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Rhestr termau 
 
Byddwn yn ceisio gwneud ein hadroddiadau mor glir â phosibl ond, os bydd termau nad ydych yn 
gwybod eu hystyr, mae rhestr termau ar gael ar ein gwefan yn: 
http://www.justice.gov.uk/downloads/about/hmipris/Glossary-for-web-rps_.pdf 
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Rhagarweiniad  

Mae CEM Caerdydd yn garchar lleol prysur a gorlawn a oedd ar adeg yr arolygiad yn dal 763 o 
ddynion – dros 40% yn fwy na’r nifer y bwriadwyd iddo ei ddal. Roedd mwy na hanner y 
carcharorion ar remand neu wedi cael dedfryd o lai na chwe mis ac roedd nifer yn aros am 
ddim ond ychydig ddiwrnodau neu wythnosau yn y carchar. Yn ein harolwg, dywedodd un ym 
mhob pump o’r carcharorion wrthym fod ganddynt anabledd; dywedodd mwy nag un ym mhob 
tri fod ganddynt broblemau emosiynol neu broblemau iechyd meddwl; roedd problem ynghylch 
cyffuriau gan ddau ym mhob pump, a phroblem ynghylch alcohol gan un ym mhob tri. 
 
Gan fod y boblogaeth hon yn anghenus ac yn newid yn aml iawn, roedd y dasg o’i rheoli a’i 
chadw’n ddiogel yn un ymestynnol. Gwaetha’r modd, nid oedd y carchar yn llwyddiannus bob 
amser. Cafwyd pum hunanladdiad yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, pedwar yn y ddalfa ac un yn 
fuan ar ôl rhyddhau’r carcharor. Roedd y carchar wedi cymryd camau effeithiol i ddysgu’r 
gwersi a oedd wedi codi o’r achosion trist hyn ac i weithredu arnynt ac, ar adeg yr arolygiad, 
roedd nifer y digwyddiadau hunan-niweidio’n isel. Roedd carcharorion sydd mewn perygl o 
hunan-niwed wedi dweud wrthym eu bod yn teimlo eu bod yn cael cefnogaeth dda ond bod 
angen rheoli achosion yn well. Roedd gweithdrefnau da ar gyfer derbyn a’r noson gyntaf. 
Byddai’r carcharorion hynny a oedd yn ei chael yn fwyaf anodd ymdopi yn y prif adeiniau yn 
cael eu cadw yn adain B1 lle’r oedd cefnogaeth garedig yn cael ei chynnig. Roedd nifer y 
carcharorion a ddywedodd wrthym eu bod wedi teimlo’n anniogel yn y carchar rywbryd neu’n 
teimlo’n anniogel ar adeg yr arolygiad yn llai nag mewn carchardai tebyg (28% o’i gymharu â 
40%, a 10% o’i gymharu â 17% yn y drefn honno), ac roedd y lefelau trais yn isel. Dyled oedd 
achos hynny o fwlio a oedd yn digwydd a gallai’r carchar wneud mwy i’w leihau drwy 
ddosbarthu llestri bwyd yn gyflymach wedi i garcharorion gyrraedd yn gyntaf. 
 
Dywedodd carcharorion wrthym fod cyffuriau ar gael yn rhwydd ond roedd cyfradd y 
canlyniadau cadarnhaol o hapbrofion yn debyg i garchardai eraill. Roedd y camau i leihau’r 
cyflenwad o gyffuriau’n rhy ysbeidiol mewn rhai achosion. Roedd nifer yr adroddiadau cudd-
wybodaeth ar ddiogelwch a gyflwynwyd gan staff yn isel ac roedd angen rheolaeth well ar 
chwilio a phrofi. Roedd y carchar wedi canfod bod y fasnach mewn meddyginiaeth 
ailgyfeiriedig yn broblem sylweddol ac wedi cymryd camau cadarn i ddatrys hyn. Roedd 
darpariaeth foddhaol ar gyfer carcharorion sydd â phroblemau camddefnyddio sylweddau ac 
roedd hyn yn parhau drwy fentora da iawn gan gymheiriaid ar ôl i garcharorion adael y 
carchar. Cafwyd bod yr adain ymadfer cyffuriau’n effeithiol a bod defnydd da o gymorth gan 
gymheiriaid, ac roedd tystiolaeth bod bywydau wedi’u hachub drwy’r rhaglen i hyfforddi 
carcharorion i roi nalocson i ddadwenwyno’r corff ar ôl cymryd cynhyrchion opiwm. 
 
Ychydig o ddyfarniadau a gafwyd ac roedd y defnydd o rym a mesurau cadw ar wahân yn isel. 
Er hynny, roeddem yn bryderus ynghylch y defnydd o un landin i gadw carcharorion ar lefel 
‘sylfaenol’ y cynllun cymell ac ennill breintiau. Roedd y drefniadaeth ar y landin yn wael a 
chawsom wahanol esboniadau gan staff am ei phwrpas. Yn ein barn ni roedd hyn yn gyfystyr â 
chadw ar wahân heb y trefniadau diogelu a llywodraethu a geir mewn uned cadw ar wahân 
ffurfiol. 
 
Roedd llawer o ddynion yn rhannu celloedd a oedd wedi’u bwriadu ar gyfer un a lle’r oedd 
toiledau wedi’u sgrinio’n wael. Byddai problemau’n codi wrth geisio cael dillad a dillad gwely 
glân a defnyddio cawodydd a ffonau ond dywedodd carcharorion wrthym fod ceisiadau’n cael 
eu trafod yn effeithiol pan fyddent yn eu cyflwyno. Roedd y carchar yn lân gan mwyaf ac roedd 
y bwyd yn weddol dda. Gwelsom gysylltiadau cadarnhaol rhwng staff a charcharorion. 
Dywedodd carcharorion wrthym fod y rhan fwyaf o broblemau’n cael eu datrys gan staff yr 
adain heb fod angen defnyddio’r system gwynion ffurfiol. Roedd gwasanaethau cydraddoldeb 
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ac amrywiaeth yn effeithiol at ei gilydd ac roedd y gaplaniaeth wedi’i hintegreiddio’n dda â 
bywyd y carchar. Roedd y gofal iechyd yn dda, a’r ddarpariaeth ar gyfer iechyd meddwl yn 
arbennig o dda.  
 
Byddai carcharor mewn gwaith amser llawn yn treulio cymaint â naw awr y tu allan i’w gell bob 
diwrnod ond, ar gyfer bron hanner y boblogaeth nad oeddent yn cyflawni gweithgarwch, roedd 
yn llai na thair awr. Roedd ansawdd y gweithgarwch a gynigid yn dda gan mwyaf ond nid oedd 
digon ohono ar gyfer maint y boblogaeth ac roedd rhai lleoedd heb eu llenwi. Roedd cymorth 
da ar gael i garcharorion i ddiwallu anghenion yng nghyswllt llythrennedd, rhifedd a sgiliau 
sylfaenol. Fodd bynnag, dim ond tua hanner y carcharorion a oedd wedi dod i’r sesiwn 
gynefino ar addysg felly nid oedd eu hanghenion wedi’u hasesu’n ddigon cynnar ac roedd rhai 
wedi colli cyfle neu heb gael eu cymell i dderbyn y cymorth a oedd ar gael. Roedd rhywfaint o 
wybodaeth ar gael yn Gymraeg ond roedd angen rhoi mwy o sylw i hyn ac roedd angen mwy o 
anogaeth ar garcharorion i weld gwerth y Gymraeg ar gyfer eu rhagolygon am gyflogaeth yn y 
dyfodol. 
 
Roedd y carchar yn dal nifer bach o garcharorion a oedd wedi cael dedfryd am oes neu 
ddedfryd benagored. Nid oedd y carchar yn cwrdd â’u hanghenion yn effeithiol ac roeddent yn 
tynnu sylw oddi wrth ei brif bwrpas. Dylid eu cadw mewn man arall.   
 
Yn gyffredinol, nid oedd gwasanaethau’r carchar ar gyfer rheoli ac ailsefydlu troseddwyr wedi’u 
haddasu’n ddigonol i anghenion y boblogaeth fyr ei harhosiad sy’n cael ei chadw yno. Nid 
oedd rheolwyr troseddwyr yn cael cysylltiad cynlluniedig rheolaidd â’r carcharorion yn eu llwyth 
achosion er mwyn eu monitro a’u hysgogi. Roedd gwasanaethau ailsefydlu ymarferol yn cael 
eu cyflwyno mewn ffordd fympwyol ac nid oedd rhai carcharorion yn cael y cymorth yr oedd 
arnynt ei angen. Roedd dyled yn broblem sylweddol i nifer o garcharorion ac roedd cysylltiad 
amlwg rhwng hynny a’u hymddygiad troseddol ond nid oedd unrhyw wasanaethau cyffredinol 
ar gael ynghylch dyled. 
 
Mae cryfderau CEM Caerdydd yn gysylltiedig â’i staff gofalgar a phrofiadol sy’n sicrhau 
canlyniadau gweddol dda i’r rhan fwyaf o garcharorion yn y rhan fwyaf o’r meysydd. Fodd 
bynnag, mae’r dull o weithredu yn y carchar cyfan yn rhy hamddenol weithiau ac mae hyn yn 
creu perygl y bydd unigolion bregus iawn yn disgyn drwy’r rhwyd ac y bydd rhai arferion gwael 
yn datblygu heb eu hatal. 

 

 

Nick Hardwick        Mai 2013 
Prif Arolygydd Carchardai Ei Mawrhydi 
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Tudalen ffeithiau  

Tasg y sefydliad  
Mae CEM Caerdydd yn garchar lleol/hyfforddi categori B sy’n gwasanaethu’r llysoedd yn hanner 
dwyreiniol De Cymru.  
 
Statws y carchar (cyhoeddus neu breifat, ac enw’r contractwr os yw’n breifat) 
Cyhoeddus 
 
Rhanbarth/Adran  
Cymru 
 
Nifer a ddelir 
763 
 
Llety ardystiedig arferol 
539 
 
Capasiti gweithredol 
804 
 
Dyddiad yr arolygiad llawn diwethaf 
7–11 Ionawr 2008 
 
Hanes cryno 
Mae CEM Caerdydd yn dyddio’n ôl i 1827. Ei brif rôl flaenorol oedd cadw carcharorion a oedd heb gael 
collfarn a rhai a gafodd ddedfryd dymor byr neu ganolig. Roedd y rhan fwyaf o’r mannau cadw’n 
Fictoraidd ac roedd lefelau gorlenwi uchel. 
 
Heddiw mae’r carchar yn parhau i ddal carcharorion sydd heb gael collfarn neu sydd ar dreial mewn 
llysoedd lleol a charcharorion a gafodd ddedfryd fyr o hyd at ddwy flynedd. Adeiladwyd adain newydd 
ym 1996 i gadw 218 o ddynion ychwanegol, gan gynnwys 96 o garcharorion am oes. Ar ôl gwaith 
helaeth i adnewyddu ac addasu celloedd, mae’r capasiti wedi codi i 804. 
 
