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Rhagarweiniad 

Carchar lleol mawr Fictoraidd yng nghanol y ddinas yw CEM Caerdydd, ac mae iddo hefyd 
swyddogaeth hyfforddi. Fel llawer o garchardai, rhaid iddo reoli llu o anawsterau, gan gynnwys 
gorlenwi, seilwaith sy'n heneiddio a phoblogaeth o garcharorion amrywiol sy'n mynd a dod a'r 
rheini'n aml yn anghenus – ac weithiau'n heriol. Felly, mae'n beth i'w ganmol bod yr arolygiad 
dilynol dirybudd hwn yn gallu cadarnhau bod y carchar yn dal yn lle pwrpasol a diogel yn ei 
hanfod, sy'n canolbwyntio'n briodol ar ei swyddogaeth ailsefydlu. 
 
Er gwaethaf cyfres drist iawn o farwolaethau yn y carchar, roedd Caerdydd yn dal i ddarparu 
amgylchedd a oedd yn ei hanfod yn un diogel. Roeddent wedi canolbwyntio mwy, a hynny'n 
briodol, ar waith atal hunanladdiad, ac ar ddysgu'r gwersi a allai atal marwolaethau yn y 
dyfodol. Roedd y diwrnodau cyntaf dan glo'n cael eu rheoli'n foddhaol, er bod staff y 
dderbynfa'n straffaglu i ymdrin â throsiant cyson y carcharorion. Roedd y gwaith atal bwlio'n 
gadarn a lefel yr ymosodiadau'n isel.  
 
Roedd y trefniadau diogelwch yn effeithiol ac ar y cyfan yn gymesur. I bob golwg, roedd y 
broblem cyffuriau a ddilynai llawer o garcharorion i'r carchar o dan reolaeth gan y sefydliad.  
Serch hynny, nid oedd digon o gynllunio gofal o hyd ar gyfer y rheini a oedd yn straffaglu i 
ymdopi nac ar gyfer carcharorion eraill a oedd yn fregus. At hynny, oherwydd gorlenwi, roedd 
rhai carcharorion bregus yn cael eu lletya yn yr uned cadw-ar-wahân ac felly'n dod o dan y 
drefn fwyaf sylfaenol. Roedd y sefydliad yn aros i gael eglurhad gan reolwyr rhanbarthol ynglŷn 
ag a fyddai'n cadw carcharorion bregus, gan gynnwys troseddwyr rhyw, yn y dyfodol.    
 
Roedd ansawdd a glendid y cyfleusterau byw'n amrywio. Ar y cyfan, roedd y berthynas rhwng 
staff a charcharorion yn dda, ond nid oedd cynllun swyddog personol cyson effeithiol yn gefn i 
hynny. Roedd rhai agweddau ar reoli amrywiaeth heb eu datblygu'n ddigonol. Roedd gofal 
iechyd yn well o lawer. 
 
Roedd yr amser a dreulid y tu allan i'r gell yn amrywio ac roedd digon o amrywiaeth o 
gyfleoedd gwaith ac addysg. Roedd carcharorion yn gallu manteisio'n briodol ac yn deg ar y 
cyfleoedd hyn. Roedd y dull dysgu'n briodol o fodiwlar, gan fynd i'r afael felly ag anghenion 
poblogaeth nad yw ond yno'n aml am gyfnod byr. Roedd cyfleusterau'r llyfrgell a'r cyfleusterau 
ymarfer corff yn foddhaol. 
 
Roedd pwyslais cadarn ar ailsefydlu. Roedd uned rheoli troseddwyr, a chanddi adnoddau da, 
yn sicrhau bod risgiau ac anghenion yn cael eu hasesu'n iawn, ac roedd amrywiaeth o 
wasanaethau ailintegreiddio ar gael i baratoi carcharorion ar gyfer eu rhyddhau. Roedd 
carcharorion a oedd yn bwrw dedfryd oes yn cael cymorth ar lefel sylfaenol. Roedd y 
cyfleusterau ymweld yn wael ond roedd y staff yn ymwneud yn gwrtais ag ymwelwyr ac yn 
gymwynasgar. 
 
Mae'r adroddiad hwn yn un cadarnhaol ar y cyfan ac mae'n dangos bod Caerdydd wedi cynnal 
llawer o'r cynnydd a nodwyd gennym y tro diwethaf inni ymweld, er ein bod yn nodi nifer o 
feysydd lle y gellid gwella eto. Mae hyn i'w ganmol, a chofio'r anawsterau cynhenid sy'n 
wynebu rheolwyr a staff, am fod adeilad y carchar yn heneiddio ac yn orlawn, ac am fod 
poblogaeth y carchar yn newid o hyd a'r risgiau a'r anghenion lu sydd ynghlwm wrth hynny. 
   
 
 
Nigel Newcomen      Medi 2010 
Dirprwy Brif Arolygydd Carchardai Ei Mawrhydi 
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Tudalen Ffeithiau  

Tasg y sefydliad         
Sefydliad mawr Fictoraidd lleol yng nghanol y ddinas yw CEM Caerdydd, ac mae'n gwasanaethu 
llysoedd Cymru a de-orllewin Lloegr yn bennaf. Yn y sefydliad, cedwir oedolion a ddyfarnwyd yn euog, 
carcharorion ar remand a'r rheini sy'n disgwyl cael eu dedfrydu. Bwriedir iddo gadw carcharorion 
categori B ac C, gan gynnwys carcharorion sy'n bwrw dedfryd oes. Mae'r carchar hefyd yn cadw 
carcharorion bregus a throseddwyr rhyw mewn uned ar wahân. Yn ogystal â chyflawni ei swyddogaeth 
leol, bydd Caerdydd hefyd yn cyflawni swyddogaeth hyfforddi, gan ddarparu gweithdai, addysg a 
rhaglenni ymddygiad troseddol. 
 
Sefydliad yr ardal      
Gwasanaeth Cenedlaethol Rheoli Troseddwyr Cymru 
 
Nifer a ddelir  
797 
 
Llety ardystiedig arferol 
555 
 
Capasiti gweithredol 
824 
 
Arolygiad diwethaf  
7–11 Ionawr 2008 
 
Hanes cryno 
Ardalydd Bute a roddodd y safle presennol yng Nghaerdydd ym 1932 i ysgwyddo'r gwaith a wneid gynt 
gan garchar y sir ac i ddarparu carchar newydd a chanolfan cywiro a oedd yn fwy o faint. Adeiladwyd y 
tri bloc Fictoraidd ym 1870 a'r tair adain fodern ym 1996. 
 
Disgrifiad o'r unedau preswyl  
Adain  Uned gweithwyr cyflogedig   172 
Adain A1 Cadw-ar wahân a chamu ymlaen    25  
Adain B   Carcharorion a gafwyd yn euog  143 
Adain B1 Carcharorion bregus      34 
Adain C  Carcharorion Rheol 45    52 
Adain D  Carcharorion statws uwch     59 
Adain E  Carcharorion oes      98 
Adain F  Treialon ac ar remand   150 
Adain F1 Uned cynefino      42 
Adain G  Carcharorion sy'n cael eu dadwenwyno   27 
Gofal iechyd Uned feddygol      2 
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Adran 1: Asesiad carchar iach  

Rhagarweiniad  

CI1 Pwrpas yr arolygiad hwn oedd dilyn trywydd argymhellion ein harolygiad llawn 
diwethaf yn 2008 ac archwilio'r cynnydd ers hynny. Rydym wedi cynnig sylwadau 
ynglŷn â'r mannau hynny lle y gwelwyd gwelliannau sylweddol ac ynglŷn â'r rheini lle 
nad oes fawr neu ddim cynnydd wedi bod, yn ein barn ni, a lle mae angen gwaith eto. 
Mae pob adroddiad arolygu'n cynnwys crynodeb o berfformiad sefydliad o'i gymharu 
â'r model carchar iach. Dyma bedwar maen prawf carchar iach: 

Diogelwch bod pob carcharor, hyd yn oed y mwyaf bregus, yn cael ei 
gadw'n ddiogel 

Parch bod carcharorion yn cael eu trin â pharch at eu hurddas fel 
bodau dynol 

 Gweithgarwch pwrpasol bod carcharorion yn gallu cymryd rhan mewn 
 gweithgarwch sy'n debygol  fod o fudd iddynt, a bod 
 disgwyl iddynt wneud hynny 

 Ailsefydlu bod carcharorion yn cael eu paratoi ar gyfer eu rhyddhau 
 i'r gymuned ac yn cael cymorth i leihau'r tebygolrwydd o 
 aildroseddu. 

CI2 O dan bob prawf, byddwn yn asesu'r canlyniadau i garcharorion ac felly berfformiad 
cyffredinol y sefydliad o'i gymharu â'r prawf. Mewn ambell achos, bydd materion y tu 
hwnt i reolaeth uniongyrchol y sefydliad yn effeithio ar y perfformiad hwn, a bydd 
angen i'r Gwasanaeth Cenedlaethol Rheoli Troseddwyr fynd i'r afael â'r rhain.  
 
- mae'r canlyniadau i garcharorion yn dda ar sail y prawf carchar iach hwn. 
Ni cheir dim tystiolaeth bod effaith niweidiol ar ganlyniadau carcharorion mewn 
unrhyw faes pwysig. 
 
- mae'r canlyniadau i garcharorion yn gymharol dda ar sail y prawf carchar iach 
hwn. 
Ceir tystiolaeth o ganlyniadau niweidiol i garcharorion mewn nifer fach o feysydd yn 
unig. Ar gyfer y mwyafrif, nid oes unrhyw beth o bwys yn peri pryder. Mae 
gweithdrefnau i sicrhau'r canlyniadau ar waith.  
 
- nid yw'r canlyniadau i garcharorion yn ddigon da ar sail y prawf carchar iach 
hwn. 
Ceir tystiolaeth fod effaith niweidiol ar y canlyniadau i garcharorion mewn llawer o 
feysydd neu'n benodol yn y meysydd hynny sydd o'r pwys mwyaf i les carcharorion. 
Mae'r problemau/y pethau sy'n destun pryder, oni roddir sylw iddynt, yn debygol o 
ddod yn feysydd sy'n destun pryder difrifol. 
 
- mae'r canlyniadau i garcharorion yn wael ar sail y prawf carchar iach hwn. 
Ceir tystiolaeth fod yr arferion presennol yn effeithio'n ddifrifol ar y canlyniadau i 
garcharorion. Ni sicrheir bod carcharorion yn cael eu trin yn ddigonol hyd yn oed 
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ac/neu nid yw’r amgylchiadau’n ddigonol ar eu cyfer. Mae gofyn cymryd camau i 
wneud iawn am y sefyllfa ar unwaith.  

CI3 Mae'r Arolygiaeth hon yn cynnal arolygiadau dilynol dirybudd i asesu'r cynnydd o'i 
gymharu ag argymhellion yr arolygiad llawn blaenorol. Penderfynir pa fath o arolygiad 
y dylid ei gynnal yn ôl maint y risg. Cynhelir arolygiadau dilynol byrion pan fydd yr 
arolygiad llawn blaenorol a'n systemau cuddwybodaeth yn awgrymu bod llai o 
bethau'n destun pryder o safbwynt cymharol. Neilltuir digon o amser i'r arolygwyr allu 
arolygu'r cynnydd, a lle bo angen, i nodi meysydd ychwanegol y byddant yn sylwi 
arnynt ac yn meddwl eu bod yn destun pryder. Bydd arolygwyr yn llunio crynodeb 
carchar iach byr, gan nodi'r cynnydd y mae'r sefydliad wedi'i wneud yn y meysydd a 
arolygwyd. Ar sail y dystiolaeth sydd ar gael, penderfynir hefyd a yw'r cynnydd hwn yn 
cadarnhau'r asesiad carchar iach a gedwir gan yr Arolygiaeth ar gyfer pob sefydliad 
ond nas cyhoeddwyd tan ddechrau 2004, ynteu a oes angen diwygio'r asesiad 
hwnnw.  

Diogelwch  

CI4 Yn ein harolygiad yn 2008, gwelwyd bod y canlyniadau i'r carcharorion yn rhesymol 
dda ar sail y prawf carchar iach hwn. Gwnaethom 20 o argymhellion yn y maes hwn, 
ac roedd pump o'r rheini wedi'u cyflawni, un wedi'i gyflawni'n rhannol, 12 heb eu 
cyflawni ac roedd un ohonynt nad oedd bellach yn berthnasol. Rydym wedi gwneud 
35 argymhelliad ychwanegol. 

CI5 Dywedodd carcharorion bod eu profiad yn rhesymol wrth gael eu trosglwyddo i'r 
carchar a siwrnai fer yno oedd hi i'r rhan fwyaf ohonynt. Nid oedd y cyfleusterau 
cyswllt-fideo'n cael eu defnyddio ddigon, a hynny'n bennaf oherwydd rhywfaint o 
gyndynrwydd o du'r llysoedd.  

CI6 Roedd amgylchedd ardal y dderbynfa'n diwallu anghenion nifer y carcharorion a oedd 
yn symud drwyddo. Ni chynigid cawod i bob carcharor, ond cynigid galwad ffôn am 
ddim i bawb. Byddai rhai carcharorion yn treulio gormod o amser yn y dderbynfa. 
Roedd trefniadau'r noson gyntaf yn dda a chesglid gwybodaeth hanfodol cyn lleoli'r 
carcharorion yn yr adeiniau. Roedd llety'r noson gyntaf yn wael; roedd y celloedd yn 
frwnt a rhai'n cynnwys graffiti sarhaus a chelfi oedd wedi'u difrodi.  

CI7 Dywedai'r rhan fwyaf o'r carcharorion fod y rhaglen cynefino'n wael ac nad oeddent 
yn cael gwybod yr hyn yr oedd angen iddynt ei wybod. Byddai staff yr adain yn 
darparu rhaglen cynefino i'r carcharorion a leolid mewn adeiniau eraill ar eu noson 
gyntaf.  

CI8 Roedd saith o garcharorion wedi marw yn y carchar ers yr arolygiad diwethaf, a 
phump o'r rheini'n hunanladdiad. Roedd trefn cydlynu'r gwaith i reoli atal 
hunanladdiad a hunan-niweidio wedi newid yn ddiweddar. Roedd uwch swyddogion 
yn ymwneud mwy â'r drefn ac yn cael cymorth gan y tîm carchar mwy diogel yn ystod 
y cyfnod pontio. Dim ond 43% o'r staff a oedd wedi cael hyfforddiant gloywi ym maes 
asesu, gofal yn y carchar a gwaith tîm yn y tair blynedd diwethaf. Cymysg oedd 
ansawdd dogfennau asesu, gofal yn y carchar a gwaith tîm ac nid oedd cynllun y 
Gwrandawr yn cael ei gydlynu'n dda.  
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CI9 Ar y cyfan, roedd trefniadau lleihau bwlio a thrais yn rhesymol. Dim ond yn ddiweddar 
yr oeddent wedi ailddechrau dadansoddi tueddiadau'n fanwl. Roedd ansawdd y 
cofnodion yn y llyfrynnau lleihau trais yn wael. Roedd lefel yr ymosodiadau'n isel.  

CI10 Roedd y trefniadau sicrhau diogelwch yn gadarn a'r guddwybodaeth yn y cyswllt hwn 
yn dda. Darperid bwletinau diogelwch yn rheolaidd ar gyfer y staff. Roedd yr 
ymgysylltu yn y cyfarfod diogelwch yn dda ac yn rhyngadrannol. Gorfodid ymweliadau 
caeedig ar gyfer gweithgarwch anghyfreithlon nad oedd bob tro'n gysylltiedig ag 
ymweliadau, gan orfodi cyfyngiadau am hyd at dri mis heb eu hadolygu.  

CI11 Weithiau, defnyddid yr uned cadw-ar-wahân yn uned orlif ar gyfer carcharorion 
newydd adain C (carcharorion bregus). Prin oedd y cyfle i fanteisio ar unrhyw 
drefniant arbennig, yn enwedig i'r rheini nad oeddent yn cael eu cadw yno fel cosb. 
Byddai carcharorion yn aros yn yr uned am gyfnodau cymharol fyr, ac roedd staff yr 
uned yn ymwneud yn dda â hwy. Byddai'r rhan fwyaf o garcharorion a gedwid ar 
wahân yn cael eu hailintegreiddio i'r adeiniau wedyn. Serch hynny, nid oedd dim 
cynllunio ffurfiol i ailintegreiddio carcharorion heriol a gedwid yn yr uned camu-ymlaen 
(landin A1) na'r carcharorion bregus ar landin B1. 

CI12 Roedd safon y dyfarniadau'n dda, er nad oedd trefniadau sicrhau ansawdd ar waith. 
Roedd y lleoliad a ddefnyddid ar gyfer dyfarniadau'n amhriodol. 

CI13 Roedd lefelau defnyddio grym wedi cynyddu ers yr arolygiad diwethaf ond roeddent 
yn dal yn isel ac wedi'u cofnodi'n dda. Nid oeddent yn gwneud recordiad fideo o 
symudiadau a oedd wedi'u cynllunio.  

CI14 Roedd yr adnoddau ar gyfer profi gorfodol am gyffuriau'n briodol ac nid oedd modd i 
bobl ragweld pa bryd y cynhelid y profion. Profwyd 9.5% yn bositif yn y flwyddyn 
galendr flaenorol o'i gymharu â tharged 9%. Roedd cyffuriau'n fwy tebygol o gael eu 
smyglo i'r carchar yn ystod ymweliadau yn sgil colli'r ci cyffuriau. Fel rheol, byddai 
profi ar amheuaeth yn cael ei wneud mewn pryd. Nid oedd rhaglen ffurfiol ar gael dan 
y system trin cyffuriau integredig. Roedd y gwasanaeth cwnsela, asesu, atgyfeirio, 
cynghori a gofal drwy'r broses (CARAT) yn darparu cymorth seicogymdeithasol.  

CI15 Yn yr arolygiad dilynol byr hwn, ein barn ni oedd bod y canlyniadau i garcharorion yn 
dal yn rhesymol dda ar sail y prawf carchar iach hwn. 

Parch 

CI16 Yn ein harolygiad blaenorol, gwelwyd bod y canlyniadau i garcharorion yng 
Nghaerdydd yn rhesymol dda ar sail y prawf carchar iach hwn. Gwnaethom 77 o 
argymhellion yn y maes hwn, ac roedd 25 o'r rheini wedi'u cyflawni, 16 wedi'u 
cyflawni'n rhannol, 35 heb eu cyflawni ac roedd un ohonynt nad oedd bellach yn 
berthnasol. Rydym wedi gwneud 35 argymhelliad ychwanegol. 

CI17 Yn gyffredinol, roedd yr ardaloedd cymunedol yn lân ac yn cael eu cynnal a'u cadw'n 
dda. Roedd graffiti ar rai o'r celloedd ac nid oeddent yn cadw at y polisi ynglŷn ag 
arddangos deunyddiau sarhaus. Dim ond un set o ddillad carchar a gâi carcharorion 
ac nid oedd y cyfleusterau golchi dillad yn ddigonol ar rai o'r adeiniau. Er bod 
addasiadau rhesymol wedi'u gwneud ar gyfer rhai carcharorion ag anableddau a 
gedwid mewn lleoliad arferol, nid oedd dim celloedd yno wedi'u haddasu, ac roedd 
pedwar carcharor a ddefnyddiai gadair olwyn wedi'u lleoli yn y ganolfan gofal iechyd.  
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CI18 Defnyddid y cynllun cymell ac ennill breintiau yn gyfrwng effeithiol i reoli ymddygiad, a 
gwelwyd tystiolaeth o gymhellion cynyddol yn cael eu cynnig i garcharorion â statws 
sylfaenol ar landin A1. Nid oedd y cymhellion a roddid i garcharorion â statws uwch  
yn cymell y carcharorion ddigon, ac roedd carcharorion hynny â statws uwch nad 
oeddent wedi'u lleoli yn adain D (yr uned statws uwch) o dan anfantais annheg o ran 
cyfleoedd i gymdeithasu.  

CI19 Roedd yr ymwneud rhwng staff a charcharorion yn dda, er nad oedd hynny'n wir yn 
ystod cyfnodau ymarfer. Adeg cymdeithasu, roedd y rhan fwyaf o'r staff yn ymateb yn 
dda i garcharorion, ond byddai eraill yn goruchwylio oddi ar y landinau.  

CI20 Roedd ymwneud carcharorion â'r cynllun swyddog personol yn amrywio. Dywedai 
rhai carcharorion nad oeddent yn cael dim cysylltiad o gwbl â'u swyddog personol, 
ond roedd y cysylltiad a gâi eraill yn dda ac roeddent yn gwerthfawrogi eu 
hymdrechion. Roedd cofnodion y swyddogion personol yn well yn yr unedau llai ac yn 
adlewyrchu arferion da o ran meithrin cysylltiad â'r carcharorion.  

CI21 Roedd y trefniadau arlwyo'n rhesymol dda. Roedd modd dewis amrywiaeth o brydau 
a ddarperid i ddiwallu gofynion deiet y carcharorion. Nid oedd cyfle i garcharorion 
gydfwyta. Roedd Cymwysterau Galwedigaethol Cenedlaethol hyd at lefel 2 ar gael i 
garcharorion a weithiai yn y gegin. 

CI22 Trafodid darpariaeth y siop mewn cyfarfodydd ymgynghori. Gallai carcharorion 
newydd orfod disgwyl gynifer â 12 diwrnod ar ôl iddynt gyrraedd i gael archeb o'r siop. 

CI23 Nid oedd strategaeth amrywiaeth gyffredinol ar gael ac roedd y ddarpariaeth ar gyfer 
carcharorion hŷn, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol yn wael. Byddai'r tîm gweithredu ar 
amrywiaeth a chydraddoldeb hil yn cyfarfod bob mis ac roeddent wrthi'n dewis 
arweinwyr ar gyfer pob llinyn. Nid oedd y trefniadau i garcharorion anabl wedi'u 
datblygu ddigon. Nid oedd gan y swyddog cyswllt anabledd ddigon o amser i wneud y 
gwaith ond cynhaliai gyfarfodydd anffurfiol â grwpiau o garcharorion anabl. Nid oedd 
dim cynllunio gofal ffurfiol na chymorth gan gydgarcharorion i'r rheini yr oedd angen 
cymorth beunyddiol arnynt. 

CI24 Nid oedd swyddog cyfrifoldeb hil yn y carchar. Byddai digwyddiadau hiliol yn cael eu 
harchwilio gan reolwyr yn yr ardal dan sylw, a byddai'r rheolwr amrywiaeth yn adolygu 
pob ymchwiliad. Roeddent newydd ddechrau cynnal cyfarfodydd ymgynghori â 
charcharorion duon a'r rhai o leiafrifoedd ethnig. Nid oedd llawer o ffurflenni'n cofnodi 
digwyddiadau hiliol wedi'u cyflwyno ac roedd ansawdd yr ymchwiliadau wedi gwella 
ers yr arolygiad diwethaf, ond nid oeddent yn mynd ar drywydd cwynion difrifol pan 
fyddai'r achwynwyr yn cael eu rhyddhau cyn cwblhau'r ymchwiliadau.  

CI25 Roedd polisi sylfaenol ar gael ar gyfer brodorion tramor. Roedd llai o ymgynghori'n 
digwydd â charcharorion a oedd yn frodorion tramor gan nad oedd dim cyfarfodydd 
wedi'u cynnal ers mis Mawrth 2010, ac roedd y cydlynydd yn absennol am gyfnod hir 
oherwydd salwch. Cynhelir cymorthfeydd misol gydag Asiantaeth Ffiniau'r Deyrnas 
Unedig ond nid oedd dim cysylltiadau â sefydliadau cynghori annibynnol unigol na 
sefydliadau'r sector gwirfoddol. Roedd saith carcharor mewnfudo'n cael eu cadw yno. 

CI26 Byddai'r staff yn ymwneud yn rhesymol o gyflym â cheisiadau a chwynion. Roedd 
llawer o'r cwynion yr edrychwyd arnynt heb gael eu hateb yn briodol, a rhai heb gael 
ymateb o gwbl. Roedd ystod gynhwysfawr o ddata am gwynion yn cael ei dadansoddi 
bob mis. 
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CI27 Roedd y ddarpariaeth grefyddol yn dda ac wedi'i hintegreiddio'n dda drwy'r sefydliad. 
Roedd y tîm yn ymwneud â gwaith ailsefydlu ac yn darparu rhaglenni lleihau 
aildroseddu.  

CI28 Roedd y trefniadau i gynorthwyo carcharorion gyda materion cyfreithiol yn effeithiol, 
ac roedd y staff gwybodaeth am fechnïaeth yn cynnig gwasanaeth da, gan gynnwys 
mynd i'r llys. Roedd y carcharorion yn gallu manteisio'n briodol ar Orchmynion y 
Gwasanaeth Carchardai a dogfennau cyfreithiol eraill yn y llyfrgell. 

CI29 Roedd y ganolfan gofal iechyd newydd yn well o lawer ond roedd yn cael ei 
thanddefnyddio gan fod clinigau meddygon teulu ac optegwyr yn cael eu cynnal yn yr 
adeiniau oherwydd prinder staff i hebrwng carcharorion i'r ganolfan. Roedd 
gwasanaethau meddygon teulu'n rhesymol ond roedd rhestri aros hir er mwyn cael  
gweld deintydd. Roedd rhywfaint o ragnodi eilaidd yn digwydd, a rhennid 
meddyginiaethau gyda'r nos yn rhy gynnar. Nid oedd clinigau dan arweiniad fferyllydd 
ar gael. Ni allai cleifion mewnol ag anghenion aciwt fanteisio ar ofal na gweithgarwch 
dydd. Roedd y ddarpariaeth iechyd meddwl sylfaenol yn fregus, ac nid oedd yr un 
aelod o'r staff wedi'i neilltuo'n benodol ar gyfer y ddarpariaeth honno. Roedd y tîm 
iechyd meddwl mewn-gymorth yn darparu gwasanaeth da ar gyfer y nifer fach o 
garcharorion yn eu llwyth gwaith. Roedd y ddarpariaeth cwnsela'n annigonol. Ychydig 
o dystiolaeth a welwyd o hybu ymarfer er mwyn gwella ffitrwydd.  

CI30 Yn yr arolygiad dilynol byr hwn, ein barn ni oedd bod y canlyniadau i garcharorion yn 
dal yn rhesymol dda ar sail y prawf carchar iach hwn. 

Gweithgarwch pwrpasol 

CI31 Yn ein harolygiad blaenorol, gwelwyd bod y canlyniadau i garcharorion yng 
Nghaerdydd yn rhesymol dda ar sail y prawf carchar iach hwn. Gwnaethom 10 o 
argymhellion yn y maes hwn, ac roedd 9 o'r rheini wedi'u cyflawni, ac un ohonynt heb. 
Rydym wedi gwneud un argymhelliad ychwanegol. 

CI32 Yn ôl cofnodion y carchar, byddai'r carcharorion yn cael eu datgloi am 8.1 awr ar 
gyfartaledd yn ystod yr wythnos, ond roedd hyn yn celu'r diffygion yn y cyswllt hwn a 
oedd yn effeithio ar y rheini a oedd yn y ganolfan gofal iechyd a'r uned cynefino. 
Roedd y cyfle i gymdeithasu ac ymarfer yn cael ei gynnig ar batrwm mwy dibynadwy 
nag a welwyd yn yr arolygiad blaenorol.  

CI33 Roedd nifer y cyfleoedd i'r carcharorion gael gwaith, addysg a llefydd hyfforddi yn 
debyg i'r nifer a oedd ar gael adeg yr arolygiad blaenorol: 660 o lefydd gweithgarwch, 
gan gynnwys 75 mewn dosbarthiadau addysg. Roedd y gwaith yn cael ei ddyrannu'n 
deg ac ar sail sgiliau sylfaenol y carcharorion. Roedd y cyfleoedd i gael hyfforddiant 
achrededig wedi gwella, gan ganolbwyntio ar sgiliau a oedd yn gwneud pobl yn fwy 
addas i'w cyflogi. Roedd rhywfaint o'r achredu'n sylfaenol ei natur ond yn briodol ar 
gyfer anghenion tymor byr y boblogaeth.  

CI34 Roedd y gefnogaeth dysgu'n dda ac wedi'i seilio ar ddadansoddiad trwyadl o'r 
anghenion. Roedd pob cwrs yn gwrs modiwlar, a phob modiwl yn uned ar wahân ac 
yn arwain at ddyfarnu credyd. Roedd cyfatebiaeth glos rhwng yr amrywiaeth o 
raglenni addysg a ddarperid a'r farchnad swyddi. Roedd y rhan fwyaf o'r cyrsiau ar 
lefel 1 a 2, yn ogystal ag ar y lefel mynediad. Roedd cyrsiau ar gael ar lefel uwch 
drwy ddysgu o bell.  
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CI35 Roedd carcharorion a oedd yn dilyn cwrs addysg amser llawn yn cael defnyddio'r 
llyfrgell ddwywaith yr wythnos a'r gweddill yn cael ei defnyddio unwaith yr wythnos. 
Roedd stoc gyfyngedig o lyfrau ar gael yn yr adeiniau. Nid oedd papurau newydd lleol 
dyddiol ar gael yn rhwydd i'r carcharorion. 

CI36 Roedd cyfle boddhaol i bob carcharor fanteisio ar y gampfa ac roedd y cyfleusterau'n 
dda; byddai oddeutu dwy ran o dair yn eu defnyddio'n rheolaidd. 

CI37 Ar sail yr arolygiad dilynol byr hwn, ein barn ni oedd bod y canlyniadau i garcharorion 
yn dal yn rhesymol dda ar sail y prawf carchar iach hwn. 

Ailsefydlu 

CI38 Yn ein harolygiad blaenorol, gwelwyd bod y canlyniadau i garcharorion yng 
Nghaerdydd yn rhesymol dda ar sail y prawf carchar iach hwn. Gwnaethom 44 o 
argymhellion yn y maes hwn, ac roedd 23 o'r rheini wedi'u cyflawni, pedwar wedi'u 
cyflawni'n rhannol, 15 heb eu cyflawni ac roedd un ohonynt nad oedd yn berthnasol 
bellach. Rydym wedi gwneud 15 argymhelliad ychwanegol. 

CI39 Roedd strategaeth ailsefydlu wedi'i diweddaru ar gael, a honno'n seiliedig ar 
ddadansoddiad cynhwysfawr o'r anghenion, ac yn canolbwyntio ar y llwybrau lleihau 
aildroseddu. Roedd y trefniadau llywodraethu wedi gwella ers yr arolygiad diwethaf a'r 
presenoldeb yn y cyfarfod strategol yn well. Trefnid dau gyfarfod y flwyddyn gyda'r 
asiantaethau gwirfoddol a chymunedol allanol a gyfrannai at yr agenda lleihau 
aildroseddu. 

CI40 Roedd yno uned rheoli troseddwyr ac roedd yr adnoddau ar ei chyfer yn dda. Roedd 
94 o garcharorion yn dod o fewn cwmpas y drefn rheoli troseddwyr. Roedd nifer fach 
o asesiadau'r system asesu troseddwyr (OASys) heb eu cwblhau. Roedd cynllunio ar 
gyfer eu cyfnod yn y carchar i garcharorion a oedd yn bwrw dedfryd lai na 12 mis yn 
dda; roedd y tîm ailsefydlu ac adrannau eraill yn nodi eu hanghenion ailsefydlu ac yn 
mynd i'r afael â hwy.  

CI41 Nid oedd gan garcharorion a oedd yn bwrw dedfryd amhenodol air da am eu cyfnod 
yn y sefydliad. Dynodwyd adain E yn adain i garcharorion oes, ond nid oedd y drefn 
na'r cyfleusterau yno'n wahanol, ac ni chynhelid diwrnodau i garcharorion oes. Roedd 
coflenni parôl wedi'u diweddaru'n briodol. Roedd prosesau dynodi ac asesu cadarn ar 
waith yng nghyswllt diogelu'r cyhoedd.  

CI42 Cynhelid byrddau ailgategoreiddio’n rheolaidd a byddai carcharorion yn cael eu 
symud i garchar agored yn ddi-oed. Roedd rhywfaint o anhawster wrth symud 
carcharorion i sefydliadau ar gyfer ymyriadau penodol. Anaml y defnyddid rhyddhau 
dan drwydded dros dro, ac er bod byrddau cyrffiw cadw gartref wythnosol yn cael eu 
cynnal, weithiau, byddai'r penderfyniadau'n cael eu gwneud ar ôl dyddiad cymhwyso 
carcharor. 

CI43 Byddai carcharor-gynorthwywyr yn cwblhau asesiadau llety sylfaenol ond nid oedd y 
rheini wedi'u hyfforddi ac nid oeddent yn cael eu credydu am wneud y gwaith. Byddai 
byrddau cyn-ryddhau'n sicrhau bod anghenion carcharorion yn cael eu gwirio cyn 
iddynt gael eu rhyddhau.  
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CI44 Roedd y paratoi ar gyfer rhyddhau'n dda. Roedd amrywiaeth o wasanaethau ar gael 
ym maes cyllid, budd-daliadau a dyledion ac roedd cyfle i garcharorion agor cyfrif 
banc. Mewn cwrs paratoi ar gyfer eu rhyddhau, roedd cyfle i garcharorion chwilio am 
swydd, paratoi ar gyfer cyfweliad ac ysgrifennu CV, yn ogystal â manteisio ar 
wasanaethau ailsefydlu eraill. Roedd y cysylltiadau â chyflogwyr wedi gwella.  

CI45 Roedd y cynllunio gofal iechyd ar gyfer rhyddhau yn dda. Trefnid apwyntiad i 
gofrestru carcharorion gyda meddyg teulu os oedd angen. Ar gyfer cleifion a ddeuai o 
dan y rhaglen ofal, trefnid cysylltiad iddynt â'r timau iechyd meddwl yn y gymuned. 

CI46 Roedd y polisi strategaeth cyffuriau wrthi'n cael ei adolygu ac roedd yn cynnwys 
gwasanaethau alcohol. Roedd nodiadau achos y gwasanaeth cwnsela, asesu, 
atgyfeirio, cynghori a gofal drwy'r broses (CARAT) yn fanwl a'r asesiadau a'r cynllunio 
gofal yn dda. Roedd cysylltiadau â'r rhaglenni ymyriadau cyffuriau, y Bartneriaeth 
Diogelwch Cymunedol a meddygon teulu er mwyn rhoi cymorth parhaus i 
garcharorion wrth eu rhyddhau.  

CI47 Nid oedd y ganolfan ymwelwyr yn lle braf ac nid oedd yn  cynnig fawr mwy na 
chyfleuster cofrestru. Roedd y neuadd ymweld yn swnllyd ac yn sefydliadol ei natur, 
yn enwedig i'r rheini a gâi ymweliadau caeedig, lle'r oedd y cyfleusterau'n wael. 
Roedd y staff yn gwrtais wrth yr ymwelwyr, gan ddangos parch atynt ac roedd yr 
awyrgylch yn hamddenol. Dim ond am 14 diwrnod yr oedd trwyddedau ymweld yn 
ddilys i'r rhan fwyaf o'r carcharorion. Ni chynhelid diwrnodau i'r teulu. Byddai tîm y 
gaplaniaeth yn darparu cyrsiau i dadau, ac roedd cynllun Straeon Dad ar waith gan y 
llyfrgell. 

CI48 Roedd amrywiaeth o raglenni ymddygiad troseddol ar gael, a'r rheini'n cael eu 
blaenoriaethu'n briodol ar sail risg a hyd y ddedfryd. Roedd y sefydliad yn treialu 
rhaglen rheoli trais i yfwyr byrbwyll dig (COVAID), gan i'r sefydliad weld bod bwlch yn 
y ddarpariaeth. Roedd y gaplaniaeth yn darparu'r rhaglen cyfiawnder adferol. Roedd 
modd ymdopi â'r rhestri aros ar gyfer cyrsiau ymddygiad troseddol. 

