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Rhagarweiniad  

Carchar lleol preifat categori B  yw Parc sy’n cael ei redeg gan gwmni G4S Care and Justice 
Services Ltd.  Ar adeg yr arolygiad, roedd y carcharorion yn cynnwys oedolion gwryw a gafwyd 
yn euog, troseddwyr rhyw ar remand (oedolion), troseddwyr ifanc ar remand ac a gafwyd yn 
euog ac uned pobl ifanc y byddwn yn adrodd ar wahân arni. Roedd yn garchar mewn cyfnod o 
drawsnewid, gyda chyfleusterau llety newydd agor a chynlluniau i symud i ffwrdd o’r ochr 
remand i ganolbwyntio mwy ar hyfforddiant. Dyma’r carchar mwyaf o bell yng Nghymru, a chyn 
bo hir bydd ganddo boblogaeth o 1,600, tua 40% o’r holl garcharorion yn y Dywysogaeth. Mae 
maint Parc a’i amryw rolau yn awgrymu ei fod ar y ffordd i fod y carchar mwyaf enfawr yng 
Nghymru.  
 
O ystyried ystod y sialensau yn wynebu Parc, roedd yn wych o beth bod y carcharorion yn 
dweud eu bod yn teimlo'n ddiogel. Roedd y gweithdrefnau i sicrhau diogelwch, ar y cyfan, yn 
foddhaol, gan gynnwys trefniadau rhesymol i leihau trais a chefnogaeth dda i rai oedd mewn 
perygl o ladd eu hunain. Roedd camddefnyddio sylweddau yn gymharol isel, gyda chymorth 
clinigol da i ddefnyddwyr problematig. Ar y cyfan roedd diogelwch yn gymesur, er bod angen 
gwella’r trefniadau i fonitro’r defnydd o rym a dyfarniadau.  
 
Roedd y berthynas rhwng y staff a’r carcharorion yn rhesymol, ond roedd angen cryfhau hyn 
ymhellach drwy wella’r cynllun swyddogion personol. Roedd y gaplaniaeth yn darparu 
gwasanaeth da. Roedd cysylltiadau hiliol yn cael eu rheoli’n dda ond roedd angen gwneud 
mwy mewn meysydd amrywiaeth eraill, er enghraifft i roi sylw i anghenion carcharorion anabl a 
gwladolion tramor. Ar adeg yr arolygiad, roedd y ddarpariaeth gofal iechyd yn wael a rhai 
agweddau'n gwbl ddi-drefn. Roedd G4S yn ddiweddar wedi canslo’r contract gyda'r darparwr 
presennol ac ar fin dechrau darparu'r gwasanaeth yn fewnol. 
 
Nid oedd digon o weithgareddau i bwrpas ac roedd gormod o garcharorion yn treulio gormod o 
amser dan glo. Roedd hyn yn bryder arbennig o ystyried y bwriad i gynyddu’r niferoedd a’r 
dyhead i symud tuag at fwy o rôl hyfforddi. Fodd bynnag, roedd ansawdd y dysgu a’r sgiliau yn 
dda ac roedd angen adeiladu ar hyn. Roedd y ddarpariaeth llyfrgell yn anfoddhaol ond roedd 
Addysg Gorfforol, ar y cyfan, yn dda. 
 
Roedd rheolaeth strategol o adsefydlu dal heb roi sylw i’r newidiadau yn y boblogaeth er mwyn 
sicrhau bod y ddarpariaeth yn ddigonol i gwrdd â risgiau ac anghenion newydd, yn ogystal â’r 
rhai presennol. Roedd y trefniadau rheoli troseddwyr yn dda ac wedi eu hintegreiddio’n dda 
gyda gweddill y carchar. Roedd ystod rhesymol o ddarpariaeth ar gael ynghyd â’r rhan fwyaf 
o'r llwybrau adsefydlu, ac roedd cymorth ar gyfer materion teuluol yn eithriadol dda.  
 
Mae’r sialensau o ran maint a chymhlethdod sy’n wynebu Parc yn aruthrol, ond mae’n glod i’r 
sefydliad bod yr arolygiad dirybudd hwn wedi gweld llawer o gryfderau y gallai'r carchar 
adeiladu arnynt. Fodd bynnag, rydym hefyd wedi nodi nifer o wendidau a diffyg paratoi ar gyfer 
agweddau ar ei rôl newydd y bydd angen rhoi sylw iddynt os yw Parc i gwrdd â’r disgwyliadau 
anferth y bydd angen iddo eu bodloni. 

 

 

Nick Hardwick       Rhagfyr 2010 
Prif Arolygydd Carchardai EM 
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Tudalen ffeithiau  

Tasg y sefydliad  
Carchar lleol categori B yw Parc sy’n cynnwys carcharorion gwryw (oedolion) a gafwyd yn euog, 
troseddwyr rhyw ar remand ac a gafwyd yn euog, pobl ifanc a throseddwyr ifanc ar remand ac a gafwyd 
yn euog.  
 
Statws y carchar 
Yn cael ei redeg yn breifat gan gwmni G4S Care & Justice Services Ltd. 
 
Rhanbarth / Adran  
Cymru 
 
Niferoedd a gedwir yno 
1134 (585 o oedolion, 115 o droseddwyr rhyw (oedolion), 374 o droseddwyr ifanc a 60 o bobl ifanc)  
 
Llety arferol ardystiedig  
839 
   
Capasiti gweithredol 
1138   
 
Dyddiad yr arolygiad llawn diwethaf 
7-11 Gorffennaf 2008  
 
Hanes byr 
Wedi’i leoli ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn Ne Cymru, Parc oedd y carchar cyntaf i gael ei adeiladu yn y 
DU o dan fenter cyllid preifat (PFI) y llywodraeth. Mae gan gwmni G4S Care & Justice Ltd gontract 
gweithredu 25 mlynedd i redeg y carchar ar ran Gwasanaeth Carchardai EM. Agorodd Parc yn 
Nhachwedd 1997 ac mae gan y contract 12 mlynedd arall i redeg.  
 
Disgrifiad byr o’r unedau preswyl 
Bloc llety A: pedair uned gyda 75 o gelloedd ar dri landing orielog.  Mae’r rhan fwyaf yn dal hyd at 110 o 

garcharorion mewn celloedd sengl a dwbl. 
Alpha 1 Llety cymysg safonol, troseddwyr ifanc / oedolion  
Alpha 2  Llety cymysg dros y cyfnod cynefino, oedolion / troseddwyr ifanc  
Alpha 3  Llety safonol i oedolion  
Alpha 4  Llety uwch i oedolion  

 
Bloc llety B: pedair uned gyda 75 o gelloedd ar dri landing orielog.  Mae’r rhan fwyaf yn dal hyd at 110 o 
garcharorion mewn celloedd sengl a dwbl. 

Bravo 1  Llety safonol i droseddwyr ifanc  
Bravo 2  Uned deuluol gymysg i oedolion / troseddwyr ifanc  
Bravo 3  Uned trin cyffuriau gymysg i oedolion / troseddwyr ifanc 
Bravo 4  Llety uwch i droseddwyr ifanc 
 

Bloc llety C: Un uned yn dal 55 o garcharorion mewn celloedd sengl. 
Charlie  Llety cymysg uwch a mwy, yn dal oedolion / troseddwyr ifanc 

 
Bloc llety D: Un uned yn dal 120, y rhan fwyaf mewn celloedd dwbl 

Delta  Llety cymysg i droseddwyr rhyw (oedolion ac ifanc) 
Echo 1  Uned pobl ifanc 
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Echo 2  Yr uned gofal a gwahanu 
 

Golf 1  Yr uned pobl ifanc 
 

Hotel 1  Cleifion mewnol gofal iechyd 
 
 
Contractwr hebrwng 
Reliance 
 
Comisiynydd a darparwyr gwasanaethau iechyd 
Comisiynydd:  Bwrdd Iechyd Lleol Bro Morgannwg Abertawe 
Darparwr: Primecare – ond wedi dod â’r ddarpariaeth yn fewnol ar 27 Medi 2010 
 
Darparwyr dysgu a sgiliau 
Yn cael eu darparu’n fewnol 
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Crynodeb o garchar iach  

Rhagarweiniad  

HP1 Mae’r adroddiadau arolygu i gyd yn cynnwys crynodeb o’r amodau ac o sut y caiff y 
carcharorion eu trin, ar sail y pedwar prawf o garchar iach a gyflwynwyd gyntaf gan yr 
arolygiaeth yn yr adolygiad thematig Suicide is everyone's concern, a gyhoeddwyd 
ym 1999.  
Y meini prawf yw:  

 Diogelwch bod carcharorion, hyd yn oed y rhai mwyaf agored i 
  niwed, yn cael eu dal yn ddiogel 

Parch bod carcharorion yn cael eu trin gyda pharch i’w 
 hurddas fel pobl 

 Gweithgareddau i bwrpas bod carcharorion yn gallu, ac y disgwylir iddynt, gymryd 
 rhan mewn gweithgareddau sy’n debygol o fod o fudd 
 iddynt   

 Adsefydlu bod carcharorion yn cael eu paratoi ar gyfer eu 
 rhyddhau i’r gymuned a’u helpu i leihau unrhyw 
 debygolrwydd y byddant yn aildroseddu. 

HP2 O dan bob prawf, rydym yn gwneud asesiad o’r canlyniadau i’r carcharorion ac, felly, 
o berfformiad cyffredinol y sefydliad yn erbyn y prawf. Mewn rhai achosion, effeithir ar 
y perfformiad hwn gan faterion sydd y tu allan i reolaeth uniongyrchol y sefydliad, a lle 
mae angen i’r Gwasanaeth Rheoli Troseddwyr Cenedlaethol roi sylw iddynt.  
 
- mae'r canlyniadau ar gyfer carcharorion yn dda yn erbyn y prawf carchar iach 
hwn. 
Nid oes unrhyw dystiolaeth bod y canlyniadau i garcharorion yn cael eu heffeithio'n 
andwyol mewn unrhyw faes pwysig. 
 
- mae'r canlyniadau ar gyfer carcharorion yn weddol dda yn erbyn y prawf 
carchar iach hwn. 
Mae tystiolaeth o ganlyniadau andwyol i garcharorion dim ond mewn nifer fach o 
feysydd. Yn y mwyafrif, nid oes unrhyw bryderon mawr. Mae gweithdrefnau i ddiogelu 
canlyniadau yn eu lle.  
 
- nid yw’r canlyniadau ar gyfer carcharorion yn ddigon da yn erbyn y prawf 
carchar iach hwn. 
Mae tystiolaeth bod y canlyniadau ar gyfer carcharorion yn cael eu heffeithio’n 
andwyol mewn sawl maes neu yn enwedig yn y meysydd hynny sydd bwysicaf i les y 
carcharorion. Mae problemau / pryderon, os na roddir sylw iddynt, yn debygol o ddod 
yn feysydd o bryder difrifol. 
 
- mae'r canlyniadau ar gyfer carcharorion yn wael yn erbyn y prawf carchar iach 
hwn. 
Mae tystiolaeth bod y canlyniadau i garcharorion yn cael eu heffeithio'n ddifrifol gan yr 
arferion presennol. Mae’r carchar yn methu â sicrhau hyd yn oed triniaeth foddhaol 
a/neu amodau boddhaol i’r carcharorion. Mae angen cymryd camau ar unwaith i 
gywiro hyn.  
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Diogelwch  

HP3 Roedd y gweithdrefnau derbyn a noson gyntaf yn awtomatig yn hytrach na’n 
gynorthwyol. Roedd gormod o amser cynefino’n cael ei dreulio dan glo yn y celloedd. 
Roedd y rhan fwyaf o’r carcharorion yn teimlo’n ddiogel. Roedd y trefniadau lleihau 
trais a gwrth-fwlio yn gweithio'n foddhaol. Roedd sylw da’n cael ei roi i adnabod 
unrhyw ddynion oedd yn cyflwyno risg hunanladdiad a hunan-niwed ond roedd angen 
gwella’r trefniadau monitro presennol. Roedd yr uned wahanu yn cynnig cyfleusterau 
sylfaenol ond derbyniol. Roedd y gweithdrefnau diogelwch yn rhesymol ond roedd 
angen mwy o graffu ar ddyfarniadau a’r defnydd o rym. Roedd yr arwyddion o gymryd 
cyffuriau anghyfreithlon yn isel ac roedd cymorth clinigol da i rai ar driniaeth 
cyfnewidion opioid. Roedd y canlyniadau ar gyfer carcharorion yn weddol dda yn 
erbyn y prawf carchar iach hwn.  

HP4 Yn ein harolwg, roedd argraffiadau cyffredinol y carcharorion o’u triniaeth wrth gael eu 
derbyn yn is na’r ffigur cymharol1. Roedd y broses dderbyn yn awtomatig yn hytrach 
na’n gynorthwyol, er bod ‘Cyfeillion Mewnol’ yn gymorth. Roedd y dynion i gyd yn cael 
galwad ffôn am ddim a phecynnau derbyn ond nifer gymharol isel yn ein harolwg a 
ddywedodd eu bod wedi cael cymryd cawod ar y diwrnod iddynt gyrraedd.  

HP5 Roedd angen gwella'r gweithdrefnau noson gyntaf a dywedodd lai na’r ffigur cymharol 
eu bod yn teimlo’n ddiogel ar eu noson gyntaf.  Nid oedd rhai cyfweliadau wedi nodi 
statws amlwg agored i niwed rhai ohonynt, ac nid oedd y celloedd i'r newydd 
ddyfodiaid yn barod ar eu cyfer. Nid oedd lleoliad celloedd y newydd ddyfodiaid wedi’i 
nodi’n glir ac roedd diffyg ymwybyddiaeth y byddai efallai angen sylw arbennig arnynt.  

HP6 Bron yn ddieithriad, roedd y carcharorion yn cymryd rhan yn y rhaglen gynefino ond 
dywedodd lai na’r ffigur cymharol ei bod wedi rhoi sylw i bopeth yr oeddent am ei 
wybod.  Dim ond sesiynau cynefino anffurfiol byr oedd yn cael eu darparu, y rhan 
fwyaf gan ddim ond un swyddog a heb fawr ddim cyfraniad gan eraill. Roedd 
asesiadau addysg a chyfweliadau adsefydlu’n cael eu cynnal yn ystod y cyfnod 
cynefino ond roedd llawer o’r amser yn cael ei dreulio dan glo. 

                                                 
1 Methodoleg yr arolygiad: Mae yna bump ffynhonnell allweddol ar gyfer arolygu: arsylwi; arolygon o 

garcharorion; trafodaethau gyda charcharorion; trafodaethau gyda staff a thrydydd partïon perthnasol; a 

dogfennau neu waith papur. Yn ystod arolygiadau, rydym yn defnyddio dulliau cymysg o gasglu data, gan 

gymhwyso methodolegau ansoddol a meintiol. Mae’r holl ddarganfyddiadau a’r dyfarniadau yn cael eu 

triongli, sy’n gwneud y data a gesglir yn fwy dilys. Dengys ganlyniadau’r arolwg ymateb cyfunol (mewn 

canrannau) y carcharorion sy’n cael eu harolygu yn y carchar dan sylw o’u cymharu â’r ymateb cyfunol 

(mewn canrannau) gan ymatebwyr yn yr holl garchardai o’r math hwnnw (y ffigur cymharol). Lle cyfeirir yn 

yr adroddiad at gymhariaeth rhwng y ddwy set yma o ffigurau, dim ond gwahaniaethau ystadegol 

arwyddocaol sy’n cael eu cymharu. Arwyddocâd ystadegol yw ffordd o amcanu pa mor debygol y mae 

gwahaniaeth rhwng dwy sampl yn dangos gwahaniaeth gwirioneddol rhwng y poblogaethau y cymerwyd y 

samplau ohonynt, yn lle gwahaniaeth drwy siawns yn unig. Os yw canlyniad yn annhebygol iawn o fod 

wedi codi drwy siawns, dywedwn ei fod yn ‘ystadegol arwyddocaol’. Mae’r lefel arwyddocâd wedi’I gosod 

ar 0.05, sy’n golygu mai dim ond 5% o siawns sydd bod y gwahaniaeth mewn canlyniadau wedi digwydd 

drwy siawns. (Wedi’i addasu o’rDictionary of Forensic Psychology: Arolygiaeth Carchardai EM.) 
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HP7 Roedd y rhan fwyaf o’r carcharorion yn teimlo’n ddiogel ac roedd yn glod i’r carchar 
bod troseddwyr rhyw ym mloc llety D yn teimlo’n arbennig o ddiogel. Ar y cyfan, roedd 
gan yr unedau byw awyrgylch hamddenol ac roeddent yn hawdd i’w goruchwylio ond 
roedd angen goruchwyliaeth fwy effeithiol adeg prydau bwyd.  Roedd oedolion ifanc 
wedi eu gor-gynrycholi mewn digwyddiadau treisgar ac yn awr yn gymysg gyda 
charcharorion hŷn ar rai unedau, ond roedd yn rhy fuan i gadarnhau'r farn y byddai 
hyn yn arwain at leihad cyffredinol mewn digwyddiadau treisgar. Roedd ymddygiad 
gwrthgymdeithasol a bwlio posibl yn cael eu monitro'n weddol, gyda’r rhesymau dros 
ymddwyn yn wael yn cael eu hymchwilio a’u herio, ond roedd angen ymchwilio’n fwy 
trylwyr i gefndir digwyddiadau.   

HP8 Roedd tua 36 digwyddiad o hunan-niwed bob mis. Er eu bod yn lleiafrif o’r 
boblogaeth, roedd y rhan fwyaf ymhlith oedolion ifanc. Roedd dull gofalus tuag at risg, 
gan adlewyrchu'r pryder ynghylch y nifer uchel o ddynion ifanc oedd yn lladd eu 
hunain yn y gymuned leol, ac roedd nifer gymharol uchel o ddogfennau asesu, gofal 
dan glo a gwaith tîm (ACCT) wedi eu hagor.  Roedd cwnselwyr a chaplaniaid yn rhan 
o ddarparu’r gofal ond pur anaml oeddent yn cyfrannu at yr adolygiadau ACCT. 
Roedd parhad y rheolaeth achosion yn anghyson, ac ar y cyfan roedd angen gwella 
ansawdd y gweithdrefnau ACCT. Nid oedd chwilio heb ddillad ar gyfer carcharorion 
oedd mewn perygl o hunan-niwed yn cael ei fonitro i sicrhau ei fod yn briodol. Nid 
oedd grŵp ymroddedig o Wrandawyr yn teimlo eu bod yn cael eu cynorthwyo’n dda 
gan y staff i gyd, ac nid oeddent yn cymryd rhan yn y cyfarfod Carchar Mwy Diogel. 
Roedd rhai o’r clychau galw brys yn cymryd gormod o amser i'w hateb.  

HP9 Roedd y gweithdrefnau diogelwch yn gymesur ac roedd asesiadau risg unigol yn cael 
eu gwneud cyn darparu mynediad at weithgareddau. Roedd yr adran ddiogelwch yn 
derbyn llif da o adroddiadau gwybodaeth, gyda’r canlyniadau gofynnol fel profion 
cyffuriau a chwilio celloedd yn cael eu cwblhau’n brydlon. Nid oedd nifer y 
carcharorion ar ymweliadau caeedig yn uchel ond nid oedd unrhyw feini prawf clir ac 
nid oedd rhai penderfyniadau wedi eu cysylltu’n uniongyrchol i’r ymweliadau.  

HP10 Roedd yr uned wahanu, ar y cyfan, yn lân. Roedd newydd ddyfodiaid i’r uned yn cael 
eu chwilio heb ddillad yn awtomatig, a oedd yn amhriodol. Roedd y gyfundrefn yn 
sylfaenol ond yn foddhaol, gydag ymarfer corff, cawodydd a defnydd o’r ffôn pob 
dydd. Roedd y staff yn broffesiynol a pharod i helpu a’r rhyngweithio’n gadarnhaol, 
ond roedd y cofnodion ysgrifenedig a’r adolygiadau yn fecanyddol heb ddigon o 
dargedau priodol i helpu’r dynion i ddychwelyd i’r prif garchar.  Roedd un dyn gyda 
phroblemau salwch meddwl yn cael ei ddal yn yr uned wahanu heb gynllun gofal 
priodol na gwybodaeth gefndir. Roedd wedi cael ei symud rhwng gwahanol unedau 
gwahanu yn ystâd G4S wrth iddo aros am wely mewn ysbyty.  

HP11 Roedd ansawdd y dyfarniadau yn amrywio ac yn aml iawn nid oedd digon o 
ymchwilio, ond roedd y cosbau’n gymedrol a chyson. Nid oedd proses gyson o reoli 
ansawdd er mwyn nodi pwyntiau dysgu. Roedd y lefelau o ddefnyddio grym wedi 
codi’n sylweddol ers yr arolygiad diwethaf yn 2008, yn bennaf yn erbyn oedolion 
ifanc. Roedd data cynhwysfawr yn cael ei gasglu ond ychydig iawn o ddadansoddi 
manwl oedd yn cael ei wneud. Roedd angen i reolwyr graffu mwy ar gofnodion i 
sicrhau bod y defnydd o rym bob amser wedi’i gyfiawnhau ac nad oedd llety arbennig 
yn cael ei ddefnyddio am ddim mwy nag oedd yn hollol angenrheidiol.  

HP12 Ar 5.9%, roedd yr hap-brofion cyffuriau gorfodol positif am y flwyddyn hyd yma yn 
gymharol isel.  Roedd y rhaglen profion gorfodol yn cael ei chyd-gysylltu’n dda. Yn 
gyffredinol, roedd 10% o'r boblogaeth yn cael ei phrofi bob mis, gan gynnwys lefel 
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uchel o brofion amheuaeth, er bod y gyfradd bositif ond yn 29%. Nid oedd 
carcharorion newydd gyrraedd a oedd yn gaeth i gyffuriau bob amser yn cael 
rhyddhad rhag symptomau ar y noson gyntaf ond roedd gan y carchar bellach 
drefniadau hyblyg i ragnodi cyfnewidion opioid ar sail angen. Cynhaliwyd adolygiadau 
clinigol rheolaidd ond nid oedd cymorth y nyrs arbenigol yn ddigonol i’r niferoedd. 
Roedd cydweithio da gyda’r timau cwnsela, asesu, cyfeirio ymlaen, cynghori a gofal 
trwodd (CARAT). Roedd dynion ar driniaeth cyfnewidion opioid yn cael eu hatal yn 
annheg rhag symud ymlaen i’r lefel uwch ar gyfer cymhellion ac ennill breintiau (IEP).  

Parch  

HP13 Roedd y berthynas rhwng y staff a’r carcharorion yn weddol gadarnhaol ond roedd 
angen datblygu mwy ar waith y swyddogion personol. Roedd yr unedau preswyl yn 
lân a golau. Ychydig o’r carcharorion oedd yn fodlon gyda’r bwyd. Roedd trefniadau'r 
siop yn foddhaol. Ar y cyfan, roedd y cynllun IEP yn deg. Roedd y ddarpariaeth gan y 
gaplaniaeth yn dda. Roedd cysylltiadau hiliol yn gadarnhaol ond roedd angen mwy o 
waith mewn meysydd amrywiaeth eraill, yn enwedig i garcharorion gydag 
anableddau. Dywedodd y carcharorion fod yna oedi gyda rhai ceisiadau, ond ni allem 
olrhain hyn. Roedd y rhan fwyaf o’r cwynion yn derbyn atebion priodol. Roedd y 
gwasanaethau iechyd yn wael ac nid oedd yn diwallu anghenion y carcharorion. Nid 
oedd y canlyniadau ar gyfer carcharorion yn ddigon da yn erbyn y prawf carchar iach 
hwn.  

HP14 Roedd gan garcharorion mewn grwpiau farn gymysg ynghylch pa mor barod oedd y 
staff i’w helpu ond roedd gan y rhan fwyaf rywun o blith y staff y gallent droi atynt am 
gymorth. O'r cyfweliadau a gawsom gyda 30 o garcharorion, roedd y rhan fwyaf yn 
gadarnhaol ynghylch y berthynas. Er yn dal i fod yn is na’r ffigur cymharol, yn ein 
harolwg, dywedodd fwy o garcharorion nag yn 2008 fod y rhan fwyaf o'r staff yn eu 
trin gyda pharch. Roedd carcharorion agored i niwed yn arbennig o gadarnhaol. 
Gwelsom ryngweithio da ar y cyfan, gan gynnwys defnyddio enwau cyntaf rhwng 
swyddogion a charcharorion, ond dywedodd lai na’r ffigur cymharol fod ganddynt 
swyddog personol neu eu bod yn ddefnyddiol. Fel arfer roedd y swyddogion personol 
yn cadw cofnodion wythnosol yn ffeiliau pob adain, y rhan fwyaf yn sylwadau ar 
ymddygiad y carcharorion a dim sôn am broblemau teuluol neu amcanion adsefydlu a 
fawr ddim tystiolaeth o ryngweithio.  

HP15 Roedd yr unedau byw yn olau, glân a gyda digon o le ond roedd safon paentio’r 
celloedd yn wael. Roedd y celloedd rhwng dau yn gyfyng ac nid oedd ganddynt i gyd 
gwpwrdd gyda chlo. Gallai’r carcharorion gael cawod bob dydd, roeddent yn cael 
dillad gwelyau yn rheolaidd ac roedd mynediad da at wasanaeth golchi dillad. Ar rai 
unedau, nid oedd mynediad trefnus at ddeunyddiau glanhau ac eitemau ymolchi. 
Roedd angen rhoi sylw ar frys i broblemau parhaus gyda system larwm tân oedd 
newydd ei gosod i sicrhau ei bod yn ddiogel.  

HP16 Roedd monitro’r cynllun IEP wedi gwella i sicrhau ei fod yn cael ei weithredu’n fwy 
cyson. Ychydig iawn o garcharorion oedd yn cael eu rhoi ar y lefel sylfaenol. Roedd y 
cynllun, gan amlaf, yn gweithredu ar sail adroddiadau ymddygiad yn hytrach na 
chydymffurfio gyda chynlluniau dedfrydu. Roedd rhai breintiau i rai ar lefel uwch, fel 
mwy o gymdeithasu a mynediad at adeiniau ‘lefel uwch’ a oedd yn caniatáu mwy o 
amser allan o'r gell, wedi eu cyfyngu oherwydd y prinder llety. Byddai hyn yn gwella 
oherwydd roedd unedau newydd ar fin agor.  
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HP17 Nid oedd llawer yn fodlon iawn gyda'r bwyd ac roedd y boddhad yn ein harolwg wedi 
gostwng yn sylweddol ers 2008. Roedd toriadau i'r gyllideb arlwyo wedi cael e’faith ar 
y safon. Nid oedd fawr ddim ymgynghori ynghylch y bwyd. Nid oedd tymheredd y 
bwyd yn cael ei fesur yn gyson ac nid oedd holl staff y cownteri gweini wedi eu 
gwisgo na’u hyfforddi’n briodol.  

HP18 Roedd uned ffydd helaeth newydd ar gael, gyda chyfleusterau da i amrediad o 
grefyddau.  Roedd carcharorion yr holl brif grefyddau’n gallu mynychu gwasanaethau 
priodol ac roedd y caplaniaid yn darparu ystod eang o waith bugeiliol.  

HP19 Roedd y polisi amrywiaeth yn canolbwyntio’n bennaf ar gydraddoldeb hiliol ac nid 
oedd yn rhoi sylw i’r holl feysydd amrywiaeth. Gwan oedd y cymorth i garcharorion 
gydag anableddau, heb unrhyw asesiad clir o anghenion neu gynlluniau gofal yn cael 
ei wneud. Roedd y cyfleusterau a’r addasiadau corfforol yn anfoddhaol, hefyd y 
cynlluniau i wagu'r adeilad. Roedd grŵp trafod poblogaidd ym mloc llety D i 
garcharorion hŷn ond ychydig iawn o ddim arall i ddynion hŷn, ac nid oedd eu 
hanghenion yn cael eu nodi fel mater o drefn. Yn flaenorol, roedd grwpiau wedi cael 
eu rhedeg i garcharorion hoyw a charcharorion o gymunedau Sipsiwn, Roma a 
Theithwyr, ond roedd y rhain wedi dod i ben oherwydd diffyg diddordeb yn ôl pob 
golwg, ac nid oedd unrhyw drefniadau cymorth eraill. Roedd cyswllt da gyda grwpiau 
cymunedol allanol heb gael ei drosi yn waith cyson yn y carchar. 

HP20 Ar y cyfan, roedd gwaith cydraddoldeb hiliol yn dda ac wedi'i arwain yn effeithiol. Ar y 
cyfan, roedd y dynion duon a lleiafrifol mewn grwpiau yn gadarnhaol ond nid oeddent 
yn hollol siŵr bod swyddi ar yr adeiniau’n cael eu dyrannu’n deg ac nid oedd y swyddi 
hyn yn cael eu monitro’n benodol. Roedd peth o’r data monitro yn gyson y tu allan i’r 
ystod, fel cwynion ac IEP, ond nid oedd yn glir a oedd yr anghysondebau hyn yn cael 
eu trafod neu gamau’n cael eu cymryd i’w cywiro. Yn ein harolwg, ychydig iawn o 
wahaniaethau mawr rhwng dynion duon a lleiafrifol ethnig a dynion eraill y soniwyd 
amdanynt, er i lai ddweud bod y rhan fwyaf o'r staff yn eu trin gyda pharch. Roedd 
unrhyw adroddiadau o ddigwyddiadau hiliol yn cael eu hymchwilio’n drylwyr, eu delio 
gyda nhw’n dda ac yn cael eu craffu'n allanol. Roedd unrhyw hiliaeth yn cael ei 
herio’n dda, gan gynnwys drwy gyrsiau amrywiaeth i garcharorion, a pheth gwaith 
gyda’r unigolion.  

HP21 Roedd angen datblygu’r gwasanaethau i garcharorion a oedd yn wladolion tramor. 
Nid oedd y polisi gwladolion tramor yn seiliedig ar ddadansoddi anghenion ac nid 
oedd unrhyw gynllun gweithredu i symud pethau ymlaen. Nid oedd y pwyllgor 
gwladolion tramor, a oedd heb unrhyw gynrychiolaeth gan y carcharorion, wedi cwrdd 
ers rhai misoedd ac nid oedd gan gynrychiolwyr y carcharorion ryddid i symud o 
gwmpas na chefnogaeth i gyflawni eu rôl yn effeithiol. Roedd rhywfaint o hyfforddiant 
defnyddiol wedi’i ddarparu’n ddiweddar i annog staff i ddefnyddio gwasanaethau 
cyfieithu dros y ffôn. Roedd Asiantaeth Ffiniau’r DU yn cynnal cymorthfeydd rheolaidd 
i roi gwybodaeth am faterion mewnfudo ac roedd y swyddog cyswllt gwladolion 
tramor yn gallu rhoi carcharorion mewn cysylltiad â chynghorwyr cyfreithiol 
annibynnol i drafod materion mewnfudo.  

HP22 Roedd ceisiadau’n cael eu cofnodi ond ddim eu holrhain na’u monitro. Yn ein 
harolwg, dywedodd lai na’r ffigur cymharol fod ceisiadau’n derbyn sylw’n ddi-oed a 
dywedodd lawer o’r carcharorion eu bod yn gorfod ail-gyflwyno eu ceisiadau, yn 
enwedig ar gyfer materion adsefydlu fel cynnydd eu ceisiadau cyrffyw cadw yn y 
cartref. Gyda rhai eithriadau, roedd yr ymatebion i’r cwynion ar y cyfan yn gwrtais, yn 
gryno ac yn amserol. Roeddent yn cael eu monitro yn ôl pwnc a lleoliad a chwynion 
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am ofal iechyd oedd y maes cwyno mwyaf. Roedd gwybodaeth briodol am 
wasanaethau cymorth mechnïaeth yn cael ei rhoi i’r holl newydd ddyfodiaid ond nid 
oedd gwaith y swyddogion gwasanaethau cyfreithiol yn cael ei hysbysu’n foddhaol.  

HP23 Nid oedd gwasanaethau gofal iechyd yn cael eu darparu i safon dderbyniol ac roedd 
hyn wedi'i adlewyrchu yng nghanlyniadau gwael yr arolwg. Roedd prinder staffio ers 
tro wedi effeithio’n ddifrifol ar ansawdd y gwasanaeth. Roedd y trefniadau contract ar 
fin cael eu newid ac roedd gwaith recriwtio pwrpasol bellach yn cael ei wneud i lenwi 
swyddi ond, ar adeg yr arolygiad, dim ond y gwaith elfennol oedd yn cael ei wneud ac 
nid i safon foddhaol bob tro. Nid oedd afiechydon cronig yn cael eu rheoli na’u 
hadolygu’n dda. Roedd y system apwyntiadau’n ddi-drefn ac roedd yr ystafell aros 
gyfyng a mwll, lle oedd hyd at 100 o gleifion weithiau’n gorfod aros am oriau, yn 
amgylchedd annerbyniol. Roedd gofal i gleifion mewnol yn dda ond nid oedd angen i 
lawer o’r cleifion fod yno ac, felly, roedd adnoddau staffio prin yn cael eu troi oddi ar 
ddyletswyddau hanfodol eraill. Roedd safon y gwasanaeth deintyddol yn dda gyda 
mynediad cyflym mewn theori, ond nid oedd amryw o'r carcharorion gyda chyfres o 
driniaethau yn cael gwybod am eu hapwyntiadau, gan arwain at orfod aros yn hirach 
nag oedd angen ei wneud, a lefelau uchel o ddim mynychu. Roedd y gwasanaeth 
fferyllol yn foddhaol ond roedd angen adolygu’r drefn gweinyddu moddion i sicrhau eu 
bod yn gyson â mesurau llywodraethu. Roedd peth hyfforddiant ymwybyddiaeth 
iechyd meddwl yn cael ei ddarparu ond roedd y gwasanaethau iechyd meddwl o dan 
gryn bwysau ac yn brin o staff ar gyfer maint y boblogaeth, ac nid oedd seiciatrydd yn 
ymweld yn gyson.  

Gweithgareddau i bwrpas  

HP24 Roedd yr amser allan o’r gell yn amrywio’n eang ond roedd yn wael iawn i rai heb 
weithgareddau pwrpasol ac roedd gormod o’r dynion yn treulio llawer iawn o amser 
dan glo yn eu celloedd. Roedd ansawdd y dysgu a’r sgiliau a’r cyflawni yn dda, ond 
roedd rhy ychydig o leoedd i gyd-fynd ag anghenion y boblogaeth. Dim ond llyfrgell 
fach dros dro oedd yno tra bod un newydd yn cael ei datblygu. Roedd y cyfleusterau 
Addysg Gorfforol a mynediad atynt, ar y cyfan, yn dda, ond ychydig oedd ar gael ar 
gyfer anghenion arbennig. Nid oedd y canlyniadau ar gyfer carcharorion yn ddigon da 
yn erbyn y prawf carchar iach hwn.  

HP25 Roedd yr amser allan o’r gell yn amrywio'n eang o hyd at 12 awr i'r rhai yn yr uned 
'lefel uwch' i gyn lleied â phedair awr i rai heb weithgareddau pwrpasol, ac roedd tua 
300 o'r rheini. Roedd yn amhosibl cyflawni’r 9+ awr ar gyfartaledd fel a honwyd ac 
roedd y ffigur gwirioneddol ymhell o dan hyn. Roedd ymarfer corff a chymdeithasu fel 
arfer yn rheolaidd ond nid oedd gan y carcharorion i gyd gyfle i dreulio awr gyfan yn 
yr awyr iach bob dydd. Ar un bore, roedd 39% o’r carcharorion dan glo yn eu 
celloedd, a 46% y prynhawn canlynol. O’r rhai a oedd y tu allan i’w celloedd, roedd 
nifer fawr yn weithwyr ar yr adeiniau ac nid oedd ganddynt ddigon i’w wneud. Nid 
oeddem yn derbyn bod y carchar yn cwrdd â’r ffigur a gofnodwyd o 26 awr o 
weithgareddau pwrpasol.  

HP26 Roedd yna gynllun strategol defnyddiol ar gyfer dysgu a sgiliau ond roedd angen ei 
ddiwygio i ystyried y newid a fyddai yn y boblogaeth, ac roedd rhai newidiadau 
ymarferol eisoes wedi cael eu gwneud ar gyfer hyn. Yn gyffredinol, roedd amrediad y 
ddarpariaeth yn dda ac ymdrechion wedi eu gwneud i gynnal dosbarthiadau yn ystod 
y cyfnod o aflonyddwch wrth ailddatblygu’r carchar. Ond, roedd rhy ychydig o leoedd 
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gweithgaredd i sicrhau bod y carcharorion i gyd yn cael mynediad at gyflogaeth ac 
addysg. Roedd yr asesiad cychwynnol yn systematig ond nid oedd y canlyniadau bob 
amser yn cyrraedd yr athrawon. Roedd y staff wedi cael hyfforddiant defnyddiol i 
wella eu hymwybyddiaeth o anghenion dysgu ychwanegol y carcharorion ond nid 
oedd digon o gymorth i garcharorion gydag anawsterau dysgu mwy cymhleth neu 
benodol. Nid oedd y gwasanaeth gwybodaeth, cynghori ac arweiniad yn goleuo’r 
cynlluniau dedfrydu’n effeithiol ac nid oedd gan y carcharorion fynediad at gyngor 
annibynnol yn ddigon buan yn eu dedfrydau.  

HP27 Roedd 187 o garcharorion yn dilyn cyrsiau addysg achrededig, y rhan fwyaf yn rhan 
amser, oedd yn isel am boblogaeth o dros 1100. Adlewyrchwyd hyn yn ein harolwg, 
lle dywedodd ond 16%, llai na hanner y ffigur cymharol, eu bod yn cymryd rhan mewn 
gweithgareddau addysg ar y pryd. Roedd ystod y cyrsiau addysg yn dda ac yn 
cynnwys rhai dosbarthiadau gyda’r nos ac ar benwythnos. Adlewyrchwyd safon 
gyffredinol uchel yr addysgu yn y cyflawni a’r safonau da yn y rhan fwyaf o'r 
dosbarthiadau, gyda chymorth defnyddiol gan gyd-bartneriaid. Roedd presenoldeb a 
phrydlondeb yn dda ond roedd llawer o’r sesiynau yn rhy hir. Mewn gormod o 
achosion, roedd dysgwyr gyda sgiliau sylfaenol a aseswyd eisoes i fod yn lefel 1 yn 
cael eu cofrestru ar gyfer dyfarniadau llythrennedd ar y lefel honno, yn lle gosod 
targedau i wella eu sgiliau. Roedd ymdrechion wedi eu gwneud i recriwtio staff oedd 
yn siarad Cymraeg ond, ar y cyfan, roedd angen gwella'r ddarpariaeth i annog 
carcharorion oedd yn siarad Cymraeg i wella eu sgiliau dwyieithrwydd.  

HP28 Roedd 886 o garcharorion wedi cael eu dyrannu i swyddi ond roedd y rhan fwyaf yn 
rhan amser oherwydd prinder gwaith. Roedd llawer o’r swyddi ar yr adeiniau yn 
cadw’r carcharorion yn brysur. Cofnodwyd bod tua 10 o lanhawyr ar bob uned wedi 
cwblhau 6.75 awr o waith y dydd, saith diwrnod yr wythnos, a oedd yn amhosibl. 
Roedd bron i 30% o’r carcharorion heb gael eu dyrannu i weithgareddau ac ychydig 
iawn oedd yn brysur am y rhan fwyaf o’r dydd. Roedd ystod y gweithdai yn dda ac 
roedd carcharorion yn gallu datblygu rhai sgiliau cyflogaeth perthnasol. Roedd 
cynlluniau ar y gweill i gynnal mwy ac roedd gwybodaeth am y farchnad lafur wedi’i 
defnyddio’n dda i oleuo’r datblygiad hwn. Roedd gan y carcharorion gyfle da i ennill 
cymwysterau achrededig mewn gweithdai diwydiannol, gyda mynediad at 
gymwysterau pellach defnyddiol fel tystysgrifau symud a chodi a chardiau o dan y 
Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu. Roedd gan garcharorion agored i niwed gyfle da i 
weithio ond roedd ystod y swyddi ar gael iddynt yn rhy gyfyng.  

HP29 Roedd y gwasanaeth llyfrgell yn un dros dro hyd nes oedd gwaith adeiladu wedi’i 
gwblhau a llyfrgell newydd wedi agor. Roedd yr ystafell yn gyfyng gyda chyfleusterau 
a deunyddiau prin ond roedd rhai adnoddau cyfreithiol diweddar ar gael. Roedd 
canlyniadau'r arolwg ar y defnydd o'r llyfrgell yn isel ond yn debygol o adlewyrchu'r 
ddarpariaeth brin.  

HP30 Roedd y cyfleusterau Addysg Gorfforol a’r amrediad cyfarpar yn dda ac yn cynnwys 
maes Astroturf gyda’r cyfarpar diweddaraf. Ar y cyfan, roedd y mynediad at y gampfa 
yn dda ond nid oedd gan garcharorion agored i niwed yr un cyfle ag eraill. Roedd 
ystod da o ddarpariaeth achrededig ac roedd gan yr hyfforddwyr i gyd gymwysterau 
hyfforddwr campfa drwy’r YMCA. Prin oedd ystod y ddarpariaeth arbennig, fel ar gyfer 
dynion hŷn.  
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Adsefydlu 

HP31 Roedd y gwasanaethau adsefydlu yn cael eu cyfarwyddo’n dda ond roedd angen 
strategaeth ddiwygiedig i gyd-fynd â’r newidiadau i ddod yn y boblogaeth. Roedd y 
trefniadau rheoli troseddwyr a chynllunio dedfrydau yn dda ac roedd gwasanaethau 
ail-integreiddio effeithiol. Roedd ystod rhesymol o raglenni’n cael eu rhedeg. Talwyd 
sylw da iawn i faterion teuluol. Roedd gwasanaethau a rhaglenni priodol i 
ddefnyddwyr sylweddau’n cael eu darparu i’w helpu i adsefydlu’n llwyddiannus. 
Roedd y canlyniadau ar gyfer carcharorion yn dda yn erbyn y prawf carchar iach hwn.  

HP32 Roedd y strategaeth lleihau aildroseddu’n cysylltu’n dda gyda strategaeth ranbarthol 
Cymru ac yn cynnwys gwybodaeth am reoli troseddwyr a chynlluniau gweithredu ar 
gyfer y llwybrau adsefydlu i gyd, er nad oedd gan bob targed ddyddiadau cwblhau. 
Roedd dadansoddiad rhannol o anghenion y carcharorion wedi cael ei wneud y 
flwyddyn flaenorol yn seiliedig ar holiadur, gan roi rhywfaint o wybodaeth ddefnyddiol, 
ond ni wnaed unrhyw ddefnydd o’r wybodaeth o gofnodion y system asesu 
troseddwyr (OASys). Roedd angen dadansoddi anghenion yn fwy effeithiol er mwyn 
gweithredu strategaeth ddiwygiedig ar gyfer y newidiadau i ddod yn y boblogaeth, 
gyda charcharorion mwy hirdymor. Roedd y pwyllgor polisi adsefydlu’n cwrdd yn 
rheolaidd, gyda chynrychiolaeth dda o’r staff ac asiantaethau allanol.  

HP33 Roedd y trefniadau rheoli troseddwyr yn dda, gyda 320 o garcharorion o fewn sgôp. 
Nid oedd unrhyw ôl-waith OASys ac roedd carcharorion newydd yn cael eu dyrannu’n 
sydyn i oruchwylwyr troseddwyr am asesiad cychwynnol. Roedd y cynlluniau 
dedfrydu inni edrych arnynt o ansawdd da, gyda thargedau priodol a threfniadau 
sicrhau ansawdd effeithiol. Roedd gan un-ar-bymtheg o oruchwylwyr troseddwyr 
lwythi achos rhesymol o tua 70, gyda chymysgedd o rai o fewn sgôp rheoli 
troseddwyr a rhai gyda chynlluniau dedfrydu OASys. Roedd rheolwyr troseddwyr o 
Gymru’n cyfrannu’n dda ond roedd llai o gyswllt uniongyrchol gyda rheolwyr 
troseddwyr o Loegr. Roedd y goruchwylwyr troseddwyr yn cael cyswllt da a chyson 
gyda charcharorion o fewn sgôp.  Er nad oedd unrhyw gynlluniau carcharu i rai ar 
remand a dedfryd o lai na 12 mis, roedd y newidiadau i ddod yn y boblogaeth yn 
golygu y byddai hyn yn llai o hepgoriad yn y dyfodol.  

HP34 Roedd yna brosesau addas i adnabod yn sydyn unrhyw garcharor oedd yn destun 
trefniadau gwarchod y cyhoedd. Roedd gwybodaeth yn cael ei rhannu fel bo angen 
ac roedd achosion yn cael eu goruchwylio’n dda mewn cyfarfodydd rheoli misol.  

HP35 Roedd carcharorion yn cael eu blaenoriaethu’n briodol ar gyfer rhaglenni ymddygiad 
troseddol ac nid oedd y rhestrau aros yn rhy hir. Yn ogystal â chyrsiau achrededig, 
roedd yna ystod da iawn o gyrsiau eraill ac ymyriadau, gan gynnwys rhai wedi eu 
dyfeisio i helpu i ysgogi carcharorion i ddilyn cyrsiau'n ymwneud â throseddu. Roedd 
rhai o’r staff adsefydlu wedi awgrymu bod angen ymyriad i ddelio gyda thrais yn y 
cartref. Roedd rhai bylchau eraill yn y ddarpariaeth yn debygol, ond dim ond 
dadansoddiad llawn o anghenion ymddygiad troseddol allai nodi'r rhain.  

HP36 Roedd y gwasanaethau llety yn dda ac roedd yr holl newydd ddyfodiaid yn cael eu 
gweld gan swyddogion llety a thenantiaethau’n cael eu diogelu lle oedd hynny’n 
bosibl. Roedd y trefniadau llety ar ôl rhyddhau yn dda iawn yng Nghymru. Roedd y 
cymorth ar gyllid a dyledion yn cynnwys help gyda budd-daliadau a gwasanaeth 
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wythnosol yn rhoi cyngor ar ddyledion. Roedd cwrs rheoli arian yn cael ei redeg a 
chytundeb newydd ei gyrraedd fel bod dynion yn gallu agor cyfrifon banc cyn cael eu 
rhyddhau. Roedd y Ganolfan Byd Gwaith yn helpu i chwilio am waith ac roedd 
cymorth wedi’i dargedu i garcharorion yn nhri mis olaf eu dedfryd i’w helpu i baratoi ar 
gyfer gweithio drwy ddefnyddio asiantaethau oedd wedi eu cysylltu i gyflogwyr yn y 
gymuned. Roedd yna drefniadau da i helpu i reoli iechyd corfforol a meddyliol 
parhaus y carcharorion a gâi eu rhyddhau.   

HP37 Roedd swyddogion cyswllt teulu’n gweld yr holl newydd ddyfodiaid ac yn hwyluso 
cyswllt gydag aelodau o’r teulu a gwasanaethau cymdeithasol lle bo angen. Roedd 
ymwelwyr yn derbyn cymorth da gan y tîm ‘Parc yn cefnogi teuluoedd’ er nad oedd y 
gwasanaeth bob amser ar gael gyda’r nos neu ar benwythnos. Roedd cyfleoedd da i 
ymweld, gyda sesiynau bore, prynhawn a gyda’r nos, er bod gan garcharorion agored 
i niwed lai o sesiynau nag eraill, dros dro. Er bod yr ystafell ymweld yn un dros dro, 
roedd yn olau gyda chyfleusterau chwarae da. Roedd rhywfaint o waith teulu da’n 
cael ei ddarparu ond nid oedd ar gael i’r carcharorion i gyd. Yn ddiweddar, roedd 
uned newydd bwrpasol ar gyfer gwaith teulu wedi agor ac yn datblygu’n dda.  

HP38 Roedd yna strategaeth gyffuriau briodol a oedd hefyd yn cynnwys alcohol. Roedd 
gweithwyr CARAT yn cyfrannu peth mewnbwn i’r cynefino ac yn rhagori ar eu 
targedau asesu brysbennu (triage). Roedd llwyth achosion agored o 225 yn isel am 
faint y boblogaeth ac oherwydd y pwysau ar y gwasanaeth nid oedd amser i wneud 
mwy o waith rhagweithiol, ond roedd rhai ymyriadau da gan gynnwys modiwlau 
gwaith grŵp a gydag unigolion. Roedd cyrsiau P-ASRO (carcharorion yn rhoi sylw i 
droseddu sy’n gysylltiedig â sylweddau) a COVAID (rheoli trais mewn yfwyr byrbwyll 
a dig) yn cael eu rhedeg ac roeddent yn rhaglenni addas. Roedd cysylltiadau da gyda 
rhaglenni ymyriadau cyffuriau a chynlluniau cymorth i drawsnewid er mwyn helpu 
dynion gyda phroblemau camddefnyddio sylweddau i adsefydlu’n effeithiol.  

Prif argymhellion 

HP39 Dylid cyflwyno trefniadau cynorthwyol ar y noson gyntaf, gyda'r ffocws ar les y 
carcharorion, a sicrhau bod yr holl newydd ddyfodiaid yn cael eu cyfweld yn 
breifat gan staff gydag ymwybyddiaeth dda o faterion agored i niwed a iechyd 
meddwl a bod y carcharorion yn setlo mewn celloedd sy'n barod ar eu cyfer.   

HP40 Dylai swyddogion personol ryngweithio’n gyson gyda’u carcharorion 
dynodedig a dod i wybod am eu hamgylchiadau personol. Dylent eu helpu i 
gadw mewn cysylltiad â’u teuluoedd ac i gwrdd ag amcanion adsefydlu tra’n 
adlewyrchu hyn mewn cofnodion rheolaidd o ansawdd da yn ffeiliau pob adain.   

HP41 Dylid cywiro’r problemau gyda’r system canfod tân fel mater o flaenoriaeth.  

HP42 Dylid adnabod carcharorion gydag anableddau, asesu eu hanghenion unigol a 
llunio cynlluniau gofal perthnasol ar eu cyfer tra’n sicrhau bod addasiadau 
addas yn cael eu gwneud i ateb eu hanghenion.   

HP43 Dylid cyflawni asesiad llawn o anghenion iechyd, gan gynnwys darpariaeth 
iechyd meddwl. Dylai hyn gynnwys adolygiad llawn o’r holl lefelau staff gofal 
iechyd i sicrhau bod yna ddigon o staff nyrsio cymwysedig a gweithwyr iechyd 
proffesiynol eraill ynghyd â chymorth gweinyddol i ddarparu gwasanaeth 
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iechyd diogel, boddhaol a chynhwysfawr sy’n cyd-fynd â gwasanaethau yn y 
gymuned ac sy’n ateb anghenion penodol y carcharorion yn Parc.        