Agorwyd canolfan gofal iechyd newydd sbon ym Mai 2008. Mae 21 o welyau yn y cyfleuster hwn, y rhan 
fwyaf ohonynt wedi’u comisiynu gan y bwrdd iechyd lleol (corff sy’n cyfateb i ymddiriedolaeth gofal 
sylfaenol yng Nghymru).   
 
Disgrifiad byr o’r unedau preswyl 
Adain A:  Carcharorion a gafwyd yn euog, y rhan fwyaf yng nghategori C 

(178) 
Adain A1:  Carcharorion â statws sylfaenol a rhai dan gam 2 yn y weithdrefn 

atal bwlio (22) 
Uned gofal a chadw ar wahân:  Carcharorion a gadwyd ar wahân 
Adain B:  Carcharorion a gafwyd yn euog (138) 
Adain B1:  Carcharorion bregus (35) 
Adain C:  Uned noson gyntaf a chynefino (60) 
Adain D:  Uned ymadfer cyffuriau (59) 
Adain E:  Carcharorion am oes a charcharorion statws uwch (98) 
Adain F:  Carcharorion sydd heb gael collfarn (192) 
Uned gofal iechyd meddygol (22)  
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Enw’r llywodraethwr 
Richard Booty 
 
Contractwr hebrwng 
GeoAmey 
 
Comisiynydd a darparwr gwasanaethau iechyd 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro  
 
Darparwr dysgu a sgiliau 
Y Gwasanaeth Carchardai 
 
Cadeirydd y Bwrdd Monitro Annibynnol 
Brian Ballinger 
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Crynodeb carchar iach  

Rhagarweiniad  
 

CI1 Mae Arolygiaeth Carchardai Ei Mawrhydi yn sefydliad annibynnol statudol sy’n 
cyflwyno adroddiadau am driniaeth ac amodau byw’r rheini sydd wedi’u cadw 
mewn carchardai, sefydliadau troseddwyr ifanc, cyfleusterau cadw mewnfudo a 
dalfeydd yr heddlu.  

CI2 Bydd yr holl arolygiadau gan Arolygiaeth Carchardai Ei Mawrhydi yn cyfrannu at 
ymateb y DU i’w rhwymedigaethau rhyngwladol o dan y Protocol Dewisol i 
Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig yn erbyn Artaith a Thriniaeth neu Gosb 
Greulon, Annynol neu Ddiraddiol Arall. O dan y Confensiwn hwn mae’n ofynnol bod 
cyrff annibynnol – a elwir yn Fecanwaith Ataliol Cenedlaethol – yn ymweld yn 
rheolaidd â phob dalfa i fonitro triniaeth ac amodau byw’r rhai sydd wedi’u cadw 
yno. Mae Arolygiaeth Carchardai Ei Mawrhydi yn un o nifer o gyrff sy’n rhan o’r 
Mecanwaith Ataliol Cenedlaethol yn y DU.  

CI3 Ym mhob un o adroddiadau’r Arolygiaeth Carchardai mae crynodeb o amodau byw 
a thriniaeth carcharorion, wedi’i seilio ar y pedwar maen prawf ar gyfer carchar iach 
a oedd wedi’u cyflwyno gyntaf yn adolygiad thematig yr arolygiaeth hon Suicide is 
everyone’s concern, a gyhoeddwyd ym 1999. Y meini prawf yw: 

Diogelwch bod carcharorion, yn enwedig y rheini sy’n fwyaf 
agored i niwed, yn cael eu cadw’n ddiogel 

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

Gweithgarwch pwrpasol bod carcharorion yn gallu, a bod disgwyl iddynt, 
gymryd rhan mewn gweithgarwch sy’n debygol o fod 
yn fuddiol iddynt 

Ailsefydlu bod carcharorion yn cael eu paratoi ar gyfer eu 
rhyddhau yn ôl i’r gymuned ac yn cael cymorth 
effeithiol i’w wneud yn llai tebygol y byddant yn 
aildroseddu 

CI4     Ar gyfer pob maen prawf, rydym yn asesu canlyniadau ar gyfer carcharorion ac 
felly’n asesu perfformiad cyffredinol y sefydliad ar sail y maen prawf. Mewn rhai 
achosion, bydd materion sydd y tu hwnt i reolaeth uniongyrchol y sefydliad yn 
effeithio ar y perfformiad hwn, a bydd angen i Wasanaeth Cenedlaethol Rheoli 
Troseddwyr roi sylw i’r materion hyn.  
 
- bod canlyniadau ar gyfer carcharorion yn dda ar sail y maen prawf carchar 
iach hwn. 
Nid oes tystiolaeth bod effaith anffafriol ar unrhyw feysydd pwysig yn y canlyniadau 
ar gyfer carcharorion. 
 



CEM Caerdydd  10

- bod canlyniadau ar gyfer carcharorion yn weddol dda ar sail y maen prawf 
carchar iach hwn. 
Mae tystiolaeth o ganlyniadau anffafriol ar gyfer carcharorion mewn nifer bach o 
feysydd yn unig. Ar gyfer y rhan fwyaf, nid oes pryderon arwyddocaol. Mae 
gweithdrefnau ar waith i ddiogelu canlyniadau.  
 
- nad yw canlyniadau ar gyfer carcharorion yn ddigon da ar sail y maen prawf 
carchar iach hwn. 
Mae tystiolaeth bod effaith anffafriol ar ganlyniadau ar gyfer carcharorion mewn 
nifer o feysydd neu yn enwedig yn y meysydd hynny sy’n bwysicaf i’w lles. Os na 
roddir sylw i broblemau/pryderon, maent yn debygol o ddod yn feysydd sy’n peri 
pryder mawr. 
 
- bod canlyniadau ar gyfer carcharorion yn wael ar sail y maen prawf carchar 
iach hwn. 
Mae tystiolaeth bod arferion presennol yn effeithio’n ddifrifol ar ganlyniadau ar gyfer 
carcharorion. Mae methiant i sicrhau hyd yn oed driniaeth a/neu amodau byw 
digonol ar gyfer carcharorion. Mae angen cymryd camau unioni ar unwaith.  

CI5 Gellir cynnig y canlynol o ganlyniad i’n hasesiadau: 
 
- argymhellion a fydd yn galw am newid sylweddol a/neu am ailgyfeirio adnoddau 
neu ddarparu adnoddau newydd, felly ni ellir eu cyflawni ar unwaith a byddant yn 
cael sylw mewn arolygiadau yn y dyfodol i sicrhau eu bod wedi’u rhoi ar waith 
- pwyntiau ynglŷn â’r trefniadau y gellir eu cyflawni o fewn dyddiau, neu 
wythnosau ar y mwyaf, drwy roi cyfarwyddiadau neu newid rheolweithiau 
- enghreifftiau o ymarfer da: ymarfer trawiadol sy’n cwrdd â’n disgwyliadau neu’n 
rhagori arnynt, ac y gallai sefydliadau tebyg eu dilyn i sicrhau canlyniadau 
cadarnhaol i garcharorion. 

Diogelwch  

CI6 Roedd trefniadau da ar gyfer derbyn, y noson gyntaf a chynefino. Ychydig o’r 
carcharorion a deimlai’n anniogel ac roedd lefelau trais a bwlio’n isel iawn. Roedd 
Adain B1 yn cynnig amgylchedd cefnogol ar gyfer carcharorion a oedd â llai o allu i 
ymdopi. Roedd y lefelau hunan-niweidio’n isel ond cafwyd pedwar hunanladdiad yn 
y ddalfa yn ddiweddar. Roedd carcharorion a oedd mewn perygl o hunan-niweidio’n 
teimlo eu bod yn cael cefnogaeth dda ond nid oeddem yn sicr bod achosion yn cael 
eu rheoli’n effeithiol. Roedd cyffuriau anghyfreithlon ar gael yn rhwydd ond prin 
oedd y chwiliadau cyfeiriedig ac ychydig o gyffuriau a oedd wedi’u darganfod. 
Roedd y trefniadau ar gyfer carcharorion â statws sylfaenol ar landin A1 yn rhy 
gosbol, ac nid oedd digon o fesurau diogelu. Ychydig o ddyfarniadau a gafwyd ac 
roedd lefel y defnydd o rym a mesurau cadw ar wahân yn isel ond heb ei 
dadansoddi’n ddigonol. Roedd y ddarpariaeth ar gyfer rhai sy’n camddefnyddio 
sylweddau’n weddol dda ac roedd yr adain ymadfer cyffuriau yn datblygu’n dda. 
Roedd y canlyniadau ar gyfer carcharorion yn weddol dda. 

CI7 Roedd llawer o garcharorion yn wynebu oedi hir wrth gael eu cludo i’r carchar ar ôl 
ymddangos yn y llys ac, o ganlyniad i hyn, roedd y rhan fwyaf ohonynt yn cyrraedd 
y carchar yn hwyr y prynhawn. 
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CI8 Dywedodd carcharorion eu bod yn cael eu trin yn dda gan staff y dderbynfa. Roedd 
y dderbynfa yn brysur iawn ar brydiau ac, er bod y prosesau derbyn yn hwylus, 
roeddent yn drwyadl ac roedd cyfweliadau personol yn cael eu cynnal yn breifat. 
Roedd pecynnau nwyddau a phecynnau i ysmygwyr ar gael i garcharorion newydd 
ond nid i’r rheini a oedd wedi’u trosglwyddo. 

CI9 Roedd gweithdrefnau’r noson gyntaf yn dda at ei gilydd, er nad oedd digon o 
wiriadau diogelwch ar garcharorion newydd yn ystod y noson gyntaf. Roedd 
cymorth rhagorol ar gael gan fentoriaid cymheiriaid hyfforddedig. Roedd y cyfan o’r 
llety noson gyntaf a welsom wedi cael ei baratoi ar gyfer ei ddefnyddio. Dywedodd 
y rhan fwyaf o garcharorion eu bod wedi teimlo’n ddiogel ar eu noson gyntaf. 

CI10 Byddai’r rhaglen gynefino’n dechrau ar y diwrnod ar ôl cyrraedd ac roedd yn rhoi i 
garcharorion y wybodaeth yr oedd ei hangen i fanteisio ar y trefniadau. 

CI11 Ychydig o garcharorion a deimlai’n anniogel yn y carchar, ac roedd lefelau bwlio a 
thrais yn isel. Byddai’r cyfarfod carchar mwy diogel yn gwneud dadansoddiad 
manwl o drais ym mhob rhan o’r carchar ac yn cymryd camau perthnasol. Er 
hynny, nid oedd arolwg o garcharorion wedi’i gynnal er 2011. 

CI12 Roedd yr ymchwiliadau i garcharorion a oedd wedi’u hamau o ymddwyn yn 
wrthgymdeithasol yn drwyadl ond nid oedd amcanion ar gyfer yr unigolyn wedi cael 
eu gosod eto, roedd y dull o gofnodi ymddygiad yn rhy elfennol ac nid oedd digon o 
staff heblaw’r swyddog lleihau trais yn cymryd rhan. Prin oedd y ddarpariaeth i 
herio agweddau, ffyrdd o feddwl ac ymddygiad y cyflawnwyr a’r dioddefwyr ond 
roedd y llyfr gwaith sydd newydd gael ei ddatblygu’n fenter addawol. Roedd 
carcharorion a oedd yn ei chael yn anodd ymdopi â bywyd carchar yn cael 
cefnogaeth uwch ar adain B1 ac roedd eu barn am y gofal a gawsant yn 
gadarnhaol. 