CI49 Yn yr arolygiad dilynol byr hwn, ein barn ni oedd bod y canlyniadau i garcharorion yn 
dal yn rhesymol dda ar sail y prawf carchar iach hwn. 
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Adran 2: Cynnydd ers yr adroddiad 
diwethaf  
Mae cyfeirnod y paragraff ar ddiwedd pob argymhelliad isod yn cyfeirio at ei leoliad yn yr adroddiad 
arolygu blaenorol. 

Prif argymhellion (o'r adroddiad blaenorol) 

2.1 Dylid egluro rôl yr uned camu-ymlaen, a dylid sicrhau rheolaeth glir ac atebol, gan 
gynnwys wrth ddethol a dad-ddethol carcharorion. (CI53) 
 
Cyflawnwyd yn rhannol. Roedd polisi heb ei ddyddio ar gael ar gyfer yr uned camu-ymlaen, 
a dywedodd pennaeth yr uned arbenigol wrthym nad oedd yn gyfoes rhagor. Roedd yn 
disgrifio'r strwythur rheoli a'r llinellau atebolrwydd hyd at y llywodraethwr. Roedd y polisi'n sôn 
yn fras am y gwahanol ffyrdd o ddyrannu carcharorion i'r uned ac i ba raddau y gallai 
carcharorion fanteisio ar y trefniant hwn. Nid oedd targedau'n cael eu pennu ar gyfer 
carcharorion yr uned o ran eu hymddygiad nac yn gyffredinol, ac eithrio'r targedau a oedd yn 
berthnasol i'r rhai â statws sylfaenol. Bwriedid cynnal byrddau adolygu tebyg i'r rheini a 
gynhelid yn yr uned cadw-ar-wahân er mwyn gallu penderfynu a oedd carcharorion yn barod 
i'w symud i adain arall, ond, adeg yr archwiliad, nid oedd proses glir ar gael ar gyfer 
ailintegreiddio carcharorion i leoliad normal. 

Argymhellion ychwanegol 

2.2 Dylid diweddaru'r polisi ar gyfer yr uned camu-ymlaen er mwyn adlewyrchu'r arferion sydd ar 
waith gan ddweud sut y caiff carcharorion eu dethol a'u dad-ddethol ar gyfer yr uned.  

2.3 Dylid cynllunio ar gyfer ailintegreiddio carcharorion o'r uned camu-ymlaen i adeiniau eraill a 
dylid adolygu hyn yn rheolaidd gan gynnwys pennu targedau ymddygiad y gellir eu cyflawni. 

2.4 Dylai'r sefydliad sefydlu dulliau cyfathrebu effeithiol â charcharorion duon a'r rhai o 
leiafrifoedd ethnig er mwyn canfod pam roedd y carcharorion hyn yn teimlo'u bod ar 
wahân ac er mwyn gweld sut mae lliniaru hynny. (CI54) 
 
Heb ei gyflawni. Dim ond yn ddiweddar yr oedd y sefydliad wedi rhoi cychwyn ar fforwm 
amrywiaeth gan enwebu cynrychiolwyr amrywiaeth o blith y carcharorion. Nid oedd grwpiau 
ffocws tebyg wedi'u cynnal gyda charcharorion duon a'r rhai o leiafrifoedd ethnig, nac unrhyw 
fforwm arall a fyddai'n galluogi'r grŵp hwn i gyfleu eu pryderon neu i sôn am broblemau 
(gweler argymhelliad 2.136 ac argymhelliad ychwanegol 2.138). 

2.5 Dylid archwilio trefniadau staffio'r nos i sicrhau bod yr holl staff sy’n cael eu rhoi ar 
ddyletswydd nos yn cael eu hyfforddi’n llawn ac yn gyfarwydd â’r holl weithgareddau 
allweddol. (CI55) 
 
Wedi'i gyflawni. Roedd trefniadau staffio'r nos wedi'u hadolygu a holl staff y nos wedi'u 
hyfforddi ac yn gyfarwydd â'r gweithdrefnau allweddol.  

2.6 Dylid agor y ganolfan iechyd newydd yn ddi-oed, a dylid trosglwyddo cleifion a 
gwasanaethau yno ar frys. (CI56) 
 
Wedi'i gyflawni. Roedd canolfan gofal iechyd newydd wedi'i hadeiladu at y diben yno, a 
chyfleusterau da ar gyfer gwasanaethau gofal sylfaenol ond anaml y defnyddid y rhain 
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oherwydd prinder staff i hebrwng carcharorion, a chynhelid clinigau meddygon teulu ac 
optegwyr yn yr adeiniau. Pan fyddai carcharorion yn mynd i'r ganolfan gofal iechyd, byddai 
nyrs gofrestredig neu weithiwr cymorth gofal iechyd yn eu hebrwng yno. Roedd 22 o gelloedd 
yn y ganolfan, gan gynnwys 16 o welyau a oedd wedi'u dynodi ar gyfer cleifion mewnol. 

Rhagor o argymhellion 

2.7 Dylai'r carchar ddarparu swyddogion i hebrwng carcharorion i'r ganolfan gofal iechyd a dylai 
staff nyrsio roi'r gorau i hebrwng carcharorion. 

2.8 Dylid cynnal clinigau meddygon teulu yn y prif adeilad gofal iechyd, lle mae cofnodion ac offer 
clinigol ar gael yn rhwydd. 

2.9 Dylai'r rheolwyr wirio ansawdd ac eglurder cofnodion mewn dogfennau asesu, gofal yn 
y carchar a gwaith tîm (ACCT) a hynny'n fwy rheolaidd ac yn fwy trwyadl. Dylid cofnodi'r 
gwiriadau hyn, ynghyd â manylion unrhyw gamau a gymerir. (CI57) 
 
Wedi'i gyflawni. Roedd newid wedi bod yn ddiweddar ym mhroses gwirio ansawdd dogfennau 
asesu, gofal yn y carchar a gwaith tîm (ACCT). Ers dechrau Mehefin 2010, roedd y tîm carchar 
mwy diogel wedi trosglwyddo'r cyfrifoldeb am reoli dogfennau agored i reolwyr yr uned 
breswyl. Roedd rheolwyr yr adeiniau a'r uwch reolwyr yn gyfrifol am y broses gwirio ansawdd, 
gan ddefnyddio dogfen atgoffa gynhwysfawr i'w cynorthwyo i gynnal safonau uchel wrth 
sicrhau ansawdd. Roedd staff yr adeiniau wedi bod yn barod i dderbyn y cyfrifoldeb hwn ac 
roeddent yn prysur ymgynefino â llenwi'r dogfennau hyn. 

2.10 Dylai’r holl garcharorion allu ymgymryd â gweithgarwch pwrpasol (CI58) 
 
Cyflawnwyd yn rhannol. Roedd nifer y cyfleoedd a oedd ar gael i'r carcharorion gael gwaith, 
addysg a llefydd hyfforddi yn debyg i'r nifer a oedd ar gael adeg yr arolygiad blaenorol, sef 660 
o lefydd gweithgarwch. Roedd cynnydd bychan wedi bod yng nghanran y carcharorion a oedd 
yn ymwneud â gweithgarwch pwrpasol yn sgil cynnig rhywfaint o swyddi newydd, er enghraifft 
yn ailgylchu gwastraff a thrwy gyflwyno swyddi rhan-amser. Roedd cynlluniau'n mynd 
rhagddynt yn dda i ehangu llefydd hyfforddi mewn meysydd lle'r oedd cyflogwyr yn barod i 
gyflogi cyn garcharorion (gweler paragraff 2.207). 

2.11 Dylid egluro a gweithredu strategaeth ar gyfer adain E fel uned i garcharorion oes, a 
dylid cadw rheolaeth atebol dros yr holl garcharorion oes a charcharorion dan ddedfryd 
amhenodol yn y sefydliad (CI59) 
 
Heb ei gyflawni. Roedd yr holl garcharorion oes yn cael eu lletya yn adain E ond mân 
wahaniaethau'n unig oedd rhwng y drefn yn adain E a'r drefn mewn adeiniau preswyl eraill. 
Nid oedd strategaeth benodol ar gyfer cynnal yr adain ar ffurf uned i garcharorion oes ac nid 
oedd y carcharorion yno'n teimlo bod eu hanghenion penodol yn cael eu diwallu. Sicrhawyd 
atebolrwydd yn y drefn rheoli gwaith achos drwy neilltuo llywodraethwr i fod yn gyfrifol am 
garcharorion a oedd yn bwrw dedfryd amhenodol. Roedd yr agweddau preswyl yn cael eu 
rheoli gan y llywodraethwr preswyl.  
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad. 
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Argymhellion 

Llysoedd, hebrwng a throsglwyddo 

2.12 Dylai rheolwyr geisio cynyddu'r defnydd o'r uned cyswllt fideo. (1.6) 
 
Heb ei gyflawni. Er bod modd cynnal hyd at 40 sesiwn y dydd, dim ond chwe chyswllt fideo a 
oedd wedi'u trefnu ymlaen llaw a ddefnyddiwyd yn sesiynau'r llys a gynhaliwyd ar ddiwrnod 
cyntaf yr arolygiad ac wyth ar yr ail ddiwrnod. Nid oedd ymweliadau wedi'u trefnu rhwng y 
carchardai ac ni ddefnyddid y bwthau i adolygu achosion carcharorion a oedd yn bwrw 
dedfrydau amhenodol er diogelu'r cyhoedd, na rhai'r carcharorion oes, nac ychwaith i gynnal 
gwrandawiadau parôl. Roedd y cyfarfodydd chwarterol â rheolwyr gwasanaeth y llysoedd a 
oedd gynt wedi bod yn gyfrwng i annog defnyddwyr y llysoedd i ddefnyddio mwy ar y cyswllt 
fideo wedi dod i ben ym mis Rhagfyr 2009. Dywedodd y rheolwyr wrthym na fyddai ynadon 
lleol yn ymwneud rhyw lawer â hyn a'u bod yn sylweddoli nad oedd yr uned yn cael ei 
defnyddio gymaint ag y gellid. Ni fyddai'r llys a ddefnyddiai'r system yn gwneud y trefniadau 
tan ddiwrnod ymlaen llaw.  
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad. 

Gwybodaeth ychwanegol 

2.13 Siwrnai fer oedd hi i'r rhan fwyaf o'r carcharorion yn ein grwpiau ni o lysoedd yn ne-orllewin 
Lloegr a Chymru ac roeddent yn dweud bod eu profiad o'r broses drosglwyddo wedi bod yn 
rhesymol. Roedd y dderbynfa'n lân ar y cyfan, a'r ystafelloedd cadw'n olau ac yn rhesymol eu 
maint, ond roedd yno rywfaint o graffiti, ac yn y dderbynfa ei hun hefyd. Roedd teledu'n 
gweithio ym mhob ystafell cadw ynghyd ag amrywiaeth o wybodaeth a oedd yn ymwneud â'r 
sefydliad, er mai dim ond yn Saesneg yr oedd yr wybodaeth honno. Roedd dwy ardal lle 
byddai carcharorion yn cael eu strip-chwilio; un o'r rheini'n gyfres o fwthau, a'r rheini wedi'u 
sgrinio'n dda ac yn briodol o weddus, a'r llall mewn ardal arall lle nad oedd sgriniau, ac felly 
roedd modd i unrhyw un a weithiai yn swyddfa'r dderbynfa, yn y storfa eiddo neu'n cerdded 
drwodd weld y carcharorion. Byddai gefynnau'n cael eu rhoi am ddwylo'r carcharorion yn 
ddiwahân wrth iddynt fynd i gell-gerbydau a dod allan ohonynt, ni waeth beth oedd lefel y 
guddwybodaeth yn eu cylch. Byddai staff cynefino'n cynnal asesiadau risg ar gyfer rhannu 
celloedd a chyfweliadau noson gyntaf.  

2.14 Ni chynigid cawod i bob carcharor yn y dderbynfa ond cynigid galwad ffôn am ddim i bawb. 
Byddai rhai carcharorion yn treulio gormod o amser yn y dderbynfa. Roedd trefniadau'r noson 
gyntaf yn dda a chesglid gwybodaeth hanfodol cyn lleoli'r carcharorion yn yr adeiniau. 

2.15 Gan nad oedd carcharorion yn symud o le i le yn y carchar rhwng 4pm a 6pm, ar brydiau, fe'u 
cedwid yn y dderbynfa am gyfnodau hir, wrth iddynt ddisgwyl cael eu symud i'r adeiniau. Yn 
ystod yr adolygiad, cymerodd dros bum awr i symud carcharorion newydd i landin cynefino F1. 

Rhagor o argymhellion 

2.16 Dylid rhoi'r gorau i ddefnyddio'r ardal strip-chwilio 'agored'.  

2.17 Ni ddylid rhoi gefynnau ar garcharorion yn ddiwahân wrth iddynt fynd i gell-gerbydau a dod 
allan ohonynt. 

2.18 Dylid cynnig cawod i bob carcharor yn y dderbynfa. 
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2.19 Dylai carcharorion dreulio cyfnod mor fyr ag y bo modd yn y dderbynfa.  

Diwrnodau cyntaf yn y carchar 

2.20 Dylai carcharorion newydd allu prynu pecyn ysmygwyr a chredyd ffôn PIN. (1.22) 
 
Wedi'i gyflawni. Byddai carcharorion newydd yn cael lwfans ffôn PIN gwerth £3 a gallent 
brynu pecyn nwyddau i ysmygwyr neu becyn i bobl nad oeddent yn ysmygu. Nid oedd modd 
prynu'r ddau becyn. Os nad oedd gan garcharorion arian adeg eu derbyn, roedd cyfleusterau i 
gredydu tâl ymlaen llaw iddynt, a fyddai wedyn yn cael ei dynnu o'u henillion/arian personol. 
Nid oedd cyfleuster i gynnig arian ymlaen llaw i garcharorion a oedd wedi'u trosglwyddo yno, 
oherwydd bod eu cyfrifon yn cael eu trosglwyddo'n awtomatig o dan drefn P-NOMIS.  

2.21  (1.23)Heb ei gyflawni. Roedd rhai carcharorion yn dal i gael eu rhoi yn yr adeiniau, yn 
hytrach nag yn F1. Rhoddid y rheini yr oedd angen gwasanaethau dadwenwyno arnynt yn 
adain G, a rhoddid carcharorion eraill ym mha le bynnag yr oedd lle ar gael. Nid oedd 
strategaeth gyffredinol ar gael ar gyfer defnyddio'r adeilad, ac roedd adeiniau unigol yn rheoli'r 
boblogaeth ar wahân, gan olygu bod carcharorion yn aml yn cael eu cadw yn yr adeiniau eraill 
hyn, tra'u bod yn disgwyl cael lle yn yr adain cynefino. Roedd y llefydd hynny'n llawn oherwydd 
bod carcharorion a oedd wedi cwblhau'r rhaglen cynefino'n dal i fod yno'n disgwyl am le yn 
rhywle arall. 
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad. 

2.22 Dylai'r polisi cynefino nodi hyd yr arhosiad ar y landin cynefino, a dylid gweithredu hyn. 
(1.24) 
 
Heb ei gyflawni. Nid oedd y polisi'n nodi cyfnod cynefino penodol. Dangosai'r cofnodion a 
archwiliwyd gennym fod rhai carcharorion yn aros ar y landin cynefino'n hwy nag am saith 
niwrnod, ac yn ystod yr arolygiad, roedd un carcharor yn F1 a oedd wedi bod yno am fwy na 
saith wythnos. Roedd 13 o'r 23 carcharor a oedd yn yr uned adeg yr arolygiad wedi cwblhau'r 
cyfnod cynefino ac yn aros am le yn rhywle arall. Nid oedd amserlen ar gyfer y rhaglen 
cynefino ac nid oedd yr un o'r carcharorion a holwyd gennym yn gwybod beth y byddent yn ei 
wneud yn ystod pob diwrnod o'r rhaglen. 
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad.  

Pwynt ynglŷn â'r trefniadau 

2.23 Dylid llunio amserlen glir ar gyfer y rhaglen cynefino. 

2.24 Dylai'r holl ddeunyddiau a'r wybodaeth cynefino fod ar gael mewn ieithoedd ar wahân i'r 
Saesneg (1.25) 
 
Heb ei gyflawni. Roedd rhywfaint o wybodaeth ar gael mewn ieithoedd ar wahân i'r Saesneg, 
er bod yr wybodaeth hon yn cael ei chynhyrchu'n ganolog ac nad oedd yn ymwneud yn 
benodol â'r sefydliad. Roedd y llyfryn cynefino i garcharorion, lle'r oedd hwnnw ar gael, yn 
uniaith Saesneg, ac nid oedd rhywfaint o'r deunydd yn y copi a gawsom ni'n gyfoes rhagor. Yn 
lle fideo/DVD y rhaglen gynefino a ddefnyddid adeg yr arolygiad blaenorol, roedd cyflwyniad 
PowerPoint hir; dim ond yn Saesneg yr oedd hwn ar gael hefyd. Ni fyddai carcharorion yn 
adain G yn dilyn yr un rhaglen cynefino â charcharorion eraill; dim ond cyflwyniad llafar gan y 
staff a gâi'r rhain, yn ôl y cofnod cynefino. Nid oedd y carcharorion a holwyd gennym ar y 
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landin cynefino wedi cael prin ddim gwybodaeth ysgrifenedig, ac eithrio am y gwasanaeth 
cwnsela, asesu, atgyfeirio, cyngor a gofal drwy'r broses (CARAT) a rhywfaint o ddeunydd yn 
ymwneud ag addysg.  

Rhagor o argymhellion 

2.25 Dylai'r broses cynefino roi digon o wybodaeth gyfoes i garcharorion a dylai'r llyfryn gwybodaeth 
fod ar gael mewn nifer o ieithoedd priodol. 

2.26 Dylai'r carcharorion yn adain G gael yr un rhaglen gynefino â'r rhaglen a ddarperid ar gyfer 
carcharorion eraill. 

Gwybodaeth ychwanegol 

2.27 Roedd y celloedd ar landin cynefino F1 yn frwnt, nid oedd y cyfarpar yno'n ddigonol ac roedd 
cyflwr yr addurno'n wael. Roedd cryn dipyn o graffiti sarhaus yn y rhan fwyaf o'r celloedd a 
welsom. Nid oedd sgriniau o gwmpas y toiledau, a lle'r oedd celfi yn y celloedd, roedd eu 
hansawdd yn wael ac roeddent yn aml wedi torri. Roedd un o'r carcharorion a holwyd gennym 
wedi bod yn yr uned ers dros wythnos ac nid oedd ganddo na gobennydd na nwyddau 
ymolchi. Pan ofynnwyd iddo, nid oedd ganddo syniad sut oedd gofyn am y rhain ac nid oedd 
ganddo wybodaeth sylfaenol hyd yn oed am y carchar, er ei fod wedi cwblhau'r rhaglen 
cynefino. Er inni dynnu sylw'r staff at hyn ar y nos Lun, ni chafodd obennydd na nwyddau 
ymolchi nes inni godi'r peth eto gyda'r staff ar y bore Mercher.  

Argymhelliad ychwanegol 

2.28 Dylid glanhau ac addurno'r celloedd a'u cyfarparu'n briodol ar gyfer carcharorion newydd. 

Unedau preswyl 

2.29 Dylai un ffôn fod ar gael i bob 20 carcharor. (2.17) 
 
Heb ei gyflawni. Roedd un ffôn ar gael i bob 22 carcharor yn y rhan fwyaf o'r adeiniau, ac 
eithrio yn adain A, lle nad oedd ond pum ffôn ar gyfer 200 o garcharorion. 
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad. 

2.30 Ni ddylai celloedd sydd wedi'u cynllunio ar gyfer un carcharor gael eu defnyddio gan 
ddau. (2.18) 
 
Heb ei gyflawni. Roedd celloedd a fwriadwyd ar gyfer un carcharor yn dal i gael eu defnyddio 
gan ddau.  
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad. 

2.31 Dylid rhoi'r polisi ynglŷn ag arddangos deunydd sarhaus ar waith yn gyson. (2.19) 
 
Heb ei gyflawni. Roedd polisi ynglŷn ag arddangos deunydd sarhaus ar gael a oedd yn nodi'r 
hyn y câi carcharorion ei arddangos ac ymhle. Er bod y polisi'n dweud nad oedd pornograffi 
meddal yn briodol, gwelsom lawer o luniau'n cael eu harddangos a oedd yn groes i'r polisi 
hwn. Nid oedd yr holl staff yn glir ynghylch yr hyn a ganiateid, felly nid oedd y polisi'n cael ei 
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orfodi'n gyson. 
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad. 

2.32 Dylid sicrhau bod y trefniadau golchi dillad yn gweithio'n effeithiol. (2.20) 
 
Cyflawnwyd yn rhannol. Roedd dillad y carchar yn dal i gael eu golchi yn CEM Leyhill. 
Roedd y trefniadau i olchi dillad y carcharorion wedi gwella ond nid oeddent yn gweithio'n 
effeithiol ym mhob adain. Dylasai cyfleusterau golchi dillad fod ar gael ym mhob adain, ond yn 
adain B1, nid oeddent wedi'u gosod eto ac yn adain C, nid oedd digon o le i'r peiriant golchi yn 
yr ystafell, felly roedd yn rhaid i'r carcharorion ddefnyddio'r cyfleusterau mewn adeiniau eraill, 
neu olchi eu dillad yn eu celloedd. Dywedodd staff yr adeiniau hyn wrthym iddynt fod yn 
disgwyl wythnosau i'r materion hyn gael eu datrys.  

Argymhelliad ychwanegol 

2.33 Dylid darparu cyfleusterau golchi dillad ym mhob adain a dylai'r rheini fod yn gweithio'n iawn.  

2.34 Dylid egluro'r trefniadau ar gyfer dethol a dad-ddethol carcharorion ar gyfer landin B1 
gan roi'r trefniadau hynny ar waith yn gyson. (2.21) 
 
Heb ei gyflawni. Roedd polisi'n cael ei ddrafftio yn ystod yr arolygiad i egluro swyddogaeth 
landin BI a'r meini prawf ar gyfer dethol a dad-ddethol, yn ogystal ag egluro sut y byddai 
carcharorion yn cael eu hailintegreiddio i unedau eraill. 
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad 

2.35 Dylid ailgyflwyno rhaglen i gynorthwyo carcharorion ar landin B1. (2.22) 
 
Heb ei gyflawni. Rhoddid cymorth unigol i garcharorion yn ôl y gofyn. Darperid gwaith ac 
addysg sylfaenol yn yr uned i'r sawl yr oedd angen gwaith ac addysg arnynt, a byddai 
seicolegwyr a chynorthwy-ydd gofal iechyd yn ymweld hefyd. Nid oedd cyfleusterau gofal dydd 
ar gael i garcharorion ar y landin hwn. Roedd pennaeth yr unedau arbenigol wedi cyfarfod â 
thîm seicoleg yr ardal i drafod darparu ymyriadau ystyrlon ar gyfer carcharorion yn B1 a'r uned 
camu ymlaen, er mwyn rhoi'r sgiliau angenrheidiol iddynt gamu ymlaen i leoliad normal. Nid 
oedd hyn wedi'i ddatblygu y tu hwnt i'r camau cynllunio eto. 
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad. 

2.36 Ni ddylid cartrefu ‘Lletywyr’ ar landin B1, a dylid tynnu’r mannau aros hyn oddi ar restr 
llety ardystiedig arferol y sefydliad. (2.23) 
 
Cyflawnwyd yn rhannol. Nid oedd 'lletywyr' yn cael eu cadw ar landin B1 bellach, ond 
oherwydd bod y boblogaeth dan bwysau, roedd y landin hwnnw'n dal i gael ei ystyried yn llety 
ardystiedig arferol.  

Gwybodaeth ychwanegol 

2.37 Yr un ddarpariaeth llety a oedd ar gael ag a welwyd yn ystod yr arolygiad blaenorol ond roedd 
swyddogaeth rhai o'r adeiniau wedi newid. Roedd adain C wedi'i dynodi'n uned carcharorion 
bregus ers mis Rhagfyr 2009. Cynllun dros dro oedd hwn a'r bwriad oedd trosglwyddo'r grŵp 
hwn o garcharorion i CEM Parc ym mis Hydref 2010. Roedd cynlluniau ar y gweill i droi adain 
C wedyn yn adain a fyddai'n fwy addas ar gyfer y noson gyntaf a'r cyfnod cynefino er mwyn 
lletya'r nifer fwy o garcharorion ar remand y rhagwelid y byddent yn dod i'r sefydliad. Roedd 
carcharorion oes yn dal i gael eu cadw yn adain E, ond, unwaith eto, roedd cynlluniau ar y 
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gweill i drosglwyddo'r grŵp hwn o garcharorion i CEM Parc. Adain G, lle'r oedd y ganolfan 
gofal iechyd gynt, oedd yr uned dadwenwyno bellach.  

2.38 Roedd lle i hyd at 60 o garcharorion yn adain C, ond, oherwydd bod nifer y carcharorion a 
oedd yn ceisio statws Rheol 45 (cadw ar wahân er lles eu diogelwch eu hunain) yn amrywio, 
nid oedd digon o le yn yr uned weithiau, felly, roedd carcharorion o'r fath wedi'u cadw yn y 
ganolfan gofal iechyd a'r uned cadw-ar-wahân, a hynny weithiau ar eu noson gyntaf. 
Dywedodd carcharorion wrthym fod staff yr adain hon yn gofalu'n dda amdanynt a'u bod yn 
gwybod mai am gyfnod dros dro yr oeddent yn cael eu cadw yn yr adain hon. Tasgau syml yn 
unig oedd y gweithgareddau a gynigid i garcharorion yn yr adain hon, er bod carcharorion yn 
dweud wrthym eu bod yn fodlon eu gwneud oherwydd bod hynny'n golygu eu bod yn cael eu 
datgloi drwy'r dydd. Roedd y nifer fach o garcharorion di-waith yn yr adain hon (wyth, adeg yr 
arolygiad) yn cael cymdeithasu bob yn ail ddiwrnod; nid oedd yn glir pam na ellid datgloi'r holl 
garcharorion er mwyn iddynt gymdeithasu gyda'r nos. Roedd cyfle teg iddynt fanteisio ar 
ddarpariaeth y gampfa a'r llyfrgell.  

2.39 Roedd cyfle i garcharorion B1 adael yr uned i weithio neu i gael addysg os oeddent yn dymuno 
gwneud hynny, ond dywedodd rhai o'r carcharorion a holwyd gennym ei bod yn well ganddynt 
aros yn yr uned. Byddai staff B1 yn cyfweld â darpar garcharorion cyn eu lleoli yno, er mwyn 
sicrhau eu bod yn poeni o ddifrif am aros mewn lleoliad normal a bod angen cymorth 
ychwanegol arnynt. Darperid addysg ynghyd a chyflogaeth sylfaenol yn yr uned. Yn ôl staff yr 
uned, eu swyddogaeth oedd rhoi cymorth i garcharorion a gweithio gyda hwy i feithrin eu hyder 
ac roeddent yn dangos bod ganddynt wybodaeth dda am y carcharorion dan eu gofal.  

2.40 Defnyddid B1 yn brif lwybr i'r mannau gwaith. Dywedwyd wrthym mai ychydig yr oedd hyn yn 
tarfu ar garcharorion B1, gan eu bod eisoes wedi'u cloi yn eu celloedd ar yr adegau hyn 
(11.30am a 4.30pm). (gweler hefyd yr adran am dreulio amser y tu allan i'r gell.)  

2.41 Ar y cyfan, roedd yr ardaloedd cymunedol yn lân ac yn cael eu cynnal a'u cadw'n dda ac roedd 
grwpiau peintio ar waith drwy'r sefydliad a oedd yn sicrhau bod ardaloedd yn cael eu cadw'n 
dwt. Yn ystod yr arolygiad, gwelwyd bod celloedd y carcharorion yn cael eu cadw'n dda,  ac 
eithrio yn F1, lle'r oedd nifer fawr o garcharorion yn mynd a dod a llety'r noson gyntaf yn cael ei 
gynnal a'i gadw'n wael (gweler yr adran am y dderbynfa a'r noson gyntaf). Nid oedd dim 
celloedd wedi'u haddasu yn y lleoliad normal. Byddai'r adran gofal iechyd yn cynnal asesiadau 
risg i garcharorion ag anableddau, i weld a oedd yn briodol iddynt gael eu rhoi mewn lleoliad 
normal. Roedd rhai carcharorion ag anableddau wedi'u lleoli mewn lleoliad normal, a mân 
addasiadau rhesymol wedi'u gwneud ar eu cyfer, ond ni chynigid dim cymorth ffurfiol i'r 
grwpiau hyn lanhau eu celloedd na chael bwyd. Adeg yr adolygiad, roedd pedwar carcharor a 
ddefnyddiai gadair olwyn wedi'u lleoli yn y ganolfan gofal iechyd, gan mai dyna'r unig lety a 
oedd ar gael a oedd yn diwallu eu hanghenion.  

2.42 Ar y cyfan, roedd panelau gwylio celloedd yn cael eu cadw'n glir, ac yn ystod yr arolygiad, 
dywedodd carcharorion wrthym fod y staff yn ymateb yn ddi-oed pan fyddent yn canu cloch y 
gell. Roedd carcharorion yn deall yn iawn y cosbau a orfodid petai'r clychau galw'n cael eu 
camddefnyddio. Dangosid hysbysiadau drwy'r adeiniau, ond dim ond yn Saesneg. Cynhelid 
cyfarfodydd ymgynghori â'r carcharorion yn rheolaidd, ond nid oedd gan garcharorion adain C 
gynrychiolydd yn y rhain. Roedd amrywiaeth o faterion yn cael eu trafod a thystiolaeth bod 
camau'n cael eu cymryd i fynd i'r afael â rhai ohonynt. Mewn un cyfarfod, ym mis Chwefror 
2010, roedd carcharorion wedi dweud eu bod yn poeni nad oeddent yn cael digon o git , gan 
mai dim ond un set o ddillad carchar a roddid iddynt. Roedd pennaeth yr unedau arbennig yn 
ceisio mynd i'r afael â'r sefyllfa hon adeg yr arolygiad.  

2.43 Er bod rhagor o ffonau wedi'u gosod ers yr arolygiad blaenorol, nid oedd digon ar gael o hyd ar 
gyfer nifer y carcharorion a oedd yno, yn enwedig yn adain A (gweler argymhelliad 2.29), a 
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gwelsom giwiau yn yr adain hon. Nid oedd carcharorion adain A a oedd yn cael cymdeithasu 
yn ystod y prynhawn yn gallu cysylltu â'u teuluoedd gyda'r nos.  

2.44 Byddai'r post yn cyrraedd y carchar bob bore, ac eithrio ar ddydd Sul. Byddai tîm ar raddfa 
swyddogion cymorth yn ei ddidoli a byddai'n cael ei gludo i'r adeiniau'n ddiweddarach yn y 
bore. Byddai'r post allan yn cael ei gasglu bryd hynny ac yn cael ei anfon yr un diwrnod, ac 
eithrio ar y penwythnos.  

2.45 Byddai post cofnodedig yn cael ei rannu ar y diwrnod yr oedd yn cyrraedd gan ymdrin yn ddi-
oed ag arian a dderbynnid ar gyfer carcharorion. Gwelsom fod archebion post wedi'u gadael ar 
ddesg heb eu cadw'n ddiogel tra bo aelod o'r staff yn cael hoe o'i ddyletswyddau. 

2.46 Roedd gan staff restr wedi'i diweddaru o'r carcharorion nad oedd eu post yn cael ei fonitro, a 
byddai hon yn cael ei diweddaru'n wythnosol gan dîm diogelu'r cyhoedd. Ni fyddai staff yn agor 
llythyrau Rheol 39 (gohebiaeth gyfreithiol a chyfrinachol). 

Argymhellion ychwanegol 

2.47 Ni ddylai carcharorion Rheol 45 'letya' yn y ganolfan gofal iechyd nac yn yr uned cadw-ar-
wahân. 

2.48 Dylai holl garcharorion adain C gael cymdeithasu gyda'r nos.  

2.49 Ni ddylid defnyddio landin B1 yn llwybr drwodd i garcharorion. 

2.50 Dylid sicrhau trefniadau cymorth ffurfiol i garcharorion ag anableddau y mae angen cymorth 
arnynt. 

2.51 Dylai llety wedi'i addasu fod ar gael mewn lleoliad normal. 

2.52 Dylid rhoi mwy nag un set o git y carchar i garcharorion.  

Pwyntiau ynglŷn â'r trefniadau 

2.53 Dylai hysbysiadau fod ar gael mewn ieithoedd sy'n berthnasol i'r boblogaeth. 

2.54 Dylai cynrychiolwyr carcharorion o bob adain fynd i'r cyfarfodydd ymgynghori. 

2.55 Dylid cadw arian, sieciau ac archebion banc a dderbynnir ym mhost y carcharorion yn ddiogel 
bob amser. 

Uned camu-ymlaen (Landin A1) 

2.56 Dylid cynnig trefniant llawn, gan cynnwys gweithgarwch pwrpasol, a chyfle i ymarfer a 
chymdeithasu'n ddyddiol, i bob carcharor (2.35) 
 
Cyflawnwyd yn rhannol. Gallai carcharorion adael yr uned er mwyn cael addysg neu waith 
lle'r oedd hynny'n briodol. Byddai'r rheini â statws sylfaenol yn cael cymdeithasu unwaith yr 
wythnos, a gallai hynny gynyddu wrth iddynt ymddwyn yn well. Yn ystod yr arolygiad, roedd 
amrywiaeth o garcharorion yn yr adain: chwech ohonynt â statws sylfaenol, rhai ohonynt wedi 
camu ymlaen o'r uned cadw-ar-wahân, ac 17 o landin F1 (noson gyntaf a chynefino) a oedd yn 
aros i gael eu trosglwyddo i adain arall. Byddai carcharorion yn yr adain hon nad oeddent 
wedi'u cyflogi'n cael cymdeithasu bob yn ail noson, a'r trefniant ar eu cyfer yn gyfyngedig, yn 
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enwedig y rheini a oedd yn aros i symud i adeiniau eraill. Byddai'r lleill i gyd yn cael manteisio 
ar ymarfer y tu allan bob dydd yn ystod dyddiau'r wythnos (ac eithrio'r carcharorion â statws 
sylfaenol), y llyfrgell a'r gampfa.  
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad. 

Argymhelliad ychwanegol 

2.57 Ni ddylid cadw 'lletywyr' ar landin A1. 

2.58 Dylid datblygu cynlluniau ffurfiol ar gyfer yr holl garcharorion yn yr uned camu-ymlaen 
er mwyn darparu gofal unigol ar eu cyfer a dylid datblygu ei bwrpas (2.36) 
 
Heb ei gyflawni. Nid oedd cynllunio ffurfiol ar gyfer carcharorion yr uned camu ymlaen. Roedd 
hyn yn gymhleth oherwydd bod nifer fawr o garcharorion yn cael eu cadw yno am fod diffyg lle 
mewn unedau eraill. 
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad.  

2.59 Dylid datblygu a chyhoeddi meini prawf mynediad clir ar gyfer yr uned camu-ymlaen 
(2.37) 

Cyflawnwyd yn rhannol. Roedd angen diweddaru a chyhoeddi'r ddogfen bolisi (gweler 
paragraff 2.1). 

