer ymyriad
pellach. Gellid bod wedi disgwyl i hyn sbarduno diweddariad i’r system OASys
a chamau i hysbysu’r gwasanaeth Gofal Cymdeithasol Plant. Ni ddigwyddodd
hyn ac roedd y diweddariad i’r system OASys yn hwyrach nag y dylai fod wedi
bod.
4.18 Ym mis Mehefin 2013, roedd P yn yfed yn drwm ac yn parhau i weld ei blant ac
eto nid oes unrhyw dystiolaeth o gyswllt â’r gwasanaeth Gofal Cymdeithasol
Plant. Nodir ei bod yn anodd i’r Rheolwr Troseddwyr ymyrryd a herio oherwydd
gwrthwynebiad P.
4.19 Daeth y Rheolwr Troseddwyr yn ymwybodol bod P wedi dechrau gweithio
gyda'i fam. Cynyddwyd amlder ei adroddiadau fel eu bod yn rhai misol ond eto
ni chafodd y system OASys ei diweddaru yn ôl y disgwyl.
4.20 Newidiwyd Rheolwr Troseddwyr P am y pedwerydd tro oherwydd ailstrwythuro
timau ac ad-drefnu'r Gwasanaeth Prawf. Roedd y pedwerydd Rheolwr
Troseddwyr o'r farn bod P yn anfodlon trafod ei berthnasoedd neu unrhyw
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faterion a oedd yn ymwneud ag alcohol ond byddai'n trafod y busnes yn
rheolaidd a sut yr oedd hwnnw’n datblygu.
4.21 Mae Adolygiad Rheoli Unigol y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol yn nodi y dylai
Rheolwyr Troseddwyr ddefnyddio dull mwy ymchwiliol o gynnal asesiadau
troseddwyr a cheisio gwirio'r wybodaeth y mae troseddwyr yn ei darparu. Mae'n
nodi y gellid bod wedi gwella ansawdd yr wybodaeth a geir yng nghofnodion P
ac mae'n nodi bod angen gwaith pellach gyda Rheolwyr Troseddwyr i ddatblygu
golwg fwy cyfannol ar droseddwyr, gan ystyried yr holl wybodaeth sy'n hysbys
ac ystyried barn yr holl weithwyr proffesiynol sy’n ymwneud â’r troseddwyr.
Mae'n amlwg nad oedd P o dan oruchwyliaeth y Gwasanaeth Prawf ar adeg
marwolaeth Mary.
4.22 Mae Adolygiad Rheoli Unigol y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol yn gwneud
cyfanswm o chwe argymhelliad perthnasol sydd wedi’u bwriadu i gywiro'r
materion a nodwyd wrth archwilio'r wybodaeth ar gyfer yr adolygiad hwn.
Unwaith y bydd y Cynllun Gweithredu wedi’i gwblhau, mae hyder y bydd sylw
digonol yn cael ei roi i'r materion a godir.
Ymwneud yr Heddlu â Mary a P.
4.23 Ar ddiwedd mis Gorffennaf 2011, gadawodd Kurt i Josh aros yn ei dŷ am gyfnod
a rhoi rhywfaint o seibiant i Mary rhag Josh. Darganfu Kurt fod Josh wedi codi
cyllell yn ystod y ddadl gyda'i fam a arweiniodd at y weithred hon. Roedd Kurt
yn pryderu ac fe gysylltodd â'r heddlu am gyngor. Er nad oedd unrhyw fygythiad
o niwed i Mary wedi’i gofnodi, trefnodd yr heddlu bod Kurt yn siarad gyda
swyddog. Ni chadwodd Kurt yr apwyntiad ar gais penodol Mary, ac fe gafodd y
mater ei gau a'i ffeilio. Roedd yr heddlu wedi ymateb i’r digwyddiad y ceisiwyd
y cyngor dilynol mewn perthynas ag ef trwy fynd i’r safle ar unwaith a barnwyd
mai dadl lafar oedd hon. Ni ddatgelwyd unrhyw wybodaeth ynghylch cyllell ond
cyflwynodd swyddogion ffurflen PPD1.