CI13 Roedd cynlluniau gweithredu ar gyfer y pedwar hunanladdiad diweddar yn y ddalfa 
yn cael eu monitro a’u hadolygu’n ofalus, ac roedd tystiolaeth bod newidiadau 
cadarnhaol yn cael eu gwneud. Roedd nifer yr enghreifftiau o hunan-niwed a 
welsom ar adeg yr arolygiad yn isel. Cymysg oedd ansawdd y dogfennau monitro 
hunan-niweidio ar gyfer asesu, gofal yn y carchar a gwaith tîm (ACCT). Roedd 
asesiadau manwl wedi’u tanseilio oherwydd gwendidau mewn mapiau gofal a diffyg 
tystiolaeth i ddangos bod yr holl gamau wedi’u cymryd. Er hynny, clywsom farn 
gadarnhaol gan garcharorion a oedd yn destun dogfennau ACCT ar y pryd am y 
cymorth yr oeddent yn ei gael ac roedd Gwrandawyr (carcharorion wedi’u hyfforddi 
gan y Samariaid i gynorthwyo’r rheini sydd mewn perygl o hunan-niweidio) yn cael 
eu defnyddio a’u cefnogi’n dda. Nid oedd digon o’r staff wedi cwblhau hyfforddiant 
carchar mwy diogel. 

CI14 Roedd nifer yr adroddiadau gwybodaeth diogelwch (SIR) a gyflwynwyd yn 
gymharol fach. Roedd y dull o ddadansoddi data o gudd-wybodaeth yn soffistigedig 
ac yn rhoi rhywfaint o wybodaeth fanwl ond roedd y camau a gymerwyd yn sgîl 
hynny’n broblemus. Er bod cyffuriau wedi’u nodi’n fygythiad allweddol, roedd nifer y 
chwiliadau cyfeiriedig yn rhy isel a phrin iawn oedd y cyffuriau a ddarganfuwyd. 
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CI15 Yn ein harolwg,1 dywedodd mwy nag un rhan o dair o’r carcharorion ei bod yn 
hawdd cael cyffuriau anghyfreithlon yn y carchar. Roedd cyfraddau’r canlyniadau 
cadarnhaol mewn profion cyffuriau gorfodol yn debyg at ei gilydd i’r rheini mewn 
carchardai lleol eraill, ond dywedodd carcharorion a staff a oedd yn darparu 
triniaeth fod meddyginiaeth ailgyfeiriedig (na ellid ei darganfod) yn fwy o broblem. 
Cafwyd rhywfaint o gynnydd wrth ddelio â meddyginiaeth ailgyfeiriedig drwy lefelau 
uwch o oruchwyliaeth ac adolygiadau clinigol ar gyfer carcharorion y cafwyd eu bod 
yn ailgyfeirio meddyginiaeth. Nid oedd monitro ar y llithriant wrth gynnal profion 
cyffuriau ar sail amheuaeth felly nid oedd y carchar yn gwybod a oedd pawb a oedd 
dan amheuaeth o gymryd cyffuriau’n cael eu profi. 

CI16 Clywyd barn negyddol gan garcharorion am degwch y cynllun cymell ac ennill 
breintiau. Yn y cofnodion a welsom yn ffeiliau’r adeiniau, roedd y sylwadau a oedd 
yn gysylltiedig â’r cynllun cymell ac ennill breintiau yn anfynych iawn, ac yn 
negyddol ym mhob achos. 

CI17 Roedd y drefn sylfaenol ar landin A1 yn rhy gosbol ac mewn gwirionedd roedd yn 
cael ei defnyddio fel estyniad i’r uned cadw ar wahân. Roedd yr esboniadau a 
gawsom am bwrpas yr uned yn anghyson, roedd wedi’i llywodraethu’n wael ac nid 
oedd mesurau diogelu digonol ar waith.  

CI18 Roedd nifer y dyfarniadau’n isel. Roedd cyfarfod safoni dyfarniadau a sefydlwyd yn 
ddiweddar wedi ystyried data am ddyfarniadau ond nid oedd ansawdd y 
dyfarniadau’n cael ei sicrhau gan uwch-reolwr.  

CI19 Prin oedd y digwyddiadau lle’r oedd grym wedi’i ddefnyddio. Roedd y cofnodion 
ysgrifenedig o ansawdd da at ei gilydd ond ni adolygwyd recordiadau fideo o 
ddigwyddiadau lle’r oedd grym wedi’i ddefnyddio ar ôl cynllunio ac roedd diffyg 
camau i liniaru’r sefyllfa yn y rhai a welsom. Roedd y goruchwylio gan reolwyr yn 
gyfyngedig a phrin oedd y dadansoddi o’r data am ddefnyddio grym er mwyn 
canfod tueddiadau neu nodi problemau a oedd yn codi. 

CI20 Roedd lefelau’r defnydd o fesurau cadw ar wahân yn isel. Roedd y celloedd mewn 
cyflwr gweddol dda ond roedd toiledau’n fudr, ac roedd rhai seddau a chaeadau ar 
goll. Roedd y drefn yn gyfyng iawn, ac nid oedd cyfle i gymryd rhan mewn 
gweithgareddau prif ffrwd, beth bynnag oedd y risg a oedd yn gysylltiedig. Prin 
oedd y dadansoddi o’r defnydd o fesurau cadw ar wahân, ac roedd y trefniadau 
monitro’n newydd a heb wreiddio eto. 

CI21 Byddai carcharorion a oedd â phroblemau camddefnyddio sylweddau yn cael 
triniaeth glinigol a seicogymdeithasol foddhaol, er bod y canlyniadau ar eu cyfer yn 

                                                 
 

1 Methodoleg yr arolygiad: Mae tystiolaeth ar gyfer arolygiadau’n dod o bum prif ffynhonnell: arsylwi; 
arolygon o garcharorion; trafodaethau â charcharorion; trafodaethau â staff a thrydydd partïon perthnasol; 
a dogfennau. Yn ystod arolygiadau, byddwn yn casglu data drwy amryw o ddulliau, gan ddefnyddio 
methodolegau ansoddol a meintiol. Bydd yr holl ganfyddiadau a dyfarniadau’n cael eu triongli, fel y bydd y 
data a gasglwyd yn fwy dilys. Mae canlyniadau’r arolygon yn dangos yr ymateb cyffredinol (ar ffurf canran) 
gan garcharorion yn y sefydliad sy’n cael ei arolygu gan ei gymharu â’r ymateb cyffredinol (ar ffurf canran) 
gan ymatebwyr yn yr holl sefydliadau o’r math hwnnw (ffigur y cymharydd). Lle y cyfeirir at gymariaethau 
rhwng y ddwy set hyn o ffigurau yn yr adroddiad, mae’r rhain yn ymwneud â gwahaniaethau o arwyddocâd 
ystadegol yn unig. Mae arwyddocâd ystadegol yn ffordd o amcangyfrif y tebygolrwydd bod gwahaniaeth 
rhwng dwy sampl yn dangos gwir wahaniaeth rhwng y poblogaethau y cymerwyd y samplau ohonynt, yn 
hytrach na’u bod yn ganlyniad ar hap. Os yw’n annhebygol iawn bod canlyniad wedi codi ar hap, dywedwn 
ei fod o ‘arwyddocâd ystadegol’. Mae’r lefel arwyddocâd wedi’i gosod ar 0.05, sy’n golygu bod 
tebygolrwydd o ddim ond 5% fod y gwahaniaeth yn ganlyniad ar hap. (Wedi’i addasu o Towl et al (goln), 
Dictionary of Forensic Psychology.) 



CEM Caerdydd  13

cael eu llesteirio weithiau oherwydd integreiddio gwael rhwng y gwasanaethau. 
Roedd yr uned ymadfer cyffuriau a oedd newydd ei sefydlu’n gweithio’n dda, a 
gwelwyd bod cymorth gan gymheiriaid a gwaith grŵp yn datblygu a bod staff 
disgyblu wedi’u dethol a’u hyfforddi’n arbennig. Clywyd barn gadarnhaol gan 
garcharorion am eu gofal yn yr uned ymadfer cyffuriau. Roedd y grŵp strategaeth 
cyffuriau yn cynnwys cynrychiolaeth dda o bob rhan o’r sefydliad ond nid oedd 
cynllun gweithredu i’w hategu. Roedd y rhaglen hyfforddi a dosbarthu ar gyfer 
nalocson (gwrthwenwyn i gynnyrch opiwm) yn gweithio’n dda ac roedd tystiolaeth 
bod o leiaf ddau fywyd wedi’u hachub o ganlyniad. 

Parch 

CI22 Roedd y mannau allanol a’r rhan fwyaf o’r adeiniau’n lân. Roedd problemau 
ynghylch cael dillad a dillad gwely glân a chyfle i ddefnyddio cawodydd a ffonau. 
Roedd y rhyngweithio rhwng staff a charcharorion yn gyfeillgar ac anffurfiol. Cafwyd 
bod y ddarpariaeth ar gyfer cydraddoldeb yn effeithiol, a bod sawl math o gymorth 
ar gael i grwpiau lleiafrifol. Roedd y ddarpariaeth ar gyfer ffydd yn dda. Roedd nifer 
y cwynion yn isel a’r dadansoddi arnynt yn drwyadl. Roedd y cyngor ar 
wasanaethau cyfreithiol yn gynhwysfawr. Er bod gwasanaethau iechyd yn weddol 
dda, roedd rhai rhestrau aros yn rhy hir. Roedd amrywiaeth eang o wasanaethau 
iechyd meddwl ar gael. Roedd amrywiaeth ac ansawdd y bwyd a ddarparwyd yn 
weddol dda. Roedd y canlyniadau ar gyfer carcharorion yn weddol dda. 

CI23 Roedd y mannau allanol a’r rhan fwyaf o’r adeiniau’n lân at ei gilydd. Roedd 
gormod o garcharorion yn rhannu celloedd ar gyfer un ac roedd y rhain yn gyfyng. 
Nid oedd cabinet â chlo gan y rhan fwyaf o garcharorion, roedd y sgriniau o 
gwmpas toiledau’n annigonol mewn rhai celloedd ac roedd matresi o ansawdd 
gwael. Byddai’r rhan fwyaf o garcharorion yn gwisgo dillad a roddwyd gan y carchar 
a dywedodd nifer ohonynt nad oeddent yn cael digon o ddillad glân neu addas i 
bara wythnos. Roedd y cawodydd yn lân gan mwyaf ond nid oedd y rhan fwyaf 
ohonynt yn breifat. Roedd y cyfleoedd i gael cawod neu ddefnyddio ffôn yn cael eu 
llesteirio oherwydd prinder amser cymdeithasu. Nid oedd y polisi ar wahardd 
dangos deunydd anweddus yn cael ei orfodi ac roedd posteri a graffiti 
tramgwyddus mewn gormod o gelloedd. 