2.60 Dylid mabwysiadu ymdriniaeth amlddisgyblaeth er mwyn gwella cynllunio'r gofal a'i 
weithredu ar gyfer carcharorion yn yr uned camu-ymlaen (2.38) 

 Heb ei gyflawni. Gweler argymhelliad 2.58. 

2.61 Dylid neilltuo swyddog yn arbennig i’r uned cadw-ar-wahân yn ystod y nos. (2.39) 
 
Wedi'i gyflawni. Roedd aelod o'r staff wedi'i neilltuo'n arbennig i'r uned cadw-ar-wahân yn 
ystod y nos.  

Y berthynas rhwng staff a charcharorion 

2.62 Roedd uwch reolwyr yn cydnabod bod y rhan fwyaf o'r staff yn cyfeirio at garcharorion drwy 
ddefnyddio'u cyfenw, a gwelsom mai dyna a ddigwyddai. Yn yr unedau llai, byddai'r staff yn 
defnyddio'r enwau a oedd orau gan garcharorion. 
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad. 

Gwybodaeth ychwanegol 

2.63 Roedd yr ymwneud rhwng staff a charcharorion yn dda, er nad oedd hynny'n wir yn ystod 
cyfnodau ymarfer (gweler yr adran am y cyfnod y tu allan i'r gell). Yn ein grwpiau, roedd y 
carcharorion yn disgrifio awyrgylch hamddenol ac yn rhesymol gadarnhaol eu hagwedd at y 
staff a'u hymwneud â hwy ar lefel gyffredinol. Dywedodd rhai nad oedd y staff yn ymdrin yn 
rhagweithiol â'u pryderon neu â'u cwestiynau. Roedd yr ymwneud a welsom yn gadarnhaol ac 
yn broffesiynol, ac roedd y staff yn ymateb i geisiadau carcharorion. Yn ystod y cyfnodau 
cymdeithasu, roedd rhai staff yn hawdd mynd atynt, a'r ymwneud â'r carcharorion yn amlwg yn 
dda ac yn hamddenol yn yr unedau arbennig (A1, B1). Dywedodd carcharorion adain D (yr 
adain statws uwch) fod staff yn ymwneud â hwy o ddydd i ddydd a hefyd yn trafod eu cynllun  
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dedfryd, gan ddangos diddordeb yn eu cynnydd tuag at gyflawni eu targedau. Byddai staff 
adain E ac F yn goruchwylio'r cymdeithasu oddi ar y landinau.  

2.64 Dywedodd carcharorion wrthym fod y staff yn ei gwneud yn glir beth oedd ffiniau ymddygiad 
derbyniol ac annerbyniol. Byddai'r staff yn defnyddio rhybuddion anffurfiol a'r cosbau a oedd ar 
gael iddynt pan fyddai'r ymddygiad yn amhriodol a byddai hyn yn cael ei gofnodi yng 
nghofnodion y carcharorion. Roeddent hefyd yn defnyddio cymhellion i annog gwell 
ymddygiad. 

Swyddogion personol  

2.65 Dylid darparu hyfforddiant i bob aelod o'r staff sy'n dod i gysylltiad rheolaidd â 
charcharorion er mwyn eu cynorthwyo i ddeall anghenion ailsefydlu carcharorion yn 
well a'r ymyriadau cysylltiedig â hynny. (2.50) 
 
Wedi'i gyflawni. Roedd dwy ran o dair o'r staff wedi dilyn rhaglenni a hyfforddiant 
ymwybyddiaeth o ailsefydlu ers yr arolygiad blaenorol. At hynny, roedd rhai wedi dilyn y 
rhaglen sgiliau meddwl ac ymwybyddiaeth o reoli trais ar gyfer yfwyr byrbwyll dig (COVAID). 
Adeg yr arolygiad, roedd 40% o'r staff wedi bod mewn gweithdy dan arweiniad cynrychiolwyr 
Cyngor ar Bopeth ynglŷn â'r gwasanaethau yr oeddent yn eu darparu. Roedd y dirprwy 
lywodraethwr hefyd wedi rhoi'r dasg i lywodraethwr preswyl ganfod pecyn hyfforddi a oedd yn 
berthnasol i swyddogaeth y swyddog personol ac i bolisi newydd a oedd wrthi'n cael ei 
ddrafftio ynglŷn â swyddogion personol.  

2.66 Dylai gwiriadau rheoli gynnwys monitro ansawdd ac amlder cofnodion ffeiliau'r 
adeiniau. (2.51) 
 
Cyflawnwyd yn rhannol. Cynhelid digon o wiriadau rheoli ar gofnodion hanes carcharorion, 
ond roedd y sylwadau'n ymwneud yn bennaf â nifer yn hytrach nag ag ansawdd y cofnodion. 
Hyd yn oed pan oedd cofnod yn disgrifio carcharor drwy ddweud ei fod yn 'dân ar ei groen', ni 
nodwyd nad oedd hyn yn briodol.  
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad. 

2.67 Dylai swyddogion personol fod yn ymwybodol o anghenion y carcharorion sydd dan eu 
gofal a'r risgiau sy'n gysylltiedig â hwy, a dylid adlewyrchu hyn wrth gofnodi eu 
cysylltiad â charcharorion. (2.52) 
 
Cyflawnwyd yn rhannol. Roedd cofnodion swyddogion personol ar daflenni hanes adeiniau'n 
arbennig o dda yn yr unedau llai, gan gynnwys yn yr uned cadw-ar-wahân. Roedd yn amlwg 
bod staff yr unedau hyn yn deall anghenion a risgiau carcharorion yn dda, a'u bod yn trafod 
gyda hwy eu hymddygiad troseddol a'r cymorth yr oedd ei angen arnynt. Yn yr adeiniau mwy o 
faint, byddai'r rhan fwyaf o'r swyddogion personol yn cofnodi sylwadau bob wythnos, ond 
arsylwadau oedd y rhain ac nid oeddent yn adlewyrchu unrhyw ymwneud y sylwedd â'r 
carcharorion. Ychydig o sylwadau oedd ynddynt am deulu'r carcharorion a'u cysylltiadau 
personol ac a oeddent yn cynnal y cysylltiadau hynny â'r teulu. 
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad. 

Gwybodaeth ychwanegol 

2.68 Dywedai rhai carcharorion nad oeddent yn cael dim cysylltiad o gwbl â'u swyddog personol, 
ond roedd y cysylltiad a gâi eraill yn dda ac roeddent yn gwerthfawrogi eu hymdrechion. 
Dywedodd y rhan fwyaf o'r carcharorion wrthym eu bod yn gwybod pwy oedd eu swyddog 
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personol, er nad oedd y rhan fwyaf ohonynt wedi cael eu cyflwyno iddynt yn ffurfiol nac yn eu 
cyfarfod yn rheolaidd. Wrth inni siarad â grŵp y carcharorion a oedd yn frodorion tramor, dim 
ond dau garcharor a ddywedodd fod ganddynt swyddog personol.  

2.69 Roedd polisi swyddogion personol heb ddyddiad arno a oedd yn disgrifio swyddogaeth 
swyddogion personol, gan gynnwys eu hymwneud â chynllunio dedfrydau ac asesiadau 
pwysig; serch hynny, ychydig o swyddogion personol a oedd yn ymwneud â gwaith o'r fath.  

Argymhelliad ychwanegol 

2.70 Dylai swyddogion personol ymwneud yn frwd â chynllunio dedfrydau carcharorion a chefnogi'r 
amcanion ailsefydlu. 

Lleihau bwlio a thrais 

2.71 Dylai pob aelod o'r staff, yn enwedig y rheini sy'n gwneud gwaith cysylltu â 
charcharorion, gael hyfforddiant atal bwlio a hyfforddiant gloywi'n rheolaidd. (3.9) 
 
Heb ei gyflawni. Nid oedd unrhyw hyfforddiant atal bwlio neu leihau trais wedi bod ers yr 
arolygiad blaenorol. Roedd hyfforddwr wedi'i enwebu a'i hyfforddi ac roedd ar fin dechrau 
cyfres o ddigwyddiadau hyfforddi yn y dyfodol agos.  
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad. 

2.72 Dylai carcharorion sy'n dod o dan weithdrefnau atal bwlio allu manteisio ar ymyriadau 
priodol gyda'r nos o'u cael i gytuno i newid eu hymddygiad a chynnal y newid hwnnw. 
(3.10) 
 
Heb ei gyflawni. Nid oedd dim ymyriadau'n uniongyrchol gysylltiedig â'r strategaeth lleihau 
trais neu atal bwlio. Fel rheol, gallai carcharorion a roddid dan gam 2 neu 3 y weithdrefn atal 
bwlio ddisgwyl cael eu lleoli ar landin A1 neu yn yr uned cadw-ar-wahân, er bod rhai'n aros yn 
eu hunedau preswyl, lle (yn ôl y ddogfen bolisi) y trefnid ymyriadau ar gyfer ymddygiad 
gwrthgymdeithasol. Roedd y cwrs rheoli dicter a dysgu sut i'w ffrwyno (CALM) a'r cwrs sgiliau 
meddwl ar gael ond roedd y rhain wedi'u cysylltu â throseddau, yn hytrach nag ymddygiad, ac 
ni allem weld dim tystiolaeth o garcharorion yn dilyn y cyrsiau hyn o ganlyniad uniongyrchol i 
gael eu hatgyfeirio ar ôl bwlio. 
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad. 

2.73 Dylai'r pwyllgor carchar mwy diogel fonitro patrymau trais a bygwth er mwyn gweld 
unrhyw dueddiadau neu ddatblygiadau newydd sy'n debygol o fod yn fygythiad i 
ddiogelwch carcharorion neu i'w teimlad eu bod yn ddiogel ac er mwyn ymateb iddynt 
yn ddi-oed. (3.11) 
 
Cyflawnwyd yn rhannol. Roedd dull monitro cynhwysfawr wedi'i gyflwyno ym mis Mai 2010 a 
hwnnw'n cynnwys amrywiaeth o ddata i alluogi'r carchar i fonitro tueddiadau a meysydd lle'r 
oedd digwyddiadau'n cael eu hailadrodd. Nid oedd y cofnodion na'r ystadegau misol yn cynnig 
dim tystiolaeth bod digwyddiadau'n cael eu dadansoddi cyn i'r dull hwn gael ei gyflwyno. 
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad. 
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Gwybodaeth ychwanegol 

2.74 Roedd polisi lleihau trais heb ei ddyddio ar gael a hwnnw'n canolbwyntio'n bennaf ar fwlio ac 
ar reoli'r bwlis a'r rhai a gâi eu bwlio. Roedd y rhan fwyaf o'r cofnodion yn y llyfrynnau arsylwi 
ar fwlio a oedd wedi'u cau'n cynnwys y sylw, 'dim rhagor o fwlio wedi'i nodi'. 

2.75 Monitrwyd 18 o garcharorion er mwyn lleihau trais yn 2009 a chwech rhwng Ionawr a diwedd 
Mehefin 2010, a oedd yn awgrymu bod y duedd yn lleihau. Hyd ddyddiad yr arolygiad, 
ymchwiliwyd i 116 o ddigwyddiadau treisgar a gofnodwyd yn 2010. 

2.76 Nid oedd arolwg lleihau trais wedi'i gynnal yn 2010; cynhaliwyd yr arolwg diweddaraf y gallem 
gael gafael arno ym mis Ionawr 2009.  

Argymhelliad ychwanegol 

2.77 Dylid cynnal arolwg lleihau trais gan ddadansoddi'r canfyddiadau a gweithredu yn sgil hynny. 

Pwynt ynglŷn â'r trefniadau 

2.78 Dylai'r staff roi manylion ysgrifenedig llawn am yr holl ymwneud â charcharorion mewn 
llyfrynnau atal bwlio. 

Hunan-niweidio a hunanladdiad 

2.79 Dylai'r swyddog cyswllt â theuluoedd allu defnyddio gwasanaeth ffôn cyfrinachol i 
siarad ag aelodau'r teulu adeg profedigaeth. (3.25) 
 
Wedi'i gyflawni. Roedd lein ffôn arbennig yn y swyddfa carchar mwy diogel a gallai'r staff a 
oedd yn gwneud gwaith swyddog cyswllt â theuluoedd ddefnyddio hon i gysylltu â theuluoedd 
carcharorion. Roedd y ffôn hwn mewn man distaw, ar wahân i'r brif swyddfa, gan sicrhau 
preifatrwydd priodol i'r swyddog cyswllt â theuluoedd. Un o'r tîm carchar mwy diogel oedd wedi 
gwneud gwaith y swyddog hwn ym mhump o'r achosion diweddar lle'r oedd rhywun wedi marw 
yn y carchar. Nid oedd wedi cael hyfforddiant ffurfiol gan y Gwasanaeth Carchardai ar gyfer y 
gwaith ond roedd yn gwnselydd profedigaeth cymwys. 

Argymhelliad ychwanegol 

2.80 Dylid rhoi hyfforddiant llawn i staff sy'n gwneud gwaith swyddog cyswllt â theuluoedd. 

2.81 Dylai'r holl staff, yn enwedig staff ar ddyletswydd nos, gael hyfforddiant sylfaenol mewn 
gweithdrefnau asesu, gofal yn y carchar a gwaith tîm. (3.26) 
 
Heb ei gyflawni. Ychydig o'r hyfforddiant hwn oedd wedi bod ers yr arolygiad blaenorol, ac 
roedd cyfran y staff a oedd naill ai'n dal yn gymwys ers dyddiad eu hyfforddiant cychwynnol 
neu wedi cael hyfforddiant gloywi wedi gostwng o 43%, o 72% pan oedd ar ei uchaf. 
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad. 

2.82 Dylid ailgychwyn y grŵp cymorth i garcharorion a oedd yn cael eu monitro ar gyfer eu 
hasesu, gofal sylfaenol a gwaith tîm cyn gynted ag y bydd cyfleusterau'r ganolfan dydd 
ar gyfer gofal iechyd ar gael. (3.27) 
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Nid yw'n berthnasol rhagor. Roedd yr arian ar gyfer gwasanaethau gofal dydd yn yr adran 
gofal iechyd wedi dod i ben. 

2.83 Dylid rhoi adborth i'r staff ynglŷn â chofnodion Asesu, Gofal yn y Carchar, a Gwaith 
Tîm, gan gymeradwyo arferion da a thynnu sylw at arferion annigonol neu wael. Dylid 
darparu arweiniad a hyfforddiant ychwanegol i'r staff hynny y mae ei angen arnynt. 
(3.28) 
 
Heb ei gyflawni. Nid oedd system ar gael i reolwyr sôn yn uniongyrchol wrth staff am unrhyw 
ddiffygion neu arferion da yng nghyswllt ansawdd cofnodion Asesu, Gofal yn y Carchar a 
Gwaith Tîm. Prin oedd y sylwadau mewn dogfennau Asesu, Gofal yn y Carchar a Gwaith Tîm 
ac roedd y rheini'n gyffredinol yn cynnwys sylwadau cyffredinol am gofnodion y diwrnod 
blaenorol (gweler hefyd baragraff 2.9).  
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad. 

2.84 Dylid cyflwyno protocol ar gyfer defnyddio celloedd mwy diogel a'r uned Gwrandawyr 
yn adain A; dylai'r pwyllgor carchar mwy diogel fonitro defnyddio'r cyfleusterau hyn. 
(3.29) 
 
Heb ei gyflawni. Nid oedd unedau gofal ar gael, a defnyddid celloedd Gwrandawyr yn lle 
hynny. Roedd un o lanhawyr yr adain yn lletya yn un o'r celloedd hefyd, a byddai'n aros yno 
petai'r sesiwn cymorth yn cael ei gynnal yn ystod y nos. Roedd defnyddio celloedd mwy diogel 
a chelloedd Gwrandawyr wedi'i gynnwys yn y ddogfen bolisi hunan-niweidio a hunanladdiad 
gyffredinol, ond nid oedd protocol ar gael ar gyfer sut y dylid eu defnyddio. Roedd protocol 
newydd ar gyfer arsylwi parhaus wedi'i lunio'n ddiweddar gan y rheolwr carchar mwy diogel. 
Nid oedd y tîm carchar mwy diogel yn monitro sut y defnyddid celloedd Gwrandawyr neu 
gelloedd cymorth, ar wahân i'r ffaith eu bod yn cael copi o gofnodion y Gwrandawyr. 
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad. 

Rhagor o argymhellion 

2.85 Dylai unedau gofal fod ar gael i'w defnyddio ym mhob ardal breswyl. 

2.86 Dylid rhoi sylw dyledus i gyfrinachedd wrth i Wrandawyr gynnal sesiynau cymorth yn ystod y 
nos. 

2.87 Dylai blychau cymorth cyntaf ac ymateb i hunanladdiad fod ar gael yn swyddfa pob 
adain; dylent gael eu cadw'n ddiogel a'u hail-lenwi ar ôl eu defnyddio. (3.30) 
 
Heb ei gyflawni. Nid oedd blychau cymorth cyntaf ar gael ym mhedair o swyddfeydd yr 
adeiniau inni ymweld â hwy. Lle'r oedd blychau cymorth cyntaf ar gael, nid oeddent wedi'u 
selio ac nid oedd y staff yn glir ynghylch pwy fyddai'n eu hail-lenwi pe defnyddid unrhyw 
eitemau ohonynt. Roedd pecyn ymateb i hunanladdiad ar gael yng nghanol y prif floc preswyl; 
er bod hwn yn cael ei archwilio'n rheolaidd, gwelsom fod rhai o'r eitemau a oedd wedi'u rhestru 
ar y daflen gynnwys ar goll. 
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad.  

Gwybodaeth ychwanegol 

2.88 Nid oedd y rheolwr carchar mwy diogel ond wedi bod yn ei swydd ers tri mis ac roedd yn 
ymdrechu i roi newid ar waith drwy symud oddi wrth dîm carchar mwy diogel a oedd yn cael ei 
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gydlynu'n ganolog a datganoli'r rheolaeth feunyddiol i reolwyr yr adeiniau (gweler paragraff 
2.9). 

2.89 Roedd saith o garcharorion wedi marw yn y carchar ers yr arolygiad diwethaf, a phump o'r 
rheini o bosibl yn hunanladdiad. Roedd y carchar wedi cael adroddiadau am dri o'r rhain ac 
wedi cytuno i'r cynlluniau gweithredu. Adolygwyd y cynlluniau gweithredu mewn cyfarfodydd 
carchar mwy diogel, ac roedd y camau gweithredu'n rhan o ddogfen fframwaith gynhwysfawr i 
sicrhau carchar mwy diogel, ynghyd ag argymhellion mewn adroddiadau blaenorol gan 
Arolygiaeth Carchardai Ei Mawrhydi, hunanarchwiliadau ac archwiliadau gan gymheiriaid a'u 
cynlluniau gwella parhaus. Roedd dau ddigwyddiad yn ystod y misoedd diwethaf bron iawn 
wedi arwain at farwolaeth, ac ymchwiliad priodol wedi'i gynnal i'r rheini. 

2.90 Roedd 11 o Wrandawyr ar gael adeg yr arolygiad. Dywedodd y Gwrandawyr a chydlynydd y 
Samariaid wrthym ei bod yn anodd cadw gwrandawyr am fod angen trosglwyddo carcharorion 
i garchardai eraill oherwydd bod y boblogaeth o dan bwysau. Roedd Gwrandawyr yn y 
dderbynfa a hefyd yn yr adain cynefino ond nid oedd gan y rheini swyddogaeth benodol i 
gysylltu ac roeddent eisoes wedi gweithio yn y meysydd hyn cyn iddynt hyfforddi i fod yn 
Wrandawyr. Byddai'r Gwrandawyr yn cyfarfod â chydlynydd y Samariaid bob pythefnos er 
mwyn cael goruchwyliaeth a hyfforddiant parhaus. Nid oedd rota ar gyfer y Gwrandawyr a'r 
drefn fel rheol oedd galw Gwrandawr a oedd wedi'i leoli yn yr adain agosaf. Roedd celloedd 
mwy diogel ar gael ym mhob adain a thair cell gwylio parhausyn yr uned gofal iechyd newydd. 
Roedd un gell wedi bod yn destun gwylio parhaus yn 2010 hyd at ddyddiad yr arolygiad, am 
gyfnod o saith niwrnod, yn un o'r celloedd gofal iechyd. 

2.91 Roedd 81 gweithred hunan-niweidio wedi bod a chyfanswm o 193 o ddogfennau Asesu, Gofal 
yn y Carchar a Gwaith Tîm wedi'u hagor yn 2009, a 28 gweithred hunan-niweidio a 97 dogfen 
Asesu, Gofal yn y Carchar a Gwaith Tîm wedi'u hagor yn 2010 hyd at ddyddiad yr arolygiad, 
gan ddangos nifer debyg i'r hyn a gafwyd yn y flwyddyn flaenorol. Roedd 16 o ddogfennau 
Asesu, Gofal yn y Carchar a Gwaith Tîm ar agor adeg yr arolygiad. 

2.92 Roedd safon y cofnodion Asesu, Gofal yn y Carchar a Gwaith Tîm yn rhesymol yn ystod y 
dydd ond roedd cofnodion y nos yn aml yn ailadroddus ac yn dilyn patrwm parod. Cynhelid 
adolygiadau mewn pryd a byddai nifer dda o'r staff ac amrywiaeth briodol ohonynt yn 
bresennol ynddynt. Ar y cyfan, roedd cynlluniau gofal yn briodol ond nid oedd terfyn amser ar 
gyfer cyflawni'r amcanion.  Roedd y ffordd y byddai adolygiadau'n cael eu cau'n anghyson. Y 
drefn oedd eu hadolygu bob dydd ar ôl eu cau, a hynny am saith niwrnod mewn ambell achos, 
gan gofnodi ychydig iawn; ac yn yr un modd, nid oedd digon o fanylion ar y cyfan yn yr 
adolygiadau terfynol. O blith y 10 dogfen Asesu, Gofal yn y Carchar a Gwaith Tîm ddiwethaf a 
gaewyd, roedd cofnodion ar ôl cau pedwar ohonynt yn annigonol, gan ddweud fawr mwy na 
'dim byd yn destun pryder'.  

2.93 Sylwasom ar garcharor ar y landin cynefino a oedd wedi bod yn yr uned ers wythnos; roedd 
dogfen Asesu, Gofal yn y Carchar a Gwaith Tîm ar agor ar ei gyfer, a oedd yn nodi bod 
diflastod yn sbardun iddo niweidio'i hun. Er inni dynnu sylw staff a rheolwyr at hyn, roedd yn 
dal yn yr uned ar ddiwedd yr arolygiad, ac yn dilyn trefniant cyfyngedig iawn.  

2.94 Roedd lein gymorth ar gael i deuluoedd. Ffoniwyd y lein honno gennym ar ddiwrnod cyntaf yr 
arolygiad, gan adael neges i rywun gysylltu â thîm yr arolygiad; ni chawsom gydnabyddiaeth. 

Rhagor o argymhellion 

2.95 Dylid datblygu swyddogaethau'r Gwrandawyr yn y dderbynfa a'r rhaglen cynefino a'u 
hintegreiddio i'r polisi cynefino. 
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2.96 Dylai fod system unffurf ar gael i adolygu achosion ar ôl eu cau, a dylai rheolwr yr achos 
wneud cofnodion ansoddol. 

2.97 Dylid monitro'r lein gymorth bob dydd. 

Pwynt ynglŷn â'r trefniadau 

2.98 Dylid pennu terfyn amser ar gyfer amcanion y cynllun gofal. 

Ceisiadau a chwynion 

2.99 Dylai ffurflenni cais i weld llywodraethwr cyn cyflwyno ffurflen gwyno fod ar gael yn yr 
adeiniau. (3.95) 
 
Wedi'i gyflawni. Roedd amrywiaeth o ffurflenni cais ar gael ym mhob adain dim ond i rywun 
ofyn; defnyddid ffurflenni cais cyffredinol i wneud cais i lywodraethwyr. Wrth wirio'r data a oedd 
ar gael gan y clerc cwynion, gwelwyd bod y ffurflenni cais priodol yn cael eu defnyddio. 

Pwynt ynglŷn â'r trefniadau 

2.100 Dylai ffurflenni cais fod ar gael yn rhwydd ym mhob uned breswyl. 

2.101 Dylid monitro ansawdd yr ymatebion i gwynion. (3.96) 
 
Wedi'i gyflawni. Byddai rheolwr y tîm archwilio a chydymffurfio'n adolygu sampl o 10% o'r 
ymatebion bob mis. Nid oedd dim tystiolaeth bod unrhyw uwch reolwyr yn ymwneud â'r broses 
sicrhau ansawdd. Byddai pob cwyn yn cael ei sganio cyn ei dychwelyd at y carcharor. O blith y 
10 yr edrychwyd arnynt, roedd chwech heb gael ateb priodol, gan gynnwys dwy nad oedd wedi 
cael ymateb (gwall sganio o bosibl), ac nid oedd camau dilynol wedi'u cymryd yng nghyswllt 
un, lle soniwyd am fwlio gan staff yn y gŵyn ond nid yn yr ymateb. Dim ond ymateb safonol a 
roddwyd i'r carcharor gan yr adran gofal iechyd gan ddweud bod y meddyg wedi ysgrifennu'n 
uniongyrchol at y carcharor.  

Argymhelliad ychwanegol 

2.102 Dylai uwch reolwyr fod yn ymwneud â'r broses sicrhau ansawdd ar gyfer cwynion. 

2.103 Dylid dadansoddi data a gesglir ynglŷn â chwynion er mwyn gweld a oes unrhyw 
dueddiadau, a dylai'r rheolwyr fynd i'r afael â'r rhain. (3.97) 
 
Wedi'i gyflawni. Roedd amrywiaeth gynhwysfawr o ddata am gwynion yn cael eu casglu a'u 
dadansoddi bob mis yn y cyfarfod perfformiad. Rhestrid camau gweithredu a dyrennid y 
cwynion i reolwyr ymchwilio iddynt, gan gyflwyno adroddiad ynglŷn â'r canlyniadau yn y 
cyfarfod perfformio nesaf. 

Gwybodaeth ychwanegol 

2.104 Nid oedd pob adain yn cofnodi'r ceisiadau a gyflwynwyd ac nid oedd gan yr un ohonynt gofnod 
o ganlyniadau na dyddiadau'r ymatebion. Roedd ffurflenni cwyno ar gael yn rhwydd a byddai'r 
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clerc cwynion yn casglu'r cwynion bob diwrnod yn ystod yr wythnos. Roedd 650 o gwynion 
wedi bod yn 2010 hyd ddyddiad yr arolygiad, a oedd yn awgrymu cynnydd sylweddol o'i 
gymharu â'r ffigur yn 2009. Roedd cyfran fwyaf y cwynion ynglŷn â materion a oedd yn 
ymwneud â'r adeiniau ac eiddo a materion meddygol. Dim ond yn Saesneg yr oedd ffurflenni 
cwyno ar gael. 

2.105 Ar gyfartaledd, roedd 70 o geisiadau'n cael eu gwneud i'r Bwrdd Monitro Annibynnol bob mis, 
a'r gyfran fwyaf o'r rheini ynglŷn â gorfod disgwyl yn rhy hir am sylw meddygol. 

Pwynt ynglŷn â'r trefniadau 

2.106 Dylai ffurflenni cwyno fod ar gael mewn amrywiaeth o ieithoedd priodol. 

Hawliau cyfreithiol 

2.107 Dylai'r holl staff gwasanaethau cyfreithiol gael hyfforddiant gwasanaethau cyfreithiol a 
chyrsiau gloywi. (3.104) 
 
Wedi'i gyflawni. Roedd dau o'r staff gwasanaethau cyfreithiol wedi cael eu hyfforddi a'r 
trydydd ar fin mynd ar gwrs. 

Gwybodaeth ychwanegol 

2.108 Yn y swyddfa gwasanaethau cyfreithiol, roedd un aelod o staff amser llawn a dau rhan-amser. 
Roeddent yn darparu gwasanaeth cynhwysfawr a hwnnw'n cynnwys cyfarfod â phob carcharor 
newydd ar y diwrnod gwaith nesaf ar ôl iddo gyrraedd. Roedd y gwasanaethau cyfreithiol hefyd 
yn cynnwys cyfle i ddefnyddio cyfeiriaduron cyfreithwyr a rhestr o gyfreithwyr sy'n arbenigo 
mewn gwaith mewnfudo. Byddai staff y gwasanaethau cyfreithiol yn cysylltu â chyfreithwyr ar 
ran carcharorion yn ôl y gofyn ac yn gweld carcharorion petaent yn gwneud cais am hynny. 
Cynigid cyngor a chymorth i garcharorion a oedd yn dymuno'u cynrychioli eu hunain yn y llys 
a'r rheini a oedd yn wynebu achosion cyfreithiol. 

2.109 Darperid gwasanaeth mechnïaeth o dan gontract newydd gyda Sonham Housing. Yn ystod y 
ddau fis blaenorol, roedd pum carcharor wedi llwyddo i gael cartref drwy'r llwybr hwn. Byddai'r 
staff rhan-amser yn mynd i'r llys ynadon lleol bob bore hefyd ac yn ymdrin â cheisiadau am 
fechnïaeth yno, er mwyn atal rhai troseddwyr rhag gorfod dod i'r carchar.  

2.110 Roedd 10 o ystafelloedd ar gael ar gyfer ymweliadau cyfreithiol drws nesaf i'r brif neuadd 
ymweld. Cynhelid ymweliadau cyfreithiol rhwng dydd Llun a dydd Gwener, rhwng 9.15am a 
11.30am, a rhwng 2pm a 4.15pm.  

Ffydd a gweithgarwch crefyddol 

Ni wnaethpwyd dim argymhellion o dan y pennawd hwn yn yr arolygiad diwethaf. 
 

Gwybodaeth ychwanegol  

2.111 Roedd caplan amser llawn yr Eglwys yng Nghymru'n cydlynu'r gaplaniaeth, gyda chymorth 
nifer o gaplaniaid rhan-amser a sesiynol, cynorthwy-ydd seicoleg a swyddog gweinyddol. 
Roedd y tîm wedi'i integreiddio'n dda drwy'r sefydliad, gan gynnig gwasanaethau'r eglwys 
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Anglicanaidd, eglwys Rufain, gwasanaethau i Fwslemiaid, Bwdhiaid a Sikhiaid, yn ogystal ag 
amrywiaeth o ddosbarthiadau, gan gynnwys astudio'r Beibl a'r Koran a dosbarth Sikh. 
Roeddent yn cydlynu nifer o gyrsiau aildroseddu: y dyn teulu, tadau dan glo, cynorthwyo 
troseddwyr drwy wneud gwaith adfer dan glo ac archwilio Cristnogaeth. Roedd y tîm yn gyfrifol 
hefyd am sicrhau bod pob carcharor a gyrhaeddai o'r newydd yn cael cyfweliad Pecyn 
Hyfforddi ac Atgyfeirio Cymorth Cymru, ac ers lansio'r pecyn hwn ym mis Ebrill 2010, 
llwyddwyd i gynnal 100% o'r rhain. 

2.112 Roedd cwnselydd achrededig y Crynwyr ar gael i gynnig cymorth penodol adeg profedigaeth 
ac roedd y tîm wedi rhoi cychwyn yn ddiweddar ar gynllun cymorth i Fwslemiaid gan y 
gaplaniaeth yn y gymuned - Ffydd yn y Dyfodol - lle'r oedd tri Imam yn y gymuned wedi 
cynorthwyo pedwar o garcharorion Mwslemaidd i ailsefydlu. 

2.113 Roedd y capel yn adnodd da a'r ystafell aml-ffydd yn addas i'r diben o ran ei maint a'i haddurn. 

Defnyddio sylweddau 

2.114 Dylai'r trefniadau rhagnodi ar gyfer carcharorion sy'n dibynnu ar opiadau fod yn hyblyg 
ac wedi'u seilio ar anghenion unigolion. (3.120) 
 
Heb ei gyflawni. Roedd y protocolau rhagnodi clinigol i raddau helaeth yn dal yn anhyblyg 
wrth ymateb i anghenion carcharorion unigol ac nid oeddent yn cydymffurfio â'r canllawiau 
clinigol cenedlaethol. Byddai carcharorion y rhagnodwyd dos opiadau iddynt eisoes drwy eu 
meddyg teulu neu gan asiantaeth allanol oherwydd eu bod yn gaeth i gyffur, a hwythau'n bwrw 
dedfryd lai na thri mis, yn parhau i gael y dos hwnnw. Ni allai carcharorion nad oeddent eisoes 
yn dilyn rhaglen bresgripsiwn cyn iddynt ddod i Gaerdydd, gael triniaeth sefydlogi, na chael eu 
dadwenwyno drwy gael cyffur disodli, a rhoddid triniaeth dadwenwyno aciwt iddynt. Rhoddid 
carcharorion a oedd yn bwrw dedfryd hwy'n dilyn trefn lleihau safonol ac nid oedd honno'n 
ddigon hyblyg i ymateb i'r ffordd yr oedd yr unigolyn wedi bod yn defnyddio opiadau cyn hynny. 
Roedd y protocolau clinigol a ddilynid wrthi'n cael eu hadolygu adeg ein hymweliad. Byddai 
carcharorion yr oedd gofyn iddynt gael triniaeth dadwenwyno aciwt ar gyfer eu problem 
gyffuriau'n cael eu derbyn i'r uned cleifion mewnol.  
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad. 

2.115 Dylai'r sefydliad egluro arweinyddiaeth glinigol yr uned dadwenwyno. (3.121) 
 
Cyflawnwyd yn rhannol. Rheolwr y strategaeth cyffuriau a oedd wedi'i ddynodi'n arweinydd 
ar dîm yr uned dadwenwyno a defnyddio sylweddau. Gallasai'r cyfrifoldeb deuol anghyffredin 
hwn sef, arwain y tîm defnyddio sylweddau ochr yn ochr ag ysgwyddo cyfrifoldebau ehangach 
y rheolwr strategaeth cyffuriau, beryglu'r ymagwedd strategol a charchar-cyfan at gyffuriau ac 
alcohol. 

Argymhelliad ychwanegol  

2.116 Dylai'r carchar ddewis arweinydd clinigol ar gyfer y tîm defnyddio sylweddau, er mwyn i'r 
gwaith rheoli clinigol a'r gwaith ar y strategaeth cyffuriau allu cael ei wneud yn effeithiol.  

2.117 Dylid datblygu cynlluniau gofal ar gyfer unigolion ac adolygiadau sy'n dangos bod y 
cleifion yn rhan o'r broses. (3.122) 
 
Wedi'i gyflawni. Roedd cynlluniau gofal ar gael a thystiolaeth o adolygiadau a oedd yn 
dangos bod y carcharorion yn rhan o'r broses ac wedi cytuno iddi.  
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2.118 Dylai amrywiaeth sgiliau'r tîm iechyd meddwl mewn-gymorth gynnwys arbenigedd 
mewn deiagnosis deuol. (3.123) 
 
Heb ei gyflawni. Nid oedd neb wedi'i ddynodi â phrofiad arbenigol ym maes deiagnosis deuol 
yn y tîm mewn-gymorth.  
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad. 

2.119 Dylid datblygu'r drefn yn yr uned dadwenwyno i gynnwys cymorth seicogymdeithasol 
ag iddo fwy o strwythur. (3.124) 
 
Wedi'i gyflawni. Roedd carcharorion adain G yn gallu cael cymorth seicogymdeithasol mewn 
sesiynau grŵp, a gynhelid gan weithwyr cwnsela, asesu, atgyfeirio, cynghori a gofal drwy'r 
broses (CARAT) ar ffurf rhaglen gymorth seicogymdeithasol y system trin cyffuriau integredig, 
ynghyd â'r holl elfennau a oedd yn rhan ohoni ac eithrio'r elfen 'byw'n iach' a oedd wrthi'n cael 
ei datblygu ar y cyd â'r gampfa ar ffurf rhaglen 'mynd i'r afael â chyffuriau drwy gyfrwng addysg 
gorfforol'. 