4.24 Barn awdur Adolygiad Rheoli Unigol yr heddlu yw y dylai Kurt fod wedi cael ei
weld ac y dylid bod wedi rhoi cyngor iddo er bod rhaid nodi bod y swyddog
penodedig wedi cofnodi bod trefniadau priodol wedi eu sefydlu a'i bod yn
anffodus na wnaeth Kurt gadw ei apwyntiad nac ail-drefnu apwyntiad arall.
Fodd bynnag, rhoddwyd mesurau diogelu ar waith mewn perthynas â Mary a'r
eiddo oherwydd bod Josh wedi'i symud o'r safle.
4.25 Mae’r holl gysylltiadau rhwng yr heddlu ac aelodau'r teulu hwn yn ymwneud â’r
ffaith bod Mary yn cael problemau gyda dau o'i meibion, yn bennaf pan oeddent
wedi yfed alcohol. Ar ôl archwilio'r cysylltiadau hynny, mae Awdur Adroddiad
Rheoli Unigol yr Heddlu o'r farn bod cysylltiadau'r Heddlu â'r teulu yn unol â'r
polisïau a'r gweithdrefnau a oedd mewn grym ar y pryd.
4.26 Ar y mwyafrif llethol o achosion y bu swyddogion yn bresennol, cwblhawyd y
ffurflenni a'r ffeiliau angenrheidiol i hysbysu asiantaethau eraill am y
digwyddiadau yn unol â'r polisïau cyfredol. Byddai proses MARAC yn naturiol
yn hysbysu asiantaethau Iechyd Meddwl.
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4.27 Fodd bynnag, mae dau achlysur pan ymatebodd yr heddlu i ddigwyddiadau a
oedd yn ymwneud â P mewn amgylchiadau a arweiniodd at bryderon am ei
iechyd meddwl, lle aeth yr heddlu â P yn ôl i gyfeiriad ei fam, yn ôl pob golwg
heb bryderon am ddiogelwch Mary a'r risg yr oedd P yn ei hachosi iddi. Roedd
y digwyddiad cyntaf ar 6 Chwefror 2013 pan oedd ExW P wedi galw’r heddlu
gan ddweud bod P wedi ystyried cyflawni hunanladdiad trwy gymryd tabledi a'i
bod wedi dod o hyd i bacedi tabledi gwag. Daethpwyd o hyd i P yn Swyddfeydd
y Gwasanaeth Prawf, yn isel ei ysbryd ond nid yn hunanladdol. Er hynny,
aethpwyd ag ef yn ôl adref at Mary.
4.28 Roedd yr ail achlysur ar Noswyl Nadolig 2013, pan ddaeth ExW o hyd iddo’n
feddw yng nghartref y teulu, gyda’r Goeden Nadolig ar y llawr ac yntau wedi
cynhyrfu. Galwyd yr heddlu ac fe gynigion nhw fynd ag ef i gyfeiriad ei fam,
cynnig a dderbyniwyd gan P. Er bod ffurflen PPD wedi’i chyflwyno nid yw'n glir
a gafodd y risg i Mary ei hystyried.
4.29 Roedd y ddau ddigwyddiad hwn ryw ddwy flynedd cyn marwolaeth Mary ac nid
oedd unrhyw bryderon ynglŷn ag ymddygiad P tuag at ei fam wedi cael eu
cyflwyno erioed. Ar y pryd roedd yn fwy o risg iddo ef ei hun ac roedd y ddau
ddigwyddiad hwn a gofnodwyd yn bryderon am ei ddiogelwch personol ef.
Hysbysiad ynghylch person ar goll oedd y cyntaf, a daethpwyd o hyd iddo gyda'r
Gwasanaeth Prawf, na rannwyd unrhyw bryderon ganddynt. Pan aeth y
swyddogion ag ef i gartref ei fam, fe wnaethant hynny gan ei bod yn ymddangos
mai dyna oedd y lle mwyaf addas ar y pryd. Roedd yn amlwg mewn cyflwr lle’r
oedd angen rhywfaint o gymorth arno a thybiwyd mai cyfeiriad ei fam oedd y lle
mwyaf addas; ni chafwyd gwrthwynebiad gan neb. Gellir gweld na fu erioed
unrhyw achosion o bryderon ynghylch trais domestig yn benodol rhwng P a'i
fam.
5.