CI24 Dywedodd y rhan fwyaf o garcharorion fod staff yn eu trin â pharch, a gwelsom 
ryngweithio cyfeillgar ac anffurfiol. Roedd nifer ac ansawdd y cofnodion am 
gysylltiadau personol â swyddogion yn gymysg iawn ond yn wael mewn gormod o 
achosion.  

CI25 Nid oedd rheolwyr wedi rhoi digon o sylw i’r ddarpariaeth ar gyfer cydraddoldeb. Er 
hynny, roedd y tîm cydraddoldeb, gyda chymorth cynrychiolwyr y carcharorion, 
wedi datblygu amrywiaeth eang o wasanaethau a chymorth i grwpiau lleiafrifol. 
Roedd rhywfaint o gymorth pwrpasol da ar gyfer ailsefydlu yn cael ei ddarparu i 
grwpiau lleiafrifol drwy sefydliadau cydraddoldeb allanol, gan gynnwys cymorth yng 
nghyswllt tai. Roedd y strategaeth cydraddoldeb yn gynhwysfawr, ac roedd cynllun 
gweithredu ar ei chyfer. Roedd y dull o fonitro mynediad a thriniaeth gyfartal ar 
gyfer carcharorion yn canolbwyntio ar hil, ac nid oedd dadansoddi yng nghyswllt 
nodweddion gwarchodedig eraill, heblaw yn y dull o ddadansoddi cwynion.  
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CI26 Byddai’r tîm cydraddoldeb yn gweld pob carcharor newydd, yn cofnodi gwybodaeth 
am nodweddion gwarchodedig ac yn cynnig cymorth priodol o ganlyniad i hynny. 
Roedd fforymau cynorthwyo ac ymgynghori ffurfiol ar gyfer y rhan fwyaf o grwpiau 
lleiafrifol, ac roedd camau cadarnhaol wedi’u cymryd. Ar y cyfan, roedd anghenion 
carcharorion hŷn a charcharorion ag anabledd yn cael eu diwallu, er nad oedd 
gweithgareddau ar gael yn ystod y dydd i rai na allai weithio. 

CI27 Yn ein harolwg, roedd barn carcharorion o gefndir pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig 
am eu triniaeth mewn amryw o feysydd, gan gynnwys diogelwch, yn fwy negyddol 
na charcharorion gwyn. Roedd cymorth da i garcharorion sy’n wladolion tramor, ac 
roedd cyngor annibynnol ar fewnfudo ar gael iddynt a chyfle rheolaidd i gysylltu ag 
Asiantaeth Ffiniau’r DU a staff cydraddoldeb. Roedd deunydd ar gael mewn 
ieithoedd eraill, ar ffurf brintiedig ac electronig, drwy beiriannau cyfieithu electronig. 

CI28 Roedd y cyfleusterau a’r cyfle i gymryd rhan mewn gwasanaethau crefyddol yn dda 
ar gyfer pob ffydd. Roedd y gaplaniaeth wedi integreiddio’n dda â threfn y carchar 
ac roedd ganddi gysylltiadau â chynrychiolwyr crefyddol yn y gymuned leol.  

CI29 Roedd nifer y cwynion a gyflwynwyd yn isel ac roedd llai o garcharorion nag mewn 
sefydliadau sy’n gymaryddion yn dweud ei bod yn hawdd gwneud cwyn. Mae’n 
ymddangos bod newidiadau diweddar wedi creu mwy o hyder yn y system. Roedd 
y dull o goladu a dadansoddi data misol yn rhagorol. Roedd y tîm gwasanaethau 
cyfreithiol yn darparu gwasanaeth cynhwysfawr yng nghyswllt hawliau cyfreithiol. 

CI30 Cafwyd bod y trefniadau partneriaeth iechyd yn dda. Roedd y gwasanaeth gofal 
iechyd wedi’i aildrefnu a’i wella, ac roedd yn briodol i boblogaeth y carchar, er bod y 
dadansoddiad o anghenion yn hen. Roedd y ganolfan gofal iechyd fawr yn lân iawn 
ac wedi’i chyfarparu’n dda ar gyfer cleifion a oedd yn dod i glinigau neu’n derbyn 
gofal fel cleifion mewnol. Roedd y mannau triniaeth yn yr adeiniau’n llawer mwy 
elfennol ac wedi’u dodrefnu’n wael. Clywyd barn negyddol gan garcharorion yn ein 
harolwg am y cyfnod yr oeddent yn gorfod aros i gael apwyntiad mewn rhai clinigau 
ac am ansawdd y gofal a ddarparwyd. Er hynny, cawsom fod ansawdd y gofal yn 
dda. Roedd yr amseroedd aros am apwyntiad gyda meddyg teulu wedi gwella ac 
roeddent yn llai na saith diwrnod gan mwyaf. Roedd yr amseroedd aros i weld 
deintydd yn rhy hir ond roedd ansawdd y gofal deintyddol yn dda. Roedd y 
gwasanaethau fferyllfa yn foddhaol. Roedd amrywiaeth eang o wasanaethau 
iechyd meddwl ar gael, gan gynnwys darpariaeth i weld seiciatrydd amser llawn. 

CI31 Roedd amrywiaeth ac ansawdd y bwyd a ddarparwyd yn weddol dda. Cafwyd 
ymgynghori rheolaidd â charcharorion ac roedd hyn wedi arwain at rai newidiadau 
cadarnhaol.  

CI32 Byddai rhai carcharorion yn aros yn rhy hir am eu harcheb gyntaf o’r siop a 
gwelsom dystiolaeth bod rhai carcharorion wedi mynd i ddyled o ganlyniad i hyn.  
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Gweithgarwch pwrpasol 

CI33 Byddai carcharorion cyflogedig yn treulio amser rhesymol y tu allan i’w cell ond dim 
ond ychydig o oriau y byddai’r nifer mawr o garcharorion di-waith yn eu treulio y tu 
allan i’w celloedd. Nid oedd digon o leoedd mewn gweithgareddau ac nid oedd pob 
un ohonynt wedi’i lenwi. Ar gyfer y rheini a oedd yn cymryd rhan mewn 
gweithgarwch, roedd ansawdd ac amrywiaeth y gweithgareddau’n dda ac yn cynnig 
sgiliau buddiol a oedd yn gysylltiedig â gwaith. Cafwyd defnydd rhagorol o 
fentoriaid cymheiriaid. Roedd y ddarpariaeth wedi’i haddasu i gwrdd ag anghenion 
y boblogaeth fyrdymor. Roedd dewis eang o gymwysterau ar gael. Cymysg oedd y 
cyfraddau llwyddo. Roedd y llyfrgell a’r ddarpariaeth addysg gorfforol yn dda. 
Roedd y canlyniadau ar gyfer carcharorion yn weddol dda. 

CI34 Byddai carcharorion a oedd mewn gweithgarwch amser llawn yn gallu treulio amser 
rhesymol y tu allan i’w cell, sef ychydig llai na naw awr y diwrnod. Fodd bynnag, nid 
oedd bron hanner y boblogaeth yn cymryd rhan mewn gweithgarwch a byddent yn 
cael llai na thair awr y tu allan i’w cell. Roedd yr amser ar gyfer cymdeithasu’n 
gyfyngedig gan mwyaf. Nid oedd pob un o’r carcharorion yn cael cymdeithasu 
gyda’r hwyr a dim ond tair gwaith yr wythnos y byddai hyn yn digwydd yn achos y 
mwyafrif, fel bod eu cyfleoedd i ddefnyddio ffonau a chawodydd yn gyfyngedig.  

CI35 Roedd rheolaeth dda ar ddysgu a sgiliau’n gyffredinol. Cafwyd dadansoddiad 
cynhwysfawr o anghenion a oedd yn cynnwys gwybodaeth am y farchnad lafur ac 
roedd hwn yn cael ei ddefnyddio’n effeithiol i ddatblygu cyrsiau perthnasol. Roedd 
partneriaethau da wedi’u ffurfio â nifer o gyflogwyr a mentrau cymdeithasol i hybu a 
hyrwyddo cyflogaeth.  

CI36 Roedd nifer y lleoedd mewn gweithgareddau’n rhy brin o lawer ar gyfer y 
boblogaeth ac nid oedd pob un wedi’i lenwi. Nid oedd bron hanner y carcharorion 
yn cymryd rhan mewn gweithgarwch ond roedd nifer o’r rhain yn cwblhau dedfryd 
fyr iawn neu roeddent ar remand. Yn achos y rheini yr oedd gweithgarwch ar eu 
cyfer, roedd lefel y presenoldeb yn isel ac nid oedd yn cael ei rheoli’n ddigon 
effeithiol. Dim ond tua hanner y carcharorion a oedd wedi bod yn y rhaglen 
gynefino ar addysg, felly roedd gormod o garcharorion nad oedd eu hanghenion 
wedi’u pennu’n ddigon cynnar. 

CI37 At ei gilydd, roedd ansawdd ac amrywiaeth y dysgu a’r sgiliau a’r gwaith yn dda ac 
roedd y rhan fwyaf o weithgareddau’n bwrpasol ac yn cynnig sgiliau da a oedd yn 
gysylltiedig â gwaith. Er hynny, nid oedd digon o ddosbarthiadau sgiliau sylfaenol. 
Roedd y ddarpariaeth wedi’i haddasu i gwrdd ag anghenion carcharorion tymor byr, 
ac roedd nifer o gyrsiau’n cael eu cyflwyno fesul tamaid. Roedd achredu ar gael ym 
mron pob maes ond roedd y cyfraddau derbyn mewn rhai meysydd yn isel. Roedd 
amgylcheddau’r gweithdai o ansawdd da ac roeddent yn cynnwys cyfarpar o safon 
ddiwydiannol. At ei gilydd, roedd safonau’r addysgu a hyfforddi’n dda. Roedd yr 
uned cymorth dysgu yn effeithiol. Cafwyd defnydd da iawn o fentoriaid cymheiriaid i 
hyrwyddo dysgu. Nid oedd strategaethau clir i hyrwyddo’r Gymraeg na’i gwerth fel 
sgil defnyddiol mewn cyflogaeth. 

CI38 Nid oedd y nodau dysgu yn ddigon ymestynnol ym mhob achos ac roedd y 
cyfleoedd i symud ymlaen yn rhy gyfyngedig mewn rhai meysydd. Yn achos y 
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rheini a oedd yn ceisio cymwysterau, roedd y cyfraddau llwyddiant mewn cyrsiau 
galwedigaethol yn dda ond yn wael mewn cyrsiau eraill.  

CI39 Roedd y defnydd o’r llyfrgell yn dda gan mwyaf, ac roedd defnydd effeithiol o 
gynorthwywyr i ymestyn gwasanaethau i’r adeiniau. Roedd lefel ddigonol o gymorth 
ar gael i ddefnyddwyr y llyfrgell ac roedd dewis eang o lyfrau at ddant y rhan fwyaf 
o grwpiau diddordeb.  

CI40 Roedd mynediad da at y ddarpariaeth addysg gorfforol ac roedd yn cynnig 
amrywiaeth dda. Roedd iechyd yn cael ei hybu’n effeithiol, ac roedd y rhaglen colli 
pwysau yn cael effaith gadarnhaol ar iechyd carcharorion. Roedd offer ymarfer 
ychwanegol ar gael yn holl iardiau ymarfer y carchar. 