Gwybodaeth ychwanegol 

2.120 Roedd gwasanaethau iechyd wrthi'n cael eu hadolygu ac roedd hynny'n cynnwys y potensial 
ar gyfer gwelyau dadwenwyno aciwt yn yr adran gofal iechyd, a'r bwriad oedd bod rheolwr y 
tîm defnyddio cyffuriau'n dod yn rhan o'r tîm gwasanaethau iechyd.  

2.121 Adeg yr arolygiad, roedd 47 o garcharorion ar fethadon a saith ar buprenorffin. O dan y drefn 
profi am gyffuriau'n seiliedig ar gompact, ym mis Mai 2010, roedd 10 o blith cyfanswm o 16 
prawf positif (62.5%) yn gysylltiedig â buprenorffin, cynnydd ers y pedwar prawf positif ym mis 
Ebrill.  

2.122 Roedd carcharorion a chanddynt broblemau alcohol yn gallu mynd i Alcoholics Anonymous 
bob wythnos. Byddai saith neu wyth o garcharorion yn mynd i'r sesiynau hyn a gynhelid yn 
ystafell grŵp adain C, a byddai carcharorion yn cael eu hebrwng i'r adain gan weithwyr 
cwnsela, asesu, atgyfeirio, cyngor a gofal drwy'r broses.  

2.123 Roedd yr adnoddau profi gorfodol am gyffuriau'n briodol ac nid oedd modd rhagweld pa bryd y 
cynhelid y profion. Yn y flwyddyn rhwng mis Ionawr a mis Rhagfyr 2009, y gyfradd brofi bositif 
oedd 9.5%, o'i chymharu â tharged 9%. Roedd cyffuriau'n fwy tebygol o gael eu smyglo i'r 
carchar yn ystod ymweliadau yn sgil colli'r ci cyffuriau. Ar y cyfan, os oedd amheuon, profwyd 
mewn pryd. Nid oedd unrhyw raglen yn cael ei hariannu dan y System Triniaeth Integredig ar 
gyfer Cyffuriau (IDTS). 

Amrywiaeth 

Ni wnaethpwyd dim argymhellion o dan y pennawd hwn yn yr arolygiad diwethaf. 
 

Gwybodaeth ychwanegol  

2.124 Nid oedd y gwaith yn y llinynnau amrywiaeth, ac eithrio o ran cydraddoldeb hil a brodorion 
tramor, wedi'i ddatblygu ddigon. Nid oedd strategaeth amrywiaeth gyffredinol ar gael, na 
pholisïau penodol yn ymwneud ag oedran, anabledd a rhywioldeb. Roedd y carchar wrthi ar y 
pryd yn dynodi arweinwyr ar gyfer pob un o'r llinynnau. 



CEM Caerdydd 

 

35

2.125 Roedd un o aelodau rhan-amser tîm y gaplaniaeth wedi'i benodi'n swyddog cyswllt anabledd 
ond nid oedd ganddo fawr o amser i wneud y gwaith hwn. Roedd yr ymgynghori'n dda i bob 
golwg, gyda grwpiau ffocws misol ar wahân yn cael eu cynnal ar gyfer carcharorion y brif ffrwd 
a rhai bregus a hefyd ar gyfer cleifion mewnol, ond ni chofnodid y rhain ac felly, nid oedd yn 
glir pa gamau a gymerwyd wedyn. Er bod pob carcharor a ddywedai fod ganddo anabledd 
wrth gael ei dderbyn yn cael cyfweliad, nid oedd proses cynllunio gofal ffurfiol na chronfa ddata 
ffurfiol yn rhestru pob carcharor a chanddo anabledd. 

2.126 Penodwyd y caplan cydlynu'n swyddog cyswllt ar gyfer carcharorion hŷn ond ychydig o 
drefniadau ffurfiol oedd ar gael i gynorthwyo'r grŵp hwn o garcharorion. Byddai carcharorion 
hŷn a oedd wedi ymddeol yn cael eu datgloi yn ystod y dydd. 

Rhagor o argymhellion 

2.127 Dylid sefydlu polisi amrywiaeth cyffredinol sy'n dweud sut y diwellir anghenion amrywiol pob 
carcharor. 

2.128 Dylid cofnodi trafodion y grwpiau ffocws anabledd yn ffurfiol a llunio pwyntiau gweithredu ar 
gyfer y materion a godwyd, gan ddilyn trywydd y rheini mewn cyfarfodydd dilynol nes iddynt 
gael eu cyflawni. 

2.129 Dylid cadw cronfa ddata o'r holl garcharorion a chanddynt anableddau, gan godi cynlluniau 
gofal a'u hadolygu'n rheolaidd ar gyfer pob carcharor o'r fath. 

Cydraddoldeb hil 

2.130 Dylai staff sydd wedi'u hyfforddi ymchwilio'n iawn i bob digwyddiad hiliol a gofnodir. 
(3.50) 
 
Heb ei gyflawni. Roedd rheolwyr yr ardal dan sylw'n ymchwilio i ddigwyddiadau hiliol a 
gofnodwyd, a'r rheini'n amlach na pheidio'n uwch swyddogion yn un o'r unedau preswyl. Nid 
oedd yr un ohonynt wedi cael eu hyfforddi'n benodol i gynnal ymchwiliadau o'r fath. Yna, 
byddai'r rhain yn cael eu gwirio a'u monitro gan y rheolwr amrywiaeth, a oedd wedi'i hyfforddi i 
gynnal ymchwiliadau. 
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad. 

2.131 Dylid datblygu system sicrhau ansawdd effeithiol er mwyn sicrhau bod yr 
ymchwiliadau'n cael eu cynnal yn briodol a bod y dystiolaeth wedi'i harchwilio'n llawn. 
(3.51) 
 
Wedi'i gyflawni. Roedd y rheolwr amrywiaeth, sef swydd amser llawn a wneid gan 'reolwr 
datblygu Gwasanaeth y Carchardai' (DPSM, graddfa'r prif swyddog gynt), yn adolygu pob 
ymchwiliad a gynhelid ar ôl cyflwyno ffurflen adrodd am ddigwyddiad hiliol (RIRF), er mwyn 
sicrhau bod y materion a godwyd wedi cael sylw a bod pob unigolyn perthnasol wedi cael 
cyfweliad. 

2.132 Dylai'r llywodraethwr neu ei chynrychiolydd gymeradwyo pob adroddiad ymchwilio ar 
gyfer gweithredu arno. (3.52) 
 
Wedi'i gyflawni. Byddai'r llywodraethwr yn adolygu ac yn llofnodi pob adroddiad 
ymchwilio/RIRF. 
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2.133 Dylid cyflwyno cynllunio cynorthwyo dioddefwyr er mwyn sicrhau bod carcharorion yn 
cael cymorth i ymdrin â materion sy'n codi yn sgil ymchwiliad. (3.53) 
 
Heb ei gyflawni. Er nad oedd dim digwyddiadau mawr wedi bod a oedd wedi golygu bod 
angen cymorth penodol ar ddioddefwyr yn ystod y 12 mis blaenorol, nid oedd prosesau ffurfiol 
ar gael i sicrhau bod rhywun yn gweld bod angen cymorth angenrheidiol, a hynny'n cael ei roi 
ar waith drwy gynllun cymorth. 
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad. 

2.134 Dylid penodi cynrychiolwyr carcharorion ym mhob uned breswyl. (3.54) 
 
Cyflawnwyd yn rhannol. Roedd cynrychiolwyr carcharorion wedi'u penodi ym mhob uned, ac 
eithrio yn yr uned carcharorion bregus, yn bennaf oherwydd bod y cynrychiolwyr o'r unedau 
eraill wedi gwrthwynebu cael cynrychiolydd o'r uned hon yn bresennol yng nghyfarfod 
amrywiaeth y carcharorion. Nid oedd y sefydliad wedi herio hyn. Er bod uwch reolwyr wedi 
dweud mai mater dros dro oedd hwn, gan fod yr uned carcharorion agored i niwed ar fin cael 
ei symud i CEM Parc, roedd y carchar mewn gwirionedd wedi atgyfnerthu agweddau 
annerbyniol cynrychiolwyr y carcharorion drwy blygu i'w dymuniad i wrthod cynrychiolwyr o'r 
uned.  

Argymhelliad ychwanegol 

2.135 Dylid penodi cynrychiolwyr carcharorion o bob uned breswyl. Dylid ystyried pa mor addas yw 
unrhyw gynrychiolydd sy'n gwrthod ymwneud â chynrychiolwyr eraill oherwydd eu rhagfarnau 
hwy eu hunain. 

2.136 Dylid trefnu i alluogi grwpiau o garcharorion duon a'r rhai o leiafrifoedd ethnig gyfarfod 
i drafod y materion sy'n bwysig iddynt hwy. (3.55) 
 
Heb ei gyflawni. Nid oedd dim trefniadau wedi'u gwneud i alluogi grwpiau o garcharorion 
duon a'r rhai o leiafrifoedd ethnig gyfarfod i drafod materion sy'n bwysig iddynt hwy. 
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad. 

2.137 Dylai'r Swyddog Cydraddoldeb Hil sicrhau bod cyfarfodydd ymgynghori ffurfiol â 
charcharorion duon a'r rhai o leiafrifoedd ethnig yn cael eu cynnal yn rheolaidd, a bod 
rheolwyr y carchar yn bresennol ynddynt. (3.56) 
 
Cyflawnwyd yn rhannol. Roedd grŵp ffocws amrywiaeth misol wedi'i ffurfio'n ddiweddar, lle'r 
oedd y cynrychiolwyr amrywiaeth a benodwyd wedi cyfarfod â'r rheolwr amrywiaeth i drafod yr 
holl faterion a oedd yn ymwneud ag amrywiaeth. Er y gallai'r cynrychiolwyr godi unrhyw 
faterion o'r math hwn y byddai carcharorion duon a'r rhai o leiafrifoedd ethnig yn eu cyflwyno 
iddynt, nid oedd yr un fforwm ar gael i hwyluso cysylltiad uniongyrchol rhwng rheolwyr y 
carchar a charcharorion duon a'r rhai o leiafrifoedd ethnig. 

Argymhelliad ychwanegol 

2.138 Dylai fforwm arbennig i garcharorion duon a'r rhai o leiafrifoedd ethnig, ar wahân i gyfarfod y 
cynrychiolwyr amrywiaeth, gyfarfod yn rheolaidd i drafod materion perthnasol â rheolwyr y 
carchar. 
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Gwybodaeth ychwanegol 

2.139 Roedd 41 Ffurflen Cofnodi Digwyddiad Hliol (RIRF) wedi'u cyflwyno yn ystod chwe mis cyntaf 
2010. Mân ddigwyddiadau oedd y rhan fwyaf o'r rhain a chanfuwyd nad oeddent yn rhai hiliol 
eu natur, ac, er bod ansawdd yr ymchwiliadau wedi gwella, byddent yn aml yn cael eu gwneud 
gan reolwyr a weithiai yn yr ardal yr oedd y gŵyn yn ymwneud â hi. Pan gwynwyd am 
achosion mwy difrifol a bod yr achwynwyr wedi'u rhyddhau cyn cwblhau'r ymchwiliadau, nid 
oedd neb wedi dilyn trywydd y rhain. Yn hytrach, fe'u gadawyd heb eu datrys. Nid oedd dim 
tystiolaeth fod carcharorion yn cael ymateb ysgrifenedig ar ôl ymchwilio i'w cwyn. 

2.140 Byddai cyfarfod misol y tîm gweithredu ar amrywiaeth a chydraddoldeb hil (DREAT) yn monitro 
materion ethnig, ond nid oedd y cofnodion ond yn dangos a oedd grwpiau ethnig y tu allan i'r 
ystod, heb ddweud a oedd hyn wedi arwain at drafodaeth neu gamau gweithredu yn sgil hynny 
i ddatrys problemau pan oeddent wedi codi'n gyson. 

Rhagor o argymhellion 

2.141 Dylid ymchwilio i bob cwyn hiliol mor drwyadl ag y bo modd ac ni ddylid eu gadael heb eu 
datrys oherwydd bod carcharor wedi'i ryddhau. 

2.142 Ar ôl cynnal ymchwiliad, dylai pob carcharor gael ymateb ysgrifenedig i unrhyw ffurflen adrodd 
am ddigwyddiad hiliol (RIRF) a gyflwynwyd. 

2.143 Pan fydd data monitro ethnig yn dangos bod gan grŵp ethnig ormod o gynrychiolaeth, neu heb 
ddigon o gynrychiolaeth mewn maes penodol (er enghraifft, cyflogaeth neu ddyfarniadau), 
dylid cynnal ymchwiliadau priodol a, lle bo angen, dylid cymryd camau i fynd i'r afael â'r mater. 

Carcharorion sy'n frodorion tramor 

2.144 Dylid penodi cynrychiolwyr carcharorion sy'n frodorion tramor. (3.65) 
 
Heb ei gyflawni. Nid oedd dim cynrychiolwyr carcharorion sy'n frodorion tramor wedi'u penodi. 
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad. 

2.145 Dylid cynnal cyfarfodydd ymgynghori rheolaidd â staff a charcharorion sy'n frodorion 
tramor. (3.66) 
 
Cyflawnwyd yn rhannol. Roedd fforwm brodorion tramor wedi'i sefydlu, a hwnnw i fod i 
gyfarfod bob deufis. Serch hynny, roedd y swyddog a oedd yn gwneud y gwaith cydlynu 
brodorion tramor yn absennol am gyfnod hir oherwydd salwch a chan nad oedd neb wedi'i 
ddynodi i wneud y gwaith yn ei le, nid oedd cyfarfod wedi'i gynnal ers mis Mawrth 2010. 
Dangosai'r cofnodion fod amrywiaeth o faterion yn ymwneud â'r carchar wedi'u trafod, ond 
roedd y presenoldeb wedi bod yn anghyson, gyda chynifer ag 13 o garcharorion yn bresennol 
weithio, ond dro arall gyn lleied â thri.  

Rhagor o argymhellion 

2.146 Dylid penodi cydlynydd brodorion tramor, naill ai dros dro neu'n barhaol, yn lle deilydd 
presennol y swydd tra bo hwnnw'n dal yn absennol. 
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2.147 Dylid cynnal y fforwm brodorion tramor fel y trefnwyd, ni waeth a yw'r cydlynydd brodorion 
tramor ar gael neu beidio. 

2.148 Dylid cynnull pwyllgor amlddisgyblaeth i sicrhau bod protocolau'r ddogfen bolisi'n cael 
eu rhoi ar waith yn llawn. (3.67) 
 
Wedi'i gyflawni. Roedd cyfarfod DREAT yn cynnwys materion brodorion tramor yn eitem 
sefydlog ar ei agenda. Roedd y cofnodion yn dangos bod nifer gyson dda'n dod i'r cyfarfod, a 
bod pob swyddogaeth briodol wedi'i chynrychioli. 

2.149 Dylid cyfieithu polisïau, trefniadau a rheolau lleol i ieithoedd eraill ar wahân i'r Saesneg. 
(3.68) 
 
Cyflawnwyd yn rhannol. Roedd copi o'r rheolau a'r trefniadau sylfaenol ar gael mewn nifer o 
ieithoedd, ond nid oedd polisïau wedi'u cyfieithu. Dywedodd rheolwyr, petai carcharor yn gofyn 
am ddogfen neu bolisi penodol yn ei famiaith, y gellid trefnu hynny, ond nid oedd y cyfleuster 
hwn yn cael ei hyrwyddo yn Saesneg na thrwy ieithoedd eraill. 

Argymhelliad ychwanegol 

2.150 Dylid hyrwyddo'r cyfleuster sydd ar gael i gyfieithu polisïau a dogfennau swyddogol eraill 
ymhlith yr holl garcharorion sy'n frodorion tramor, mewn iaith y maent yn ei deall. 

Gwybodaeth ychwanegol   

2.151 Am fod y cydlynydd brodorion tramor yn dal yn absennol, ychydig o ymgysylltu a ddigwyddai 
â'r boblogaeth a oedd yn frodorion tramor, sef hyd at 80 o garcharorion yn y chwe mis 
blaenorol, a 59 adeg yr arolygiad. Amlygwyd hyn yn sgil y ffaith nad oedd modd darparu 
gwybodaeth am waith i frodorion tramor (er enghraifft cronfa ddata'r carcharorion nad oedd 
Saesneg yn iaith gyntaf iddynt a chofnodion ar gyfer pob brodor tramor, yn nodi materion 
ynglŷn â mewnfudo), ar ein cyfer yn ystod yr arolygiad.  

2.152 Roedd saith mewnfudwr yn cael eu cadw yno. Nid oedd gwasanaeth cynghori cyfreithiol 
annibynnol ar gael i garcharorion a oedd yn frodorion tramor i drafod materion alltudio. Byddai 
Asiantaeth Ffiniau'r Deyrnas Unedig (UKBA) yn cynnal cymhorthfa fisol i'r carcharorion hyn, 
ond dywedodd llawer o garcharorion a oedd yn frodorion tramor wrthym mai prin oedd yr 
wybodaeth ddefnyddiol a geid gan y rhain. Er enghraifft, roedd dedfryd un carcharor wedi dod i 
ben ym mis Chwefror 2009 ac roedd wedi cael gwybod bob mis ers hynny nad oedd lle ar gel 
iddo yn yr ystâd symud mewnfudwyr. 

2.153 Anaml y defnyddid gwasanaethau cyfieithu dros y ffôn, a dangosai'r anfonebau mai un neu 
ddwy alwad fer y mis a wneid. Dywedwyd wrthym fod carcharor yn adain D yn cael ei 
ddefnyddio'n aml i gyfieithu ar gyfer carcharorion o Fietnam. Am fod y cydlynydd brodorion 
tramor yn absennol, ni allem gael gwybod a gedwid rhestr o'r staff a'r carcharorion a allai 
gyfieithu pan fyddai angen.  

Argymhelliad ychwanegol 

2.154 Dylid cynorthwyo carcharorion sy'n frodorion tramor i gael cyngor a chymorth achrededig ac 
annibynnol ynglŷn â materion mewnfudo pan fyddai angen. 
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Pwynt ynglŷn â'r trefniadau 

2.155 Dylid cadw cofnodion cywir o'r staff a'r carcharorion sy'n medru siarad ieithoedd ar wahân i 
Saesneg a rhoi copi i bob aelod o'r staff. 

Gwasanaethau iechyd  

2.156 Ni ddylai gwelyau i gleifion mewnol fod yn rhan o'r llety ardystiedig normal. (4.68) 
 
Heb ei gyflawni. Roedd pob un o'r 22 cell yn yr adran gofal iechyd yn rhan o'r llety ardystiedig 
normal. Roedd 16 o welyau i gleifion mewnol a gomisiynid gan Fwrdd Iechyd Prifysgol 
Caerdydd a'r Fro. 
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad. 

2.157 Ni ddylid derbyn carcharorion i'r uned cleifion mewnol onid oes angen clinigol wedi'i 
ddynodi. (4.69) 
 
Heb ei gyflawni. Adeg yr arolygiad, roedd 11 o gleifion yn yr uned cleifion mewnol a 
chanddynt anghenion iechyd meddwl amrywiol, a'r rhan fwyaf ohonynt â phroblemau dyrys a 
sylweddol. Roedd pum claf yn disgwyl i gael eu hasesu a/neu leoliad iechyd meddwl diogel, 
gan gynnwys dau a oedd hefyd yn cael triniaeth dadwenwyno ar gyfer alcohol. Yn yr 11 cell 
arall, roedd un a oedd yn glanhau'r adain a naw o garcharorion dan Reol 45, gan gynnwys 
pedwar ag anableddau a oedd wedi'u rhoi yno am yr unig reswm nad oedd modd eu rhoi'n 
briodol yn yr adeiniau preswyl. Roedd polisi 'gofal iechyd i gleifion mewnol' ar gael. Nid oedd 
hwn yn pennu meini prawf ar gyfer derbyn cleifion a deallem fod carcharorion yn cael eu 
derbyn yno'n rheolaidd am resymau nad oeddent yn rhesymau clinigol a bod y carchar yn rhoi 
pwysau arni i wneud hynny. Dangosai adroddiad am ddefnyddio'r uned cleifion mewnol rhwng 
mis Ionawr a mis Mawrth 2010 batrwm rheolaidd o oddeutu hanner i draean yr holl gelloedd yn 
cael eu defnyddio am resymau nad oeddent yn rhesymau clinigol.  
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad.  

2.158 Dylid cyflwyno system electronig i reoli cleifion cyn gynted ag y bo modd. (4.70) 
 
Heb ei gyflawni. Roedd gwaith i alluogi system electronig i reoli cleifion wedi'i gwblhau a 
rhaglen hyfforddi staff wedi cychwyn. Dywedwyd wrthym fod disgwyl i'r system fynd yn fyw 
ddechrau 2011. Roeddent yn dal i ddefnyddio cofnodion clinigol papur. Roedd y cofnodion 
clinigol presennol yn cael eu cadw mewn swyddfa gefn yn y ganolfan gofal iechyd; cofnodion 
carcharorion adain C yn cael eu cadw yn ystafell driniaeth yr adain, a chofnodion clinigol 
cleifion mewnol yn cael eu cadw yn swyddfa nyrsio'r adran cleifion mewnol. Roedd ansawdd y 
cadw cofnodion yn amrywio ac nid oedd bob tro'n glir pwy oedd wedi gwneud y cofnod.  
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad.  

2.159 Dylid cyhoeddi rhaglenni gofal dydd cyn gynted ag y bo modd. (4.71) 
 
Heb ei gyflawni. Nid oedd gofal dydd ar gael i gleifion mewnol nac i garcharorion agored i 
niwed. Byddai cleifion mewnol yn cael awr ar y mwyaf y tu allan i'w celloedd oherwydd bod yr 
amrywiaeth o garcharorion yn yr uned mor gymhleth ac oherwydd bod prinder staff disgyblu i 
alluogi hyn. Roedd un swyddog 'tâl a mwy' ar gael yn ystod y dydd ac ar y shifft nos. Roedd y 
rhaglen cleifion arbenigol (rhaglen hunanreoli i garcharorion ac arnynt glefyd cronig) wedi cael 
ei chyflwyno ym mis Chwefror ac roedd ychydig o sesiynau rhoi'r gorau i smocio wedi'u cynnal.  
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad. 
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2.160 Dylid darparu cyfleusterau er mwyn i garcharorion allu bwyta y tu allan i'w cell. (4.72) 
 
Heb ei gyflawni. Roedd cyfleusterau ar gael ond oherwydd prinder staff disgyblu a staff 
nyrsio, nid oedd hyn yn digwydd.  
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad.  

2.161 Dylai pennaeth y gwasanaethau iechyd gael swyddfa ar wahân. (4.73) 
 
Wedi'i gyflawni. Roedd gan bennaeth y gwasanaethau iechyd swyddfa ar wahân yn y 
cyfleuster gofal iechyd newydd.  

2.162 Dylai staff y gwasanaethau iechyd fonitro amserau ymateb ambiwlansiau. (4.74) 
 
Nid yw'n berthnasol rhagor. Dywedwyd wrthym nad oedd oedi rhagor o ran amserau ymateb 
ambiwlansiau. Roedd cynllun 'ymatebwr cyntaf' ar gael (gan gynnwys cymorth byw sylfaenol a 
defnyddio dadffibrilydd), gydag wyth o staff y carchar wedi'u hyfforddi gan Wasanaeth 
Ambiwlans Cymru, ond nid oedd hyn yn ddigon i sicrhau darpariaeth gyson 24 awr y dydd.  

2.163 Dylid gosod drws stabl ar ystafell driniaeth adain F er mwyn gwella'r drefnu rhannu 
meddyginiaeth i garcharorion, a dylid darparu cysgod preifatrwydd. (4.75) 
 
Heb ei gyflawni. Roedd gât wedi'i gorchuddio â phersbecs a ffenestr fechan ynddi, a 
defnyddid hon i roi meddyginiaeth i garcharorion. Nid oedd cysgod preifatrwydd ar gael ond 
roedd y llinell felen wedi'i symud er mwyn sicrhau bod carcharorion yn sefyll ymhellach oddi 
wrth y gât. Dywedai'r nyrsys wrthym ei bod yn anodd clywed beth yr oedd carcharorion yn ei 
ddweud weithiau drwy'r ffenestr. 
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad. 

2.164 Dylid darparu dodrefn swyddfa iawn yn yr ystafell gofal iechyd yn y dderbynfa a'i had-
drefnu i sicrhau cymaint o ddiogelwch ag y bo modd i staff y gwasanaethau iechyd. 
(4.76) 
 
Wedi'i gyflawni. Roedd yr ystafell gofal iechyd yn y dderbynfa'n agos at ddesg y dderbynfa ac 
wedi'i dodrefnu'n briodol. Roedd botwm panig ar gael i'r staff.  

2.165 Dylid cydleoli'r tîm mewn-gymorth iechyd meddwl gyda'r staff gwasanaethau iechyd 
cyffredinol er mwyn gwella'r cyfathrebu. (4.77) 
 
Wedi'i gyflawni. Roedd y tîm mewn-gymorth iechyd meddwl wedi'i leoli ar lawr cyntaf y 
ganolfan gofal iechyd newydd. 

2.166 Dylid cyflogi staff iechyd meddwl sylfaenol i wneud dyletswyddau iechyd meddwl yn 
bennaf a dylent fod yn bresennol ym mhob cyfarfod atgyfeirio sy'n ymwneud ag iechyd 
meddwl. (4.78) 
 
Heb ei gyflawni. Roedd trefniant dros dro ar waith nes bod pobl wedi'u recriwtio a'u penodi i 
swyddi newydd yn y gwasanaethau iechyd meddwl sylfaenol. Byddai nyrsys iechyd meddwl 
cofrestredig yn y tîm gofal iechyd cyffredinol yn ymateb i anghenion iechyd meddwl sylfaenol. 
Nid oedd amser wedi'i neilltuo ar gyfer clinigau iechyd meddwl sylfaenol ac roedd rhestr aros o 
60 o gleifion a'r rheini'n aros ar gyfartaledd hyd at chwe wythnos am apwyntiad a rhai 
carcharorion oedd yn gweithio'n disgwyl hyd at 12 wythnos. Roedd y gwasanaethau iechyd 
meddwl wedi'u hadolygu a gwasanaethau integredig wedi'u cynllunio, ond roedd recriwtio i'r 
swyddi a ddynodwyd wedi bod yn broses araf.  
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad. 
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2.167 Dylai hyfforddiant ymwybyddiaeth o iechyd meddwl fod yn rhaglen reolaidd i holl staff y 
carchar. (4.79) 
 
Heb ei gyflawni. Ychydig o'r staff oedd wedi cael hyfforddiant ymwybyddiaeth o iechyd 
meddwl. Nid oedd dim o'r staff cadw-ar-wahân wedi'u hyfforddi. Roedd staff CEM Abertawe 
wedi cynnig rhywfaint o lefydd ar eu rhaglenni hyfforddi hwy, a oedd i'w gynnal ym mis Awst 
2010, ac roedd staff y gwasanaethau iechyd, staff carchar mwy diogel a staff yr adain 
dadwenwyno i fod i fynd arnynt.  
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad.  

2.168 Dylai cofnodion ysgrifenedig cofnodion clinigol fod yn ddarllenadwy a dylid cyflwyno 
dull ar gyfer adnabod yr awdur a'u swydd. Dylai'r cofnodion ddangos parch. (4.80) 
 
Heb ei gyflawni. Mae ansawdd y cofnodion ysgrifenedig yn amrywio. Nid oedd swyddogaeth 
a statws y llofnodwr bob tro'n glir. Roedd y cofnodion a welsom yn dangos parch. 

Argymhelliad ychwanegol 

2.169 Dylid archwilio'r drefn cofnodion clinigol a darparu hyfforddiant i atgoffa holl staff y 
gwasanaethau iechyd am eu hatebolrwydd proffesiynol o ran cadw cofnodion.  

2.170 Dylai staff gwasanaethau iechyd ddefnyddio system cardiau olrhain cofnod i alluogi 
staff gweinyddu i wybod ymhle mae cofnodion clinigol bob amser. (4.81) 
 
Heb ei gyflawni. Roedd system olrhain cofnodion ar gael ond roedd lleoliad cofnodion yn dal 
yn broblem a godai'n rheolaidd. Dywedwyd wrthym y byddai'r meddyg teulu ar brydiau'n gorfod 
gweld cleifion heb eu cofnod clinigol. Roedd problem hefyd o ran cadw gwaith ffeilio 
canlyniadau profion yn gyfoes.  
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad.  

Argymhelliad ychwanegol 

2.171 Dylid datblygu system i sicrhau bod holl ganlyniadau profion diagnostig yn cael eu cofnodi wrth 
eu derbyn, yn cael eu sgrinio gan y meddyg teulu ac wedyn yn cael eu ffeilio'n ddi-oed yn y 
cofnod clinigol.  

2.172 Dylai pennaeth y gwasanaethau iechyd gyflwyno fforymau gofal iechyd carcharorion i 
wella'r cyfathrebu rhwng yr adran gofal iechyd a charcharorion. Dylid ymchwilio i 
bryderon carcharorion duon a'r rhai o leiafrifoedd ethnig. (4.82) 
 
Wedi'i gyflawni. Roedd fforwm gofal iechyd carcharorion ar waith, a hwnnw'n cael ei gadeirio 
gan reolwr y practis. Dywedwyd wrthym fod cysylltiad rhyngddo â'r rheolwyr amrywiaeth ac 
anabledd er mwyn sicrhau bod carcharorion duon a'r rhai o leiafrifoedd ethnig, a rhai ag 
anableddau, yn cael eu cynrychioli. Roedd grŵp ffocws carcharorion wedi'i gynnal ym mis 
Chwefror 2010, dan gydgadeiryddiaeth rheolwr y practis a'r arweinydd cyswllt anabledd, er 
mwyn goleuo'r dadansoddiad o anghenion gofal iechyd; roedd gan garcharorion duon a'r rhai o 
leiafrifoedd ethnig gynrychiolaeth yn y cyfarfod hwn. Roedd carcharorion duon a'r rhai o 
leiafrifoedd ethnig wedi cael eu cynrychioli hefyd mewn fforwm defnyddwyr blaenorol i gleifion 
a gynhaliwyd ym mis Mehefin 2009. 

2.173 Dylid enwebu gweithiwr gwasanaethau iechyd i gynorthwyo i lunio cofnodion rheoli 
clefydau cronig. (4.83) 
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Wedi'i gyflawni. Roedd y meddyg teulu arweiniol yn gyfrifol am reoli clefydau cronig. Roedd 
cofrestr electronig ar gael, ar ffurf taenlen Microsoft Excel a honno'n cael ei diweddaru gan 
staff y gwasanaethau iechyd. Roedd clinigau penodol ar gyfer asthma a chlefyd coronaidd y 
galon. 

2.174 Dylai sgrinio eilaidd fod yn orfodol oni wrthodir hynny'n benodol. (4.84) 
 
Heb ei gyflawni. Dywedwyd wrthym fod sgrinio eilaidd yn cael ei gynnig i bob carcharor. 
Serch hynny, nid oedd clinigau penodol yn cael eu cynnal ar gyfer sgrinio eilaidd, ac nid oedd 
yr adran yn y templed sgrinio wrth dderbyn carcharorion a oedd yn gofyn iddynt a oeddent am 
gael sgrinio eilaidd wedi'i chwblhau yn y cofnodion a welsom. Byddai meddyg teulu yn dod i'r 
dderbynfa ac yn gweld pob carcharor wrth ei dderbyn. Golygai hyn fod modd rhagnodi ac 
atgyfeirio'n briodol yn fuan, ond ni fyddai pob carcharor yn datgan beth oedd eu hanghenion 
iechyd wrth gyrraedd. 
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad.  

2.175 Dylid cludo cofnodion clinigol i'r adeiniau mewn cypyrddau diogel ar olwynion. (4.85) 
 
Wedi'i gyflawni. Roedd y nyrsys gludo'r cofnodion clinigol i'r adeiniau mewn bagiau cefn 
wedi'u selio, gan wneud mwy nag un daith weithiau er mwyn cadw at ofynion cario pwysau 
rheolau iechyd a diogelwch; oherwydd  y grisiau, ni fyddai cypyrddau ar olwynion yn addas. 

2.176 Dylid datblygu algorithmau brysbennu i sicrhau bod y cyngor a'r driniaeth a gaiff pob 
carcharor yn gyson. (4.86) 
 
Wedi'i gyflawni. Roedd templed brysbennu wedi'i gyflwyno a hwnnw wedi'i adolygu a'i 
gymeradwyo gan gomisiynwyr y GIG. Byddai pob claf a ofynnai am gael gweld y meddyg teulu 
neu ymarferwyr gofal sylfaenol eraill yn mynd drwy'r drefn brysbennu gyda nyrsys y practis, ac 
eithrio pan oedd yn amlwg ar unwaith ei bod yn briodol atgyfeirio'r claf at y gwasanaeth gofal 
sylfaenol penodol neu pan oedd y carcharor yn gwrthod rhoi rhagor o wybodaeth.  

2.177 Dylid enwebu uwch-weithiwr gwasanaethau iechyd i arwain gwaith datblygu strategaeth 
hybu iechyd, a ddylai gynnwys rheoli clefydau cronig. (4.87) 
 
Wedi'i gyflawni. Nyrs practis oedd yr arweinydd a ddynodwyd ar gyfer hybu iechyd. Roedd 
'strategaeth hybu ffordd iach o fyw', a chyfarfodydd cysylltiedig, wedi'u datblygu, a'r rheini 
wedi'u seilio ar ymagwedd carchar-cyfan at ymddygiad sy'n hybu iechyd; y dirprwy 
lywodraethwr oedd yn cadeirio'r fforwm hwn. Roedd dau gyfarfod wedi'u cynnal yn y chwe mis 
blaenorol. Roedd blaenoriaethau buan wedi'u dynodi ond nid oedd y rhaglen a gynlluniwyd 
wedi'i dechrau cael ei rhoi ar waith eto. 

2.178 Dylid craffu ar restr aros yr optegydd er mwyn sicrhau bod pob carcharor yr oedd 
angen sbectol arno'n cael ei weld cyn gynted ag y bo modd. (4.88) 
 
Cyflawnwyd yn rhannol. Cynhelid dwy sesiwn y mis, gan weld wyth claf ar gyfartaledd ym 
mhob sesiwn. Roedd hynny'n gynnydd ers cynnal yr arolygiad blaenorol. Adeg yr arolygiad, 
roedd 44 o garcharorion yn aros i gael apwyntiad rheolaidd a thri'n aros i gael apwyntiad brys. 
Yr amser aros ar gyfartaledd ar gyfer apwyntiad rheolaidd oedd tri mis a rhoddid blaenoriaeth i 
apwyntiadau brys. Nid oedd yn glir sut y dynodwyd carcharorion yr oedd angen presgripsiwn 
sbectol syml arnynt.  
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad. 
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Pwynt ynglŷn â'r trefniadau 

2.179 Dylai'r carchar asesu a oes angen darparu 'sbectol barod' ar  garcharorion.  

2.180 Ni ddylid defnyddio trefn rhagnodi eilaidd. (4.89) 
 
Heb ei gyflawni. Byddai nyrsys yn tywallt symiau bychain o feddyginiaeth o becynnau cleifion 
penodol i'w cludo i'r adain cadw-ar-wahân ar landin B1. Dywedwyd wrthym oherwydd bod 
cymaint o drosiant yn yr uned cadw-ar-wahân, ei bod yn anodd cludo symiau mawr o 
feddyginiaeth i'r lleoliad hwn ac oddi yno. Serch hynny, rhagnodi eilaidd oedd hyn. Pan nad 
oedd carcharor neu feddyginiaeth yn addas ar gyfer y drefn 'mewn meddiant', rhoddid y 
feddyginiaeth mewn bagiau Henley a'u labelu gan y nyrsys.  
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad.  