Barn y Teulu

5.1

Fel a nodir uchod, yn unol â Chanllawiau'r Swyddfa Gartref, ysgrifennwyd at
aelodau o deulu Mary ar adeg gynnar yn y broses, i esbonio diben yr Adolygiad
a chynnig y cyfle iddynt gyfrannu at yr adolygiad pe baent yn dymuno gwneud
hynny.

5.2

Gofynnodd merch Mary, Jessica, a'i mab, Kurt, am gael eu gweld ac ymwelwyd
â'r ddau ohonynt. Mae manylion yr hyn a ddywedasant wrth Awdur yr Adroddiad
Trosolwg a Mr Jones wedi eu cofnodi yn yr adroddiad hwn. Felly hefyd y
sylwadau a wnaed gan gyn-wraig P a hefyd cyfaill oes i Mary

5.3

Mae chwaer Mary a'i merch, nith Mary, wedi cael eu gweld hefyd ac wedi
cyfrannu tuag at y ffeithiau hysbys ar gyfer yr adolygiad hwn. Mae'r holl
sylwadau a wnaed gan y bobl hyn hefyd wedi'u cynnwys yn yr adroddiad hwn.

5.4

Fel a nodir uchod, ysgrifennwyd at P a'i gyfreithiwr ar ddechrau'r broses adolygu
hon, gan wahodd P i gymryd rhan yn y broses hon. Nid atebodd y llythyr. Yna,
gwnaed ymdrechion i gael caniatâd wedi'i lofnodi gan P i gael mynediad at ei
gofnodion meddygol ond yn ofer. Fe wnaeth ei frawd Kurt gynnig cysylltu â P i
gael ei ganiatâd ysgrifenedig ond nid oedd yn gallu gwneud hynny.
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5.6

Fe wnaed rhagor o ymdrechion yn dilyn ei euogfarn i geisio caniatâd i archwilio
cofnodion meddygol P at ddibenion yr adolygiad, ond cafodd ei symud i garchar
gwahanol. Mae'n ymddangos bod P wedi gofyn i awdurdodau'r carchar beidio
â datgelu wrth unrhyw un, gan gynnwys ei deulu, ble y mae wedi'i leoli ar hyn o
bryd o fewn y system garchardai, ac mae'r awdurdodau carchardai o'r farn y
byddai gwneud hynny'n torri'r ddeddfwriaeth Diogelu Data. Er gwaethaf unrhyw
ddyletswydd y gall fod ar y Wasanaeth Carchardai EM i gydweithredu â'r broses
Adolygiad Dynladdiad Domestig, nid yw lleoliad P o fewn y system garchardai
yn hysbys i awdur yr adolygiad. Mae'n amlwg nad yw P yn fodlon helpu i
ddatgelu ei gofnodion meddygol ac nid yw'n fodlon cymryd rhan yn yr adolygiad
ychwaith. Hefyd, ni all y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol helpu o dan yr
amgylchiadau hyn.

5.7

Felly cyflwynir yr Adroddiad Trosolwg hwn heb farn P a heb unrhyw fanylion am
ei hanes meddygol neu feddyliol a allai fod wedi helpu i lunio casgliadau. Mae
manylion ei hanes meddygol a meddyliol ar gael i gydweithwyr mewn
gwasanaethau iechyd ac maent yn barod i'w rhoi yn yr Adolygiad Rheoli Unigol
a chronoleg angenrheidiol ond ni allant fynd â'r mater ymhellach heb ganiatâd.