HP44 Dylid darparu digon o weithgareddau addysg a gwaith fel bod y dynion i gyd yn 
cael rhywbeth pwrpasol i’w wneud yn ystod y diwrnod gwaith.   

HP45 Dylid cyflwyno strategaeth lleihau aildroseddu ddiwygiedig i gyd-fynd â’r 
newidiadau i ddod yn y boblogaeth, yn seiliedig ar ddadansoddiad diweddar ac 
effeithiol o anghenion sy’n nodi sut fydd anghenion adsefydlu penodol grwpiau 
arbennig o garcharorion yn cael eu cwrdd.  
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Adran 1: Cyrraedd y carchar  

Llysoedd, gwasanaethau hebrwng a throsglwyddo  
 
Canlyniadau disgwyliedig: 
Mae’r carcharorion yn teithio mewn amodau diogel, boddhaol i ac o’r llys a rhwng carchardai. 
Wrth deithio, mae anghenion unigol y carcharorion yn cael eu cydnabod ac yn derbyn sylw 
priodol.  

1.1 Roedd y gwasanaeth lleol hebrwng i’r llys yn gweithredu’n effeithiol. Roedd y rhan fwyaf o’r 
carcharorion yn cael digon o rybudd trosglwyddo ond fawr ddim gwybodaeth ymlaen llaw am 
Parc. 

1.2 Er yn dechnegol yn garchar lleol, ychydig o garcharorion ar remand (oedolion) oedd yn Parc a 
thua 40 o garcharorion ar remand oedd yn droseddwyr ifanc, felly roedd llai o weithgarwch llys 
na fyddai fel arfer mewn derbynfa carchar lleol. Ar gyfartaledd, roedd rhwng 5 a 10 y dydd o 
garcharorion yn dod o garchardai eraill neu o lysoedd lleol ond ar adegau prin gallai hyn godi i 
dros 20. Ychydig o’r carcharorion oedd wedi teithio'n bell a dim ond 4% o'n harolwg ni 
ddywedodd fod eu siwrne wedi cymryd dros bedair awr.  Roedd y rhan fwyaf o’r cerbydau inni 
eu harchwilio yn cynnwys graffiti ac wedi eu staenio. Ar y cyfan, roedd y carcharorion yn 
gwybod lle oedden nhw’n mynd ar ôl gadael y llys, neu’r sefydliad oedd yn eu hanfon, ond 
ychydig oedd wedi derbyn unrhyw wybodaeth ymlaen llaw am Parc.  

1.3 Roedd y broses o ryddhau o’r llys yn y bore yn cael ei rheoli’n effeithlon ac roedd y 
carcharorion yn cael cynnig diod poeth gyda’u pecynnau brecwast. Ychydig o garcharorion 
oedd yn cyrraedd yn ôl ar ôl 7pm a neb ar ôl 8pm. Roedd defnydd da’n cael ei wneud o’r 
cyswllt fideo ar gyfer tua 30% o’r achosion ymddangos yn y llys, ac ‘ymweld' â pherthnasoedd 
mewn sefydliadau eraill. 

Pwynt cadw tŷ 

1.4 Dylai carcharorion sy’n cyrraedd o sefydliadau eraill neu o lysoedd lleol gael gwybodaeth 
ymlaen llaw am Parc. 

 

Y diwrnodau cyntaf dan glo  
 
Canlyniadau disgwyliedig: 
Mae’r carcharorion yn teimlo’n ddiogel wrth gyrraedd y carchar ac am yr ychydig ddiwrnodau 
cyntaf. Mae eu hanghenion unigol, tra byddant yn y carchar ac ar ôl gadael, yn cael eu nodi a 
chynlluniau’n cael eu datblygu i'w helpu. Yn ystod y cynefino, mae’r carcharor yn cael gwybod 
am drefniadau beunyddiol y carchar, sut i gael gafael ar wasanaethau a sut i ymdopi gyda bod 
dan glo.   

1.5 Roedd y gweithdrefnau derbyn a noson gyntaf i’r diben yn hytrach na’n gynorthwyol. Roedd y 
rhan fwyaf o’r sesiynau cynefino yn anffurfiol a di-ddychymyg ac roedd y carcharorion yn 
treulio gormod o amser dan glo.  



Sefydliad Troseddwyr Ifanc & Carchar EM Parc 
 
 

20

Derbyn  

1.6 Roedd y dderbynfa’n fawr a glân ond heb olau naturiol na golau artiffisial effeithiol. Roedd y 
staff yn broffesiynol wrth ddelio gyda’r carcharorion ond roedd y rhan fwyaf ohonynt yn ffurfiol 
iawn ac yn gorfodi’r carcharorion i sefyll y tu ôl i linell felen wrth ateb y cwestiynau cychwynnol. 
Dim ond 52% o’r carcharorion yn ein harolwg ddywedodd eu bod wedi cael eu trin yn dda 
neu’n dda iawn wrth gael eu derbyn. 

1.7 Roedd newydd ddyfodiaid yn cael eu symud i un o bump o ystafelloedd cadw bach a llwm. 
Roedd y carcharorion yn cael eu dal yn y rhain am gyfnod byr cyn cael eu chwilio heb ddillad 
a’u symud i ystafell gadw fwy gyda theledu, papurau newydd a chylchgronau. Roedd y chwilio 
heb ddillad yn cael ei gyflawni’n briodol ac yn ein harolwg dywedodd 81% eu bod wedi cael eu 
chwilio’n barchus. 

1.8 Roedd y newydd ddyfodiaid i gyd yn cael cyfweliad ar ôl cyrraedd, roedd eu heiddo’n cael ei 
brosesu, ac yn cael cyfweliad sgrinio gydag un o'r tîm gofal iechyd a chyfweliad gydag un o dri 
Chyfaill Mewnol oedd wedi eu lleoli yn y dderbynfa.  Roedd trefn y pethau hyn yn hyblyg ac yn 
dibynnu ar faint o newydd ddyfodiaid oedd yno, gan sicrhau nad oedd y carcharorion yn 
eistedd yn segur am gyfnodau hir. Dywedodd y rhan fwyaf o’r newydd ddyfodiaid inni siarad 
gyda nhw mai’r cyfweliad gyda Chyfaill Mewnol oedd y rhan fwyaf defnyddiol o’r broses 
dderbyn. Roeddent i gyd yn cael cynnig rhywbeth i’w fwyta a’i yfed. 

1.9 Roedd y cyfweliadau cychwynnol yn cael eu cynnal yn breifat mewn ystafell bwrpasol ond 
roeddent dal yn awtomatig heb fawr ddim ffocws ar les yr unigolyn. Dywedodd nifer o’r 
carcharorion mai dyma eu profiad cyntaf o fod mewn carchar ond ni ddylanwadodd hyn ar dôn 
y cyfweliad ac ni arweiniodd at gwestiynau cysylltiedig gan y person oedd yn cyfweld. Roedd 
asesiad risg rhannu cell (CSRA) yn cael ei gwblhau ond ni chyfeiriodd unrhyw un o'r staff yn y 
cyfweliadau a welsom at unrhyw ddogfen yn eu meddiant, gan ddibynnu'n llwyr ar y carchar 
am wybodaeth. Roedd llyfryn asesu cynefino lleol hefyd yn cael ei gychwyn yn ystod y 
cyfweliad cyn cael ei lenwi wedyn gan y staff cynefino. Roedd carcharorion yn y cyfweliadau a 
welsom yn cael cynnig cawod ond nid felly i nifer o garcharorion inni siarad gyda nhw a dim 
ond 27% yn ein harolwg ddywedodd eu bod wedi gallu cael cawod ar ôl cyrraedd. Roedd 
newydd ddyfodiaid yn gallu gwneud galwad ffôn ddi-dâl am bedwar munud ac yn cael sawl 
cyfle os nad oedd y person yn ateb y tro cyntaf. 

1.10 Roedd y broses o reoli troseddwyr rhyw fymryn yn wahanol. Roeddent yn cael eu dychwelyd i’r 
ystafell gadw gychwynnol ar ôl eu chwilio heb ddillad i’w gwahanu o’r carcharorion eraill cyn 
mynd yn syth i’r uned troseddwyr rhyw ar adain D i gael eu cyfweliad ar ôl cyrraedd a chael 
cynnig cawod. Dywedodd y staff eu bod hefyd yn cael cynnig galwad ffôn ddi-dâl ond dim ond 
18% o’r troseddwyr rhyw yn ein harolwg, o’i gymharu â 91% o’r carcharorion eraill, ddywedodd 
eu bod wedi cael un. 

Argymhelliad 

1.11 Oni bai fod pryderon gwarchod y cyhoedd wedi eu cofnodi, dylid cynnig galwad ffôn am 
ddim i’r carcharorion i gyd ar ôl cyrraedd, gan gynnwys i rai sy’n cael eu dyrannu i'r 
uned troseddwyr rhyw. 

Pwyntiau cadw tŷ 

1.12 Dylai'r asesiadau risg rhannu cell ystyried y wybodaeth sydd ar gael yn nogfennau presennol y 
carcharorion. 

1.13 Dylai’r carcharorion i gyd gael cynnig cawod ar y diwrnod y maent yn cyrraedd y carchar. 
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Y noson gyntaf 

1.14 Ar wahân i garcharorion agored i niwed sy’n mynd i floc llety D, roedd y newydd ddyfodiaid i 
gyd yn cael eu dyrannu o’r dderbynfa i’r uned gynefino ym mloc llety A, i gael cyfweliad noson 
gyntaf. Roedd y rhan fwyaf o’r cyfweliadau’n digwydd wrth y byrddau bwyd heb unrhyw 
breifatrwydd i drafod materion sensitif.  

1.15 Fel gyda’r cyfweliadau derbyn, roedd y cyfweliadau noson gyntaf yn canolbwyntio ar brosesau 
fel llofnodi compactau, yn hytrach nag ar les y carcharor. Roedd ffurflen CSRA leol yn cael ei 
llenwi ond, fel yn y dderbynfa, roedd yn dibynnu’n llwyr ar wybodaeth gan y carcharor ei hun. 
Ychydig iawn o gyfeiriad oedd at Wrandawyr neu’r Samariaid.  Roedd rhai arwyddion agored i 
niwed yn cael eu colli neu’n cael eu diystyru ac roedd un carcharor ifanc nerfus iawn oedd 
newydd droi 18 oed wedi’i gofnodi i fod heb unrhyw broblemau hunan-niwed er bod nifer o 
friwiau ar ei fraich a oedd, i bob golwg, yn rhai hunan-niwed. Nid oedd y carcharorion yn cael 
eu cyflwyno i’r ddau Wrandäwr yn yr uned noson gyntaf a dim ond 19% yn ein harolwg 
ddywedodd eu bod wedi cyfarfod Gwrandäwr o fewn eu 24 awr gyntaf yno. Roedd y 
carcharorion i gyd yn cael cynnig pecyn ffreutur ysmygu neu ddim ysmygu a chredyd ffôn £2, 
gyda'r gost i'w thalu'n ôl fesul 50c yr wythnos.  

1.16 Roedd y carcharorion yn cael eu dyrannu i gell ar ôl eu cyfweliad noson gyntaf. Roedd y 
celloedd i’r newydd ddyfodiaid a welsom mewn cyflwr gwael a dywedodd un swyddog nad 
oedd digon o amser wedi bod i’w glanhau ar ôl i'r carcharorion diwethaf adael. Roedd y 
matresi a’r dillad gwelyau yn fudr yr olwg ac wedi eu staenio ac roedd gorchudd un matras 
wedi cael ei dynnu’n llwyr. Roedd y staff yn nodi ar y compactau fod y celloedd mewn cyflwr da 
ac yn gofyn i'r carcharorion lofnodi i gadarnhau hyn cyn iddynt weld y gell hyd yn oed.  

1.17 Dywedodd lai na’r ffigur cymharol eu bod wedi teimlo’n ddiogel ar eu noson gyntaf yn y 
carchar. Yn ystod ein hymweliad nos, roedd y staff yn gwybod bod yna newydd ddyfodiaid ond 
ni wyddent yn iawn lle oeddent ac ychydig iawn o ymwybyddiaeth oedd bod angen rhyw fath o 
sylw arbennig ar y carcharorion hyn. 

Pwyntiau cadw tŷ 

1.18 Dylid cyflwyno'r carcharorion i gyd i Wrandawr ac egluro'n glir iddynt beth yw eu rôl a sut i 
gysylltu gyda nhw cyn cael eu cloi yn eu cell am y noson. 

1.19 Ni ddylai’r carcharorion lofnodi compactau ynghylch cyflwr eu celloedd cyn eu gweld yn gyntaf. 

Cynefino 

1.20 Roedd llyfryn cynefino cynhwysfawr yn cael ei roi i’r carcharorion ond roedd angen lefel dda o 
lythrennedd i’w ddarllen. Roedd rhaglen gynefino dreigl yn para wythnos yn cychwyn y diwrnod 
ar ôl cyrraedd. Roedd carcharorion newydd yn cael eu cyfweld gan swyddog cynefino 
dynodedig i drafod llety, cyflogaeth, camddefnyddio sylweddau a chyngor cyfreithiol / materion 
cymorth a gofynion y carcharorion. Ar y prynhawn cyntaf, roedd cynrychiolwyr cynefino o blith 
y carcharorion, gyda chymorth y staff addysg, yn cynnal profion llythrennedd a rhifedd, yna 
sgwrs fer gan un o'r gweithwyr cyffuriau a chyfweliadau un-i-un gydag un o'r tîm 'Parc yn 
Cefnogi Teuluoedd'. Yr unig faes arall oedd wedi’i gynrychioli yn ystod y cyfnod cynefino oedd 
adran y gaplaniaeth. 

1.21 Ar ôl y diwrnod cyntaf, roedd y carcharorion a oedd yn cynefino yn aros dan glo yn eu celloedd 
pob bore a dechrau’r prynhawn yn ystod yr wythnos gynefino, a gallent ddisgwyl derbyn ond 
hyd at 30 munud o gynefino pellach dros weddill y pedwar diwrnod. Roeddent yn cael dod 
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allan o'u celloedd nes ymlaen yn y prynhawn i glywed amrywiol gyflwyniadau gan un swyddog, 
heb unrhyw gymhorthion gweledol a fawr ddim taflenni. Er bod ystod y pynciau yn weddol 
gynhwysfawr, dywedodd lai na’r ffigur cymharol eu bod wedi sôn am bopeth yr oedd angen 
iddynt ei wybod,  

1.22 Ar ddiwedd yr wythnos gynefino, roedd carcharorion yn cael eu symud i’r uned asesu a 
dyrannu yn A1. Roedd y staff yn amwys braidd ynghylch pa asesiadau oedd yn digwydd yno 
gan ddweud mai dim ond asesiad cymhellion ac ennill breintiau (IEP) oedd yn cael ei wneud. 
Roedd hyn er gwaetha’r ffaith bod y polisi IEP yn nodi bod pob carcharor newydd yn dechrau’n 
awtomatig ar y lefel safonol oni bai eu bod yn trosglwyddo i’r carchar ar lefel uwch.  

Argymhelliad 

1.23 Dylai’r carcharorion ddilyn rhaglen gynefino aml-ddisgyblaeth ddiddorol i'w cadw'n 
ddifyr drwy'r amser yn ystod y cyfnod cynefino. 
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Adran 2: Yr amgylchedd a pherthnasoedd 

Unedau preswyl 
 
Canlyniadau disgwyliedig: 
Mae’r carcharorion yn byw mewn amgylchedd diogel, glân a boddhaol lle maent yn cael eu 
hannog i fod yn bersonol gyfrifol drostynt eu hunain a'u heiddo. 

2.1 Roedd yr unedau preswyl, ar y cyfan, yn cynnig amodau byw glân a boddhaol ond roedd rhai 
celloedd mewn cyflwr gwael. Gallai’r carcharorion gael cawod bob dydd, ac roedd ganddynt 
fynediad da at ddillad gwelyau a dillad glân. Nid oedd y system canfod tân yn ddiogel. Nid 
oedd  ymgynghori cyson gyda’r carcharorion ynghylch y trefniadau beunyddiol a’r cyfleusterau.  

2.2 Roedd gan y pedwar prif floc llety preswyl (A-D) yr un dyluniad di-addurn. Roedd y mannau o 
gwmpas yr unedau’n cael eu cadw’n glir o sbwriel a’r tir rhwng yr adeiladau’n cael eu cadw’n 
daclus er bod yno draffig adeiladu sylweddol. Roedd gan bob uned swyddogaeth wahanol 
(gweler y dudalen ffeithiau). Nid oedd unrhyw wahaniaeth yn cael ei wneud rhwng 
carcharorion a gafwyd yn euog neu beidio wrth ddyrannu celloedd felly roedd rhai carcharorion 
na chafwyd yn euog yn gorfod rhannu gyda charcharorion a gafwyd yn euog, oedd yn 
amhriodol.  

2.3 Roedd y celloedd i gyd yr un faint a'r celloedd rhwng dau yn gyfyng. Roedd ganddynt i gyd 
doiled caeedig.  Nid oedd digon o ddodrefn a chypyrddau mewn rhai o’r celloedd rhwng dau ac 
nid oedd gan yr un carcharor gwpwrdd gyda chlo. Roedd rhaglen i adnewyddu’r loceri ar y 
gweill. Nid oedd cloeau preifatrwydd wedi eu ffitio ar ddrysau’r celloedd. Roedd polisi dangos 
deunydd anweddus mewn grym ar draws yr unedau. 

2.4 Roedd gan lawer o’r celloedd lenni ‘gwneud’, cynfasau gwely wedi eu rhwygo'n aml, ac roedd 
peth o'r gwaith addurno'n wael. Roedd rhai o’r matresi mewn cyflwr gwael heb orchudd, ac 
eraill yn denau ac wedi gwisgo. Roedd llawer o’r carcharorion yn defnyddio cwiltiau neu 
roeddent wedi cael gafael ar ail fatras i wneud y gwely'n fwy cyffyrddus. Roedd rhai wedi 
tynnu’r gorchudd plastig, gan olygu bod y matras ffôm yn gwisgo ac yn rhwygo’n sydyn. I bob 
golwg, nid oedd unrhyw broblem gyda chyflenwi matresi ac roedd gan y storfa stoc ohonynt.  

2.5 Roedd yr unedau yn lân gyda digon o le ynddynt. Roedd gan bob un gownter gweini bwyd a lle 
bwyta a chyfleusterau i wneud diodydd poeth. Roedd ganddynt awyrgylch hamddenol ac wedi 
eu dylunio’n dda i bwrpas goruchwylio. Roedd y mannau cymdeithasu’n cynnwys dwy ystafell 
fawr, at ddefnydd grwpiau neu ystafelloedd dosbarth fel arfer, er bod rhai yn flêr ac yn cael eu 
defnyddio i storio pethau. Roedd amrediad o gyfarpar hamdden.  

2.6 Roedd digon o ffonau ar gyfer y carcharorion, gan gynnwys un i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn, 
ond roeddent yn glwstwr gyda’i gilydd ac nid mewn ciosgau, felly nid oedd llawer o 
breifatrwydd. O dan y ‘cynllun e-bostio carcharor’ roedd y carcharorion yn cael derbyn 
negeseuon electronig oedd yn cyrraedd gyda’r post arferol y diwrnod canlynol.  

2.7 Roedd y celloedd wedi eu cysylltu i swyddfa’r adain drwy system intercom. Nid oedd yr 
intercom i’w ddefnyddio ond ar adegau brys ond roedd yn aml yn cael ei ddefnyddio i wneud 
ceisiadau arferol. Lle nad oedd galwadau’n cael eu hateb o fewn munud, roedd y system yn 
rhoi gwybod i'r staff yn yr ystafell reoli, a allai ofyn i staff ymateb. Roedd llawer yn cymryd rhy 
hir i ateb ac nid oedd yr uwch reolwyr yn monitro’n gyson y rhesymau dros oedi. Yn ein 
harolwg, dim ond 29% o’r carcharorion o'i gymharu â ffigur cymharol o 41% ddywedodd fod 
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staff yn ateb cloch eu cell o fewn pum munud. Roedd y gloch mewn un gell wedi torri ers 
tridiau, a oedd yn broblem ddiogelwch ddifrifol. Roedd y paneli arsylwi ar ddrysau’r celloedd yn 
glir ond roedd llawer o’r rhai ar y toiledau wedi cael eu blocio gan y carcharorion.  

2.8 Roedd system larwm tân newydd wedi’i gosod ond nid oedd yn gweithio'n effeithiol, ac felly’n 
anniogel. Ar ôl tân mewn cell yn Awst 2010, pan roddwyd gwybod i swyddogion gan garcharor 
mewn cell arall, roedd adroddiad yr ymchwiliad wedi cofnodi bod oedi wedi bod cyn i gloch y 
larwm tân ganu. Roedd y swyddog tân wedi adrodd bod y nam wedi bod yn amlwg ers 
pythefnos ymlaen llaw. Roedd rhai atebion technegol wedi cael eu hawgrymu ond heb gytuno 
arnynt. Roedd y carchar yn ymwybodol o’r diffygion cyffredinol gyda’r system newydd ond heb 
ddod o hyd i ateb.  

2.9 Roedd yr ymgynghori gyda’r carcharorion ynghylch y trefniadau beunyddiol a’r cyfleusterau ar 
y cyfan yn wael. Dim ond rheolwyr bloc llety B oedd yn cael cyfarfodydd rheolaidd gyda 
chynrychiolwyr ond roedd y cofnodion yn fecanyddol ac nid oedd bob amser yn hawdd gweld 
pa bwyntiau gweithredu oedd wedi derbyn sylw.  

Argymhellion 

2.10 Ni ddylai carcharorion na chafwyd yn euog orfod rhannu celloedd gyda charcharorion a 
gafwyd yn euog. 

2.11 Dylai carcharorion fod yn gallu defnyddio’r ffôn yn breifat. 

2.12 Dylai clychau’r celloedd fod yn gweithio’n iawn, dylid ymateb iddynt yn ddi-oed a dylai 
rheolwyr fonitro’n gyson y rhesymau dros unrhyw oedi.  

Pwyntiau cadw tŷ 

2.13 Dylai fod digon o ddodrefn, gan gynnwys cypyrddau gyda chlo arnynt, llenni a matresi addas 
ym mhob cell. 

2.14 Dylid cynnal cyfarfodydd misol rheolaidd gyda’r rheolwyr preswyl a chynrychiolwyr y 
carcharorion i drafod y trefniadau beunyddiol, cyfleusterau a materion cyd-fyw cyffredinol. 

Dillad ac eiddo 

2.15 Ar wahân i’r rhai ar y lefel sylfaenol, gallai’r carcharorion i gyd wisgo eu dillad eu hunain. 
Roedd dillad carchar ar gael ac roedd rhai yn eu gwisgo i weithio. Roedd gan y carcharorion 
fynediad da wythnosol at drefniadau golchi dillad ar bob uned. Roedd y rhain yn cael eu 
goruchwylio gan garcharor ac roedd haearnau a byrddau smwddio ar gael. Roedd rhestr o’r 
eiddo oedd yn cael ei ganiatáu wedi’i harddangos yn yr unedau.  

Glendid 

2.16 Roedd cawodydd ym mhen draw pob landing a gallai’r carcharorion eu defnyddio pob dydd. 
Roedd y rhan fwyaf o lenni’r cawodydd mewn cyflwr gwael ac nid oedd yr ystafelloedd yn 
cynnig fawr ddim preifatrwydd i newid. Roedd rhaglen o adnewyddu’r cawodydd ar y gweill ar 
gyfer Hydref 2010. Roedd gan rai unedau ormodedd o eitemau ymolchi ac eraill yn brin.  
Roedd cynfasau gwely glân a llieiniau o ansawdd rhesymol ar gael yn rheolaidd ac roedd pob 
carcharor yn cael duvet.  
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2.17 Roedd trefniadau beunyddiol yr unedau yn cynnwys cyfle i lanhau’r gell ar benwythnos. 
Dywedodd rai o’r staff y gallai’r carcharorion ofyn am gael glanhau eu celloedd yn ystod yr 
wythnos ar ôl datgloi yn y bore ond dywedodd y carcharorion nad oedd digon o amser i wneud 
hyn a'i bod yn anodd cael gafael ar eitemau glanhau. Roedd y storfa lanhau ar risiau diogel ac 
nid oedd gan yr unedau i gyd ddigon o gypyrddau i gadw cyflenwad wrth law. Roedd grwpiau 
ffocws y blociau llety wedi cwyno’n rheolaidd am y diffyg eitemau glanhau ac roedd trefniadau 
newydd yn cael eu cyflwyno i roi mwy o rôl rheoli stoc i reolwyr y blociau llety. Yn anghyffredin, 
gellid prynu pecynnau glanhau yn costio £4.09 o’r siop ond roedd yn afresymol disgwyl i’r 
carcharorion orfod eu prynu. Dywedodd lai o’r carcharorion na’r ffigur cymharol y gallent gael 
gafael ar eitemau glanhau pob wythnos. Roedd llawer o’r mopiau a’r brwsys yn y cypyrddau 
glanhau yn fudr.  

Pwynt cadw tŷ 

2.18 Dylai’r carcharorion gael mwy o gyfle i lanhau eu celloedd a mynediad gwell at eitemau 
glanhau. 
 

Y berthynas rhwng y staff a’r carcharorion 
 
Canlyniadau disgwyliedig: 
Mae’r carcharorion yn cael eu trin yn barchus gan y staff, drwy gydol eu dedfryd dan glo, ac yn 
cael eu hannog i fod yn gyfrifol am eu gweithredoedd a’u penderfyniadau eu hunain. Dylai 
carchardai iach fod ag amgylchedd trefnus lle mae'r gofynion diogelwch, rheoli a chyfiawnder yn 
gytbwys a lle mae holl aelodau'r carchar yn ddiogel ac yn cael eu trin yn deg.  

2.19 Roedd gan y carcharorion farn gymysg am y staff ond yn y cyfweliadau unigol roeddent ar y 
cyfan yn gadarnhaol. Dywedodd y rhan fwyaf fod ganddynt aelod o staff y gallent droi atynt am 
help ond dywedodd rai bod ambell i swyddog yn amharod i helpu. Dywedodd fwy nag o’r blaen 
fod y staff yn eu trin yn barchus a gwelsom sawl achos o ryngweithio cyfeillgar. Nid oedd 
cyngor carcharorion ar gyfer y carchar cyfan.  

2.20 Roedd gan y carcharorion mewn grwpiau farn gymysg am y staff ond, yn y 30 cyfweliad un-i-
un a gawsom gyda’r carcharorion, roeddent yn tueddu i fod yn fwy cadarnhaol wrth ddisgrifio 
eu perthynas gyda’r swyddogion. Cytunodd y rhan fwyaf fod y rhan fwyaf o’r swyddogion yn eu 
trin yn weddol dda. Dywedodd rai fod y staff yn barod iawn i helpu, ‘Pan fydd unrhyw gwestiwn 
gen i, maen nhw’n gwneud eu gorau i helpu....'  Ond dywedodd yr un nifer fod y staff yn 
amharod i helpu, ‘Maen nhw’n dweud “gofyn imi nes ymlaen” – nid oes byth ateb yn y fan a’r 
lle.’ Cytunodd y rhan fwyaf fod y swyddogion ar y cyfan yn deg ond soniodd nifer o’r 
carcharorion mewn grwpiau ac yn y cyfweliadau am ffafriaeth tuag at rai carcharorion, yn 
enwedig gweithwyr ar yr adeiniau a rhai o’r un ardal â’r swyddogion.  

2.21 Roedd y nifer yn ein harolwg a ddywedodd fod y rhan fwyaf o’r staff yn eu trin yn barchus dal 
yn is na'r ffigur cymharol ond roedd wedi codi'n sylweddol o'n harolwg yn 2008, gan awgrymu 
bod y berthynas wedi gwella rhywfaint. Roedd rhywfaint o sylw’r rheolwyr wedi canolbwyntio ar 
wella’r berthynas ac ymdrechion da wedi eu gwneud, gan gynnwys hyfforddiant gwell i 
swyddogion newydd a gwaith gyda’r sefydliad Prison Dialogue. Ychydig o’r rhai a holwyd a 
ddywedodd fod staff yn gwneud sylwadau amhriodol ac roedd y nifer a ddywedodd fod staff 
wedi pigo arnynt yn llai nag yn yr arolwg blaenorol. Fodd bynnag, roedd rhai sylwadau fel 
‘Mae’n dibynnu sut ydych chi’n siarad gyda nhw. Maen nhw weithiau’n rhegi arnoch os nad 
ydych yn gwneud beth maen nhw’n gofyn ichi ei wneud.’ Ac eithrio un neu ddau achos, roedd 
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y rhyngweithio a welsom rhwng swyddogion a charcharorion yn gadarnhaol a chyfeillgar, gyda 
mwy o ddefnyddio enwau cyntaf gan y ddwy ochr nag y byddwn fel arfer yn ei weld. Dywedodd 
wyth (27%) o’r rhai a holwyd drwy gyfweliad fod staff yr uned bob amser yn eu cyfarch yn ôl eu 
henw cyntaf neu deitl. Ychydig a gytunodd fod swyddogion fel arfer yn cnocio cyn dod i mewn 
i’r gell a dywedodd 20 o’r 30 a holwyd nad oedd staff byth yn gwneud hynny.  

2.22 Yn yr arolwg yn gyffredinol, dywedodd 74% o’r dynion fod ganddynt aelod o staff y gallent droi 
atynt am help os oedd ganddynt broblem, a oedd yn debyg i’r ffigur cymharol ac yn welliant 
mawr. O’r rhai inni eu holi, cytunodd 90% fod ganddynt o leiaf un aelod o staff a oedd yn eu 
cynorthwyo, gyda sylwadau fel ‘Mae un aelod o staff yn gwneud llawer iawn imi. Mae hi’n dod 
ataf i gynnig help’ a 'Mae yma rai swyddogion y gallwn droi atynt am fod gennyf berthynas dda 
gyda nhw.’ Roedd gan droseddwyr rhyw ar adain D, sydd â phoblogaeth fwy hirdymor ac wedi 
setlo ar y cyfan, agweddau llawer mwy cadarnhaol at y staff nag eraill.  

2.23 Roedd rhai cyfarfodydd ar gyfer cynrychiolwyr y carcharorion yn cael eu cynnal ond, ar wahân 
i amrywiaeth, roedd y rhain yn gyfyngedig i faterion domestig sylfaenol am yr unedau ac nid 
oedd cyfarfod o’r fath wedi bod ym mloc llety A ers tro. Nid oedd cyngor ffurfiol ar gyfer y 
carcharorion, gyda chynrychiolaeth gan yr uwch reolwyr, lle gellid trafod materion ehangach 
pwysig fel diogelwch, eu perthynas, gweithrediad y cynllun swyddogion personol a materion 
adsefydlu.  

Argymhelliad  

2.24 Dylid sefydlu cyngor carcharorion gyda chynrychiolwyr o bob rhan o’r carchar, wedi’i 
gadeirio a’i fynychu gan uwch reolwyr.  

 
Swyddogion personol 
 
Canlyniadau disgwyliedig: 
Mae perthynas y carcharorion gyda’u swyddogion personol yn seiliedig ar gyd-barch, 
disgwyliadau uchel a chefnogaeth.  

2.25 Roedd y polisi swyddogion personol yn ymdrin â’r holl feysydd allweddol. Yn ein harolwg, 
dywedodd lai o garcharorion na’r ffigur cymharol fod ganddynt swyddog personol neu eu bod 
yn barod i helpu. Roedd y cofnodion yn ffeiliau’r adeiniau, er yn gyson, yn fecanyddol ac yn 
dangos fawr ddim gwybodaeth am amgylchiadau’r carcharorion. 

2.26 Roedd hyfforddiant swyddog personol cynhwysfawr wedi'i gyflwyno'n ddiweddar ac yn cael ei 
ddarparu i’r staff i gyd fel rhan o’u hyfforddiant cychwynnol ac roedd polisi gweddol 
gynhwysfawr yn cynnig arweiniad pellach, gan gynnwys bod angen i swyddogion personol fod 
yn gyfarwydd ag amgylchiadau teuluol ac anghenion cynllunio dedfryd y carcharorion. Yn 
anffodus, nid oedd ffeiliau’r adeiniau yn dangos tystiolaeth o’r wybodaeth yma gan y 
swyddogion personol, gyda’r sylwadau bron bob tro’n ymwneud ag ymddygiad ar yr adain. 
Roedd un enghraifft arbennig o wael lle oedd y cyfnod cyntaf gan y swyddog personol yn 
dweud ‘wedi cyflwyno fy hun i xxx. Bachgen tawel heb unrhyw broblemau ar hyn o bryd' er bod 
y dudalen flaenorol yn ffeil yr adain yn cynnwys cofnodion manwl gan adran y gaplaniaeth am 
y cymorth a roddwyd i'r carcharor o ganlyniad i'w gariad yn cael ei threisio. Roedd yn gyffredin 
iawn i gofnodion gan swyddogion personol yn ffeiliau’r adeiniau nodi bod gan y carcharorion 
‘ddim problemau’. Yn ein harolwg, dywedodd lai o garcharorion na’r ffigur cymharol fod 
ganddynt swyddog personol neu eu bod yn barod i helpu. (Gweler hefyd yr adran ar reoli 
troseddwyr a chynllunio ar eu cyfer.) 
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Adran 3: Dyletswydd gofal  

Bwlio a lleihau trais 
 
Canlyniadau disgwyliedig: 
Mae pawb yn teimlo’n ddiogel rhag bwlio a chael eu pigo arnynt (sy'n cynnwys trais geiriol a 
cham-drin hiliol, dwyn, bygwth trais ac ymosod). Mae systemau gweithredol a theg i atal ac 
ymateb i drais a bygythiadau yn hysbys i’r staff, y carcharorion ac ymwelwyr, ac yn goleuo pob 
agwedd ar gyfundrefn y carchar. 

3.1 Roedd y rhan fwyaf o’r carcharorion yn teimlo’n ddiogel ac roedd troseddwyr rhyw ym mloc 
llety D yn teimlo’n arbennig o ddiogel. Roedd dangosyddion trais yn cael eu dadansoddi'n 
drylwyr ac yn nodi bod oedolion ifanc wedi eu gor-gynrychioli yn yr achosion hyn. Ychydig iawn 
o ymgynghori ynghylch eu diogelwch oedd yn digwydd gyda’r carcharorion. Roedd ymddygiad 
gwrthgymdeithasol a honiadau o fwlio’n cael eu monitro ond nid oedd yr ymchwiliadau’n 
ddigon trylwyr.  

3.2 Roedd monitro a hyrwyddo carchar mwy diogel yn cael ei oruchwylio gan gyfarfod carchar 
mwy diogel a lleihau trais (SCVR) misol ac wedi’i gadeirio gan yr uwch reolwr oedd yn arwain y 
tîm carchar mwy diogel. Roedd y tîm hwn yn cynnwys cyd-gysylltydd carchar mwy diogel i 
oruchwylio’r gweithdrefnau asesu, gofal dan glo a gwaith tîm (ACCT) a chyd-gysylltydd lleihau 
trais oedd wedi’i benodi’n fwy diweddar. Roedd yna swyddog carchar mwy diogel llawn amser, 
a dau gwnselydd llawn amser i ddarparu ymyriadau argyfwng. Roedd yr adrannau perthnasol 
yn mynychu’r cyfarfod SCVR yn gyson. Roedd adroddiadau’n cael eu darparu gan staff yr 
unedau preswyl, yr adran ddiogelwch a’r uned rheoli troseddwyr ac roedd cyfraniadau da gan 
y swyddog cydraddoldeb hiliol a’r rheolwr cydraddoldeb. Nid oedd carcharorion yn cael eu 
cynrychioli (gweler yr adran ar hunanladdiad a hunan-niwed) ac roedd angen ymgynghori mwy 
gyda nhw ar ddiogelwch. Nid oedd diogelwch yn cael ei drafod fel mater o drefn yng 
nghyfarfodydd yr unedau neu’r blociau llety, ac roedd yr arolwg bwlio diwethaf yn 2007.  

3.3 Roedd y polisi lleihau trais wedi’i ysgrifennu’n glir ac wedi cael ei adolygu yng Ngorffennaf 
2010. Roedd cynllun gweithredu lleihau trais wedi’i ddatblygu ac yn nodi gweithredu penodol o 
adroddiadau arolygu, archwiliadau neu bwyntiau trafod yn codi o’r cyfarfodydd misol. Roedd 
hwn yn waith parhaus ond nid oedd cynnydd yn cael ei drafod yn gyson yn y cyfarfodydd 
SCVR. Roedd y cyfarfodydd rheoli risg yn ddatblygiad diweddar ym mlociau llety A a B. Roedd 
y rhain yn gyfle i reolwyr oruchwylio carcharorion oedd mewn perygl o hunan-niwed, yn risg i 
eraill, yn agored i niwed neu'n her rheoli.  

3.4 Yn ganolog i’r cyfarfodydd SCVR oedd adroddiad cynhwysfawr ar y dangosyddion trais yn y 
gwahanol grwpiau carcharorion. Roedd hwn yn cynnwys adroddiadau ar ddefnyddio grym ac 
adroddiadau gwybodaeth am ddiogelwch cysylltiedig â thrais. Roedd achosion difrifol yn cael 
eu cyfeirio at yr heddlu. Roedd yr adroddiad yn cynnwys gwybodaeth am gwffio ac 
ymosodiadau, digwyddiadau o hunan-niwed a gweithdrefnau ACCT. Roedd y data’n cael ei 
ddadansoddi am unrhyw dueddiadau oedd yn destun pryder, a oedd yn aml yn arwain at 
drafod esboniadau posibl am unrhyw amrywiadau.  

3.5 Ar gyfartaledd, roedd 41 o ddigwyddiadau treisgar y mis wedi eu cofnodi yn 2009 ac roedd hyn 
wedi gostwng i 36 y mis yn 2010 hyd yma. Roedd oedolion ifanc, 37% o’r boblogaeth, wedi eu 
gor-gynrychioli, ac yn cyfrannu at 68% o’r holl ddigwyddiadau, 62% o ymosodiadau a 71% o 
achosion o gwffio. Dros y misoedd diwethaf, roedd oedolion ifanc wedi bod yn gymysg gydag 
oedolion hŷn ar rai o'r unedau ond, er bod rhywfaint yn llai o ddigwyddiadau treisgar wedi bod 
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yn ddiweddar, roedd yn rhy fuan i ddweud ai dyma'r rheswm. Dywedodd lawer o’r carcharorion 
hŷn eu bod yn teimlo'n anesmwyth ynghylch ymddygiad gwael y dynion iau.  Yn ein harolwg, 
dywedodd 31% o oedolion ifanc o'i gymharu â 20% o oedolion eu bod wedi cael eu bygwth 
gan garcharor arall neu grŵp o garcharorion. Nid oedd unrhyw gyfeiriad penodol at y polisi 
lleihau trais ar gyfer rheoli’r oedolion ifanc.  

3.6 Roedd bloc llety D yn cynnwys carcharorion a gyhuddwyd neu a gafwyd yn euog o droseddau 
rhyw. Roedd dogfen bolisi ar garcharorion agored i niwed, dyddiedig Rhagfyr 2005, yn 
pwysleisio gweithdrefnau i sicrhau eu bod yn cael eu hebrwng yn ddiogel yn y carchar. Roedd 
ffens wedi’i chodi i guddio golygfa ymwelwyr o floc llety A, a oedd yn flaenorol wedi gweiddi 
geiriau sarhaus.  Yn ein harolwg, dim ond 4% o garcharorion ym mloc llety D o'i gymharu â 
14% o garcharorion ar yr adeiniau eraill a ddywedodd eu bod yn teimlo'n anniogel yn y 
carchar. Roedd carcharorion a oedd yn agored i niwed am resymau eraill, fel dyled, yn cael eu 
symud o gwmpas yr unedau ac roedd eraill a oedd yn methu ag ymdopi yn y prif unedau 
preswyl yn cael eu symud yn amhriodol i'r ganolfan gofal iechyd. Roedd cynlluniau i agor uned 
carchar mwy diogel / cymorth dwys newydd.   

3.7 Yn ein harolwg, dywedodd y rhan fwyaf o’r carcharorion eu bod yn teimlo’n ddiogel. Roedd 
llawer o’r atebion i gwestiynau am ddiogelwch yn debyg i'r ffigur cymharol tra bod rhai'n fwy 
cadarnhaol ac yn arwydd o welliant ers yr arolygiad diwethaf yn 2008. Ar y cyfan, roedd 
awyrgylch yr unedau byw yn hamddenol ac yn hawdd i’w goruchwylio ond dywedodd rai o staff 
y cownteri gweini yn y gegin eu bod yn teimlo dan fygythiad ar adegau prydau bwyd ac nad 
oedd swyddogion bob amser yn goruchwylio’r adegau hyn yn effeithiol. Roedd yna hefyd 
broblemau yn yr ystafell aros i gleifion allanol (gweler yr adran ar wasanaethau iechyd). Roedd 
yna adegau pan oedd y swyddogion i gyd yn yr uned yn ferched, a oedd yn ei gwneud yn 
anodd i oruchwylio ymddygiad yn y cawodydd yn effeithiol. Roedd peth tystiolaeth anecdotaidd 
o densiynau rhwng carcharorion o wahanol drefi o Gymru a rhwng carcharorion Saesneg a 
Chymraeg ond nid oedd y digwyddiadau hyn yn cael eu dadansoddi’n gyson i sefydlu faint o 
broblem oedd hyn.   

3.8 Roedd ymddygiad gwrthgymdeithasol a bwlio posibl yn cael eu monitro drwy gynlluniau 
cymorth cymunedol. Defnyddiwyd y rhain hefyd ar gyfer carcharorion a oedd yn ei chael yn 
anodd ymdopi ac angen mwy o gymorth arnynt. Ar gyfartaledd, roedd 16 o Gynlluniau Cymorth 
Cymunedol yn cael eu hagor bob mis. Roedd y rhan fwyaf ar rai oedd yn cael eu hamau o 
fwlio, er bod bron gymaint yn cael eu hagor i helpu carcharorion. Roedd y polisi lleol yn 
disgrifio nod y Cynllun Cymorth Cymunedol fel un o ddarparu cymorth ac ymyriadau i 
garcharorion a'u helpu i ddeall eu hymddygiad tra'n cynnig strategaeth i ddelio gydag unrhyw 
ddigwyddiadau yn y dyfodol.  

3.9 Nid oedd y broses yn cynnwys ymchwilio manwl ac, yn aml, doedd gan y staff fawr ddim 
tystiolaeth pendant o fwlio. Roedd achosion yn cael eu hadolygu ond nid oedd fawr ddim 
cynnydd yn cael ei wneud lle oedd carcharorion yn gwadu’r honiadau yn eu herbyn a dim ond 
am gyfnod byr oedd y rhan fwyaf o’r cynlluniau ar agor. Mewn nifer fach o achosion, roedd yn 
rhaid trosglwyddo’r carcharorion. Roedd y carchar yn cydnabod bod angen mwy o ymchwilio 
trylwyr i gefndir digwyddiadau ac anafiadau a oedd, i bob golwg, yn fwriadol. Roedd y cyd-
gysylltydd lleihau trais wedi dechrau gwneud hyn ond ychydig iawn hyd yma oedd wedi eu 
cwblhau. Nid oedd y tîm carchar mwy diogel yn ymchwilio’n gyson i’r amgylchiadau pan fyddai 
pobl yn mynd i'r uned wahanu i ofyn am warchodaeth.  

3.10 Roedd yna lefelau da o hyfforddiant lleihau trais, gyda 270 o staff (ac eithrio staff o’r uned pobl 
ifanc) wedi derbyn rhywfaint o hyfforddiant yn y ddwy flynedd diwethaf. Roedd tua wyth aelod 
o staff wedi derbyn rhywfaint o hyfforddiant ar amddiffyn oedolion agored i niwed.  
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3.11 Dylid datblygu’r polisi lleihau trais ymhellach drwy ymgynghori gyda’r carcharorion 
tra’n amlinellu strategaeth y carchar ar gyfer rheoli’r lefelau trais ymhlith yr holl grwpiau 
yn y carchar, gan gynnwys ymhlith oedolion ifanc.  

3.12 Dylid goruchwylio'r unedau preswyl yn well yn ystod prydau bwyd fel nad yw staff y 
cownteri gweini bwyd yn cael eu bygwth.  

3.13 Dylid ymchwilio’n llawn i ddigwyddiadau o fwlio posibl i hwyluso rheolaeth fwy 
effeithiol o dan y cynlluniau cymorth cymunedol. 

Pwynt cadw tŷ 

3.14 Dylai'r cyfarfod carchar mwy diogel a lleihau trais graffu ar y cynllun gweithredu lleihau trais o 
bryd i’w gilydd. 

 

Hunan-niwed a hunan-laddiad 
 
Canlyniadau disgwyliedig: 
Mae’r carchar yn gweithio i leihau’r peryglon o hunan-niwed a hunanladdiad drwy ddull carchar 
cyfan. Mae carcharorion sydd mewn perygl o hunan-niwed neu hunanladdiad yn cael eu 
hadnabod yn fuan, a chynllun gofal a chymorth yn cael ei lunio, ei weithredu a'i fonitro ar eu 
cyfer. Mae carcharorion sydd wedi cael eu hadnabod i fod yn agored i niwed yn cael eu hannog i 
gymryd rhan yn yr holl weithgareddau i bwrpas. Mae’r staff i gyd yn ymwybodol o ac yn effro i 
faterion agored i niwed, yn cael eu hyfforddi’n briodol a chyda mynediad at gyfarpar a chymorth 
priodol. 

3.15 Roedd data cynhwysfawr yn cael ei gasglu am hunan-niwed. Roedd nifer gymharol uchel o 
ddogfennau ACCT ar agor.  Roedd oedolion ifanc wedi eu gor-gynrychioli’n sylweddol yn y 
digwyddiadau hunan-niwed ond nid oedd unrhyw strategaeth benodol i roi sylw i hyn. Roedd 
peth gofal unigol da yn cael ei ddarparu ond ychydig iawn o barhad rheoli achosion oedd yna 
ac roedd angen gwella'r gweithdrefnau ACCT. Nid oedd y Gwrandawyr yn teimlo eu bod yn 
cael eu cynorthwyo’n dda.  

3.16 Roedd y llywodraethu ar gyfer carchar mwy diogel yn cael ei oruchwylio gan y cyfarfod SCVR 
misol. Roedd y Samariaid yn dod i’r cyfarfod hwn ond nid y Gwrandawyr a phur anaml y staff 
gofal iechyd. Roedd polisi rhesymol ar atal hunanladdiad a hunan-niwed ac roedd cynllun 
gwelliannau parhaus wedi cael ei ddatblygu. Roedd ymwybyddiaeth dda o garcharorion a oedd 
yn fwy o risg hunan-niwed ac roedd twrneiod lleol ac asiantaethau eraill a oedd yn ymweld â'r 
carcharorion yn cael eu hannog i roi gwybod i'r staff os oeddent yn rhoi newyddion drwg i 
garcharor.  

3.17 Roedd dwy farwolaeth drwy hunanladdiad wedi bod ers ein harolygiad diwethaf. Roedd yr un 
ddiweddaraf, yn Awst 2010, yn dal i gael ei hymchwilio ond roedd rhai camau wedi cael eu 
cymryd ar unwaith. Roedd yna bump o farwolaethau o achosion naturiol, i bob golwg, hefyd 
wedi bod. Roedd cynlluniau gweithredu digwyddiadau marwol wedi cael eu cwblhau mewn rhai 
ond nid ym mhob achos ac ychydig iawn o waith oedd wedi’i wneud yn y 18 mis blaenorol i 
ddiweddaru’r cynllun gweithredu gofal iechyd. Nid oedd argymhellion o’r ymchwiliadau a’r 
cynlluniau gweithredu cysylltiedig yn cael eu trafod yn gyson na’u hadolygu’n gyfnodol gan y 
cyfarfod SCVR i asesu a oedd yr arferion newydd yn parhau.  
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3.18 Roedd data manwl yn cael ei gasglu am ddigwyddiadau hunan-niwed a gweithdrefnau ACCT. 
Roedd hyn yn cadw’r staff yn effro i unrhyw dueddiadau anghyffredin ac yn hybu trafodaeth am 
unrhyw unigolion a ystyriwyd i fod yn risg uchel. Dros y chwe mis blaenorol, roedd 22 o 
garcharorion ar gyfartaledd wedi gwneud niwed iddynt eu hunain pob mis, mewn 34 o 
ddigwyddiadau gwahanol. Roedd oedolion ifanc, sef tua thraean o’r boblogaeth, yn cyfrif am 
63% o’r rhain a 57% o’r holl ddogfennau ACCT ar agor ond nid oedd y strategaeth leol yn rhoi 
sylw penodol i'r mater o hunan-niwed ymhlith oedolion ifanc.   

3.19 Roedd cofrestr wedi’i diweddaru o ddogfennau ACCT. Ar un o ddiwrnodau’r arolygiad, roedd 
37 ar agor, sef y ffigur misol cyfartalog drwy gydol 2010. Roedd rhai templedi ychwanegol 
defnyddiol penodol i Parc wedi cael eu hychwanegu at y ddogfen, gan gynnwys llythyr at 
garcharorion yn disgrifio’r gweithdrefnau ACCT, hysbysiad i deuluoedd a nodyn yn atgoffa 
rheolwyr achos o’r camau i’w cymryd gyda charcharorion gyda dogfennau ACCT a oedd ar fin 
cael eu rhyddhau. Nid oedd bob amser yn glir pam oedd rhai dogfennau ACCT wedi eu hagor 
ond, i bob golwg, roedd pwyll dealladwy'n cael ei gymryd a oedd yn adlewyrchu’r pryderon am 
y nifer uchel o ddynion ifanc a oedd yn lladd eu hunain yn y gymuned leol.  

3.20 Roedd hanner cant o staff wedi cael eu hyfforddi fel aseswyr ACCT ac roedd yr asesiadau’n 
cael eu cyflawni’n brydlon. Pur anaml oedd yr adolygiadau ACCT yn aml-ddisgyblaeth, ac 
roedd y staff gofal iechyd yn gyson absennol hyd yn oed pan oedd iechyd meddwl a moddion 
yn bryderon amlwg. Roedd parhad y rheolaeth achosion yn aml yn anghyson ac mewn un 
achos roedd saith o wahanol reolwyr achos wedi cadeirio'r adolygiadau. Roedd rhai dogfennau 
ACCT wedi cael eu cau gyda dim ond un rheolwr yn bresennol. Nid oedd y mapiau gofal bob 
amser yn berthnasol i’r meysydd pryder a godwyd yn yr adolygiadau ac nid oedd dilyniant 
iddynt bob amser yn yr adolygiadau olynol.  Roedd ymdrechion da’n cael eu gwneud i sicrhau 
bod carcharorion yn cyfrannu at weithgareddau. Roedd adolygiadau achos lefel uwch yn cael 
eu cynnal gan uwch-reolwr ar gyfer rhai achosion cymhleth risg uchel, ac roedd yr achosion 
hyn yn cael eu rheoli’n well.  