2.181 Dim ond os cânt eu rhagnodi'n briodol mewn cynhwysydd addas y dylid rhoi 
meddyginiaeth 'mewn meddiant'. (4.90) 
 
Heb ei gyflawni. Weithiau, er enghraifft er mwyn tawelu pobl yn y nos, byddai nyrsys yn 
trosglwyddo'r feddyginiaeth i becynnau lled-bothellog a/neu'n tywallt symiau bychain i boteli a'u 
labelu â manylion y claf.  
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad.  

2.182 Dylid amseru rowndiau meddyginiaeth er mwyn sicrhau bod cleifion yn cael y driniaeth 
orau bosibl. (4.91) 
 
Heb ei gyflawni. Roedd dwy rownd feddyginiaeth bob dydd, am 7.45am ac am 4pm. Golygai 
hyn fod meddyginiaeth yr oedd gofyn ei chael y tu allan i'r adegau hyn, ond nad oedd yn addas 
ar gyfer y drefn mewn-meddiant weithiau'n cael ei rhoi i gleifion fesul un, neu'n fwy cyffredin, 
yn cael ei rhoi i'r claf mewn bag wedi'i labelu, i'w gymryd yn ddiweddarach. Rhoddid 
tawelyddion ar gyfer y nos dan oruchwyliaeth am 4pm, ac roedd hynny'n amhriodol.  
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad. 

2.183 Dylai'r fferyllydd gyflwyno clinigau dan arweiniad fferyllfa. (4.92) 
 
Heb ei gyflawni. Roedd clinig dan arweiniad fferyllfa wedi bod, ond roedd hwnnw wedi dod i 
ben oherwydd nad oedd digon o staff. Dywedwyd wrthym fod dadl fusnes wedi'i chyflwyno i 
geisio rhagor o sesiynau gan y fferyllfa. 
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad.  

2.184 Dylid adolygu'r polisi mewn-meddiant a chynnwys asesiad risg wedi'i ddogfennu ar 
gyfer pob cyffur a phob claf. Dylid darparu dull ffurfiol o asesu'r risg i'r staff ei 
ddefnyddio.  (4.93) 
 
Cyflawnwyd yn rhannol. Roedd y polisi wedi'i adolygu ac roedd dull asesu risg ar gael, er 
mai dim ond gyda charcharorion a oedd yn cael eu hystyried ar gyfer meddyginiaeth mewn-
meddiant yr oedd yn cael ei defnyddio.  

 

Argymhelliad ychwanegol  
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2.185 Dylid asesu pob carcharor i weld a oes risg iddo fod mewn meddiant o feddyginiaeth pan fydd 
yn cyrraedd neu cyn gynted ag sy'n ymarferol. Dylid cynnal yr asesiad risg eto pan fydd 
amgylchiadau'n newid.  

2.186 Dylai'r pwyllgor meddyginiaeth a therapiwteg (MTC) adolygu'r polisi 'cleifion arbennig' 
yn rheolaidd er mwyn sicrhau bod modd cyflenwi pob meddyginiaeth briodol. (4.94) 
 
Wedi'i gyflawni. Roedd y polisi cleifion arbennig wedi'i adolygu a'i ailgyhoeddi ym mis Ebrill 
2010 a'i gymeradwyo drwy'r cyfarfod rheoli meddyginiaethau.  

2.187 Dylid bob tro gofnodi cyflenwadau o feddyginiaeth 'cleifion arbennig' ar siartiau 
presgripsiwn a gweinyddu Dylid monitro sut y cânt eu defnyddio. (4.95) 
 
Heb ei gyflawni. Nid oedd meddyginiaethau a roddid o dan y polisi cleifion arbennig yn cael 
eu cofnodi'n gyson ar y siartiau gweinyddu meddyginiaeth. Nid oedd meddyginiaethau a roddid 
o dan y polisi hwn yn cael eu harchwilio.  
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad.  

2.188 Dylai'r bwrdd iechyd lleol (BILl) a'r fferyllydd ddatblygu fformiwlari cyffuriau a dylid 
annog rhagnodwyr i lynu wrtho. (4.96) 
 
Heb ei gyflawni. Nid oedd fformiwlari gofal sylfaenol wedi'i gytuno arno'n lleol. Roedd 
cylchlythyrau'n cynghori ynglŷn â rhagnodi gan y bwrdd iechyd yn cael eu rhannu'n rheolaidd 
i'r meddygon teulu ac i'r nyrs annibynnol a'r fferyllwyr-ragnodwyr.  
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad.  

2.189 Dylai'r Pwyllgor Meddyginiaeth a Therapiwteg (MTC) adolygu a mabwysiadu'n ffurfiol 
bob gweithdrefn a pholisi'n ymwneud â'r fferyllfa. Ar ôl eu cwblhau, dylai pob aelod o'r 
staff ddarllen a llofnodi'r gweithdrefnau cytunwyd iddynt ac a fabwysiadwyd. (4.97) 
 
Cyflawnwyd yn rhannol. Adolygwyd pob polisi sylweddol ac iddo ddefnydd ehangach nag i 
staff y fferyllfa'n unig a'i ddiweddaru drwy gyfrwng y cyfarfodydd rheoli meddyginiaethau. 
Roedd gweithdrefnau gweithredu safonol y fferyllfa leol yn cael eu hadolygu a'u diweddaru yn 
ôl y gofyn.  

Argymhelliad ychwanegol 

2.190 Dylid datblygu cylch archwilio i dargedu cydymffurfio â'r polisi gan gyfeirio'n benodol at bolisïau 
a gweithdrefnau'n ymwneud â meddyginiaeth/fferylliaeth. 

2.191 Drwy'r tîm fferylliaeth, dylai'r Pwyllgor Meddyginiaeth a Therapiwteg (MTC) roi 
adolygiadau meddyginiaeth ar waith ar gyfer carcharorion. (4.98) 
 
Cyflawnwyd yn rhannol. Byddai meddygon teulu'n cynnal adolygiadau annibynnol o 
feddyginiaethau. Ni chynhelid dim adolygiadau dan arweiniad fferyllfa gyda'r cleifion.  
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad.  
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Gwybodaeth ychwanegol  

2.192 Roedd gwasanaethau iechyd yn cael eu comisiynu gan Fwrdd iechyd Prifysgol Caerdydd a'r 
Fro ac roedd yr ymwneud â'r bwrdd yn dda. Roedd gofal iechyd yn destun adolygiad mawr, a 
hwnnw'n cynnwys gwasanaethau a strwythurau, er mwyn datblygu cynigion ar gyfer darparu 
gwasanaethau yn y dyfodol, gan gynnwys y potensial i integreiddio gwasanaethau 
dadwenwyno i'r adran gofal iechyd. Roedd yr amgylchedd gofal iechyd wedi gwella'n 
sylweddol ers yr arolygiad blaenorol, ers agor yr adeilad newydd (gweler paragraff 2.6).  

2.193 Oherwydd prinder hebryngwyr carcharorion a bod cleifion mewnol wedi'u lleoli mewn mannau 
amhriodol (gweler argymhelliad 2.157) nid oedd amser y staff nyrsio'n cael ei ddefnyddio er 
budd gorau ystyriaethau clinigol a therapiwtig. Roedd rheolwr practis ar gael yn gweithio 0.5 
cyfwerth ag amser llawn, ac roedd hwnnw hefyd yn rheolwr yn y Gwasanaeth Carchardai. 
Roedd y nyrs practis arweiniol yn swyddog hefyd. Byddai'r nyrsys a oedd yn swyddogion 
carchar a swyddogion gofal iechyd y carchar yn gwisgo gwisg swyddogion carchar.  

2.194 Er bod 'strategaeth hybu ffordd iach o fyw' wedi'i datblygu (gweler paragraff 2.177) ychydig o 
dystiolaeth a welwyd o lenyddiaeth hybu iechyd ac nid oedd dim hybu iechyd wedi'i strwythuro. 
Roedd clinig dyn iach wedi bod ond roedd hwn wedi dod i ben oherwydd bod y bwrdd iechyd 
wedi atal ei gefnogaeth.  

2.195 Cynhelid saith sesiwn meddyg teulu yn yr adeiniau bob wythnos a darparwr gofal iechyd oedd 
yn darparu'r rheini (Serco). Roedd y rheini'n cynnwys cleifion mewnol ac amser gweinyddol. 
Byddai un meddyg teulu'n gweithio fwy neu lai'n amser llawn yn y carchar ac roedd ganddo 
gysylltiad hefyd â phractis lleol. Dywedodd carcharorion wrthym eu bod weithiau'n disgwyl 
pythefnos er mwyn cael gweld y meddyg teulu. Gallai carcharorion adain A ac adain B orfod 
disgwyl yn hwy na hynny oherwydd yr amserlen, a gallai carcharorion adain C, a'r rheini'n aml 
yn hŷn a chanddynt anghenion mwy dyrys, orfod disgwyl yn hwy oherwydd bod y sesiynau mor 
brysur. Roedd oedi weithiau wrth ddefnyddio offer megis peiriannau ECG oherwydd bod 
eitemau'n cael eu cadw yn y brif adran gofal iechyd ac nad oedd modd eu cludo'n rhwydd 
(gweler argymhelliad ychwanegol 2.8).  

2.196 Roedd staff y fferyllfa wedi cynnal archwiliad rhagnodi/rhannu cyffuriau ym mis Mai 2009 i 
ganfod faint o garcharorion oedd yn cael cadw'u meddyginiaeth yn eu meddiant, fesul adain.  

2.197 Cynhelid pedair sesiwn ddeintyddol yr wythnos. Ddiwedd Mehefin 2010, roedd 40 o gleifion 
wedi bod yn disgwyl apwyntiad brysbennu cychwynnol, 11 yn disgwyl asesiad rheolaidd 
cychwynnol, 11 yn disgwyl er mwyn cael triniaeth reolaeth gychwynnol a 28 a oedd wedi cael 
triniaeth frys ac yn disgwyl cael gofal dilynol rheolaidd.  

2.198 Rhwng mis Ionawr a mis Mawrth 2010, o blith yr 181 apwyntiad allanol a drefnwyd mewn 
ysbyty, roedd oddeutu 20% wedi'u canslo oherwydd ystyriaethau diogelwch, a nifer fach wedi'u 
canslo gan y GIG.  

2.199 Roedd y tîm iechyd meddwl mewn-gymorth yn cynnwys un arweinydd tîm ar fand saith (nyrs 
seiciatrig gymunedol), un nyrs seiciatrig gymuned ar fand saith a therapydd galwedigaethol 
hanner-amser. Roedd llwyth gwaith y tîm yn cynnwys 26 o achosion adeg yr arolygiad. 
Cynhelid clinig gofal iechyd sylfaenol dan arweiniad seiciatrydd bob pythefnos; roedd 23 o 
gleifion yn y llwyth achosion a gwelid atgyfeiriadau brys o fewn pythefnos gan atgyfeirio 
achosion rheolaidd neu adolygiadau o fewn deufis. Roedd meini prawf llym ar gyfer atgyfeirio 
pobl at y gwasanaethau iechyd meddwl eilaidd. Roedd gan y seiciatrydd gysylltiad â 
darpariaeth ddiogel isel leol a byddai'n darparu saith sesiwn gofal eilaidd y mis. Byddai 
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seicolegydd cwnsela'n darparu un sesiwn yr wythnos, a honno 'n ymdrin â phroblemau dyrys 
yn unig. Cynhelid cyfarfod adolygu iechyd meddwl amlddisgyblaeth bob wythnos, ac roedd 
hwnnw'n cynnwys staff iechyd meddwl sylfaenol ac eilaidd ond nid oedd unrhyw 
gynrychiolaeth ehangach o'r carchar yn mynd iddo.  

Rhagor o argymhellion 

2.200 Ni ddylid defnyddio nyrsys i hebrwng carcharorion i'r adran gofal iechyd ac oddi yno.  

2.201 Dylai nyrsys a staff cymorth gofal iechyd i gyd wisgo gwisg debyg i wisg y GIG, ni waeth beth 
yw eu statws o ran cyflogaeth, er mwyn dangos bod ganddynt, a hwythau'n staff y gwasanaeth 
iechyd, swyddogaeth wahanol i swyddogion carchar.  

Pwynt ynglŷn â'r trefniadau 

2.202 Dylid monitro a gostwng nifer yr apwyntiadau gofal iechyd allanol sy'n cael eu canslo'n 
ddiangen.  

Arfer da 

2.203 Wrth gynnal adolygiad o ragnodi mewn-meddiant fesul adain, bu modd i'r staff weld sut y gellid 
cynyddu'n ddiogel nifer y carcharorion a gâi gadw meddyginiaeth yn eu meddiant.  

Dysgu a sgiliau a gweithgareddau gwaith 

2.204 Dylai portffolios dysgu bob tro fynd gyda'r carcharorion wrth iddynt gael eu 
trosglwyddo neu eu rhyddhau o'r carchar. (5.27) 
 
Wedi'i gyflawni. Rhoddid cofnod cryno buddiol i garcharorion o ganlyniadau asesiadau 
llythrennedd a rhifedd cychwynnol ac ar ôl iddynt gael cyfarwyddyd, yn ogystal â chofnod o 
gyrsiau a chymwysterau yr oeddent wedi'u cwblhau'n llwyddiannus gan gynnwys gwybodaeth 
am lefel y cwrs a'r bwrdd arholi. Anfonid yr wybodaeth hon i garchardai eraill wrth drosglwyddo 
carcharor, i gyfeiriad cartref y carcharor ac at unrhyw asiantaeth berthnasol arall megis y 
gwasanaethau prawf.  

2.205 Dylid defnyddio rhagor ar wybodaeth cynllunio dedfryd yn sail i gynlluniau dysgu. (5.28) 
 
Wedi'i gyflawni. Roedd gwybodaeth am gynllunio dedfrydau bellach yn cael ei hanfon fel 
mater o drefn drwy'r e-bost at yr adran dysgu a sgiliau. Byddai'r wybodaeth yn cael ei chofnodi 
a'i defnyddio'n briodol yn sail ar gyfer cynlluniau dysgu unigol y carcharorion.  

2.206 Dylid hyrwyddo'r Gymraeg a diwylliant Cymru yn y sefydliad (5.29) 
 
Wedi'i gyflawni. Roedd posteri a deunyddiau hyrwyddo dwyieithog yn cael eu harddangos 
mewn sawl ardal. Rhoddid cyfle i garcharorion fynd i ddosbarthiadau siarad Cymraeg ac roedd 
gorsaf radio'r carchar yn hyrwyddo cerddoriaeth roc Gymraeg. Rhoddid cyfle i'r staff fynd i 
ddosbarthiadau Cymraeg hefyd  

2.207 Dylid gwneud gwell defnydd o wybodaeth am y farchnad lafur yn sail i ddatblygu'r 
ddarpariaeth. (5.30) 
 
Wedi'i gyflawni. Roedd ffocws y gweithdai a'r ddarpariaeth dysgu a sgiliau wedi newid, ac 
felly roedd y gwaith addysg a hyfforddiant i gyd yn symud i gyfeiriad sgiliau i wneud pobl yn 



CEM Caerdydd 

 

47

gyflogadwy. Yn sgil hyn, cyflwynwyd hyfforddiant a chymwysterau mewn meysydd megis 
peintio ac addurno, gwaith brics, glanhau, lletygarwch ac arlwyo. Roedd cynlluniau wedi'u 
datblygu'n dda i sefydlu llwybrau hyfforddi ym maes glanhau ceir, cynnal a chadw priffyrdd ac 
atgyweirio cyfrifiaduron. Roedd dros draean swyddogaethau'r swyddi'n arwain at 
gymwysterau, gan gynnwys Cymwysterau Galwedigaethol Cenedlaethol (NVQs) mewn gwaith 
gweithgynhyrchu, gwaith golchi dillad, rheoli gwastraff ac ailgylchu ac adeiladu. Roedd y 
carchar wedi cynnal nifer o ffeiriau swyddi gyda chyflogwyr lleol a rhanbarthol, gan gynnwys 
rhai yn y diwydiant arlwyo a lletygarwch, y diwydiant cyfrifiaduron a'r diwydiant adeiladu. 
Roedd dau athro wedi'u hyfforddi i ddarparu hyfforddiant yn y cynllun sgiliau ar gyfer 
cyflogaeth Deloitte. 

2.208 Dylid darparu hyfforddiant am Gymwysterau Galwedigaethol Cenedlaethol (NVQ) ar 
gyfer gweithwyr gwybodaeth, cyngor a chyfarwyddyd er mwyn gwella ansawdd y 
gwasanaeth hwn. (5.31) 
 
Wedi'i gyflawni. Adeg yr arolygiad, roedd chwech aelod o'r staff ac wyth o garcharorion wedi 
cwblhau NVQ gwybodaeth, cyngor a chyfarwyddyd (IAG) ar lefel 3 drwy gyfrwng cynllun 
Ymddiriedolaeth St Giles. Roedd pedwar carcharor yn gweithio fel cynghorwyr-gymheiriaid yn 
yr adeiniau, gan gynnwys yn yr adain remand, yn ogystal ag mewn sesiynau seiliedig ar 
sesiynau IAG. Roedd pedwar aelod arall o'r staff a phedwar carcharor yn gweithio tuag at y 
cymhwyster. Roedd swyddogaeth gwybodaeth, cyngor a chyfarwyddyd (IAG) yn chwarae rhan 
hollbwysig yn y ddarpariaeth dysgu a sgiliau. 

2.209 Dylid gwella'r gweithdrefnau i drosglwyddo canlyniadau asesiadau i hyfforddwyr y 
gweithdai. (5.32) 
 
Wedi'i gyflawni. Byddai'r bwrdd llafur yn ystyried sgiliau llythrennedd a rhifedd carcharorion 
wrth benderfynu a oedd carcharorion yn addas ar gyfer y swyddi yr oeddent wedi cynnig 
amdanynt. Byddai'r holl wybodaeth am sgiliau dysgwyr, eu cymwysterau a hanes eu 
cyflogaeth yn cael ei chofnodi fel mater o drefn ar gronfa ddata a oedd newydd ei datblygu 
(Meganexus) a byddai honno ar gael i bob hyfforddwr. Roedd y rheini wedi defnyddio'r 
wybodaeth hon yn dda.  

2.210 Dylai pob aelod o'r staff fod yn ymwybodol o'r strategaeth dysgu a sgiliau, a 
phwysigrwydd prydlondeb a phresenoldeb. (5.33) 
 
Wedi'i gyflawni. Roedd swyddogion wedi dod yn fwy ymwybodol o bwysigrwydd sicrhau bod 
carcharorion yn cyrraedd dosbarthiadau mewn pryd. Roedd prydlondeb wedi gwella a'r 
presenoldeb mewn sesiynau addysg yn 86%, o'i gymharu â tharged 80%.  

2.211 Dylid diweddaru Cytundeb Lefel Gwasanaeth y llyfrgell er mwyn sicrhau bod y 
gwasanaeth yn dal i ddatblygu. (5.34) 
 
Heb ei gyflawni. Roedd Cytundeb Lefel Gwasanaeth wedi'i wneud â Chyngor Dinas 
Caerdydd yn y flwyddyn flaenorol. Serch hynny, nid oedd hyn wedi rhoi sylw i anghenion 
llyfrgell y carchar a oedd wedi newid. Y prif ffocws ar gyfer y llyfrgell a'r adran dysgu a sgiliau 
yn awr oedd gwella sgiliau carcharorion i'w gwneud yn fwy cyflogadwy.  
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad. 

Gwybodaeth ychwanegol 

Roedd pob cwrs yn gwrs modiwlar, a phob modiwl yn uned ar wahân ac yn arwain at ddyfarnu 
credyd. Roedd cyfatebiaeth glos rhwng yr amrywiaeth o raglenni addysg a ddarperid a'r 
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farchnad swyddi. Roedd y rhan fwyaf o'r cyrsiau ar lefel 1 a 2, yn ogystal ag ar y lefel 
mynediad. Roedd cyrsiau ar gael ar lefel uwch drwy ddysgu o bell. 

2.212 Roedd y rhaglenni dysgu a sgiliau'n dda ac yn gwella. Roedd ymdeimlad clir o gyfeiriad, a 
phennaeth yr adran addysg a sgiliau'n gyfrifol hefyd am waith a hyfforddi. Roedd 75 o lefydd 
amser llawn ar gael ond gallai carcharorion fynychu ar sail amser llawn a rhan amser. Roedd 
uned cymorth dysgu ar wahân wedi'i sefydlu ers yr arolygiad diwethaf ac roedd honno'n 
gweithio'n dda. Roedd y rhan fwyaf o'r carcharorion a oedd wedi mynychu dosbarthiadau 
cymorth dysgu wedi gwneud cynnydd da o ran gwella'u sgiliau darllen ac ysgrifennu, a hynny'n 
aml o fan cychwyn isel.  

2.213 Roedd cyfrifiaduron ym mhob ystafell ddosbarth, ac roedd bwrdd gwyn rhyngweithiol ym mhob 
un, gan gynnwys yn yr ystafell ddosbarth yn y gampfa. Roedd yr adran addysg wedi dechrau 
adeiladu amgylchedd dysgu rhithiol ar ei mewnrwyd.  

2.214 Roedd amrywiaeth o gyfleoedd dysgu ar gael, gan gynnwys dysgu agored ac o bell ar gyfer 
lefelau uwch cyrsiau. Roedd yr holl gyrsiau addysg a hyfforddi yn yr adran addysg ac yn y 
gweithdai hyfforddi'n cynnwys sgiliau hanfodol, ac roedd pob un yn pwysleisio sgiliau ar gyfer 
cyflogaeth. Roedd pob cwrs yn fodiwlar, a gallai carcharorion ymuno â hwy unrhyw bryd pan 
fyddai lle ar gael. Roedd pob modiwl yn fodiwl ar wahân, yn cael ei ddarparu mewn wythnos ac 
yn arwain at ddyfarnu credyd. Roedd y rhan fwyaf o'r cyrsiau ar lefel 1 a 2, yn ogystal ag ar y 
lefel mynediad. Roedd amrywiaeth y cymwysterau a oedd ar gael a'r ffordd y'u darperid yn 
diwallu anghenion y carcharorion yn dda ac roedd cysylltiad clos rhyngddynt a'r farchnad 
swyddi. Roedd rhywfaint o'r achredu'n sylfaenol ei natur ond yn briodol ar gyfer anghenion 
tymor byr y boblogaeth. Roedd y gefnogaeth ddysgu'n dda ac wedi'i seilio ar ddadansoddiad 
trwyadl o'r anghenion.  

2.215 Roedd y staff addysg a hyfforddi'n defnyddio gwybodaeth cynllunio dedfrydau'n dda, yn 
ogystal â'r wybodaeth a gafwyd yn sgil y sgrinio cychwynnol, wrth ddyrannu carcharorion i 
lefydd hyfforddi, gwaith ac addysg.  

2.216 Roedd carcharorion a oedd yn dilyn cwrs addysg amser llawn yn cael defnyddio'r llyfrgell 
ddwywaith yr wythnos a'r gweddill yn cael ei defnyddio unwaith yr wythnos. Roedd amrywiaeth 
dda o lyfrau yn y brif lyfrgell. Er bod stoc y llyfrgell yn yr adeiniau'n gyfyngedig, gallai 
carcharorion archebu llyfrau a deunyddiau eraill o'r brif lyfrgell. Roedd y carcharorion yn gallu 
manteisio'n briodol ar Orchmynion y Gwasanaeth Carchardai a dogfennau cyfreithiol eraill. 
Byddai dau gynorthwyydd llyfrgell yn cynorthwyo defnyddwyr. Roedd stoc fechan o lyfrau 
mewn ieithoedd lleiafrifol ar gael. Nid oedd papurau newydd lleol dyddiol ar gael yn rhwydd i'r 
carcharorion. Roedd wyth cyfrifiadur yn y brif lyfrgell ar gyfer astudiaeth breifat. Roedd dau 
garcharor wedi cwblhau NVQ perthnasol ar lefel 1 ac yn gweithio'n dda fel carcharor-
gynorthwywyr.  

Argymhelliad ychwanegol 

2.217 Dylid cynyddu'r stoc llyfrau mewn ieithoedd tramor i ddiwallu anghenion y boblogaeth sy'n 
frodorion tramor. 

Addysg gorfforol a hybu iechyd 

Ni wnaethpwyd dim argymhellion o dan y pennawd hwn yn yr arolygiad diwethaf. 
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Gwybodaeth ychwanegol 

2.218 Roedd cyfle boddhaol i bob carcharor fanteisio ar y gampfa a chyfleusterau addysg gorfforol 
eraill, a byddai oddeutu dwy ran o dair yn eu defnyddio'n rheolaidd. Roedd y rhan fwyaf o'r 
sesiynau'n cynnig pêl-droed, pêl-fasged a chyfle i ddefnyddio'r offer ffitrwydd, gan gynnwys 
pwysau. Byddai sesiynau'r gampfa'n cael eu hamserlennu drwy gydol yr wythnos, gan 
gynnwys gyda'r nos ac ar benwythnosau. Byddai staff y gampfa'n cynorthwyo carcharorion a 
oedd yn dilyn rhaglen ffitrwydd. Ers yr arolygiad diwethaf, roedd y gampfa wedi dechrau cynnal 
dwy sesiwn o fowls yr wythnos ar gyfer carcharorion dros 50 oed, ond nid oedd llawer yn 
manteisio arnynt. 

Amser y tu allan i'r gell 

2.219 Dylid mynd i'r afael â'r rhesymau dros ganslo'r cyfnod cymdeithasu. (5.54) 
 
Wedi'i gyflawni. Roedd nifer y cyfnodau cymdeithasu a gâi eu canslo wedi gostwng yn 
sylweddol. Wrth gynnal ciparolwg ar ddau fis yn 2010 gwelwyd bod llai na phedwar cyfnod yn 
cael eu canslo'r mis (ac eithrio diwrnodau hyfforddi staff). 

Gwybodaeth ychwanegol 

2.220 Cofnodwyd bod carcharorion ar gyfartaledd yn treulio 8.1 awr y dydd wedi'u datgloi yn ystod 
diwrnodau'r wythnos. Serch hynny, dim ond carcharorion a oedd mewn addysg neu waith 
amser llawn ac a oedd wedi'u lleoli yn adain D a allai gyflawni hyn, lle y cynigid cyfnod 
cymdeithasu gyda'r nos bob dydd yn ystod yr wythnos i weithwyr. NI allai carcharorion adain 
F1 ac C, na'r rheini ychwaith a oedd â statws sylfaenol neu'n dod o dan gam 2 y strategaeth 
lleihau trais ar landin A1 gyflawni fawr mwy na dwyawr wedi'u datgloi os oeddent yn ddi-waith. 
Roedd y drefn yn yr uned gofal iechyd yn arbennig o wael, er bod swyddog disgyblu yno; ni 
fyddai carcharorion yno'n aml yn cael treulio mwy nag awr y tu allan i'w cell ac nid oedd dim 
gweithgarwch gofal dydd. Dywedai'r staff wrthym eu bod yn arsylwi cyfnodau ymarfer yn 
rheolaidd o'r tu allan i'r iardiau amgaeedig. 

2.221 Nid oedd diwrnod craidd wedi'i gyhoeddi ar gyfer carcharorion B1, ond roedd y diwrnod craidd 
ar gyfer adain B yn awgrymu bod carcharorion yn cael eu cloi yn eu celloedd am 12.30pm ar ôl 
cinio ac am 4.45pm cyn te, ac felly y cwtogid ar rywfaint o amser datgloi carcharorion B1. 

Argymhelliad ychwanegol 

2.222 Dylai'r staff oruchwylio'r ymarfer o fewn y ffens ddiogelwch a dylent ddefnyddio'r amser hwn i 
ymwneud â'r carcharorion. 

Pwynt ynglŷn â'r trefniadau 

2.223 Dylid cyhoeddi diwrnod craidd ar gyfer landin B1. 

Diogelwch a rheolau 

Ni wnaethpwyd dim argymhellion o dan y pennawd hwn yn yr arolygiad diwethaf. 
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Gwybodaeth ychwanegol 

2.224 Byddai'r pwyllgor diogelwch yn cyfarfod bob mis a byddai swyddog cyswllt yr heddlu, rheolwyr 
y carchar a staff o bob rhan o'r sefydliad yn dod yno. Llywodraethwr ar radd weithredol fyddai'n 
cadeirio'r cyfarfodydd. Byddai amrywiaeth eang o bynciau'n cael eu trafod, gan gynnwys 
crynodeb o gudd-wybodaeth a gafwyd yn sgil adroddiadau gwybodaeth diogelwch (SIR), 
amcanion diogelwch, a'r blaenoriaethau presennol, sef lleihau smyglo cyffuriau a ffonau 
symudol i'r carchar. Roedd cysylltiadau effeithiol rhwng yr adran diogelwch, y tîm carchar mwy 
diogel a'r swyddog cydraddoldeb hil, pan oedd hwnnw yn ei swydd (gweler yr adran am 
gydraddoldeb hil). Byddai aelod o'r tîm carchar mwy diogel yn dod i'r adran diogelwch bob 
dydd i wirio gwybodaeth diogelwch am fwlio a digwyddiadau treisgar eraill y diwrnod blaenorol.  

2.225 Roedd y pennaeth diogelwch (ar raddfa llywodraethwr) yn rheoli'r adran diogelwch yn 
effeithiol. Cyfrifoldeb dau uwch swyddog oedd gweithredu'r adran o ddydd i ddydd. Roedd staff 
ar bob gradd wedi cyflwyno 753 adroddiad gwybodaeth diogelwch (SIR) yn ystod y chwe mis 
cyn yr arolygiad. Roedd y rhain yn cael eu prosesu a'u categoreiddio gan ddadansoddwr 
diogelwch. Byddai'r wybodaeth yn cael ei chyfleu i'r staff ym mhob rhan o'r sefydliad drwy 
gyfrwng bwletinau misol. Roedd y profion cyffuriau a gynhaliwyd ar sail amheuaeth yn sgil 
gwybodaeth a gyflwynwyd gan y staff yn cael eu cynnal o fewn amserlen resymol ond ni allem 
gael gwybod a oedd unrhyw chwilio wedi'i dargedu'n cael ei wneud.  

2.226 Roedd caniatâd i garcharorion symud o dan oruchwyliaeth ar ddechrau gweithgareddau a 
gynlluniwyd ac ar eu diwedd a gallai'r carcharorion gerdded yn rhydd o fewn yr ardaloedd a 
oruchwylid. Roedd yr asesiadau risg unigol ar gyfer carcharorion a fanteisiai ar 
weithgareddau'n or-ochelgar, gyda staff diogelwch yn ystyried gwybodaeth ddiogelwch a oedd 
yn ddwy oed o leiaf, ac yn hŷn na hynny ambell waith.  

2.227 Roedd saith carcharor yn dod o dan y drefn ymweliadau caeedig. Roedd rhai o'r rhain 
oherwydd gweithgarwch anghyfreithlon nad oedd yn gysylltiedig ag ymweliadau, megis bod â 
ffôn symudol yn eu meddiant. Byddai'r rheolwr diogelwch yn gorfodi'r cyfyngiad am gyfnod 
rhwng mis a thri mis i ddechrau ac yn cynnal yr adolygiad cyntaf ar ddiwedd y cyfnod hwn. 
Roedd dau ymwelydd wedi'u gwahardd ar ôl digwyddiadau yn ystod ymweliadau.  

2.228 Roedd tri charcharor wedi'u rhoi o dan weithdrefnau'r rhestr dianc. Roedd un wedi'i adolygu 
ychydig cyn yr arolygiad a'r cyfyngiadau wedi'u dileu. Roedd wedi bod ar y rhestr hon am saith 
mis, er bod yr adolygiadau misol yn dangos nad oedd rhagor o wybodaeth wedi dod i'r fei. 
Roedd y cyfyngiadau wedi'u gorfodi ar y ddau garcharor arall ar ôl digwyddiadau y tu allan i 
furiau'r carchar. 

2.229 Dywedwyd wrth y carcharorion am reolau'r sefydliad yn ystod y rhaglen cynefino a thrwy 
ddefnyddio compact ymddygiad a lofnodid ganddynt. Roedd rhai rheolau'n rhy llym; er 
enghraifft nid oedd gan garcharorion yr hawl i brynu bananas nac orennau na'u cael adeg 
prydau bwyd. Dywedodd y staff wrthym mai'r rheswm dros hyn oedd eu hatal rhag bragu 
hooch. 

Rhagor o argymhellion 

2.230 Dylid targedu chwiliadau o fewn amserlen resymol a chadw cofnod ohonynt. 

2.231 Ni ddylid rhwystro carcharorion rhag gwneud gweithgareddau oherwydd ystyriaethau ynglŷn â 
gwybodaeth diogelwch sy'n hŷn na chwe mis oed. 
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2.232 Dim ond yn sgil cuddwybodaeth neu ddigwyddiadau sy'n berthnasol i ymweliadau y dylid rhoi 
carcharorion o dan drefn ymweliadau caeedig. 

2.233 Dylid tynnu carcharorion oddi ar y rhestr dianc os na ddaw rhagor o gudd-wybodaeth i'r fei sy'n 
awgrymu bod perygl iddynt geisio dianc. 

2.234 Dylai carcharorion allu cael bananas ac orennau. 

Disgyblaeth 

2.235 Dylid rhoi gwybod i garcharorion beth yw'r tariff cosbau cyn dyfarniad. (6.35) 
 
Heb ei gyflawni. Nid oedd y ffolder gwybodaeth a roddid i garcharorion cyn dyfarniadau'n 
cynnwys y tariff cosbau ac nid oedd ar gael i garcharorion yn unman arall.  
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad. 

2.236 Dylid gwneud recordiad fideo o ymyriadau defnyddio grym wedi'i gynllunio. (6.36) 
 
Heb ei gyflawni. Roedd camera fideo ar gael ond nid oedd ymyriadau defnyddio grym wedi'i 
gynllunio'n cael eu recordio. 
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad. 

2.237 Dylid gwella'r drefn i garcharorion sy'n treulio cyfnod hwy yn yr uned cadw-ar-wahân i 
gynnwys rhywfaint o weithgarwch pwrpaso y tu allan i'w celloedd. (6.37) 
 
Heb ei gyflawni. Nid oedd y drefn wedi gwella i garcharorion sy'n treulio cyfnod hwy yn yr 
uned cadw-ar-wahân. Nid oedd dim gweithgarwch y tu allan i'r gell ac roedd carcharorion yn 
dal i gael eu cloi yn eu celloedd am gyfnodau hir. 
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad.   

Gwybodaeth ychwanegol 

2.238 Roedd 386 dyfarniad wedi bod rhwng mis Ionawr a mis Mehefin 2010, sef gostyngiad bach ers 
cyfanswm y flwyddyn flaenorol, 816, ond cynnydd ers yr arolygiad blaenorol. Y cyhuddiadau 
mwyaf cyffredin oedd methu prawf cyffuriau gorfodol, meddu nwyddau heb ganiatâd ac 
anufudd-dod. Byddai'r dyfarnydd annibynnol yn dod i'r carchar bob 28 diwrnod i wrando'r 
cyhuddiadau mwy difrifol. Roedd y cyhuddiadau'n cael eu cyflwyno'n briodol a dangosai'r 
cofnodion a archwiliwyd gennym fod y cyhuddiadau a wrandawyd gan ddyfarnwyr y 
Gwasanaeth Carchardai’n cael eu harchwilio a'u cofnodi'n llawn. Nid oedd cofnodion y 
dyfarnydd annibynnol bob tro'n dangos bod ymchwiliad llawn wedi'i gynnal i'r amgylchiadau. 