Ailsefydlu 

CI41 Roedd y strategaeth ailsefydlu yn dda ond nid oedd cynllun gweithredu ar ei chyfer. 
Nid oedd y dull o reoli troseddwyr yn effeithiol o ran diwallu anghenion y nifer mawr 
o garcharorion sydd ar remand neu’n cael eu cadw am gyfnod byr. Prin oedd y 
carcharorion a oedd yn cael cyswllt ystyrlon â goruchwyliwr troseddwyr neu wedi 
cael unrhyw fath o gynllun dalfa. Roedd y trefniadau ar gyfer categoreiddio, cyrffyw 
cyfyngu i’r cartref a diogelu’r cyhoedd yn effeithiol. Roedd gormod o garcharorion 
am oes wedi’u lleoli’n amhriodol yn y sefydliad. Nid oedd yr asesu cychwynnol o 
anghenion ailsefydlu’n ddigon cynhwysfawr ac roedd y cydgysylltu rhwng 
gwasanaethau ailsefydlu yn wael. Roedd y ddarpariaeth ar gyfer llwybrau yn 
gymysg, er bod carcharorion sydd â phroblemau camddefnyddio sylweddau yn cael 
cymorth rhagorol wrth ymadael, a bod y gwasanaethau ar gyfer plant a theuluoedd 
yn datblygu’n dda. Nid oedd y canlyniadau ar gyfer carcharorion yn ddigon da. 

CI42 Roedd y strategaeth gostwng aildroseddu wedi’i seilio ar ddadansoddiad realistig o 
anghenion a oedd yn seiliedig ar arolwg o garcharorion. Roedd y strategaeth yn 
cynnwys nodau ar gyfer ailsefydlu ond nid oedd cynllun gweithredu ar ei chyfer, 
felly roedd yn anodd gweld sut y byddai cynnydd yn digwydd, yn enwedig wrth 
ddiwallu anghenion poblogaeth a oedd yn cynnwys cynifer o garcharorion tymor 
byr.  

CI43 Roedd goruchwyliwr troseddwyr wedi’i bennu ar gyfer pob carcharor ond prin oedd 
y carcharorion a oedd yn gwybod am hyn, gan mai dim ond rhai sydd â dedfryd o 
12 mis neu fwy a fyddai’n cael asesiad a chynllun dedfryd. Nid oedd cynllun ar 
gyfer cysylltiadau rheolaidd â goruchwylwyr troseddwyr i gyfarwyddo a monitro’r 
cyflawni ar gynlluniau dedfryd, er mai bach oedd nifer y carcharorion a oedd yn y 
carchar am gyfnodau gweddol hir. Roedd ansawdd yr asesiadau’n weddol dda gan 
mwyaf ond nid oedd rhai cynlluniau dedfryd wedi’u blaenoriaethu i gyd-fynd â’r 
adnoddau a oedd ar gael. Roedd y trefniadau ar gyfer cyrffyw cyfyngu i’r cartref yn 
effeithiol. 

CI44 Cafwyd bod y trefniadau ar gyfer diogelu’r cyhoedd yn dda ac roedd carcharorion a 
oedd yn peri risg i’r cyhoedd yn cael eu hadnabod yn ddi-oed. Roedd cysylltiadau 
da â gwasanaethau lleol i atal cam-drin domestig. 
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CI45 Roedd y prosesau ar gyfer categoreiddio’n amserol ac roedd y penderfyniadau’n 
deg. Roedd y drafftio cyson heb ei gynllunio ar garcharorion oherwydd gorlenwi yn 
amharu’n sylweddol ar gynnydd carcharorion. 

CI46 Roedd nifer o garcharorion am oes wedi’u lleoli’n amhriodol yn y sefydliad ac roedd 
y rheini y buom yn siarad â nhw’n teimlo bod eu cyfleoedd i symud ymlaen yn 
gyfyngedig. Nid oedd gwasanaethau ar gyfer y grŵp hwn wedi’u datblygu’n 
ddigonol. 

CI47 Nid oedd yr asesu cychwynnol o anghenion ailsefydlu yn gynhwysfawr nac wedi’i 
drefnu’n ganolog. Roedd gwasanaethau ailsefydlu’n ddigyswllt ac roedd nifer o 
garcharorion heb wybod at bwy i droi am wasanaethau ailintegreiddio. Nid oedd 
pob un o’r carcharorion yn cael asesiad cyn rhyddhau i wirio am anghenion a oedd 
heb eu diwallu. 

CI48 Byddai pob carcharor a oedd heb gyfeiriad ar gyfer rhyddhau yn cael manylion 
gwasanaethau digartrefedd y cyngor ond dim ond ychydig a oedd wedi’u 
hatgyfeirio’n uniongyrchol i lety sefydlog ac nid oedd y ddarpariaeth yn cael ei 
monitro i weld a oedd yn effeithiol. Roedd y Ganolfan Cyngor ar Dai yn adnodd 
gwerthfawr a oedd yn helpu carcharorion i gadw tenantiaethau, delio ag ôl-ddyled 
rhent a chael llety arbenigol. 

CI49 Roedd cysylltiadau â chyflogwyr wedi gwella’r cyfleoedd am gyflogaeth i 
garcharorion ar ôl eu rhyddhau. Fodd bynnag, nid oedd y rhaglenni cyn rhyddhau 
wedi’u datblygu digon ac nid oedd digon o garcharorion yn gwybod sut i drefnu i 
weld y cynghorydd Gyrfa Cymru a oedd yn ymweld â’r carchar ac, o’r rhai a oedd 
yn trefnu i’w weld, roedd nifer yn gwneud hynny’n rhy hwyr yn ystod eu dedfryd. Nid 
oedd cyflogaeth carcharorion ar ôl eu rhyddhau wedi’i gwirio, felly ni allai’r carchar 
fesur effeithiolrwydd y ddarpariaeth.  

CI50 Roedd y trefniadau ar gyfer gofal iechyd cyn rhyddhau yn foddhaol ac roedd 
cysylltiadau â gwasanaethau iechyd meddwl cymunedol.  

CI51 Byddai carcharorion â phroblemau camddefnyddio sylweddau yn cael gweld 
gweithiwr ‘parhad gofal’ penodedig a fyddai’n trefnu gwasanaethau mentora ac yn 
eu helpu i gael gwaith, llety ac apwyntiadau gydag asiantaeth cyffuriau ac alcohol 
gymunedol ar ôl eu rhyddhau.  

CI52 Er bod mwy o garcharorion nag mewn carchardai sy’n gymaryddion wedi nodi bod 
ganddynt bryderon ynghylch arian wrth gyrraedd y carchar, nid oedd cymorth ar 
gael i garcharorion a oedd â phroblemau dyled. Roedd modd trefnu i agor cyfrifon 
banc a chyfrifon cynilo cyn eu rhyddhau. 

CI53 Roedd gwasanaethau cymorth teuluol gwerthfawr yn cael eu darparu i garcharorion 
ac ymwelwyr gan yr Ymddiriedolaeth Cymorth a Gofal i Garcharorion (PACT). 
Roedd y man ar gyfer ymweliadau’n olau, ac roedd rhai cyfleusterau da. Roedd y 
staff yn gyfeillgar ond roedd y seddau’n anghyfforddus. Er nad oedd ymweliadau 
gyda’r hwyr, roedd ymweliadau teuluol estynedig ar gael i’r holl garcharorion a 
oedd â phlant.  

CI54 Nid oedd digon o leoedd mewn rhaglenni ymddygiad troseddol achrededig i gwrdd 
â’r galw gan garcharorion a oedd wedi’u dedfrydu i’w cadw yn y sefydliad. 
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Prif bryderon ac argymhellion 

CI55 Pryder: Roedd y drefn ar y landin (A1) a oedd wedi’i neilltuo ar gyfer carcharorion a 
oedd â statws sylfaenol yn y cynllun cymell ac ennill breintiau yn rhy gosbol, ac 
mewn gwirionedd roedd yn gweithredu yn yr un modd ag uned cadw ar wahân ond 
heb y mesurau diogelwch a threfniadau llywodraethu angenrheidiol. 

Argymhelliad: Bod pwrpas a defnydd landin A1 yn cael eu hadolygu. Os oes 
angen cadw carcharor ar wahân oherwydd ei ymddygiad, dylid gwneud 
trefniadau ffurfiol i’w gadw ar wahân gan gynnwys mesurau diogelu ffurfiol. 

CI56 Pryder: Roedd bron hanner y boblogaeth yn cael mynd o’u celloedd am ychydig 
oriau’n unig bob dydd, a phrin oedd yr amser cymdeithasu a oedd ar gael iddynt, yn 
enwedig gyda’r hwyr, pryd y gallent gysylltu â’u teulu a’u ffrindiau. 

Argymhelliad: Bod mwy o gyfleoedd i gymdeithasu a bod yr holl garcharorion 
yn cael amser i gymdeithasu bob dydd a chyda’r hwyr. 

CI57 Pryder: Nid oedd digon o leoedd ar gael mewn gweithgareddau i’r boblogaeth, ac 
nid oedd pob un o’r rhain wedi’i lenwi, fel mai dim ond hanner y boblogaeth a oedd 
mewn gwaith, addysg neu hyfforddiant. 

Argymhelliad: Bod mwy o leoedd mewn gweithgareddau a bod pob un yn cael 
ei lenwi. 

CI58 Pryder: Nid oedd y trefniadau ar gyfer rheoli troseddwyr yn cwrdd ag anghenion y 
carcharorion ar remand a charcharorion tymor byr. Dim ond ychydig mwy nag un 
rhan o dair o’r carcharorion a oedd wedi bod mewn cysylltiad â goruchwyliwr 
troseddwyr neu wedi cael unrhyw fath o gynllun dedfryd. 

Argymhelliad: Bod anghenion yr holl garcharorion, gan gynnwys 
carcharorion ar remand a charcharorion tymor byr, yn cael eu pennu, eu 
diwallu a’u rheoli drwy gynllun dalfa/dedfryd. 

CI59 Pryder: Roedd y ddarpariaeth ar gyfer ailsefydlu’n anghyson a heb unrhyw 
gydgysylltu canolog, felly nid oedd anghenion yr holl garcharorion wedi’u hasesu ac 
ychydig a oedd yn gwybod ble i droi am gymorth. 

Argymhelliad: Bod y ddarpariaeth ar gyfer ailsefydlu’n cael ei chydgysylltu a’i 
hysbysebu, fel bod anghenion yr holl garcharorion o ran ailintegreiddio yn 
cael eu hasesu wedi iddynt gyrraedd a bod cynllun ailintegreiddio’n cael ei 
lunio a’i reoli.  

CI60 Pryder: Roedd nifer o garcharorion am oes wedi’u lleoli’n amhriodol yn y carchar. 
Roedd y cyfleoedd i symud ymlaen yn eu dedfryd yn gyfyngedig iawn ac nid oedd 
fawr ddim ar gael i’w hysgogi neu i herio eu hymddygiad.  