5.8

Mae'r awdur wedi cadw mewn cysylltiad o bryd i’w gilydd â Jessica, Kurt a hefyd
ExW yn ystod yr adolygiad hwn trwy gyswllt naill ai ar ffurf llythyr neu dros y
ffôn a chyda chymorth gwerthfawr un o gynrychiolwyr AAFDA. Bydd
trefniadau'n cael eu gwneud i'w gweld eto cyn cyhoeddi’r adroddiad.

5.9

Tuag at ddiwedd y broses o baratoi'r adroddiad hwn i'w gyflwyno i Fwrdd
Partneriaeth Pen-y-bont ar Ogwr Mwy Diogel, cysylltwyd â'r teulu unwaith eto
ynghylch ymgysylltu â'r broses adolygu. Erbyn hyn roedd Kurt a Jessica yn cael
eu cefnogi gan AAFDA (Eiriolaeth Ar Ôl Cam-drin Domestig Angheuol) ac fe
wnaed trefniadau i weld Kurt ar ddau achlysur i archwilio'r adroddiad trosolwg
yn fanwl gyda’r cynrychiolydd AAFDA, yr Awdur a Mr Jones o Winston Ltd. Yn
y cyfarfodydd hyn y penderfynodd y teulu y dylid cyfeirio at aelodau'r teulu fel a
nodir yn y matrics ar dudalen 11 yr adroddiad hwn.

6.

Canllawiau'r Swyddfa Gartref20

6.1

Fel a nodwyd yn gynharach yn yr adroddiad hwn, gwrthododd y cyflawnwr yn
yr achos hwn gael ei weld gan Awdur yr adroddiad a gwrthododd ganiatâd i
fanylion ei gofnodion meddygol fod ar gael i'r broses adolygu. Credir y gallai'r
cofnodion hynny fod yn cynnwys gwybodaeth arwyddocaol a fyddai wedi bod
yn werthfawr iawn i'r adolygiad hwn.

6.2

Cyhoeddwyd canllawiau diwygiedig y Swyddfa Gartref ar Adolygiadau
Dynladdiad Domestig ar 8 Rhagfyr 2016. Mae adran 10 o'r canllawiau – ynglŷn
â Diogelu Data – yn ymdrin â rhyddhau gwybodaeth feddygol ac yn ei gwneud
yn ofynnol i'r Adran Iechyd:
"encourage clinicians and health professionals to cooperate with
domestic homicide reviews and disclose all relevant information about
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the victim and, where appropriate, the individual who caused their death
unless exceptional circumstances apply. Where record holders consider
there are reasons why full disclosure of information about a person of
interest to a review is not appropriate (e.g. due to confidentiality
obligations or other human rights considerations), the following steps
should be taken:
a) The review team should be informed about the existence
of information relevant to an inquiry in all cases; and
b) The reason for concern about disclosure should be
discussed with the review team and attempts made to reach
agreement on the confidential handling of records or partial
redaction of record content.
The Department of Health is clear that, where there is evidence to
suggest that a person is responsible for the death of the victim their
confidentiality should be set aside in the greater public interest.

The Department of Health recognises that DHRs have a strong parallel
with child Serious Case Reviews. Guidance advises doctors that they
should participate fully in these reviews when the overall purpose of a
review is to protect other children or young people from a risk of serious
harm, you should share relevant information, even when a child or young
person or their parents do not consent. The Department of Health
believes it is reasonable that this should be the principle that doctors
should follow in cooperating with DHR’s.” (ym Mharagraffau 99 a 100)
6.3

Ymddengys mai’r adran newydd hon o'r canllawiau yw'r ffordd y gellid trefnu
bod gwybodaeth feddygol am gyflawnwyr megis P yn yr achos hwn ar gael i'r
broses adolygu, hyd yn oed pan fo'r cyflawnwr yn gwrthod rhoi caniatâd. Mae'r
Panel o'r farn bod angen eglurhad pellach ar hyn gan y Swyddfa Gartref gan
fod rhai aelodau o'r panel yn ystyried bod gwneud hynny heb ganiatâd yn dal i
dorri'r rheolau Diogelu Data a hyd yn oed Hawliau Dynol y cyflawnwr.