2.239 Roedd tariff cosbau ar waith a byddai dyfarnwyr yn cofnodi unrhyw achlysur pan fyddent yn 
gwneud yn wahanol i'r hyn a awgrymid yn y canllawiau. Gwelsom un enghraifft lle'r oedd 
carcharor wedi colli 100% o'i gyflog, ac felly, efallai na fyddai wedi gallu prynu credyd ffôn PIN i 
gadw mewn cysylltiad â'i deulu. 

2.240 Roedd dyfarniadau'n cael eu cynnal yn y swyddfa yn yr uned cadw-ar-wahân. Nid oedd 
hwnnw'n lleoliad addas. Tarfwyd ar y dyfarniadau a welsom wrth i garcharorion edrych ar 
ddelweddau teledu cylch cyfyng. Roedd y staff yn defnyddio cyfrifiadur yn ystod dyfarniadau a 
gallai'r carcharorion ei weld. Roedd gwybodaeth gyfrinachol yn cael ei harddangos yn yr 
ystafell. Byddai'r dyfarnydd annibynnol yn cynnal dyfarniadau mewn man ar wahân ac roedd y 
lle hwnnw'n fwy addas. 
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2.241 Nid oedd ansawdd dogfennau dyfarnu'n cael ei wirio ac nid oedd ystadegau dyfarniadau’n ael 
eu monitro na'u dadansoddi. Roedd y rheolwyr wedi sylweddoli hyn ac wedi sefydlu pwyllgor i 
archwilio agweddau ar ddyfarniadau a'u trafod.  

2.242 Prin oedd yr achlysuron pan ddefnyddid grym, gyda 100 digwyddiad yn 2009 a 68 yn y 
flwyddyn hyd at ddyddiad yr arolygiad. Serch hynny, roedd hyn yn golygu bod y nifer wedi 
cynyddu o'r naill flwyddyn i'r llall ers yr arolygiad blaenorol. Dangosai'r dogfennau a 
archwiliwyd gennym nad oedd grym wedi'i ddefnyddio nes bod pethau wedi mynd i'r pan a bod 
staff wedi ceisio lliniaru sefyllfaoedd cyn defnyddio grym. Roedd y digwyddiadau wedi cael eu 
cofnodi'n dda ac yn rhoi hanes llawn y digwyddiadau, er bod y rhan fwyaf wedi'u hardystio gan 
y sawl a oedd wedi awdurdodi defnyddio grym. Nid oedd y rheolwyr yn gwirio dogfennau 
defnyddio grym ac nid oedd yr ystadegau a oedd yn ymwneud â defnyddio grym yn cael eu 
monitro na'u dadansoddi. 

2.243 Roedd y llety arbennig wedi cael ei ddefnyddio ddwywaith yn 2010. Ar y ddau achlysur, roedd 
y cyfnod defnyddio'n llai nag awr ac wedi'i awdurdodi'n gywir.  

2.244 Roedd yr uned cadw-ar-wahân yn adain A. Ar y cyfan, roedd yr uned yn lân, er bod cyflwr 
addurn ambell gell yn wael. Roedd cyflwr y celloedd carchar mwy diogel a phrotest brwnt yn 
arbennig o wael, ac roedd graffiti ar y waliau. Roedd trydan ym mhob cell a chamera teledu 
cylch cyfyng yn eu gwylio. 

2.245 Roedd grŵp o staff wedi'u neilltuo'n arbennig ar gyfer yr uned a phob un o'r rheini wedi'u 
hawdurdodi i weithio yno gan y llywodraethwr. Roedd pob un ohonynt wedi cael hyfforddiant 
ymwybyddiaeth o iechyd meddwl, yn ogystal â hyfforddiant mewn gweithdrefnau dyfarnu, 
gweithdrefnau asesu, gofal yn y carchar a gwaith tîm, a rheoli ac atal. Roedd y berthynas 
rhwng staff a charcharorion yn gwrtais, er bod carcharorion gan amlaf yn cael eu cyfarch 
gyda'u cyfenwau. 

2.246 Roedd pedwar carcharor yn yr uned adeg yr arolygiad. Roedd dau o'r rhain yn cael eu cadw 
yn eu cell fel cosb ar ôl dyfarniadau a dau'n cael eu cadw-ar-wahân er mwyn sicrhau trefn dda. 
Roedd pob un ohonynt wedi'u hawdurdodi'n gywir ac wedi cael prawf sgrinio iechyd meddwl 
gan staff gwasanaethau iechyd i sicrhau eu bod yn ddiogel. Dychwelodd tri o'r carcharorion i 
lety normal yn ystod yr arolygiad. 

2.247 Dangosai'r cofnodion cadw-ar-wahân a archwiliwyd gennym nad oedd carcharorion fel rheol 
yn treulio cyfnodau hir yn yr uned a bod y rhan fwyaf ohonynt yn dychwelyd i leoliad normal. 
Dangosai'r cofnodion ar gyfer y tri mis blaenorol fod pum carcharor ar gyfartaledd yn cael eu 
cadw yn yr uned bob dydd, hyd at uchafswm o 10 pan gâi ei defnyddio'n gyfleuster gorlif ar 
gyfer adain C.  

2.248 Roedd adolygiadau'n cael eu cynnal ar yr uned cadw-ar-wahân o fewn yr amserlenni a 
bennwyd, ac roedd tystiolaeth bod targedau ymddygiad ystyrlon yn cael eu gosod ar gyfer rhai 
unigolion. Cofnodion arsylwi oedd y cofnodion dyddiol yn bennaf, ond roedd y cofnodion ar 
daflenni hanes yr adain a P-NOMIS yn fwy manwl. Nid oedd dim cynllunio gofal ffurfiol ar gyfer 
carcharorion a gedwid ar wahân na dim protocolau ffurfiol i'w hailintegreiddio. 

2.249 Gallai carcharorion yr uned ddefnyddio'r ffôn a'r cawodydd bob dydd ynghyd â chael ymarfer 
yn yr awyr agored. Roedd rhywfaint o waith ac addysg yn y gell ar gael i'r rheini nad oeddent 
yn cael eu cosbi (gweler hefyd baragraff 2.239). Byddai'r gwasanaethau iechyd a staff y 
gaplaniaeth, rhywun ar raddfa llywodraethwr ac un o gynrychiolwyr y Bwrdd Monitro 
Annibynnol yn ymweld bob dydd â'r rheini yn yr uned. 
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Rhagor o argymhellion 

2.250 Dylai pob cofnod dyfarnu ddangos ymchwiliad llawn i'r cyhuddiadau.  

2.251 Ni ddylid tynnu 100% o'u henillion oddi ar garcharor fel cosb. 

2.252 Dylid cynnal gwrandawiadau dyfarnu mewn lleoliad mwy addas. 

2.253 Dylid gwirio ansawdd dogfennau dyfarnu a monitro a dadansoddi ystadegau dyfarnu. 

2.254 Dylid ymchwilio i'r ffaith bod mwy o rym yn cael ei ddefnyddio o'r naill flwyddyn i'r llall a 
chymryd camau os oes gofyn. 

2.255 Rheolwr nad oedd a wnelo â'r digwyddiad a ddylai ardystio defnyddio grym.  

2.256 Dylai rheolwyr wirio dogfennau defnyddio grym a dylid monitro a dadansoddi ystadegau i 
ganfod tueddiadau a gweithredu yn eu cylch.  

2.257 Dylid glanhau'r graffiti yng nghelloedd yr uned cadw-ar-wahân a'u hailaddurno.  

2.258 Dylid datblygu protocolau cynllunio gofal ac ailintegreiddio a'u cyflwyno yn yr uned cadw-ar-
wahân. 

Cymhellion ac ennill breintiau  

2.259 Dylid cysylltu'r cynllun cymhellion ac ennill breintiau â'r drefn cynllunio dedfryd a 
chymell carcharorion i gyflawni targedau ac amcanion y cytunwyd iddynt. (6.44) 
 
Heb ei gyflawni. Er bod y polisi'n cysylltu'r cynllun cymhellion ac ennill breintiau â chynllunio 
dedfrydau, ychydig o dystiolaeth a welwyd yn nhaflenni hanes yr adain bod swyddogion 
personol yn creu'r cysylltiad hwnnw drwy gyfrwng adolygiadau wythnosol neu gynnig 
cymhelliant ac anogaeth i gyflawni targedau ac amcanion, ac eithrio ar gyfer rhai carcharorion 
a oedd yn dilyn y drefn sylfaenol ar landin A1. 
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad. 

Gwybodaeth ychwanegol 

2.260 Roedd y polisi cymhellion ac ennill breintiau wedi'i adolygu ond nid oedd rhag agweddau 
ohono wedi'u diweddaru. Nid oedd yr asesiad effaith ar gyfleoedd cyfartal yn gyfoes rhagor, 
gan iddo gael ei gwblhau yn 2005. Roedd y polisi'n disgrifio'r cynllun yn glir ac yn dweud sut y 
dylid ei roi ar waith. Roedd carcharorion yn gallu aros ar yr un lefel o'r cynllun yr oeddent arni 
yn eu sefydliad blaenorol. Defnyddid y tair lefel arferol, sef sylfaenol, safonol ac uwch. Nid 
oedd sôn am adain D yn y polisi, ac roedd y staff yn ystyried honno'n adain 'uwch eto'. Nid 
oedd y polisi'n cael ei roi ar waith yn gyson, ac roedd y dulliau cofnodi'n wahanol a gwahanol 
ddogfennau'n cael eu defnyddio mewn gwahanol unedau preswyl. Roedd rhai carcharorion â 
statws sylfaenol ac y dylasent fod ar landin A1, yn cael eu cadw yn eu hadeiniau o hyd. 
Gwelsom geisiadau gan garcharorion yn gofyn am gael eu hystyried ar gyfer statws uwch, ar 
un adain a oedd yn mynd yn ôl i fis Ionawr 2010, nad oeddent wedi'u cwblhau. 

2.261 Roedd gan 214 o garcharorion statws uwch, 563 statws safonol a naw statws sylfaenol adeg 
yr arolygiad. Dywedodd carcharorion yn ein grwpiau, ac roedd ein harsylwi'n cadarnhau hyn, 
nad oedd y gwahaniaeth rhwng y lefelau'n ddigon i'w hannog i ymgeisio am statws uwch. 
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Roedd carcharorion statws uwch nad oeddent wedi'u lleoli yn adain D o dan anfantais o ran 
gallu manteisio ar gymaint o gyfnod cymdeithasu â'r rheini a oedd yn yr adain honno.  

2.262 Gallai staff rybuddio carcharorion am ymddygiad gwael a byddai'r rhybuddion hynny'n cael eu 
ffeilio yng nghofnodion unigol yr adain. Byddai sefyllfa carcharorion yn cael ei hadolygu ar ôl 
iddynt gael tri rhybudd o fewn mis. Roedd y polisi'n caniatáu i garcharorion gael eu hisraddio'n 
awtomatig o'r lefel uwch i'r lefel sylfaenol am rai troseddau, ac roedd hynny'n amhriodol pan 
oeddent eisoes wedi cael eu cosbi ar sail dyfarniad a brofwyd, er na welsom yr un enghraifft o 
hyn yn digwydd. Nid oedd swyddogion bob tro'n llenwi cofnodion misol yn nhaflenni hanes yr 
adain i ddangos a oedd ymddygiad carcharorion yn gyson â'u lefel ar y cynllun cymhellion ac 
ennill breintiau neu beidio. Cynhelid adolygiadau gan staff yr adain, a byddai carcharorion yn 
bresennol yn y rheini, neu'n cael gwneud cyflwyniad ysgrifenedig i'r byrddau hyn a rhoddid 
manylion iddynt ynglŷn â sut i apelio yn erbyn y penderfyniadau. Dangosai'r cofnodion ar gyfer 
carcharorion a oedd ar y lefel sylfaenol ar landin A1 eu bod yn cael cymhellion cynyddol i 
wella'u hymddygiad.  

Rhagor o argymhellion 

2.263 Dylai carcharorion â statws uwch gael yr un hawl i gymdeithasu, ni waeth ymhle y'u lleolir. 

2.264 Dylid adolygu'r polisi cymhellion ac ennill breintiau'n llawn a'i ddiweddaru, er enghraifft er 
mwyn sicrhau bod gwahaniaethu priodol rhwng y lefelau a bod y rheini'n cael eu rhoi ar waith 
yn gyson. 

Arlwyo 

2.265 Ni ddylid gweini'r pryd amser cinio cyn canol dydd. (7.7) 
 
Heb ei gyflawni. Gwelsom y pryd amser cinio'n cael ei weini am oddeutu 11.45am bob dydd 
adeg yr arolygiad, a dywedodd staff a charcharorion wrthym mai dyma'r drefn arferol. 
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad. 

2.266 Dylid archwilio'r rhesymau dros yr anfodlonrwydd â'r arlwyo. (7.8) 
 
Wedi'i gyflawni. Roedd yr adran arlwyo'n cynnal arolwg bob dwy flynedd, ac roedd y rheolwr 
arlwyo'n dod i gyfarfodydd pwyllgor ymgynghorol y carcharorion. Roedd arlwyo'n eitem 
sefydlog ar yr agenda. 

2.267 Dylai fod cyfle i garcharorion tymor hwy adain E baratoi eu bwyd eu hunain. (7.9) 
 
Heb ei gyflawni. Roedd y cyfleusterau paratoi bwyd ar gyfer carcharorion tymor hwy adain E 
yn wael. Y cyfan oedd yno oedd oergell fach, a'i drws wedi'i dorri, popty meicrodon a thostiwr â 
phedair twll grilio a dim ond dau o'r rheini'n gweithio. 
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad.  

Gwybodaeth ychwanegol 

2.268 Roedd yr adborth gan y carcharorion yn gadarnhaol ar y cyfan am ansawdd y bwyd, er bod 
cwynion cyson nad oedd digon o fwyd ar y plât. Gellid cwyno drwy lenwi ffurflen, a byddai pob 
carcharor a gyflwynai gŵyn yn cael ymateb ysgrifenedig gan y rheolwr arlwyo. 
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2.269 Seilid y fwydlen ar gylch tair wythnos a byddai'n cael ei newid i adlewyrchu'r adborth drwy'r 
arolwg bwyd bob dwy flynedd (gweler paragraff 2.266) er bod y gyfradd ymateb fel rheol yn 
wael, a dim mwy na 10% o'r carcharorion yn ymateb yn aml. 

2.270 Roedd pob carcharor a gyflogid yn y gegin wedi cael prawf sgrinio iechyd ac yn dilyn rhaglen 
gynefino briodol. Gallai'r carcharorion wneud NVQ lefel 1 a 2 mewn arlwyo a chymhwyster y 
Sefydliad Prydeinig ar gyfer Gwyddorau Glanhau (BICS) mewn glanhau, ac roedd dau 
garcharor a oedd wedi'u rhyddhau'n ddiweddar wedi llwyddo i gael gwaith ar ôl eu rhyddhau 
drwy gyfrwng cysylltiadau a ddatblygwyd gan yr adran arlwyo. 

Siop y carchar 

2.271 Dylai'r siop fod yn eitem ar agenda pob un o gyfarfodydd ymgynghoriol y  carcharorion, 
a dylai'r rheolwr priodol yn Charles Fellowes ymateb i faterion a godwyd. (7.15) 
 
Wedi'i gyflawni. Roedd trefniadau siop y carchar yn eitem sefydlog ar agenda cyfarfodydd 
pwyllgor ymgynghorol y carcharorion. Byddai rheolwr y carchar a oedd yn gyfrifol am 
drefniadau'r siop yn dod i'r cyfarfodydd ac yn cysylltu â'r contractwr canolog, DHL, am unrhyw 
faterion a fyddai'n cael eu codi. 

2.272 Dylid hysbysu carcharorion ynglŷn â chanlyniadau arolygon yn eu plith a dylai'r rheini 
ddylanwadu ar yr amrywiaeth o nwyddau sydd ar restr y siop. (7.16) 
 
Heb ei gyflawni. Nid oedd carcharorion yn cael gwybod am ganlyniadau arolygon ac nid 
oeddent yn dylanwadu ar yr amrywiaeth o nwyddau sydd ar restr y siop.  
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad.  

2.273 Dylai'r amrywiaeth o nwyddau ar gyfer pobl dduon a'r rhai o leiafrifoedd ethnig fod ar 
gael i bob carcharor, ni waeth am eu statws ar y cynllun cymhellion ac ennill breintiau. 
(7.17) 
 
Wedi'i gyflawni. Roedd yr holl nwyddau ar restr siop y carchar ar gael i bob carcharor. 

2.274 Dylid cynyddu'r amrywiaeth o nwyddau a oedd yn ymwneud â hobïau. (7.18) 
 
Wedi'i gyflawni. Roedd brwshys hobi, torwyr matsys, matsys model, glud pren, papur gwydro 
a farnais wedi'u hychwanegu at restr y siop ers yr arolygiad diwethaf. 

Gwybodaeth ychwanegol 

2.275 Roedd rhestr siop y carchar yn cynnig amrywiaeth resymol o nwyddau ond roedd carcharorion 
yn ein grwpiau'n cwyno bod y prisiau'n cynyddu o hyd er bod cyfraddau cyflog heb newid.  

2.276 Ar ôl cael eu pecynnau cychwynnol yn y dderbynfa, gallai carcharorion orfod aros pythefnos 
cyn gallu cyflwyno archeb lawn i'r siop a'i chael. 

Argymhelliad ychwanegol 

2.277 Dylai carcharorion allu cael archeb lawn o'r siop o fewn 24 awr iddynt gyrraedd. 
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Rheoli ailsefydlu'n strategol 

2.278 Dylai'r sefydliad ddarparu sesiwn ymwybyddiaeth o ailsefydlu i'r holl staff i roi gwybod 
iddynt am y strategaeth a sut mae'n dylanwadu ar ganlyniadau i garcharorion. (8.6) 
 
Wedi'i gyflawni. Darperid hyfforddiant ailsefydlu'n elfen ychwanegol o'r sesiynau 
ymwybyddiaeth o raglenni y byddai staff yn mynd iddynt. Roedd yr hyfforddiant yn rhoi gwybod 
i staff preswyl am y gwasanaethau ailsefydlu a ddarperid a'r drefn ar gyfer atgyfeirio 
carcharorion. Wrth holi swyddogion, clywsom eu bod wedi bod yn y sesiwn ac yn gwybod sut i 
gyfeirio carcharorion at y gwasanaethau ailsefydlu. Dangosai'r cofnodion hyfforddi fod 78% o'r 
staff wedi bod i'r sesiynau hyn yn ystod y tair blynedd blaenorol. 

2.279 Dylai'r sefydliad recriwtio seicolegydd siartredig i ddarparu'r ymyriadau a nodwyd. (8.7) 
 
Wedi'i gyflawni. Roedd gwasanaethau seicoleg yn cael eu trefnu yn ôl ardal, ac yn cael eu 
rhannu â'r carchardai eraill yng Nghymru. Yn y tîm, roedd pedwar seicolegydd fforensig 
siartredig amser llawn ac un rhan-amser. Roeddent yn treulio llawer o'u hamser yng 
Nghaerdydd ac yn gwneud gwaith rheolwyr triniaeth ar gyfer rhaglenni achrededig. Hwyluswyr 
wedi'u hyfforddi fyddai'n darparu'r ymyriadau a'r rheini o gefndir gweithredol a chefndir 
seicoleg. 

2.280 Dylai porthor fod yn gyfrifol am bob llwybr ailsefydlu. (8.8) 
 
Wedi'i gyflawni. Ar gyfer pob llwybr roedd aelod o'r staff wedi'i ddynodi'n arweinydd ac roedd 
y rheini i gyd yn dod i gyfarfod y pwyllgor ailsefydlu, ac eithrio'r pennaeth gofal iechyd. Golygai 
hyn nad oedd y llwybr iechyd meddwl a chorfforol yn cael ei ystyried ochr yn ochr â datblygu'r 
llwybrau eraill. 

Pwynt ynglŷn â'r trefniadau 

2.281 Dylai arweinydd y llwybr iechyd meddwl a chorfforol fynd i gyfarfodydd y pwyllgor ailsefydlu. 

2.282 Dylid monitro a gwerthuso ymyriadau'n lleol, a dylid defnyddio'r wybodaeth a gesglir i 
ddylanwadu ar y strategaeth ailsefydlu. (8.9) 
 
Wedi'i gyflawni. Yr adran seicoleg oedd yn monitro ac yn gwerthuso ymyriadau ac roedd 
hynny'n cael ei gynnwys yn y dadansoddiad anghenion a oedd yn sail i'r strategaeth ailsefydlu. 

2.283 Dylid adolygu a yw'r adran seicoleg yn diwallu anghenion carcharorion sy'n bwrw 
dedfryd benodol; ar ôl cwblhau'r adolygiad, dylid cymryd camau priodol. (8.10) 
 
Wedi'i gyflawni. Roedd yr adran seicoleg wedi'i had-drefnu ar sail ardal a gwasanaethau'n 
cael eu darparu ar gyfer carcharorion a oedd yn bwrw dedfryd benodol ac amhenodol. Dyma 
ambell enghraifft o'r gwaith gyda charcharorion a oedd yn bwrw dedfryd benodol: atgyfeiriadau 
dan y trefniadau amlasiantaethol i amddiffyn y cyhoedd, asesiadau carchar mwy diogel a 
gwaith ar raglenni unigol. 

2.284 Dylid cynyddu aelodaeth y pwyllgorau ailsefydlu er mwyn sicrhau bod pob rhanddeiliad 
yn dod iddynt a bod asiantaethau statudol ac anstatudol perthnasol yn cyfrannu. Dylid 
gosod terfyn amser ar gyfer y pwyntiau gweithredu a nodir yn y cyfarfodydd hyn a 
pheidio â gadael iddynt groesi'r dyddiadau targed. (8.11) 
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Wedi'i gyflawni. Roedd y presenoldeb yn y pwyllgor ailsefydlu'n rhesymol, ac eithrio staff y 
gwasanaethau iechyd (gweler paragraff 2.280). Byddai sefydliadau anstatudol yn cyfarfod 
ddwywaith y flwyddyn â'r pennaeth ailsefydlu, a byddai hwnnw'n cyfleu eu safbwyntiau yn y 
pwyllgor ailsefydlu. Roedd pwyntiau gweithredu'r cofnodion yn cael eu cofnodi gan wirio'r 
cynnydd yn y cyfarfodydd dilynol. 

Pwynt ynglŷn â'r trefniadau 

2.285 Dylid pennu dyddiad cwblhau ar gyfer camau gweithredu a'u cofnodi yn y cofnodion. 

Gwybodaeth ychwanegol 

2.286 Roedd y strategaeth ailsefydlu wedi'i diweddaru'n ddiweddar ac roedd wedi'i seilio ar 
ddadansoddiad anghenion cynhwysfawr gan dîm seicoleg yr ardal. Roedd hyn yn adlewyrchu 
nodweddion ac anghenion poblogaeth y carchar ac yn gysylltiedig â'r amrywiaeth o 
wasanaethau a ddarperid o dan bob llwybr. 

Rheoli troseddwyr a chynllunio 

2.287 Dylid darparu cynllun carchar unigol ar gyfer carcharorion sy'n bwrw dedfryd lai na 12 
mis ac aelod penodol o'r staff i weithio gyda hwy, er mwyn sicrhau bod modd mynd i'r 
afael â'r anghenion a ddynodwyd wrth eu hasesu yn ystod eu dedfryd. (8.28) 
 
Wedi'i gyflawni. Yn ystod y tri mis blaenorol, cyflwynwyd Pecyn Cymorth, Hyfforddi ac 
Atgyfeirio - Cymru, pecyn electronig a ddatblygwyd gan ardal y Gwasanaeth Cenedlaethol 
Rheoli Troseddwyr. Roedd pob carcharor, y rheini a ddedfrydwyd a'r rheini ar remand, yn cael 
cyfweliad gan dîm y gaplaniaeth, gan gofnodi eu hanghenion ailsefydlu. Roeddent yn cael eu 
cyfeirio at wasanaethau ailsefydlu priodol a chofnodid camau gweithredu er mwyn creu cofnod 
gwaith achos. Cam nesaf y prosiect hwn oedd cynnwys dewis ddarparwyr yn y gymuned er 
mwyn i'r cymorth barhau y tu hwnt i ddiwedd dedfrydau carcharorion. 

2.288 Dylid diwygio'r templedi cynllunio dedfrydau er mwyn iddynt gydymffurfio â gofynion y 
Gwasanaeth Cenedlaethol Rheoli Troseddwyr. (8.29) 
 
Wedi'i gyflawni. Roedd cynlluniau dedfrydau'n cael eu cofnodi ar y templedi a ddarperid gyda 
dogfennaeth y system asesu troseddwyr (OASys). 

2.289 Dylid diwygio'r polisi amddiffyn y cyhoedd i adlewyrchu'r agenda diogelu plant ac i 
egluro rolau a chyfrifoldebau staff. (8.30) 
 
Wedi'i gyflawni. Roedd y polisi amddiffyn y cyhoedd wedi'i ddiwygio ac adran yn ymwneud â 
diogelu plant wedi'i chynnwys. Roedd rolau a chyfrifoldebau staff penodol, megis y rheini a 
oedd yn goruchwylio ymweliadau a swyddogion monitro galwadau ffôn, wedi'u disgrifio a'u 
hesbonio'n ofalus. 

2.290 Dylid darparu hyfforddiant diogelu plant i'r aelodau hynny o'r staff sy'n dod i gysylltiad 
yn rheolaidd â phlant. (8.31) 
 
Wedi'i gyflawni. Roedd rhaglen hyfforddi i 31 o staff sy'n gyfrifol am blant adeg ymweliadau 
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wedi'i darparu ar gyfer amrywiaeth o reolwyr, swyddogion a staff cymorth. Roedd yr 
hyfforddiant yn cynnwys amddiffyn y cyhoedd a chysylltiadau teulu. 

2.291 Dylai staff diogelwch bob tro fod yn bresennol yng nghyfarfodydd misol panel 
amddiffyn y cyhoedd. (8.32) 
 
Cyflawnwyd yn rhannol. Roedd y polisi amddiffyn y cyhoedd yn dweud y dylid cynnal 
cyfarfod misol ond nid oedd yn dweud yn benodol pwy a ddylai fynd iddo. Dangosai'r 
cofnodion fod cynrychiolwyr o'r adran diogelwch yn bresennol mewn dau o'r tri chyfarfod 
blaenorol. 
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad.  

2.292 Dylai'r sefydliad ddefnyddio mwy ar y cyfleuster rhyddhau dan drwydded dros dro i 
gynorthwyo carcharorion i ailsefydlu. (8.33) 
 
Heb ei gyflawni. Yn ystod y chwe mis blaenorol, dim ond dau gais llwyddiannus am ryddhau 
dan drwydded dros dro oedd wedi bod. Nid oedd strwythur ar gyfer darparu cyfleoedd 
ailsefydlu drwy'r broses rhyddhau dan drwydded dros dro. Credai'r pennaeth ailsefydlu y 
byddai hyn yn anodd ei gyflawni oherwydd bod gofyn i'r carchar ailgategoreiddio carcharorion 
is eu risg a'u trosglwyddo cyn gynted ag y bo modd i garchar llai caeth. 
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad. 

2.293 Dylid cynnal cyfarfodydd misol i garcharorion oes i roi gwybod i'r boblogaeth am 
fwriadau'r sefydliad, a dylid penodi rheolwr carcharorion oes amser llawn. (8.34) 
 
Cyflawnwyd yn rhannol. Nid oedd cyfarfodydd carcharorion oes misol yn cael eu cynnal, ac 
adlewyrchid hyn yn y pryderon a fynegwyd wrthym gan garcharorion. Nid oedd y materion yr 
oeddent yn eu codi wedi cael eu trafod gyda hwy ac roedd y cyfathrebu rhwng rheolwyr 
carcharorion oes a'r carcharorion hynny'n wael. Roedd rheolwr amser llawn ar gyfer 
carcharorion a oedd yn bwrw dedfryd amhenodol, a honno wedi bod yn ei swydd am oddeutu 
tri mis. Roedd hi'n gyfrifol am faterion gwaith achos, a phennaeth y gwasanaethau preswyl 
oedd yn gyfrifol am eu hamodau byw. 

Argymhelliad ychwanegol 

2.294 Dylai rheolwyr preswyl a gweithwyr achos carcharorion oes gynnal cyfarfodydd ymgynghori 
misol â charcharorion sydd wedi'u dedfrydu i garchar am oes a'r rheini sy'n bwrw dedfrydau 
amhenodol er diogelu'r cyhoedd. 

2.295 Dylai'r sefydliad roi gwybodaeth ffeithiol am eu dedfryd i garcharorion sy'n bwrw 
dedfrydau amhenodol er diogelu'r cyhoedd. (8.35) 
 
Wedi'i gyflawni. Rhoddid goruchwylydd troseddwyr i bob carcharor a oedd yn bwrw dedfryd 
amhenodol er diogelu'r cyhoedd , a byddai hwnnw'n cyfweld ag ef o fewn pum niwrnod iddo 
gyrraedd y sefydliad. Yn ystod y cyfweliad, byddai'r goruchwylydd yn esbonio'r ddedfryd iddo a 
hynny'n cael ei gofnodi ar ffurflen a lofnodid gan y carcharor.  

2.296 Dylid dyrannu swyddog personol sydd wedi'i hyfforddi i ymdrin â charcharorion oes i 
bob carcharor oes, a dylent gael pecyn gwybodaeth. (8.36) 
 
Heb ei gyflawni. Byddai swyddog personol o blith grŵp staff arbennig adain E yn cael ei 
ddyrannu i bob carcharor oes, ond dim ond dau swyddog a oedd wedi cael eu hyfforddi i 



CEM Caerdydd 

 

59

weithio gyda charcharorion o'r fath. Roedd y sefydliad wedi gwneud cais am le i staff ar 
gyrsiau hyfforddi ond roedd y rhain wedi'u canslo. Roedd y cwrs nesaf i'w gynnal ym mis 
Tachwedd 2010 a threfnwyd i dri swyddog fynd arno. Nid oedd pecynnau gwybodaeth ar gael.  
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad.  

2.297 Dylid rhoi sylw i'r adroddiadau sy'n cronni heb eu cwblhau ar gyfer carcharorion oes a 
chyflwyno protocol i sicrhau bod yr adroddiadau'n cael eu diweddaru'n gyson. (8.37) 
 
Wedi'i gyflawni. Roedd clerc wedi'i phenodi'n benodol i ymdrin â gwaith carcharorion sy'n 
bwrw dedfryd amhenodol ac roedd hi wedi sefydlu systemau a oedd yn sicrhau bod unrhyw 
adroddiadau a oedd yn cronni heb eu cwblhau'n cael sylw'n ddi-oed. Adeg yr arolygiad, nid 
oedd dim coflenni'n cronni'n disgwyl i'w cwblhau i'w cyflwyno i'r bwrdd parôl.  

Gwybodaeth ychwanegol 

2.298 Adeg yr arolygiad, roedd 497 o garcharorion wedi'u dedfrydu a 300 o garcharorion heb eu 
dedfrydu yn y carchar. O'r rhai a oedd wedi'u dedfrydu, roedd 90 yn garcharorion oes, 16 yn 
garcharorion a oedd yn bwrw dedfryd amhenodol er diogelu'r cyhoedd ac yn dod o dan gam 3 
rheoli troseddwyr, 78 o fewn cwmpas cam 2 rheoli troseddwyr ac 187 wedi'u dedfrydu i gyfnod 
hwy na 12 mis. Golygai hyn fod cyfanswm o 371 o garcharorion yr oedd gofyn i'r tîm rheoli 
troseddwyr ymwneud â hwy.  

2.299 Roedd yr uned rheoli troseddwyr wedi'i staffio'n dda, a chwe swyddog carchar a phedwar o 
staff prawf yn darparu'r gwasanaeth. Roedd ôl-groniad bychan o 17 asesiad dan y System 
Asesu Troseddwyr (OASys)  heb eu cwblhau o fewn yr amserlen ofynnol, ac roedd pedwar 
carcharor wedi'u trosglwyddo cyn cwblhau eu hasesiad dan y System Asesu Troseddwyr 
(OASys). Yn ystod yr arolygiad, gwelsom un carcharor nad oedd ei gynllun dedfryd wedi'i 
gwblhau ar ôl pum mis yn y carchar. Dywedwyd wrthym fod problemau wedi bod o ran 
dyrannu gwaith i oruchwylwyr troseddwyr; wrth edrych eto, gwelsom mai un achos ynysig oedd 
hwn. 

2.300 Roedd yr uwch swyddog prawf yn gwirio ansawdd asesiadau a chynlluniau dedfrydau ac 
ategwyd hyn gan system asesu ansawdd ffurfiol a oedd yn cynnwys amrywiaeth ehangach o 
aseswyr wedi'u hyfforddi. Dangosai tystiolaeth camau cyntaf rhoi'r system hon ar waith ei bod 
yn tynnu sylw'n effeithiol ac yn gyson at arferion yr oedd angen rhoi sylw iddynt a'i bod yn 
sbarduno'r staff i wella. 

2.301 Roedd trefniadau'r cyrffiw cadw gartref yn gadarn, a charcharorion yn cael eu hysbysu dri mis 
cyn eu dyddiad cymhwyso a byrddau'n cael eu cynnal bob wythnos. Cafodd oddeutu 75% o 
geisiadau am gyrffiw cadw gartref eu hystyried ar ôl eu dyddiad cymhwyso. Dangosai sampl 
o'r rhain fod y rhesymau dros yr oedi y tu hwnt i reolaeth y carchar, fel rheol oherwydd bod eu 
dedfrydau'n fyr ar ôl cyfnod ar remand neu oherwydd bod carcharor wedi'i drosglwyddo i'r 
sefydliad heb i neb roi cychwyn ar y broses. Gwelsom enghreifftiau hefyd lle'r oedd achosion 
hwyr yn cael eu prosesu'n gyflym.  

2.302 Cynhelid byrddau categoreiddio bob mis ac nid oedd dim achosion yn ôl-gronni adeg yr 
arolygiad. Cynhelid adolygiadau bob chwe mis ac ar ôl cwblhau rhaglen ymddygiad troseddol. 

2.303 Adeg yr arolygiad, dim ond dau garcharor categori D oedd yn y sefydliad, ac roedd hynny 
oherwydd ei fod yn llwyddo i symud carcharorion a oedd wedi'u hailgategoreiddio i garchar 
agored, ond roedd yn ei chael yn fwy anodd dod o hyd i lefydd priodol i'r 150 o garcharorion 
categori C a gadwai a oedd am symud allan o'r ardal. Roedd y trefniadau ar gyfer symud 
carcharorion i garchardai categori C yn yr ardal yn gweithio'n dda, ond fel rheol, roedd yn rhaid 
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i'r rheini oedd am gael lle y tu allan i'r ardal er mwyn cael ymyriad penodol yn gorfod aros am 
gyfnod hir.  

2.304 Nid oedd y cyfleusterau i garcharorion oes a'r rhai oedd yn bwrw dedfryd amhenodol er 
diogelu'r cyhoedd wedi'u datblygu ddigon. Nid oedd dim diwrnodau penodol ar gyfer 
carcharorion oes, a chwynai'r carcharorion ei bod yn anodd cadw cysylltiad â'u teuluoedd a 
oedd yn byw gryn bellter i ffwrdd. 