3.21 Roedd y cofnodion yn y dogfennau ACCT yn aml yn awgrymu eu bod yn seiliedig ar arsylwi yn 
hytrach na chyswllt personol. Roedd gan bob ACCT ‘gofnod arsylwi ACCT’ printiedig gydag 
amseroedd penodol, a di-wyro felly, ar gyfer cofnodi’r arsylwi. Roedd y rheolwyr yn gwirio’r 
dogfennau ACCT yn gyson ac yn defnyddio stamp coch i gadarnhau hyn ond nid oeddent yn 
gwneud unrhyw sylw ar ansawdd y gofal. Roedd sampl o ddogfennau ACCT yn cael ei 
hadolygu yng nghyfarfod y SCVR ac wedi nodi rhai meysydd lle oedd angen gwella.  

3.22 Roedd ystod o lety y gellid ei ddefnyddio ar gyfer carcharorion mewn perygl. Roedd celloedd 
gyda theledu cylch cyfyng ar gael yn yr uned gofal a gwahanu a'r uned gofal iechyd. Roedd 
dwy gell fwy diogel ym mlociau llety A a B ac un ym mloc llety D. Roedd y rhain yn cael eu 
defnyddio pan oedd carcharorion mewn perygl wedi eu hasesu i fod yn anaddas i rannu cell. 
Yn aml iawn, roedd carcharorion a aseswyd i fod yn risg uchel o hunan-niwed yn cael eu rhoi 
yn yr uned gofal iechyd, er nad oedd angen clinigol dros wneud hynny’n aml a byddai uned 
breswyl neu'r uned cymorth dwys newydd (gweler yr adran ar ofal iechyd) yn lle gwell iddynt.  

3.23 Ar gyfartaledd, roedd pump o garcharorion y mis a oedd yn destun gweithdrefnau ACCT yn 
cael eu cadw yn yr Uned Gofal Iechyd. Roedd gweithdrefnau ACCT yn cael eu gweithredu’n 
sydyn ar ôl adnabod risg ond nid oedd unrhyw sylw cyson yn cael ei roi i addasrwydd aros yn 
yr uned gofal a gwahanu a dim tystiolaeth bod asesiadau iechyd meddwl yn cael eu cwblhau’n 
brydlon. Roedd ffurflenni llety arbennig yn nodi bod chwilio heb ddillad yn cael ei wneud gyda 
charcharorion oedd mewn perygl o hunan-niwed yn yr Uned Gofal a Gwahanu a'r uned gofal 
iechyd. Nid oedd hyn yn cael ei fonitro gan y tîm carchar mwy diogel i sicrhau ei fod yn briodol 
ac nid oedd y gofrestr ar y defnydd o chwilio heb ddillad yn yr adran gofal iechyd wedi’i lenwi 
ers dros flwyddyn. Mewn un achos lle oedd carcharor o dramor yn yr uned gofal iechyd wedi 
achosi niwed iddo'i hun, roedd y cofnod ACCT yn darllen 'Oherwydd y rhwystr iaith, nid 



Sefydliad Troseddwyr Ifanc & Carchar EM Parc 
 
 

31

oeddem yn gallu cadarnhau pam oedd wedi achosi niwed iddo'i hun'. Roedd wedi cael ei roi yn 
yr uned argyfwng gyda Gwrandawyr dros nos. Ar ôl mwy o hunan-niwed, ymddygiad 
aflonyddol, tân yn ei gell a chyfnod o gael ei chwilio heb ddillad, roedd wedi'i holi’n defnyddio 
cyfieithydd ar gyfer adolygiad ACCT tua phedwar diwrnod wedyn.   

3.24 Roedd cymorth da ar gael gan ddau gwnselydd wedi eu hyfforddi. Roedd galw uchel am eu 
gwasanaethau ac roeddent yn canolbwyntio’n bennaf ar atal argyfwng. Roeddent yn mynychu 
rhai o’r adolygiadau ACCT i gynorthwyo’r rheolwyr achos ac yn darparu ymyriadau gan 
gynnwys ioga a therapi celf. Roedd y cofnodion ACCT yn dangos bod y caplaniaid yn darparu 
cymorth da ond mai pur anaml y cawsant eu gwahodd i adolygiadau. Mewn rhai achosion, 
cysylltwyd â'r teuluoedd a'u cynnwys yn y gweithdrefnau ACCT. Roedd goruchwylwyr 
troseddwyr yn cael eu hysbysu ynghylch carcharorion ar ddogfennau ACCT a oedd ar fin cael 
eu rhyddhau, a nhw oedd yn gyfrifol am gael cyswllt gyda'r rheolwyr troseddwyr yn y gymuned. 
Roedd adolygiadau ôl-gau yn cael eu cwblhau’n gyson. 

3.25 Roedd 17 o Wrandawyr, gan gynnwys tri yn yr uned troseddwyr rhyw. Roedd y cynllun 
Gwrandawyr yn cael ei ddisgrifio i’r carcharorion yn y taflenni derbyn a chynefino. Roedd 
Gwrandawyr yn gweithio yn y dderbynfa bob bore ond nid yn y prynhawniau er bod y rhan 
fwyaf o garcharorion newydd yn cyrraedd nes ymlaen yn y dydd. Nid oedd y Gwrandawyr 
mwyach yn cyfrannu at gynefino a dywedodd rai yn ein harolwg nad oeddent wedi gweld 
Gwrandäwr o fewn y 24 awr gyntaf. Roedd y Gwrandawyr yn ymroddedig i’w gwaith ond yn 
teimlo nad oedd y staff i gyd yn gefnogol iawn iddynt neu nad oedd materion a godwyd 
ganddynt yn derbyn sylw. Roeddent yn cyfarfod yn rheolaidd gyda chynrychiolwyr o'r 
Samariaid ac yn fisol gydag aelod o'r tîm carchar mwy diogel, ond nid oeddent yn cyfrannu'n 
uniongyrchol at y cyfarfod carchar mwy diogel misol. Weithiau, roedd y cyd-gysylltydd carchar 
mwy diogel yn cwrdd â Gwrandawyr ar ôl y cyfarfod ond roedd hyn, i bob golwg, wedi’i 
drefnu’n wael ac ychydig o’r Gwrandawyr presennol oedd wedi mynychu’r cyfarfod hwn.  

3.26 Roedd rhai Gwrandawyr yn profi oedi hir cyn dychwelyd i’w celloedd gyda’r nos ar ôl iddynt 
gwblhau galwad. Roedd rhai hefyd yn cwyno y gofynnwyd iddynt ddychwelyd i’w huned ar 
gyfer cyfrif pennau, gan darfu ar alwadau byr i’r carcharorion, tra dywedodd eraill eu bod wedi 
cael eu defnyddio’n amhriodol i gadw golwg ar garcharorion oedd heb ofyn am gael gweld 
Gwrandäwr ond oedd yn cael eu hystyried i fod yn risg gan y staff. Roedd uned argyfwng fawr 
wedi'i dodrefnu’n dda yn y ganolfan gofal iechyd. Roedd y log yn dangos mai dim ond unwaith 
y’i defnyddiwyd hyd yma yn 2010 ond awgrymodd y staff a’r Gwrandawyr ei bod wedi’i 
defnyddio’n amlach. Roedd y cyfleusterau i’r Gwrandawyr ar yr adeiniau yn brin ac weithiau 
roedd yn rhaid iddynt ddefnyddio celloedd gwag pan oedd y rhai a fyddai’n galw arnynt mewn 
celloedd dwbl. Gallai’r carcharorion gysylltu gyda’r Samariaid yn ddi-dâl o ffonau ar yr adeiniau 
ond nid oedd unrhyw ffonau di-wifr i’w defnyddio wedi nos neu pan oedd y celloedd wedi eu 
cloi.  

3.27 Roedd hyfforddiant ACCT rheolaidd yn cael ei ddarparu ac roedd 138 staff, gan gynnwys staff 
nos, wedi derbyn rhyw lefel o'r hyfforddiant hwn yn 2010. Roedd 65% o'r staff gofal iechyd 
wedi derbyn rhywfaint o hyfforddiant ACCT yn y ddwy flynedd flaenorol.  

3.28 Roedd y swyddogion nos yn archwilio’r system galw o’r gell i gadarnhau bod yr holl 
garcharorion o dan fonitro ACCT wedi derbyn sylw ond nid oedd clychau’r celloedd bob amser 
yn cael eu hateb yn brydlon (gweler yr adran ar unedau preswyl). Roedd gan y swyddogion i 
gyd declyn i dorri rhwymau arnynt. 
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3.29 Dylid cynnwys y staff gofal iechyd a disgyblaethau perthnasol eraill yn llawn mewn 
cynorthwyo carcharorion sydd mewn perygl o hunanladdiad a hunan-niwed drwy 
fynychu’r cyfarfodydd carchar mwy diogel a lleihau trais yn rheolaidd.  

3.30 Dylai’r tîm carchar mwy diogel drafod yn llawn y rhesymau pam fod oedolion ifanc wedi 
eu gor-gynrychioli mewn digwyddiadau o hunan-niwed a chynnwys strategaethau i 
gwrdd â’u hanghenion penodol yn y polisi ar atal hunanladdiad a hunan-niwed. 

3.31 Dylai’r tîm carchar mwy diogel fonitro’r defnydd o chwilio heb ddillad, llety arbennig a 
gwahanu i garcharorion yr ystyrir hwynt i fod yn risg hunan-niwed i sicrhau bod y 
defnydd yn briodol.  

Pwyntiau cadw tŷ 

3.32 Dylai cynlluniau gweithredu a ddatblygir yn dilyn ymchwilio i ddigwyddiadau marwol gael eu 
hadolygu’n gyfnodol gan y cyfarfod carchar mwy diogel a lleihau trais.  

3.33 Dylai carcharorion a asesir i fod yn risg uchel o hunan-niwed a heb anghenion clinigol amlwg 
gael eu helpu yn yr unedau preswyl yn hytrach na fel cleifion mewnol yn yr uned gofal iechyd. 

3.34 Dylai rheolwyr gyfrannu sylwadau at y cofnod asesu parhaus, gofal dan glo a gwaith tîm 
(ACCT) ar ansawdd y gofal sy’n cael ei roi.  

3.35 Dylid gwahodd cynrychiolwyr o’r Gwrandawyr i ddechrau’r cyfarfod carchar mwy diogel a 
lleihau trais ac i gyflwyno eu hadroddiad, gyda chymorth y Samariaid, a dylid hefyd trafod 
unrhyw bryderon ynghylch gweithrediad y cynllun Gwrandawyr.  

3.36 Dylid darparu ffonau di-wifr gyda mynediad uniongyrchol at y Samariaid yn ystod y cyfnodau 
dan glo.  

 

Ceisiadau a chwynion 
 

Canlyniadau disgwyliedig: 
Mae gweithdrefnau cwyno a gwneud cais effeithiol yn eu lle, maent yn hawdd cael gafael arnynt, 
yn hawdd i’w defnyddio ac yn cynnig ymateb amserol. Mae’r carcharorion yn teimlo’n ddiogel 
rhag unrhyw ôl-effaith wrth ddefnyddio’r gweithdrefnau hyn ac yn ymwybodol y medrant apelio. 

3.37 Nid oedd ceisiadau'n cael eu monitro a dywedodd llai o garcharorion na'r ffigur cymharol eu 
bod wedi cael sylw prydlon. Roedd yr ymateb i gwynion yn barchus ac yn delio gyda’r mater 
ond ychydig o ddadansoddi data oedd yn cael ei wneud i nodi a rhoi sylw i dueddiadau neu 
bryderon.  

3.38 Yn ein harolwg, dywedodd llai na’r ffigur cymharol y deliwyd gyda’u ceisiadau’n brydlon, er i 
nifer debyg ddweud y deliwyd gyda nhw’n deg. Roedd ceisiadau ysgrifenedig yn cael eu logio 
wrth iddynt gael eu cyflwyno ond nid oedd yr atebion yn cael eu monitro na'u tracio ac nid 
oedd ystadegau ar y math o geisiadau yn cael eu casglu na'u dadansoddi. Roedd y ffurflen 
gais yn cynnwys slip ateb oedd i gael ei ddychwelyd i’r carcharor i gydnabod derbyn ei gais 
ond dywedodd nifer o'r carcharorion nad oeddent wedi ei dderbyn a gwelsom geisiadau wedi 
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eu prosesu gyda’r slip dal yn ynghlwm. Roedd y carcharorion yn y grwpiau ffocws yn cwyno 
bod yn rhaid iddynt gyflwyno sawl cais cyn derbyn ymateb.  

3.39 Ar gyfartaledd, roedd tua 140 o gwynion bob mis, gyda chwynion am ofal iechyd yn cyfrif am 
14% o’r cyfanswm. Roedd yr atebion i’r cwynion ar y cyfan yn gwrtais, prydlon, yn annerch y 
carcharor  ac yn delio gyda’r mater a godwyd. Roedd cwynion gan garcharorion am bost ac 
arian oedd wedi mynd ar goll yn cael eu hateb, yn amhriodol, gan y clerc oedd yn gyfrifol am 
agor y post. Roedd cwynion yn cael eu monitro yn ôl tarddiad ethnig, pwnc, lleoliad a 
phrydlondeb yr ateb. Roedd yr ystadegau’n cael eu hystyried gan gyfarfod y tîm uwch reoli 
ond, i bob golwg, nid oedd fawr ddim trafod na dadansoddi o’r tueddiadau na gweithredu i roi 
sylw i unrhyw feysydd pryder, yn enwedig y nifer uchel o gwynion gofal iechyd.  

3.40 Roedd posteri ar hysbysfyrddau’r adeiniau yn disgrifio gwaith y Bwrdd Monitro Annibynnol a'r 
Ombwdsmon Carchardai a Phrawf. Roedd rôl y Bwrdd Monitro Annibynnol hefyd yn cael ei 
disgrifio yn y rhaglen gynefino.  

Argymhellion  

3.41 Dylai carcharorion dderbyn ymateb i’w ceisiadau o fewn tri diwrnod.  

3.42 Dylai’r tîm uwch reoli fonitro a dadansoddi’r data sy'n cael ei gasglu ar gwynion i nodi 
unrhyw dueddiadau newydd neu feysydd pryder a chofnodi unrhyw gamau a gymerir 
yng nghofnodion ei gyfarfodydd.  

Pwynt cadw tŷ  

3.43 Ni ddylai’r aelod o staff sy'n gyfrifol am agor y post ateb cwynion yn ymwneud â phost neu 
arian sy'n mynd ar goll.  

 

Hawliau cyfreithiol 
 

Canlyniadau disgwyliedig: 
Mae carcharorion yn cael gwybod am eu hawliau cyfreithiol yn ystod cynefino, a medrant 
ymarfer yr hawliau hyn yn rhydd yn y carchar. 

3.44 Pur anaml oedd y carcharorion yn gofyn i’r tri swyddog gwasanaethau cyfreithiol am gymorth. 
Roedd maint y galw am y gwasanaeth yn anhysbys ac nid oedd cofnodion o’r cyswllt yn cael 
eu cadw.  

3.45 Roedd y tri swyddog gwasanaethau cyfreithiol wedi derbyn hyfforddiant flynyddoedd ynghynt 
ond heb gael unrhyw hyfforddiant gloywi ac nid oeddent yn cael unrhyw amser ychwanegol am 
eu gwaith. Roedd polisi gweithredol, safonau a gweithdrefnau G4S ar wasanaethau cyfreithiol 
yn nodi y dylai Swyddog Gwasanaethau Cyfreithiol weld pob carcharor newydd y bore ar ôl 
iddynt gael eu derbyn ond nid oedd hyn yn digwydd. 

3.46 Gofynnwyd i’r holl garcharorion yn ystod eu cyfweliad ar ôl cyrraedd a oeddent am apelio yn 
erbyn eu dedfryd neu euogfarn neu am weld Swyddog Gwasanaethau Cyfreithiol, ond ychydig 
iawn ohonynt a wyddai am y Swyddogion hyn a phur anaml oeddent yn gofyn am wybodaeth a 
chymorth iddynt. Nid oedd y cyswllt yn cael ei gofnodi ac roedd y galw am y gwasanaeth hwn, 
er yn ymddangos i fod yn isel, yn anhysbys.  
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3.47 Roedd un o ddau swyddog llety’n gweld yr holl newydd ddyfodiaid yn ystod cynefino ac yn 
cyfeirio carcharorion cymwys at y cynllun cymorth llety mechnïaeth. Roedd hwn yn cael ei reoli 
gan fudiad Stoneham ac yn darparu llety a chymorth adsefydlu yn y gymuned i rai oedd yn 
cael eu rhyddhau ar fechnïaeth a chyrffyw cadw yn y cartref. Yn ein harolwg, dywedodd 26% 
o’r carcharorion yn erbyn ffigur cymharol o 17% ei bod yn hawdd cael gafael ar wybodaeth 
mechnïaeth. 

3.48 Roedd yno 107 o garcharorion a oedd wedi eu galw’n ôl. Roeddent yn derbyn pecyn 
gwybodaeth yn egluro eu sefyllfa a’u hawl i apelio. Roedd carcharorion yn llofnodi i gydnabod 
eu bod wedi derbyn a deall y wybodaeth yma. 

3.49 Roedd yr holl newydd ddyfodiaid yn cael eu gweld gan swyddog ymyriadau teulu a allai gynnig 
gwybodaeth a chymorth gydag achosion gofal plant a hawliau rhieni. 

Argymhelliad 

3.50 Dylid cyflawni dadansoddiad o anghenion i weld a ydyw'r gwasanaethau cyfreithiol 
presennol yn cwrdd ag anghenion y carcharorion, a darparu gwasanaethau fel bo 
angen.  

 

Ffydd a gweithgareddau crefyddol 
 
Canlyniadau disgwyliedig: 
Mae’r carcharorion i gyd yn gallu ymarfer eu crefydd yn llawn ac yn ddiogel. Mae’r gaplaniaeth 
yn chwarae rhan lawn ym mywyd y carchar ac yn cyfrannu at ofal, cymorth ac adsefydlu 
cyffredinol y carcharorion. 

3.51 Roedd uned ffydd newydd yn olau ac wedi’i dodrefnu’n dda. Roedd gan dîm y gaplaniaeth 
adnoddau da ac yn cynnal gwasanaethau wythnosol i’r holl brif grefyddau. Roedd y caplaniaid 
wedi eu hintegreiddio ym mywyd y carchar ac yn darparu lefel dda o ofal bugeiliol, yn enwedig 
i’r rhai mewn perygl o hunan-niwed neu a oedd wedi cael profedigaeth.  

3.52 Roedd cyfleusterau ffydd newydd yn cynnwys capel Cristnogol, ystafell ffydd fyd-eang, 
cyfleusterau ar gyfer Wudhu (ymolchi cyn gweddïo), swyddfeydd a mannau cyfarfod. Roedd y 
mannau gweddïo’n cael eu defnyddio ond nid oedd tîm y gaplaniaeth wedi symud i’w 
swyddfeydd newydd eto. Roedd y cyfleusterau newydd yn lân, yn olau ac wedi eu dodrefnu’n 
dda. Roedd ar y llawr gwaelod fel y gallai carcharorion gyda phroblemau symudedd symud o 
gwmpas y lle yn gymharol hawdd ond efallai y byddent yn ei chael yn anodd mynd i fyny a lawr 
y llwybr mynediad serth.  

3.53 Roedd gan dîm y gaplaniaeth adnoddau da ac yn cynnwys chwech o gaplaniaid llawn amser o 
ystod o grefyddau Cristnogol, caplan Mwslemaidd rhan amser a oedd yn gweithio 24 awr yr 
wythnos a nifer o gaplaniaid sesiynol ar gyfer crefyddau ac enwadau Cristnogol eraill.  Roedd 
y carcharorion i gyd yn cael eu gweld gan gaplan o fewn eu 24 awr gyntaf yno ac yn cael 
gwybodaeth am y gaplaniaeth. Roedd rhaglen gynhwysfawr o wasanaethau ar gyfer y prif 
grefyddau i gyd. Roedd y carcharorion yn cael eu hannog i ymgeisio i fynychu gwasanaethau 
ond nid oeddent yn cael eu hatal rhag mynychu os nad oedd eu henwau ar y rhestr. Roedd y 
gaplaniaeth hefyd yn cynnig grwpiau astudio crefyddol ar gyfer ystod o grefyddau ac yn trefnu 
dathliadau ar gyfer y prif wyliau crefyddol.  

3.54 Roedd tîm y gaplaniaeth yn rhan annatod o fywyd y carchar. Yn ogystal â’r dyletswyddau 
gofynnol, fel ymweld â charcharorion yn yr uned wahanu, roedd y caplaniaid yn cyfrannu at 
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ystod o gyfarfodydd gan gynnwys y tîm cydraddoldeb hiliol. Roeddent yn rhoi cymorth da i’r 
carcharorion oedd mewn perygl o hunan-niwed a hunanladdiad ond nid bob amser yn cael eu 
gwahodd i fynychu adolygiadau ACCT. Fel rhan o’u rôl fugeiliol, roeddent yn helpu 
carcharorion oedd wedi cael profedigaeth ac wedi cael cyswllt gyda 130 o’r carcharorion hyn 
yn y 12 mis blaenorol. Yn y rhan fwyaf o achosion, roedd y carcharorion wedi gallu ymweld â 
pherthnasau a oedd yn marw neu fynychu angladdau ac roedd tîm y gaplaniaeth wedi cynnig 
gwasanaethau yn y capel neu’r mannau aml-ffydd lle nad oedd hyn wedi bod yn bosibl. Roedd 
un o’r caplaniaid yn swyddog cyswllt teulu hyfforddedig ac roedd y tîm yn cefnogi’r 
carcharorion, y staff a’r teuluoedd os oedd carcharor yn ddifrifol wael neu’n marw tra oedd yn y 
carchar.  

 

Defnyddio sylweddau 
 

Canlyniadau disgwyliedig: 
Mae’r carcharorion gydag anghenion sylweddau, gan gynnwys alcohol, yn cael eu hadnabod 
wrth gael eu derbyn ac yn derbyn triniaeth a chymorth effeithiol drwy gydol eu harhosiad yn y 
carchar. Mae’r carcharorion i gyd yn ddiogel rhag dod i gysylltiad gyda, a rhag effeithiau 
defnyddio sylweddau tra byddant yn y carchar. 

3.55 Nid oedd carcharorion yn gyson yn derbyn rhyddhad rhag symptomau ar y noson gyntaf ond 
roedd y trefniadau i ragnodi cyfnewidion opioid wedi dod yn fwy hyblyg a seiliedig ar 
anghenion. Roedd gwasanaeth meddyg teulu arbenigol yn cael ei ddarparu. Roedd 
adolygiadau clinigol rheolaidd a chydweithio da rhwng y gwasanaethau clinigol a chwnsela, 
asesu, cyfeirio ymlaen, cynghori a gofal trwodd. Gyda hyd at 100 o garcharorion yn derbyn 
triniaeth ar unrhyw adeg, roedd mewnbwn y nyrs camddefnyddio sylweddau yn annigonol. 
Roedd cyfradd yr hap-brofion cyffuriau gorfodol am y flwyddyn hyd yma ymhell ar y blaen i'r 
targed ond roedd lefel y profion amheuaeth positif yn isel. 

Rheolaeth glinigol 

3.56 Roedd y trefniadau rhagnodi ar gyfer carcharorion a oedd yn gaeth i gyffuriau opioid bellach yn 
fwy hyblyg. Roedd y carchar wedi symud i ffwrdd o ddadwenwyno Lofexidine fel y prif ddull o 
driniaeth ac, mewn cyfnod o 12 mis, roedd 201 o garcharorion wedi dechrau ar Subutex neu 
Suboxone a 162 o raglenni methadon ar sail gynnal a lleihau. Er bod y driniaeth i leihau 
benzodiazepine ac alcohol yn dechrau ar unwaith, nid oedd cyfarwyddyd grŵp cleifion ar roi 
rhyddhad noson gyntaf i ddefnyddwyr cyffuriau opioid wedi’i ddilyn, pur anaml oedd y 
gwasanaeth Meddyg tu allan i oriau'n cael ei ddefnyddio ac nid oedd y nyrsys derbyn wedi 
cael hyfforddiant priodol. Roedd carcharorion a oedd yn profi symptomau difrifol wrth roi’r 
gorau i alcohol yn cael eu derbyn fel cleifion mewnol. Yn y chwe mis diwethaf, roedd 36 wedi 
derbyn triniaeth dadwenwyno alcohol. Heb uned sefydlogi / dadwenwyno, roedd carcharorion 
a oedd yn gaeth i gyffuriau’n cael eu rhoi yn yr uned gynefino.  

3.57 Roedd y fferyllydd yn gweinyddu methadon yn yr adran gofal iechyd, lle oedd yr ystafell aros 
yn beryglus o orlawn a'r amodau yn annerbyniol. Roedd carcharorion a ragnodwyd Subutex 
neu Suboxone ar eu cyfer yn ei gael o ystafell driniaeth ym mloc llety B ac roedd cynlluniau i 
weinyddu methadon yn fwy priodol o’r uned trin cyffuriau ar B3. 

3.58 Roedd protocol rheolaeth glinigol priodol ac roedd y meddygon teulu arbenigol yn cynnig wyth 
sesiwn yr wythnos. Roedd adnoddau’r nyrs arbenigol yn annigonol. Roedd yr uwch nyrs 
camddefnyddio sylweddau yn dangos lefel ganmoladwy o ymrwymiad ac ymroddiad ond roedd 
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ail nyrs camddefnyddio sylweddau yn gadael ar ôl chwe mis yn y swydd. Gyda hyd at 100 o 
garcharorion yn cael triniaeth ar unrhyw adeg, roedd yn amlwg bod angen mwy o adnoddau. 

3.59 Roedd y gwasanaethau clinigol, cwnsela, asesu, cyfeirio ymlaen, cynghori a gofal trwodd 
(CARAT) ar gyfer camddefnyddio sylweddau wedi eu hintegreiddio’n dda. Roedd amcanion 
cynlluniau gofal y carcharorion yn cael eu cyd-osod ac roedd yr uwch nyrs camddefnyddio 
sylweddau yn cwrdd â'r tîm CARAT yn wythnosol. Roedd yr adolygiadau clinigol yn rhai aml-
ddisgyblaeth ac yn cael eu cynnal yn rheolaidd. Dywedodd y carcharorion bod staff yn 
ymgynghori gyda nhw a’u bod yn cyfrannu’n llawn at gynllunio eu triniaeth Roedd cysylltiadau 
da gyda’r gwasanaethau iechyd meddwl yn sicrhau bod gofalu am rai gyda diagnosis deuol yn 
cael ei gydgysylltu'n dda. 

3.60 Yn ddiweddar, roedd y carchar wedi enwebu B3 fel yr uned cymorth / trin cyffuriau lle gallai 
carcharorion ar raglenni cyfnewidion opioid gael gafael ar ystod o ymyriadau. Roedd y rhain yn 
cynnwys modiwlau gwaith grŵp y system trin cyffuriau integredig (IDTS), dosbarthiadau ioga 
ac ymlacio, cymorth un-i-un gan CARAT a chymorth gan un o weithwyr cyd-gymorth CARAT. 
Gofynnwyd i’r carcharorion lofnodi compact yr uned a oedd yn cysylltu triniaeth cyfnewid opioid 
i’r cynllun cymhellion ac ennill breintiau. Oni bai eu bod yn llwyr ymatal, ni allai carcharorion 
ennill statws uwch (gweler yr adran ar gymhellion ac ennill breintiau), gan gynnwys rhai a oedd 
wedi trosglwyddo i Parc gyda statws uwch. Clywsom am garcharorion a oedd wedi dewis 
rhaglen ddadwenwyno sydyn er mwyn cymhwyso ar gyfer y statws ond a oedd yna wedi 
llithro'n ôl. 

3.61 Cyn eu rhyddhau, gellid hyfforddi carcharorion i weinyddu naloxone, a ddefnyddir i drin gor-
ddosys o gyffuriau opioid ac felly i atal marwolaeth drwy gyffuriau yn y gymuned. Roedd 76 o 
garcharorion wedi cwblhau’r hyfforddiant hwn. Roedd y blociwr opioid naltrexone ar gael cyn 
rhyddhau carcharorion, i'w helpu i ymatal, ac roedd 11 o garcharorion wedi dewis cymryd yr 
opsiwn hwn.  

Argymhellion 

3.62 Dylid rhoi moddion priodol pob tro ar y noson gyntaf i garcharorion sy’n gaeth i 
gyffuriau opioid, dylid dilyn cyfarwyddyd grŵp cleifion a hyfforddi nyrsys ar sut i’w 
weithredu. 

3.63 Dylid gweinyddu methadon mewn amgylchedd diogel ac addas. 

3.64 Dylid sicrhau bod gan y gwasanaeth clinigol ar gyfer camddefnyddio sylweddau ddigon 
o adnoddau i gwrdd ag angen.  

Profion cyffuriau 

3.65 Roedd cyfradd yr hap-brofion cyffuriau gorfodol (MDT) am y flwyddyn hyd yma (Ebrill tan 
ddiwedd Awst) yn 5.9% yn erbyn targed o 7.5%. Roedd MDT yn cael ei reoli’n dda gyda digon 
o adnoddau Gan gynnwys wrth dderbyn, y rhaglenni profion mynych ac amheuaeth, roedd 
10% o’r boblogaeth yn cael eu profi bob mis. Roedd y rhan fwyaf o’r adroddiadau gwybodaeth 
diogelwch (SIR) yn ymwneud â chyffuriau ac roedd 203 o brofion amheuaeth wedi eu gwneud 
ers Ionawr 2010. Roedd y gyfradd bositif yn gymharol isel ar 29%, a chawsom wybod fod 
ansawdd yr adroddiadau SIR yn amrywio.  

3.66 Roedd MDT yn cael ei wasgaru drwy gydol y mis a’r canlyniadau’n cael eu dadansoddi fesul 
uned. Roedd y darganfyddiadau yn bennaf yn cynnwys hooch (23 darganfyddiad o fewn chwe 
mis yn ddiweddar) yna canabis, tabledi Subutex a pheth 'powdr gwyn’. Cawsom wybod mai 
drwy ymweliadau ac wrth dderbyn y deuai’r rhan fwyaf o’r cyffuriau i mewn i’r carchar Yn ein 
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harolwg, dywedodd 30% o’r carcharorion yn erbyn ffigur cymharol o 34% ei bod yn hawdd cael 
gafael ar gyffuriau anghyfreithlon ond roedd y gyfradd yn is ar gyfer troseddwyr rhyw ym mloc 
llety D (dim ond 9%), carcharorion du a lleiafrifol ethnig (17%) ac oedolion ifanc (21%). Roedd 
mesurau lleihau cyflenwad priodol yn eu lle a chysylltiadau da rhwng yr adrannau diogelwch a 
strategaeth gyffuriau. 
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Adran 4: Amrywiaeth 
Canlyniadau disgwyliedig: 
Dylai pob sefydliad fod yn ymwybodol o a chwrdd ag anghenion penodol grwpiau lleiafrifol tra’n 
gweithredu polisïau neu gynlluniau gweithredu ar wahân ar eu cyfer, i geisio cynrychioli eu barn, 
diwallu eu hanghenion a chynnig cyd-gymorth i sicrhau bod gan bob carcharor fynediad cyfartal 
at yr holl gyfleusterau. Dylid cydnabod a chwrdd ag anghenion amrywiaeth lluosog. 

4.1 Roedd y strategaeth amrywiaeth yn rhoi sylw manwl i gydraddoldeb hiliol ac yn cyfeirio at 
garcharorion a oedd yn wladolion tramor ond nid meysydd amrywiaeth eraill. Roedd cynllun 
gweithredu cydraddoldeb hiliol yn cael ei fonitro gan y tîm gweithredu cydraddoldeb hiliol ond 
nid oedd unrhyw bwyllgor amrywiaeth na chynlluniau gweithredu ar gyfer meysydd amrywiaeth 
eraill. Roedd ffocws y tîm amrywiaeth, yn briodol, ar ymgysylltu gyda’r gymuned ond nid oedd 
hyn eto wedi bod o fudd amlwg i’r carcharorion.  

4.2 Ailwampiad o’r polisi cysylltiadau hiliol oedd y strategaeth amrywiaeth. Roedd yn trafod 
materion cydraddoldeb hiliol yn o fanwl a gwladolion tramor yn fyr ond nid oedd unrhyw 
gyfeiriad at feysydd amrywiaeth eraill. Roedd polisïau ar wahân ar gyfer cyfathrebu 
cydraddoldeb hiliol, gwladolion tramor ac anabledd ond dim polisi ar gyfer carcharorion hŷn, 
crefydd, rhywedd na thueddiad rhywiol. Nid oedd pwyllgor amrywiaeth a dim ond ar gyfer 
cydraddoldeb hiliol oedd yna gynllun gweithredu, a oedd yn cael ei weithredu a'i adolygu gan 
gyfarfod y tîm gweithredu cydraddoldeb hiliol (REAT).  

4.3 Roedd y tîm amrywiaeth yn cynnwys rheolwr cydraddoldeb, swyddog cydraddoldeb hiliol a 
chyd-gysylltydd gwladolion tramor, i gyd yn llawn amser. Roedd y tîm wedi treulio cryn amser 
ar ymgysylltu gyda’r gymuned, ac wedi mynychu ystod eang o ddigwyddiadau allanol ar y rhan 
fwyaf o’r meysydd amrywiaeth tra’n datblygu cysylltiadau gyda mudiadau allanol priodol. Fodd 
bynnag, nid oedd y gwaith hwn eto wedi arwain at waith mawr yn y carchar na manteision clir 
i’r carcharorion.  

Argymhelliad  

4.4 Dylid cael polisi amrywiaeth diweddar sy’n seiliedig ar ddadansoddiad priodol o 
anghenion, ac yn disgrifio sut fydd amrywiol anghenion y carcharorion yn cael eu 
cwrdd a’u monitro, ac wedi’i reoli gan bwyllgor amrywiaeth aml-ddisgyblaeth i ddelio â 
phob un o’r meysydd amrywiaeth, ac wedi'i gefnogi gan gynlluniau gweithredu targed.  

Cydraddoldeb hiliol 

4.5 Roedd tua 10% o’r boblogaeth o gefndiroedd du a lleiafrifol ethnig. Roedd y rhan fwyaf yn 
gadarnhaol am gydraddoldeb hiliol yn y carchar, er bod rhai’n teimlo bod yna wahaniaethu 
wrth ddyrannu swyddi ar yr adeiniau. Nid oedd y rhain yn cael eu monitro ar sail ethnig ac nid 
oedd unrhyw weithredu i ôl-ddilyn anghysondebau gyda’r monitro. Roedd digwyddiadau hiliol 
yn cael eu hymchwilio’n dda, roedd yr ymchwiliadau yn drylwyr a'u hansawdd yn cael ei 
archwilio'n annibynnol. Roedd ymyriadau ar gael i herio hiliaeth. Roedd carcharorion gyda 
hanes o ymddygiad neu droseddu hiliol yn cael eu hadnabod a’u monitro.  Roedd cyfarfodydd 
rheolaidd gyda chynrychiolwyr cydraddoldeb hiliol ac o blith carcharorion tramor ond dim 
fforymau agored i garcharorion du a lleiafrifol ethnig.  
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4.6 Roedd tua 10% o’r boblogaeth o gefndiroedd du a lleiafrifol ethnig. Yn ein harolwg, roedd eu 
hymatebion yn debyg o rai’r carcharorion gwyn ond dim ond 55% o’i gymharu â 68% o 
garcharorion gwyn a ddywedodd fod y rhan fwyaf o’r staff yn eu trin gyda pharch. Yn ein 
grwpiau ffocws, roedd y carcharorion du a lleiafrifol ethnig ar y cyfan yn gadarnhaol am eu 
triniaeth yn Parc, er i lawer ddweud bod peth gwahaniaethu wrth ddyrannu swyddi ar yr 
adeiniau, rhywbeth nad oedd yn cael ei fonitro.  

4.7 Roedd cydraddoldeb hiliol yn cael ei reoli gan y REAT, a oedd gyda phresenoldeb da ac yn 
cael ei gadeirio gan y cyfarwyddwr, a oedd yn rhoi arweinyddiaeth dda. Roedd cynrychiolydd o 
Gyngor Cydraddoldeb Hiliol y Cymoedd (VALREC) yn cael ei fynychu’n gyson. Roedd y polisi 
amrywiaeth wedi disodli’r polisi cydraddoldeb hiliol ac roedd strategaeth gyfathrebu 
cydraddoldeb hiliol ar wahân. Roedd y REAT yn adolygu data SMART, a oedd yn monitro’r 
gynrychiolaeth o blith carcharorion du a lleiafrifol ethnig ar draws nifer o ddangosyddion. 
Roedd rhai dangosyddion, fel cwynion, yn gyson y tu allan i’r ystod dros gyfnod o fisoedd lawer 
ond nid oedd unrhyw arwydd o ddadansoddi neu weithredu manwl.  

4.8 Dim ond tua 1.7% o’r staff (11 o bobl) oedd o gefndir du a lleiafrifol ethnig. Roedd ychydig dros 
hanner y 667 o staff wedi cael eu hyfforddi mewn ‘amrywiaeth a gweithredu’n gynhwysol’.  

Rheoli digwyddiadau hiliol 

4.9 Roedd ffurflenni adrodd digwyddiadau hiliol ar gael yn hwylus o gwmpas y carchar ac mewn 
ystod o ieithoedd. Roedd 76 o'r ffurflenni hyn wedi cael eu cyflwyno yn y chwe mis blaenorol. 
Roedd yr holl ymchwiliadau i’r digwyddiadau yn cael eu gwneud gan y swyddog cydraddoldeb 
hiliol, roeddent i gyd yn cael eu hadolygu gan gadeirydd y REAT a’r holl ffurflenni'n cael eu 
dilysu'n allanol gan gynrychiolydd o VALREC. Roedd VALREC hefyd yn cyflawni gwiriad 
ansawdd manwl o sampl o ffurflenni RIRF bob mis. Roedd y broses wedi’i rheoli’n dda a’r 
ymchwiliadau yn amserol. Roedd yr ymchwiliadau a welsom yn drylwyr, er bod gwiriadau 
ansawdd VALREC wedi dangos nad oedd y gweithdrefnau wedi eu dilyn ym mhob achos ac 
nad oedd y cofnodion o’r gweithredu yn gyflawn.  

4.10 Pan oedd ymchwiliadau’n canfod hiliaeth gan garcharorion, roedd y dynion dan sylw’n cael eu 
herio’n briodol a’u cyfeirio ymlaen at ymyriadau, gan gynnwys gwaith un-i-un a chwrs 
amrywiaeth gan yr adran addysg. Roedd hefyd enghreifftiau da o weithredu priodol yn erbyn y 
staff.  

Dyletswydd cydraddoldeb hiliol 

4.11 Roedd y carchar eisoes wedi asesu nifer o bolisïau lleol am eu heffaith ar gydraddoldeb hiliol. 
Yn unol â pholisïau cenedlaethol, roedd yna wedi symud at asesu'r effaith ar gydraddoldeb i 
gynnwys pob agwedd ar amrywiaeth, yn defnyddio’r offeryn asesu effaith ar gydraddoldeb gan 
NOMS. Drwy ddefnyddio data SMART a gwybodaeth arall fel cwynion, roedd y REAT wedi 
adnabod nifer o feysydd ar gyfer asesiad effaith ond nid oedd yr un eto wedi'i gyflawni.  

4.12 Roedd system i adnabod carcharorion a gafwyd yn euog o drosedd hiliol blaenorol neu 
bresennol neu a oedd wedi dangos ymddygiad hiliol yn y carchar. Roedd y manylion yn cael 
eu cofnodi ar gofnodion unigol ac ar gronfa ddata oedd ar gael i’r staff i gyd.  

4.13 Roedd grŵp ffocws misol i garcharorion, y grŵp global fusion cymunedol, yn cael ei fynychu 
gan gynrychiolwyr cydraddoldeb hiliol ac o blith y carcharorion a oedd yn wladolion tramor. 
Roedd y grŵp yn trafod ystod eang o bynciau, gan gynnwys rhai o ddiddordeb i’r carcharorion i 
gyd ac yn enwedig materion yn effeithio ar garcharorion du a lleiafrifol ethnig. Fodd bynnag, 
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nid oedd unrhyw fforymau agored wedi bod i gyfathrebu ac ymgynghori’n ehangach gyda 
charcharorion du a lleiafrifol ethnig. Nid oedd fforwm Sipsiwn, Roma a Theithwyr blaenorol 
wedi cwrdd ers misoedd lawer ac nid oedd materion yng nghyswllt y cymunedau hyn, i bob 
golwg, wedi cael eu trafod yng nghyfarfodydd y grŵp ffocws i garcharorion. Roedd y carchar 
wedi cynnal nifer o ddigwyddiadau i ddathlu amrywiaeth hiliol a diwylliannol ac roedd rhaglen o 
ddigwyddiadau wedi'i chynllunio ar gyfer y mis hanes pobl dduon oedd i ddod.  

Argymhellion 

4.14 Dylid hyfforddi’r staff i gyd a dylent dderbyn hyfforddiant gloywi rheolaidd mewn 
cydraddoldeb hiliol ac amrywiaeth.  

4.15 Dylai’r tîm gweithredu cydraddoldeb hiliol (REAT) ymchwilio’n llawn i unrhyw 
arwyddion o driniaeth anghyfartal sy'n codi o ddata SMART, a ddylai gynnwys sut mae 
swyddi’n cael eu dyrannu gan gynnwys rhai ar yr adeiniau. Dylid cofnodi canlyniad 
unrhyw ymchwiliad a pha gamau a gymerwyd yng nghofnodion cyfarfodydd y REAT.  

4.16 Dylai ymgynghori gyda charcharorion du a lleiafrifol ethnig gynnwys grwpiau ffocws 
sy’n agored i’r holl garcharorion du a lleiafrifol ethnig.  

Pwynt cadw tŷ 

4.17 Dylai cofnodion o ymchwiliadau i adroddiadau o ddigwyddiadau hiliol gynnwys cyfrif 
ysgrifenedig o’r holl gyfweliadau a manylion llawn unrhyw gamau a gymerwyd.  

Crefydd  

4.18 Nid oedd polisi na chynllun gweithredu ar amrywiaeth crefyddol ac nid oedd y carchar yn 
monitro na’n dadansoddi pa mor gyfartal oedd y carcharorion yn cael eu trin yn ôl crefydd. Yn 
ein harolwg, dywedodd lai na’r ffigur cymharol fod eu credoau crefyddol yn cael eu parchu ond 
nid oedd rheswm i’w weld dros hyn.  

4.19 Nid oedd gan y carchar bolisi na chynllun gweithredu penodol yn nodi sut fyddai anghenion 
crefyddol y carcharorion yn cael eu diwallu ac roedd crefydd ond yn cael sylw byr yn y 
strategaeth amrywiaeth (gweler yr argymhelliad o dan yr adran ar amrywiaeth). Roedd crefydd 
yn cael ei gynnwys yn hyfforddiant amrywiaeth y carchar a roedd y caplaniaid wedi gweithio 
gyda'r staff a'r carcharorion i wella eu dealltwriaeth o amrywiaeth crefyddol, yn enwedig 
pwysigrwydd Ramadan a materion ymarferol i Fwslemiaid dros y cyfnod hwn. Roeddent hefyd 
wedi datblygu pecyn hyfforddiant ymwybyddiaeth o ffydd ond nid oedd wedi’i ddarparu eto. Er 
bod y gaplaniaeth yn adolygu’r boblogaeth yn ôl crefydd i sicrhau bod ei gwasanaethau yn 
cwrdd ag angen, nid oedd triniaeth gyfartal yn cael ei monitro yn ôl crefydd (gweler yr adran ar 
amrywiaeth). 

4.20 Yn ein harolwg, dywedodd 49% o garcharorion, llai na’r ffigur cymharol o 54%, fod eu credoau 
crefyddol yn cael eu parchu ond roedd y rheswm dros hyn yn aneglur. Roedd y ffigur ymhlith 
carcharorion du a lleiafrifol ethnig yn 65% o’i gymharu â 43% ymhlith carcharorion gwyn.  
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Gwladolion tramor  

4.21 Nid oedd y polisi gwladolion tramor yn seiliedig ar asesu anghenion y gwladolion tramor yn 
Parc ac nid oedd unrhyw gynllun gweithredu. Nid oedd y pwyllgor gwladolion tramor wedi 
cyfarfod ers dros chwe mis. Roedd yna bedwar o weithwyr cyd-gymorth ar gyfer y gwladolion 
tramor ond nid oeddent yn cael eu cefnogi i gyflawni eu rôl yn effeithiol. Roedd y carchar wedi 
datblygu perthynas dda gydag Asiantaeth Ffiniau’r DU yn lleol ac wedi creu cysylltiadau gyda’r 
Gyfarwyddiaeth Gwaith Achos Troseddol. Roedd dau ddyn yn cael eu cadw yn Parc o dan 
bwerau mewnfudo’n unig.  

4.22 Roedd tua 38 o wladolion tramor wedi eu carcharu yn Parc, dau gyda statws ôl-ddedfryd ac yn 
cael eu cadw o dan bwerau mewnfudo’n unig. Roedd y cyd-gysylltydd gwladolion tramor llawn 
amser yn adrodd i’r rheolwr cydraddoldeb. Roedd polisi gwladolion tramor yn nodi, yn fyr, y 
gwasanaethau a’r cymorth oedd ar gael ond yn canolbwyntio’n bennaf ar faterion mewnfudo 
ac nid oedd yn seiliedig ar ddadansoddi angen (gweler yr argymhelliad o dan yr adran ar 
amrywiaeth). Nid oedd y polisi’n disgrifio rôl, aelodaeth na pha mor aml y dylai’r pwyllgor 
gwladolion tramor gyfarfod, ac nid oedd wedi cyfarfod ers Chwefror 2010.  

4.23 Nid oedd cynrychiolwyr cyd-gymorth o blith y carcharorion a oedd yn wladolion tramor yn cael 
eu gwahodd i fynychu'r pwyllgor gwladolion tramor, er y cawsom wybod eu bod yn cael 
cyfarfodydd anffurfiol gyda’r cyd-gysylltydd gwladolion tramor a bod disgwyl iddynt fynychu'r 
grŵp global fusion cymunedol. Roedd ganddynt ddisgrifiad swydd ond nid oeddent wedi cael 
unrhyw hyfforddiant. Roeddent yn cael eu talu’n rhan amser am eu gwaith ond nid oeddent yn 
cael eu goruchwylio na’u cynorthwyo'n ddigonol ac ni ofynnwyd iddynt gadw cofnodion o'r 
gwaith a wnaethant, na rhoi cyfrif o’u hamser. Er eu bod wedi cael eu fetio gan yr adran 
ddiogelwch cyn cael eu penodi, nid oedd ganddynt y rhyddid i symud o gwmpas y carchar na 
hyd yn oed i ymweld ag unedau eraill yn yr un bloc. Roedd hyn amharu’n ddifrifol ar eu gallu i 
gyflawni eu rôl. 

4.24 Roedd swyddog mewnfudo o’r swyddfa mewnfudo leol yng Nghaerdydd yn cynnal cymhorthfa 
wythnosol, ac yn gweld tua saith carcharor yr wythnos. Roedd gweithiwr achos o’r 
Gyfarwyddiaeth Gwaith Achos Troseddol hefyd yn ymweld pob chwarter. Roedd y 
cymorthfeydd hyn yn cael eu hysbysebu yn yr unedau preswyl. Roedd y cyd-gysylltydd 
gwladolion tramor wedi datblygu cysylltiadau gyda Chyngor Ffoaduriaid Cymru, a allai gynnig 
cyngor a chefnogaeth i garchardai gyda gwladolion tramor. Roedd hi hefyd yn  cadw rhestr o 
dwrneiod lleol a allai roi cyngor ar fewnfudo.  

4.25 Roedd gwasanaeth cyfieithu dros y ffôn ar gael ac roedd defnydd cynyddol wedi’i wneud 
ohono yn y flwyddyn ddiwethaf, er i rai carcharorion a oedd yn wladolion tramor a gweithwyr 
cyd-gymorth ddweud nad oedd bob amser yn cael ei ddefnyddio pan oedd ei angen a 
gwelsom rai enghreifftiau o hyn. Roedd rheolwyr yn annog y staff i ddefnyddio’r gwasanaeth, 
gyda pheth hyfforddiant perthnasol wedi’i ddarparu a mwy i ddod.  

Argymhellion  

4.26 Dylid hyfforddi’r gweithwyr cyd-gymorth gwladolion tramor i gyflawni eu rôl, dylid 
goruchwylio a monitro eu gwaith a dylent fod yn gallu ymweld â gwahanol unedau i roi 
cymorth i garcharorion sy’n wladolion tramor.  

4.27 Dylid defnyddio’r gwasanaeth cyfieithu dros y ffôn pan fo’i angen i gyfathrebu gyda 
charcharorion sydd ond yn deall ychydig o Saesneg.  
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Pwynt cadw tŷ 

4.28 Dylai rôl, aelodaeth a pha mor aml ddylai’r pwyllgor gwladolion tramor gwrdd gael eu gosod 
allan yn y polisi gwladolion tramor.  

Anabledd a charcharorion hŷn 

4.29 Nid oedd gan y carchar syniad clir o faint o garcharorion oedd ag anableddau. Nid oedd y 
polisi’n seiliedig ar ddadansoddi anghenion ac nid oedd y systemau a ddisgrifiwyd ynddo yn eu 
lle. Nid oedd wedi'i gefnogi gan gynllun gweithredu ac nid oedd swyddog cyswllt anabledd 
wedi'i benodi. Nid oedd anghenion y carcharorion gydag anableddau, na’r rhai hŷn, yn cael eu 
hasesu ac nid oedd unrhyw gynlluniau gofal. Nid oedd polisi na threfniadau penodol ar gyfer 
carcharorion hŷn.  

Anabledd 

4.30 Ni allai’r carchar ddarparu rhestr o garcharorion gydag anableddau. Yn ein harolwg, dywedodd 
18% o’r carcharorion fod ganddynt anabledd. Roedd dogfen bolisi gyda’r teitl ‘Rheoli 
carcharorion gydag anableddau’ ond nid oedd wedi’i weithredu’n llawn. Roedd yn cyfeirio at 
benodi swyddog anabledd lle nad oedd un yn bodoli ac yn disgrifio prosesau i adnabod, asesu 
a chynorthwyo carcharorion gydag anableddau er nad oedd y rhain yn eu lle. Nid oedd yn 
seiliedig ar ddadansoddi anghenion ac nid oedd cynllun gweithredu’n nodi sut fyddai 
gwasanaethau a chymorth i garcharorion gydag anableddau'n cael eu darparu a'u datblygu. 
Nid oedd y carchar yn monitro na’n dadansoddi triniaeth gyfartal yn ôl anabledd (gweler yr 
argymhelliad o dan yr adran ar amrywiaeth).  