6.4It Cyn bod camau rhagweithiol yn cael eu cymryd mewn perthynas â'r rhan hon
o'r canllawiau newydd, ystyrir bod angen esboniad manylach ynghyd â
thempled enghreifftiol ar gyfer llythyr y gellid ei ddefnyddio'n genedlaethol fel
bod pob Adolygiad Dynladdiad Domestig yn ymdrin â'r mater sensitif hwn yn yr
un modd yn union.

Argymhelliad Rhif 3
Dylai Cadeirydd Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Pen-y-bont ar
Ogwr ofyn i'r Swyddfa Gartref am eglurhad pellach o baragraffau
99 a 100 yng Nghanllawiau newydd y Swyddfa Gartref ar Gynnal
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Adolygiadau Dynladdiad Domestig a gyhoeddwyd ym mis Rhagfyr
2016, yn enwedig o ran y term ‘The Department of Health is clear
that, where there is evidence to suggest that a person is
responsible for the death of the victim their confidentiality should
be set aside in the greater public interest’, a dylai’r Swyddfa Gartref,
ar y cyd â Chyrff Rheoleiddio Meddygol, yr Adran Iechyd a
Llywodraeth Cymru, gynhyrchu llythyr templed enghreifftiol y
gellid ei ddefnyddio'n Genedlaethol i hysbysu'r cyflawnwyr bod eu
gwybodaeth feddygol yn mynd i gael ei datgelu yn ogystal â
hysbysu asiantaethau iechyd ynghylch y broses hon hyd yn oed os
na chafwyd caniatâd gan y cyflawnwr.
7.

Casgliadau

7.1

Nid oedd Mary yn berson iach. Roedd afiechydon hirdymor arni ac ar y cyd â
marwolaethau perthnasau roedd ei ffrind gorau’n aml yn ei gweld dan straen.
Roedd hi'n poeni am ei dyfodol ariannol hi ei hun a dyfodol ariannol y busnes
teuluol, a hithau wedi cael ei gadael mewn dyled sylweddol ar ôl marwolaeth ei
gŵr. Roedd hi'n ofni y byddai'n colli ei chartref oherwydd y dyledion ac y
byddai'n dod yn ddigartref. Pan geisiodd Josh gyflawni hunanladdiad, collwyd
cyfle i gynnal asesiad risg ar ddiogelwch Mary.

7.2

Dioddefodd Mary gam-drin emosiynol hefyd gan ddau o'i meibion, P a Josh.
Roedd eu bywydau hwythau’n gythryblus. Trodd y ddau at eu mam am gymorth
ar adegau pan mai hi oedd yr un ac arni angen cymorth.

7.3

Mae’n amlwg na allai hi gyfrif ar ei meibion, Josh a P, i barhau i redeg y busnes.
Mae'n ymddangos bod gan y ddau broblemau camddefnyddio alcohol a oedd
yn ysbeidiol ac yn hirdymor ac yn eu hatal rhag canolbwyntio ar y busnes.

7.4

Cafodd P fewnbynnau sylweddol gan y gwasanaethau iechyd ac iechyd
meddwl ond ni chafodd ei gamddefnydd o alcohol ei leihau’n sylweddol er
gwaethaf yr ymyriadau a gafodd. Dylai risg P i bob menyw yn ei fywyd fod wedi'i
hasesu.

7.5

Cafodd marwolaeth Josh effaith wael ar P ac fe barhaodd ei sefyllfa i
waethygu’n gyflym. Gwaethygodd ei iechyd meddwl ond nid yw'n ymddangos
bod llawer o ystyriaeth wedi’i rhoi i'r ffordd yr oedd Mary'n ymdopi ag ef.
Symudodd i mewn gyda hi am ei bod hi’n teimlo'n flin ei fod wedi cael ei wneud
yn ddigartref ond nid oes unrhyw dystiolaeth ei fod wedi bod yn gefn i’w fam.
Barn cyfranwyr i'r adolygiad o'r tu allan i'r teulu yw bod Josh a P wedi cymryd
mantais ar Mary yn ariannol.