Argymhelliad: Bod carcharorion am oes yn cael eu lleoli mewn sefydliad sy’n 
darparu trefn ymestynnol a chyfleoedd i symud ymlaen yn ystod eu dedfryd. 
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Adran 1: Diogelwch  

Llysoedd, hebrwng a throsglwyddo  
 
Canlyniadau disgwyliedig: 
Bod carcharorion sy’n cael eu trosglwyddo i mewn ac allan o’r carchar yn cael eu trin yn 
ddiogel, yn weddus ac yn effeithlon. 

1.1 Roedd carcharorion yn wynebu oedi hir wrth gael eu trosglwyddo i’r carchar ar ôl ymddangos 
mewn llys. Cafwyd defnydd da o gyfleusterau cynadledda fideo. 

1.2 Byddai’r rhan fwyaf o garcharorion yn teithio dros bellter cymharol fyr i’r carchar o lysoedd 
lleol. Er bod y llysoedd hyn yn agos, byddai rhai carcharorion yn aros hyd at chwe awr i 
ddychwelyd i’r carchar ar ôl ymddangos mewn llys, fel bod y rhan fwyaf ohonynt yn dechrau 
symud i mewn i’r carchar yn hwyr y prynhawn. 

1.3 Roedd y faniau a welsom yn lân ac mewn cyflwr da. Roedd y prosesau cyn cyrraedd yn 
rhesymol ac nid oedd carcharorion yn cael eu rhoi mewn gefynnau rhwng y fan gludo a 
derbynfa’r carchar. 

1.4 Er bod y carchar yn darparu taflenni gwybodaeth am Garchar Caerdydd ar gyfer celloedd y 
llysoedd, nid oedd y contractwr hebrwng yn dosbarthu’r rhain ac nid oedd neb o’r staff 
hebrwng na charcharorion a oedd newydd gyrraedd wedi eu gweld o gwbl. 

1.5 Roedd defnydd effeithiol o ystafell fideo llys y carchar ac roedd ar waith yn barhaus bron. 

Argymhelliad  

1.6 Bod carcharorion yn cael eu cadw yng nghelloedd y llysoedd am gyfnod mor fyr â 
phosibl.  

Pwynt ynglŷn â’r trefniadau 

1.7 Dylai taflenni gwybodaeth Carchar Caerdydd fod ar gael ac wedi’u dosbarthu yn yr holl 
lysoedd lleol.  

 

Y diwrnodau cyntaf yn y ddalfa  
 
Canlyniadau disgwyliedig: 
Bod carcharorion yn cael eu trin â pharch ac yn teimlo’n ddiogel wrth gyrraedd y carchar ac yn 
ystod y diwrnodau cyntaf yn y ddalfa. Bod anghenion penodol y carcharorion yn cael eu nodi a’u 
diwallu, a’u bod yn teimlo bod cefnogaeth ar gael iddynt ar eu noson gyntaf. Yn ystod rhaglen 
gynefino’r carcharor bydd yn cael gwybod am reolweithiau’r carchar, sut i gael gafael ar 
wasanaethau a sut i ymdopi â bod yn y carchar.  
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1.8 Roedd y prosesau derbyn yn drwyadl ac yn hwylus. Roedd y trefniadau ar gyfer y noson gyntaf 
yn dda at ei gilydd ac roedd y mentoriaid cymheiriaid yn darparu gwasanaeth gwerthfawr i 
garcharorion newydd. Roedd y prosesau cynefino yn briodol ac yn cynnig gwybodaeth 
gynhwysfawr. 

1.9 Roedd y dderbynfa’n olau ac wedi’i haddurno’n dda. Roedd yr ystafelloedd cadw’n lân ac yn 
gymharol glir o graffiti, ac roedd rhywfaint o wybodaeth gychwynnol ar hysbysfyrddau. Cafwyd 
ymateb cadarnhaol gan garcharorion yn ein harolwg ac mewn grwpiau pan holwyd nhw am 
gael eu trin â pharch yn y dderbynfa. Byddai staff yn siarad â charcharorion i dawelu eu 
meddwl, roedd y prosesau’n drwyadl ac roedd cyfweliadau personol yn cael eu cynnal yn 
breifat. Byddai’r holl garcharorion yn cael cynnig cawod wrth gyrraedd a galwad ffôn i rywle yn 
y wlad hon. Byddai galwadau i wledydd eraill yn cael eu hwyluso y bore wedyn gan y tîm 
cydraddoldeb. Roedd pecynnau i ysmygwyr a phecynnau nwyddau ar gael yn y dderbynfa i 
garcharorion newydd ond nid i’r rheini a oedd wedi’u trosglwyddo i’r carchar ac roedd y rhain 
yn gorfod gwneud cais ffurfiol y diwrnod wedyn fel bod posibilrwydd y byddent yn mynd i 
ddyled. Er bod y dderbynfa yn brysur iawn yn aml am fod cerbydau’n cyrraedd yn hwyr o’r 
llysoedd, ni fyddai carcharorion yn cael eu cadw am gyfnodau hir yn y dderbynfa fel arfer cyn 
symud i uned y noson gyntaf yn adain C.  

1.10 Roedd gweithdrefnau asesu da ar gyfer y noson gyntaf ac roedd y llety a welsom wedi’i 
baratoi’n weddol dda. Byddai pob carcharor yn cael cyfweliad preifat â staff y noson gyntaf, a 
chyfweliad un i un wedyn gyda mentor cymheiriaid a oedd wedi’i hyfforddi i helpu carcharorion 
newydd i ddeall a chwblhau prosesau i ddiwallu eu hanghenion ar y pryd. Clywsom gan 
garcharorion newydd eu bod yn teimlo’n dawelach eu meddwl ar ôl siarad â chyd-
garcharorion. Roedd y rheini a gyrhaeddai yn ystod y dydd yn gallu cymdeithasu ar y landin 
ond nid oedd amser cymdeithasu gyda’r hwyr. Byddai’r holl garcharorion noson gyntaf yn cael 
eu cofnodi ar fwrdd cofrestru’r adain ond nid oedd staff nos yn arsylwi’n fwy manwl ar 
garcharorion newydd nac yn eu cyflwyno eu hunain iddynt nac yn gwirio eu lles ar y pryd. 

1.11 Byddai’r rhaglen gynefino yn dechrau’r diwrnod ar ôl cyrraedd. Byddai staff yr uned yn rhoi 
cyflwyniad cynhwysfawr a byddai carcharorion yn cwrdd â chynrychiolwyr o nifer o adrannau 
allweddol. Ar ddiwedd y broses byddai asesiad addysgol a chyflwyniad i’r gampfa, a byddai’r 
carcharorion yn cael eu lleoli wedyn mewn adeiniau eraill. Yn ein harolwg, dim ond 66% o’r 
carcharorion a nododd eu bod wedi mynd drwy’r rhaglen gynefino. Gwnaethom archwiliad o 
tua 50 o gofnodion a chael bod y carcharorion hyn un ai wedi cwblhau’r rhaglen gynefino neu 
wedi gwrthod y cyfle gan iddynt fod yn y ddalfa yn ddiweddar.   

Argymhelliad  

1.12 Bod y staff nos yn siarad â’r holl garcharorion newydd, yn darparu cymorth ac yn holi a 
oes ganddynt anghenion penodol. 

 

Bwlio a lleihau trais 
 
Canlyniadau disgwyliedig: 
Bod pawb yn teimlo’n ddiogel rhag bwlio ac erledigaeth (gan gynnwys sarhad geiriol a hiliol, 
dwyn, bygwth trais ac ymosod). Bod carcharorion sy’n cael eu herlid neu sydd mewn perygl o 
gael eu herlid yn cael eu diogelu drwy systemau teg a gweithredol y mae staff, carcharorion ac 
ymwelwyr yn gwybod amdanynt ac sy’n cyfrannu at bob agwedd ar y trefniadau. 
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1.13 Roedd y rhan fwyaf o garcharorion yn teimlo’n ddiogel ond cafwyd canfyddiadau mwy 
negyddol gan garcharorion o gefndir pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig, carcharorion ar remand 
a’r rheini sydd ag anableddau. Roedd y lefelau ymosod yn isel ac roedd ymchwiliadau i 
ymddygiad gwrthgymdeithasol yn cael eu cynnal yn briodol. Roedd llai o garcharorion nag 
mewn carchardai sy’n gymaryddion wedi rhoi gwybod am achosion o erlid. Roedd y rheolaeth 
ar gyflawnwyr a dioddefwyr ymddygiad gwrthgymdeithasol yn ddigonol ac roedd y llyfr gwaith 
newydd yn ymddangos yn addawol. Roedd data wedi’u dadansoddi’n dda ond nid oedd y 
carchar wedi cynnal arolwg o garcharorion er 2011. Roedd amgylchedd diogel a chefnogol yn 
adain B1 ar gyfer carcharorion a oedd ag angen cymorth ar lefel uwch neu’n ei chael yn anodd 
ymdopi yn y prif adeiniau. 

1.14 Yn ein harolwg, cafwyd bod llai o garcharorion nag mewn carchardai lleol eraill wedi dweud eu 
bod yn teimlo’n anniogel yn y carchar ar y pryd neu cyn hynny. Roedd y canfyddiadau hyn yn 
waeth ymysg carcharorion o gefndir pobl dduon neu leiafrifoedd ethnig a charcharorion ar 
remand a’r rheini ag anableddau nag ymysg cymheiriaid a oedd yn wyn, wedi cael dedfryd a 
heb anabledd (gweler hefyd yr adran ar gydraddoldeb ac amrywiaeth). Roedd y lefelau 
erledigaeth yn isel, a dim ond 15% o garcharorion (o’i gymharu â’r cymharydd o 22%) a 
ddywedodd eu bod wedi’u herlid gan garcharorion eraill.  

1.15 Roedd y lefelau trais yn isel. Cafwyd 16 o ymosodiadau ar garcharorion yn y chwe mis 
blaenorol, ac roedd hyn yn is nag mewn carchardai tebyg. Roedd lefel y bwlio a gofnodwyd yn 
isel, ac yn sylweddol is nag mewn carchardai lleol eraill.  

1.16 Roedd strategaeth newydd ar fwlio a lleihau trais yn cael ei goruchwylio gan dîm bach o 
weithwyr carchar mwy diogel. Byddai’r pwyllgor carchar mwy diogel yn cwrdd bob mis ac 
roedd ei aelodaeth yn briodol, ac roedd y presenoldeb ynddo wedi gwella yn y misoedd 
blaenorol. Roedd ei ddull o ddadansoddi data yn dda ac yn cynnwys lleoliad a math y 
digwyddiad, ac oed ac ethnigrwydd y rheini a oedd yn gysylltiedig. Nid oedd y carchar wedi 
cynnal arolwg o garcharorion yng nghyswllt diogelwch er 2011 ac roedd rhai o’r camau 
gweithredu a nodwyd o ganlyniad i’r arolwg hwnnw heb gael eu rhoi ar waith.  