4.31 Roedd celloedd wedi eu haddasu yn y rhan fwyaf o’r unedau ond roedd y rheiliau gafael wedi 
torri mewn rhai a ddim mewn defnydd. Nid oedd digon ar adain D, lle oedd gan nifer o 
garcharorion anableddau sylweddol. Roedd un defnyddiwr cadair olwyn wedi’i leoli mewn cell 
fwy diogel, nid oedd wedi’i haddasu iddo a roedd yn gwbl anaddas. Roedd y gwely ar blinth 
uchel, nid oedd rheiliau gafael ynddi ac ni allai ffitio ei gadair o dan wyneb y bwrdd i fwyta nac 
ysgrifennu. Roedd carcharorion eraill mewn celloedd a addaswyd ond heb dderbyn yr 
addasiadau a’r cymhorthion oedd ei angen arnynt. Roedd y problemau’n cynnwys pwyntiau 
trydan wedi eu gosod yn rhy uchel, dim seddi uwch ar doiledau a dim rheiliau gafael wrth y 
gwely.  

4.32 Nid oedd cynlluniau gofal aml-ddisgyblaeth i ddynion gydag anableddau ac nid oedd eu 
hanghenion wedi cael eu hasesu na'u cwrdd yn briodol. Roedd un carcharor gyda phroblemau 
meddygol sylweddol ac angen ocsigen arno yn ansicr a allai gyrraedd cloch ei gell os oedd 
angen help arno ac nid oedd unrhyw drefniadau eraill wedi eu gwneud, fel darparu larwm grog. 
Nid oedd cynllun gofalwyr neu fentoriaid i garcharorion gydag anableddau a dim fforwm lle 
gallent gyfarfod a thrafod eu pryderon a’u problemau. Nid oedd cynrychiolwyr o blith y 
carcharorion y gallai dynion gydag anableddau fynd atynt am wybodaeth neu gefnogaeth. 
Roedd gan bob adain restr o garcharorion a allai fod angen cymorth arnynt i adael yr adeilad 
mewn argyfwng ond nid oeddent wedi cael eu diweddaru. Roedd rhai carcharorion wedi cael 
eu dyrannu i gyfeillion o blith y carcharorion i’w helpu mewn argyfwng ond nid oedd gan neb 
gynllun personol gadael mewn argyfwng i fanylu ar ba gymorth oedd ei angen arnynt a pha 
drefniadau oedd yn eu lle.  
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Carcharorion hŷn  

4.33 Roedd chwedeg naw o garcharorion dros 50 oed. Nid oedd polisi na chynllun gweithredu i nodi 
a chwrdd ag anghenion carcharorion hŷn (gweler yr argymhelliad o dan yr adran ar 
amrywiaeth). Nid oedd asesiad i nodi eu hanghenion unigol, dim cynlluniau gofal aml-
ddisgyblaeth i garcharorion hŷn a dim cynllun gofalwyr i rai a allai fod angen cymorth neu ofal 
cymdeithasol arnynt. Nid oedd raid i garcharorion a oedd wedi cyrraedd oed ymddeol weithio 
ond gallent wneud os oeddent yn dymuno. Nid oedd y rhai a oedd wedi ymddeol neu’n methu 
gweithio yn cael eu cloi yn ystod y dydd a roeddent yn derbyn £8.50 yr wythnos yn dâl 
ymddeol ond roedd tâl dal yn cael ei godi am eu setiau teledu. Roedd grŵp trafod i 
garcharorion hŷn ar adain D ond dim grwpiau na fforymau i garcharorion hŷn mewn rhannau 
eraill o’r carchar.  

Argymhellion  

4.34 Dylai fod gan bob carcharor sydd angen help arnynt mewn argyfwng gynllun personol 
gadael mewn argyfwng a dylai staff fod yn ymwybodol o bwy ydynt a lle y maent. 

4.35 Dylid asesu pob carcharor hŷn i nodi unrhyw anghenion penodol a dylai fod gan rai 
sydd angen un gynllun gofal aml-ddisgyblaeth yn nodi sut fydd eu hanghenion, gan 
gynnwys rhai gofal cymdeithasol, yn cael eu cwrdd.  

4.36 Dylid cael cynllun gofalwyr cydnabyddedig i garcharorion hŷn a rhai gydag anableddau 
sydd angen cymorth arnynt.  

Pwynt cadw tŷ 

4.37 Ni ddylai carcharorion dros oed ymddeol orfod talu am eu setiau teledu.  

Rhyw a thueddiad rhywiol  

4.38 Nid oedd unrhyw bolisi na chynllun gweithredu ar gyfer cynnal a chwrdd ag anghenion 
carcharorion hoyw, deurywiol, trawsrywiol a thrawsryweddol. Roedd gan y swyddog 
cydraddoldeb hiliol gysylltiadau gydag asiantaethau cymorth allanol y gellid cyfeirio 
carcharorion atynt am gymorth ac roedd gwasanaethau cwnsela ar gael yn y carchar.  

4.39 Nid oedd unrhyw bolisïau na chynlluniau gweithredu ar gyfer tueddiad rhywiol neu ryweddol 
(gweler yr argymhelliad o dan yr adran ar amrywiaeth). Nid oedd fforwm a fu unwaith yn 
weithredol i garcharorion hoyw wedi cwrdd ers misoedd lawer ac nid oedd unrhyw grwpiau 
cyd-gymorth o blith y carcharorion na systemau cymorth ffurfiol ar gyfer carcharorion 
trawsryweddol, trawsrywiol, hoyw neu ddeurywiol. Dywedodd rai carcharorion hoyw y byddent 
yn gofyn i'r swyddog cydraddoldeb hiliol os oedd angen cymorth arnynt. Roedd gwasanaethau 
cwnsela ar gael yn y carchar ac roedd gan y swyddog cydraddoldeb hiliol fanylion am, a 
chysylltiadau gyda rhwydweithiau cymorth allanol y gellid cyfeirio carcharorion atynt ond nid 
oedd y carcharorion i gyd yn gwybod am y cymorth oedd ar gael.  
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Adran 5: Gwasanaethau Iechyd 
Canlyniadau disgwyliedig: 
Dylai carcharorion dderbyn gofal gan wasanaeth iechyd sy’n asesu a diwallu eu hanghenion 
iechyd tra byddant yn y carchar ac sy’n hybu iechyd a gofal cymdeithasol parhaus ar ôl cael eu 
rhyddhau. Mae safon y gwasanaeth iechyd a ddarperir yn cyfateb i’r hyn y gallai’r carcharorion 
ddisgwyl ei dderbyn yn y gymuned.  

5.1 Roedd y gwasanaethau iechyd mewn argyfwng gyda lefelau staffio annigonol a llety 
annerbyniol. Roedd cyfrifoldeb am ddarparu gwasanaethau iechyd ar fin newid yn fuan iawn o 
Primecare Forensic Medical Services i wasanaeth oedd i'w redeg yn uniongyrchol gan G4S. 
Roedd y system apwyntiadau yn hollol ddi-drefn. Dim ond ymyriadau iechyd sylfaenol oedd yn 
cael eu darparu a roedd carcharorion yn ofnadwy o anhapus gyda’r gwasanaeth yn gyffredinol. 
Roedd y staff gofal iechyd i gyd o dan bwysau aruthrol, roedd morâl yn isel iawn ac roedd 
pryder mawr ynghylch y methiant i ddarparu gwasanaeth iechyd cynhwysfawr. Roedd y 
gwasanaeth deintyddol yn foddhaol ond roedd argraff y carcharorion o’r gwasanaeth yn wael 
ac roedd llawer nad oeddent yn cael eu hysbysu ynghylch apwyntiadau. Roedd y 
gwasanaethau fferyllol yn foddhaol ond roedd rhai pryderon ynghylch materion llywodraethu. 
Roedd y gwasanaethau iechyd meddwl sylfaenol yn anfoddhaol a’r gwasanaethau eilaidd yn 
brin o staff. 

Yn gyffredinol 

5.2 Roedd rheolwr gofal iechyd newydd wedi bod mewn swydd ers tri mis ac wedi sefydlu 
cysylltiadau da gyda’r bwrdd iechyd lleol. Roedd bwrdd partneriaeth y carchar yn cwrdd pob 
chwarter gyda chynrychiolaeth o’r carchar, y Bwrdd Iechyd Lleol, Iechyd Cyhoeddus Cymru a 
darparwyr iechyd meddwl. Yn dilyn asesiad o’r anghenion iechyd, roedd cytundeb i gynllunio a 
darparu gwasanaethau iechyd rhwng G4S a Bwrdd Iechyd Prifysgol Bro Morgannwg Abertawe 
wedi cael ei gyhoeddi yn Ebrill 2010. Roedd cyfrifoldeb am ddarparu gwasanaethau iechyd ar 
fin newid o Primecare Forensic Medical Services i G4S. Nid oedd gan garcharorion fynediad at 
wasanaethau iechyd GIG cyfartal i’r rhai yn y gymuned. 

5.3 Nid oedd y ganolfan gofal iechyd bresennol yn ffit i’w phwrpas o ran llywodraethu clinigol, 
rheoli haint a diogelwch.  Roedd yr ystafell aros yn fawr ond nid oedd ganddi ffenestr a dim 
ond ychydig o le eistedd. Roedd ymarfer peryglus o symud carcharorion i’r uned gofal iechyd 
mewn grwpiau mawr o 30 bob awr yn golygu y gallai dros 80 o garcharorion fod yn yr ystafell 
hon cyn 10am.  Roedd tystiolaeth anecdotaidd yn awgrymu bod hyd at 100 o garcharorion 
weithiau’n aros yn yr ystafell hon am fethadon neu apwyntiad gyda’r meddyg neu’r nyrs. 
Cwynodd y carcharorion, gyda chyfiawnhad, fod yr ystafell yn ofnadwy a brawychus ac roedd 
rhai dynion wedi ildio eu hapwyntiadau iechyd yn lle gorfod aros yno. Roedd canolfan gofal 
iechyd newydd wedi’i hadeiladu gyda’r bwriad o symud iddi yn Hydref a Thachwedd 2010. 
Byddai’n cynnig amgylchedd gwell yn gyffredinol, gyda mwy o ystafelloedd ymgynghori a 
thriniaeth a chyfleusterau gwell, ond dal dim ond un ystafell aros a byddai'r broblem yn parhau 
oni bai fod y niferoedd a oedd yn aros yn yr adran yn cael eu hadolygu.  

5.4 Roedd ystafelloedd triniaeth ar gyfer blociau llety A, B, C a D. Nid oedd yr un yn gwbl foddhaol 
o ran rheoli haint. Roedd rhai o’r lloriau yn fudr yr olwg a rhai o’r biniau gwastraff yn cael eu 
defnyddio'n anghywir. Roedd dyluniad yr adeiniau’n golygu mai ychydig iawn o gyfrinachedd 
oedd gan y carcharorion wrth dderbyn moddion ac roedd y diogelwch yn anfoddhaol mewn 
rhai mannau. 
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5.5 Roedd y feddygfa ddeintyddol bresennol mewn cyflwr rhesymol ac roedd protocolau croes-
heintio yn ymddangos i fod yn cael eu dilyn. Nid oedd y fferyllfa yn ffit i'r pwrpas. Roedd y 
feddygfa ddeintyddol a’r fferyllfa ar fin symud i’r ganolfan newydd gyda gweddill y gofal iechyd. 

5.6 Roedd yr ystafell gofal iechyd i dderbyn carcharorion mewn cyflwr rhesymol ac yn cynnwys 
digon o wybodaeth iechyd ond roedd y biniau ysbwriel yn llawn a’r bag gwastraff clinigol, er 
wedi’i labelu’n glir, yn cael ei ddefnyddio ar gyfer pob math o wastraff. Roedd carcharorion yn 
cael gwybodaeth ysgrifenedig am sut i gael gafael ar wasanaethau iechyd yn ystod y broses 
sgrinio wrth gael eu derbyn, ond roedd y taflenni wedi dyddio. 

5.7 Roedd ychydig o wasanaeth hybu iechyd yn cael ei ddarparu gan y staff clinigol ond roedd 
dewis da o ddeunydd hybu iechyd ar gael yn yr adran gofal iechyd. Roedd yr uned gofal 
iechyd yn trin y carcharorion yn barchus a’r berthynas yn ymddangos i fod yn broffesiynol er 
gwaetha’r lefelau staffio echrydus. Roedd uwch nyrs yn gyfrifol am garcharorion hŷn ond nid 
oedd wedi darparu’r gwasanaeth ers tro. Roedd rhywfaint o waith wedi’i ddechrau gyda’r grwp 
carchardai Cymru ond roedd hyn wedi’i ohirio hyd nes oedd y sefyllfa staffio’n gwella.  

Argymhellion 

5.8 Dylid newid y system o symud carcharorion i fynychu eu hapwyntiadau iechyd fel mater 
o flaenoriaeth, gyda’r nifer sy’n cael eu cadw yn yr ystafell aros gofal iechyd yn cael ei 
gyfyngu’n rhesymol, a’r ystafell hon i gael ei goruchwylio’n effeithiol gan swyddogion.  

5.9 Dylid ail-ddodrefnu’r ystafelloedd triniaeth ar yr adeiniau i sicrhau eu bod yn cwrdd â 
chanllawiau rheoli haint. 

5.10 Dylai swyddogion yr adeiniau bob amser fod yn bresennol i oruchwylio carcharorion 
sy’n derbyn eu moddion. Ni ddylai byth fwy nag un carcharor fod wrth yr hatsh ar 
unrhyw adeg. 

Pwyntiau cadw tŷ 

5.11 Dylid adolygu a diweddaru’r taflenni gwybodaeth gofal iechyd i gleifion. 

5.12 Dylid cyflwyno system i lanhau a symud ysbwriel o’r ystafelloedd triniaeth ar bob adain ac o’r 
ystafell iechyd derbyn carcharorion. 

Llywodraethu clinigol 

5.13 Roedd y rheolwr gofal iechyd wedi bod mewn swydd ers tri mis a gyda chefndir nyrsio helaeth 
mewn carchardai. Nid oeddem yn gallu sefydlu’r lefelau staff nyrsio cywir. Roedd y nifer a 
oedd ar gael ar gyfer dyletswydd, ac eithrio’r rheolwr, yn 10 o nyrsys cofrestredig a 5 o 
gymhorthion gofal iechyd (HCA), dau yn rhan amser. Roedd y ffigur hwn yn anghynaliadwy, 
efallai'n beryglus ac yn gwbl annigonol i reoli gwasanaeth iechyd 24 awr i hyd at 1,200 o 
garcharorion. Roedd y grŵp o nyrsys hyfforddedig yn cynnwys 6 o nyrsys cyffredinol 
cofrestredig (RGN) a 4 o nyrsys iechyd meddwl cofrestredig (RMN). Roedd rhai o’r nyrsys 
RGN hefyd yn RMN. Roedd gan rai o’r nyrsys gymwysterau ychwanegol ac roedd rhai o’r 
cymhorthion gofal iechyd wedi cwblhau NVQ lefel 3.  Roedd morâl y staff yn isel iawn, 
roeddent yn flinedig ac wedi eu dadrithio ac yn poeni am ddyfodol y cleifion a'u dyfodol nhw. 
Roedd y rota dyletswydd yn newid pob dydd ac roedd rhai o’r staff yn gweithio goramser ar eu 
diwrnodau i ffwrdd i ddirprwyo dros eraill. Roedd rhywfaint o hyfforddiant proffesiynol wedi’i 
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ddarparu yn y gorffennol ond, ar y cyfan, roedd hyfforddiant gorfodol y carchar wedi’i gwblhau. 
Roedd yr oruchwyliaeth glinigol yn ad hoc yn dilyn unrhyw ddigwyddiadau. Nid oedd unrhyw 
amser penodol ar gyfer goruchwylio. 

5.14 Roedd Meddygon yn y carchar pob dydd ar benwythnos ac yn darparu 10 o sesiynau clinigol. 
Roedd y sesiynau wedi eu rhannu rhwng pobl ifanc, oedolion, cleifion mewnol, mân-
lawdriniaethau a charcharorion newydd eu derbyn. Roedd y prif Feddyg presennol wedi ennill 
y contract i ddarparu gwasanaeth Meddyg Teulu 24 awr. Y disgwyl oedd y byddai’r contract 
newydd yn gwella gwasanaethau i gleifion oherwydd byddai’r gwasanaethau iechyd yn fwy fel 
practis Meddyg Teulu yn y gymuned, gyda’r prif Feddyg yn perchenogi a darparu 
gwasanaethau iechyd. Yr un Meddygon oedd yn darparu gwasanaeth y tu allan i oriau. Roedd 
dau o’r Meddygon wedi cwblhau cwrs arbenigol ar reoli defnyddio sylweddau. Roedd dau 
swyddog gweinyddol llawn amser, a oedd i bob edrychiad yn annigonol ar gyfer y llwyth 
gwaith. O ganlyniad, roedd y nyrsys a oedd eisoes dan bwysau yn cyflawni dyletswyddau 
gweinyddol fel gwneud apwyntiadau clinigol. 

5.15 Roedd cyfarpar meddygol arbenigol, gan gynnwys eitemau therapi galwedigaethol, ar gael 
drwy'r bwrdd iechyd lleol. Roedd cyfarpar brys wedi’i leoli yn yr adran gofal iechyd ac ar bob 
adain. Roedd cyfarpar diffibrilio a bagiau brys yn y rhan fwyaf o’r mannau clinigol ond dim 
dogfennau’n cadarnhau bod y cyfarpar yn cael ei archwilio’n gyson. 

5.16 Roedd cofnodion clinigol yn cael eu cadw mewn cypyrddau ffeilio dan glo yn un o'r 
swyddfeydd. Roedd y rhai inni eu hadolygu wedi eu hysgrifennu’n dda gyda chofnodion a 
chynlluniau gofal clir, ond roedd rhai llofnodion yn aneglur. Byddai hyn yn cael sylw pan 
fyddai’r system gwybodaeth feddygol electronig newydd, SystmOne, yn cael ei chyflwyno. 
Roedd hen gofnodion clinigol yn cael eu catalogio a’u symud i adeilad diogel. 

5.17 Roedd polisïau a chanllawiau gan y GIG ar gael i’r staff. Cawsom wybod fod yna bolisïau yn 
eu lle i reoli unrhyw glefyd heintus. 

5.18 Gofynnwyd i’r carcharorion lofnodi ffurflen yn gadael i staff iechyd gysylltu gyda’u Meddyg 
Teulu a gweithwyr iechyd proffesiynol perthnasol eraill er mwyn rhannu gwybodaeth.  

5.19 Roedd cleifion a oedd am gwyno am ofal iechyd yn dilyn system gwyno’r carchar. Gallai 
unrhyw un a oedd yn anhapus gyda'r ymateb gofal iechyd ddyrchafu eu cwyn i gyfarwyddwr y 
carchar ac, yn y pen draw, i G4S. Nid oedd mynediad at weithdrefn gwyno’r GIG. Nid oedd 
fforwm cleifion oherwydd y problemau staffio ond roedd cynlluniau i ddiwygio’r grŵp pan oedd 
y sefyllfa staffio wedi gwella. 

Argymhellion 

5.20 Dylid annog a monitro’r oruchwyliaeth glinigol a dylid rhoi amser wedi'i warchod i'r staff 
gyfrannu ato. 

5.21 Dylid adolygu’r holl gyfarpar brys a chyflwyno gweithdrefnau i sicrhau bod y cyfarpar 
hwn yn cael ei archwilio’n gyson, gyda dogfennau i gadarnhau hyn. 

Gofal sylfaenol 

5.22 Yn ein harolwg, dywedodd lai na'r ffigur cymharol fod ansawdd cyffredinol y gofal iechyd yn 
dda. Roedd yr ymatebion ynghylch ansawdd y gwasanaeth, a’r mynediad, gan y meddyg, y 
nyrs, y deintydd a’r optegydd hefyd yn is na’r ffigurau cymharol. Er gwaethaf hyn, roedd ambell 
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i ganmoliaeth i’r staff iechyd, gan gynnwys un carcharor a oedd wedi bod yn yr uned cleifion 
mewnol ers tro ac a oedd yn llawn clod i'r staff. 

5.23 Roedd y sgrinio iechyd wrth dderbyn carcharorion yn cael ei gwblhau’n defnyddio ffurflen 
safonol y carchar, gyda rhai addasiadau. Roedd y prinder staff yn golygu bod ail sgriniad 
iechyd yn cael ei gwblhau ar yr un pryd. Roedd carcharorion a oedd yn gofyn am gael gweld 
gweithiwr iechyd proffesiynol neu lle oedd pryderon yn eu cylch yn cael eu cyfeirio’n briodol a 
chais yn cael ei wneud i unrhyw un gyda chyflwr meddygol am eu caniatâd i gysylltu gyda’u 
Meddyg Teulu i ofyn am gopi o’u cofnodion meddygol.  

5.24 Roedd carcharorion a oedd am dderbyn gwasanaethau iechyd yn mynd i’r ystafell driniaeth ar 
yr adain yn ystod rownd foddion y bore i gael eu hasesu gan y nyrs a oedd yna’n llofnodi eu 
bod yn sâl neu’n eu cyfeirio at y Meddyg. Cwynodd y carcharorion fod yn rhaid iddynt weithiau 
aros am bythefnos i gael gweld y Meddyg. Nid oedd yr amseroedd aros yn cael eu harchwilio’n 
fewnol ac roedd y rheswm am yr oedi hir yn aneglur heb system geisiadau iawn. Roedd y 
nyrsys yn nodi pwy oedd am weld y Meddyg a rhestr apwyntiadau'n cael ei hanfon i’r adeiniau 
bob dydd. Roedd apwyntiadau i gleifion gael eu gweld y diwrnod wedyn yn cael eu hanfon i’r 
adeiniau bob nos er mwyn i staff yr adeiniau eu dosbarthu i’r cleifion ond nid oedd unrhyw 
system i gadarnhau bod y carcharorion yn eu derbyn. Roedd y system yn hen ffasiwn ac yn 
agored i gamgymeriadau damweiniol neu gamddefnydd bwriadol. Nid oedd unrhyw reswm 
pam na allai carcharorion gael gwybod ymlaen llaw am eu hapwyntiadau, a fyddai wedi lleihau 
tensiynau. Roedd system geisiadau papur newydd yn defnyddio blychau cais pwrpasol ar yr 
adeiniau ar fin cael ei chyflwyno. Roedd chwe apwyntiad ar restr y Meddyg a chwe apwyntiad 
arall ar gyfer achosion brys pob dydd. Yn y pythefnos blaenorol, roedd 46 o garcharorion wedi 
methu â mynychu eu hapwyntiadau Meddyg a 31 wedi methu â mynychu apwyntiadau 
deintyddol, a ddangosai fethiannau sylweddol yn y system. 

5.25 Er bod cryn dipyn o wybodaeth iechyd ar gael, nid oedd rhaglen hybu iechyd na chlinigau neu 
fforymau lle gallai staff hyfforddedig roi gwybodaeth briodol. Yr unig frechiadau oedd yn cael 
eu cynnig oedd Hepatitis B. Nid oedd unrhyw glinigau dynion iach ac nid oedd unrhyw 
gondoms na dulliau atal cenhedlu eraill ar gael. Nid oedd clinigau asthma na diabetes dan ofal 
nyrs a’r Meddyg oedd yn rheoli’r cyflyrau gydol oes. Roedd ffisiotherapydd, optegydd a 
phodiatregydd yn cynnal clinigau rheolaidd. Roedd cynghorwr iechyd rhywiol yn cynnal clinigol 
ond roedd 84 ar y rhestr aros ar hyn o bryd ac arhosiad o 10 wythnos i gael apwyntiad cyntaf.  

5.26 Nid oedd unrhyw nyrsio ar yr adeiniau i garcharorion gyda chyflyrau corfforol neu iechyd 
meddwl hirdymor, er bod nyrs ar gael ar adain D am tua awr ar benwythnosau i sgwrsio’n 
anffurfiol gyda’r carcharorion am faterion iechyd yn gyffredinol. Ychydig iawn o’r carcharorion 
oedd yn manteisio ar y gwasanaeth hwn ac roedd y rhan fwyaf ond am gael gwybod am 
apwyntiadau penodol. Nid oedd unrhyw wasanaethau gofal dydd. Roedd y cymorth i’r uned 
gofal a gwahanu yn dda iawn a theimlai’r staff yno eu bod yn cael eu cynorthwyo’n dda gan y 
staff gofal iechyd. 

Argymhellion 

5.27 Wrth dderbyn carcharorion, ni ddylid cwblhau’r sgrinio iechyd eilaidd ar yr un pryd â’r 
sgrinio iechyd cychwynnol. 

5.28 Dylid cyflwyno system apwyntiadau gofal iechyd effeithlon y gellir ei harchwilio, i 
sicrhau bod carcharorion yn cael gwybod am apwyntiadau mewnol cyn gynted â 
phosibl ac yn gallu gweld Meddyg o fewn amseroedd targed y GIG. Dylid archwilio’r 
rhestrau aros presennol a chymryd camau i leihau unrhyw arhosiad rhy hir.  
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5.29 Dylai’r rhaglenni hybu iechyd sicrhau bod ystod llawn o frechiadau’n cael eu cynnig, 
bod condoms a dulliau atal cenhedlu eraill ar gael a bod clinigau dynion iach yn cael eu 
rhedeg. 

5.30 Dylid cyflwyno gwasanaethau gofal dydd i garcharorion gyda chyflyrau corfforol 
hirdymor neu i rai gyda chyflyrau iechyd meddwl. 

Gwasanaeth fferyllfa 

5.31 Roedd y gwasanaethau fferyllfa'n cael eu darparu gan Primecare Forensic Medical Services. 
Roedd fferyllydd, technegydd fferyllfa a chymhorthydd fferyllfa’n cael eu cyflogi’n llawn amser. 
Roedd staff y fferyllfa’n gyfrifol am gyflenwi moddion ‘mewn meddiant’ a rhai heb fod mewn 
meddiant. Roedd y carcharorion yn cael gweld staff y fferyllfa i ofyn am gyngor ac roedd staff y 
fferyllfa'n rhedeg gwasanaeth rhoi'r gorau i ysmygu. Roedd y carcharorion yn ein harolwg yn 
gadarnhaol am y cyfle i gael gweld fferyllydd. 

5.32 Nid oedd yr oergelloedd moddion yn yr ystafelloedd triniaeth ar yr adeiniau’n cael eu 
harchwilio’n gyson ac nid oedd y thermomedr yn gweithio mewn rhai ohonynt. Roedd y 
cyfarpar a ddefnyddiwyd i weinyddu Methadon yn lân ond nid oedd cofnodion i gadarnhau hyn. 
Roedd y drws i’r ystafelloedd triniaeth ar glo ond roedd y cypyrddau moddion y tu mewn ar 
agor gyda siartiau presgripsiwn a gweinyddol y carcharorion i'w gweld yn glir. Roedd gan 
nyrsys fynediad at gwpwrdd tu allan i oriau, yn cynnwys rhai moddion. Nid oedd y cwpwrdd yn 
cael ei archwilio’n gyson.  

5.33 Roedd carcharorion a oedd yn casglu moddion 'mewn meddiant' yn mynd i'r fferyllfa, a oedd 
yn cefnu ar y brif ystafell aros. Nid oedd y system yn cynnig cyfrinachedd i gleifion ac roedd y 
swyddogion disgyblu gan amlaf yn y prif goridor, felly gallai carcharorion eraill yn yr ystafell 
aros gael gafael ar foddion. Roedd y carcharorion yn aml yn ddigywilydd ac yn anghynnes 
gyda staff y fferyllfa. Ni allai’r holl garcharorion gadw eu moddion yn ddiogel oherwydd nid 
oedd cypyrddau moddion gyda chlo arnynt yn cael eu rhoi i garcharorion unigol.  

5.34 Gwelsom dystiolaeth o ddirprwyo’r drefn rhannu moddion ar yr adeiniau, gydag ystod o foddion 
yn cael eu hel i un potyn cyn eu gweinyddu. 

5.35 Roedd Methadon yn cael ei gyflenwi i garcharorion o ystafell bwrpasol yn y ganolfan gofal 
iechyd. Er gwaetha’r canllawiau bod angen i ddau weithiwr iechyd proffesiynol weinyddu 
Methadon, roedd y fferyllydd yn gweinyddu'r cyffur ar ei ben ei hun. Nid oedd polisi sâl 
arbennig yn cael ei archwilio’n gywir. Ar adegau, byddai’r nyrsys yn cyflenwi moddion arbennig 
ac yn cofnodi ei weinyddu ar y siart presgripsiwn a gweinyddu. Os oedd y siart ar goll, roedd 
un arall yn cael ei ddefnyddio a’i anfon i'r fferyllfa. Roedd y nyrsys yn cyfaddef nad oeddent yn 
defnyddio’r ffurflen bob tro. Gallai carcharorion brynu paratoadau dros y cownter. Roedd 
cyfarwyddyd grŵp cleifion wedi cael ei ysgrifennu ond heb gael ei ddilyn. 

5.36 Roedd y pwyllgor moddion a therapiwtig yn cyfarfod yn fisol, gyda chynrychiolaeth o’r carchar, 
y Bwrdd Iechyd Lleol a’r cyflenwr. Roedd y broses o reoli’r siartiau presgripsiwn a gweinyddu 
yn anghyffredin ac yn ddiangen o gymhleth. Roedd blychau llofnod gwag ar gyfer gweinyddu 
moddion a diagnosis y claf. Oherwydd nad oedd cyfrif cywir wedi’i wneud ar gyfer Tramadol 
rhyw dro, roedd gan rai carcharorion hyd at dri siart.  Roedd siartiau ar wahân yn cael eu 
defnyddio ar gyfer moddion ‘mewn meddiant’ a moddion eraill yn ogystal â siart ar wahân i 
garcharorion ar Tramadol. Roedd hyn yn ddiangen ac efallai’n anniogel. O dan y polisi ‘mewn 
meddiant’, roedd angen i'r asesiad risg gael ei gofnodi ar siartiau moddion ond roedd yr 
asesiad ar goll o rai o’r siartiau.  
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Argymhellion 

5.37 Dylid rhoi’r gorau i ddirprwyo’r drefn rhannu moddion. 

5.38 Dylai’r fferyllydd ddarparu sesiynau cwnsela, clinigau dan ofal y fferyllydd, archwiliad 
clinigol ac adolygiad o foddion.  

5.39 Dylai dau aelod o staff gofal iechyd weinyddu’r holl gyffuriau a reolir, yn unol â 
chanllawiau’r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth. 

5.40 Dylid dilyn cyfarwyddiadau grŵp cleifion. Dylid cadw copi o’r gwreiddiol yn y fferyllfa a 
dylai’r holl staff perthnasol ddarllen a llofnodi’r Cyfarwyddiadau Grŵp Cleifion. 

5.41 Dylai’r pwyllgor moddion a therapiwtig adolygu’r polisi mewn meddiant i sicrhau ei fod 
yn cael ei weithredu’n gyson. 

Pwyntiau cadw tŷ 

5.42 Dylid gofalu i sicrhau bod cofnodion llawn a chyflawn yn cael eu cadw o weinyddu moddion. 
Dylai hyn gynnwys cofnodi pob achlysur pan wrthododd glaf gymryd moddion neu o fethu 
mynychu a dylid ôl-ddilyn unrhyw ddiffyg cydymffurfio gyda chymryd cyffuriau.  

5.43 Dylid marcio pob presgripsiwn ar gyfer moddion mewn meddiant i ddangos bod asesiad risg 
wedi cael ei wneud. 

5.44 Dylid cofnodi’n ddyddiol uchafswm / lleiafswm tymheredd yr oergelloedd cyffuriau yn yr 
ystafelloedd triniaeth a’r fferyllfa i sicrhau bod eitemau thermolabilaidd yn cael eu cadw rhwng 
2- 8°C. Dylid cymryd camau cywiro lle bo angen a dylai staff y fferyllfa fonitro'r sefyllfa. 

5.45 Dylid darparu cypyrddau gyda chlo arnynt mewn celloedd lle gall cleifion gadw eu moddion 
mewn meddiant yn ddiogel. 

5.46 Dylid cadw’r holl foddion pob amser mewn cypyrddau (neu ddrôrs) metel gyda chlo arnynt. 

5.47 Dylid cadw drws y fferyllfa ar glo bob amser, gan gynnwys yn ystod oriau agor. 

Gwasanaeth deintyddol 

5.48 Roedd dau ddeintydd a chymhorthydd deintyddol yn darparu pedair sesiwn yr wythnos, gyda 
sesiynau ychwanegol yn cael eu hychwanegu os oedd y rhestr yn mynd yn rhy hir. Nid oedd y 
cyfathrebu rhwng y deintyddion a gweddill y staff gofal iechyd yn hwyluso integreiddio’n llawn 
gyda’r tîm gofal iechyd. 

5.49 Roedd staff gweinyddol yn rheoli’r rhestr aros ond nid oedd ceisiadau’n cael eu blaenoriaethu. 
Roedd pob cais cyntaf yn cael ei weld yn gyflym ond dim ond asesiad ydoedd ar gyfer 
triniaethau pellach. Nid oedd rhestr aros ar gyfer apwyntiadau cyntaf ond gallai apwyntiadau 
fel rhan o gwrs o driniaeth gymryd hyd at 10 wythnos. Roedd unrhyw glaf lle oedd angen cwrs 
o driniaeth arno yn derbyn ei apwyntiadau dros wythnosau lawer, gan achosi problemau i rai 
gyda dedfrydau byrion. Roedd carcharorion yn ceisio datrys y sefyllfa drwy wneud ceisiadau 
deintyddol ychwanegol. Nid oedd system i fonitro hyn ac, felly, roedd yn amhosibl mesur y 
data deintyddol yn gywir. Roedd gor-fwcio’n digwydd i geisio cywiro’r sefyllfa. Roedd hyn wedi’i 
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ymchwilio ond yr unig beth a ddangosodd oedd nad oedd slipiau apwyntiad wedi cael eu 
derbyn ac, mewn rhai achosion, roedd carcharorion wedi methu â mynychu oherwydd bod 
ganddynt ymrwymiadau eraill fel ymweliad cyfreithiol. Roedd y rhai a oedd yn llwyddo i 
dderbyn cwrs llawn o driniaeth yn derbyn gofal tebyg i’r hyn oedd ar gael yn y gymuned. Nid 
oedd unrhyw strategaeth gyffredinol ar gyfer hybu iechyd y geg. Ar y cyfan, roedd trefn dda ar 
y cofnodion deintyddol ond roedd y rheini'n aml yn fyr ac yn syrthio'n brin o ganllawiau arferion 
gorau.  

Argymhellion 

5.50 Dylai’r deintydd gyflwyno ffigurau rheolaidd o nifer y cleifion a welodd a’r driniaeth a 
roddwyd drwy system y gellir ei monitro. 

5.51 Dylid sefydlu protocolau i sicrhau safonau gofynnol o gadw cofnodion clinigol, yn unol 
â’r canllawiau presennol. 

Pwynt cadw tŷ 

5.52 Dylai’r timau deintyddol a gofal iechyd gynnal cyfarfodydd rheolaidd a chadw cofnodion. 

Gofal eilaidd 

5.53 Roedd y drefn o reoli apwyntiadau allanol y GIG yn dda iawn, gyda rhai apwyntiadau wedi eu 
canslo oherwydd diffyg gwasanaeth hebrwng. Roedd hyd at bedwar carcharor yn cael mynd 
allan bob dydd o'r wythnos i fynychu apwyntiadau’r GIG. 

Gofal cleifion mewnol 

5.54 Roedd y gofal o gleifion mewnol yn dda ar y cyfan. Roedd staff yn dibynnu’n drwm ar 
bresenoldeb swyddogion disgyblu, a oedd yn gymorth mawr. Roedd hyd at 15 o gleifion yn yr 
uned ar unrhyw adeg. Dywedodd y staff fod gan y rhan fwyaf gyflwr iechyd corfforol neu 
feddyliol penodol ond nad oedd hyn yn wir bob tro. I bob golwg, roedd rhai carcharorion yno 
oherwydd eu bod yn destun dogfen ACCT ac roedd staff yr adain yn fwy gwyliadwrus ynghylch 
eu lleoliad. Roedd y gyfundrefn i garcharorion yn dibynnu ar sut fath o garcharorion oedd yn 
cael eu cadw yno, a’u diagnosis. Roedd yr amser allan o’r gell ar y cyfan yn foddhaol a’r 
berthynas rhwng y staff a’r cleifion yn dda iawn. Roedd gemau bwrdd yn nodwedd gyson ond 
ychydig iawn o weithgareddau cynhyrchiol a therapiwtig oedd yn digwydd, fel peintio neu waith 
crefft, i ddarparu cyswllt therapiwtig rhwng y staff a'r cleifion.  

5.55 Er bod y gofal i’r cleifion yn dda, roeddem yn meddwl tybed, o ystyried y prinder dybryd o staff 
a oedd yn rhwystro gallu darparu gwasanaethau gofal iechyd effeithiol, oni ddylid bod wedi 
ystyried cau’r uned cleifion mewnol dros dro fel bo'r tîm rheoli'n gallu adolygu a gwella’r 
ddarpariaeth iechyd yn gyffredinol. 

5.56 Roedd staff addysg, y gaplaniaeth a’r llyfrgell yn ymweld â’r cleifion yn gyson i roi cymorth. Nid 
oedd unrhyw sesiynau campfa pwrpasol a dim cyfarpar yn yr uned. Roedd y Meddyg yn mynd 
o gwmpas y ward ddwywaith yr wythnos yn ogystal â gweld rhai a oedd wedi eu derbyn o'r 
newydd i'r uned. Roedd seiciatrydd o uned seiciatrig leol yn ymweld pob wythnos ac roedd 
seiciatrydd arall yn ymweld pob pythefnos. 



Sefydliad Troseddwyr Ifanc & Carchar EM Parc 
 
 

52

Iechyd meddwl 

5.57 Roedd y gwasanaethau iechyd meddwl o dan bwysau aruthrol oherwydd problemau staffio. 
Roedd y gofal iechyd meddwl sylfaenol yn cael ei ddarparu gan Nyrsys RMN gofal iechyd ond 
roedd y rhan fwyaf o’u hamser yn cael ei dreulio ar ddyletswyddau cyffredinol felly nid oedd yn 
bosibl trefnu clinigau iechyd meddwl rheolaidd. Roedd y Nyrsys RMN bob amser yn cael eu 
rhoi i weithio gyda charcharorion newydd gyrraedd ac felly’n gallu nodi unrhyw broblemau 
iechyd meddwl yn sydyn. Roedd newydd ddyfodiad a oedd angen cymorth arno wedi cael ei 
roi ar y rhestr aros am asesiad llawn gan RMN ond roedd gan y rhestr aros 61 o garcharorion 
arni ac roedd angen aros am fis o leiaf. Roedd unrhyw garcharor lle oedd pryderon difrifol yn ei 
gylch yn cael ei dderbyn i'r uned gofal iechyd i arsylwi'n fwy manwl arno ac am asesiad. Roedd 
gan y tîm sylfaenol berthynas ragorol gyda’r tîm iechyd meddwl mewnol (MHIRT) a oedd yn 
rhoi cymorth cryf. Roedd gan lawer o’r newydd ddyfodiaid ddiagnoses o iselder, gor-bryderu a 
thrafferth cysgu. Os oeddent dan ofal darparwyr iechyd meddwl allanol, roedd y carchar yn 
cysylltu gyda'r darparwr hwnnw i gael crynodeb o'i ymyriadau. Gallai unrhyw un yn y carchar, 
gan gynnwys y carcharorion eu hunain, gyfeirio rhywun at y tîm sylfaenol ac roedd tua 100 o 
garcharorion ar lwyth achos y tîm. Lle bynnag oedd hynny’n bosibl, roedd cleifion RMN yn cael 
eu hôl-ddilyn ar y penwythnos pan oedd y carchar yn dawelach. Roedd y Meddygon a 
seiciatryddion ymweld yn cynnig cymorth ac arweiniad clinigol da. Roedd unrhyw garcharor a 
oedd yn dychwelyd o’r llys ac wedi derbyn dedfryd hir yn cael cynnig cymorth parhaus a gwely 
yn yr uned cleifion mewnol am fwy o gymorth un-i-un a oedd, weithiau, yn glinigol ddiangen. 

5.58 Roedd y tîm MHIRT wedi’i leoli’n llawn amser yn y carchar. Roedd dwy nyrs seiciatrig 
gymunedol (CPN) yn rheoli llwyth achos o dros 50 o gleifion rhyngddynt. Roedd y tîm yn cael 
ei gefnogi gan therapydd galwedigaethol rhan amser a seicolegydd a oedd ar absenoldeb 
salwch tymor hir. Nid oedd seiciatrydd ar y tîm ond roedd mynediad at un drwy glinig seiciatrig 
lleol a oedd yn darparu dwy sesiwn yr wythnos. Roedd carcharorion yn cael eu cyfeirio at y tîm 
drwy’r nyrsys iechyd meddwl sylfaenol, gyda phedwar ar gyfartalog yn cael eu cyfeirio bob 
wythnos. Roedd unrhyw garcharor a oedd yn hysbys i wasanaethau iechyd meddwl allanol yn 
ysgogi’r Nyrsys CPN i gysylltu gyda’r gwasanaeth i drafod y claf a’u gofal yn y gymuned. 
Roedd y rhaglen ofal yn cael ei dilyn unwaith oedd y Nyrs CPN yn derbyn carcharor, ac yn 
parhau drwy gydol eu dedfryd. Roedd y diagnoses sylfaenol yn cynnwys sgitsoffrenia 
diagnosis deuol ac anhwylder personoliaeth. Roedd y Nyrsys CPN wedi eu lleoli ym mlociau 
llety A a B, lle roeddent yn gweld eu cleifion. Roedd y berthynas gyda’r tîm iechyd meddwl 
gofal sylfaenol yn dda iawn ond nid oedd y tîm yn cwrdd yn ddigon aml. Roedd prinder staff yn 
achosi pryder i’r tîm ac roedd y diffyg gofal dydd, gwaith grŵp a therapydd galwedigaethol 
llawn amser yn broblemau parhaus. Roedd y tîm yn gweithio’n dda gyda'r adrannau eraill gan 
gynnwys gweithwyr cyffuriau a staff adsefydlu. Roedd y tîm yn mynychu adolygiadau ACCT lle 
oedd hynny’n briodol.  

Argymhellion 

5.59 Dylai’r nyrsys iechyd meddwl sylfaenol gael amser wedi’i warchod i gynnal clinigau 
iechyd meddwl sylfaenol rheolaidd. 

5.60 Dylid cymryd camau ar frys i leihau'r rhestrau aros iechyd meddwl sylfaenol. 

Pwynt cadw tŷ 

5.61 Dylid cynnal cyfarfodydd ffurfiol rheolaidd, wedi eu cofnodi, rhwng y gwasanaethau sylfaenol, 
eilaidd a phartneriaid perthnasol eraill. 
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Adran 6: Gweithgareddau 

Dysgu a sgiliau a gweithgareddau gwaith 
 

Canlyniadau disgwyliedig: 
Mae’r ddarpariaeth ddysgu a sgiliau yn cwrdd â gofynion Fframwaith Arolygu Cyffredin yr 
arolygiaeth addysg arbenigol (sy’n cael ei harolygu ar wahân gan arolygwyr addysg arbenigol). 
Mae carcharorion yn cael eu hannog a'u galluogi i ddysgu yn ystod ac ar ôl eu dedfrydau, fel 
rhan o gynllun dedfryd; ac mae ganddynt fynediad da at gyfleusterau llyfrgell. Mae digon o 
weithgareddau i bwrpas ar gael ar gyfer poblogaeth gyfan y carchar. 

6.1 Roedd y gwaith o arwain a rheoli dysgu a sgiliau, addysg a gweithgareddau yn foddhaol ond 
roedd rhy ychydig o leoedd gweithgaredd i gadw’r carcharorion yn bwrpasol brysur. Roedd 
lleihad yn y gwasanaeth gwybodaeth, cynghori ac arweiniad annibynnol wedi arwain at 
gysylltiadau gwael rhwng cynlluniau dedfrydu a chynlluniau dysgu unigol y carcharorion. Er 
bod yna rhy ychydig, roedd ystod y gweithgareddau cwricwlaidd yn dda, felly hefyd ansawdd y 
dysgu a’r addysgu, a’r gofal a’r cymorth. Roedd yr asesiad cychwynnol o sgiliau sylfaenol yn 
systematig ond nid oedd y canlyniadau bob amser yn cael eu defnyddio’n dda i gynllunio’r 
dysgu. Nid oedd digon o gymorth i garcharorion gydag anawsterau dysgu mwy cymhleth neu 
benodol. Roedd llawer o'r tiwtoriaid yn cyfeirio’n annigonol at ddiwylliant Cymru wrth ddysgu. 
Roedd y llety a'r ddarpariaeth llyfrgell yn wael ond dim ond sefyllfa dros dro oedd hyn yn ystod 
gwaith adeiladu.  

Arweinyddiaeth a rheolaeth 

6.2 Roedd y staff dysgu a sgiliau wedi datblygu cynllun strategol defnyddiol ar gyfer y carchar i 
gyd. Roedd yn glir ac yn disgrifio amcanion strategol defnyddiol a oedd yn cael eu monitro’n 
gyson gan staff y carchar. Roedd yn ystyried blaenoriaethau Llywodraeth y Cynulliad a NOMS 
yn dda ond roedd wedi’i ddatblygu'n anghyflawn ac nid oedd yn diffinio’n glir lle oedd y carchar 
am fod gydag addysg a hyfforddiant ymhen tair blynedd er mwyn ystyried y newid oedd i fod 
yn y boblogaeth. Drwy ragweld y newidiadau hyn, roedd rhai newidiadau ymarferol eisoes 
wedi dechrau, fel cyflogi tiwtor dysgu o bell.  

6.3 Roedd y staff wedi ymateb yn dda i ddelio gyda’r aflonyddwch a achoswyd gan y gwaith 
adeiladu. Roedd trefniadau effeithiol i ddarparu nifer o ddosbarthiadau ar adeiniau preswyl i 
sicrhau mai ond am ddau ddiwrnod oedd y ddarpariaeth addysg ar gau.  

6.4 Roedd gan y staff dysgu a sgiliau gymwysterau a phrofiad da ac roedd gan yr athrawon 
gymwysterau dysgu priodol.  Roedd gan rai o’r staff sgiliau sylfaenol gymwysterau 
llythrennedd a rhifedd arbenigol. Roedd y staff Addysg Gorfforol yn gymwys iawn i ddarparu 
rhaglen fuddiol i’r carcharorion drwy wella eu sgiliau a’u cymwysterau. Roedd gan y staff 
hyfforddiant galwedigaethol ddyfarniadau asesu ac roedd gan rai ddyfarniadau dysgu, neu’n 
gweithio tuag atynt. 

6.5 Roedd trefniadau sicrhau ansawdd effeithiol ac roedd y staff yn casglu data'n systematig ac yn 
defnyddio'r data'n dda i fonitro ansawdd y dysgu a'r sgiliau. Roedd yr adroddiad hunan-
asesiad a’r cynllun datblygu ansawdd yn glir, yn gwerthuso’n effeithiol ac yn nodi’n gywir y 
cryfderau a’r rhan fwyaf o’r meysydd lle oedd angen gwella. 
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6.6 Ar y cyfan, roedd ehangder y ddarpariaeth yn dda ond parhau o hyd oedd y prinder lleoedd 
gweithgaredd fel y gallai’r carcharorion i gyd gael mynediad at addysg a gwaith. Roedd y rhai a 
allai gyfrannu at waith neu addysg yn dod yn eu blaenau’n dda.  

6.7 Roedd yr asesiad cychwynnol yn systematig a boddhaol. Roedd y swyddogion yn asesu 
llythrennedd a rhifedd carcharorion newydd fel mater o drefn, drwy ddefnyddio profion 
safonedig priodol. Fodd bynnag, nid oedd canlyniadau’r profion hyn bob amser yn cyrraedd yr 
athrawon neu'r goruchwylwyr gwaith fel y medrant gynllunio'r cymorth yn effeithiol ar gyfer y 
carcharorion. Nid oedd strategaeth i fesur, dros amser, pa effaith oedd y cymorth llythrennedd 
a rhifedd yn ei gael ar sgiliau sylfaenol y carcharorion.  

6.8 Roedd y rhai a oedd yn mynychu gweithdai addysg neu waith yn ddigon prysur, yn cyrraedd ar 
amser a chyda lefelau presenoldeb da. Roedd staff yn ymchwilio i unrhyw absenoldeb ac 
yna’n rhoi gwybod i’r athrawon a’r goruchwylwyr gwaith am y rhesymau dros beidio â 
mynychu.  

6.9 Roedd y staff wedi cael hyfforddiant defnyddiol i wella eu hymwybyddiaeth o anghenion dysgu 
ychwanegol y carcharorion ond nid oedd digon o gymorth i garcharorion gydag anawsterau 
dysgu mwy cymhleth neu benodol.  

6.10 Nid oedd gwybodaeth, cyngor ac arweiniad (IAG) yn goleuo’r cynlluniau dedfrydu’n foddhaol 
ac roedd y ddarpariaeth flaenorol o ddau gynghorwr gyrfaoedd annibynnol wedi’i lleihau o 
hanner. Roedd gweddill y cynghorwyr gyrfaoedd yn cyfweld carcharorion tuag at ddiwedd eu 
dedfrydau ond roedd hyn yn rhy hwyr i garcharorion fedru cynllunio’r opsiynau addysgol yr 
oeddent yn eu dewis neu i staff y carchar fedru eu helpu i gymryd rhan mewn gweithgareddau 
i wella eu sgiliau neu ragolygon gwaith.  

Argymhellion  

6.11 Dylai’r athrawon i gyd ddefnyddio asesiadau sgiliau sylfaenol i gynllunio i wella 
dysgwyr unigol. 

6.12 Dylid gwella’r cymorth sydd ar gael i garcharorion gydag anawsterau dysgu mwy 
cymhleth neu benodol. 

6.13 Dylid cryfhau’r wybodaeth, y cyngor a’r cyfarwyddyd gyrfaoedd annibynnol a roddir yn 
fuan yn nedfrydau’r carcharorion i sicrhau bod hyn yn goleuo eu cynlluniau dedfrydu ac 
addysg. 