Argymhelliad ychwanegol 

2.305 Dylid cwblhau pob asesiad dan y System Asesu Troseddwyr (OASys) o fewn yr amserlen 
ofynnol. 

2.306 Dylid cael system i reolwyr oruchwylio'r holl asesiadau a'r cynlluniau dedfrydau sydd heb eu 
cwblhau. 

2.307 Dylid trosglwyddo carcharorion sy'n cael eu hailgategoreiddio'n gategori C yn ddi-oed i 
sefydliad sy'n briodol er mwyn iddynt gamu ymlaen yn eu cynllun dedfryd. 

2.308 Dylid darparu diwrnodau i garcharorion oes neu ddiwrnodau i'r teulu i bob carcharor o leiaf 
ddwywaith y flwyddyn.  

Llwybrau ailsefydlu 

2.309 Dylai'r sefydliad achredu gwaith y carcharorion hynny sy'n cyflawni'r asesiad 
anghenion tai ac yn cynnig cyngor yn y dderbynfa. (8.42) 
 
Heb ei gyflawni. Roedd carcharor-gynorthwywyr yn y dderbynfa'n cwblhau asesiad llety cryno 
o'r holl garcharorion a oedd yn cyrraedd y sefydliad. Serch hynny, nid oeddent yn cael eu 
hyfforddi ac roeddent yn dweud wrthym nad oedd y gwaith yn gofyn llawer ganddynt ac nad 
oedd yn cael ei achredu. 
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad. 

2.310 Dylid datblygu protocolau ar gyfer dod o hyd i lety i garcharorion y tu allan i Gymru. 
(8.43) 
 
Nid yw'n berthnasol rhagor. Mae dalgylch y carchar wedi newid ers yr arolygiad diwethaf ac 
nid oedd carcharorion yn dod yno o lysoedd y tu allan i Gymru, felly ychydig o garcharorion 
oedd am gael llety yn rhywle arall ar ôl eu rhyddhau. Yn ystod y chwe mis blaenorol, roedd un 
carcharor wedi'i atgyfeirio i gael llety y tu allan i Gymru. Byddai carcharorion a oedd am gael 
llety yn ne-orllewin Lloegr yn cael eu cyfeirio at y South-West Gateway ac ymdrinnid ag 
unrhyw geisiadau eraill drwy gysylltu â charchardai yng nghyffiniau'r ardal dan sylw i geisio 
cyngor. 

2.311 Dylai'r sefydliad sicrhau ei fod yn gallu dod o hyd i lety i garcharorion a chanddynt 
anghenion amrywiol penodol. (8.44) 
 
Wedi'i gyflawni. Roedd gan Gymdeithas Tai Gwalia, a hithau â chynrychiolwyr yn gweithio yn 
y carchar, restr o lety a oedd yn darparu ar gyfer amrywiaeth o anghenion carcharorion, gan 
gynnwys defnyddio sylweddau, problemau iechyd meddwl, anabledd ac ar gyfer pobl hŷn. 
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Byddai anghenion penodol carcharorion yn cael eu hasesu a byddent yn cael eu cyfatebu â 
darparwyr priodol. 

2.312 Ar ôl asesu'r risg a'r anghenion fel rhan o gynllun ailsefydlu ffurfiol, dylai pob carcharor 
categori C a D gael cyfle i wneud cais am waith neu addysg yn y gymuned yn ystod tri 
mis olaf eu dedfryd fan leiaf. (8.50) 
 
Heb ei gyflawni. Roedd y llywodraethwr wedi gwrthod yr argymhelliad hwn, gan fod y rhan 
fwyaf o'r carcharorion a oedd yn cael eu hystyried yn addas ar gyfer eu rhyddhau dan 
drwydded dros dro'n cael eu trosglwyddo i amodau agored.  
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad. 

2.313 Dylai pob carcharor ddilyn cwrs ailsefydlu cyn ei ryddhau. (8.51) 
 
Wedi'i gyflawni. Roedd pob carcharor a oedd ar fin ei ryddhau'n cael ei asesu gan fwrdd cyn-
ryddhau chwech wythnos cyn iddo gael ei ryddhau, os oedd amser. Yna, roeddent yn cael eu 
cyfeirio at gwrs cyn-ryddhau pum niwrnod, a oedd yn ymwneud â dyletswyddau goruchwylio ar 
ôl bod yn y carchar, hawlio budd-daliadau, ceisio am swydd a chyfleoedd hyfforddi, gan 
gynnwys paratoi ar gyfer cyfweliadau ac ysgrifennu CV. Cynhelid y cwrs bob wythnos, ac yn 
ystod y chwe mis blaenorol, roedd mwy na 200 o garcharorion wedi'i ddilyn. 

2.314 Dylid cynnal asesiad i weld pa gymorth ariannol y mae ei angen ar garcharorion, a dylid 
cyflwyno'r asiantaethau a'r gwasanaethau angenrheidiol i ddiwallu'r angen hwn (8.54) 
 
Wedi'i gyflawni. Roedd amgylchiadau ariannol carcharorion yn cael eu hasesu fel rhan o'r 
asesiad C-START. Roeddent yn cael eu cyfeirio at y gwasanaethau priodol yn y carchar, gan 
gynnwys Cyngor ar Bopeth, Cyfreithwyr Morgan a'r Ganolfan Byd Gwaith. Roedd Cyngor ar 
Bopeth yn gweld oddeutu wyth o garcharorion un bore bob wythnos ac yn cynnig cyngor a 
chymorth gyda materion ariannol sylfaenol. Roedd cyfreithwyr Morgan yn cynnig cyngor mwy 
manwl am ddyledion a gwaith achos ac yn gweld hyd at 10 o garcharorion un diwrnod yr 
wythnos. Roedd gwasanaethau'r Ganolfan Byd Gwaith ar gael dridiau'r wythnos i baratoi ar 
gyfer hawlio budd-daliadau, i gynghori ynglŷn â cheisiadau priodol, gan gynnwys grantiau gofal 
yn y gymuned, ac i setlo ôl-ddyledion. 

2.315 Dylid penodi rheolwr yn benodol ar gyfer gwaith cwnsela, asesu, atgyfeirio, cyngor a 
gofal drwy'r broses (CARAT) i reoli ansawdd a monitro'r gwasanaeth ac i roi sylw i 
faterion yn ymwneud â pherfformiad staff. Dylid sicrhau bod yr holl staff sy'n darparu'r 
gwasanaethau hyn yn cael adolygiadau rheoli achosion a goruchwyliaeth briodol. (8.72) 
 
Cyflawnwyd yn rhannol. Roedd rheolwr cwnsela, asesu, atgyfeirio, cyngor a gofal drwy'r 
broses (CARAT) rhan-amser wedi'i benodi ym mis Ebrill 2010. Roedd deilydd y swydd yn 
swyddog carchar/DPSM. Oherwydd y cyfyngiadau ar recriwtio, nid oedd ganddo gefndir ym 
maes cyffuriau ac alcohol. Roedd gwaith ar y gweill i roi'r wybodaeth a'r sgiliau priodol iddo er 
mwyn sicrhau bod ganddo gysylltiad â rheolwyr cwnsela, asesu, atgyfeirio, cyngor a gofal rwy'r 
broses (CARAT) mewn carchardai eraill. 

Argymhelliad ychwanegol 

2.316 Dylid gwneud swydd y rheolwr cwnsela, asesu, atgyfeirio, cyngor  a gofal drwy'r broses 
(CARAT), yn swydd amser llawn. 
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2.317 Dylai'r pwyllgor strategaeth cyffuriau gryfhau'r cysylltiadau â chyrff cynllunio yn y 
gymuned leol. (8.73) 
 
Wedi'i gyflawni. Roedd gan y pwyllgor strategaeth cyffuriau gysylltiadau cryf â holl dimau'r 
rhaglen ymyriadau cyffuriau lleol (DIP) a chynrychiolaeth reolaidd ar bwyllgor y Bartneriaeth 
Diogelwch Gymunedol ynghyd â chysylltiad â meddygon teulu. 

2.318 Dylid creu uned profion cyffuriau gwirfoddol er mwyn rhoi cymorth i garcharorion ar ôl 
dadwenwyno. (8.74) 
 
Nid yw'n berthnasol rhagor. Roedd gweithwyr cwnsela, asesu, atgyfeirio, cyngor a gofal 
drwy'r broses (CARAT) yn yr adeiniau'n darparu cymorth priodol i garcharorion ar ôl 
dadwenwyno ym mhob lleoliad, gan gynnwys yn adain F ar gyfer carcharorion ar remand. 
Roedd nodiadau achos y gweithwyr hyn yn fanwl a'r asesiadau a'r cynllunio gofal yn dda. Wrth 
gyflwyno profi am gyffuriau ar sail compact a chyfweliadau cymell cysylltiedig, llwyddwyd i 
ganolbwyntio'r cymorth yn effeithiol ym mhob rhan o'r carchar.  

2.319 Dylai carcharorion ar remand a charcharorion tymor byr allu manteisio ar ymyriad a 
strwythur iddo i ddiwallu eu hanghenion. (8.75) 
 
Wedi'i gyflawni. Roedd carcharorion ar remand a'r rhai 'n bwrw dedfryd fer yn gallu manteisio 
ar yr un cymorth ag a gâi carcharorion eraill (ac eithrio bod y carchar yn mynd i'r afael â'r 
rhaglen troseddu sy'n gysylltiedig â sylweddau (P-ASRO). 

2.320 Dylid adolygu'r compact profi am gyffuriau gwirfoddol/cydymffurfio, gan wneud ei 
bwrpas yn fwy clir. (8.76) 
 
Cyflawnwyd yn rhannol. Roedd dau gompact ar waith bellach, un ar gyfer profion cyffuriau 
gwirfoddol (VDT) ac un arall ar gyfer profi am gyffuriau ar sail cymhellion. Roedd rhai 
swyddogion i bob golwg yn ddryslyd ynglŷn â'r gwahaniaeth rhyngddynt, ac yn rhoi'r cosbau ar 
waith mewn ffordd amhriodol. Roedd nifer o gynlluniau wedi bod i sicrhau bod staff y carchar 
yn cael gwybod yn iawn am y meini prawf ar gyfer profi o dan y compactau, gan gynnwys 
hysbysiadau i staff, addysg wyneb yn wyneb gan swyddogion Profion cyffuriau gwirfoddol 
(VDT) a gwybodaeth drwy gyfarfodydd y strategaeth cyffuriau. Roedd ambell enghraifft wedi 
bod o ddiffyg presenoldeb mewnol yng nghyfarfodydd y strategaeth cyffuriau, yn enwedig gan 
staff diogelwch yn ystod y chwe mis blaenorol. Roedd polisi newydd ar gael ar ffurf ddrafft a 
oedd yn ymwneud â phrofi am gyffuriau ar sail compact, ac roedd hwnnw'n cynnig esboniad 
manwl ac ar fin cael ei ddilysu ym mis Gorffennaf 2010.  
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad. 

Pwynt ynglŷn â'r trefniadau  

2.321 Dylai'r dirprwy lywodraethwr neu gynrychiolydd a ddirprwywyd gadeirio cyfarfod y strategaeth 
cyffuriau a dylai staff carchar priodol fod yn bresennol ynddo'n rheolaidd.  

2.322 Ni ddylid pennu terfyn uchaf ar gyfer nifer yr ymweliadau a gaiff carcharorion ar 
remand. (3.77) 
 
Heb ei gyflawni. Roedd y lwfans ymweliadau ar gyfer carcharorion ar remand wedi'i ostwng 
ers yr arolygiad blaenorol. 
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad. 
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2.323 Dylid darparu canolfan ymwelwyr sy'n gweithio'n briodol. (3.78) 
 
Heb ei gyflawni. Nid oedd y ganolfan ymwelwyr yn darparu fawr mwy na chyfleuster cofrestru. 
Roedd y ganolfan yn llwm, yn frwnt ac ychydig o wybodaeth a oedd ar gael i ymwelwyr.  
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad. 

2.324 Dylai staff y ganolfan ymwelwyr fod yn llwyr ymwybodol o'r gweithdrefnau ymweld, gan 
gynnwys yr hawl i gael ymwelwyr. (3.79) 
 
Wedi'i gyflawni. Roedd gan staff y ganolfan ymwelwyr wybodaeth ysgrifenedig am y 
gweithdrefnau ymweld ac roeddent yn llwyr ymwybodol o'r hawliau.  

2.325 Dylai'r sefydliad roi gwybod i bawb pwy yw'r swyddog cyswllt â theuluoedd a sut mae 
cysylltu â hi. (3.80) 
 
Nid yw'n berthnasol rhagor. Roedd y swyddog cyswllt â theuluoedd ar gyfer ymwelwyr 
bellach yn aelod o'r tîm carchar mwy diogel ac roedd hysbysrwydd i'w lein gymorth. 

2.326 Dylid ceisio ateb arall yn lle'r sgrin bersbecs yn y ganolfan ymwelwyr. (3.81) 
 
Heb ei gyflawni. Roedd y sgrin bersbecs rhwng staff ac ymwelwyr yno o hyd, gan ei gwneud 
yn anodd i ymwelwyr a staff glywed ei gilydd. 
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad. 

2.327 Dylid chwilio ymwelwyr mewn man preifat a dylai'r staff ddefnyddio dewis enwau'r 
carcharorion wrth alw ymwelwyr i'r ystafell ymweld. (3.82) 
 
Heb ei gyflawni. Roedd pob ymwelydd, gan gynnwys plant, yn cael ei chwilio yn ardal agored 
y fynedfa yn y gât, lle y gallai unrhyw ymwelwyr neu bobl a alwai yn y carchar eu gweld. Roedd 
y staff yn defnyddio cyfenwau'r carcharorion wrth alw ymwelwyr i'r ystafell ymweld.  
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad. 

2.328 Ni ddylid strip-chwilio ymwelwyr, ond dylid cynnig ymweliad caeedig iddynt os oes 
cuddwybodaeth ddibynadwy ar gael y gallai diogelwch fod dan fygythiad. (3.83) 
 
Heb ei gyflawni. Canfuwyd cofnodion a oedd yn dangos bod ymwelwyr wedi cael eu strip-
chwilio yn ystod y mis cyn yr arolygiad. 
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad. 

2.329 Dylai'r sefydliad gyflwyno dodrefn braf i deuluoedd yn yr ystafell ymweld a dylid eu 
gosod mewn ffordd sy'n hwyluso sgwrs hamddenol. (3.84) 
 
Heb ei gyflawni. Roedd yr un dodrefn yn yr ystafell ymweld ag oedd yno adeg yr arolygiad 
diwethaf. Roedd carcharorion yn cwyno ei fod yn anaddas, gan fod y byrddau'n isel ac nad 
oedd modd symud y dodrefn. Golygai hynny fod bwlch mawr rhwng y carcharorion a'u 
hymwelwyr, ac roedd hynny'n eu rhwystro rhag ymwneud â'i gilydd. 
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad. 

2.330 Dylid staffio cyfleusterau megis ardal chwarae'r plant a'r ffreutur a'u cadw ar agor drwy'r 
amser yn ystod cyfnodau ymweld. (3.85) 
 
Cyflawnwyd yn rhannol. Roedd ardal chwarae'r plant ar agor yn rheolaidd ond roedd y 
ffreutur ar gau bob dydd Mawrth. 
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Argymhelliad ychwanegol 

2.331 Dylai'r ffreutur yn yr ystafell ymweld fod ar agor ar gyfer pob sesiwn ymweld. 

2.332 Ni ddylid gallu gweld y cyfleuster ymweliadau caeedig o'r brif neuadd. (3.86) 
 
Heb ei gyflawni. Roedd modd gweld y cyfleuster ymweliadau caeedig o hyd o'r brif neuadd. 
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad. 

2.333 Ni ddylai fod gofyn i garcharorion wisgo bibs adeg ymweliadau. (3.87) 
 
Heb ei gyflawni. Roedd gofyn i garcharorion wisgo bibs lliw pan fyddai'r teulu a chyfreithwyr 
yn ymweld. 
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad. 

2.334 Dylid addurno ystafelloedd cadw ymweliadau a gosod rhywfaint o ysgogiadau gweledol 
yno. Dylai'r staff holi ymhle mae ymwelwyr sydd heb gyrraedd 15 munud ar ôl dechrau'r 
sesiwn. (3.88) 
 
Heb ei gyflawni. Roedd cyflwr yr ystafelloedd cadw ar gyfer ymweliadau'n wael, yn enwedig 
honno a ddefnyddid i garcharorion ar ôl ymweliadau. Roedd honno'n frwnt a graffiti ar y waliau. 
Nid oedd dim gwybodaeth yn cael ei harddangos i garcharorion. Nid oedd staff yn holi ymhle'r 
oedd ymwelwyr oedd heb gyrraedd. 
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad. 

2.335 Dylid rhoi mwy o hysbysrwydd i'r cyrsiau 'dyn teulu' a 'thadau dan glo', a dylai'r 
swyddogion personol eu hyrwyddo lle bo hynny'n briodol. (8.79) 
 
Wedi'i gyflawni. Roedd y ddau gwrs yn cael eu hysbysebu'n helaeth a'r staff a'r carcharorion 
yn gwybod eu bod ar gael. 

2.336 Dylai ymyriadau amgen fod ar gael i garcharorion sy'n bwrw dedfryd benodol ac yr 
asesir eu bod yn anaddas ar gyfer y rhaglenni sydd ar gael eisoes. (8.84) 
 
Heb ei gyflawni. Ac eithrio'r rhaglenni achrededig, ychydig o ymyriadau a oedd ar gael a oedd 
yn mynd i'r afael ag ymddygiad troseddol. Ar gyfer nifer fach o garcharorion, roedd sesiynau 
unigol gyda seicolegwyr ar gael ac roedd y gaplaniaeth yn cynnig rhaglen cyfiawnder adferol. 
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad. 

2.337 Dylid cynnig y rhaglenni a ddarperir i gynorthwyo carcharorion sy'n bwrw dedfryd 
amhenodol i'r rheini sy'n bwrw dedfrydau penodol hefyd; dylid enwebu rhywun i fod yn 
gyfrifol am gynorthwyo i ategu'r dysgu ac i atgyfnerthu dysgu a chynnydd carcharorion. 
(8.85) 
 
Wedi'i gyflawni. Neilltuwyd pob carcharor a oedd yn dilyn rhaglen achrededig i aelod 
allweddol o'r tîm a oedd yn darparu'r rhaglen. Roedd yr aelod hwn o'r staff yn gyfrifol am roi 
cymorth a chyngor yn ystod y rhaglen ac am gysylltu â'r staff preswyl yn adain y carcharor. 

2.338 Dylai carcharorion allu cael asesu eu haddasrwydd ar gyfer rhaglenni ymddygiad 
troseddol eraill tra'u bod yn dal yn y sefydliad. (8.86) 
 
Wedi'i gyflawni. Er mwyn bod o gymorth wrth drosglwyddo carcharorion i sefydliadau priodol, 
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roeddent yn cael eu hasesu ar gyfer rhaglenni nad oeddent ar gael yng Nghaerdydd.  
Cynhaliwyd asesiad risg ar droseddwyr rhyw cyn eu trosglwyddo i sefydliadau a oedd yn 
cynnig y rhaglen triniaeth i droseddwyr rhyw. Roedd carcharorion yn cael eu hasesu hefyd ar 
gyfer y rhaglenni perthynas iach a hunan-newid gwybyddol (gweler argymhelliad ychwanegol 
2.361). 

Gwybodaeth ychwanegol 

2.339 Roedd gwasanaethau ailsefydlu'n cael eu clystyru mewn un uned hefyd, lle y darperid 
rhaglenni ymddygiad troseddol hefyd, dan oruchwyliaeth y rheolwr rhaglen ar gyfer ymyriadau, 
a oedd yn uwch swyddog. Roedd y trefniant hwn yn golygu bod modd sicrhau bod 
carcharorion yn integreiddio'n dda ac yn gallu manteisio ar raglenni. 

2.340 Roedd y gwasanaeth a ddarperid gan Gymdeithas Tai Gwalia'n cynnig cysylltiad â 
gwasanaethau cymunedol yng Nghymru ac fe'i hategwyd gan wasanaethau cymorth pontio, a 
oedd yn cyfarfod â charcharorion wrth eu rhyddhau os oedd gofyn eu hebrwng i lety. 

2.341 Byddai asesiadau o anghenion llety carcharorion ar remand yn cael eu rhoi i wasanaethau yn 
y llysoedd, er mwyn i'r rheini a gâi eu rhyddhau'n syth o'r llys allu cael cymorth. 

2.342 Roedd cynnydd da wedi'i wneud o ran gwella sgiliau carcharorion i'w gwneud yn fwy 
cyflogadwy fel rhan o'r paratoi ar gyfer eu hailsefydlu. Roedd amrywiaeth y cyfleoedd gwaith a 
allai arwain at gyflogaeth wedi'i hehangu (gweler paragraff 2.207). Roedd pob llwybr 
cymhwyster yn cynnwys cymwysterau mewn llythrennedd a chyfathrebu.  

2.343 Byddai nyrs yn bresennol yn y bwrdd cyn-ryddhau'n rheolaidd ac yn cofnodi yn y cofnod 
clinigol unrhyw faterion yr oedd angen eu datrys cyn rhyddhau'r carcharor, ond ni ddefnyddid 
templed rhyddhau. Rhoddid cyngor i garcharorion ynglŷn â sut i gofrestru gyda meddyg teulu 
os nad oedd ganddynt un. Os oedd angen, ar gyfer carcharorion a oedd yn byw yng Nghymru, 
byddai'r nyrs yn defnyddio cyfeiriadur ffôn canolog y bwrdd iechyd er mwyn trefnu i gofrestru'r 
carcharor yn uniongyrchol â'r meddyg teulu agosaf, ac wedyn, rhoddid yr wybodaeth hon 
mewn llythyr i'r carcharor fynd adref gydag ef. Ar gyfer carcharorion a oedd yn dychwelyd i 
Loegr, byddai'r nyrs yn rhoi enw meddyg teulu lleol iddynt, gan ddefnyddio gwybodaeth gan yr 
ymddiriedolaeth gofal sylfaenol unigol. Rhoddid cardiau Galw Iechyd Cymru/NHS Direct i 
garcharorion fel mater o drefn. 

2.344 Byddai carcharorion a oedd yn cael meddyginiaeth dan bresgripsiwn yn mynd at ffenestr yr 
adain driniaeth ddau neu dri diwrnod cyn iddynt gael eu rhyddhau i ofyn am feddyginiaeth i 
fynd adref. Yna, rhoddid cyflenwad saith niwrnod o feddyginiaeth i'r carcharor ei gadw yn ei 
feddiant, a hynny naill ai wrth y ffenestr driniaeth neu yn y dderbynfa.  

2.345 Trefnid cysylltiad i garcharorion a oedd yn rhan o'r rhaglen ofal â'u tîm iechyd meddwl lleol yn y 
gymuned.  

2.346 Yn 2009, roedd rhaglen P-ASRO wedi llwyddo i gychwyn 65 achos ac wedi cwblhau 46, o'i 
gymharu â'r targed sef cychwyn 95 a chwblhau 65. Yn y flwyddyn hyd at yr arolygiad, roedd un 
grŵp wedi gorffen, gyda12 wedi cychwyn ac wyth wedi cwblhau, ac ail grŵp o 12 wedi 
cychwyn. Dywedwyd wrthym fod y broses recriwtio hir ar gyfer hwyluswyr i gynnal y rhaglen 
wedi creu problemau.  

2.347 Cyn eu rhyddhau, trefnid cysylltiad i bob carcharor â phroblemau cyffuriau ac alcohol â'i dîm 
cyffuriau ac alcohol lleol. Trefnid cysylltiad i garcharorion a ddychwelai i gyfeiriad yng Nghymru 
â'u gweithwyr cyswllt DIP lleol, a byddai rhai o'r rheini'n ymweld â'r carcharorion hynny cyn eu 
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rhyddhau. I'r rheini a ddychwelai i gyfeiriad yn Lloegr, defnyddid system un pwynt cyswllt y 
gwasanaeth cwnsela, asesu, atgyfeirio, cyngor a gofal drwy'r broses (CARAT) i greu cysylltiad 
â'r gwasanaethau lleol priodol.  

2.348 Byddai carcharorion a gâi fethadon neu buprenorffin eu dos dyddiol yn yr adeiniau cyn eu 
rhyddhau. Anfonid ffacs at wasanaeth lleol y carcharor i roi gwybodaeth iddo am 
bresgripsiynau a'r dos a gaent cyn eu rhyddhau. Byddai carcharorion â phroblemau gydag 
alcohol yn unig yn cael eu cyfeirio at wasanaethau cymorth pontio a gellid trefnu cysylltiad 
iddynt â'r gwasanaethau hyn ym Mhen-y-bont ar Ogwr er mwyn cymryd camau dilynol yn lleol.  

2.349 Roedd prosiect ar waith a oedd yn galluogi carcharorion i fynd â nalocson adref, ac i'w 
haddysgu ynglŷn â hynny cyn eu rhyddhau. Hyd yn hyn, roedd Caerdydd wedi hyfforddi 110 o 
garcharorion ac roedd 33 wedi gadael y carchar gyda phecyn i fynd adref.   

2.350 Roedd gan y carchar drefniant gyda banc lleol a oedd yn galluogi carcharorion i agor cyfrif cyn 
eu rhyddhau. Dywedodd y pennaeth ailsefydlu wrthym fod y gwasanaeth hwn yn un 
poblogaidd, ond nid oedd ganddo gofnod o faint o gyfrifon a oedd wedi'u hagor. Roedd cwrs 
rheoli arian ar gael drwy'r trefniadau addysg. 

2.351 Roedd y ganolfan ymwelwyr y tu allan i'r brif gât, a honno'n cael ei staffio gan swyddogion 
cynorthwyol ac yn cael ei hagor bob dydd am 12.30pm. Gallai ymwelwyr aros yno nes iddynt 
gael eu galw draw i'r neuadd ymweld. Dywedodd ymwelwyr wrthym fod y staff yn gwrtais ac yn 
gyfeillgar a'u bod yn arbennig o gymwynasgar wrth y rheini a oedd yn ymweld am y tro cyntaf. 
Defnyddid system adnabod biometrig ac, ar ôl cofnodi manylion ymwelwyr ar y system, roedd 
y broses adnabod yn un gyflym. Roedd toiledau a loceri yn yr ardal hon ond fawr ddim arall i 
ymwelwyr (gweler argymhelliad 2.323) 

2.352 Byddai ymwelwyr yn mynd i mewn i'r carchar drwy'r brif gât i gerddwyr hyd at chwarter awr cyn 
dechrau'r cyfnod ymweld. Roedd modd ymweld bob dydd (ac eithrio ar ddydd Sul) dros ddwy 
sesiwn, rhwng 1.45pm a 2.45pm a rhwng 3pm a 4pm. Cynhelid rhagor o sesiynau ar ddydd 
Sadwrn rhwng 9.45am a 11.15am ac ar ddydd Sul rhwng 1.50 a 3.20pm. 

2.353 Roedd y neuadd ymweld yn fawr, yn braf ac yn lân, a digon o le i hyd at 45 ymweliad, ond 
roedd yn swnllyd ac yn sefydliadol ei natur. Roedd y Samariaid yn darparu bar te. Roedd lle 
chwarae ffurfiol ar gael i blant, a hwnnw'n cael ei staffio gan gydlynydd yr ardal chwarae a 
gwirfoddolwyr a oedd yn darparu chwarae a gweithgareddau dan oruchwyliaeth. Roedd yr 
awyrgylch adeg ymweld yn hamddenol a byddai staff disgyblu a oedd yn goruchwylio'r 
ymweliadau'n cadw'n ddigon pell.  

2.354 Roedd y bwthau ymweld caeedig wedi'u dodrefnu'n wael a gofyn i ymwelwyr a charcharorion 
eistedd ar flychau pren. Nid oedd digon o le i fwy nag un ymwelydd eistedd a gwelsom un 
ymwelydd yn gorfod sefyll am awr yn ystod ymweliad caeedig.  

2.355 Gellid trefnu ymweliadau dros y ffôn a thrwy e-bost. Dywedodd ymwelwyr eu bod yn gorfod 
aros yn hir a'u bod yn cael anhawster mynd drwodd wrth ffonio'r rhif i drefnu ymweliad; pan 
roesom gynnig arni, ni lwyddasom i gael ateb. Roedd mwy a mwy o ddefnydd ar y system e-
bost. Dim ond am gyfnod o 14 diwrnod yr oedd trwyddedau ymweld yn ddilys ar gyfer pob 
carcharor ac eithrio'r rheini â statws uwch. 

2.356 Nid oedd ymweliadau i'r teulu na diwrnodau i garcharorion oes (gweler argymhelliad 
ychwanegol 2.308). Un ddarpariaeth arall oedd Llyfr Straeon Dad yn y llyfrgell. Roedd yr adran 
dysgu a sgiliau'n cynnal cyrsiau dyn teulu a thadau dan glo gyda chymorth y gaplaniaeth 
(gweler hefyd baragraff 2.335)  
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2.357 Roedd yr amrywiaeth o raglenni ymddygiad troseddol achrededig a ddarperid yn briodol ar 
gyfer rhai o anghenion y boblogaeth, gyda 72 wedi cwblhau'r rhaglen sgiliau meddwl a 28 wedi 
cwblhau'r rhaglen rheoli dicter a dysgu i'w ffrwyno (CALM) y flwyddyn. Roedd y rhestri aros yn 
cael eu rheoli'n briodol a charcharorion yn cael eu blaenoriaethu ar sail risg a hyd eu dedfryd. 
Ystyrid lefelau'r risg, hyd y ddedfryd ac i ba raddau yr oeddent yn ymateb. Roeddent yn 
datblygu'r amrywiaeth o raglenni a oedd ar gael gan gyflwyno rhaglenni ar gyfer 
camddefnyddio sylweddau. Nid oedd rhai rhaglenni yr oedd eu hangen ar y boblogaeth yn cael 
eu darparu, gan gynnwys y rhaglen cydberthnasau iach a hunan-newid gwybyddol, ac roedd 
yn anodd dod o hyd i lefydd mewn carchardai a oedd yn darparu'r rhain. Roedd y sefydliad yn 
treialu rhaglen rheoli trais gan yfwyr byrbwyll dig (COVAID), gan i'r sefydliad weld bod bwlch 
yn y ddarpariaeth.  

2.358 Adeg yr arolygiad, roedd gwaith unigol gyda seicolegwyr yn cael ei wneud gyda saith 
carcharor yn dilyn cyfarwyddyd gan y bwrdd parôl, a chyda rhai carcharorion a oedd wedi'u 
cofrestru dan y trefniadau amlasiantaethol ar gyfer diogelu'r cyhoedd (MAPPA). Roedd un 
carcharor yn cwblhau'r rhaglen hunan-newid gwybyddol ar ei ben ei hun gyda seicolegydd a 
oedd yn ymweld.  

Rhagor o argymhellion 

2.359 Dylid rhoi cadeiriau iawn yn lle'r blychau pren yn y bwthau ymweld caeedig, a dylid darparu 
digon o gadeiriau ar gyfer ymwelwyr.  

2.360 Dylid gwella'r cyfleusterau ffonio i drefnu ymweliadau.   

2.361 Dylai'r carchar ddarparu rhaglenni ymddygiad troseddol sy'n berthnasol i'r boblogaeth. 

Pwynt ynglŷn â'r trefniadau 

2.362 Dylid datblygu rhestr gwirio/templed ar gyfer rhyddhau. 
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Adran 3: Crynodeb o'r argymhellion  

Mae'r rhestr isod yn cynnwys yr argymhellion a ailadroddir a'r argymhellion ychwanegol sydd wedi'u 
cynnwys yn yr adroddiad hwn. Mae'r rhifau cyfeirio mewn cromfachau'n cyfeirio at leoliad y paragraff yn 
y prif adroddiad.  