1.17 Byddai’r swyddog lleihau trais yn cael ei hysbysu am yr holl achosion o drais, bwlio ac 
ymddygiad gwrthgymdeithasol a byddai’n ymchwilio iddynt. Roedd yr ymchwiliadau’n amserol 
ac yn drwyadl. Os oedd yn berthnasol, byddai cyflawnwyr ymddygiad gwrthgymdeithasol yn 
cael eu gosod ar un o dair lefel i ddelio â’u hymddygiad. Roedd staff yr adeiniau’n gwneud 
cofnodion dyddiol yn y llyfr ‘mynd i’r afael ag agweddau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol’ ond 
yn aml nid oedd digon o fanylion ynddynt ac nid oeddent yn dangos bod staff yn deall y 
strategaeth. Roedd y cyfraniad gan staff heblaw’r swyddog lleihau trais at reoli’r strategaeth 
lleihau bwlio a thrais o ddydd i ddydd yn rhy gyfyngedig. Roedd dulliau newydd o fynd i’r afael 
ag agweddau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol wedi’u datblygu ond roedd yn rhy gynnar i ni 
asesu eu heffeithiolrwydd. Hyd hynny, ychydig o gymorth adeiladol a gafwyd i gyflawnwyr a 
dioddefwyr ymddygiad gwrthgymdeithasol. Fodd bynnag, roedd llyfr gwaith i ddelio ag 
agweddau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol wedi’i ddatblygu hefyd.  

1.18 Roedd amgylchedd diogel yn adain B1 ar gyfer y rheini a oedd ag angen cymorth ar lefel uwch 
neu’n ei chael yn anodd ymdopi yn y prif adeiniau. Byddai staff a oedd wedi’u dewis i weithio 
yn yr adain yn annog carcharorion i ddychwelyd i’w lle arferol, a gwelsom dystiolaeth o nifer o 
gynlluniau ailintegreiddio llwyddiannus. Clywsom farn gadarnhaol gan garcharorion yn yr adain 
hon am eu hamgylchedd ac am y gofal a ddarperid. 
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Argymhelliad 

1.19 Bod targedau’n cael eu gosod ar gyfer unigolion mewn llyfrau i ddelio ag agweddau ac 
ymddygiad gwrthgymdeithasol er mwyn mynd i’r afael ag agweddau ac ymddygiad 
penodol ymysg carcharorion.  

 

Atal hunan-niwed a hunanladdiad 
 
Canlyniadau disgwyliedig: 
Bod y carchar yn amgylchedd diogel sy’n lleihau’r perygl o hunan-niwed a hunanladdiad. Bydd 
carcharorion sydd mewn perygl yn cael eu hadnabod yn gynnar ac yn cael y cymorth sydd ei 
angen. Bydd yr holl staff yn ymwybodol ac yn effro i faterion sy’n ymwneud â hyglwyfedd, ac 
wedi’u hyfforddi’n briodol ac yn gallu cael gafael ar gyfarpar a chymorth priodol. 

1.20 Cafwyd cynlluniau gweithredu da o ganlyniad i adroddiadau gan yr Ombwdsmon Carchardai a 
Phrawf ar yr achosion diweddar o hunanladdiad, ac roedd newidiadau mewn ymarfer yn 
amlwg. Roedd y lefelau o hunan-niweidio a gofnodwyd yn isel ac roedd nifer y dogfennau a 
agorwyd ar gyfer asesu, gofal yn y carchar a gwaith tîm (ACCT) i fonitro hunan-niwed yn 
gyson â hynny mewn carchardai eraill. Roedd ansawdd y dogfennau ACCT a lenwyd yn 
gymysg ac roedd y broses ar ôl cau dogfennau’n wan. Cafwyd dadansoddi da ar ddata. Nid 
oedd digon o staff wedi’u hyfforddi ar gyfer atal hunan-niwed a hunanladdiad. Gwelsom fod 
mynediad digonol ar gael at dîm o Wrandawyr a oedd yn cael cefnogaeth dda. 

1.21 Cafwyd pum hunanladdiad yn y flwyddyn flaenorol, ac roedd y ffigur hwn yn uchel. Roedd 
pedwar hunanladdiad wedi digwydd yn y ddalfa ac un ar ôl rhyddhau’r carcharor. Roedd 
cynlluniau gweithredu wedi’u datblygu a’u hadolygu er mwyn ymateb i argymhellion yr 
Ombwdsmon Carchardai a Phrawf a gwelsom dystiolaeth o gynnydd da ar weithredu’r rhain, 
yn enwedig yn yr adran gofal iechyd. Roedd cynllun ar gyfer gwella parhaus.  

1.22 Roedd gweithdrefnau i atal hunan-niwed a hunanladdiad wedi’u cynnwys mewn strategaeth 
leol a oedd yn cael ei goruchwylio gan y pwyllgor carchar mwy diogel. Cafwyd gwaith da ar 
ddadansoddi data ac adnabod problemau a thueddiadau. Roedd rhaglen hyfforddi ar atal 
hunanladdiad ar gyfer staff ond roedd y ganran a oedd wedi’i chwblhau (63%) yn rhy fach.  

1.23 Cafwyd nifer isel o ddigwyddiadau hunan-niweidio. Yn y chwe mis cyn yr arolygiad, cofnodwyd 
55 o weithredoedd hunan-niweidiol. Mae hyn yn cyfateb i saith am bob 100 o garcharorion, ac 
roedd hyn yn llai o lawer na’r cyfartaledd ar gyfer carchardai lleol (20 am bob 100). Roedd 
celloedd mwy diogel ar gael yn rhai o’r prif adeiniau ac roedd pum cell dan oruchwyliaeth 
gyson yn yr adran gofal iechyd. Roedd cyflwr pob un ohonynt yn foddhaol ac roeddent yn cael 
eu defnyddio’n briodol.  

1.24 Agorwyd 181 o ddogfennau monitro hunan-niweidio ar gyfer asesu, gofal yn y carchar a gwaith 
tîm (ACCT) yn y chwe mis cyn yr arolygiad, ac roedd hyn yn debyg i’r nifer mewn sefydliadau 
cymaradwy. Clywsom sylwadau cadarnhaol gan garcharorion a oedd yn cael eu monitro ar y 
pryd neu wedi’u monitro o’r blaen oherwydd perygl o hunanladdiad a hunan-niweidio am y 
cymorth a gawsant. Fodd bynnag, cymysg oedd ansawdd y dogfennau ACCT a oedd wedi’u 
llenwi; yn rhy aml roeddent wedi methu â nodi ffactorau sbarduno perthnasol, ac roedd 
asesiadau cychwynnol manwl wedi’u tanseilio gan gynlluniau gweithredu llai cadarn. Nid oedd 
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rheolwyr achosion yn darparu tystiolaeth i ddangos bod yr holl gamau wedi’u cymryd, ac roedd 
y cyfnod ar ôl cau’r achos yn neilltuol o wael a heb ei gofnodi mewn rhai achosion.  

1.25 Roedd tîm o Wrandawyr (carcharorion wedi’u hyfforddi gan y Samariaid i helpu’r rheini sydd 
mewn perygl o hunan-niwed) yn cael cefnogaeth dda gan y carchar a’r Samariaid. Roedd nifer 
o ystafelloedd i Wrandawyr ar draws y carchar. Roedd cofnodion yn dangos bod lefel dda o 
ddefnydd o’r Gwrandawyr yn y misoedd blaenorol.  

Argymhellion 

1.26 Bod yr holl staff yn cael hyfforddiant cyfredol ar atal hunanladdiad. 

1.27 Bod ansawdd y dogfennau asesu, gofal yn y carchar a gwaith tîm (ACCT), y cofnodi gan 
reolwyr achosion a’r cyfnod ar ôl cau’r achos yn cael ei wella.  

 

Diogelu (amddiffyn oedolion sydd mewn perygl)  
 
Canlyniadau disgwyliedig: 
Bod y carchar yn hyrwyddo lles carcharorion, yn enwedig oedolion sydd mewn perygl, ac yn eu 
hamddiffyn rhag pob math o niweidio ac esgeuluso.2 

1.28 Nid oedd strategaeth ffurfiol ar gyfer diogelu oedolion ond roedd Llywodraeth Cymru yn 
datblygu strategaeth o’r fath ar y pryd. 

1.29 Nid oedd polisi diogelu oedolion gan y carchar ac nid oedd yn darparu hyfforddiant cyffredinol i 
staff yr adeiniau ar bennu a chofnodi pryderon ynghylch diogelu oedolion. Ar ôl ad-drefnu 
diweddar yn Llywodraeth Cymru, roedd y tîm diogelu oedolion wedi’i symud i’r isadran nyrsio 
corfforaethol, ac roedd y nyrs arweiniol ar gyfer diogelu oedolion yn adrodd i’r cyfarwyddwr 
nyrsio cynorthwyol. Roedd Llywodraeth Cymru yn datblygu polisi diogelu i Gymru ar y pryd.  

Argymhelliad 

1.30 Bod y carchar yn cysylltu â’r Bwrdd Rheoli Strategol Diogelu Oedolion a’r tîm Diogelu 
Oedolion lleol i ddatblygu polisïau ar gyfer diogelu oedolion sy’n agored i niwed. 

  

Trefniadau diogelwch  
 
Canlyniadau disgwyliedig: 
Bod diogelwch a threfn yn cael eu cynnal drwy roi sylw i faterion ffisegol a gweithdrefnol, gan 
gynnwys cudd-wybodaeth effeithiol ynghylch diogelwch yn ogystal â chysylltiadau cadarnhaol 
rhwng staff a charcharorion. Bydd y carcharorion yn ddiogel rhag camddefnydd o sylweddau tra 
byddant yn y carchar. 

                                                 
 

2 Ein diffiniad o oedolyn mewn perygl yw person sy’n agored i niwed sy’n 18 mlwydd oed neu’n hŷn, sydd 
neu a all fod ag angen gwasanaethau gofal cymunedol oherwydd anabledd meddwl neu anabledd arall, ac 
sydd neu a all fod heb y gallu i ofalu amdano’i hun, neu heb y gallu i’w amddiffyn ei hun rhag niwed 
sylweddol neu gamfanteisio. Y diffiniad yn ‘No secrets’ (Yr Adran Iechyd 2000).  
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1.31 Roedd mwy o garcharorion wedi dweud bod cyffuriau’n hawdd eu cael nag yn y carchardai 
sy’n gymaryddion. Nid oedd y rheoli ar chwiliadau a phrofion cyffuriau yn ddigonol. Roedd nifer 
yr adroddiadau a gyflwynwyd am wybodaeth diogelwch yn isel. Er bod cyfraddau’r canlyniadau 
cadarnhaol mewn hapbrofion cyffuriau gorfodol (MDT) yn debyg i’r rhai mewn carchardai 
cymaradwy, roedd meddyginiaeth a ailgyfeiriwyd yn broblem. Roedd angen rhai gwelliannau 
yn yr ystafell hapbrofion. 