Gwaith 

6.14 Roedd yna 886 o garcharorion mewn cyflogaeth ond nid oedd digon o leoedd cyflogaeth ar 
gael. Roedd y rhan fwyaf o’r cyfleoedd gwaith yn rhan amser a llawer yn swyddi ar yr adeiniau 
nad oedd bob amser yn cadw’r carcharorion yn brysur. Cofnodwyd bod tua 10 o lanhawyr ar 
bob uned wedi cwblhau 6.75 awr o waith y dydd, saith diwrnod yr wythnos, a oedd yn 
amhosibl. Roedd bron i 30% o’r carcharorion heb gael eu dyrannu i weithgareddau ac ychydig 
iawn oedd yn brysur am y rhan fwyaf o’r dydd. Roedd ystod da o weithdai a mathau o waith ar 
gael ynghyd â chynlluniau i drefnu gweithdai ychwanegol. Roedd gwybodaeth y farchnad lafur 
wedi’i defnyddio’n dda i oleuo datblygu’r ddarpariaeth a’r ystod o sgiliau y byddai’r gweithdai 
newydd yn eu dysgu.  

6.15 Roedd natur llawer o’r gwaith i bwrpas ac yn adlewyrchu'r byd gwaith yn briodol. Roedd y 
gweithdai’n rhoi cyfle i’r carcharorion ddatblygu sgiliau perthnasol ar gyfer cyflogaeth yn y 
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dyfodol. Roedd y carcharorion yn y gweithdai gweithgynhyrchu yn cyflawni gwaith cydosod 
masnachol ar gyfer cwmnïau allanol ac yn dysgu moesau gwaith da, technegau defnyddiol a 
dealltwriaeth dda o waith ffatri. Roeddent yn ymfalchïo yn eu gwaith ac nid oedd dim o'u 
gwaith yn cael ei ddychwelyd gan y cwmnïau. 

6.16 Roedd gan y carcharorion gyfle da i ennill cymwysterau achrededig defnyddiol yn yr holl 
weithdai diwydiannol ac roedd eu llwyddiant i ennill cymwysterau yn dda iawn ar 90%. Bron ym 
mhob sefyllfa waith, roedd y tiwtoriaid yn glir ynghylch sut y gallai'r carcharorion ennill 
achrediad ar gyfer eu sgiliau. Roedd y carchar hefyd yn gwneud defnydd effeithiol o ddau 
ddarparwr dysgu seiliedig ar waith i asesu dysgwyr a’u helpu i ennill achrediad. 

6.17 Roedd llawer o’r carcharorion yn cynhyrchu gwaith gwell na’r safon oedd yn ofynnol gan eu 
rhaglen. Mewn peintio ac addurno, roedd y dysgwyr yn ehangu eu sgiliau i ysgrifennu 
arwyddion a thechnegau masgio. Yn y gweithdai gweithgynhyrchu, roedd y dysgwyr wedi 
dylunio ac roeddent wrthi’n cynhyrchu murlun mawr ar thema amser. Ynghyd â cherflun 
symudol a barddoniaeth ar yr un thema, roedd y murlun gorffenedig i gael ei arddangos yng 
Nghanolfan Mileniwm Cymru. 

6.18 Roedd gan y carcharorion fynediad at gymwysterau ychwanegol defnyddiol fel tystysgrifau 
codi a chario a chardiau’r Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu, a fyddai’n gwella eu rhagolygon 
gwaith ar ôl eu rhyddhau. 

6.19 Roedd gan y rhan fwyaf o’r tiwtoriaid galwedigaethol brofiad diwydiannol da. Roeddent yn 
ymroddedig i’w gwaith ac yn frwdfrydig ynghylch darparu ystod estynedig o gymwysterau i’r 
carcharorion. Roeddent yn talu sylw da i iechyd a diogelwch mewn sefyllfaoedd gwaith.  

6.20 Roedd y rhan fwyaf o’r lleoedd gwaith yn rhoi cyfle i’r carcharorion ddatblygu sgiliau allweddol, 
gan gynnwys sgiliau allweddol ehangach, er nad oedd hyn fel arfer yn achrededig. 

6.21 Roedd gan garcharorion agored i niwed ym mloc llety D gyfleoedd da i weithio. Fodd bynnag, 
roedd ystod y swyddi yn rhy gyfyng.  

Argymhellion  

6.22 Dylid gwella ystod ac ansawdd y swyddi i garcharorion agored i niwed fel bod yr holl 
garcharorion sy’n gweithio yn cyfrannu at weithgareddau i bwrpas. 

6.23 Dylid gwella’r achrediad ar gyfer sgiliau allweddol y carcharorion. 

Addysg 

6.24 Nid oedd digon o leoedd addysg i ddiwallu anghenion y carcharorion a dim ond 187 o 
garcharorion oedd yn dilyn cyrsiau addysg achrededig. Roedd y rhan fwyaf o’r cyrsiau addysg 
yn rhan amser a dim ond 16% o'r carcharorion yn ein harolwg a ddywedodd eu bod yn cymryd 
rhan mewn gweithgareddau addysg ar y funud.  

6.25 Yn ystod cynefino, roedd y carcharorion yn cael llyfryn defnyddiol yn Gymraeg a Saesneg yn 
disgrifio’r cyfleoedd addysg oedd ar gael. Wrth gynefino gyda gweithgareddau, roedd tiwtoriaid 
yn cynnal profion diagnostig o sgiliau sylfaenol y carcharorion ac yn asesu pa ddulliau dysgu 
oedd orau ganddynt. Roedd y rhan fwyaf yn defnyddio’r wybodaeth yma'n dda i gynllunio 
gwersi a sesiynau hyfforddi a oedd yn helpu'r dysgwyr i ddysgu'n dda. Roedd y cwricwlwm 
addysg yn ddigon eang a chytbwys, gyda’r cyrsiau i gyd bron yn cynnwys achrediad priodol. 
Roedd rhai dosbarthiadau gyda’r nos ac ar benwythnos.  
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6.26 Roedd gan y tiwtoriaid i gyd wybodaeth dda, a gwybodaeth dda iawn gan lawer, am eu pwnc. 
Roedd llawer ohonynt yn brofiadol ac yn defnyddio amrywiaeth o ddulliau dysgu i ddiwallu 
anghenion y carcharorion. Roedd safonau uchel y dysgu wedi eu hadlewyrchu yn y cyflawni da 
yn y rhan fwyaf o’r dosbarthiadau a roedd y carcharorion yn cynhyrchu gwaith o safon uchel yn 
aml. Roedd cyd-bartneriaid yn rhoi cymorth da wedi’i dargedu i’r carcharorion a oedd yn eu 
helpu i ddysgu’n well. Ond roedd gormod o’r sesiynau yn rhy hir a heb ddim seibiant. Roedd 
gormod o ddysgwyr, gyda sgiliau sylfaenol a aseswyd eisoes i fod yn lefel 1, yn cael eu 
cofrestru ar gyfer dyfarniadau llythrennedd ar yr un lefel. Roedd hyn yn colli cyfle i osod 
targedau unigol i wella eu sgiliau sylfaenol.  

6.27 Roedd y staff dysgu a sgiliau'n rheoli'r adnoddau'n effeithiol ac effeithlon ac, ar y cyfan, roedd 
gan y dysgwyr adnoddau da a oedd yn eu helpu i ddysgu yn y gweithdai a'r dosbarthiadau 
addysg. Roedd gan y rhan fwyaf o'r ystafelloedd dosbarth newydd fyrddau gwyn rhyngweithiol. 
Roedd yr adnoddau dysgu i siaradwyr Cymraeg yn brin iawn. Roedd y carchar wedi recriwtio 
staff a oedd yn siarad Cymraeg ac roedd dau gyd-bartner yn siarad Cymraeg. Ond, ar y cyfan, 
roedd angen datblygu’r ddarpariaeth i sicrhau bod carcharorion Cymraeg eu hiaith yn cael eu 
hannog i ddatblygu eu sgiliau dwyieithog.  Roedd llawer o'r tiwtoriaid yn cyfeirio’n annigonol at 
ddiwylliant Cymru wrth ddysgu. 

Argymhellion  

6.28 Dylai’r sesiynau addysg i gyd adael i ddysgwyr gael seibiant a dylid cynllunio’r 
sesiynau yn fwy effeithiol i ddarparu ar gyfer dysgwyr na fedrant ganolbwyntio am hir. 

6.29 Dylid gwella’r ddarpariaeth i godi ymwybyddiaeth dysgwyr o hanes, iaith a diwylliant 
Cymru a dylid annog siaradwyr Cymraeg i ddefnyddio eu sgiliau iaith. 

Y Llyfrgell 

6.30 Roedd dau lyfrgellydd wedi eu cefnogi gan ddau swyddog llyfrgell. Roedd y llyfrgell wedi’i lleoli 
dros dro yn yr adeilad mwynderau tra oedd y gwaith i adeiladu'r llyfrgell newydd yn digwydd. 
Roedd y llyfrgell dros dro yn gyfyng a’r cyfleusterau a’r deunyddiau yn brin. Roedd yr 
adnoddau cyfreithiol a chyfeiriol wedi eu diweddaru a gallai’r carcharorion dal gael mynediad 
hawdd at y rhain. Nid oedd unrhyw ddata o system gwybodaeth reoli ar gael ar ddefnydd y 
carcharorion o’r llyfrgell.  

Pwynt cadw tŷ  

6.31 Dylid sefydlu system gwybodaeth reoli i helpu i gynllunio datblygiad y llyfrgell. 
 

Addysg gorfforol a hybu iechyd 
 

Canlyniadau disgwyliedig: 
Mae’r ddarpariaeth a’r cyfleusterau Addysg Gorfforol yn cwrdd â gofynion Fframwaith Arolygu 
Cyffredin yr arolygiaeth addysg arbenigol (sy’n cael ei harolygu ar wahân gan arolygwyr addysg 
arbenigol). Mae’r carcharorion hefyd yn cael eu hannog a’u galluogi i gymryd rhan mewn 
Addysg Gorfforol, mewn amgylchedd diogel a boddhaol. 
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6.32 Roedd y cyfleusterau Campfa a'r mynediad atynt yn dda ond roedd ystod y gweithgareddau yn 
fwy cyfyng i droseddwyr rhyw ym mloc llety D. Nid oedd digon ar gael i garcharorion gydag 
anableddau corfforol a charcharorion hŷn. Roedd cyfleoedd da i ennill cymwysterau. 

6.33 Roedd y carchar yn darparu ystod da o gyfleoedd i’r carcharorion i gyd bron i gymryd rhan 
mewn gweithgareddau i wella eu ffitrwydd corfforol. Roedd y carcharorion yn defnyddio’r 
cyfleusterau dan do ac awyr agored gyda’r nos ac ar benwythnosau yn ogystal ag yn ystod yr 
wythnos. Roedd gan y ddau le awyr agored wynebau chwarae modern da iawn, a oedd wedi 
lleihau'r risg o anafiadau a sgriffiadau. Roedd gan garcharorion a oedd yn gweithio’n llawn 
amser gyfle da i ddefnyddio’r cyfleusterau gyda’r nos ac ar benwythnosau. Roedd digon o staff 
Addysg Gorfforol. 

6.34 Ar y cyfan, roedd y cyfleoedd i’r carcharorion gymryd rhan mewn gweithgareddau addysg 
gorfforol yn dda ac roedd y carcharorion yn cael eu hannog i fanteisio arnynt. Roedd cyrsiau 
ioga’n cael eu rhedeg i nifer fach o garcharorion ym mhob bloc llety.  Roedd rhai sesiynau o 
gemâu pêl wedi cael eu rhedeg i garcharorion gydag anableddau corfforol ond, fel arall, nid 
oedd carcharorion hŷn ac eraill gydag anableddau corfforol yn cael eu hannog ddigon na'u 
galluogi i gymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol ysgafnach. Nid oedd gan garcharorion 
agored i niwed ym mloc llety D fynediad at ystod mor eang o weithgareddau â charcharorion 
eraill. Roedd y staff AG yn gweithio’n effeithiol gyda’r staff ffisiotherapi i sicrhau bod iechyd a 
ffitrwydd corfforol y carcharorion yn cael ei ystyried yn llawn cyn penderfynu ar raglen addas o 
weithgareddau. Roedd carcharorion a oedd dros eu pwysau yn cael eu cynghori i ddilyn 
rhaglen briodol o weithgareddau cardio-fasgiwlaidd ac yn derbyn cyngor ar ddiet.  

6.35 Roedd gan y carcharorion i gyd fynediad da at gyfleusterau da i ymolchi a chael cawod ar ôl y 
sesiynau AG. Roedd y cyfleusterau’n cael eu goruchwylio a roeddent yn ddiogel. Roedd yr 
adran AG yn cadw cofnodion da o ddamweiniau ac anafiadau.  

6.36 Roedd gan y carcharorion gyfleoedd da i ennill amrediad o gymwysterau, gan gynnwys cyrsiau 
ffitrwydd a hyfforddwr campfa yr YMCA, cwrs cychwyn mewn pêl-droed Ymddiriedolaeth y 
Tywysog, delio gyda chyffuriau drwy Addysg Gorfforol, cyrsiau cymorth cyntaf a iechyd a 
diogelwch. Roedd ystod da o’r cyrsiau hyn yn cynnwys sgiliau allweddol ac roedd lefel ennill 
cymwysterau’r carcharorion yn dda. 

Argymhelliad  

6.37 Dylid cynnig mwy o gyfleoedd i garcharorion hŷn a rhai gydag anableddau corfforol 
gymryd rhan mewn gweithgareddau sy'n gorfforol ysgafnach.  

 

Amser allan o’r gell 
 

Canlyniadau disgwyliedig: 
Mae’r carcharorion i gyd yn cael eu hannog yn weithredol i gymryd rhan mewn gweithgareddau 
allan o’r gell, ac mae’r carchar yn cynnig amserlen o weithgareddau allanol rheolaidd ac 
amrywiol. 

6.38 Roedd yr amser cyfartalog o naw awr allan o’r gell a honnwyd gan y carchar yn amhosibl i’w 
gyflawni ac roedd profiad y carcharorion yn amrywio’n eang. Gallai’r carcharorion di-waith 
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dreulio hyd at 20 awr y dydd dan glo yn eu celloedd tra oedd y rhai yn yr uned lefel uwch yn 
cael hyd at 12 awr allan o’r gell. Pur anaml oedd cymdeithasu ac ymarfer corff yn yr awyr 
agored yn cael ei ganslo, ond nid oedd y carcharorion i gyd yn cael cynnig awr lawn o ymarfer 
corff yn yr awyr agored. Roedd yr arfer o gloi carcharorion allan o’u celloedd dros y cyfnod 
cymdeithasu cyfan yn cymell rhai i beidio â chymryd rhan ynddo.  

6.39 Roedd yr amser allan o’r gell yn amrywio o lai na phedair awr y dydd i garcharorion di-waith i 
12 awr i’r nifer fach o garcharorion yn yr uned lefel uwch. Yn ôl y wybodaeth a gafwyd gan y 
carchar, roedd tua 300 o garcharorion heb unrhyw weithgaredd pwrpasol ac, i bob pwrpas, yn 
ddi-waith.  Cyflawnodd y tîm arolygu ddau wiriad cofrestru a chawsom fod 39% o’r 
carcharorion wedi eu cloi yn eu celloedd am 10.30am ar y dydd Mawrth, a 46% ar y prynhawn 
dydd Mercher. Yn ôl ein harsylwi, roedd yr honiad gan y carchar fod y carcharorion yn treulio 
naw awr allan o’r gell yn amhosibl. Byddai’r union ffigur cyfartalog gryn dipyn yn llai na hyn. 
Nid oeddem ychwaith yn derbyn bod y ffigur a gofnodwyd o 26 awr o weithgareddau pwrpasol 
yn gywir. 

6.40 Pur anaml oedd cymdeithasu ac ymarfer corff awyr agored yn cael eu canslo ond ni allai’r 
carcharorion i gyd dreulio awr yn yr awyr agored bob dydd ac nid oedd amrywiadau yn y 
gyfundrefn feunyddiol, neu awdurdod i ganslo ymarfer corff, bob amser yn cael eu cofnodi. 
Roedd cymdeithasu’n digwydd yn y mannau canolog agored yn yr uned rhwng 6.30pm a 
8.15pm rhwng dydd Llun a dydd Iau o dan oruchwyliaeth briodol y staff. Dywedodd rai o’r 
carcharorion mai ychydig iawn oedd iddynt ei wneud yn ystod cymdeithasu. Un broblem 
meddent oedd eu bod yn cael eu cloi'n awtomatig allan o'u celloedd dros y cyfnod 
cymdeithasu cyfan, a oedd yn cymell rhai dynion, yn enwedig rhai a oedd yn ysmygu, i beidio 
â chymdeithasu. Roedd yr ierdydd ymarfer corff yn llwm heb ddim lle eistedd. Roedd dillad 
glaw awyr agored ar gael ond roedd ymarfer corff awyr agored dal yn cael ei ganslo weithiau 
ar dywydd drwg.  

Argymhellion  

6.41 Dylai fod gan y carcharorion i gyd gyfle i beidio â bod dan glo am y rhan fwyaf o’r 
diwrnod craidd.  

6.42 Dylai fod gan y carcharorion i gyd gyfle i dreulio o leiaf awr bob dydd yn yr awyr agored.  

Pwyntiau cadw tŷ  

6.43 Ni ddylid canslo ymarfer corff ac eithrio yn y tywydd mwyaf eithafol. 

6.44 Dylid cofnodi'r adegau pan fydd y trefniadau i gymdeithasu a gwneud ymarfer corff yn cael eu 
canslo, gan roi esboniad ac enw’r person sy’n awdurdodi’r canslo.  

6.45 Dylid cyflwyno trefniadau mwy hyblyg fel bod y carcharorion yn cael dychwelyd i’w celloedd yn 
ystod cymdeithasu.  

6.46 Dylid darparu lle eistedd yn yr ierdydd ymarfer corff. 
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Adran 7: Trefn dda 

Diogelwch a rheolau 
 
Canlyniadau disgwyliedig: 
Mae diogelwch a threfn dda yn cael eu cynnal drwy berthynas gadarnhaol rhwng y staff a’r 
carcharorion sy’n seiliedig ar gyd-barch yn ogystal â sylw i faterion corfforol a gweithdrefnol. 
Mae’r rheolau a’r trefniadau beunyddiol yn cael eu hysbysu’n dda, maent yn gymesur, yn deg ac 
yn cymell ymddwyn yn gyfrifol.  

7.1 Roedd y trefniadau diogelwch yn gymesur. Roedd y staff yn ymateb yn ddi-oed i wybodaeth 
gadarn. Nid oedd y meini prawf ar ymweliadau caeedig yn ddigon clir nac ychwaith wedi eu 
cysylltu’n uniongyrchol i ymddygiad yn ystod ymweliad. Roedd y rheolau wedi eu hamlinellu'n 
glir i'r carcharorion.  

7.2 Roedd y diogelwch ffisegol yn gadarn ac roedd yr archwiliad diogelwch diweddaraf wedi ennill 
sgôr o 84%. Roedd y diogelwch deinamig hefyd i’w weld yn rhesymol, er gwaetha’r nifer uchel 
o garcharorion a oedd dan glo am gyfnodau hir, oherwydd mai pur anaml y câi cymdeithasu ei 
ganslo ac roedd y berthynas rhwng y staff a'r carcharorion i’w gweld i fod yn ddigon da i wneud 
iawn am hynny. Roedd hyn yn trosi’n llif da o wybodaeth ddiogelwch, gyda chyfartalog misol o 
fwy na 280 o adroddiadau gwybodaeth ddiogelwch (SIR) wedi eu cyflwyno dros y chwe mis 
blaenorol. Cyffuriau oedd y prif bwnc dan sylw. Roedd y rhan fwyaf o ansawdd da ac roedd yr 
adran ddiogelwch yn ymateb yn ddi-oed i unrhyw wybodaeth a gawsai, gyda chelloedd yn cael 
eu chwilio a phrofion cyffuriau'n cael eu logio a’u tracio hyd at eu cwblhau. 

7.3 Roedd y gweithdrefnau diogelwch yn gymesur a’r asesiadau risg, gan gynnwys mynediad at 
weithgareddau, yn cael eu gwneud ar bob unigolyn. 

7.4 Roedd deunaw o garcharorion ar ymweliadau caeedig, er i’r ffigur hwn fod mor uchel â 34 yn y 
misoedd diwethaf. Ychwaith, nid oedd unrhyw feini prawf penodol ar roi carcharorion ar 
ymweliadau caeedig yn hytrach na chyfeirio at Orchymyn Gwasanaeth a Chyfarwyddyd 
Gwasanaeth perthnasol y Carchar. Er bod y rhan fwyaf o’r penderfyniadau yn ymddangos i fod 
yn briodol, gyda thystiolaeth bod carcharorion yn ceisio cludo cyffuriau i’r carchar drwy 
ymweliadau, roedd rhai carcharorion wedi cael eu rhoi ar ymweliadau caeedig am fethu prawf 
cyffuriau. Roedd y carcharorion i gyd a oedd ar ymweliadau caeedig yn cael eu hadolygu’n 
fisol ac nid oedd yr un a welsom ni wedi aros arnynt am fwy na thri mis. 

Rheolau 

7.5 Roedd y rheolau'n cael eu disgrifio’n glir yn y llyfryn cynefino a roddwyd i bob carcharor. 
Dywedodd carcharorion mewn grwpiau fod y staff gan amlaf yn cymhwyso’r rheolau’n gyson 
ac yn herio carcharorion lle bo angen. Yr un eithriad oedd wrth weini bwyd pan oedd 
carcharorion yn teimlo bod angen herio ond nad oedd hyn yn digwydd (gweler yr adran ar fwlio 
a lleihau trais). 

Argymhelliad 

7.6 Dylid rhoi carcharorion ar ymweliadau caeedig ond lle mae tystiolaeth glir yn eu cysylltu 
i ymddygiad anghyfreithlon yn ystod ymweliadau. 
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Disgyblu 
 

Canlyniadau disgwyliedig: 
Mae’r gweithdrefnau disgyblu’n cael eu cymhwyso’n deg ac am reswm da. Mae’r carcharorion yn 
deall pam eu bod yn cael eu disgyblu a medrant apelio yn erbyn unrhyw sancsiynau. 

7.7 Roedd safon y dyfarniadau yn amrywio ac nid oedd unrhyw fesurau sicrhau ansawdd i roi sylw 
i ddiffygion. Roedd y lefelau defnyddio grym wedi codi ac, er gwaethaf casglu ystod 
cynhwysfawr o ddata, ychydig iawn o ddadansoddi oedd yn cael ei wneud i weld beth oedd yn 
achosi'r cynnydd hwn. Nid oedd y defnydd o lety arbennig ac o gofnodion grym yn cael eu 
craffu’n ddigonol gan reolwyr. Roedd cyfundrefn yr uned wahanu yn un gyfyng ond roedd yr 
amgylchedd yn foddhaol.  

Gweithdrefnau disgyblu 

7.8 Roedd 1,158 o ddyfarniadau wedi bod yn ystod wyth mis cyntaf 2010. Roedd 50% yn 
ymwneud â throseddwyr ifanc er eu bod yn cyfrif ond am tua thraean o’r boblogaeth gyfan. 
Roedd cyfarfodydd adolygu dyfarnu wedi eu cynnal yn Ionawr a Mehefin 2010 a lefel fynychu 
dda gan y rheolwyr dyfarnu yn y ddau. Dim ond dadansoddiad rhannol oedd yn cael ei wneud 
o’r data dyfarnu. Dim ond data ar gyfanswm y dyfarniadau pob mis oedd yn cael ei gynhyrchu, 
a dim yn ôl meysydd fel blociau llety neu gyhuddiadau. Ar wahân i fonitro SMART, nid oedd 
unrhyw ddadansoddi ar gyfer patrymau newydd na thueddiadau. Roedd cofnodion y cyfarfod 
ym Mehefin yn awgrymu y byddai’r pum cyhuddiad mwyaf pob mis yn cael eu monitro o’r 
cyfarfod nesaf ymlaen. 

7.9 Roedd yr ystafell ddyfarnu olau fawr yn yr uned wahanu yn addas i’w phwrpas. Roedd y 
carcharorion yn cael digon o amser i baratoi a gallent ofyn am gyngor cyfreithiol. Nid oedd pen 
ysgrifennu na phapur yn cael eu darparu. Roedd y cofnodion dyfarnu o’r chwe mis blaenorol 
yn awgrymu amrywiol ansawdd. Roedd rhai wedi eu cynnal yn dda iawn, gyda’r holl faterion a 
godwyd wedi cael eu hymchwilio’n drylwyr. Ond roedd gormod wedi eu cynnal yn wael, rhai’n 
dangos rhy ychydig o ymchwilio ac eraill yn anwybyddu pwyntiau a materion perthnasol a 
godwyd gan y carcharorion. Roedd gormod o gofnodion yn diweddu’n swta gyda ‘cyhuddiad 
wedi’i brofi’, heb ddim eglurhad o pam na sut y daethpwyd i’r casgliad hwn pan oedd y cyfrif 
ysgrifenedig blaenorol o’r dyfarniad yn amhendant.  

7.10 Roedd adroddiadau ar ymddygiad y carcharorion ar gyfer dyfarniadau yn aml yn anghyson. 
Roedd un carcharor wedi’i ddisgrifio i fod yn ‘cyd-fynd â cheisiadau’r staff’ a hefyd yn ‘dangos 
agwedd wael’, tra bod un arall wedi’i ddisgrifio fel ‘cwrtais a pharchus’ a hefyd ‘mae'n creu 
aflonyddwch mawr yn yr uned'. Pan oedd carcharorion yn herio disgrifiadau a oedd, yn eu barn 
nhw, yn anghywir, nid oedd y cofnodion yn nodi bod angen i'r dyfarnwyr ymchwilio ymhellach 
i'r mater. 

7.11 Nid oedd gwiriadau sicrhau ansawdd yn cael eu gwneud gan uwch reolwyr i adnabod a rhoi 
sylw i’r materion hyn ac nid oedd y cyfarfod i adolygu dyfarniadau yn cynnwys elfen o adolygu'r 
dyfarniadau. 

7.12 Roedd y cosbau dyfarnu yn gyson unol â’r tariff lleol ac yn ymddangos i fod yn gymesur. 
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Argymhelliad 

7.13 Dylid ymchwilio’n drylwyr i gyhuddiadau disgyblu, beth bynnag yw ple’r carcharor, cyn 
i’r dyfarnwr ddod i benderfyniad. Dylid cofnodi rhesymau clir am y penderfyniadau a 
dylai uwch reolwr wirio’r cofnodion i sicrhau eu hansawdd. 

Pwyntiau cadw tŷ 

7.14 Dylid dadansoddi ystod o ddata dyfarnu, er enghraifft yn ôl lleoliad, cyhuddiad a swyddog 
ryportio, fel mater o drefn i nodi unrhyw batrymau neu dueddiadau newydd, a chymryd camau 
fel bo angen. 

7.15 Dylai’r adroddiadau ar ymddygiad carcharorion fod yn gyson wrth ddisgrifio’r carcharor a, phan 
fydd y rhain yn cael eu herio gan garcharorion, dylai'r dyfarnwyr fodloni eu hunain eu bod yn 
gywir. 

Defnyddio grym 

7.16 Roedd y defnydd o rym wedi codi, gydag amcan gyfanswm o 422 ar gyfer 2010 o'i gymharu â 
398 yn 2009 a 268 yn 2008. Roedd nifer y digwyddiadau lle oedd angen defnyddio grym yn 
cynnwys oedolion ifanc wedi cynyddu’n sylweddol o 104 yn 2007 i 272 yn 2009. Roedd ystod 
cynhwysfawr o ddata ar gael yn y cyfarfod Carchar mwy Diogel misol ond ni ddangosai’r 
cofnodion fod fawr ddim dadansoddiad defnyddiol wedi’i wneud a dim awgrym bod y cynnydd 
parhaus hwn yn cael ei nodi na chamau'n cael eu cymryd i’w ateb.  Y consensws ymhlith 
rheolwyr inni siarad gyda nhw oedd bod y defnydd o rym wedi gostwng ers i’r troseddwyr ifanc 
fod yn gymysg gydag oedolion ar rai o’r unedau. Fodd bynnag, dangosodd y data gynnydd o 
dros 25% mewn defnyddio grym yn y chwe mis ar ôl integreiddio troseddwyr ifanc ac oedolion.  

7.17 Roedd ansawdd y cofnodion ar ddefnyddio grym yn gymysg. Roedd rhai yn rhoi cyfrif clir ac yn 
dangos yn briodol pam oedd grym wedi’i ddefnyddio ond roedd nifer sylweddol yn cynnwys 
hanesion dryslyd a oedd yn codi cwestiynau a phryderon. Mewn un achos, disgrifiodd y staff 
sut oeddent wedi mynd i mewn i gell un carcharor ac wedi’i ‘ffrwyno’ fel nad oedd yn brifo ei 
hun a’r staff oherwydd ei fod, medden nhw, ar fin malu set deledu. Roedd y rheswm pam oedd 
y staff yn tybio ei fod yn cyflwyno risg yn aneglur. Dywedodd un swyddog ei fod wedi ffrwyno’r 
carcharor ar ei ben ei hun, tra dywedodd un arall ei fod wedi helpu ac roedd trydydd yn 
ymddangos i fod wedi gwylio’n unig. Mewn achos arall, disgrifiodd ddau swyddog sut oeddent 
wedi ffrwyno'r un carcharor ar eu pen eu hunain. Cawsom wybod fod uwch reolwr wedi craffu 
ar yr holl ddogfennau ar ddefnyddio grym a gwblhawyd ond nid oedd tystiolaeth wedi’i chofnodi 
o hyn. 

7.18 Roedd dwy gell arbennig yn yr uned wahanu. Ynghyd ag amryw o achosion lle cafodd 
ddodrefn ei symud allan o’r celloedd yn yr adran gofal iechyd, a dillad eu tynnu, roedd llety 
arbennig wedi'i ddefnyddio 15 o weithiau yn ystod y flwyddyn hyd yma. Nid oedd y cyfrifon i 
egluro pam oedd angen cymryd y mesurau hyn bob amser yn gwbl foddhaol. Mewn un achos, 
roedd carcharor wedi cael ei roi mewn llety arbennig i bob golwg dim ond am wneud 
bygythiadau geiriol. Roedd y cofnodion yn dangos bod nifer o garcharorion wedi ymdawelu ers 
tro cyn cael eu symud i gell wedi’i dodrefnu. 
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Argymhellion 

7.19 Dylid dadansoddi’r data ar ddefnyddio grym yn gyson am batrymau a thueddiadau a 
chymryd camau priodol i roi sylw iddynt lle bo'n briodol. 

7.20 Dylid craffu’n gyson ar ddogfennau defnyddio grym i sicrhau bod yr holl ddefnydd o 
rym yn briodol a bod mesurau wedi eu cymryd i sefydlu'r ffeithiau lle nad oes digon o 
fanylion neu lle mae'r hanesion yn anghyson. 

7.21 Dylid symud carcharorion o lety arbennig cyn gynted ag y bo’r defnydd o’r llety hwnnw 
yn ddiangen. 

Yr uned wahanu 

7.22 Roedd yr uned wahanu yn cael ei chynnal yn dda, ac roedd yn amgylchedd glân a golau. 
Roedd y rhan fwyaf o’r celloedd mewn cyflwr rhesymol ond roedd rhai yn fudr ac roedd rhai o'r 
dillad gwelyau mewn celloedd gwag yn fudr yr olwg. Yn y chwe mis blaenorol, roedd 272 o 
garcharorion wedi cael eu rhoi yn yr uned, yn bennaf i’w caethiwo i’w celloedd ar ôl dyfarniad 
ac am resymau trefn dda neu ddisgyblu. Roedd y rhan fwyaf am gyfnodau byrion a phur anaml 
am fwy nag wythnos neu ddwy. Roedd tua 20% o’r carcharorion wedi eu lleoli yn er eu 
diogelwch eu hunain ond roedd y rhan fwyaf yn newydd ddyfodiaid a oedd yn aros am le ym 
mloc llety D. Roedd y carcharorion i gyd yn cael eu chwilio heb ddillad wrth ddod i'r uned. 
Roedd rhai carcharorion yn aros yn hirach na 30 diwrnod. Lle digwyddai hyn, nid oedd cynllun 
gofal yn ei le ar wahân i dargedau a osodwyd gan y byrddau adolygu pythefnosol ar gyfer yr 
uned wahanu, a oedd yn gyffredinol ac yn ymddangos i fod wedi eu hargraffu ymlaen llaw.  

7.23 Roedd un carcharor yn yr uned wedi cyrraedd yn ddiweddar o Altcourse a chyn hynny wedi 
bod yn uned wahanu Rye Hill ar yr hyn a ddisgrifiwyd gan staff yr uned wahanu fel ‘gorwedd 
lawr am 28 diwrnod’ i roi ‘hoe fach’ i staff uned wahanu Altcourse. Roedd y carcharor wedi 
cyflwyno'i hun i fod yn dioddef o broblemau iechyd meddwl ond roedd wedi cyrraedd heb 
unrhyw wybodaeth ategol er gwaetha'r hanesion anecdotaidd gan uwch reolwyr ei fod yn aros 
am wely mewn uned iechyd meddwl gaeth. Roedd cofnodion o uwch adolygiad achos carchar 
mwy diogel yn nodi y cysylltwyd gyda charchar Rye Hill yn gynharach yn y flwyddyn i dderbyn 
carcharor o uned wahanu Parc am yr un rheswm heb unrhyw beth i nodi bod hyn er lles y 
carcharor neu beidio. Roedd staff a rheolwyr yn cadarnhau bod symud carcharorion fel hyn 
rhwng unedau gwahanu yn ystâd G4S yn digwydd, er yn anaml. Nid oedd hyn yn beth priodol 
i’w wneud. 

7.24 Roedd staff yr uned wahanu yn ymddangos i fod yn broffesiynol ac yn barod i helpu wrth 
ddelio gyda'r carcharorion ond nid oedd hyn wedi'i adlewyrchu yn ansawdd y cofnodion yn 
ffeiliau'r uned, a oedd yn aml yn ddifeddwl. Roedd y carcharorion inni siarad gyda nhw i gyd yn 
gadarnhaol am y staff gwahanu, gyda nifer yn eu disgrifio fel y rhai gorau yn y carchar. Roedd 
y gyfundrefn yn sylfaenol. Gallai’r carcharorion gael cawodydd a galwadau ffôn pob dydd 
ynghyd ag ymarfer corff pob awr ynghyd â'r trefniadau arferol ar gyfer ymweliadau domestig, 
ond ni allent fynychu gwasanaethau crefyddol, y gampfa na gweithgareddau gwaith. Yn 
ddiweddar, roedd y cyd-gysylltydd lleihau trais wedi dechrau darparu gwaith addysg yn y gell 
drwy ofyn amdano. 

7.25 Roedd y grŵp monitro ac adolygu gwahanu (SMARG) yn cwrdd yn fisol ac roedd ystod priodol 
o ddata'n cael ei gasglu, ond nid oedd y cofnodion yn dangos pa ddadansoddi oedd yn cael ei 
wneud nac unrhyw bwyntiau gweithredu. 
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Argymhellion 

7.26 Dylai carcharorion yn yr uned wahanu gael eu chwilio heb ddillad ond pan fydd asesiad 
risg gweithredol yn nodi bod angen gwneud hynny. 

7.27 Dylai carcharorion sy’n aros yn yr uned wahanu am fwy na phythefnos gael eu cefnogi 
gan gynlluniau gofal sy’n dangos dull aml-ddisgyblaeth o’u helpu i ddychwelyd i'r 
unedau arferol. 

7.28 Dylid ond symud carcharorion o un uned wahanu i’r llall pan fydd hynny er lles y 
carcharor. 

 

Cymhellion ac ennill breintiau 
 

Canlyniadau disgwyliedig: 
Mae’r cynlluniau cymhellion ac ennill breintiau yn cael eu hysbysu’n dda, maent wedi eu dyfeisio 
i wella ymddygiad ac yn cael eu cymhwyso’n deg, yn agored ac yn gyson o fewn a rhwng 
sefydliadau, gydag adolygiadau cyson.  

7.29 Roedd y cynllun cymhellion ac ennill breintiau wedi cael ei adolygu’n ddiweddar. Gan amlaf, 
roedd yn gweithio’n deg ond ni allai carcharorion ar raglen trin cyffuriau symud ymlaen i'r lefel 
uwch. Roedd y carcharorion gan amlaf yn cael eu cymell i ddyrchafu drwy’r cynllun ond nid 
oedd unrhyw gysylltiadau clir i’w cynlluniau dedfrydu. Roedd mesurau newydd i fonitro’r 
cynllun wedi cael eu cyflwyno.  

7.30 Roedd y cynllun cymhellion ac ennill breintiau (IEP) wedi’i adolygu ddiwethaf ym Mehefin 2010 
ac roedd lefel ‘uwch a mwy’ wedi cael ei chyflwyno ynghyd â dogfennau newydd i gofnodi 
dyrchafiad y carcharorion drwy’r cynllun. Roedd gan y cynllun bedair lefel o sylfaenol i uwch a 
mwy. Ar un diwrnod yn ystod yr arolygiad, roedd 8 carcharor ar y gyfundrefn sylfaenol, 408 ar 
yr un safonol, 353 ar yr un uwch a 55 ar yr un uwch a mwy.  

7.31 Roedd adolygiad cychwynnol yn cael ei wneud yn ystod cynefino a’r newydd ddyfodiaid i gyd 
yn cael eu rhoi ar y lefel sylfaenol. Gallai carcharorion a oedd yn trosglwyddo ar lefel uwch 
aros ar y lefel hon unwaith oedd hyn wedi’i gadarnhau. Roedd taflen wybodaeth am y cynllun 
yn cael ei rhoi i’r holl newydd ddyfodiaid ac roedd canllawiau’n cael eu dangos ar 
hysbysfyrddau yn yr unedau, ond dim ond yn Saesneg. Roedd y cynllun gan fwyaf yn seiliedig 
ar leoliad y carcharorion, er bod rhai carcharorion ar lefel uwch yn dewis aros yn yr unedau 
‘safonol'. Ni allai carcharorion yn yr uned trin cyffuriau yn B3 ddyrchafu i'r uned uwch os nad 
oeddent yn rhydd o unrhyw foddion caeth a ragnodwyd ar eu cyfer. Fodd bynnag, gallai 
swyddogion israddio lefel y carcharorion yn y cynllun. Roedd hyn yn annheg ac yn 
gwahaniaethu (gweler hefyd yr adran ar ddefnyddio sylweddau).  

7.32 Roedd gan garcharorion yn yr unedau lefel uwch hawl i fwy o gymdeithasu, sesiynau campfa, 
arian parod preifat ac ymweliadau. Roedd angen i garcharorion ar y lefel uwch gytuno i brofion 
cyffuriau gwirfoddol rheolaidd, a ddisgrifir yn fwy cywir fel profion cydymffurfio. Roedd 
carcharorion ar y gyfundrefn uwch a mwy (uned C1) yn cael eu cyflogi mewn swyddi gyda 
mwy o ymddiriedaeth yn perthyn iddynt ac roedd ganddynt fwy o gyfleusterau ac amser allan 
o’r gell. Roedd mynediad i’r gyfundrefn hon wedi'i gyfyngu yn ôl argaeledd y llety ond byddai 
hyn yn gwella ar ôl i’r unedau newydd agor. Yn ein harolwg, dywedodd fwy o garcharorion na’r 
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ffigur cymharol fod y gwahanol lefelau yn y Cynllun Cymhellion yn eu cymell i newid eu 
hymddygiad. 

7.33 Gallai carcharorion ymgeisio am y lefel uwch ar ôl tri mis heb rybuddion na dyfarniadau wedi 
eu profi. Roedd y byrddau’n cael eu cadeirio gan uwch swyddog. Roedd carcharorion yn 
mynychu pan oedd israddio’n cael ei ystyried. Roedd dyrchafu’n seiliedig gan amlaf ar 
ymddygiad ar yr adeiniau. Roedd adroddiadau’r swyddogion yn aml yn cynnwys sylwadau fel 
‘cwrtais a pharchus' neu 'nid yw'n creu problemau ac mae’n cadw ato'i hun'. Nid oedd yr un o’r 
achosion a welsom yn gwneud cysylltiadau rhwng y cynllun IEP a thargedau yn y cynlluniau 
dedfrydu. Roedd y carcharorion i gyd yn cael gwybod drwy lythyr beth oedd canlyniad y 
byrddau.  

7.34 Roedd tri rhybudd ysgrifenedig neu ddyfarniad o fewn tri mis neu un dyfarniad wedi'i brofi am 
drosedd difrifol yn sbarduno adolygiad o lefel IEP y carcharor. Gwelsom enghreifftiau lle oedd 
y defnydd o rybuddion wedi'i gymhwyso'n drugarog. Roedd amryw o’r rhybuddion ysgrifenedig 
am fân achosion o dorri rheolau’r adeiniau, yn aml am ysmygu ar y landings. Gallai uwch 
swyddog israddio lefelau ac roedd yn rhaid i swyddog ar raddfa uwch gymeradwyo hyn. Yn yr 
achosion a welsom, roedd carcharorion wedi aros ar y lefel sylfaenol am ddim mwy na 
phythefnos. Roedd gofrestr syml yn helpu i dracio cynnydd y rhai ar y lefel hon ac yn atgoffa’r 
staff pan oedd angen adolygu. 

7.35 Roedd monitro’r cynllun IEP wedi gwella’n ddiweddar i sicrhau ei fod yn cael ei weithredu’n fwy 
cyson. Roedd nifer y symudiadau rhwng lefelau cymhelliad yn y gwahanol flociau llety yn cael 
eu cofnodi ar gronfa ddata ganolog ac yn cael eu monitro’n chwarterol gan yr uwch reolwyr 
preswyl.  Roedd rheolwyr y blociau llety’n sicrhau ansawdd o leiaf 10 o achosion pob mis a 
ystyriwyd gan y byrddau adolygu IEP. 

Argymhelliad 

7.36 Dylai carcharorion sy’n derbyn triniaeth cyfnewidion opioid fod yn gallu dyrchafu drwy'r 
cynllun cymhellion ac ennill breintiau i'r lefel uwch.  

Pwynt cadw tŷ 

7.37 Dylid cysylltu dyrchafiad y carcharorion drwy’r cynllun cymhellion ac ennill breintiau i’w 
cynlluniau dedfrydu.  
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Adran 8: Gwasanaethau 

Arlwyo 
 

Canlyniadau disgwyliedig: 
Mae carcharorion yn cael cynnig prydau bwyd amrywiol i gwrdd â’u gofynion ac mae’r bwyd yn 
cael ei baratoi a’i weini’n unol â’r rheoliadau crefyddol, diwylliannol a glendid a diogelwch bwyd 
presennol.  

8.1 Roedd cegin newydd ei hailwampio wedi agor yn ddiweddar. Roedd y carcharorion yn 
anfodlon gyda’r bwyd ac nid oedd fawr ddim ymgynghori ffurfiol na chyson a dim arolwg 
diweddar wedi’i wneud. Nid oedd cownteri gweini bwyd yr unedau yn cael eu goruchwylio’n 
ddigonol. Roedd cyfleoedd gwell i hyfforddi carcharorion yn y diwydiant arlwyo yn cael eu 
datblygu.  

8.2 Roedd y gwasanaeth arlwyo wedi cael ei redeg o gyfleusterau dros dro am naw mis hyd nes i'r 
gegin ganolog newydd agor ym Mehefin 2010. Roedd hon yn dal i redeg yn bennaf fel cegin 
brosesu, gyda thua 70% o’r prydau bwyd yn cael eu darparu gan gyflenwyr allanol, er yn 
raddol bod mwy o brydau'n cael eu paratoi ar y safle. Roedd y gegin wedi’i lleoli y tu allan i 
berimedr diogel y carchar. Roedd pump o gogyddion a naw o staff arlwyo eraill. Dim ond un 
carcharor oedd wedi’i gyflogi yn y gegin, yn gweithio’n bennaf yn y storfa arlwyo, ac yn cael ei 
ryddhau ar drwydded dros dro pob dydd. Roedd mwy o gyfleoedd i hyfforddi a chyflogi 
carcharorion ar y gweill drwy greu cegin hyfforddi ddiwydiannol ac roedd ystafell fwyta newydd 
i’r staff ar fin agor.  

8.3 Roedd digon o gyfleusterau i oeri bwyd ac i gadw bwyd wedi’i rewi, gyda lle ar wahân ar gyfer 
cynhyrchion halal. Roedd dyddlyfr cegin yn cofnodi dyddiadau, amseroedd a thymheredd y 
bwyd o’i bwynt dosbarthu i’w roi ar drolis bwyd i fynd i’r blociau llety. Roedd bwyd yn cael ei 
adael yn y gegin ganolog ar drolis poeth am hyd at awr cyn ei weini ac yn cael ei ddosbarthu i’r 
blociau llety mewn fan fawr. Roedd cynlluniau i gael ail gerbyd i leihau’r amseroedd dosbarthu 
pan fyddai’r unedau newydd yn agor. Roedd y troli a ddefnyddiwyd ar gyfer D1 (carcharorion 
rhyw) yn cael ei gloi rhag ymyrryd â fo. Roedd gan bob uned radell a ffrïwr saim poeth i gynnig 
rhai eitemau newydd eu coginio, er bod y rhain yn brin ac roedd peth o'r bwyd yn cael ei 
goginio'n rhy fuan. Nid oedd cyfle i’r carcharorion arlwyo drostynt eu hunain. 

8.4 Gallai'r carcharorion ddewis o fwydlen dewis ymlaen llaw a oedd yn newid pob tair wythnos. 
Roedd amrywiaeth rhesymol o brydau bwyd, gan gynnwys opsiynau fegan, halal, llysieuol a 
bwyta'n iach. Ar y rhan fwyaf o’r diwrnodau, gallai'r carcharorion ddewis pum eitem ffrwythau a 
llysiau. Roedd y prydau’n cael eu gweini ar amseroedd rhesymol. Roedd cinio rhwng hanner 
dydd a 12.15pm a’r pryd gyda’r nos rhwng 5pm a 5.15pm. Roedd pecynnau brecwast yn cael 
eu dosbarthu a llaeth ffres ar gael pob bore.  

8.5 Yn ein harolwg, dim ond 18% o’r carcharorion a ddywedodd fod y bwyd yn dda, lleihad 
sylweddol ers 2008, er bod y carcharorion du a lleiafrifol ethnig yn fwy canmoladwy. Roedd 
toriadau cyllid yn effeithio ar ansawdd yr arlwyo a bu'n rhaid tynnu rhai o'r opsiynau gwell oddi 
ar y fwydlen. Roedd yr opsiynau bwyd poeth wedi cael eu lleihau i unwaith y dydd. Roedd yr 
ymgynghori ynghylch y bwyd yn wael. Nid oedd unrhyw arolwg bwyd wedi bod ers Ebrill 2009 
ac nid oedd unrhyw lyfrau sylwadau bwyd ar yr adeiniau. Roedd rhai materion am arlwyo wedi 
eu codi yng nghyfarfodydd yr unedau ond roedd y rhain fel arfer mor anfynych fel nad oedd yn 
glir a oedd y materion hynny wedi cael eu datrys (gweler yr adran ar unedau preswyl). Roedd 
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cynrychiolydd arlwyo wedi mynychu cyfarfodydd y grŵp global fusion cymunedol i ymateb i 
gwynion a godwyd.  

8.6 Nid oedd digon o graffu ar gownteri bwyd yr unedau i sicrhau bod safonau da’n cael eu cynnal. 
Nid oedd y staff arlwyo’n cael unrhyw fewnbwn ac roedd hyn yn cael ei weld fel cyfrifoldeb y 
rheolwyr preswyl. Nid oedd tymheredd y bwyd yn cael ei gymryd yn gyson wrth ei weini, nid 
oedd y rhaglenni glanhau bob amser yn cael eu cwblhau ac nid oedd holl staff y cownteri 
gweini wedi eu gwisgo na’u hyfforddi’n briodol. Roedd un gweithiwr cownter gweini wedi cael 
ei gyflogi am dri mis ond newydd gwblhau hyfforddiant glendid bwyd sylfaenol ydoedd. 
Dywedodd staff eraill y cownteri gweini eu bod ar fin cwblhau’r hyfforddiant. Cwynodd rai o’r 
carcharorion nad oedd carcharorion Mwslemaidd bob amser yn cael eu cyflogi fel staff y 
cownteri gweini. Roedd rhai pryderon wedi eu codi nad oedd yr offer priodol yn cael eu 
defnyddio i weini bwyd halal. 

Argymhelliad 

8.7 Dylai’r bwyd gael ei weini ar dymheredd addas gan staff wedi eu gwisgo a’u hyfforddi’n 
briodol.  

Pwynt cadw tŷ 

8.8 Dylid rhoi digon o gyfle i’r carcharorion, drwy fforymau ac arolygon bwyd, gael codi unrhyw 
faterion yn ymwneud â bwyd, a dylai’r materion hynny dderbyn ymateb priodol. 

 

Siop y carchar 
 

Canlyniadau disgwyliedig: 
Gall y carcharorion brynu ystod addas o nwyddau am brisiau rhesymol i ddiwallu eu hamrywiol 
anghenion, a medrant wneud hynny’n ddiogel, o siop sy’n cael ei rhedeg yn effeithiol. 

8.9 Ar y cyfan, roedd y carcharorion yn fodlon gyda’r dewis yn y siop a’r ffordd y câi ei rhedeg, 
heblaw mai dim ond carcharorion ar lefel uwch allai brynu bwyd tun ac nad oedd ffrwythau 
ffres ar gael. 

8.10 Roedd y siop yn cael ei rhedeg gan G4S a dywedodd fwy o garcharorion yn ein harolwg na’r 
ffigur cymharol ei bod yn gwerthu ystod digon eang o eitemau. Roedd yr ymateb gan 
garcharorion du a lleiafrifol ethnig yn debyg i ymateb y carcharorion gwyn. Roedd y siop yn 
gwerthu ystod eang o eitemau, gan gynnwys cynhyrchion i garcharorion du a lleiafrifol ethnig, 
ond nid oedd y rhestr yn cynnwys ffrwythau ffres a dim ond carcharorion ar lefel uwch allai 
brynu bwyd tun. Roedd y prisiau’n gymharol i rai mewn archfarchnadoedd ar y stryd fawr. 

8.11 Roedd yr holl newydd ddyfodiaid yn derbyn pecyn derbyn a gallent brynu eitemau ‘brys’ os 
oedd ganddynt arian wrth gyrraedd. I rai heb arian, roedd yn rhaid i’r pecyn derbyn bara 
diwrnodau lawer gan ddibynnu ar ba ddiwrnod yr oeddent yn cyrraedd. Roedd hyn yn golygu 
eu bod yn fwy tebygol o ‘fenthyca’ eitemau, yn enwedig tybaco, ac o fynd i ddyled. Roedd 
carcharorion yn rhoi archebion yn wythnosol ac yn derbyn eu heitemau ar ddydd Gwener 
mewn bag clir wedi’i selio. Oherwydd bod y siop yn un fewnol, roedd camgymeriadau a gadael 
eitemau allan yn cael eu cywiro’n sydyn gan aelod o staff y siop a oedd yn gweithio ar fore 
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dydd Sadwrn. Gallai’r carcharorion hefyd siopa o nifer o gatalogau a gellid archebu papurau 
newydd a chylchgronau o siop bapur newydd yn lleol. 