7.8

Ar brynhawn llofruddiaeth Mary, roedd Kurt a P yn nhŷ Mary yn dadlwytho fàn.
Aeth P i'r dafarn leol a dechrau yfed. Ymunodd Kurt ag ef rywbryd yn
ddiweddarach, ond gadawodd Kurt y tŷ tafarn ar ôl cyfnod o amser a gadael P
yno. Yn ystod yr oriau a ddilynodd, bu P a Mary yn dadlau ac yna fe ymosododd
ef arni yn ei chartref ei hun.

7.9

Yn Llys y Goron ym mis Ebrill 2016, cafwyd P yn euog o lofruddiaeth.
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7.10 Yn ei dystiolaeth, honnodd P ei fod wedi colli ei dymer a tharo allan ar ei fam
gan ei lladd. Mae'n amlwg bod yr ymosodiad ar Mary yn sydyn a threisgar.
7.11 Er bod sefydlogrwydd meddyliol P yn amrywio o bryd i'w gilydd, nid oedd
unrhyw dystiolaeth uniongyrchol i ddangos ei fod wedi bod yn dreisgar i'r fath
raddau fel ei fod wedi achosi anaf i'w fam yn flaenorol. Mae adroddiadau'n
awgrymu na allai hi ymdopi ag ef ond nid oedd trais corfforol yn rhywbeth a
oedd yn amlwg ac ni wnaeth unrhyw gŵyn am anaf corfforol wrth ddwylo P. Yr
hyn sydd wedi dod yn amlwg yn ystod yr adolygiad hwn yw bod Mary wedi profi
rheolaeth a dylanwad trwy orfodaeth am flynyddoedd lawer gan P yn arbennig,
ac yn anffodus ni hysbyswyd unrhyw asiantaeth am hynny.

Rhestr o Argymhellion

Argymhelliad Rhif 1

Tudalen 23

Dylai Bwrdd Cynllunio Ardal Camddefnyddio Sylweddau Bae'r Gorllewin
a darparwyr triniaeth sicrhau bod cwestiynau ynglŷn â cham-drin
domestig yn cael eu gofyn a'u cofnodi fel rhan o'r broses asesu a
chynllunio/adolygu gofal.

Argymhelliad Rhif 2

Tudalen 23

Dylai Grŵp Gweithredol Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Pen-y-bont
ar Ogwr gymryd cyfrifoldeb am gydlynu gwaith i godi ymwybyddiaeth o
gam-drin domestig o bob math yn y gymuned ymhlith dioddefwyr a
chyflawnwyr ac ymwybyddiaeth ynghylch sut i adnabod a rhoi gwybod
am bryderon ynghylch cam-drin domestig. Cyfeirio dioddefwyr a
chyflawnwyr at gymorth ac arweiniad.

Argymhelliad Rhif 3

Tudalen 28

Dylai Cadeirydd Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Pen-y-bont ar Ogwr
ofyn i'r Swyddfa Gartref am eglurhad pellach o baragraffau 99 a 100 yng
Nghanllawiau newydd y Swyddfa Gartref ar Gynnal Adolygiadau
Dynladdiad Domestig a gyhoeddwyd ym mis Rhagfyr 2016, yn enwedig o
ran y term ‘The Department of Health is clear that, where there is evidence
to suggest that a person is responsible for the death of the victim their
confidentiality should be set aside in the greater public interest’, a dylai’r
Swyddfa Gartref, ar y cyd â Chyrff Rheoleiddio Meddygol, yr Adran Iechyd
a Llywodraeth Cymru, gynhyrchu llythyr templed enghreifftiol y gellid ei
ddefnyddio'n Genedlaethol i hysbysu'r cyflawnwyr bod eu gwybodaeth
feddygol yn mynd i gael ei datgelu yn ogystal â hysbysu asiantaethau
iechyd ynghylch y broses hon hyd yn oed os na chafwyd caniatâd gan y
cyflawnwr.
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