Argymhelliad  I'r Gwasanaeth Cenedlaethol Rheoli Troseddwyr 

3.1 Dylid trosglwyddo carcharorion sy'n cael eu hailgategoreiddio'n gategori C yn ddi-oed i 
sefydliad sy'n briodol iddynt gamu ymlaen yn eu cynllun dedfryd. (CI 2.307, gweler paragraff 
2.303) 

Argymhellion I'r llywodraethwr 

Llysoedd, hebrwng a throsglwyddo 

3.2 Dylai rheolwyr geisio cynyddu'r defnydd o'r uned cyswllt fideo. (2.12) 

3.3 Dylid rhoi'r gorau i ddefnyddio'r ardal strip-chwilio 'agored'. (CI 2.16, gweler paragraff 2.13) 

3.4 Ni ddylid rhoi gefynnau bob tro ar garcharorion wrth iddynt fynd i gell-gerbydau a dod allan 
ohonynt. (CI 2.17, gweler paragraff 2.13) 

3.5 Dylid cynnig cawod i bob carcharor yn y dderbynfa. (CI 2.18, gweler paragraff 2.14) 

3.6 Dylai carcharorion dreulio cyfnod mor fyr ag y bo modd yn y dderbynfa. (CI 2.19, gweler 
paragraff 2.15) 

Diwrnodau cyntaf yn y carchar 

3.7 Dylai’r holl garcharorion newydd sy’n dewis ymgymryd â’r rhaglen ymsefydlu, a’r rheini sy’n 
newydd i'r ddalfa, gael eu lleoli ar landin F. (2.21) 

3.8 Dylai'r polisi cynefino nodi hyd yr arhosiad ar y landin cynefino, a dylid gweithredu hyn. (2.22) 

3.9 Dylai'r broses cynefino roi digon o wybodaeth gyfoes i garcharorion a dylai'r llyfryn gwybodaeth 
fod ar gael mewn nifer o ieithoedd priodol. (CI 2.25, gweler paragraff 2.26) 

3.10 Dylai'r carcharorion yn adain G gael yr un rhaglen gynefino a honno a ddarperid ar gyfer 
carcharorion eraill. (2.26) 

3.11 Dylid glanhau ac addurno'r celloedd a'u cyfarparu'n briodol ar gyfer carcharorion newydd. (CI 
2.28, gweler paragraff 2.26) 

Unedau preswyl 

3.12 Dylai un ffôn fod ar gael i bob 20 carcharor. (2.29) 
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3.13 Ni ddylai celloedd sydd wedi'u cynllunio ar gyfer un carcharor gael eu defnyddio gan ddau. 
(2.30) 

3.14 Dylid rhoi'r polisi ynglŷn ag arddangos deunydd sarhaus ar waith yn gyson. (2.31) 

3.15 Dylid darparu cyfleusterau golchi dillad ym mhob adain a dylai'r rheini fod yn gweithio'n iawn. 
(2.33) 

3.16 Dylid egluro'r trefniadau ar gyfer dethol a dad-ddethol carcharorion ar gyfer landin B1 a'u rhoi 
ar waith yn gyson. (2.34) 

3.17 Dylid ailgyflwyno rhaglen i gynorthwyo carcharorion ar landin B1. (2.35) 

3.18 Ni ddylai carcharorion Rheol 45 'letya' yn y ganolfan gofal iechyd nac yn yr uned cadw-ar-
wahân. (CI 2.47, gweler paragraff 2.38) 

3.19 Dylai holl garcharorion adain C gael cymdeithasu gyda'r nos. (CI 2.48, gweler paragraff 2.38) 

3.20 Ni ddylid defnyddio landin B1 yn llwybr drwodd i garcharorion. (CI 2.49, gweler paragraff 2.40) 

3.21 Dylid sicrhau trefniadau cymorth ffurfiol i garcharorion ag anableddau y mae angen cymorth 
arnynt. (CI 2.50, gweler paragraff 2.41) 

3.22 Dylai llety wedi'i addasu fod ar gael mewn lleoliad normal. (CI 2.51, gweler paragraff 2.41) 

3.23 Dylid rhoi mwy nag un set o git y carchar i garcharorion. (CI 2.52, gweler paragraff 2.42) 

Uned camu ymlaen (landin A1) 

3.24 Dylid diweddaru'r polisi ar gyfer yr uned camu-ymlaen i adlewyrchu'r arferion presennol gan 
ddweud sut y caiff carcharorion eu dethol a'u dad-ddethol ar gyfer yr uned. (2.2) 

3.25 Dylid cynllunio ar gyfer ailintegreiddio carcharorion o'r uned camu-ymlaen i adeiniau eraill a 
dylid adolygu hyn yn rheolaidd gan gynnwys targedau ymddygiad y gellir eu cyflawni. (2.3) 

3.26 Dylid cynnig trefniant llawn, gan cynnwys gweithgarwch pwrpasol, a chyfle i ymarfer a 
chymdeithasu'n ddyddiol, i bob carcharor (2.56) 

3.27 Ni ddylid cadw 'lletywyr' ar landin A1. (2.57) 

3.28 Dylid datblygu cynlluniau ffurfiol ar gyfer yr holl garcharorion yn yr uned camu-ymlaen er mwyn 
darparu gofal unigol ar eu cyfer a dylid datblygu ei bwrpas (2.58) 

Y berthynas rhwng staff a charcharorion 

3.29 Dylid pwyso ar staff i ddefnyddio'r enw sydd orau gan garcharorion wrth eu cyfarch ac wrth sôn 
amdanynt. (2.62) 

Swyddogion personol  

3.30 Dylai gwiriadau rheoli gynnwys monitro ansawdd ac amlder cofnodion ffeiliau'r adeiniau. (2.66) 
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3.31 Dylai swyddogion personol fod yn ymwybodol o anghenion y carcharorion sydd dan eu gofal 
a'r risgiau sy'n gysylltiedig â hwy, a dylid adlewyrchu hyn wrth gofnodi eu cysylltiad â 
charcharorion. (2.67) 

3.32 Dylai swyddogion personol ymwneud yn frwd â chynllunio dedfrydau carcharorion a chefnogi'r 
amcanion ailsefydlu. (CI 2.70, gweler paragraff 2.69) 

Lleihau bwlio a thrais 

3.33 Dylai pob aelod o'r staff, yn enwedig y rheini sy'n gwneud gwaith cysylltu â charcharorion, gael 
hyfforddiant atal bwlio a hyfforddiant gloywi'n rheolaidd. (2.71) 

3.34 Dylai carcharorion sy'n dod o dan weithdrefnau atal bwlio allu manteisio ar ymyriadau priodol 
gyda'r nos o'u cael i gytuno i newid eu hymddygiad a chynnal y newid hwnnw. (2.72) 

3.35 Dylai'r pwyllgor carchar mwy diogel fonitro patrymau trais a bygwth er mwyn gweld unrhyw 
dueddiadau neu ddatblygiadau newydd sy'n debygol o fod yn fygythiad i ddiogelwch 
carcharorion neu i'w teimlad eu bod yn ddiogel ac er mwyn ymateb iddynt yn ddi-oed. (2.73) 

3.36 Dylid cynnal arolwg lleihau trais gan ddadansoddi'r canfyddiadau a gweithredu yn sgil hynny. 
(CI 2.77, gweler paragraff 2.76) 

Hunan-niweidio a hunanladdiad 

3.37 Dylid rhoi hyfforddiant llawn i staff a oedd yn gwneud gwaith swyddog cyswllt â theuluoedd. 
(2.80) 

3.38 Dylai'r holl staff, yn enwedig staff ar ddyletswydd nos, gael hyfforddiant sylfaenol mewn 
gweithdrefnau asesu, gofal yn y carchar a gwaith tîm. (2.81) 

3.39 Dylid rhoi adborth i'r staff ynglŷn â chofnodion Asesu, Gofal yn y Carchar, a Gwaith Tîm, gan 
gymeradwyo arferion da a thynnu sylw at arferion annigonol neu wael. Dylid darparu arweiniad 
a hyfforddiant ychwanegol i'r staff hynny y mae ei angen arnynt. (2.83) 

3.40 Dylid cyflwyno protocol ar gyfer defnyddio celloedd mwy diogel a'r uned Gwrandawyr yn adain 
A; dylai'r pwyllgor carchar mwy diogel fonitro defnyddio'r cyfleusterau hyn. (2.84) 

3.41 Dylai unedau gofal fod ar gael i'w defnyddio ym mhob ardal breswyl. (2.85) 

3.42 Dylid rhoi sylw dyledus i gyfrinachedd wrth i Wrandawyr gynnal sesiynau cymorth yn ystod y 
nos. (2.86) 

3.43 Dylai blychau cymorth cyntaf ac ymateb i hunanladdiad fod ar gael yn swyddfa pob adain; 
dylent gael eu cadw'n ddiogel a'u hail-lenwi ar ôl eu defnyddio. (2.87) 

3.44 Dylid datblygu swyddogaethau'r Gwrandawyr yn y dderbynfa a'r rhaglen cynefino a'u 
hintegreiddio i'r polisi cynefino. (CI 2.95, gweler paragraff 2.90) 

3.45 Dylai fod system unffurf ar gael i adolygu achosion ar ôl eu cau, a dylai rheolwr yr achos 
wneud cofnodion ansoddol. (CI 2.96, gweler paragraff 2.92) 

3.46 Dylid monitro'r lein gymorth bob dydd. (CI 2.97, gweler paragraff 2.94) 
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Ceisiadau a chwynion 

3.47 Dylai uwch reolwyr fod yn ymwneud â'r broses sicrhau ansawdd ar gyfer cwynion. (2.102) 

Defnyddio sylweddau 

3.48 Dylai'r trefniadau rhagnodi ar gyfer carcharorion sy'n dibynnu ar opiadau fod yn hyblyg ac 
wedi'u seilio ar anghenion unigolion. (2.114) 

3.49 Dylai'r carchar ddewis arweinydd clinigol ar gyfer y tîm defnyddio sylweddau, er mwyn 
galluogi'r gwaith rheoli clinigol a'r gwaith ar y strategaeth cyffuriau i gael ei wneud yn effeithiol. 
(2.116) 

3.50 Dylai amrywiaeth sgiliau'r tîm iechyd meddwl mewn-gymorth gynnwys arbenigedd mewn 
deiagnosis deuol. (2.118) 

Amrywiaeth 

3.51 Dylid sefydlu polisi amrywiaeth cyffredinol sy'n dweud sut y diwellir anghenion amrywiol pob 
carcharor. (CI 2.127, gweler paragraff 2.124) 

3.52 Dylid cofnodi trafodion y grwpiau ffocws anabledd yn ffurfiol a llunio pwyntiau gweithredu ar 
gyfer y materion a godwyd, gan ddilyn trywydd y rheini mewn cyfarfodydd dilynol nes iddynt 
gael eu cyflawni. (CI 2.128, gweler paragraff 2.125) 

3.53 Dylid cadw cronfa ddata o'r holl garcharorion a chanddynt anableddau, gan godi cynlluniau 
gofal a'u hadolygu'n rheolaidd ar gyfer pob carcharor o'r fath. (CI 2.129, gweler paragraff 
2.125) 

Cydraddoldeb hil 

3.54 Dylai staff sydd wedi'u hyfforddi ymchwilio'n iawn i bob digwyddiad hiliol a gofnodir. (2.130) 

3.55 Dylid cyflwyno cynllunio cynorthwyo dioddefwyr er mwyn sicrhau bod carcharorion yn cael 
cymorth i ymdrin â materion sy'n codi yn sgil ymchwiliad. (2.133) 

3.56 Dylid penodi cynrychiolwyr carcharorion o bob uned breswyl. Dylid ystyried pa mor addas yw 
unrhyw gynrychiolydd sy'n gwrthod ymwneud â chynrychiolwyr eraill oherwydd eu rhagfarnau 
hwy eu hunain. (2.135) 

3.57 Dylid trefnu i alluogi grwpiau o garcharorion duon a'r rhai o leiafrifoedd ethnig gyfarfod i drafod 
y materion sy'n bwysig iddynt hwy. (2.136) 

3.58 Dylai fforwm arbennig i garcharorion duon a'r rhai o leiafrifoedd ethnig, ar wahân i gyfarfod y 
cynrychiolwyr amrywiaeth, gyfarfod yn rheolaidd i drafod materion perthnasol â rheolwyr y 
carchar. (2.138) 

3.59 Dylid ymchwilio i bob cwyn hiliol mor drwyadl ag y bo modd ac ni ddylid eu gadael heb eu 
datrys oherwydd bod carcharor wedi'i ryddhau. (CI 2.141, gweler paragraff 2.139) 
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3.60 Ar ôl cynnal ymchwiliad, dylai pob carcharor gael ymateb ysgrifenedig i unrhyw ffurflen adrodd 
am ddigwyddiad hiliol (RIRF) a gyflwynwyd. (CI 2.142, gweler paragraff 2.139) 

3.61 Pan fydd data monitro ethnig yn dangos bod gan grŵp ethnig ormod o gynrychiolaeth, neu heb 
ddigon o gynrychiolaeth mewn maes penodol (er enghraifft, cyflogaeth neu ddyfarniadau), 
dylid cynnal ymchwiliadau priodol a, lle bo angen, dylid cymryd camau i fynd i'r afael â'r mater. 
(CI 2.143, gweler paragraff 2.140) 

Carcharorion sy'n frodorion tramor 

3.62 Dylid penodi cynrychiolwyr carcharorion sy'n frodorion tramor. (2.144) 

3.63 Dylid penodi cydlynydd brodorion tramor, naill ai dros dro neu'n barhaol, yn lle deilydd 
presennol y swydd tra bo hwnnw'n dal yn absennol. (2.146) 

3.64 Dylid cynnal y fforwm brodorion tramor fel y trefnwyd, ni waeth a yw'r cydlynydd brodorion 
tramor ar gael neu beidio. (2.147) 

3.65 Dylid hyrwyddo'r cyfleuster sydd ar gael i gyfieithu polisïau a dogfennau swyddogol eraill 
ymhlith yr holl garcharorion sy'n frodorion tramor, mewn iaith y maent yn ei deall. (2.150) 

3.66 Dylid cynorthwyo carcharorion sy'n frodorion tramor i gael cyngor a chymorth achrededig ac 
annibynnol ynglŷn â materion mewnfudo pan fyddai angen. (CI 2.154, gweler paragraff 2.152) 

Gwasanaethau iechyd 

3.67 Dylai'r carchar ddarparu swyddogion i hebrwng carcharorion i'r ganolfan gofal iechyd a dylai 
staff nyrsio roi'r gorau i hebrwng carcharorion. (2.7) 

3.68 Dylid cynnal clinigau meddygon teulu yn y prif adeilad gofal iechyd, lle mae cofnodion ac offer 
clinigol ar gael yn rhwydd. (2.8) 

3.69 Ni ddylai gwelyau i gleifion mewnol fod yn rhan o'r llety ardystiedig normal. (2.156) 

3.70 Ni ddylid derbyn carcharorion i'r uned cleifion mewnol onid oes angen clinigol wedi'i ddynodi. 
(2.157) 

3.71 Dylid cyflwyno system electronig i reoli cleifion cyn gynted ag y bo modd. (2.158) 

3.72 Dylid cyhoeddi rhaglenni gofal dydd cyn gynted ag y bo modd. (2.159) 

3.73 Dylid darparu cyfleusterau er mwyn i garcharorion allu bwyta y tu allan i'w cell. (2.160) 

3.74 Dylid gosod drws stabl ar ystafell driniaeth adain F er mwyn gwella'r drefnu rhannu 
meddyginiaeth i garcharorion, a dylid darparu cysgod preifatrwydd. (2.163) 

3.75 Dylid cyflogi staff iechyd meddwl sylfaenol i wneud dyletswyddau iechyd meddwl yn bennaf a 
dylent fod yn bresennol ym mhob cyfarfod atgyfeirio sy'n ymwneud ag iechyd meddwl. (2.166) 

3.76 Dylai hyfforddiant ymwybyddiaeth o iechyd meddwl fod yn rhaglen reolaidd i holl staff y 
carchar. (2.167) 
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3.77 Dylid archwilio'r drefn cofnodion clinigol a darparu hyfforddiant i atgoffa holl staff y 
gwasanaethau iechyd am eu hatebolrwydd proffesiynol o ran cadw cofnodion. (2.169) 

3.78 Dylai staff gwasanaethau iechyd ddefnyddio system cardiau olrhain cofnod i alluogi staff 
gweinyddu i wybod ymhle mae cofnodion clinigol bob amser. (2.170) 

3.79 Dylid datblygu system i sicrhau bod holl ganlyniadau profion diagnostig yn cael eu cofnodi wrth 
eu derbyn, yn cael eu sgrinio gan y meddyg teulu ac wedyn yn cael eu ffeilio'n ddi-oed yn y 
cofnod clinigol. (2.171) 

3.80 Dylai sgrinio eilaidd fod yn orfodol oni wrthodir hynny'n benodol. (2.174) 

3.81 Dylid craffu ar restr aros yr optegydd er mwyn sicrhau bod pob carcharor yr oedd angen 
sbectol arno'n cael ei weld cyn gynted ag y bo modd. (2.178) 

3.82 Ni ddylid defnyddio trefn rhagnodi eilaidd. (2.180) 

3.83 Dim ond os cânt eu rhagnodi'n briodol mewn cynhwysydd addas y dylid rhoi meddyginiaeth 
'mewn meddiant'. (2.181) 

3.84 Dylid amseru rowndiau meddyginiaeth er mwyn sicrhau bod cleifion yn cael y driniaeth orau 
bosibl. (2.182) 

3.85 Dylai'r fferyllydd gyflwyno clinigau dan arweiniad fferyllfa. (2.183) 

3.86 Dylid asesu pob carcharor i weld a oes risg iddo fod mewn meddiant o feddyginiaeth pan fydd 
yn cyrraedd neu cyn gynted ag sy'n ymarferol. Dylid cynnal yr asesiad risg eto pan fydd 
amgylchiadau'n newid. (2.185) 

3.87 Dylid bob tro gofnodi cyflenwadau o feddyginiaeth 'cleifion arbennig' ar siartiau presgripsiwn a 
gweinyddu Dylid monitro sut y cânt eu defnyddio. (2.187) 

3.88 Dylai'r bwrdd iechyd lleol (BILl) a'r fferyllydd ddatblygu fformiwlari cyffuriau a dylid annog 
rhagnodwyr i lynu wrtho. (2.188) 

3.89 Dylid datblygu cylch archwilio i dargedu cydymffurfio â'r polisi gan gyfeirio'n benodol at bolisïau 
a gweithdrefnau'n ymwneud â meddyginiaeth/fferylliaeth. (2.190) 

3.90 Drwy'r tîm fferylliaeth, dylai'r Pwyllgor Meddyginiaeth a Therapiwteg (MTC) roi adolygiadau 
meddyginiaeth ar waith ar gyfer carcharorion. (2.191) 

3.91 Ni ddylid defnyddio nyrsys i hebrwng carcharorion i'r adran gofal iechyd ac oddi yno. (CI 2.200, 
gweler paragraff 2.193) 

3.92 Dylai nyrsys a staff cymorth gofal iechyd i gyd wisgo gwisg debyg i wisg y GIG, ni waeth beth 
yw eu statws o ran cyflogaeth, er mwyn dangos bod ganddynt, a hwythau'n staff y gwasanaeth 
iechyd, swyddogaeth wahanol i swyddogion carchar. (CI 2.201, gweler paragraff 2.193) 

Dysgu a sgiliau a gweithgareddau gwaith 

3.93 Dylid diweddaru Cytundeb Lefel Gwasanaeth y llyfrgell er mwyn sicrhau bod y gwasanaeth yn 
dal i ddatblygu. (2.211) 
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3.94 Dylid cynyddu'r stoc llyfrau mewn ieithoedd tramor i ddiwallu anghenion y boblogaeth sy'n 
frodorion tramor. (CI 2.217, gweler paragraff 2.216) 

Amser y tu allan i'r gell 

3.95 Dylai'r staff oruchwylio'r ymarfer o fewn y ffens ddiogelwch a dylent ddefnyddio'r amser hwn i 
ymwneud â'r carcharorion. (CI 2.222, gweler paragraff 2.220) 

Diogelwch a rheolau 

3.96 Dylid targedu chwiliadau o fewn amserlen resymol a chadw cofnod ohonynt. (CI 2.230, gweler 
paragraff 2.225) 

3.97 Ni ddylid rhwystro carcharorion rhag gwneud gweithgareddau oherwydd ystyriaethau ynglŷn â 
gwybodaeth diogelwch sy'n hŷn na chwe mis oed. (CI 2.231, gweler paragraff 2.226) 

3.98 Dim ond yn sgil cuddwybodaeth neu ddigwyddiadau sy'n berthnasol i ymweliadau y dylid rhoi 
carcharorion o dan drefn ymweliadau caeedig. (CI 2.232, gweler paragraff 2.227) 

3.99 Dylid tynnu carcharorion oddi ar y rhestr dianc os na ddaw rhagor o gudd-wybodaeth i'r fei sy'n 
awgrymu bod perygl iddynt geisio dianc. (CI 2.233, gweler paragraff 2.228) 

3.100 Dylai carcharorion allu cael bananas ac orennau. (CI 2.234, gweler paragraff 2.229) 

Disgyblaeth 

3.101 Dylid rhoi gwybod i garcharorion beth yw'r tariff cosbau cyn dyfarniad. (2.235) 

3.102 Dylid gwneud recordiad fideo o ymyriadau defnyddio grym wedi'i gynllunio. (2.236) 

3.103 Dylid gwella'r drefn i garcharorion sy'n treulio cyfnod hwy yn yr uned cadw-ar-wahân i gynnwys 
rhywfaint o weithgarwch pwrpaso y tu allan i'w celloedd. (2.237) 

3.104 Dylai pob cofnod dyfarnu ddangos ymchwiliad llawn i'r cyhuddiadau. (CI 2.250, gweler 
paragraff 2.238) 

3.105 Ni ddylid tynnu 100% o'u henillion oddi ar garcharor fel cosb. (CI 2.251, gweler paragraff 
2.239) 

3.106 Dylid cynnal gwrandawiadau dyfarnu mewn lleoliad mwy addas. (CI 2.252, gweler paragraff 
2.240) 

3.107 Dylid gwirio ansawdd dogfennau dyfarnu a monitro a dadansoddi ystadegau dyfarnu. (CI 
2.253, gweler paragraff 2.241) 

3.108 Dylid ymchwilio i'r ffaith bod mwy o rym yn cael ei ddefnyddio o'r naill flwyddyn i'r llall a 
chymryd camau os oes gofyn. (CI 2.254, gweler paragraff 2.242) 

3.109 Rheolwr nad oedd a wnelo â'r digwyddiad a ddylai ardystio defnyddio grym. (CI 2.255, gweler 
paragraff 2.242) 
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3.110 Dylai rheolwyr wirio dogfennau defnyddio grym a dylid monitro a dadansoddi ystadegau i 
ganfod tueddiadau a gweithredu yn eu cylch. (CI 2.256, gweler paragraff 2.242) 

3.111 Dylid glanhau'r graffiti yng nghelloedd yr uned cadw-ar-wahân a'u hailaddurno. (CI 2.257, 
gweler paragraff 2.244) 

3.112 Dylid datblygu protocolau cynllunio gofal ac ailintegreiddio a'u cyflwyno yn yr uned cadw-ar-
wahân. (CI 2.258, gweler paragraff 2.248) 

Cymhellion ac ennill breintiau 

3.113 Dylid cysylltu'r cynllun cymhellion ac ennill breintiau â'r drefn cynllunio dedfryd a chymell 
carcharorion i gyflawni targedau ac amcanion y cytunwyd iddynt. (2.259) 

3.114 Dylai carcharorion â statws uwch gael yr un hawl i gymdeithasu, ni waeth ymhle y'u lleolir. (CI 
2.263, gweler paragraff 2.261) 

3.115 Dylid adolygu'r polisi cymhellion ac ennill breintiau'n llawn a'i ddiweddaru, er enghraifft er 
mwyn sicrhau bod gwahaniaethu priodol rhwng y lefelau a bod y rheini'n cael eu rhoi ar waith 
yn gyson. (CI 2.264, gweler paragraff 2.260) 

Arlwyo 

3.116 Ni ddylid gweini'r pryd amser cinio cyn canol dydd. (2.265) 

3.117 Dylai fod cyfle i garcharorion tymor hwy adain E baratoi eu bwyd eu hunain. (2.267) 

Siop y carchar 

3.118 Dylid hysbysu carcharorion ynglŷn â chanlyniadau arolygon yn eu plith a dylai'r rheini 
ddylanwadu ar yr amrywiaeth o nwyddau sydd ar restr y siop. (2.272) 

3.119 Dylai carcharorion allu cael archeb lawn o'r siop o fewn 24 awr iddynt gyrraedd. (2.277) 

Rheoli troseddwyr a chynllunio 

3.120 Dylid egluro a gweithredu strategaeth ar gyfer adain E fel uned i garcharorion oes, a dylid 
cadw rheolaeth atebol dros yr holl garcharorion oes a charcharorion â dedfryd amhenodol yn y 
sefydliad (2.11) 

3.121 Dylai staff diogelwch bob tro fod yn bresennol yng nghyfarfodydd misol panel amddiffyn y 
cyhoedd. (2.291) 

3.122 Dylai'r sefydliad ddefnyddio mwy ar y cyfleuster rhyddhau dan drwydded dros dro i gynorthwyo 
carcharorion i ailsefydlu. (2.292) 

3.123 Dylai rheolwyr preswyl a gweithwyr achos carcharorion oes gynnal cyfarfodydd ymgynghori 
misol â charcharorion sydd wedi'u dedfrydu i garchar am oes a'r rheini sy'n bwrw dedfrydau 
amhenodol er diogelu'r cyhoedd. (2.294) 
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3.124 Dylid dyrannu swyddog personol sydd wedi'i hyfforddi i ymdrin â charcharorion oes i bob 
carcharor oes, a dylent gael pecyn gwybodaeth. (2.296) 

3.125 Dylid cwblhau pob asesiad dan y System Asesu Troseddwyr (OASys) o fewn yr amserlen 
ofynnol. (CI 2.305, gweler paragraff 2.299) 

3.126 Dylid cael system i reolwyr oruchwylio'r holl asesiadau a'r cynlluniau dedfrydau sydd heb eu 
cwblhau. (CI 2.306, gweler paragraff 2.299) 

3.127 Dylid darparu diwrnodau i garcharorion oes neu ddiwrnodau i'r teulu i bob carcharor o leiaf 
ddwywaith y flwyddyn. (CI 2.308, gweler paragraff 2.304) 

Llwybrau ailsefydlu 

3.128 Dylai'r sefydliad achredu gwaith y carcharorion hynny sy'n cyflawni'r asesiad anghenion tai ac 
yn cynnig cyngor yn y dderbynfa. (2.309) 

3.129 Ar ôl asesu'r risg a'r anghenion fel rhan o gynllun ailsefydlu ffurfiol, dylai pob carcharor categori 
C a D gael cyfle i wneud cais am waith neu addysg yn y gymuned yn ystod tri mis olaf eu 
dedfryd fan leiaf. (2.312) 

3.130 Dylid gwneud swydd y rheolwr cwnsela, asesu, atgyfeirio, cyngor a gofal drwy'r broses 
(CARAT), yn swydd amser llawn. (2.316) 

3.131 Dylid adolygu'r compact profi am gyffuriau gwirfoddol/cydymffurfio, gan wneud ei bwrpas yn 
fwy clir. (2.320) 

3.132 Ni ddylid pennu terfyn uchaf ar gyfer nifer yr ymweliadau a gaiff carcharorion ar remand. 
(3.322) 

3.133 Dylid darparu canolfan ymwelwyr sy'n gweithio'n briodol. (3.323) 

3.134 Dylid ceisio ateb arall yn lle'r sgrin bersbecs yn y ganolfan ymwelwyr. (3.326) 

3.135 Dylid chwilio ymwelwyr mewn man preifat a dylai'r staff ddefnyddio dewis enwau'r carcharorion 
wrth alw ymwelwyr i'r ystafell ymweld. (3.327) 

3.136 Ni ddylid strip-chwilio ymwelwyr, ond dylid cynnig ymweliad caeedig iddynt os oes 
cuddwybodaeth ddibynadwy ar gael y gallai diogelwch fod dan fygythiad. (3.328) 

3.137 Dylai'r sefydliad gyflwyno dodrefn braf i deuluoedd yn yr ystafell ymweld a dylid eu gosod 
mewn ffordd sy'n hwyluso sgwrs hamddenol. (3.329) 

3.138 Dylai'r ffreutur yn yr ystafell ymweld fod ar agor ar gyfer pob sesiwn ymweld. (3.331) 

3.139 Ni ddylid gallu gweld y cyfleuster ymweliadau caeedig o'r brif neuadd. (2.332) 

3.140 Ni ddylai fod gofyn i garcharorion wisgo bibs adeg ymweliadau. (2.333) 

3.141 Dylid addurno ystafelloedd cadw ymweliadau a gosod rhywfaint o ysgogiadau gweledol yno. 
Dylai'r staff holi ymhle mae ymwelwyr sydd heb gyrraedd 15 munud ar ôl dechrau'r sesiwn. 
(2.334) 
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3.142 Dylai ymyriadau amgen fod ar gael i garcharorion sy'n bwrw dedfryd benodol ac yr asesir eu 
bod yn anaddas ar gyfer y rhaglenni sydd ar gael eisoes. (2.336) 

3.143 Dylid rhoi cadeiriau iawn yn lle'r blychau pren yn y bwthau ymweld caeedig, a dylid darparu 
digon o gadeiriau ar gyfer ymwelwyr. (CI 2.359, gweler paragraff 2.354) 

3.144 Dylid gwella'r cyfleusterau ffonio i drefnu ymweliadau. (CI 2.360, gweler paragraff 2.355) 

3.145 Dylai'r carchar ddarparu rhaglenni ymddygiad troseddol sy'n berthnasol i'r boblogaeth. (CI 
2.361, gweler paragraff 2.357) 

Pwyntiau ynglŷn â'r trefniadau 

Diwrnodau cyntaf yn y carchar 

3.146 Dylid llunio amserlen glir ar gyfer y rhaglen cynefino. (2.23) 

Unedau preswyl 

3.147 Dylai hysbysiadau fod ar gael mewn ieithoedd sy'n berthnasol i'r boblogaeth. (CI 2.53, gweler 
paragraff 2.42) 

3.148 Dylai cynrychiolwyr carcharorion o bob adain fynd i'r cyfarfodydd ymgynghori. (CI 2.54, gweler 
paragraff 2.42) 

3.149 Dylid cadw arian, sieciau ac archebion banc a dderbynnir ym mhost y carcharorion yn ddiogel 
bob amser. (CI 2.55, gweler paragraff 2.45) 

Lleihau bwlio a thrais 

3.150 Dylai'r staff roi manylion ysgrifenedig llawn am yr holl ymwneud â charcharorion mewn 
llyfrynnau atal bwlio. (CI 2.78, gweler paragraff 2.74) 

Hunan-niweidio a hunanladdiad 

3.151 Dylid pennu terfyn amser ar gyfer amcanion y cynllun gofal. (CI 2.98, gweler paragraff 2.92) 

Ceisiadau a chwynion 

3.152 Dylai ffurflenni cais fod ar gael yn rhwydd ym mhob uned breswyl. (2.100) 

3.153 Dylai ffurflenni cwyno fod ar gael mewn amrywiaeth o ieithoedd priodol. (CI 2.106, gweler 
paragraff 2.104) 

Carcharorion sy'n frodorion tramor 

3.154 Dylid cadw cofnodion cywir o'r staff a'r carcharorion sy'n medru siarad ieithoedd ar wahân i 
Saesneg a rhoi copi i bob aelod o'r staff. (CI 2.155, gweler paragraff 2.153) 
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Gwasanaethau iechyd 

3.155 Dylai'r carchar asesu a oes angen darparu 'sbectol barod' ar garcharorion. (2.179) 

3.156 Dylid monitro a gostwng nifer yr apwyntiadau gofal iechyd allanol sy'n cael eu canslo'n 
ddiangen. (CI 2.202, gweler paragraff 2.198) 

Amser y tu allan i'r gell 

3.157 Dylid cyhoeddi diwrnod craidd ar gyfer landin B1. (CI 2.223, gweler paragraff 2.221) 

Rheoli ailsefydlu'n strategol 

3.158 Dylai arweinydd y llwybr iechyd meddwl a chorfforol fynd i gyfarfodydd y pwyllgor ailsefydlu. 
(2.281) 

3.159 Dylid pennu dyddiad cwblhau ar gyfer camau gweithredu a'u cofnodi yn y cofnodion. (2.285) 

Llwybrau ailsefydlu 

3.160 Dylai'r dirprwy lywodraethwr neu gynrychiolydd a ddirprwywyd gadeirio cyfarfod y strategaeth 
cyffuriau a dylai staff carchar priodol fod yn bresennol ynddo'n rheolaidd. (2.321) 

3.161 Dylid datblygu rhestr gwirio/templed ar gyfer rhyddhau. (CI 2.362, gweler paragraff 2.343) 

Arfer da 

Gwasanaethau iechyd 

3.162 Wrth gynnal adolygiad o ragnodi mewn-meddiant fesul adain, bu modd i'r staff weld sut y gellid 
cynyddu'n ddiogel nifer y carcharorion a gâi gadw meddyginiaeth yn eu meddiant. (CI 2.203, 
gweler paragraff 2.196) 
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Atodiad I: Y Tîm Arolygu 
 
Vinnett Pearcy  Arweinydd tîm 
Karen Dillon  Arolygwr 
Martin Owens  Arolygwr 
Paul Rowlands  Arolygwr 
Andrew Rooke  Arolygwr 
Nicola Rabjohns  Arolygwr gofal iechyd 
Eleanor Davies  Arolygwr Estyn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CEM Caerdydd 

 

81

Atodiad II: Proffil poblogaeth y carchardai 
Sylwer: darparwyd y ffigurau a ganlyn gan y sefydliad a'u gwallau hwy yw unrhyw wallau sydd ynddynt. 
 

Statws 21 oed a hŷn % 
Dan ddedfryd 497 62 
Wedi'u galw yn ôl 3 0.4 
Wedi'u cael yn euog ond heb eu dedfrydu 128 16.4 
Ar remand 136 17 
Carcharorion sifil 3 0.4 
Ar gadw  8 1 
Cyfanswm 797 100 

 
Wedi'u dedfrydu 21 oed a hŷn % 

Heb eu dedfrydu 259 32.5 
Llai na 6 mis 77 9.5 
Rhwng 6 mis a llai na 12 mis 43 5.4 
Rhwng 12 mis a llai na 2 flynedd 83 10.4 
Rhwng 2 blynedd a llai na 4 blynedd 121 15 
Rhwng 4 blynedd a llai na 10 blynedd 99 12.8 
10 mlynedd a mwy (nid dedfryd oes) 9 1.1 
Rhaglen Goruchwyliaeth a Gwyliadwriaeth 
Ddwys 

  

Oes 106 13.3 
Cyfanswm 797 100 

 
Oedran Nifer y carcharorion % 

Nodwch yr oedran ieuaf 21  
Dan 21 oed   
Rhwng 21 a 29 blynedd 343 43.1 
Rhwng 30 a 39 blynedd 271 34.1 
Rhwng 40 a 49 blynedd 117 14.7 
Rhwng 50 a 59 blynedd 34 4.1 
Rhwng 60 a 69 blynedd 23 2.89 
70 oed a hŷn 9 1.13 
Nodwch yr oedran hynaf 83  
Cyfanswm 797 100 

 
Cenedligrwydd 21 oed a hŷn % 

Prydeinig 700 87.8 
Gwladolion tramor 59 7.4 
Cyfanswm 797 100 

 
Categori diogelwch 21 oed a hŷn % 

Heb eu categoreiddio na'u dedfrydu 0  
Heb eu categoreiddio ond wedi'u dedfrydu 1 0.15 
Categori A 0  
Categori B 52 6.5 
Categori C 150 18.7 
Cat D 2 0.25 
Arall 592 74.3 
Cyfanswm 797 100 



CEM Caerdydd 

 

82

Ethnigrwydd 21 oed a hŷn % 
Gwyn   
 Prydeinig 637 79.9 
 Gwyddelig 2 0.25 
 Gwyn Arall 19 2.38 
   
Cymysg   
 Gwyn a Du Caribïaidd 28 3.51 
 Gwyn a Du Affricanaidd 7 0.88 
 Gwyn ac Asiaidd 1 0.13 
 Cymysg Arall 7 0.88 
   
Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig   
 Indiaidd 11 1.38 
 Pacistanaidd 8 1 
 Bangladesiaidd 1 0.13 
 Asiaidd Arall 8 1 
   
Du neu Ddu Prydeinig    
 Caribïaidd 18 2.26 
 Affricanaidd 15 1.88 
 Du Arall 9 1.13 
   
Tsieineaidd neu grŵp ethnig 
arall 

  

 Tsieineaidd 2 0.25 
 Grŵp ethnig arall 5 0.63 
   
Heb ei nodi 17 2.13 
Gwrthodwyd 2 0.25 
Cyfanswm 797 100 

 

Crefydd 21 oed a hŷn % 
Bedyddiwr 2 0.25 
Eglwys Loegr 64 8.12 
Catholig Rufeinig 81 10.23 
Enwadau Cristnogol Eraill  256 32.5 
Mwslim 79 10.03 
Sikh 1 0.13 
Hindŵ 3 0.38 
Bwdhydd 11 1.4 
Iddew 0 0 
Arall  13 1.65 
Dim crefydd 287 36 
Cyfanswm 797 100 

  

Carcharorion a ddedfrydwyd yn unig  
 

Hyd y cyfnod yn y carchar 21 oed a hŷn 
 Nifer % 

Llai na mis 86 15 
Rhwng mis a 3 mis 222 39 
Rhwng 3 mis a 6 mis 136 24 
Rhwng 6 mis a blwyddyn 75 13 
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Rhwng blwyddyn a 2 flynedd 34 6 
Rhwng 2 a 4 blynedd 8 1.4 
4 blynedd neu fwy 4 0.7 
Cyfanswm 565 100 

 
Carcharorion heb eu dedfrydu'n unig  
 

Hyd y cyfnod yn y carchar 21 oed a hŷn 
 Nifer % 
Llai na mis 103 44.4 
Rhwng mis a 3 mis 113 48.71 
Rhwng 3 mis a 6 mis 14 6.03 
Rhwng 6 mis a blwyddyn 2 0.86 
Rhwng blwyddyn a 2 flynedd 0 0 
Rhwng 2 a 4 blynedd 0 0 
4 blynedd neu fwy 0 0 
Cyfanswm 232 100 

 
Prif drosedd 21 oed a hŷn % 

Trais yn erbyn person 255 32.4 
Troseddau rhyw 103 13 
Byrgleriaeth 125 15.5 
Lladrad 48 6 
Dwyn a thrafod nwyddau 54 6.7 
Twyll a thwyll ariannol 13 1.6 
Troseddau cyffuriau 44 5.5 
Troseddau eraill 133 16.5 
Troseddau sifil 3 0.34 
Trosedd heb ei gofnodi/gwarant 
dal 

19 2.4 

Cyfanswm 797 100 
 
 