8.12 Nid oedd unrhyw arolygon rheolaidd, er y gallai cynrychiolwyr o blith y carcharorion fynegi barn 
y carcharorion yng nghyfarfodydd yr unedau. 

Argymhelliad  

8.13 Dylai unrhyw garcharor sy’n cyrraedd heb arian preifat gael cynnig blaen-swm addas o 
hyd at wythnos o gyflog i’w ddefnyddio yn siop y carchar, gyda’r swm yn cael ei dalu 
mewn rhandaliadau dros amser. 

Pwynt cadw tŷ 

8.14 Dylai ffrwythau ffres fod ar gael o siop y carchar a dylai’r carcharorion i gyd fod yn gallu prynu 
nwyddau tun beth bynnag yw eu statws ar y cynllun cymhellion ac ennill breintiau. 
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Adran 9: Adsefydlu 

Rheolaeth strategol o adsefydlu  
 

Canlyniadau disgwyliedig: 
Mae adsefydlu’n angori gwaith y sefydliad cyfan, ac mae'n cael ei gefnogi gan bartneriaethau 
strategol yn y gymuned a'i oleuo gan asesiad o risg ac anghenion y carcharorion. 

9.1 Roedd strategaeth foddhaol i leihau aildroseddu ond roedd y newidiadau i ddod yn y 
boblogaeth yn golygu y byddai angen ei hadolygu. Dim ond dadansoddiad rhannol o 
anghenion oedd wedi’i wneud. Roedd darparu adsefydlu’n cael ei fonitro yng nghyfarfodydd 
rheolaidd y pwyllgor polisi adsefydlu, ac yn cynnwys cynrychiolaeth eang o blith y staff ac 
asiantaethau allanol.  

9.2 Roedd y fframwaith strategol ar gyfer lleihau aildroseddu 2010/11, wedi’i diweddaru, yn 
disgrifio’r gwasanaethau presennol ar gyfer pob un o'r llwybrau ac yn cynnwys cynlluniau 
gweithredu i ddatblygu gwasanaethau. Dim ond gwerth rhannol oedd i’r strategaeth oherwydd 
byddai poblogaeth y carchar yn newid cyn bo hir, a byddai Parc yn derbyn yr holl garcharorion 
gyda dedfrydau o ddwy flynedd a mwy, yr holl droseddwyr rhyw o Gymru a'r holl oedolion ifanc 
a ddedfrydwyd. Roedd y strategaeth yn disgrifio gwaith yr uned rheoli troseddwyr, gyda 
chynllun gweithredu i ddatblygu'r gwasanaethau rheoli troseddwyr yn y carchar. Roedd hefyd 
yn cynnwys cynllun gweithredu i gwrdd â thargedau a osodwyd gan y grŵp datblygu a 
gweithredu rheoli troseddwyr (OMDIG), y strwythur allweddol ar gyfer cynllunio a datblygu 
gwasanaethau rheoli troseddwyr ar draws yr holl garchardai yng Nghymru ac Ymddiriedolaeth 
Prawf Cymru.  

9.3 Nid oedd dyddiadau cwblhau gan lawer o’r targedau a osodwyd ac nid oedd yr arweinwyr 
llwybrau wedi eu henwi’n benodol yn y strategaeth, er bod y rhan fwyaf o’r pwyntiau 
gweithredu wedi eu priodoli i unigolion penodol. Nid oedd y strategaeth yn cynnwys cylch 
gorchwyl ar gyfer aelodaeth o’r pwyllgor polisi adsefydlu, na pha mor aml ddylai’r cyfarfodydd 
fod, ac nid oedd yn dweud sut oedd y carchar am ddiwallu anghenion grwpiau penodol o 
garcharorion, fel troseddwyr rhyw, rhai gyda dedfrydau amhenodol i warchod y cyhoedd, neu 
oedolion ifanc.  

9.4 Roedd dadansoddiad rhannol o anghenion a wnaed yn Rhagfyr 2009 yn seiliedig ar holiaduron 
lle mai dim ond 33% oedd wedi eu dychwelyd.  Roedd yn canolbwyntio’n bennaf ar yr hyn 
oedd eisoes ar gael i’r carcharorion yn lle nodi’r meysydd lle nad oedd anghenion yn cael eu 
diwallu ac nid oedd wedi’i ddefnyddio i oleuo’r strategaeth. Nid oedd gwybodaeth yn cael ei 
chasglu o asesiadau a wnaed eisoes o dan y system asesu troseddwyr (OASys). Roedd 
cyfarfodydd unigol yn cael eu cynnal i ddatblygu gwasanaethau rhai llwybrau, ond nid y cwbl.  

9.5 Roedd darparu adsefydlu’n cael ei fonitro yng nghyfarfodydd rheolaidd y rheolwyr integredig 
lleihau aildroseddu (RIMM) / Pwyllgor Polisi Adsefydlu, a oedd yn cael eu cadeirio gan y 
pennaeth rheoli troseddwyr ac ymyriadau. Roedd yr aelodaeth yn cynnwys ystod eang o staff 
ar draws y carchar a chynrychiolaeth o asiantaethau allanol. Roedd y RIMM, sef un o is-
grwpiau’r Pwyllgor Polisi Adsefydlu, yn cynnwys grŵp llai o reolwyr er mwyn canolbwyntio ar 
fater penodol ac adrodd yn ôl i gyfarfodydd y Pwyllgor llawn.  

9.6 Roedd cytundebau lefel gwasanaeth gyda nifer o grwpiau gwirfoddol a chymunedol ond dim 
cyfle i’r grwpiau hyn gwrdd yn rheolaidd a thrafod eu cyfraniad at adsefydlu’r carcharorion.  
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Pwyntiau cadw tŷ 

9.7 Dylai fod gan y llwybrau arweinwyr wedi eu henwi’n benodol a dylai’r cynlluniau gweithredu 
gynnwys dyddiadau ar gyfer cwblhau’r targedau. 

9.8 Dylid cynnwys cylch gorchwyl y pwyllgor polisi adsefydlu yn y strategaeth lleihau aildroseddu. 

9.9 Dylai’r carchar gwrdd â grwpiau gwirfoddol o bryd i’w gilydd i roi gwybod iddynt am y 
strategaeth lleihau aildroseddu a’u cyfraniad at ei datblygu.  

 

Rheoli troseddwyr a chynllunio ar eu cyfer 
 

Canlyniadau disgwyliedig: 
Mae gan y carcharorion i gyd gynllun dedfrydu neu gynllun carcharu sy’n seiliedig ar asesiad 
unigol o risg ac anghenion, sy’n cael ei adolygu’n rheolaidd a’i weithredu drwy gydol ac ar ôl eu 
hamser yn y carchar. Mae’r carcharorion, ynghyd â’r holl staff perthnasol, yn cael eu cynnwys 
yn y gwaith o lunio ac adolygu'r cynlluniau. 

9.10 Roedd rheoli troseddwyr wedi’i sefydlu ers tro ac yn cael ei reoli’n dda. Roedd pawb cymwys 
wedi cael asesiad OASys diweddar ac adolygiad blynyddol o’u cynllun dedfrydu ynghyd â 
chyswllt boddhaol gyda rheolwyr troseddwyr. Ar y cyfan, roedd ansawdd y cynlluniau dedfrydu 
a’r dogfennau OASys yn dda. Roedd categori diogelwch cychwynnol y carcharorion yn cael ei 
asesu’n gyflym ond nid oeddent yn derbyn gwybodaeth am y broses. Roedd y trefniadau i 
warchod y cyhoedd yn dda. 

Cynlluniau dedfrydu a rheoli troseddwyr 

9.11 Roedd rheoli troseddwyr wedi’i sefydlu ers tro a’r Uned Rheoli Troseddwyr yn cael ei rheoli 
gan y pennaeth rheoli troseddwyr ac ymyriadau a oedd hefyd yn cadeirio grŵp OMDIG Cymru 
(gweler yr adran ar reolaeth strategol o adsefydlu) lle oedd yr uwch reolwr rheoli troseddwyr 
hefyd yn bresennol. Roedd tîm staff yr Uned Rheoli Troseddwyr yn cynnwys rheolwyr carchar 
a phrawf, staff gwarchod y cyhoedd a staff arsylwi, categoreiddio ac asesu, swyddogion llety, 
gweithwyr CARAT, clercod cyrffyw yn y cartref ac IPP a ViSOR OASys, gweinyddwyr achosion 
ac 16 o oruchwylwyr troseddwyr. Roedd y tîm yn gweithio mewn grwpiau ar dair adain.  

9.12 Roedd y goruchwylwyr troseddwyr yn swyddogion carchar, staff prawf wedi eu secondio neu 
eu cyflogi’n uniongyrchol gan G4S. Roeddent yn cael eu hyfforddi'n briodol ac roedd gan bob 
un ohonynt lwyth achos o tua 70 carcharor, gan gynnwys rhai o fewn sgôp rheoli troseddwyr, a 
rhai oedd angen asesiadau OASys arnynt. Y staff prawf oedd yn ysgrifennu’r adroddiadau 
parôl ac yn rheoli’r achosion risg uwch yn gyffredinol. Roedd dyrannu achosion, rhai ohonynt 
yn bur anodd, yn seiliedig ar brofiad a gallu yn hytrach na niferoedd yn unig. 

9.13 Roedd 320 o garcharorion o fewn sgôp rheoli troseddwyr, gan olygu eu bod yn risg uchel neu 
uchel iawn, sef rhai gyda dedfrydau amhenodol er mwyn gwarchod y cyhoedd (IPP) neu 
droseddwyr mynych a blaenoriaeth. Roedd angen asesiad OASys ar yr holl droseddwyr dros 
21 gyda dedfrydau o 12 mis neu fwy, ac oedolion ifanc gyda dedfrydau o dri mis neu fwy 
gydag wyth wythnos ar ôl. Roedd hyn yn cyfrif am 72% o’r boblogaeth.  

9.14 Roedd y carcharorion yn cael eu dyrannu’n gyflym i oruchwyliwr troseddwyr. Roedd 
prydlondeb yr asesiadau OASys a gwblhawyd yn dda ac roedd pawb cymwys wedi cael 
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asesiad OASys diweddar ac adolygiad blynyddol o’u cynlluniau dedfrydu. Roedd y gweithredu 
gofynnol a’r amserlen ar gyfer gweithredu yn cael eu tracio. Roedd y lefelau cyswllt rhwng y 
carcharorion a’r goruchwylwyr troseddwyr yn amrywio. Roedd disgwyl i’r goruchwylwyr 
troseddwyr weld y carcharorion o fewn sgôp o leiaf bedair gwaith y flwyddyn, lle oeddent yn 
adolygu eu cynlluniau dedfrydu, neu ar ôl ‘newid sylweddol’ fel cwblhau cwrs ymddygiad 
troseddol. Roedd y carcharorion allan o sgôp yn cael eu gweld dim ond i gwblhau asesiad 
OASys ac yna ddim tan eu hadolygiad blynyddol, cyn eu rhyddhau neu ar ôl newid sylweddol. 
Gallai’r carcharorion hefyd ofyn am gael gweld eu goruchwyliwr troseddwyr personol. 

9.15 Roedd y goruchwylwyr troseddwyr yn cadw cofnodion electronig manwl o’u cyswllt gyda’r 
carcharorion ac yn rhannu gwybodaeth gyda rheolwyr troseddwyr yn y gymuned ac unrhyw 
adrannau mewnol. Roeddent yn derbyn gwybodaeth am garcharorion a oedd yn destun sylw’r 
byrddau adolygu gofal a gwahanu, ac adroddiadau dyfarnu dyddiol.  

9.16 Yn ein harolwg, dywedodd 52% o’r carcharorion yn erbyn ffigur cymharol o 69% fod ganddynt 
gynllun dedfrydu a dywedodd fwy nag yn 2008 eu bod wedi cyfrannu at ei ddatblygu. 
Dywedodd fwy nag yn 2008 hefyd fod aelod o staff wedi eu helpu i roi sylw i’w hymddygiad 
troseddol. Nid oedd cynlluniau carcharu i rai ar remand a dedfrydau o lai na 12 mis. Roedd y 
newidiadau i ddod yn y boblogaeth yn golygu y byddai hyn yn llai o hepgoriad yn y dyfodol.   

9.17 Daethai’r rhan fwyaf o’r carcharorion o Gymru ac roedd y cysylltiadau gyda'r rheolwyr 
troseddwyr yn y gymuned yn dda a phresenoldeb yn y cyfarfodydd a'r adolygiadau'n cael eu 
tracio. Nid oedd y cysylltiadau gyda’r rheolwyr troseddwyr yn Lloegr mor gadarnhaol. Roedd y 
byrddau cynllunio dedfrydu cychwynnol ac adolygu i rai o fewn sgôp wedi eu cadeirio’n bennaf 
gan reolwyr troseddwyr ac roedd presenoldeb da gan reolwyr troseddwyr yn yr adolygiadau 
rhaglenni ôl-ymyriadau. Roedd cynadledda dros y ffôn yn cael ei ddefnyddio lle bo angen.  

9.18 Ar y cyfan, roedd ansawdd y cynlluniau dedfrydu a’r dogfennau OASys yn dda. Roedd 
amcanion y cynlluniau dedfrydu’n briodol a phenodol, yn cynnwys amserlen ar gyfer cwblhau 
ac yn enwi’r adrannau cyfrifol. Roedd ansawdd 10% o’r OASys a gwblhawyd yn cael eu 
sicrhau gan yr uwch reolwr Rheoli Troseddwyr, gydag adborth ysgrifenedig a llafar yn cael ei 
roi. Roedd ansawdd y gweithredu allweddol cyn ac ar ôl dedfrydu hefyd yn cael ei sicrhau ar 
gyfer canran o'r carcharorion o fewn sgôp ac yn cael ei fonitro fel rhan o gynllun gweithredu 
gwella ansawdd y grŵp OMDIG. 

9.19 Roedd yr adolygiadau cynllunio dedfrydu fel arfer yn cael eu mynychu gan y rheolwr 
troseddwyr (i rai o fewn sgôp), y goruchwyliwr troseddwyr a’r carcharor yn unig, er bod staff 
gwaith a gofal iechyd weithiau’n mynychu rhai. Ychydig iawn oedd y swyddogion personol yn 
ei gyfrannu ac nid oedd dim cyfraniad gan y teuluoedd. Roedd y targedau wedi eu cynnwys yn 
ffeiliau’r carcharorion ond nid oedd unrhyw sylw yn y rhain i ddangos bod staff y blociau llety 
yn ymwybodol o’r targedau neu unrhyw anghenion adsefydlu. 

9.20 Roedd goruchwyliwr troseddwyr yn cyfweld yr holl garcharorion cyn eu rhyddhau pryd y gellid 
codi unrhyw anghenion na roddwyd sylw iddynt eto, fel llety a materion budd-daliadau.  

9.21 Mewn cyfnod diweddar o chwe mis, roedd 448 o garcharorion wedi ymgeisio am Gyrffyw 
Cadw yn y Cartref, a dim ond 93 wedi cael eu cymeradwyo. Dros yr un cyfnod, roedd 90 o 
garcharorion wedi ymgeisio am ryddhau ar drwydded dros dro, a dim ond tri wedi eu 
cymeradwyo. Roedd y ffigurau hyn, yn enwedig y rhai rhyddhau ar drwydded dros dro, yn 
ymddangos i fod yn gymharol isel. 

9.22 Roedd y carcharorion a gawsant eu galw’n ôl ar drwydded 107 yn derbyn gwybodaeth 
ysgrifenedig am y broses galw’n ôl a’r drefn apelio ac roedd pob un yn cael ei weld yn unigol 
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gan reolwr uned i egluro ei sefyllfa iddo. Roedd carcharorion a alwyd yn ôl i garchar yn cael eu 
dyrannu i oruchwyliwr troseddwyr dim ond os oedd eu dedfryd wreiddiol dros 12 mis. 

Argymhelliad 

9.23 Dylai rheolwyr rhanbarthol adolygu’r prosesau cyrffyw cadw yn y cartref a rhyddhau ar 
drwydded dros dro i sicrhau bod penderfyniadau risg priodol yn cael eu gwneud. 

Categoreiddio 

9.24 Roedd carcharorion yn cael eu categoreiddio o fewn 48 awr i gyrraedd gan ddau glerc arsylwi, 
dosbarthu a dyrannu (OCA). Nid oedd carcharorion yn derbyn unrhyw wybodaeth ysgrifenedig 
neu lafar am eu categoreiddio a dim ond rhai a ddosbarthwyd yn gategori D oedd yn cael eu 
gweld wrth iddynt gael eu symud yn gyflym i sefydliad addas. Gallai carcharorion drosglwyddo 
i sefydliadau eraill i gwblhau cyrsiau ac roedd rhai a oedd yn mynychu cyrsiau ymddygiad 
troseddol yn Parc yn cael eu cadw yno i atal eu trosglwyddo i rywle arall. Roedd byrddau 
ailgategoreiddio’n cael eu cynnal pob chwe mis i garcharorion gyda dedfrydau o lai na phedair 
blynedd, ac yn flynyddol i eraill. Roedd cyfraniadau gan y staff a oedd yn gweithio gyda'r 
carcharor yn cael eu cynnwys. Gallai’r carcharorion wneud cyfraniad ysgrifenedig ond ni allent 
fynychu’r byrddau.  

Pwynt cadw tŷ 

9.25 Dylid egluro’r penderfyniadau categoreiddio’n ysgrifenedig ac yn llafar i’r carcharorion.  

Gwarchod y cyhoedd 

9.26 Roedd strategaeth gynhwysfawr i warchod y cyhoedd yn cynnwys cylch gorchwyl ar gyfer 
cyfarfodydd y tîm rheoli risg rhyng-adrannol. Roedd y tîm hwn yn cwrdd yn fisol, wedi'i gadeirio 
gan y pennaeth rheoli troseddwyr ac yn cynnwys trawsdoriad addas o gynrychiolwyr. Roedd y 
cyfarfodydd yn trafod a chytuno ar fonitro parhaus, unrhyw newidiadau oedd angen eu gwneud 
a chynlluniau rheoli ar ôl rhyddhau. 

9.27 Roedd yr holl achosion gwarchod y cyhoedd posibl yn cael eu hadnabod wrth gyrraedd gyda’r 
clerc gwarchod y cyhoedd yn mynd trwyddynt yn ddyddiol. Roedd y clerc hefyd yn cadw 
cofnod electronig cynhwysfawr o unrhyw gamau gweithredu a gymerwyd. Roedd carcharorion 
yn cael eu dyrannu i’w monitro’n syth os oedd angen a roedd y rhesymau dros y cyfyngiadau a 
sut oedd y broses yn gweithio'n cael eu hegluro iddynt yn unigol. Roedd y carcharorion yn 
llofnodi i gadarnhau eu bod wedi deall. Roedd y wybodaeth yn hygyrch i staff y carchar drwy’r 
fewnrwyd.  

9.28 Roedd y cysylltiadau i drefniadau gwarchod y cyhoedd aml-asiantaeth (MAPPA) yn dda. 
Roedd staff yn mynychu cyfarfodydd cymunedol lle oedd hynny'n bosibl, neu fel arall yn 
darparu adroddiadau ysgrifenedig. Roedd 461 o garcharorion yn destun MAPPA. Roedd dau-
ddeg-wyth o achosion yn cael eu rheoli ar lefel MAPPA 2 a 3, a 130 wedi eu dynodi yn 
achosion MAPPA x.  
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Carcharorion gyda dedfrydau amhenodol 

9.29 Roedd 46 o garcharorion gyda dedfrydau amhenodol er mwyn gwarchod y cyhoedd (IPP), ac 
un carcharor wedi’i ddedfrydu am oes. Roedd carcharorion a oedd yn debygol o gael dedfryd 
amhenodol yn cael eu hadnabod ar remand ac yn cael eu gweld gan oruchwyliwr troseddwyr i 
egluro goblygiadau’r ddedfryd iddynt. Unwaith y dedfrydwyd hwynt, roedd pawb gyda 
dedfrydau amhenodol yn cael eu dyrannu i oruchwyliwr troseddwyr. Roedd fforymau IPP 
chwarterol yn cael eu cynnal gyda rheolwr Rheoli Troseddwyr a gweinyddwr yr achosion 
dedfrydau amhenodol / am oes. Fodd bynnag, dim ond cynrychiolwyr o blith y carcharorion 
IPP oedd yn mynychu'r rhain ac nid oeddent yn fforwm agored i bawb gyda dedfrydau 
amhenodol. 

Argymhelliad 

9.30 Dylai’r fforymau chwarterol i drafod materion yn ymwneud â charcharorion gyda 
dedfrydau amhenodol er mwyn gwarchod y cyhoedd fod yn agored i'r holl garcharorion 
perthnasol.  

 

Llwybrau adsefydlu 
 

Canlyniadau disgwyliedig: 
Mae anghenion adsefydlu’r carcharorion yn cael eu cwrdd o dan y saith llwybr a ddisgrifir yn y 
Cynllun Gweithredu Cenedlaethol ar Leihau Aildroseddu. Defnyddir ymateb aml-asiantaeth 
effeithiol i gwrdd ag anghenion penodol pob troseddwr unigol er mwyn ei gwella pob siawns y 
bydd yn llwyddo i ailintegreiddio i’r gymuned.  

Cynllunio ailintegreiddio  

9.31 Roedd anghenion tai yn cael eu hasesu wrth gyrraedd gan swyddog llety. Roedd gan y rhan 
fwyaf o’r carcharorion lety i fynd iddo ar ôl eu rhyddhau, er mai llety dros dro ydoedd i rai. 
Roedd y carcharorion i gyd yn cael eu gweld gan weithiwr o’r Ganolfan Byd Gwaith ac roedd 
cyngor ar ddyledion ar gael. Roedd cytundeb newydd ei gyrraedd fel y gallai carcharorion agor 
cyfrifon banc. Roedd gan dîm addysg, hyfforddiant a chyflogaeth botensial da. Roedd 
carcharorion yn cael eu gweld gan nyrs cyn eu rhyddhau ac yn derbyn gwybodaeth a moddion 
fel bo angen. Roedd trefniadau i ddarparu gofal parhaus yn y gymuned yn cael eu gwneud i 
garcharorion a oedd dan ofal y tîm iechyd meddwl.  

Llety 

9.32 Roedd y newydd ddyfodiaid i gyd yn cael eu cyfweld yn ystod cynefino gan un o ddau 
swyddog llety llawn amser i gwblhau asesiad o'u hanghenion tai. Roedd y swyddogion llety yn 
diogelu’r tenantiaethau lle gallent wneud hynny, yn eu cau pan oedd angen ac yn rhoi cyngor a 
chymorth ar ystod o broblemau tai, gan gynnwys budd-dâl tai, dyledion a chael eu troi allan.   
Roedd gweithwyr yn cyfeirio at staff eraill yn y carchar lle bo angen, fel gweithiwr y Ganolfan 
Byd Gwaith. 

9.33 Rhwng Ionawr a diwedd Awst 2010, roedd 1,423 o garcharorion wedi cael eu rhyddhau o Parc. 
Cyn belled nad oeddent yn cael eu hystyried i fod wedi gwneud eu hunain yn ‘fwriadol 
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ddigartref’, roedd carcharorion a oedd yn dychwelyd i Gymru’n cael gwarant gan Lywodraeth 
Cynulliad Cymru y byddai llety ar gael iddynt yn dilyn eu rhyddhau. Nid oedd y term ‘dim 
cyfeiriad parhaol’ yn cael ei ddefnyddio gyda charcharorion digartref a oedd yn cael eu 
rhyddhau i Gymru ac roedd 231 o'r rheini wedi cael eu rhoi mewn 'llety cymorth' dros dro 
(gwely a brecwast neu hostel) am 28 diwrnod tra oedd eu cais am lety'n cael ei asesu. Roedd 
naw arall wedi dychwelyd i Loegr heb gyfeiriad parhaol.  

9.34 Roedd carcharorion a oedd yn dychwelyd i wyth ardal awdurdod lleol benodol yng Nghymru yn 
cael eu cyfeirio at wasanaeth cyngor tai carchardai (PHAS), un pwynt cyswllt a oedd yn cael ei 
redeg gan Gwalia Care & Support. Roedd gweithiwr PHAS yn gweld yr holl ddynion cymwys er 
mwyn llenwi cais asesiad tai, a oedd yn cynnwys cais digartref, cysylltiadau i unrhyw 
anghenion cymorth a mynediad at denantiaethau preifat. Yn achos carcharorion eraill a oedd 
yn dychwelyd i Gymru y tu allan i'r cynllun hwn, roedd swyddogion llety’n asesu a llenwi eu 
ceisiadau digartrefedd / tai cyn eu cyfeirio ymlaen yn briodol.  Roedd swyddogion llety, lle oedd 
y rheini ar gael, yn llenwi ceisiadau tai ar ran rhai a oedd yn dychwelyd i Loegr, neu’n trefnu 
apwyntiadau iddynt gael eu hasesu gan eu hawdurdod lleol yn dilyn eu rhyddhau. 

9.35 Gallai carcharorion yn dychwelyd i Gymru hefyd ddefnyddio'r cynllun cymorth pontio gan 
Lywodraeth y Cynulliad, i garcharorion gyda dedfrydau o lai na 12 mis a phroblem 
camddefnyddio sylweddau, a oedd yn darparu mentor cyn-rhyddhau ac am 12 wythnos ar ôl 
rhyddhau. Roedd swyddogion llety hefyd yn cyfeirio carcharorion ymlaen at y cynllun llety a 
chymorth mechnïaeth, a oedd yn cynnig llety addas i garcharorion mechnïaeth a cyrffyw cadw 
yn y cartref yng Nghymru a Lloegr. 

9.36 Roedd carcharorion yn cael eu cyfweld 10 diwrnod cyn eu rhyddhau gan oruchwyliwr 
troseddwyr i nodi unrhyw faterion oedd heb dderbyn sylw, a gellid eu cyfeirio’n ôl at y 
swyddogion llety os oedd angen. 

Addysg, Hyfforddiant a Gwaith 

Am fwy o fanylion, gweler y gweithgareddau Dysgu a Sgiliau a Gwaith yn Adran 6. 

9.37 Roedd gan garcharorion a allai gymryd rhan mewn addysg neu hyfforddiant galwedigaethol a 
gwaith yn cael cyfle da i ennill sgiliau a chymwysterau a oedd yn gwella eu rhagolygon gwaith. 
Roedd llai o staff ar gael nag o’r blaen i ddarparu gwybodaeth, cyngor a chyfarwyddyd 
annibynnol ar yrfaoedd. Er bod un cynghorwr Gyrfa Cymru dal ar gael, nid oedd y gwasanaeth 
yn ddigonol a gallai’r cynghorwr ond siarad gyda’r carcharorion am eu cynlluniau yn ystod tri 
mis olaf eu dedfryd. Roedd hyn yn rhy hwyr i oleuo eu cynlluniau dedfrydu neu i helpu’r 
carcharorion i wneud y defnydd gorau o’u hamser yn y carchar i wella eu rhagolygon gwaith.  

9.38 Ar y cyfan, roedd y cymorth a oedd ar gael i garcharorion a oedd ar fin gadael y carchar wedi 
gwella. Yn ddiweddar, roedd y carchar wedi sefydlu tîm addysg, hyfforddiant a chyflogaeth, a 
oedd yn cael cyswllt da gyda’r cynghorwr o Gyrfa Cymru. Roedd y tîm wedi dechrau targedu 
cymorth i garcharorion dri mis cyn eu rhyddhau ac wedi datblygu ystod da o weithgareddau a 
oedd yn eu helpu i baratoi ar gyfer eu rhyddhau, gan ddysgu sgiliau defnyddiol iddynt fel 
paratoi CV. Roedd hefyd wedi datblygu cysylltiadau defnyddiol gydag asiantaethau cymorth fel 
Pontydd i Waith, Menter Cymru ac Ymddiriedolaeth y Tywysog. Roedd yn rhy fuan i ddweud 
beth fyddai effaith lawn y datblygiadau hyn, oherwydd byddai angen eu gwerthuso ar ôl cyfnod 
rhesymol o fod yn weithredol. 
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Iechyd meddwl a chorfforol 

9.39 Roedd y carcharorion i gyd yn cael eu gweld cyn eu rhyddhau. Roedd clinigau pwrpasol yn 
cael eu cynnal pob dydd Llun a’r carcharorion i gyd yn cael ei gweld gan nyrs ac yn cael 
cynnig gwybodaeth am sut i gael mynediad at Feddyg yn y gymuned, gyda hyd at 10 diwrnod 
o foddion yn cael ei roi iddynt. Roedd carcharorion yn cael llythyr i’w roi i’w Meddyg yn 
amlinellu’r gofal iechyd a gawsant yn y carchar.  

9.40 Roedd carcharorion dan ofal y tîm iechyd meddwl yn cael eu gweld ar wahân gan y tîm a 
threfniadau'n cael eu gwneud iddynt dderbyn gofal parhaus yn y gymuned. Roedd timau 
iechyd meddwl cymunedol allanol yn cael eu gwahodd i’r carchar i gyfrannu at gynadleddau 
achos, er mai ychydig oedd yn gwneud hynny ac, os felly, roedd un o’r nyrsys seiciatrig 
cymunedol yn cyfathrebu’n uniongyrchol dros y ffôn gyda’r tîm priodol i drafod carcharorion 
unigol. 

Cyllid, budd-daliadau a dyled 

9.41 Roedd y cymorth gyda materion cyllid, budd-daliadau a dyled yn weddol dda. Roedd gweithiwr 
y Ganolfan Byd Gwaith wedi’i lleoli yn Parc am bedwar diwrnod yr wythnos. Roedd yn gweld yr 
holl newydd ddyfodiaid i gau hawliadau budd-dâl a’u helpu i hawlio arian oedd yn ddyledus 
iddynt. Roedd hefyd yn trefnu apwyntiadau budd-dâl yn y gymuned cyn eu rhyddhau. Roedd 
yn darparu ffurflenni cais ar gyfer grantiau gofal yn y gymuned, gwybodaeth am y 
benthyciadau a’r grantiau oedd ar gael o’r gronfa gymdeithasol, a gallai hefyd helpu i chwilio 
am waith i’r carcharorion cyn eu rhyddhau. Roedd cynrychiolydd o gwmni twrneiod lleol yn 
cynnig gwasanaeth cyngor dyledion un-i-un. Roedd cwrs rheoli arian a rhaglen datblygu 
busnes hefyd ar gael. 

9.42 Roedd cytundeb newydd ei gyrraedd gyda banc cenedlaethol fel y gallai carcharorion agor 
cyfrifon banc. 

Cyffuriau ac alcohol 

9.43 Roedd y strategaeth gyffuriau ac alcohol wedi’i chyd-gysylltu’n dda ac roedd dadansoddiad o 
anghenion wedi goleuo’r polisi. Roedd ystod o ymyriadau ar gael i’r carcharorion, gan gynnwys 
gwaith CARAT un-i-un, modiwlau gwaith grŵp y system trin cyffuriau integredig (IDTS), y 
rhaglen P-ASRO (carchardai yn rhoi sylw i droseddu cysylltiedig â sylweddau) yn ogystal â'r 
rhaglen COVAID (rheoli trais i yfwyr dig byrbwyll).  Nid oedd cylch gwaith y tîm CARAT yn 
cynnwys gwaith parhaus gydag yfwyr alcohol sylfaenol ac roedd llwyth achosion y gwasanaeth 
yn isel am faint y boblogaeth. 

9.44 Roedd y pwyllgor strategaeth gyffuriau chwarterol yn cael ei gadeirio gan y pennaeth rheoli 
troseddwyr ac ymyriadau. Roedd adrannau priodol yn mynychu ac roedd y rhaglen ymyriadau 
cyffuriau leol (DIP) hefyd wedi’i chynrychioli. Roedd rheolwr strategaeth gyffuriau dynodedig yn 
cydgysylltu’r gwahanol agweddau ar y strategaeth ac yn rheolwr llinell ar y tîm CARAT. Roedd 
y polisi strategaeth gyffuriau’n cynnwys gwasanaethau alcohol a mesurau perfformiad ynghyd 
â chynllun gweithredu blynyddol. Roedd dadansoddiad anghenion wedi’i wneud i oleuo’r 
strategaeth ac roedd hyn i’w ailadrodd yn fuan. 

9.45 Roedd y tîm CARAT, a oedd yn cael ei gyflogi’n uniongyrchol, yn cynnwys tri gweithiwr o’r 
gymuned a thri staff gweithredol (gan gynnwys cyd-gysylltydd y CBDT), a dau weithiwr arall yn 
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aros am hyfforddiant.  Roeddent yn cynnig mewnbwn cynefino dyddiol ac eisoes wedi cwblhau 
111 o asesiadau brys-bennu mewn tri mis yn erbyn targed blynyddol o 270. Roedd y 
gwasanaeth CARAT wedi’i integreiddio’n dda ym mywyd y carchar ac wedi’i gynrychioli ar y 
cyfarfodydd aml-asiantaeth perthnasol. Roedd cynlluniau gofal yn cael eu copïo i’r uned rheoli 
troseddwyr ac roedd lefel dda o gydweithio gyda’r gwasanaethau iechyd i’w weld. 

9.46 Ym Medi 2010, roedd y llwyth achosion gweithredol yn 225 gyda 63 o ffeiliau eraill wedi eu 
gohirio. Roedd hyn yn isel o ystyried maint y boblogaeth. Roedd y tîm CARAT yn rhoi 
blaenoriaeth i ddefnyddwyr cyffuriau dosbarth A, Troseddwyr Mynych a Blaenoriaeth a 
throseddwyr Gwarchod y Cyhoedd. Roedd yr ymyriadau i rai yn cymryd cyffuriau dosbarth B 
ac C yn brin ac roedd cylch gwaith y tîm yn cynnwys gwaith parhaus gyda charcharorion lle 
mai alcohol yw’r unig broblem sydd ganddynt. Cawsom wybod fod y gwasanaeth CARAT yn 
‘cwrdd â thargedau ond ni allwn fod yn rhagweithiol’. Yn ein harolwg, dywedodd 43% o’r 
carcharorion fod ganddynt broblem gyffuriau a 30% problem gyffuriau yn cyrraedd y carchar. 
O'r rhain, dywedodd 61% yn erbyn ffigur cymharol o 77% eu bod wedi derbyn cymorth. Roedd 
y ffigur ymhlith carcharorion agored i niwed ond yn 41% ac nid oeddent yn gymwys i fynd ar y 
rhaglen P-ASRO na’r rhaglen COVAID. 

9.47 Roedd ymyriadau CARAT yn cynnwys gwaith ffurfiol un-i-un, yr ystod llawn o fodiwlau IDTS ac 
roedd dau o'r rhain yn cael eu rhedeg pob wythnos, a chwrs crac-cocên mewn tair sesiwn. 
Roedd grwpiau’n cael eu rhedeg yn yr uned trin cyffuriau. Gallai cleientiaid CARAT hefyd 
fynychu sesiynau campfa ‘trin cyffuriau drwy Addysg Gorfforol’.  

9.48 Gallai’r carcharorion, gan gynnwys oedolion ifanc a rhai a oedd yn sefydlog ar gyfnewidion 
opioid, fynd ar y rhaglen P-ASRO, a oedd wedi hen sefydlu ac yn cael ei rhedeg yn dda. Yn y 
flwyddyn flaenorol, roedd 108 wedi dechrau ar gyrsiau a 96 wedi eu cwblhau, yn erbyn 
targedau o 96 am y naill a 72 am y llall. Roedd y tîm rhaglenni’n cynnwys rheolwr triniaeth a 
phump o hwyluswyr, a oedd hefyd wedi eu hyfforddi i redeg rhaglenni ymddygiad troseddol 
eraill. Roedd y cwrs yn digwydd yn yr uned trin cyffuriau, er nad oedd angen i’r cyfranogwyr 
fod yn preswylio yno. Nid oedd cynllun cyd-gymorth P-ASRO yn rhedeg mwyach.  

9.49 Roedd y rhaglen COVAID 10 sesiwn yn rhedeg fel peilot tair blynedd mewn partneriaeth â’r 
ardal brawf leol. Ers Medi 2009, roedd chwech o grwpiau wedi eu cynnal gyda 12 o 
gyfranogwyr ym mhob un ac roedd y cyfraddau cwblhau wedi gwella. Ers Ebrill 2010, roedd 35 
wedi cychwyn a 29 wedi cwblhau'r cwrs. Roedd yr ystafell grŵp wedi’i lleoli yn yr uned trin 
cyffuriau, lle'r oedd cyfarfodydd wythnosol Alcoholics Anonymous hefyd yn cael eu cynnal. 

9.50 Roedd y gwasanaeth CARAT wedi datblygu cysylltiadau cryf gyda thimau DIP lleol. Roedd y 
rheolwr yn mynychu cyfarfodydd yn y gymuned ac roedd gweithwyr DIP enwebedig yn darparu 
gwasanaeth mewn-gymorth. Gallai carcharorion gyda dedfrydau o lai na 12 mis hefyd fynd ar y 
cynllun cymorth pontio, a oedd yn cynnig ymweliadau carchar a chymorth mentora ar ôl 
rhyddhau. 

9.51 Roedd profion cyffuriau ar sail compact wedi eu rhannu yn brofion gwirfoddol ac ar sail 
cymhellion. I gyd, roedd 453 o gompactau mewn grym yn erbyn targed o 450 a phrofion yn 
cael eu cyflawni mor aml ag oedd yn ofynnol. Roedd tua 5% o’r carcharorion wedi profi’n 
bositif, yn bennaf am ganabis a benzodiazepinau. Roedd y cynllun yn cael ei gydgysylltu gan 
swyddog CARAT. Roedd disgwyl i’r carcharorion i gyd yn yr unedau lefel uwch (A4, B4 a C) yn 
ogystal â’r rhai mewn swyddi o ymddiriedaeth lofnodi compactau profion ar sail cymhellion. 
Roedd profion cyffuriau gwirfoddol ar gael yn annibynnol o leoliad ac roedd compact ar wahân 
wedi’i ddatblygu yn yr uned trin cyffuriau (gweler yr adran ar ddefnyddio sylweddau).  
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Argymhelliad 

9.52 Dylid ymestyn y gwasanaeth CARAT i gwrdd ag anghenion y boblogaeth, gan gynnwys 
gwaith parhaus gyda charcharorion lle mai eu hunig broblem oedd alcohol. 

Pwynt cadw tŷ 

9.53 Dylai’r cynllun cyd-gymorth ail-gychwyn i gynnig cymorth parhaus i garcharorion sy’n cwblhau’r 
rhaglen P-ASRO. 

Plant a theuluoedd troseddwyr  

9.54 Roedd yna ffocws cryf ac arloesol ar helpu carcharorion i gadw mewn cysylltiad gyda’u plant 
a’u teuluoedd. Roedd swyddogion cyswllt teulu’n gweld yr holl newydd ddyfodiaid ac yn 
hwyluso cyswllt gydag aelodau o’r teulu a gwasanaethau cymdeithasol lle bo angen. Roedd 
ymwelwyr yn derbyn gwasanaethau cymorth da. Roedd cyfleoedd da i ymweld, gyda thair 
sesiwn saith diwrnod yr wythnos, er hyd nes y byddai’r cyfleusterau ymweld newydd yn barod, 
roedd gan droseddwyr rhyw lai o sesiynau nag eraill. Er yn un dros dro, roedd yr ystafell 
ymweld yn olau gyda chyfleusterau rhesymol ond roedd plant 10+ oed yn cael eu trin fel 
oedolion i bwrpas yr ymweliadau. Roedd diwrnodau teulu rheolaidd yn cael eu cynnal ond nid i 
droseddwyr rhyw. Yn ddiweddar, roedd uned newydd bwrpasol ar gyfer gwaith teulu wedi agor 
ac yn datblygu’n dda. 

9.55 Roedd ffocws strategol ac aml-ddisgyblaeth cryf iawn ar helpu carcharorion i gadw mewn 
cysylltiad gyda phlant a theuluoedd, gyda nifer o gymhellion presennol ac ar y gweill. Roedd y 
tîm cefnogi teuluoedd yn Parc wedi’i sefydlu ers tro ac yn hyfforddedig, gan gynnwys 
swyddogion, staff cyflogedig a gwirfoddolwyr wedi eu rheoli gan uwch reolwr. Roedd staff y tîm 
cefnogi teuluoedd yn rhedeg llinell gymorth ffôn i ymwelwyr, a oedd yn derbyn tua mil o 
alwadau y mis. Cawsom ymateb cyflym i neges yr oeddem wedi ei gadael. 

9.56 Roedd y tîm cefnogi teuluoedd yn cynnwys tri swyddog ymyriadau teuluol wedi eu hyfforddi’n 
briodol, a oedd yn cwrdd â’r holl newydd ddyfodiaid yn breifat ac yn cadw cofnod o bob 
cyfweliad safonol. Gofynnwyd i’r carcharorion a oedd ganddynt blant a phwy oedd yn gofalu 
amdanynt. Yn anghyffredin, gofynnwyd iddynt hefyd am ansawdd eu perthynas a pha help 
oedd ei angen arnynt i gadw mewn cysylltiad neu i wella’r cyswllt. Roedd y swyddogion cefnogi 
teuluoedd yn cael cyswllt gyda theuluoedd y carcharorion a gyda chyrff statudol ac anstatudol 
cymunedol lle bo angen. Roedd y swyddogion cefnogi teuluoedd hefyd ar gael i aelodau o’r 
teulu yn yr ystafell aros ar gyfer ymweliadau, drwy lythyr neu dros y ffôn, ac roedd eu rôl, eu 
cyfeiriad a'u rhif ffôn ar gael yn y wybodaeth a anfonwyd at ymwelwyr.  

9.57 Roedd ymweliadau teulu misol yn cael eu trefnu gan y staff cefnogi teuluoedd, a swyddogion y 
blociau llety, yn eu tro. Roeddent yn agored i blant y carcharorion a’u gofalwyr, i wyrion a 
wyresau neu neiaint a nithoedd a gallai pob carcharor gael hyd at chwech o westeion. Roedd y 
sesiynau’n cynnwys ystod o weithgareddau a gynlluniwyd i gael y gorau allan o’r cyswllt rhwng 
y carcharorion a’r ymwelwyr. Ni allai carcharorion ar lefel sylfaenol y cynllun cymhellion ac 
ennill breintiau fynychu ac roedd y diwrnodau teulu i droseddwyr rhyw yn gwahardd plant, beth 
bynnag oedd y risg a gyflwynwyd.  

9.58 Roedd clwb dysgu gyda’n gilydd yn rhedeg un min nos y mis. Roedd hwn yn gymhelliad da ac 
yn gyfle i’r carcharorion gael amser da gyda'u plant, eu hwyrion a’u hwyresau neu frodyr / 
chwiorydd iau heb eu gofalwr. Gallai’r plant ddod â gwaith cartref ac roedd adnoddau addysgol 
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addas ar gael i rai a ddeuai'n waglaw neu a oedd o dan oed ysgol. Roedd y llyfrgellydd yn 
mynychu, ac yn dod â llyfrau priodol i oed, ac roedd y staff cefnogi teuluoedd wrth law i roi 
cymorth. Roedd carcharorion a oedd yn mynychu’r clwb dysgu gyda’n gilydd yn mynd ar gwrs 
byr i ddysgu am y cyfnodau allweddol, y cwricwlwm cenedlaethol a sut oedd plant yn dysgu. 
Roedd y gofalwyr yn cael lluniaeth ynghyd â chymorth a gwybodaeth gan wirfoddolwyr y tîm 
cefnogi teuluoedd mewn lle ar wahân. Roedd gofalwyr tro cyntaf yn cael pecyn gwybodaeth 
am y cwrs yr oedd y carcharorion wedi’i ddilyn i fynychu’r clwb dysgu gyda’n gilydd. 

9.59 Gyda’r nod penodol o helpu i leihau aildroseddu, roedd uned ymyriadau teuluol ar fin agor yn 
Nhachwedd 2010 lle byddai’r holl waith teuluol / perthynas yn cael ei ganoli. Roedd y gwaith 
hwn eisoes wedi’i ddechrau ar B2, lle oedd y cyfleoedd i gael cyswllt teuluol cadarnhaol wedi 
cynnwys cwrs dyn teulu saith wythnos a nifer o gyrsiau teulu byr. Roedd swyddogion o’r uned 
hon wedi derbyn yr hyfforddiant ychwanegol priodol a hefyd wedi goruchwylio’r ystafell 
ymweld.  

9.60 Roedd cwrs Amser i Deuluoedd ar y gweill, a fyddai’n canolbwyntio ar berthnasoedd a pharatoi 
ar gyfer rhyddhau. Roedd chwech o staff o’r tîm cefnogi teuluoedd ar fin derbyn hyfforddiant yn 
Nhachwedd 2010 i ddarparu’r cwrs ‘dod â rhieni a phlant at ei gilydd' (M-PACT) a fyddai’n 
canolbwyntio ar effaith camddefnyddio sylweddau ar y teulu. Roedd cais wedi'i gyflwyno i'r 
Gronfa Loteri Fawr am arian i ddatblygu a darparu rhaglen waith gyda theuluoedd lle oedd yn 
hysbys bod ganddynt fywydau helbulus a lle gallai staff y carchar weithio ochr yn ochr â staff o 
asiantaethau cymunedol. Gallai’r carcharorion recordio stori ar CD i’w plant drwy’r cynllun 
Straeon Dad.  

9.61 Roedd pob un o’r carchardai yn ystâd G4S (Parc, Altcourse, Rye Hill a’r Wolds) wedi adnabod 
staff i fynychu tîm ymyriadau teulu G4S. Roedd y tîm yn cwrdd yn gyson i gyfrannu at 
strategaeth tair blynedd a ddyfeisiwyd i rannu arferion da ac adolygu'r gwasanaeth presennol.  

9.62 Roedd y fframwaith strategol ar gyfer lleihau aildroseddu 2010/11 yn cynnwys cynllun 
gweithredu ar gyfer y llwybr plant a theuluoedd, er nad oedd y targedau wedi eu goleuo drwy 
ddadansoddi anghenion (gweler yr adran ar reolaeth strategol o adsefydlu). Er enghraifft, nid 
oedd unrhyw darged i roi sylw i’r 62% a holwyd a oedd â phlant ond nad oeddent wedi cael 
ymweliad ganddynt tra oeddent yn Parc. Roedd y cyfarfodydd llwybrau, a oedd wedi eu 
cadeirio gan y dirprwy bennaeth rheoli troseddwyr ac ymyriadau, yn cynnwys ystod o staff ar 
draws y carchar, a chynrychiolwyr o'r sector gwirfoddol.  

9.63 Roedd carcharorion yn cael gwybod am y trefniadau ymweld yn ystod cynefino. Roedd y 
carcharorion yn bwcio’r ymweliadau eu hunain ac yn cael gwybod y gellid bwcio ymweliadau 
rhwng tri a 14 diwrnod ymlaen llaw ond nid oedd yr ymweliad nesaf ar gael tan 14 diwrnod yn 
ddiweddarach. Efallai’n adlewyrchu hyn, dim ond 20% a ddywedodd eu bod wedi cael 
ymweliad yn eu hwythnos gyntaf.  

9.64 Byddai ystafell ymweld newydd oedd i agor yn Nhachwedd 2010 yn cynyddu’r nifer o 
ymweliadau fyddai ar gael. Gallai’r ystafell dros dro bresennol ond cymryd 25 o grwpiau 
ymwelwyr. Roedd y galw am ymweliadau yn uchel oherwydd roedd gan y rhan fwyaf o’r 
carcharorion hawl i fwy nag un ymweliad yr wythnos yn ôl eu lefelau cymhellion ac ennill 
breintiau. Roedd yr ymweliadau yn rhedeg pob dydd yn y bore, prynhawn a’r min nos. Hyd nes 
i’r lle newydd agor, roedd troseddwyr rhyw wedi eu cyfyngu dros dro i ymweliadau prynhawn a 
min nos. Roedd gwasanaeth bws am ddim yn rhedeg o’r ardal leol i’r carchar a phris gosod i 
ac o'r orsaf leol wedi'i negodi gyda chwmni tacsis lleol. Gallai ymwelwyr ddod ag eiddo a hyd 
at £150 mewn arian parod i’r carcharorion. Gellid hefyd talu arian yn electronig drwy’r wefan ‘e-
bostio carcharor’ a oedd yna’n cael ei drosglwyddo i gyfrif y carcharor. 
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9.65 Roedd ci cyffuriau weithiau’n cael ei ddefnyddio i chwilio ymwelwyr ac roedd arwydd o 
gyffuriau’n arwain at gael cynnig ymweliad caeedig neu gynnig gadael, heb gyfeirio at unrhyw 
wybodaeth ddiogelwch ychwanegol. Nid oedd yr ymweliadau caeedig mewn ciosgau unigol ac 
ni ellid cynnal ymweliadau mewn preifatrwydd pan oedd mwy nag un yn cael ei ddefnyddio. 
Gorfodwyd un carcharor, yn annerbyniol, i gael ymweliad caeedig gyda’i blentyn ifanc 
oherwydd bod y plentyn wedi bod yn sâl wrth gyrraedd.  

9.66 Nid oedd yna ganolfan ymwelwyr allanol, ond roedd ymwelwyr yn aros mewn ystafell aros 
gyffyrddus gyda mynediad at doiledau, amrywiaeth o wybodaeth a chornel chwarae fechan. 
Roedd desg wybodaeth yn cael ei staffio gan staff a gwirfoddolwyr o’r tîm cefnogi teuluoedd 
ond nid yn ystod yr holl ymweliadau gyda'r nos ac nid ar benwythnos, felly nid oedd yr holl 
ymwelwyr tro cyntaf yn cael eu hadnabod a chymorth yn cael ei gynnig iddynt.  

9.67 Roedd yr ystafell ymweld dros dro yn rhesymol ond roedd y cadeiriau yn galed ac yn eu 
hunfan. Roedd plant dros 10 oed yn cael eu trin fel oedolion i bwrpas eistedd. Roedd ardal 
chwarae fawr gyda chyfarpar da yn cael ei goruchwylio gan staff wedi eu hyfforddi’n addas, 
ond nid ar gyfer y sesiynau i gyd. Pan nad oedd ar gael, roedd bocs o amrywiol deganau a 
llyfrau yn cael ei adael allan. Roedd yn rhaid i’r carcharorion i gyd wisgo bib er bod yr holl 
ddynion a oedd yn ymweld yn cael stampio eu dwylo gydag inc uwch-foiled. Roedd lluniaeth 
yn cael ei ddarparu o beiriannau gwerthu ac roedd yno weithiau wasanaeth troli. Roedd bar 
lluniaeth wedi’i staffio i gael ei gynnwys yn yr ystafell ymweld newydd. Gwyddai’r staff yn yr 
ystafell ymweld am y carcharorion a oedd yn destun protocol plant / gwarchod y cyhoedd. 

Argymhellion 

9.68 Ni ddylid disgwyl i ymwelwyr gael ymweliadau caeedig, ar ôl i gi cyffuriau nodi hynny 
unwaith, heb unrhyw wybodaeth ddiogelwch ychwanegol. 

9.69 Dylai gwybodaeth a chymorth fod ar gael gan staff cefnogi teuluoedd Parc ym mhob 
sesiwn. 

9.70 Dylai’r diwrnodau teulu fod yn agored i'r carcharorion i gyd, beth bynnag yw eu statws 
yn y cynllun cymhellion ac ennill breintiau, ac ar sail asesiad risg unigol. 

Pwyntiau cadw tŷ 

9.71 Dylai carcharorion fod yn gallu bwcio ymweliad o fewn yr amser a hysbysebir. 

9.72 Ni ddylid trin plant dros 10 oed fel oedolion i bwrpas ymweliadau. 

9.73 Dylai carcharorion a’u hymwelwyr fod yn gallu cael ymweliadau caeedig mewn preifatrwydd. 

9.74 Ni ddylai carcharorion orfod gwisgo bibiau yn yr ystafelloedd ymweld. 

9.75 Dylai carcharorion fod yn gallu derbyn galwadau ffôn i’r carchar gan blant, neu ddelio gyda 
threfniadau ar eu cyfer.  

Arferion da  

9.76 Roedd y cynllun e-dalu i drosglwyddo arian yn electronig yn ffordd gyflym o drosglwyddo arian 
heb fod angen sieciau neu archeb bost.  
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9.77 Roedd ystod eang y gwasanaethau teulu arloesol a rhagweithiol yn cynnig cyfle diffuant i'r 
carcharorion nid yn unig gadw mewn cysylltiad gyda'u teuluoedd ond i wella eu perthynas a 
datblygu eu sgiliau magu plant a pherthynas. 

Agweddau, meddwl ac ymddygiad 

9.78 Roedd carcharorion yn cael eu blaenoriaethu’n briodol ar gyfer rhaglenni ymddygiad troseddol 
ac nid oedd y rhestrau aros yn rhy hir. Roedd angen dadansoddi anghenion i nodi unrhyw 
fylchau mewn darpariaeth yng ngoleuni’r newid yn y boblogaeth. Roedd ystod arloesol o 
gyrsiau heb achrediad ac ymyriadau yn cael eu rhedeg. 

9.79 Gallai carcharorion fynychu nifer o raglenni wedi eu hachredu’n genedlaethol. Roedd y rhaglen 
sgiliau meddwl yn rhedeg chwe gwaith y flwyddyn gyda tharged bod 52 i'w chwblhau. Roedd 
deg cwrs ffocws ar adsefydlu yn rhedeg pob blwyddyn gyda tharged o 83, ac roedd gan y 
rhaglen dreigl trin troseddwyr rhyw (RSOTP) darged blynyddol bod 30 yn ei chwblhau. Roedd 
wyth cwrs P-ASRO yn cael eu rhedeg gyda tharged o 96 ac roedd gan y rhaglen COVAID 
darged bod 100 i'w chwblhau. Nid oedd COVAID wedi’i harchwilio eto ac roedd y lleill i gyd 
wedi cyrraedd neu ragori ar ansawdd eu gweithrediad. Roedd y cyrsiau i gyd wedi cwrdd â’u 
targedau cwblhau. 

9.80 Roedd carcharorion yn cael eu blaenoriaethu’n briodol ar gyfer rhaglenni ymddygiad troseddol 
ac nid oedd y rhestrau aros yn rhy hir. Nid oedd y dadansoddiad anghenion yn Rhagfyr 2009 
wedi nodi unrhyw angen heb ei ddiwallu, a oedd yn annhebygol. Byddai poblogaeth y carchar 
yn newid cyn bo hir (gweler yr adran ar reolaeth strategol o adsefydlu). Awgrymodd rai o’r staff 
fod angen ymyriad i ddelio gyda thrais yn y cartref, ymyriad rheoli dicter a dysgu sut i’w reoli 
(CALM) a rhaglenni trin troseddwyr rhyw eraill. Roedd rhai bylchau eraill yn y ddarpariaeth yn 
debygol, ond dim ond dadansoddiad llawn o anghenion ymddygiad troseddol allai nodi'r rhain. 
Roedd cofnodion y grŵp gweithredu a rheoli troseddwyr (OMDIG Cymru) yng Ngorffennaf 
2010 wedi cofnodi y byddai’r nifer gynyddol o droseddwyr rhyw dan glo a phrinder y driniaeth 
yn cael effaith ganlyniadol fawr ar Ymddiriedolaeth Prawf Cymru oherwydd y byddai nifer fawr 
yn cael eu rhyddhau heb eu trin. 

9.81 Roedd goruchwylwyr troseddwyr yn gwneud gwaith paratoi i annog a chymell carcharorion i 
fynychu rhaglenni fel bo angen ac roedd staff addysg yn rhoi cymorth i rai gyda phroblemau 
llythrennedd. Roedd cyd-bartneriaid yn cael eu paru gyda charcharorion gyda sgiliau 
llythrennedd prin i’w helpu yn ystod y rhaglenni. Roedd gan y rhaglenni adnoddau da ac roedd 
yr hwyluswyr yn derbyn goruchwyliaeth gyson mewn grwpiau ac yn unigol. Roedd aelodau o’r 
teuluoedd, rheolwyr troseddwyr a goruchwylwyr yn cael eu gwahodd i fynychu adolygiadau ôl-
raglen. 

9.82 Roedd y pennaeth rheoli troseddwyr ac ymyriadau yn mynychu’r grŵp datblygu a gweithredu 
rhaglenni ymyriadau (PIDIG) pob deufis. Roedd staff o’r holl garchardai yng Nghymru, yr 
ymddiriedolaethau prawf ac o NOMS yn cwrdd i drafod datblygu rhaglenni a bylchau mewn 
darpariaeth a hefyd i rannu arferion da ar draws Cymru. 

9.83 Yn ogystal â chyrsiau achrededig, roedd ystod arloesol iawn o gyrsiau heb achrediad ac 
ymyriadau ar gael, rhai wedi eu dyfeisio i helpu i ysgogi carcharorion i gymryd rhan mewn 
gwaith cysylltiedig â'u troseddu. Roedd y rhain yn cynnwys therapi celf, gweithdai opera, herio 
a chyfnewid syniadau drwy lyfrau a ffilm, gweithdai a seminarau i garcharorion wedi eu 
harwain gan newyddiadurwyr ac awduron gwâdd, ac amrywiaeth o siaradwyr yn siarad am eu 
profiadau fel dioddefwr neu riant i ddioddefwr. 
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Adran 10: Argymhellion, pwyntiau cadw 
tŷ ac arferion da 

Mae’r canlynol yn rhestr o argymhellion ac enghreifftiau o arferion da a gynhwysir yn yr 
adroddiad hwn. Mae’r cyfeirifau ar ddiwedd pob un yn cyfeirio at leoliad y paragraff yn y prif 
adroddiad.  

Prif argymhellion I’r cyfarwyddwr 

10.1 Dylid cyflwyno trefniadau cynorthwyol ar y noson gyntaf, gyda'r ffocws ar les y carcharorion, a 
sicrhau bod yr holl newydd ddyfodiaid yn cael eu cyfweld yn breifat gan staff sydd ag 
ymwybyddiaeth dda o faterion agored i niwed a iechyd meddwl a bod y carcharorion yn setlo 
mewn celloedd sy'n barod ar eu cyfer. (HP39) 

10.2 Dylai swyddogion personol ryngweithio’n gyson gyda’u carcharorion dynodedig a dod i wybod 
am eu hamgylchiadau personol. Dylent eu helpu i gadw mewn cysylltiad â’u teuluoedd ac i 
gwrdd ag amcanion adsefydlu tra’n adlewyrchu hyn mewn cofnodion rheolaidd o ansawdd da 
yn ffeiliau pob adain. (HP40)    

10.3 Dylid cywiro’r problemau gyda’r system canfod tân fel mater o flaenoriaeth. (HP41) 

10.4 Dylid adnabod carcharorion gydag anableddau, asesu eu hanghenion unigol a llunio cynlluniau 
gofal perthnasol ar eu cyfer tra’n sicrhau bod addasiadau addas yn cael eu gwneud i ateb eu 
hanghenion. (HP42) 

10.5 Dylid cyflawni asesiad llawn o anghenion iechyd, gan gynnwys darpariaeth iechyd meddwl. 
Dylai hyn gynnwys adolygiad llawn o’r holl lefelau staff gofal iechyd i sicrhau bod yna ddigon o 
staff nyrsio cymwysedig a gweithwyr iechyd proffesiynol eraill ynghyd â chymorth gweinyddol i 
ddarparu gwasanaeth iechyd diogel, boddhaol a chynhwysfawr sy’n cyd-fynd â gwasanaethau 
yn y gymuned ac sy’n ateb anghenion penodol y carcharorion yn Parc. (HP43)             

10.6 Dylid darparu digon o weithgareddau addysg a gwaith fel bod y dynion i gyd yn cael rhywbeth 
pwrpasol i’w wneud yn ystod y diwrnod gwaith. (HP44) 

10.7 Dylid cyflwyno strategaeth lleihau aildroseddu ddiwygiedig i gyd-fynd â’r newidiadau i ddod yn 
y boblogaeth, yn seiliedig ar ddadansoddiad diweddar ac effeithiol o anghenion sy’n nodi sut 
fydd anghenion adsefydlu penodol grwpiau arbennig o garcharorion yn cael eu cwrdd. (HP45) 

Argymhellion I’r cyfarwyddwr 

Y diwrnodau cyntaf dan glo 

10.8 Oni bai fod pryderon gwarchod y cyhoedd wedi eu cofnodi, dylid cynnig galwad ffôn am ddim 
i’r carcharorion i gyd ar ôl cyrraedd, gan gynnwys i rai sy’n cael eu dyrannu i'r uned troseddwyr 
rhyw. (1.11) 

10.9 Dylai’r carcharorion ddilyn rhaglen gynefino aml-ddisgyblaeth ddiddorol i'w cadw'n ddifyr drwy'r 
amser yn ystod y cyfnod cynefino. (1.23) 
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Unedau preswyl 

10.10 Ni ddylai carcharorion na chafwyd yn euog orfod rhannu celloedd gyda charcharorion a gafwyd 
yn euog. (2.10) 

10.11 Dylai carcharorion fod yn gallu defnyddio’r ffôn yn breifat. (2.11) 

10.12 Dylai clychau’r celloedd fod yn gweithio’n iawn, dylid ymateb iddynt yn ddi-oed a dylai rheolwyr 
fonitro’n gyson y rhesymau dros unrhyw oedi. (2.12) 

Y berthynas rhwng y staff a’r carcharorion 

10.13 Dylid sefydlu cyngor carcharorion gyda chynrychiolwyr o bob rhan o’r carchar, wedi’i gadeirio 
a’i fynychu gan uwch reolwyr. (2.24) 

Bwlio a lleihau trais 

10.14 Dylid datblygu’r polisi lleihau trais ymhellach drwy ymgynghori gyda’r carcharorion tra’n 
amlinellu strategaeth y carchar ar gyfer rheoli’r lefelau trais ymhlith yr holl grwpiau yn y 
carchar, gan gynnwys ymhlith oedolion ifanc. (3.11) 

10.15 Dylid goruchwylio’r unedau preswyl yn well yn ystod prydau bwyd fel nad yw staff y cownteri 
gweini bwyd yn cael eu bygwth. (3.12) 

10.16 Dylid ymchwilio’n llawn i ddigwyddiadau o fwlio posibl i hwyluso rheolaeth fwy effeithiol o dan y 
cynlluniau cymorth cymunedol. (3.13) 

Hunan-niwed a hunanladdiad 

10.17 Dylid cynnwys y staff gofal iechyd a disgyblaethau perthnasol eraill yn llawn mewn cynorthwyo 
carcharorion sydd mewn perygl o hunanladdiad a hunan-niwed drwy fynychu’r cyfarfodydd 
carchar mwy diogel a lleihau trais yn rheolaidd. (3.29) 

10.18 Dylai’r tîm carchar mwy diogel drafod yn llawn y rhesymau pam fod oedolion ifanc wedi eu gor-
gynrychioli mewn digwyddiadau o hunan-niwed a chynnwys strategaethau i gwrdd â’u 
hanghenion penodol yn y polisi ar atal hunanladdiad a hunan-niwed. (3.30) 

10.19 Dylai’r tîm carchar mwy diogel fonitro’r defnydd o chwilio heb ddillad, llety arbennig a gwahanu 
i garcharorion yr ystyrir hwynt i fod yn risg hunan-niwed i sicrhau bod y defnydd yn briodol. 
(3.31) 

Ceisiadau a chwynion 

10.20 Dylai carcharorion dderbyn ymateb i’w ceisiadau o fewn tri diwrnod. (3.41) 

10.21 Dylai’r tîm uwch reoli fonitro a dadansoddi’r data sy'n cael ei gasglu ar gwynion i nodi unrhyw 
dueddiadau newydd neu feysydd pryder a chofnodi unrhyw gamau a gymerir yng nghofnodion 
ei gyfarfodydd. (3.42) 
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Hawliau cyfreithiol 

10.22 Dylid cyflawni dadansoddiad o anghenion i weld a ydyw'r gwasanaethau cyfreithiol presennol 
yn cwrdd ag anghenion y carcharorion, a darparu gwasanaethau fel bo angen. (3.50) 

Defnyddio sylweddau 

10.23 Dylid rhoi moddion priodol pob tro ar y noson gyntaf i garcharorion sy’n gaeth i gyffuriau opioid, 
dylid dilyn cyfarwyddyd grŵp cleifion a hyfforddi nyrsys ar sut i’w weithredu. (3.62) 

10.24 Dylid gweinyddu methadon mewn amgylchedd diogel ac addas. (3.63) 

10.25 Dylid sicrhau bod gan y gwasanaeth clinigol ar gyfer camddefnyddio sylweddau ddigon o 
adnoddau i gwrdd ag angen.  (3.64) 

Amrywiaeth 

10.26 Dylid cael polisi amrywiaeth diweddar sy’n seiliedig ar ddadansoddiad priodol o anghenion, ac 
yn disgrifio sut fydd amrywiol anghenion y carcharorion yn cael eu cwrdd a’u monitro, ac wedi’i 
reoli gan bwyllgor amrywiaeth aml-ddisgyblaeth i ddelio â phob un o’r meysydd amrywiaeth, ac 
wedi'i gefnogi gan gynlluniau gweithredu targed. (4.4) 

Cydraddoldeb hiliol 

10.27 Dylid hyfforddi’r staff i gyd a dylent dderbyn hyfforddiant gloywi rheolaidd mewn cydraddoldeb 
hiliol ac amrywiaeth. (4.14) 

10.28 Dylai’r tîm gweithredu cydraddoldeb hiliol (REAT) ymchwilio’n llawn i unrhyw arwyddion o 
driniaeth anghyfartal sy'n codi o ddata SMART, a ddylai gynnwys sut mae swyddi’n cael eu 
dyrannu gan gynnwys rhai ar yr adeiniau. Dylid cofnodi canlyniad unrhyw ymchwiliad a pha 
gamau a gymerwyd yng nghofnodion cyfarfodydd y REAT. (4.15) 

10.29 Dylai ymgynghori gyda charcharorion du a lleiafrifol ethnig gynnwys grwpiau ffocws sy’n 
agored i’r holl garcharorion du a lleiafrifol ethnig. (4.16) 

Gwladolion tramor  

10.30 Dylid hyfforddi’r gweithwyr cyd-gymorth gwladolion tramor i gyflawni eu rôl, dylid goruchwylio a 
monitro eu gwaith a dylent fod yn gallu ymweld â gwahanol unedau i roi cymorth i garcharorion 
sy’n wladolion tramor. (4.26) 

10.31 Dylid defnyddio’r gwasanaeth cyfieithu dros y ffôn pan fo’i angen i gyfathrebu gyda 
charcharorion sydd ond yn deall ychydig o Saesneg. (4.27) 

Anabledd a charcharorion hŷn 

10.32 Dylai fod gan bob carcharor sydd angen help arnynt mewn argyfwng gynllun personol gadael 
mewn argyfwng a dylai staff fod yn ymwybodol o bwy ydynt a lle y maent. (4.34) 
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10.33 Dylid asesu pob carcharor hŷn i nodi unrhyw anghenion penodol a dylai fod gan rai sydd 
angen un gynllun gofal aml-ddisgyblaeth yn nodi sut fydd eu hanghenion, gan gynnwys rhai 
gofal cymdeithasol, yn cael eu cwrdd. (4.35) 

10.34 Dylid cael cynllun gofalwyr cydnabyddedig i garcharorion hŷn a rhai gydag anableddau sydd 
angen cymorth arnynt. (4.36) 

Gwasanaethau iechyd 

10.35 Dylid newid y system o symud carcharorion i fynychu eu hapwyntiadau iechyd fel mater o 
flaenoriaeth, gyda’r nifer sy’n cael eu cadw yn yr ystafell aros gofal iechyd yn cael ei gyfyngu’n 
rhesymol, a’r ystafell hon i gael ei goruchwylio’n effeithiol gan swyddogion. (5.8) 

10.36 Dylid ail-ddodrefnu’r ystafelloedd triniaeth ar yr adeiniau i sicrhau eu bod yn cwrdd â 
chanllawiau rheoli haint. (5.9) 

10.37 Dylai swyddogion yr adeiniau bob amser fod yn bresennol i oruchwylio carcharorion sy’n 
derbyn eu moddion. Ni ddylai byth fwy nag un carcharor fod wrth yr hatsh ar unrhyw adeg. 
(5.10) 

Llywodraethu clinigol 

10.38 Dylid annog a monitro’r oruchwyliaeth glinigol a dylid rhoi amser wedi'i warchod i'r staff 
gyfrannu ato. (5.20) 

10.39 Dylid adolygu’r holl gyfarpar brys a chyflwyno gweithdrefnau i sicrhau bod y cyfarpar hwn yn 
cael ei archwilio’n gyson, gyda dogfennau i gadarnhau hyn. (5.21) 

Gofal sylfaenol 

10.40 Wrth dderbyn carcharorion, ni ddylid cwblhau’r sgrinio iechyd eilaidd ar yr un pryd â’r sgrinio 
iechyd cychwynnol. (5.27) 

10.41 Dylid cyflwyno system apwyntiadau gofal iechyd effeithlon y gellir ei harchwilio, i sicrhau bod 
carcharorion yn cael gwybod am apwyntiadau mewnol cyn gynted â phosibl ac yn gallu gweld 
Meddyg o fewn amseroedd targed y GIG. Dylid archwilio’r rhestrau aros presennol a chymryd 
camau i leihau unrhyw arhosiad rhy hir. (5.28) 

10.42 Dylai’r rhaglenni hybu iechyd sicrhau bod ystod llawn o frechiadau’n cael eu cynnig, bod 
condoms a dulliau atal cenhedlu eraill ar gael a bod clinigau dynion iach yn cael eu rhedeg. 
(5.29) 

10.43 Dylid cyflwyno gwasanaethau gofal dydd i garcharorion gyda chyflyrau corfforol hirdymor neu i 
rai gyda chyflyrau iechyd meddwl. (5.30) 

Gwasanaeth fferyllfa 

10.44 Dylid rhoi’r gorau i ddirprwyo’r drefn rhannu moddion. (5.37) 

10.45 Dylai’r fferyllydd ddarparu sesiynau cwnsela, clinigau dan ofal y fferyllydd, archwiliad clinigol ac 
adolygiad o foddion. (5.38) 
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10.46 Dylai dau aelod o staff gofal iechyd weinyddu’r holl gyffuriau a reolir, yn unol â chanllawiau’r 
Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth. (5.39) 

10.47 Dylid dilyn cyfarwyddiadau grŵp cleifion. Dylid cadw copi o’r gwreiddiol yn y fferyllfa a dylai’r 
holl staff perthnasol ddarllen a llofnodi’r Cyfarwyddiadau Grŵp Cleifion. (5.40) 

10.48 Dylai’r pwyllgor moddion a therapiwtig adolygu’r polisi mewn meddiant i sicrhau ei fod yn cael 
ei weithredu’n gyson. (5.41) 

Gwasanaeth deintyddol 

10.49 Dylai’r deintydd gyflwyno ffigurau rheolaidd o nifer y cleifion a welodd a’r driniaeth a roddwyd 
drwy system y gellir ei monitro. (5.50) 

10.50 Dylid sefydlu protocolau i sicrhau safonau gofynnol o gadw cofnodion clinigol, yn unol â’r 
canllawiau presennol. (5.51) 

Iechyd meddwl 

10.51 Dylai’r nyrsys iechyd meddwl sylfaenol gael amser wedi’i warchod i gynnal clinigau iechyd 
meddwl sylfaenol rheolaidd. (5.59) 

10.52 Dylid cymryd camau ar frys i leihau'r rhestrau aros iechyd meddwl sylfaenol. (5.60) 

Dysgu a sgiliau a gweithgareddau gwaith 

10.53 Dylai’r athrawon i gyd ddefnyddio asesiadau sgiliau sylfaenol i gynllunio i wella dysgwyr unigol. 
(6.11) 

10.54 Dylid gwella’r cymorth sydd ar gael i garcharorion gydag anawsterau dysgu mwy cymhleth neu 
benodol. (6.12) 

10.55 Dylid cryfhau’r wybodaeth, y cyngor a’r cyfarwyddyd gyrfaoedd annibynnol a roddir yn fuan yn 
nedfrydau’r carcharorion i sicrhau bod hyn yn goleuo eu cynlluniau dedfrydu ac addysg. (6.13) 

Gwaith 

10.56 Dylid gwella ystod ac ansawdd y swyddi i garcharorion agored i niwed fel bod yr holl 
garcharorion sy’n gweithio yn cyfrannu at weithgareddau i bwrpas. (6.22) 

10.57 Dylid gwella’r achrediad ar gyfer sgiliau allweddol y carcharorion. (6.23) 

Addysg 

10.58 Dylai’r sesiynau addysg i gyd adael i ddysgwyr gael seibiant a dylid cynllunio’r sesiynau yn fwy 
effeithiol i ddarparu ar gyfer dysgwyr na fedrant ganolbwyntio am hir. (6.28) 

10.59 Dylid gwella’r ddarpariaeth i godi ymwybyddiaeth dysgwyr o hanes, iaith a diwylliant Cymru a 
dylid annog siaradwyr Cymraeg i ddefnyddio eu sgiliau iaith. (6.29) 
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Addysg gorfforol a hybu iechyd 

10.60 Dylid cynnig mwy o gyfleoedd i garcharorion hŷn a rhai gydag anableddau corfforol gymryd 
rhan mewn gweithgareddau sy'n gorfforol ysgafnach. (6.37) 

Amser allan o’r gell 

10.61 Dylai fod gan y carcharorion i gyd gyfle i beidio â bod dan glo am y rhan fwyaf o’r diwrnod 
craidd. (6.41) 

10.62 Dylai fod gan y carcharorion i gyd gyfle i dreulio o leiaf awr bob dydd yn yr awyr agored. (6.42) 

Diogelwch a rheolau 

10.63 Dylid rhoi carcharorion ar ymweliadau caeedig ond lle mae tystiolaeth glir yn eu cysylltu i 
ymddygiad anghyfreithlon yn ystod ymweliadau. (7.6) 

Gweithdrefnau disgyblu 

10.64 Dylid ymchwilio’n drylwyr i gyhuddiadau disgyblu, beth bynnag yw ple’r carcharor, cyn i’r 
dyfarnwr ddod i benderfyniad. Dylid cofnodi rhesymau clir am y penderfyniadau a dylai uwch 
reolwr wirio’r cofnodion i sicrhau eu hansawdd. (7.13) 

Defnyddio grym 

10.65 Dylid dadansoddi’r data ar ddefnyddio grym yn gyson am batrymau a thueddiadau a chymryd 
camau priodol i roi sylw iddynt lle bo'n briodol. (7.19) 

10.66 Dylid craffu’n gyson ar ddogfennau defnyddio grym i sicrhau bod yr holl ddefnydd o rym yn 
briodol a bod mesurau wedi eu cymryd i sefydlu'r ffeithiau lle nad oes digon o fanylion neu lle 
mae'r hanesion yn anghyson. (7.20) 

10.67 Dylid symud carcharorion o lety arbennig cyn gynted ag y bo’r defnydd o’r llety hwnnw yn 
ddiangen. (7.21) 

Yr uned wahanu 

10.68 Dylai carcharorion yn yr uned wahanu gael eu chwilio heb ddillad ond pan fydd asesiad risg 
gweithredol yn nodi bod angen gwneud hynny. (7.26) 

10.69 Dylai carcharorion sy’n aros yn yr uned wahanu am fwy na phythefnos gael eu cefnogi gan 
gynlluniau gofal sy’n dangos dull aml-ddisgyblaeth o’u helpu i ddychwelyd i'r unedau arferol. 
(7.27) 

10.70 Dylid ond symud carcharorion o un uned wahanu i’r llall pan fydd hynny er lles y carcharor. 
(7.28) 
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Cymhellion ac ennill breintiau 

10.71 Dylai carcharorion sy’n derbyn triniaeth cyfnewidion opioid fod yn gallu dyrchafu drwy'r cynllun 
cymhellion ac ennill breintiau i'r lefel uwch. (7.36)  

Arlwyo 

10.72 Dylai’r bwyd gael ei weini ar dymheredd addas gan staff wedi eu gwisgo a’u hyfforddi’n briodol.  
(8.7) 

Siop y carchar 

10.73 Dylai unrhyw garcharor sy’n cyrraedd heb arian preifat gael cynnig blaen-swm addas o hyd at 
wythnos o gyflog i’w ddefnyddio yn siop y carchar, gyda’r swm yn cael ei dalu mewn 
rhandaliadau dros amser. (8.13) 

Cynlluniau dedfrydu a rheoli troseddwyr 

10.74 Dylai rheolwyr rhanbarthol adolygu’r prosesau cyrffyw cadw yn y cartref a rhyddhau ar 
drwydded dros dro i sicrhau bod penderfyniadau risg priodol yn cael eu gwneud. (9.23) 

Gwarchod y cyhoedd 

10.75 Dylai’r fforymau chwarterol i drafod materion yn ymwneud â charcharorion gyda dedfrydau 
amhenodol er mwyn gwarchod y cyhoedd fod yn agored i'r holl garcharorion perthnasol. (9.30) 

Llwybrau adsefydlu 

10.76 Dylid ymestyn y gwasanaeth CARAT i gwrdd ag anghenion y boblogaeth, gan gynnwys gwaith 
parhaus gyda charcharorion lle mai alcohol yw’r unig broblem sydd ganddynt. (9.52) 

10.77 Ni ddylid disgwyl i ymwelwyr gael ymweliadau caeedig, ar ôl i gi cyffuriau nodi hynny unwaith, 
heb unrhyw wybodaeth ddiogelwch ychwanegol. (9.68) 

10.78 Dylai gwybodaeth a chymorth fod ar gael gan staff cefnogi teuluoedd Parc ym mhob sesiwn. 
(9.69) 

10.79 Dylai’r diwrnodau teulu fod yn agored i'r carcharorion i gyd, beth bynnag yw eu statws yn y 
cynllun cymhellion ac ennill breintiau, ac ar sail asesiad risg unigol. (9.70) 
 
 
Pwyntiau cadw tŷ 

Llysoedd, gwasanaethau hebrwng a throsglwyddo  

10.80 Dylai carcharorion sy’n cyrraedd o sefydliadau eraill neu o lysoedd lleol gael gwybodaeth 
ymlaen llaw am Parc. (1.4) 
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Y diwrnodau cyntaf dan glo  

10.81 Dylai'r asesiadau risg rhannu cell ystyried y wybodaeth sydd ar gael yn nogfennau presennol y 
carcharorion. (1.12) 

10.82 Dylai’r carcharorion i gyd gael cynnig cawod ar y diwrnod y maent yn cyrraedd y carchar. 
(1.13) 

10.83 Dylid cyflwyno'r carcharorion i gyd i Wrandäwr ac egluro'n glir iddynt beth yw eu rôl a sut i 
gysylltu gyda nhw cyn cael eu cloi yn eu cell am y noson. (1.18) 

10.84 Ni ddylai’r carcharorion lofnodi compactau ynghylch cyflwr eu celloedd cyn eu gweld yn gyntaf. 
(1.19) 

Unedau preswyl 

10.85 Dylai fod digon o ddodrefn, gan gynnwys cypyrddau gyda chlo arnynt, llenni a matresi addas 
ym mhob cell. (2.13) 

10.86 Dylid cynnal cyfarfodydd misol rheolaidd gyda’r rheolwyr preswyl a chynrychiolwyr y 
carcharorion i drafod y trefniadau beunyddiol, cyfleusterau a materion cyd-fyw cyffredinol. 
(2.14) 

Glendid 

10.87 Dylai’r carcharorion gael mwy o gyfle i lanhau eu celloedd a mynediad gwell at eitemau 
glanhau. (2.18) 

Bwlio a lleihau trais 

10.88 Dylai'r cyfarfod carchar mwy diogel a lleihau trais graffu ar y cynllun gweithredu lleihau trais o 
bryd i’w gilydd. (3.14) 

Hunan-niwed a hunanladdiad 

10.89 Dylai cynlluniau gweithredu a ddatblygir yn dilyn ymchwilio i ddigwyddiadau marwol gael eu 
hadolygu’n gyfnodol gan y cyfarfod carchar mwy diogel a lleihau trais. (3.32) 

10.90 Dylai carcharorion a asesir i fod yn risg uchel o hunan-niwed a heb anghenion clinigol amlwg 
gael eu helpu yn yr unedau preswyl yn hytrach na fel cleifion mewnol yn yr uned gofal iechyd. 
(3.33) 

10.91 Dylai rheolwyr gyfrannu sylwadau at y cofnod asesu parhaus, gofal dan glo a gwaith tîm 
(ACCT) ar ansawdd y gofal sy’n cael ei roi.  (3.34) 

10.92 Dylid gwahodd cynrychiolwyr o’r Gwrandawyr i ddechrau’r cyfarfod carchar mwy diogel a 
lleihau trais ac i gyflwyno eu hadroddiad, gyda chymorth y Samariaid, a dylid hefyd trafod 
unrhyw bryderon ynghylch gweithrediad y cynllun Gwrandawyr. (3.35) 

10.93 Dylid darparu ffonau di-wifr gyda mynediad uniongyrchol at y Samariaid yn ystod y cyfnodau 
dan glo. (3.36) 
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Ceisiadau a chwynion 

10.94 Ni ddylai’r aelod o staff sy'n gyfrifol am agor y post ateb cwynion yn ymwneud â phost neu 
arian sy'n mynd ar goll. (3.43) 

Cydraddoldeb hiliol 

10.95 Dylai cofnodion o ymchwiliadau i adroddiadau o ddigwyddiadau hiliol gynnwys cyfrif 
ysgrifenedig o’r holl gyfweliadau a manylion llawn unrhyw gamau a gymerwyd. (4.17) 

Gwladolion tramor  

10.96 Dylai rôl, aelodaeth a pha mor aml ddylai’r pwyllgor gwladolion tramor gwrdd gael eu gosod 
allan yn y polisi gwladolion tramor. (4.28) 

Anabledd a charcharorion hŷn 

10.97 Ni ddylai carcharorion dros oed ymddeol orfod talu am eu setiau teledu. (4.37) 

Gwasanaethau iechyd 

10.98 Dylid adolygu a diweddaru’r taflenni gwybodaeth gofal iechyd i gleifion. (5.11) 

10.99 Dylid cyflwyno system i lanhau a symud ysbwriel o’r ystafelloedd triniaeth ar bob adain ac o’r 
ystafell iechyd derbyn carcharorion. (5.12) 

Gwasanaeth fferyllfa 

10.100 Dylid gofalu i sicrhau bod cofnodion llawn a chyflawn yn cael eu cadw o weinyddu moddion. 
Dylai hyn gynnwys cofnodi pob achlysur pan wrthododd glaf gymryd moddion neu o fethu 
mynychu a dylid ôl-ddilyn unrhyw ddiffyg cydymffurfio gyda chymryd cyffuriau. (5.42) 

10.101 Dylid marcio pob presgripsiwn ar gyfer moddion mewn meddiant i ddangos bod asesiad risg 
wedi cael ei wneud. (5.43) 

10.102 Dylid cofnodi’n ddyddiol uchafswm / lleiafswm tymheredd yr oergelloedd cyffuriau yn yr 
ystafelloedd triniaeth a’r fferyllfa i sicrhau bod eitemau thermolabilaidd yn cael eu cadw rhwng 
2- 8°C. Dylid cymryd camau cywiro lle bo angen a dylai staff y fferyllfa fonitro'r sefyllfa. (5.44) 

10.103 Dylid darparu cypyrddau gyda chlo arnynt mewn celloedd lle gall cleifion gadw eu moddion 
mewn meddiant yn ddiogel. (5.45) 

10.104 Dylid cadw’r holl foddion pob amser mewn cypyrddau (neu ddrôrs) metel gyda chlo arnynt. 
(5.46) 

10.105 Dylid cadw drws y fferyllfa ar glo bob amser, gan gynnwys yn ystod oriau agor. (5.47) 
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Gwasanaeth deintyddol 

10.106 Dylai’r timau deintyddol a gofal iechyd gynnal cyfarfodydd rheolaidd a chadw cofnodion. (5.52) 

Iechyd meddwl 

10.107 Dylid cynnal cyfarfodydd ffurfiol rheolaidd, wedi eu cofnodi, rhwng y gwasanaethau sylfaenol, 
eilaidd a phartneriaid perthnasol eraill. (5.61) 

Y Llyfrgell 

10.108 Dylid sefydlu system gwybodaeth reoli i helpu i gynllunio datblygiad y llyfrgell. (6.31) 

Amser allan ’r gell 

10.109 Ni ddylid canslo ymarfer corff ac eithrio yn y tywydd mwyaf eithafol. (6.43) 

10.110 Dylid cofnodi'r adegau pan fydd y trefniadau i gymdeithasu a gwneud ymarfer corff yn cael eu 
canslo, gan roi esboniad ac enw’r person sy’n awdurdodi’r canslo. (6.44) 

10.111 Dylid cyflwyno trefniadau mwy hyblyg fel bod y carcharorion yn cael dychwelyd i’w celloedd yn 
ystod cymdeithasu. (6.45) 

10.112 Dylid darparu lle eistedd yn yr ierdydd ymarfer corff. (6.46) 

Disgyblu 

10.113 Dylid dadansoddi ystod o ddata dyfarnu, er enghraifft yn ôl lleoliad, cyhuddiad a swyddog 
ryportio, fel mater o drefn i nodi unrhyw batrymau neu dueddiadau newydd, a chymryd camau 
fel bo angen. (7.14) 

10.114 Dylai’r adroddiadau ar ymddygiad carcharorion fod yn gyson wrth ddisgrifio’r carcharor a, phan 
fydd y rhain yn cael eu herio gan garcharorion, dylai'r dyfarnwyr fodloni eu hunain eu bod yn 
gywir. (7.15) 

Cymhellion ac ennill breintiau 

10.115 Dylid cysylltu dyrchafiad y carcharorion drwy’r cynllun cymhellion ac ennill breintiau i’w 
cynlluniau dedfrydu. (7.37) 

Arlwyo 

10.116 Dylid rhoi digon o gyfle i’r carcharorion, drwy fforymau ac arolygon bwyd, gael codi unrhyw 
faterion yn ymwneud â bwyd, a dylai’r materion hynny dderbyn ymateb priodol. (8.8) 

Siop y carchar 

10.117 Dylai ffrwythau ffres fod ar gael o siop y carchar a dylai’r carcharorion i gyd fod yn gallu prynu 
nwyddau tun beth bynnag yw eu statws ar y cynllun cymhellion ac ennill breintiau. (8.14) 
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Rheolaeth strategol o adsefydlu  

10.118 Dylai fod gan y llwybrau arweinwyr wedi eu henwi’n benodol a dylai’r cynlluniau gweithredu 
gynnwys dyddiadau ar gyfer cwblhau’r targedau. (9.7) 

10.119 Dylid cynnwys cylch gorchwyl y pwyllgor polisi adsefydlu yn y strategaeth lleihau aildroseddu. 
(9.8) 

10.120 Dylai’r carchar gwrdd â grwpiau gwirfoddol o bryd i’w gilydd i roi gwybod iddynt am y 
strategaeth lleihau aildroseddu a’u cyfraniad at ei datblygu. (9.9) 

Categoreiddio 

10.121 Dylid egluro’r penderfyniadau categoreiddio’n ysgrifenedig ac yn llafar i’r carcharorion. (9.25) 

Llwybrau adsefydlu 

10.122 Dylai’r cynllun cyd-gymorth ail-gychwyn i gynnig cymorth parhaus i garcharorion sy’n cwblhau’r 
rhaglen P-ASRO. (9.53) 

10.123 Dylai carcharorion fod yn gallu bwcio ymweliad o fewn yr amser a hysbysebir. (9.71) 

10.124 Ni ddylid trin plant dros 10 oed fel oedolion i bwrpas ymweliadau. (9.72) 

10.125 Dylai carcharorion a’u hymwelwyr fod yn gallu cael ymweliadau caeedig mewn preifatrwydd. 
(9.73) 

10.126 Ni ddylai carcharorion orfod gwisgo bibiau yn yr ystafelloedd ymweld. (9.74) 

10.127 Dylai carcharorion fod yn gallu derbyn galwadau ffôn i’r carchar gan blant, neu ddelio gyda 
threfniadau ar eu cyfer. (9.75) 

Arferion da  

Llwybrau adsefydlu 

10.128 Roedd y cynllun e-dalu i drosglwyddo arian yn electronig yn ffordd gyflym o drosglwyddo arian 
heb fod angen sieciau neu archeb bost. (9.76) 

10.129 Roedd ystod eang y gwasanaethau teulu arloesol a rhagweithiol yn cynnig cyfle diffuant i'r 
carcharorion nid yn unig gadw mewn cysylltiad gyda'u teuluoedd ond i wella eu perthynas a 
datblygu eu sgiliau magu plant a pherthynas. (9.77) 
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Atodiad I: Y tîm arolygu 
 

Nigel Newcomen   Dirprwy Brif Arolygydd 
Michael Loughlin   Arweinydd y tîm 
Martin Owens   Arolygydd 
Paul Fenning   Arolygydd 
Joss Crosbie   Arolygydd 
Lucy Young   Arolygydd 
 
Bridget McEvilly   Arolygydd gofal iechyd 
Sigrid Engelen   Arolygydd defnyddio sylweddau 
Richard Chapman  Arolygydd y fferyllfa 
Martin Wedgwood  Arolygydd deintyddol 
Alun Connick   Arweinydd Estyn 
Bernard Hayward   Estyn 
Eleanor Davies   Estyn 
Gill Sims   Estyn 
 
Amy Summerfield  Ymchwilydd 
Joseph Simmonds  Ymchwilydd 
Catherine Nichols  Ymchwilydd 
Helen Wark   Ymchwilydd 
Mike Skidmore   Ymchwilydd 
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Atodiad II: Proffil poblogaeth y carchar 
Dalier sylw: cafodd y ffigurau canlynol eu cyflenwi gan y sefydliad ac os oes gwallau, rhai’r 
sefydliad ei hun ydynt.   

 
Dadansoddiad o’r boblogaeth yn ôl:  
 

Statws 18–20 oed 21+ oed % 
Wedi eu dedfrydu 256 654 78.9 
Wedi eu galw’n ôl 28 79 9.3 
Cafwyd yn euog ond heb eu 
dedfrydu 

46 15 5.3 

Ar remand 53 19 6.3 
Carcharorion sifil 0 1 0.1 
Carcharorion a gedwir yn y ddalfa  1 0 0.1 
 Cyfanswm 384 768 100 

 
 

Dedfryd 18–20 oed 21+ oed % 
Heb eu dedfrydu 99 20 10.3 
Llai na chwe mis 57 73 11.3 
Rhwng 6 a 12 mis 24 48 6.3 
Rhwng 12 mis a 2 flynedd  81 123 17.7 
Rhwng 2 a 4 blynedd 81 238 27.7 
Rhwng 4 a 10 mlynedd 37 176 18.5 
10 mlynedd a mwy (nid am oes) 2 44 3.9 
Dedfrydau Amhenodol i Warchod 
y Cyhoedd (ISPP) 

3 43 3.9 

Carchar am oes 0 3 0.3 
Cyfanswm 384 768 100 

 
 

Oed Nifer y carcharorion % 
Nodwch yr isafswm oed 15  
O dan 21 oed 455 37.2 
Rhwng 21 a 29 oed 387 31.6 
Rhwng 30 a 39 oed 192 15.7 
Rhwng 40 a 49 oed 120 9.8 
Rhwng 50 a 59 oed 39 3.2 
Rhwng 60 a 69 oed 25 2.0 
70+ oed 5 0.4 
Nodwch yr uchafswm oed   
Cyfanswm 1223 100 

 
 

Cenedligrwydd 18–20 oed 21+ oed % 
Prydeinig 336 723 91.9 
Gwladolion tramor 48 45 8.1 
Cyfanswm 384 768 100 
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Categori diogelwch 18–20 oed 21+ oed % 

Dim categori heb eu dedfrydu 88 21 9.5 
Dim categori wedi eu dedfrydu *296 63 31.2 
Categori A 0 0 0 
Categori B 0 61 5.3 
Categori C 0 623 54.1 
Categori D 0 0 0 
Arall  *Troseddwyr Ifanc Caeedig / LT Caeedig ac Agored ar gael drwy 

Arsylwi, Categoreiddio a Dyrannu 
Cyfanswm 384 768 100 

 
 

Tarddiad Ethnig 18–20 oed 21+ oed % 
Gwyn    
 Prydeinig 330 697 89.1 
 Gwyddelig 4 1 0.4 
 Gwyn arall 1 5 0.5 
    
Cymysg    
 Gwyn a du Caribîaidd 6 6 1.0 
 Gwyn a du Affricanaidd 1 2 0.3 
 Gwyn ac Asiaidd 0 3 0.3 
 Cymysg arall 5 7 1.0 
    
Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig    
 Indiaidd 0 1 0.1 
 Pacistanaidd 2 3 0.4 
 Bangladeshaidd 0 1 0.1 
 Asiaidd arall 5 8 1.1 
    
Du neu ddu Prydeinig    
 Caribîaidd 10 11 1.8 
 Affricanaidd 10 7 1.5 
 Du arall 8 8 1.4 
    
Tsieineaidd neu grŵp ethnig arall    
 Tsieineaidd 0 0 0 
 Grŵp ethnig arall 1 5 0.5 
    
Heb nodi 1 3 0.3 
    
Cyfanswm 384 768 100 

 
 

Crefydd 18–20 oed 21+ oed % 
Bedyddiwr 0 3 0.3 
Eglwys Lloegr 31 91 10.6 
Pabyddol 20 52 6.3 
Enwadau Cristnogol eraill  26 97 10.7 
Mwslemaidd 26 39 5.6 
Sikh 0 3 0.3 
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Hindw 0 0 0 
Bwdhaidd 0 9 0.8 
Iddewig 0 0 0 
Arall  5 19 2.1 
Dim crefydd 276 455 63.5 
Cyfanswm 384 768 100 

 
 
Carcharorion wedi eu dedfrydu’n unig  

Hyd yr arhosiad 18–20 oed 21+ oed 
 Nifer %   
Llai na mis 58 20.4 110 14.7 
Rhwng 1 a 3 mis 91 31.9 196 26.3 
Rhwng 3 a 6 mis 61 21.4 174 23.3 
Rhwng 6 mis a blwyddyn 54 18.9 158 21.2 
Rhwng 1 a 2 flynedd 15 5.3 73 9.8 
Rhwng 2 a 4 blynedd 6 2.1 30 4.0 
4 blynedd neu fwy 0 0 5 0.7 
Cyfanswm 285 100 746 100 

 
 
Carcharorion heb eu dedfrydu’n unig  

Hyd yr arhosiad 18–20 oed 21+ oed 
 Nifer % Nifer % 
Llai na mis 44 44.4 12 60 
Rhwng 1 a 3 mis 36 36.4 6 30 
Rhwng 3 a 6 mis 16 16.2 1 5 
Rhwng 6 mis a blwyddyn 3 3.0 1 5 
Rhwng 1 a 2 flynedd 0 0 0 0 
Rhwng 2 a 4 blynedd 0 0 0 0 
4 blynedd neu fwy 0 0 0 0 
Cyfanswm 99 100 20 100 

 
 

Y prif drosedd 18–20 oed 21+ oed % 
Trais yn erbyn y person 77 155 20.1 
Troseddau rhywiol 10 112 10.6 
Bwrglera 67 101 14.6 
Lladrata  49 58 9.3 
Dwyn a thrin nwyddau wedi eu 
dwyn 

28 44 6.3 

Twyllo a ffugio 0 8 0.7 
Troseddau cyffuriau 29 131 13.9 
Troseddau eraill 80 101 15.7 
Troseddau sifil 0 1 0.1 
Trosedd heb ei gofnodi / gwarant i 
ddal 

44 57 8.8 

Cyfanswm 384 768 100 
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Atodiad III: Crynodeb o’r holiaduron a’r 
cyfweliadau gyda’r carcharorion  

Methodoleg arolwg y carcharorion 
 

Cafodd arolwg gwirfoddol, cyfrinachol a di-enw o gyfran gynrychioliadol o boblogaeth y carchar 
ei wneud ar gyfer yr arolygiad hwn. Mae canlyniadau’r arolwg wedi cyfrannu at y dystiolaeth ar 
gyfer yr arolygiad. 

Dewis maint y sampl 

 
Cafodd maint y sampl ei gyfrifo drwy ddefnyddio fformiwla ystadegol trylwyr wedi'i ddarparu 
gan ystadegydd o un o adrannau'r llywodraeth. Yn y bôn, mae’r fformiwla yn nodi pa mor fawr 
sy’n rhaid i’r sampl fod ac i ba raddau y byddai canlyniadau o sampl o'r maint hwnnw yn 
adlewyrchu profiadau'r boblogaeth gyfan. 
 
Ar adeg yr arolwg ar 14 Medi 2010, roedd 1051 o garcharorion yn Sefydliad Troseddwyr Ifanc 
a Charchar EM Parc. Maint y sampl oedd 220. Yn gyffredinol, roedd hyn yn cynrychioli 21% o 
boblogaeth y carchar. 

Dewis y sampl 

 
Cafodd y sampl ei hap-ddethol o allbrint o boblogaeth y carchar yn defnyddio dull samplo 
systematig haenedig. Yn ei hanfod, mae hyn yn golygu bod pob ail berson yn cael ei ddethol 
o’r rhestr, sydd wedi’i hargraffu yn nhrefn lleoliad, pe bai 50% o boblogaeth y carchar yn cael 
ei samplo.  
 
Roedd llenwi’r holiadur yn wirfoddol. Nodwyd faint a wrthododd ac ni wnaed unrhyw 
ymdrechion i gael eraill yn eu lle. Gwrthododd naw lenwi’r holiadur.  
 
Cafodd gyfweliadau eu cynnal gydag unrhyw un oedd â thrafferthion llythrennedd. I gyd, 
cafodd dau eu cyfweld.  

Y Fethodoleg 

 
Gwnaed pob ymdrech i ddosbarthu’r holiaduron i bob un yn unigol. Roedd hyn yn rhoi cyfle i’r 
ymchwilwyr egluro bod yr Arolygiaeth yn annibynnol, a phwrpas yr holiadur, yn ogystal ag ateb 
cwestiynau.  
 
Roedd yr holl holiaduron gafodd eu llenwi’n gyfrinachol – dim ond aelodau o’r Arolygiaeth 
welodd nhw. Er mwyn sicrhau cyfrinachedd, gofynnwyd i’r rhai a lenwodd yr holiaduron wneud 
un o’r canlynol: 
 
 cael eu holiadur yn barod i’w ddychwelyd i aelod o’r tîm ymchwil ar adeg benodol 
 selio’r holiadur yn yr amlen bwrpasol a’i rhoi i aelod o staff, os oeddent yn cytuno 
 selio’r holiadur yn yr amlen bwrpasol a'i gadael yn eu hystafell i'w chasglu 
 
Ni ofynnwyd i’r carcharorion roi eu henwau ar yr holiadur. 
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Cyfraddau ymateb 

 
I gyd, cafodd yr holiaduron eu llenwi a’u dychwelyd gan 198 o’r carcharorion. Roedd hyn yn 
19% o boblogaeth y carchar. Roedd y gyfradd ymateb yn 90% Yn ychwanegol at y naw a 
wrthododd lenwi'r holiadur, ni chafodd naw arall eu dychwelyd a chafodd bedwar eu dychwelyd 
heb eu llenwi.  

Cymhariaeth 

 
Mae’r canlynol yn manylu ar ganlyniadau’r arolwg. Mae’r holl ddata o bob carchar wedi cael eu 
pwysoli er mwyn cyfateb i ganran gyson a samplwyd o bob carchar.  
 
Mae rhai cwestiynau wedi cael eu hidlo yn unol â’r ateb i gwestiwn blaenorol. Mae cwestiynau 
wedi eu hidlo wedi eu ‘bylchu’ yn glir ac yn cynnwys esboniad o ba ymatebwyr sydd wedi eu 
cynnwys yn y cwestiynau gafodd eu hidlo. Fel arall, mae’r canrannau a ddarperir yn cyfeirio at 
y sampl gyfan. Mae unrhyw ymateb coll wedi’i adael allan o’r dadansoddiad.  
 
Mae’r dadansoddiadau canlynol wedi cael eu gwneud: 

 
 Yr ymatebion i'r arolwg presennol yn 2010 yn erbyn ffigurau cymharol ar gyfer yr holl 

garcharorion a arolygwyd mewn carchardai hyfforddi categori B a C. Mae’r gymhariaeth 
hon yn seiliedig ar yr holl ymatebion o arolygon a wnaed ym mhob un o’r 45 carchar ers 
Tachwedd 2005. 

 Yr ymatebion i’r arolwg presennol yn 2010 yn erbyn yr ymatebion gan garcharorion a 
arolygwyd yng Ngharchar EM Parc yn 2008. 

 Cymhariaeth o fewn arolwg 2010 rhwng ymatebion carcharorion gwyn a rhai o grŵp du a 
lleiafrifol ethnig. 

 Cymhariaeth o fewn arolwg 2010 rhwng ymatebion carcharorion o dan 21 oed a rhai dros 
21 oed. 

 Cymhariaeth o fewn arolwg 2010 rhwng ymatebion carcharorion sy’n ystyried eu hunain i 
fod ag anabledd a rhai nad ydynt yn ystyried eu hunain i fod ag anabledd.  

 
Yn y dogfennau uchod i gyd, defnyddir arwyddocâd ystadegol i ddangos a oes gwahaniaeth 
gwirioneddol rhwng y ffigurau, hynny yw nid gwahaniaeth drwy siawns yn unig. Dangosir 
canlyniadau sy’n sylweddol well gan liwio gwyrdd, canlyniadau sy’n sylweddol waeth gan liwio 
glas, a chanlyniadau lle nad oes unrhyw wahaniaeth sylweddol gan ddim lliwio. Defnyddiwyd 
lliwio oren i ddangos arwyddocâd ystadegol ym manylion cefndir y carcharorion.  
 
Dylid nodi, er mwyn gwneud cymhariaeth ystadegol rhwng data’r arolwg diweddaraf a data’r 
arolwg blaenorol, bod y ddwy set ddata wedi cael eu codio yn yr un ffordd. Gallai hyn arwain at 
newidiadau yn y canrannau ers yr arolygon blaenorol. Fodd bynnag, mae'r canrannau i gyd yn 
gywir am y boblogaeth ar y pryd, ac mae'r arwyddocâd ystadegol yn gywir. 

Crynodeb 
 

Yn ogystal, mae crynodeb o ganlyniadau’r arolwg ynghlwm. Mae hwn yn dangos 
dadansoddiad o’r ymatebion i bob cwestiwn. Mae canrannau wedi cael eu cyfannu ac felly 
efallai na fyddant yn adio i 100%. 
 
Ni chafodd unrhyw gwestiwn ei hidlo yn y crynodeb felly mae’r canrannau i gyd yn cyfeirio at 
ymatebion o’r sampl gyfan. Efallai y bydd y canrannau i rai ymatebion yn y crynodeb, er 
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enghraifft opsiynau ‘heb eu dedfrydu' ar draws cwestiynau, fymryn yn wahanol. Mae hyn 
oherwydd y cyfraddau ymateb gwahanol ar draws cwestiynau, gan olygu bod y canrannau 
wedi cael eu cyfrifo o gyfansymiau gwahanol (mae’r holl ddata coll wedi cael ei adael allan). 
Bydd y niferoedd gwirioneddol yn cyfateb oherwydd bod y data’n cael ei lanhau i fod yn gyson.  
 
Efallai y bydd y canrannau yn y crynodeb yn wahanol o 1% neu 2% i’r rhai a ddangosir yn y 
data cymhariaeth, oherwydd bod y data cymharol wedi cael ei bwysoli i bwrpas cymharu. 
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Canlyniadau’r arolwg 
 

 Adran 1: Amdanoch chi 
 

C1.2 Faint yw eich oed chi? 
  O dan 21 oed ...................................................................................................................................  53 (27%) 
  21 - 29 ..............................................................................................................................................  81 (41%) 
  30 - 39 ..............................................................................................................................................  34 (17%) 
  40 - 49 ..............................................................................................................................................  22 (11%) 
  50 - 59 ..............................................................................................................................................  3 (2%) 
  60 - 69 ..............................................................................................................................................  3 (2%) 
  70+ oed ............................................................................................................................................  2 (1%) 

 
C1.3 A gawsoch eich dedfrydu? 
  Do.....................................................................................................................................................  161 (82%) 
  Do – wedi fy ngalw’n ôl ....................................................................................................................  22 (11%) 
  Naddo – aros am dreial ....................................................................................................................  6 (3%) 
  Naddo - aros i gael fy nedfrydu ........................................................................................................  8 (4%) 
  Naddo – aros i gael fy alltudio o’r wlad.............................................................................................  0 (0%) 

 
C1.4 Pa mor hir yw eich dedfryd? 
  Heb gael dedfryd ............................................................................................................................  14 (7%) 
  Llai na chwe mis...............................................................................................................................  17 (9%) 
  Rhwng 6 mis a blwyddyn..................................................................................................................  19 (10%) 
  Rhwng 1 a 2 flynedd ........................................................................................................................  38 (20%) 
  Rhwng 2 a 4 blynedd .......................................................................................................................  59 (30%) 
  Rhwng 4 a 10 mlynedd ....................................................................................................................  34 (18%) 
  10 blynedd neu fwy ..........................................................................................................................  6 (3%) 
  Dedfryd amhenodol i warchod y cyhoedd (IPP) ...............................................................................  6 (3%) 
  Carchar am oes................................................................................................................................  1 (1%) 

 
C1.5 Oddeutu faint o’ch dedfryd sydd gennych ar ôl? (Os cawsoch eich dedfrydu am oes neu ddedfryd IPP, 

defnyddiwch ddyddiad eich cyfarfod bwrdd nesaf). 
  Heb gael dedfryd ............................................................................................................................  14 (8%) 
  6 mis neu lai .....................................................................................................................................  85 (46%) 
  Mwy na 6 mis ...................................................................................................................................  84 (46%) 

 
C1.6 Ers faint ydych wedi bod yn y carchar hwn? 
  Llai na mis ........................................................................................................................................  16 (8%) 
  Rhwng 1 a 3 mis ..............................................................................................................................  38 (19%) 
  Rhwng 3 a 6 mis ..............................................................................................................................  49 (25%) 
  Rhwng 6 a 12 mis ............................................................................................................................  51 (26%) 
  Rhwng 1 a 2 flynedd ........................................................................................................................  23 (12%) 
  Rhwng 2 a 4 blynedd .......................................................................................................................  18 (9%) 
  4 blynedd neu fwy ............................................................................................................................  2 (1%) 

 
C1.7 Ydych chi’n dod o dramor yn wreiddiol (h.y. nid ydych yn un o ddinasyddion y DU)? 
  Ydw ..............................................................................................................................................   13 (7%) 
  Nac ydw .......................................................................................................................................   178 (93%) 

 
C1.8 Ai Saesneg yw eich iaith gyntaf? 
  Ie .....................................................................................................................................................  182 (95%) 
  Nage................................................................................................................................................  9 (5%) 
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C1.9 Beth yw eich tarddiad ethnig? 
  Gwyn - Prydeinig ..........................................  169 (85%) Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig - 

Bangladeshaidd.............................................  
  2 (1%) 

  Gwyn - Gwyddelig ........................................  1 (1%) Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig - arall .............    0 (0%) 
  Gwyn - arall ..................................................  7 (4%) Tarddiad cymysg – gwyn a du Caribîaidd .....    3 (2%) 
  Du neu ddu Prydeinig - Caribîaidd ...............  4 (2%) Tarddiad cymysg – gwyn a du Affricanaidd ...    0 (0%) 
  Du neu ddu Prydeinig - Affricanaidd.............  5 (3%) Tarddiad cymysg – gwyn ac Asiaidd .............    0 (0%) 
  Du neu ddu Prydeinig - arall.........................  0 (0%) Tarddiad cymysg - arall .................................    3 (2%) 
  Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig - Indiaidd ......  0 (0%) Tsieineaidd ....................................................    1 (1%) 
  Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig - 

Pacistanaidd.................................................
  2 (1%) Grŵp ethnig arall ...........................................    1 (1%) 

 
C1.10 A ydych yn ystyried eich hun i fod yn Sipsiwn/Romani/Teithiwr?  
  Ydw ..............................................................................................................................................   6 (3%) 
  Nac ydw .......................................................................................................................................   185 (97%) 

 
C1.11 Beth yw eich crefydd? 
  Dim..........................................................  104 (53%) Hindw ......................................................   0 (0%) 
  Eglwys Lloegr ..........................................  35 (18%) Iddewig ....................................................   0 (0%) 
  Pabyddol .................................................  20 (10%) Mwslemaidd ............................................   13 (7%) 
  Protestant................................................  3 (2%) Sikh .........................................................   0 (0%) 
  Enwad Gristnogol arall ............................  11 (6%) Arall .........................................................   5 (3%) 
  Bwdhaidd ................................................  4 (2%)   

 
C1.12 Sut fyddech chi’n disgrifio eich tueddiad rhywiol? 
  Gwahanrywiol / strêt...........................................................................................................................  188 (98%) 
  Gwrywgydiol / hoyw ...........................................................................................................................  1 (1%) 
  Deurywiol ...........................................................................................................................................  1 (1%) 
  Arall ....................................................................................................................................................  1 (1%) 

  
 
C1.13 

 
A oes gennych chi anabledd? 

  Oes...............................................................................................................................................   36 (18%) 
  Nag oes........................................................................................................................................   160 (82%) 

 
C1.14 Faint o weithiau ydych chi wedi bod yn y carchar o’r blaen? 
 0 1 Rhwng 2 a 5 gwaith Mwy na 5 gwaith 
   65 (33%)   21 (11%)   53 (27%)   57 (29%) 

 
C1.15 Gan gynnwys y carchar hwn, faint o garchardai ydych chi wedi bod ynddynt yn ystod y ddedfryd / remand 

yma? 
 1 Rhwng 2 a 5  Mwy na 5  
   83 (43%)   99 (52%)   9 (5%) 

 
C1.16 A oes gennych chi blant o dan 18 oed? 
  Oes...............................................................................................................................................   95 (48%) 
  Nag oes........................................................................................................................................   102 (52%) 

 
 Adran 2: Llysoedd, Gwasanaethau Trosglwyddo a Hebrwng 

 
C2.1 Rydym eisiau gwybod am eich siwrne ddiwethaf naill ai i neu o'r llys neu rhwng dau garchar. Sut oedd: 
  Da iawn Da Yr un o'r 

ddau 
Gwael Gwael 

iawn 
Ddim yn 

cofio 
Ddim yn 

berthnasol 

 Glendid y fan?   12 (6%)   74 
(39%) 

  31 
(16%) 

  45 
(24%) 

  20 
(10%) 

  6 (3%)   3 (2%) 
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 Eich diogelwch personol yn ystod y siwrne?   16 (9%)   101 
(55%) 

  33 
(18%) 

  22 
(12%) 

  8 (4%)   3 (2%)   2 (1%) 

 Pa mor gyffyrddus oedd y fan?   5 (3%)   23 
(12%) 

  19 
(10%) 

  66 
(35%) 

  73 
(39%) 

  1 (1%)   2 (1%) 

 Y sylw a dalwyd i’ch anghenion iechyd?   6 (3%)   46 
(25%) 

  57 
(31%) 

  34 
(18%) 

  29 
(16%) 

  4 (2%)   8 (4%) 

 Y cyfle i chi gael mynd i’r toiled?   3 (2%)   26 
(14%) 

  33 
(17%) 

  34 
(18%) 

  63 
(33%) 

  4 (2%)   26 
(14%) 

 

C2.2 Faint o amser oeddech chi yn y fan? 
 Llai nag awr Rhwng 1 a 2 awr Rhwng 2 a 4 awr Mwy na 4 awr Ddim yn cofio 
   74 (39%)   78 (41%)   30 (16%)   8 (4%)   2 (1%) 

 

C2.3 Sut oeddech chi’n teimlo bod y staff hebrwng wedi eich trin? 
 Yn dda iawn Yn dda Yr un o'r ddau Yn wael Yn wael iawn Ddim yn cofio 
   24 (12%)   104 (54%)   40 (21%)   18 (9%)   6 (3%)   1 (1%) 

 

C2.4 Atebwch y cwestiynau canlynol am pryd wnaethoch gyrraedd yma gyntaf os gwelwch yn dda: 
  Oeddwn / 

Do 
Nag oeddwn 

/ Naddo 
Ddim yn 

cofio 
 A oeddech yn gwybod lle oeddech yn mynd pan wnaethoch adael y llys neu 

wrth eich trosglwyddo o garchar arall? 
  167 (86%)   25 (13%)   3 (2%) 

 Cyn ichi gyrraedd yma, a wnaethoch dderbyn unrhyw wybodaeth ysgrifenedig 
am beth fyddai’n digwydd ichi? 

  34 (18%)   152 (78%)   8 (4%) 

 Pan wnaethoch gyrraedd yma gyntaf, a wnaeth eich eiddo gyrraedd ar yr un 
pryd? 

  160 (83%)   22 (11%)   10 (5%) 

 

 Adran 3: Derbyn, y noson gyntaf a chynefino 
 

C3.1 Yn y 24 awr gyntaf, a wnaeth y staff ofyn ichi a oedd angen help neu gymorth gyda’r canlynol arnoch? 
(Ticiwch bob un sy’n berthnasol ichi.) 

  Ni wnaethant ofyn am unrhyw un o’r 
pethau hyn..........................................  

  22 (12%) Poeni am arian .....................................   38 (20%) 

  Colli eich pethau ..................................    27 (15%) Teimlo’n isel neu eich bod am ladd eich hun   100 (54%) 
  Problemau tai.......................................    65 (35%) Problemau iechyd ................................   114 (61%) 
  Cysylltu gyda’ch cyflogwr.....................    29 (16%) Angen eich amddiffyn rhag carcharorion 

eraill ..................................................... 
  35 (19%) 

  Cysylltu gyda theulu.............................    128 (69%) Cael gafael ar rifau ffôn........................   105 (56%) 
  Sicrhau bod rhywun yn gofalu am eich 

dibynyddion..........................................  
  29 (16%) Arall ......................................................   7 (4%) 

 

C3.2 Pan wnaethoch gyrraedd yma gyntaf, a gawsoch unrhyw un o’r problemau canlynol? (Ticiwch bob un sy’n 
berthnasol ichi.) 

  Nid oedd gennyf unrhyw broblemau...    52 (31%) Poeni am arian ........................................    48 (29%) 
  Colli eich pethau .....................................    24 (14%) Teimlo’n isel neu eich bod am ladd eich hun   30 (18%) 
  Problemau tai..........................................    45 (27%) Problemau iechyd ...................................    36 (22%) 
  Cysylltu gyda’ch cyflogwr........................    11 (7%) Angen eich amddiffyn rhag carcharorion 

eraill ........................................................  
  12 (7%) 

  Cysylltu gyda theulu................................    47 (28%) Cael gafael ar rifau ffôn...........................    39 (23%) 
  Sicrhau bod rhywun yn gofalu am eich 

dibynyddion.............................................  
  10 (6%) Arall .........................................................    6 (4%) 

 

C3.3 Atebwch y cwestiynau canlynol am gael eich derbyn: 
  Do Naddo Ddim yn cofio 
 A gawsoch eich gweld gan aelod o’r gwasanaethau iechyd?   172 (89%)   13 (7%)   8 (4%) 
 Pan gawsoch eich chwilio, a gafodd hyn ei wneud mewn 

ffordd barchus?  
  154 (81%)   32 (17%)   5 (3%) 
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C3.4 Ar y cyfan, sut oeddech chi’n teimlo y cawsoch eich trin wrth gael eich derbyn? 
 Yn dda iawn Yn dda Yr un o'r ddau Yn wael Yn wael iawn Ddim yn cofio 
   11 (6%)   89 (46%)   49 (26%)   29 (15%)   12 (6%)   2 (1%) 

 
C3.5 Ar y diwrnod ichi gyrraedd, a gynigiwyd gwybodaeth am y pethau canlynol ichi? (Ticiwch bob un sy’n 

berthnasol ichi.) 
  Gwybodaeth am beth fyddai’n digwydd ichi .....................................................................................  84 (47%) 
  Gwybodaeth am ba gymorth oedd ar gael i bobl sy’n teimlo’n isel neu eu bod am ladd eu hunain .  71 (40%) 
  Gwybodaeth am sut i ofyn am bethau..............................................................................................  62 (35%) 
  Gwybodaeth am eich hawl i gael ymweliadau..................................................................................  92 (51%) 
  Gwybodaeth am wasanaethau iechyd ............................................................................................  80 (45%) 
  Gwybodaeth am y gaplaniaeth.........................................................................................................  68 (38%) 
  Ni chynigiwyd unrhyw wybodaeth imi .........................................................................................  54 (30%) 

 
C3.6 Ar y diwrnod ichi gyrraedd, a gynigiwyd y pethau canlynol ichi? (Ticiwch bob un sy’n berthnasol ichi.) 
  Pecyn ysmygwr / dim-ysmygwr ....................................................................................................   169 (88%) 
  Y cyfle i gael cawod .....................................................................................................................   51 (27%) 
  Y cyfle i wneud galwad ffôn am ddim ...........................................................................................   158 (82%) 
  Rhywbeth i’w fwyta.......................................................................................................................   170 (89%) 
  Ni chefais unrhyw beth ..............................................................................................................   2 (1%) 

 
C3.7 A wnaethoch gwrdd ag unrhyw un o’r bobl ganlynol o fewn y 24 awr gyntaf ichi gyrraedd yn y carchar hwn? 

(Ticiwch bob un sy’n berthnasol ichi.) 
  Caplan neu arweinydd crefyddol ..................................................................................................   84 (45%) 
  Rhywun o’r gwasanaethau iechyd................................................................................................   135 (72%) 
  Gwrandäwr / Samariaid................................................................................................................   35 (19%) 
  Ni welais yr un o’r bobl hyn.......................................................................................................   32 (17%) 

 
C3.8 A gawsoch fynediad at siop y carchar / y ffreutur o fewn y 24 awr gyntaf ichi gyrraedd y carchar hwn? 
   Do................................................................................................................................................   36 (19%) 
  Naddo...........................................................................................................................................   153 (81%) 

 
C3.9 A oeddech yn teimlo’n ddiogel ar eich noson gyntaf yma? 
  Oeddwn............................................................................................................................................  145 (76%) 
  Nag oeddwn .....................................................................................................................................  41 (21%) 
  Ddim yn cofio ...................................................................................................................................  6 (3%) 

 
C3.10 Pa mor fuan ar ôl cyrraedd wnaethoch chi fynd ar gwrs cynefino? 
  Nid wyf wedi bod ar unrhyw gwrs cynefino.............................................................................   16 (8%) 
  O fewn yr wythnos gyntaf .............................................................................................................   125 (65%) 
  Ar ôl mwy nag wythnos ................................................................................................................   41 (21%) 
  Ddim yn cofio ...............................................................................................................................   9 (5%) 

 
C3.11 A oedd y cwrs cynefino yn sôn am bopeth oedd angen ichi ei wybod am y carchar? 
  Nid wyf wedi bod ar unrhyw gwrs cynefino.................................................................................  16 (9%) 
  Oedd ................................................................................................................................................  99 (53%) 
  Nag oedd..........................................................................................................................................  58 (31%) 
  Ddim yn cofio ...................................................................................................................................  14 (7%) 

 
 Adran 4: Hawliau cyfreithiol a charcharu parchus 

 
C4.1 Pa mor hawdd ydyw i chi: 
  Hawdd iawn Hawdd Yr un o'r 

ddau 
Anodd Anodd iawn Ddim yn 

berthnasol 
 Cael gair gyda'ch twrne neu 

gynrychiolydd cyfreithiol? 
  17 (9%)   73 (39%)   27 (14%)   46 (24%)   13 (7%)   12 (6%) 
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 Mynychu ymweliadau cyfreithiol?   21 (11%)   94 (51%)   26 (14%)   20 (11%)   7 (4%)   15 (8%) 
 Cael gafael ar wybodaeth fechnïaeth?   6 (3%)   41 (23%)   38 (21%)   24 (13%)   24 (13%)   45 (25%) 

 
C4.2 A ydyw’r staff yma erioed wedi agor llythyrau gan eich twrne neu gynrychiolydd cyfreithiol pan nad oeddech 

chi gyda nhw? 
  Heb gael unrhyw lythyrau..............................................................................................................  23 (12%) 
  Do.....................................................................................................................................................  96 (51%) 
  Naddo...............................................................................................................................................  69 (37%) 

 
C4.3 Atebwch y cwestiynau canlynol am yr adain / uned lle’r ydych yn byw ar hyn o bryd: 
  Ydw / 

Ydy 
Nac ydw 

/ ydy 
Ddim yn 
gwybod 

Ddim yn 
berthnasol 

 A ydych fel arfer yn cael cynnig digon o ddillad glân, addas am yr wythnos?   90 
(48%) 

  74 
(39%) 

  4 (2%)   21 
(11%) 

 A ydych fel arfer yn gallu cael cawod pob dydd?   186 
(97%) 

  5 (3%)   1 (1%)   0 (0%) 

 A ydych fel arfer yn derbyn dillad gwely glân pob wythnos?   170 
(89%) 

  18 (9%)   2 (1%)   1 (1%) 

 A ydych fel arfer yn cael eitemau i lanhau eich cell pob wythnos?   114 
(61%) 

  71 
(38%) 

  3 (2%)   0 (0%) 

 A oes rhywun yn ateb y gloch yn eich cell o fewn pum munud fel arfer?   55 
(29%) 

  120 
(64%) 

  13 (7%)   0 (0%) 

 A ydyw fel arfer yn ddigon tawel ichi fedru ymlacio neu gysgu yn eich cell wedi 
nos? 

  103 
(57%) 

  76 
(42%) 

  2 (1%)   1 (1%) 

 A fedrwch fel arfer gael gafael ar eich pethau mewn storfa os oes angen?   52 
(28%) 

  81 
(43%) 

  47 
(25%) 

  7 (4%) 

 
C4.4 Sut beth yw’r bwyd yma? 
 Da iawn Da Yr un o'r ddau Gwael Gwael iawn 
   2 (1%)   33 (17%)   53 (28%)   51 (27%)   53 (28%) 

 
C4.5 A ydyw’r siop / ffreutur yn gwerthu amrywiaeth boddhaol o fwydydd at eich anghenion? 
  Nid wyf wedi prynu unrhyw beth eto ........................................................................................   7 (4%) 
   Ydy ..............................................................................................................................................   125 (66%) 
  Nac ydy ........................................................................................................................................   57 (30%) 

 
C4.6 A ydyw’n hawdd neu’n anodd cael gafael ar: 
  Hawdd iawn Hawdd Yr un o'r ddau Anodd Anodd iawn Ddim yn 

gwybod 
 Ffurflen gwyno   82 (43%)   85 (45%)   8 (4%)   6 (3%)   1 (1%)   8 (4%) 
 Ffurflen gais   78 (41%)   89 (47%)   9 (5%)   9 (5%)   2 (1%)   2 (1%) 

 
C4.7 A ydych wedi gwneud cais? 
   Do....................................................................................................................................................  160 (85%) 
  Naddo...............................................................................................................................................  28 (15%) 

 
C4.8 Atebwch y cwestiynau canlynol am geisiadau:  

(Os nad ydych wedi gwneud cais, ticiwch yr opsiwn ‘heb wneud cais’.) 
  Heb wneud cais  Ydynt Nac ydynt 
 A ydych yn teimlo bod ceisiadau yn cael eu trin yn deg?   28 (15%)   88 (47%)   70 (38%) 
 A ydych yn teimlo bod ceisiadau yn cael eu trin yn brydlon (o fewn saith 

diwrnod)? 
  28 (16%)   61 (34%)   91 (51%) 

 
C4.9 A ydych wedi gwneud cwyn? 
   Do................................................................................................................................................   74 (39%) 
  Naddo...........................................................................................................................................   117 (61%) 
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C4.10 Atebwch y cwestiynau canlynol am gwynion:  
(Os nad ydych wedi gwneud cwyn, ticiwch yr opsiwn ‘heb wneud cwyn’.) 

  Heb wneud 
cwyn 

 Ydynt / Do Nac ydynt / 
Naddo 

 A ydych yn teimlo bod cwynion yn cael eu trin yn deg?   117 (61%)   27 (14%)   48 (25%) 
 A ydych yn teimlo bod cwynion yn cael eu trin yn brydlon (o fewn saith 

diwrnod)? 
  117 (62%)   29 (15%)   42 (22%) 

 A gawsoch wybodaeth am sut i wneud apêl?   60 (34%)   43 (24%)   74 (42%) 
 

C4.11 A ydych erioed wedi cael eich gorfodi neu eich cymell i dynnu cwyn yn ôl ers ichi fod yn y carchar hwn? 
  Nid wyf wedi gwneud cwyn ...........................................................................................................  117 (62%) 
  Do.....................................................................................................................................................  17 (9%) 
  Naddo...............................................................................................................................................  56 (29%) 

 
C4.12 Pa mor hawdd neu anodd ydyw ichi gael gweld y Bwrdd Monitro Annibynnol? 
 Ddim yn gwybod 

pwy ydyn nhw 
Hawdd iawn Hawdd Yr un o'r ddau Anodd Anodd iawn 

   55 (29%)   15 (8%)   45 (24%)   44 (23%)   18 (9%)   13 (7%) 
 

C4.13 Pa lefel ydych chi ar y cynllun Cymhellion ac Ennill Breintiau (IEP)?  
  Ddim yn gwybod beth yw’r cynllun IEP ......................................................................................  14 (7%) 
  Uwch ...............................................................................................................................................  78 (41%) 
  Safonol .............................................................................................................................................  94 (49%) 
  Sylfaenol ..........................................................................................................................................  4 (2%) 
  Ddim yn gwybod...............................................................................................................................  2 (1%) 

 
C4.14 A ydych yn teimlo y cawsoch eich trin yn deg yn eich profiad chi o fod ar y cynllun IEP?  
  Ddim yn gwybod beth yw’r cynllun IEP ...................................................................................   14 (8%) 
  Do ................................................................................................................................................   102 (55%) 
  Naddo ..........................................................................................................................................   53 (29%) 
  Ddim yn gwybod...........................................................................................................................   16 (9%) 

 
C4.15 A ydyw’r gwahanol lefelau ar y cynllun IEP yn eich cymell i newid eich ymddygiad? 
  Ddim yn gwybod beth yw’r cynllun IEP ...................................................................................   14 (8%) 
  Ydy ...............................................................................................................................................   103 (57%) 
   Nac ydy .......................................................................................................................................   54 (30%) 
  Ddim yn gwybod...........................................................................................................................   10 (6%) 

 
C4.16 Atebwch y cwestiynau canlynol am y carchar hwn:  
  Do  Naddo 
 Yn y chwe mis diwethaf, a oes unrhyw aelod o’r staff wedi eich 'ffrwyno' yn 

gorfforol (C&R)?  
  21 (11%)   172 (89%) 

 Yn y chwe mis diwethaf a ydych wedi treulio noson yn yr uned wahanu / gofal 
a gwahanu?  

  24 (13%)   167 (87%) 

 
C4.17 Atebwch y cwestiynau canlynol am eich crefydd: 
  Ydw / 

Medraf 
 Nac ydw / 
Na fedraf 

Ddim yn 
gwybod / 

berthnasol 
 A ydych yn teimlo bod eich credoau crefyddol yn cael eu parchu?   93 (49%)   23 (12%)   73 (39%) 
 Fedrwch chi siarad yn breifat gydag arweinydd eich ffydd os oes angen 

arnoch?  
  86 (46%)   18 (10%)   85 (45%) 

  
C4.18 Fedrwch chi siarad gyda Gwrandäwr ar unrhyw adeg? 
 Medraf  Na fedraf Ddim yn gwybod 
   113 (59%)   13 (7%)   66 (34%) 
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C4.19 Atebwch y cwestiynau canlynol am staff y carchar hwn: 
  Oes / Ydynt  Nag oes / Nac 

ydynt 
 A oes aelod o staff y teimlwch y gallwch ofyn am help iddynt os oes problem 

gennych? 
  142 (74%)   50 (26%) 

 A ydyw y rhan fwyaf o’r staff yn eich trin yn barchus?   126 (67%)   63 (33%) 
 

 Adran 5: Diogelwch 
 

C5.1 A ydych erioed wedi teimlo’n anniogel yn y carchar hwn? 
  Do........................................................  66 (34%)  
  Naddo..................................................  126 (66%)  

 
C5.2 A ydych yn teimlo’n anniogel yn y carchar hwn ar y funud? 
  Ydw .....................................................  24 (13%)  
   Nac ydw .............................................  168 (88%)  

 
C5.3 Ym mha le yn y carchar hwn ydych chi wedi / yn teimlo’n anniogel? (Ticiwch bob un sy’n berthnasol ichi.) 
  Erioed wedi teimlo’n anniogel..............  125 (66%) Ar adegau pryd bwyd...............................   17 (9%) 
  Ym mhob man.........................................  16 (9%) Yn y gwasanaethau iechyd......................   16 (9%) 
  Yn yr uned wahanu .................................  6 (3%) Yn yr ystafell ymweld...............................   7 (4%) 
  Yn y mannau cymdeithasu ......................  18 (10%) Yng nghawodydd yr adain .......................   15 (8%) 
  Yn y dderbynfa ........................................  3 (2%) Yng nghawodydd y gampfa .....................   6 (3%) 
  Yn y gampfa ............................................  10 (5%) Yn y coridorau / ar y grisiau.....................   8 (4%) 
  Mewn iard ymarfer corff ..........................  14 (7%) Ar eich landing / adain .............................   12 (6%) 
  Yn y gwaith..............................................  7 (4%) Yn eich cell ..............................................   14 (7%) 
  Wrth symud o gwmpas............................  20 (11%) Mewn gwasanaethau crefyddol ...............   4 (2%) 
  Yn eich dosbarth addysg.........................  5 (3%)   

 
C5.4 A ydych wedi cael eich fictimeiddio gan garcharor arall neu grŵp o garcharorion yma? 
  Do........................................................  33 (17%)  
   Naddo.................................................  158 (83%)  Os Naddo, ewch i gwestiwn 5.6 

 
C5.5 Os Do, am beth oedd y digwyddiad(au)? (Ticiwch bob un sy’n berthnasol ichi.) 
  Sylwadau sarhaus (amdanoch chi, eich 

teulu neu ffrindiau) ..................................
  14 (7%) Oherwydd eich rhywioldeb ......................   2 (1%) 

  Cam-drin corfforol (cael eich taro, cicio 
neu ymosod arnoch) ...............................

  12 (6%) Oherwydd bod gennych anabledd ...........   5 (3%) 

  Cam-drin rhywiol .....................................  1 (1%) Oherwydd eich credoau crefyddol ...........   2 (1%) 
  Oherwydd eich hil neu darddiad ethnig ...  3 (2%) Oherwydd eich oed .................................   4 (2%) 
  Oherwydd cyffuriau .................................  6 (3%) Oherwydd eich bod yn dod o ran 

wahanol o’r wlad i’r lleill ........................... 
  6 (3%) 

  Rhywun wedi cymryd eich cantîn / 
pethau .....................................................

  8 (4%) Oherwydd eich trosedd............................   4 (2%) 

  Oherwydd eich bod yn newydd yma .......  11 (6%) Oherwydd materion cysylltiedig â gang ...   6 (3%) 
 

C5.6 A ydych wedi cael eich fictimeiddio gan aelod o’r staff neu grŵp o staff yma? 
  Do........................................................  44 (23%)  
   Naddo.................................................  144 (77%)  Os Naddo, ewch i gwestiwn 5.8 

 

C5.7 Os Do, am beth oedd y digwyddiad(au)? (Ticiwch bob un sy’n berthnasol ichi.) 
  Sylwadau sarhaus (amdanoch chi, eich 

teulu neu ffrindiau) ..................................
  15 (8%) Oherwydd bod gennych anabledd ...........   2 (1%) 

  Cam-drin corfforol (cael eich taro, cicio 
neu ymosod arnoch) ...............................

  5 (3%) Oherwydd eich credoau crefyddol ...........   1 (1%) 

  Cam-drin rhywiol .....................................  0 (0%) Oherwydd eich oed .................................   2 (1%) 
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  Oherwydd eich hil neu darddiad ethnig ...  6 (3%) Oherwydd eich bod yn dod o ran 
wahanol o’r wlad i’r lleill ........................... 

  7 (4%) 

  Oherwydd cyffuriau .................................  11 (6%) Oherwydd eich trosedd............................   7 (4%) 
  Oherwydd eich bod yn newydd yma .......  14 (7%) Oherwydd materion cysylltiedig â gang ...   4 (2%) 
  Oherwydd eich rhywioldeb ......................  1 (1%)   

 
C5.8 Os cawsoch eich fictimeiddio gan garcharorion neu staff, a wnaethoch ei ryportio? 
  Heb gael fy fictimeiddio .................................................................................................................  128 (70%) 
  Do.....................................................................................................................................................  18 (10%) 
  Naddo...............................................................................................................................................  37 (20%) 

 
C5.9 A ydych erioed wedi cael eich bwlio neu eich bygwth gan garcharor / grŵp o garcharorion yma?  
  Do.................................................................................................................................................   43 (23%) 
   Naddo..........................................................................................................................................   147 (77%) 

 
C5.10 A ydych erioed wedi cael eich bwlio neu eich bygwth gan aelod o staff / grŵp o staff yma? 
  Do.................................................................................................................................................   40 (21%) 
  Naddo...........................................................................................................................................   149 (79%) 

 
C5.11 A ydyw’n hawdd neu’n anodd cael gafael ar gyffuriau anghyfreithlon yn y carchar hwn? 
 Hawdd iawn Hawdd Yr un o'r ddau Anodd Anodd iawn Ddim yn gwybod 
   33 (18%)   23 (12%)   17 (9%)   16 (9%)   12 (6%)   87 (46%) 

 
 Adran 6: Gwasanaethau Iechyd 

 
C6.1 Pa mor hawdd neu anodd ydyw ichi gael gweld y bobl ganlynol? 
  Ddim yn 

gwybod 
Hawdd iawn Hawdd Yr un o'r ddau Anodd Anodd iawn 

 Y meddyg   19 (10%)   15 (8%)   40 (21%)   30 (16%)   59 (31%)   27 (14%) 
 Y nyrs   17 (9%)   26 (14%)   70 (37%)   27 (14%)   31 (17%)   16 (9%) 
 Y deintydd    32 (17%)   3 (2%)   7 (4%)   10 (5%)   57 (30%)   78 (42%) 
 Yr optegydd    75 (40%)   5 (3%)   10 (5%)   14 (7%)   40 (21%)   43 (23%) 

 
C6.2 A ydych yn gallu gweld fferyllydd? 
  Ydw ..................................................................................................................................................  119 (70%) 
   Nac ydw ..........................................................................................................................................  50 (30%) 

 
C6.3 Beth ydych yn ei feddwl o ansawdd y gwasanaeth iechyd gan y bobl ganlynol? 
  Heb fod Da iawn Da Yr un o'r ddau Gwael Gwael iawn 
 Y meddyg   37 (20%)   17 (9%)   51 (27%)   33 (18%)   27 (15%)   21 (11%) 
 Y nyrs   27 (14%)   18 (10%)   69 (37%)   34 (18%)   24 (13%)   15 (8%) 
 Y deintydd    64 (35%)   8 (4%)   32 (17%)   22 (12%)   27 (15%)   32 (17%) 
 Yr optegydd    107 (58%)   7 (4%)   20 (11%)   19 (10%)   12 (7%)   18 (10%) 

 
C6.4 Beth ydych yn ei feddwl o ansawdd cyffredinol y gofal iechyd yma? 
 Heb fod  Da iawn Da Yr un o'r ddau Gwael Gwael iawn 
   25 (14%)   9 (5%)   51 (28%)   32 (17%)   41 (22%)   27 (15%) 

 
C6.5 A ydych yn cymryd moddion ar hyn o bryd? 
  Ydw ..............................................................................................................................................   73 (38%) 
   Nac ydw ......................................................................................................................................   118 (62%) 

 
C6.6 Os ydych yn cymryd unrhyw foddion, a ydych yn cael eu cadw yn eich cell? 
  Ddim yn cymryd moddion .............................................................................................................  118 (62%) 
  Ydw ..................................................................................................................................................  46 (24%) 
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   Nac ydw ..........................................................................................................................................  26 (14%) 
 

C6.7 A ydych yn teimlo bod gennych unrhyw broblemau iechyd meddwl neu emosiynol? 
  Oes...............................................................................................................................................   45 (25%) 
   Nag oes.......................................................................................................................................   137 (75%) 

 
C6.8 A ydyw eich problemau iechyd meddwl / lles emosiynol yn derbyn sylw gan unrhyw un o’r canlynol? (Ticiwch 

bob un sy’n berthnasol ichi.) 
  Dim problemau / ddim yn derbyn unrhyw help ..............................................................................  150 (84%) 
  Meddyg ...............................................................................................................................................  16 (9%) 
  Nyrs.....................................................................................................................................................  9 (5%) 
  Seiciatrydd ..........................................................................................................................................  10 (6%) 
  Tîm mewn-gymorth iechyd meddwl.....................................................................................................  4 (2%) 
  Cwnselydd...........................................................................................................................................  3 (2%) 
  Arall .....................................................................................................................................................  7 (4%) 

 
C6.9 A oedd gennych broblem gyda’r canlynol pan ddaethoch i’r carchar hwn? 
  Oedd  Nag oedd 
 Cyffuriau   78 (43%)   102 (57%) 
 Alcohol   49 (30%)   115 (70%) 

 
C6.10 A ydych wedi dod i gael problem gyffuriau ers ichi fod yn y carchar hwn? 
  Do.................................................................................................................................................   24 (13%) 
  Naddo...........................................................................................................................................   165 (87%) 

 
C6.11 A wyddoch gyda phwy i gysylltu yn y carchar hwn i gael help gyda’ch problem gyffuriau neu alcohol? 
  Gwn..................................................................................................................................................  79 (42%) 
   Na wn ..............................................................................................................................................  25 (13%) 
  Nid oedd / oes gennyf broblem gyffuriau neu alcohol................................................................  86 (45%) 

 
C6.12 A ydych wedi derbyn unrhyw gymorth neu ymyriad (gan gynnwys CARAT, Gwasanaethau Iechyd, ayb) ar 

gyfer eich problem gyffuriau / alcohol yn y carchar hwn? 
  Do.....................................................................................................................................................  64 (34%) 
  Naddo...............................................................................................................................................  41 (21%) 
  Nid oedd / oes gennyf broblem gyffuriau neu alcohol................................................................  86 (45%) 

 
C6.13 A oedd yr ymyriad neu’r cymorth a gawsoch, yn y carchar hwn, yn help? 
  Oedd ............................................................................................................................................   47 (25%) 
   Nag oedd.....................................................................................................................................   15 (8%) 
  Nid oedd gennyf broblem / heb dderbyn help .........................................................................   127 (67%) 

 
C6.14 A ydych yn meddwl y bydd gennych broblem gyda’r canlynol pan fyddwch yn gadael y carchar hwn? 
  Bydd  Na fydd Ddim yn 

gwybod 
 Cyffuriau   33 (18%)   127 (68%)   26 (14%) 
 Alcohol   18 (10%)   128 (74%)   26 (15%) 

 
C6.15 A wyddoch bwy allai eich helpu yn y carchar hwn i gysylltu gyda gwasanaethau cyffuriau neu alcohol allanol 

ar ôl ichi gael eich rhyddhau? 
  Gwn..............................................................................................................................................   43 (24%) 
  Na wn ...........................................................................................................................................   26 (14%) 
  Ddim yn berthnasol ......................................................................................................................   113 (62%) 
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 Adran 7: Gweithgareddau i bwrpas 
 

C7.1 A ydych yn cymryd rhan mewn unrhyw un o’r gweithgareddau hyn ar y funud? (Ticiwch bob un sy’n 
berthnasol ichi.) 

  Swydd yn y carchar ..........................................................................................................................  112 (60%) 
  Hyfforddiant sgiliau neu alwedigaethol.............................................................................................  20 (11%) 
  Addysg (gan gynnwys sgiliau sylfaenol)...........................................................................................  30 (16%) 
  Rhaglenni ymddygiad troseddol .......................................................................................................  21 (11%) 
  Ddim yn cymryd rhan mewn unrhyw un o’r rhain .......................................................................  56 (30%) 

 
C7.2 Os ydych wedi cymryd rhan mewn unrhyw un o’r rhain yn y carchar hwn, a ydych yn meddwl y bydd o 

gymorth ichi ar ôl ichi gael eich rhyddhau? 
  Heb gymryd 

rhan 
Bydd  Na fydd Ddim yn 

gwybod 
 Swydd yn y carchar   59 (34%)   67 (38%)   38 (22%)   11 (6%) 
 Hyfforddiant sgiliau neu alwedigaethol   79 (57%)   32 (23%)   13 (9%)   15 (11%) 
 Addysg (gan gynnwys sgiliau sylfaenol)   74 (52%)   43 (30%)   16 (11%)   10 (7%) 
 Rhaglenni ymddygiad troseddol   78 (57%)   32 (23%)   13 (9%)   14 (10%) 

 
C7.3 Pa mor aml ydych chi’n mynd i’r llyfrgell? 
  Ddim eisiau mynd ..........................................................................................................................  37 (20%) 
  Byth ..................................................................................................................................................  60 (32%) 
  Llai nag unwaith yr wythnos .............................................................................................................  33 (18%) 
  Tua unwaith yr wythnos ...................................................................................................................  45 (24%) 
  Mwy nag unwaith yr wythnos ...........................................................................................................  3 (2%) 
  Ddim yn gwybod...............................................................................................................................  10 (5%) 

 
C7.4 Ar gyfartaledd, faint o weithiau ydych chi'n mynd i’r gampfa pob wythnos? 
 Ddim eisiau 

mynd 
0 1 2 Rhwng 3 a 5   Mwy na 5   Ddim yn gwybod 

   21 (11%)   20 (11%)   13 (7%)   27 (14%)   76 (40%)   20 (11%)   11 (6%) 
 

C7.5 Ar gyfartaledd, faint o weithiau ydych chi’n mynd y tu allan i wneud ymarfer corff pob wythnos? 
 Ddim eisiau mynd 0 Rhwng 1 a 2   Rhwng 3 a 5   Mwy na 5  Ddim yn gwybod 
   8 (4%)   5 (3%)   36 (19%)   52 (28%)   79 (42%)   9 (5%) 

 
C7.6 Ar gyfartaledd, faint o oriau ydych chi’n ei dreulio y tu allan i’ch cell yn ystod yr wythnos? (Cofiwch gynnwys 

oriau addysg, yn y gwaith, ac ati) 
  Llai na 2 awr.....................................................................................................................................  16 (9%) 
  Rhwng 2 a 4 awr ..............................................................................................................................  52 (28%) 
  Rhwng 4 a 6 awr ..............................................................................................................................  26 (14%) 
  Rhwng 6 a 8 awr ..............................................................................................................................  21 (11%) 
  Rhwng 8 a 10 awr ............................................................................................................................  31 (17%) 
  10 awr neu fwy .................................................................................................................................  24 (13%) 
  Ddim yn gwybod...............................................................................................................................  16 (9%) 

 
C7.7 Ar gyfartaledd, faint o weithiau ydych chi’n cymdeithasu pob wythnos? 
 Ddim eisiau mynd 0 Rhwng 1 a 2   Rhwng 3 a 5   Mwy na 5   Ddim yn gwybod 
   1 (1%)   0 (0%)   13 (7%)   19 (10%)   148 (79%)   6 (3%) 

 
C7.8 Pa mor aml y mae’r staff fel arfer yn siarad gyda chi yn ystod amser cymdeithasu? 
  Ddim yn mynd i gymdeithasu .......................................................................................................  7 (4%) 
  Byth ..................................................................................................................................................  37 (20%) 
  Pur anaml.........................................................................................................................................  40 (22%) 
  Peth o’r amser ..................................................................................................................................  62 (34%) 
  Y rhan fwyaf o'r amser .....................................................................................................................  31 (17%) 
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  Drwy’r amser ....................................................................................................................................  8 (4%) 
 

 Adran 8: Adsefydlu 
 

C8.1 Pryd wnaethoch chi gyfarfod eich swyddog personol am y tro cyntaf? 
  Rwyf dal heb ei gyfarfod ef / hi .....................................................................................................  64 (34%) 
  O fewn yr wythnos gyntaf .................................................................................................................  57 (30%) 
  Ar ôl mwy nag wythnos ....................................................................................................................  37 (20%) 
  Ddim yn cofio ...................................................................................................................................  31 (16%) 

 
C8.2 Pa mor barod i helpu yw eich swyddog personol yn eich barn chi? 
 Nid oes gennyf 

swyddog 
personol / dal heb 
ei gyfarfod ef / hi 

Parod iawn i helpu Parod i helpu Yr un o'r ddau Ddim yn barod 
iawn i helpu 

Ddim yn barod i 
helpu o gwbl 

   64 (34%)   26 (14%)   44 (23%)   28 (15%)   18 (10%)   9 (5%) 
 

C8.3 A oes gennych gynllun dedfrydu / OASys? 
  Heb gael dedfryd ............................................................................................................................  14 (8%) 
  Oes...................................................................................................................................................  89 (48%) 
  Nag oes............................................................................................................................................  82 (44%) 

 
C8.4 Faint o gyfraniad a wnaethoch at ddatblygu eich cynllun dedfrydu? 
  Nid oes gennyf gynllun dedfrydu / OASys...................................................................................  96 (52%) 
  Cyfraniad mawr ................................................................................................................................  23 (13%) 
  Cyfraniad..........................................................................................................................................  32 (17%) 
  Yr un o'r ddau...................................................................................................................................  9 (5%) 
  Dim cyfraniad mawr .........................................................................................................................  15 (8%) 
  Dim cyfraniad o gwbl ........................................................................................................................  8 (4%) 

 
C8.5 Allwch chi gyflawni pob un neu rai o dargedau eich cynllun dedfrydu yn y carchar hwn? 
  Nid oes gennyf gynllun dedfrydu / OASys...................................................................................  96 (53%) 
  Medraf ..............................................................................................................................................  66 (36%) 
   Na fedraf .........................................................................................................................................  20 (11%) 

 
C8.6 A oes cynlluniau ichi gyflawni pob un / rhai o dargedau eich cynllun dedfrydu mewn carchar arall? 
  Nid oes gennyf gynllun dedfrydu / OASys...................................................................................  96 (53%) 
  Oes...................................................................................................................................................  33 (18%) 
   Nag oes...........................................................................................................................................  52 (29%) 

 
C8.7 A ydych yn teimlo bod unrhyw aelod o staff wedi eich helpu i roi sylw i’ch ymddygiad troseddol yn y carchar 

hwn? 
  Heb gael dedfryd ........................................................................................................................   14 (8%) 
  Do.................................................................................................................................................   48 (26%) 
  Naddo...........................................................................................................................................   122 (66%) 

 
C8.8 A ydych yn teimlo bod aelod o staff wedi eich helpu i baratoi ar gyfer cael eich rhyddhau? 
  Do.................................................................................................................................................   26 (14%) 
  Naddo...........................................................................................................................................   161 (86%) 

 
C8.9 A ydych wedi cael unrhyw broblem yn anfon neu’n derbyn post? 
  Do.................................................................................................................................................    64 (34%) 
  Naddo...........................................................................................................................................    108 (57%) 
  Ddim yn gwybod...........................................................................................................................    17 (9%) 
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C8.10 A ydych wedi cael problemau yn cael mynediad at y ffôn yma? 
  Do.................................................................................................................................................    46 (24%) 
  Naddo...........................................................................................................................................    135 (71%) 
  Ddim yn gwybod...........................................................................................................................    8 (4%) 

 

C8.11 A gawsoch ymweliad yn yr wythnos gyntaf yr oeddech yma? 
  Heb fod yma am wythnos eto....................................................................................................    16 (8%) 
  Do.................................................................................................................................................    37 (20%) 
  Naddo...........................................................................................................................................    130 (69%) 
  Ddim yn cofio ...............................................................................................................................    6 (3%) 

 

C8.12 Faint o ymweliadau a gawsoch yn ystod yr wythnos ddiwethaf? 
 Heb fod yma am 

wythnos eto 
0 Rhwng 1 a 2  Rhwng 3 a 4  5 neu fwy 

   16 (9%)   93 (50%)   72 (39%)   3 (2%)   1 (1%) 
 

C8.13 Sut ydych chi a'ch teulu / ffrindiau fel arfer yn cael eich trin gan y staff ymweld? 
  Heb gael unrhyw ymweliadau .......................................................................................................   34 (18%) 
  Yn dda iawn .....................................................................................................................................   23 (13%) 
  Yn dda..............................................................................................................................................   58 (32%) 
  Yr un o'r ddau...................................................................................................................................   29 (16%) 
  Yn wael ............................................................................................................................................   20 (11%) 
  Yn wael iawn ....................................................................................................................................   7 (4%) 
  Ddim yn gwybod...............................................................................................................................   13 (7%) 

 

C8.14 A ydych wedi cael eich helpu i gadw mewn cysylltiad gyda’ch teulu / ffrindiau yn y carchar hwn? 
  Do.................................................................................................................................................   68 (37%) 
  Naddo...........................................................................................................................................   117 (63%) 

 

C8.15 A wyddoch gyda phwy i gysylltu i gael help gyda’r canlynol yn y carchar hwn? (Ticiwch bob un sy’n 
berthnasol ichi.) 

  Ni wn gyda phwy i gysylltu gyda nhw ......   98 (58%) Help gyda fy sefyllfa ariannol i baratoi ar gyfer 
cael fy rhyddhau................................................  

30 (18%) 

  I gynnal fy mherthynas gyda phobl...............   31 (18%) I hawlio budd-daliadau ar ôl imi gael fy rhyddhau
..........................................................................  

50 (30%) 

  I osgoi cael perthynas ddrwg gyda phobl .....   24 (14%) I drefnu lle mewn coleg / addysg barhaus ar ôl 
cael fy rhyddhau................................................  

30 (18%) 

  I ddod o hyd i waith ar ôl cael fy rhyddhau ...   35 (21%) I barhau i dderbyn gwasanaethau iechyd ar ôl 
cael fy rhyddhau................................................  

29 (17%) 

  I ddod o hyd i le i fyw ar ôl cael fy rhyddhau   53 (31%) I agor cyfrif banc................................................  24 (14%) 
 

C8.16 A ydych yn meddwl y bydd gennych broblem gyda’r pethau canlynol ar ôl ichi gael eich rhyddhau? (Ticiwch 
bob un sy’n berthnasol ichi.) 

  Dim problemau ...........................................   67 (37%) Help gyda fy sefyllfa ariannol i baratoi ar gyfer 
cael fy rhyddhau................................................  

46 (26%) 

  Cynnal fy mherthynas gyda phobl ................   25 (14%) Hawlio budd-daliadau ar ôl imi gael fy rhyddhau 55 (31%) 
  Osgoi cael perthynas ddrwg gyda phobl ......   30 (17%) Trefnu lle mewn coleg / addysg barhaus ar ôl 

cael fy rhyddhau................................................  
45 (25%) 

  Dod o hyd i waith ar ôl cael fy rhyddhau.......   93 (52%) Parhau i dderbyn gwasanaethau iechyd ar ôl cael 
fy rhyddhau .......................................................  

28 (16%) 

  Dod o hyd i le i fyw ar ôl cael fy rhyddhau ....   60 (34%) Agor cyfrif banc .................................................  44 (25%) 
 

C8.17 A ydych wedi gwneud unrhyw beth, neu a oes unrhyw beth wedi digwydd ichi yn y carchar hwn, a fydd yn 
eich gwneud yn llai tebygol o droseddu yn y dyfodol? 

  Heb gael dedfryd ............................................................................................................................  14 (8%) 
  Do.....................................................................................................................................................  84 (46%) 
  Naddo...............................................................................................................................................  85 (46%) 

 