1.32 Ar gyfartaledd, roedd 250 o adroddiadau gwybodaeth diogelwch (SIR) yn dod i law bob mis ac 
yn dangos mai cyffuriau, ffonau symudol a thrais oedd y prif feysydd a oedd yn peri pryder. 
Roedd nifer yr adroddiadau gwybodaeth diogelwch yn gymharol isel: roedd cofnodion 
cyfarfodydd diogelwch yn dangos bod hyn wedi’i nodi a chafwyd ymdrechion i ddelio â’r hyn a 
oedd yn ymddangos yn ddiffyg o ran adrodd ar wybodaeth diogelwch mewn rhannau o’r 
carchar. Roedd y dadansoddi ar y data a oedd ar gael yn dda iawn, ac roedd y dadansoddwr 
diogelwch wedi cynnal rhai ymarferiadau mapio soffistigedig. Er hynny, gan amlaf ni fyddai’r 
chwiliadau a gafwyd wedyn (a oedd yn gymharol brin) yn dod o hyd i unrhyw beth. Nid oedd 
hyn wedi’i grybwyll yng nghofnodion y cyfarfodydd diogelwch a welsom. Yn yr un modd, pan 
oedd amheuaeth bod carcharorion wedi cymryd cyffuriau a phrofion wedi’u hawdurdodi 
oherwydd amheuaeth ynghylch cyffuriau, ni chafwyd unrhyw graffu i sicrhau bod y profion wedi 
mynd ymlaen, nac ar unrhyw ganlyniadau a gafwyd. Roedd ein dadansoddiad o’r profion ar 
sail amheuaeth a gwblhawyd yn y chwe mis blaenorol yn dangos bod canlyniad cadarnhaol yn 
38.5% o’r 85 o brofion a gwblhawyd. 

1.33 Yn ein harolwg, roedd mwy o garcharorion nag mewn carchardai sy’n gymaryddion wedi 
dweud ei bod yn hawdd cael gafael ar gyffuriau anghyfreithlon (34% o’i gymharu â 29%). 
Cyfradd y canlyniadau cadarnhaol mewn profion cyffuriau gorfodol (MDT) oedd 9.7%, ac roedd 
hyn yn debyg i’r carchardai lleol eraill. Roedd carcharorion a staff triniaeth cyffuriau wedi nodi 
bod meddyginiaeth a ailgyfeiriwyd yn fater pwysig. Dywedodd carcharorion wrthym fod y 
carchar yn ymateb i’r bygythiad o fasnachu mewn meddyginiaethau a’i fod wedi cynyddu’r 
mesurau diogelwch yn unol â hynny. Roedd yr oruchwyliaeth gan staff yn dda ym mhob rhan 
o’r carchar ac roedd carcharorion yn ein grwpiau yn cytuno â’r farn hon. Byddai carcharorion a 
oedd wedi’u dal yn ailgyfeirio eu meddyginiaeth yn cael eu hasesu drwy adolygiad clinigol i 
weld a oedd angen parhau â’u triniaeth. 

1.34 Roedd y celloedd cadw yn yr ystafell profion cyffuriau yn fach ac nid oeddent yn cael eu 
hawyru ar ôl cau’r drws. Roedd yr wrinal yn y man profion yn fudr ac roedd yn gollwng. 

1.35 Ar adeg yr arolygiad, roedd dau garcharor yn cael ymweliadau caeedig ac roedd tri ymwelydd 
wedi’u gwahardd rhag ymweld. Roedd cyfyngiadau ar ymweld yn cael eu cymhwyso’n briodol 
ac roedd pob un yn ymwneud â masnachu cyffuriau drwy ymweliadau. 

Argymhelliad 

1.36 Bod y carchar yn sicrhau bod mesurau diogelwch effeithiol i leihau’r cyflenwad o 
gyffuriau anghyfreithlon a meddyginiaeth a ailgyfeiriwyd, gan gynnwys monitro data o 
brofion cyffuriau. 

Pwynt ynglŷn â’r trefniadau 

1.37 Dylid adnewyddu’r celloedd cadw yn yr ystafell profion cyffuriau gorfodol, a’u hawyru’n well, a 
dylid atgyweirio a glanhau’r wrinal yn y man profion.  
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Cynllun cymell ac ennill breintiau 
 
Canlyniadau disgwyliedig: 
Bod carcharorion yn deall pwrpas y cynllun cymell ac ennill breintiau a sut i symud ymlaen 
drwy’r cynllun. Bod y cynllun cymell ac ennill breintiau yn rhoi cymhellion a gwobrau i 
garcharorion am ymdrech ac ymddygiad. Bod y cynllun yn cael ei gymhwyso mewn ffordd deg, 
dryloyw a chyson.  

1.38 Nid oedd gan garcharorion fawr o ffydd yn y cynllun cymell ac ennill breintiau. Prin oedd y 
dystiolaeth ei fod yn cael ei ddefnyddio’n gadarnhaol, ac roeddem o’r farn bod landin A1 ar 
gyfer carcharorion sy’n symud ymlaen yn rhy gosbol, ac nad oedd digon o oruchwyliaeth gan 
reolwyr. 

1.39 Yn ein harolwg ac yn ein grwpiau, cafwyd sylwadau negyddol gan garcharorion am degwch y 
cynllun cymell ac ennill breintiau. Prin oedd y sylwadau am y cynllun cymell ac ennill breintiau 
yng nghofnodion ffeiliau’r adeiniau; os oedd sylwadau amdano, roeddent bron yn hollol 
negyddol.  

1.40 Roedd y rhan fwyaf o’r carcharorion ar y lefel sylfaenol yn cael eu cadw ar landin A1 (er mwyn 
sicrwydd a diogelwch, roedd rhai’n cael eu cadw mewn rhannau eraill o’r carchar). Er bod nifer 
bach o garcharorion sydd â statws sylfaenol yn gweithio y tu allan i’r uned, roedd y trefniadau 
ar gyfer y rhan fwyaf yn wael, heb fawr o amser y tu allan i’r gell a chyfleoedd bach iawn i 
ryngweithio â staff neu garcharorion eraill. I bob pwrpas roedd yr uned yn estyniad i’r uned 
cadw ar wahân ond heb y mesurau diogelwch angenrheidiol ar gyfer carcharorion sydd wedi’u 
gwahanu oddi wrth y brif boblogaeth. Cawsom esboniadau anghyson gan staff a rheolwyr am 
ei swyddogaeth. ‘Y landin symud ymlaen’ oedd yr enw arno’n lleol ond nid oedd unrhyw 
gynlluniau ailintegreiddio ar gyfer carcharorion y landin ac, os oedd targedau gwella wedi’u 
gosod ar gyfer unigolion, roeddent yn arwynebol ac yn ymwneud â chydymffurfio â rheolau’r 
uned. Roedd cofnodion papur ac electronig yn dangos bod carcharorion yn cael eu lleoli yn yr 
uned a’u cadw yno wedyn ar argymhelliad yr adran ddiogelwch yn unig, gyda’r cofnod ‘outside 
of IEP’. Roedd y rhan fwyaf o’r cofnodion a welsom yn adlewyrchu ymddygiad a lefelau risg y 
byddem fel arfer yn disgwyl iddynt arwain at amodau o dan Reol 45 (trefn dda neu 
ddisgyblaeth). Nid oedd yr holl benderfyniadau i leoli carcharorion yn yr uned A1 wedi’u 
goruchwylio gan reolwyr. Roedd landin A1 hefyd yn cael ei ddefnyddio i gadw carcharorion cyn 
eu symud i adeiniau eraill, fel estyniad i’r uned cadw ar wahân y drws nesaf, sy’n gymharol 
fach, ac, yn amhriodol, i gadw cleifion mewnol ar fyr rybudd pan oedd angen lle (gweler y prif 
argymhelliad CI55). 

Argymhellion 

1.41 Bod y dull o redeg y cynllun cymell ac ennill breintiau yn cael ei adolygu ac yr ymchwilir 
i’r canfyddiad gwael o’r cynllun ymysg carcharorion yn gyffredinol. 

1.42 Bod targedau cynnydd unigol yn cael eu gosod ar gyfer carcharorion sydd â statws 
sylfaenol yn y cynllun cymell ac ennill breintiau a’u bod yn cael digon o gyfle i ddangos 
gwelliant. 
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Disgyblaeth 
 
Canlyniadau disgwyliedig: 
Bod gweithdrefnau disgyblu’n cael eu defnyddio’n deg ac am reswm da. Bod carcharorion yn 
deall pam y maent yn cael eu disgyblu a’u bod yn gallu apelio yn erbyn unrhyw sancsiynau yn 
eu herbyn. 

1.43 Roedd nifer y dyfarniadau’n isel. Prin oedd y defnydd o rym ond nid oedd dadansoddi ar 
dueddiadau. Nid oedd nifer cyfartalog y carcharorion a oedd yn cael eu cadw ar wahân yn 
uchel ond roedd y trefniadau ar gyfer carcharorion yn yr uned yn brin iawn.  

Gweithdrefnau disgyblu 

1.44 Roedd nifer y dyfarniadau’n isel iawn o’i gymharu â charchardai tebyg (357 o’i gymharu â 774 
yn y chwe mis blaenorol). Y cyhuddiadau mwyaf cyffredin oedd bod ag eitemau a oedd heb eu 
hawdurdodi yn eu meddiant, gwrthod ufuddhau i orchmynion, a bygwth a defnyddio iaith 
sarhaus. 

1.45 Roedd ystafell ddyfarnu wedi’i sefydlu’n ddiweddar y tu allan i’r uned cadw ar wahân. Roedd 
wedi’i haddurno’n addas a’i threfnu i greu amgylchedd priodol. Roedd ei lleoli y tu allan i’r uned 
cadw ar wahân yn fodd i ddelio â’r canfyddiad cyffredin ymysg carcharorion bod dyfarniad yn 
sicr o arwain at eu lleoli yn yr uned cadw ar wahân. 

1.46 Roedd cyfarfod safoni dyfarniadau wedi’i sefydlu’n ddiweddar i ystyried data o ddyfarniadau ac 
i newid y tariff os oedd angen, ond nid oedd ansawdd y dyfarniadau’n cael ei sicrhau gan 
uwch-reolwr.  

Defnyddio grym 

1.47 Roedd nifer y digwyddiadau lle y defnyddiwyd grym yn llai nag mewn carchardai sy’n 
gymaryddion. Nid oedd data penodol yn cael eu coladu ar y defnydd o rym er mwyn 
dadansoddi tueddiadau, a’r unig oruchwyliaeth gan reolwyr oedd adolygu gwaith papur yn ôl yr 
angen. 

1.48 Roedd y cofnodion o’r defnydd o rym yn dda at ei gilydd a dim ond ychydig o gofnodion a oedd 
heb eu cwblhau, er nad oedd yn glir pwy a oedd yn gyfrifol am sicrhau eu bod wedi’u cwblhau 
na phwy a oedd wedi cynnal gwiriad rheoli. Nid oedd recordiadau fideo wedi’u gwneud o’r holl 
ddigwyddiadau lle’r oedd defnydd o rym wedi’i gynllunio ac nid oedd yr un o’r recordiadau 
wedi’i adolygu. Nid oedd camau i liniaru’r sefyllfa yn y recordiadau a welsom. 

1.49 Ni chafwyd unrhyw ddefnydd o lety arbennig ers dau achlysur ar ddechrau 2012 ac roedd y 
cofnodion ar gyfer y rhain wedi’u cwblhau’n briodol. 

Argymhellion 

1.50 Bod data ar y defnydd o rym yn cael eu coladu a’u dadansoddi’n rheolaidd i adnabod 
tueddiadau. 
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1.51 Bod recordiadau fideo yn cael eu gwneud o bob ymyriad sydd wedi’i gynllunio a’u bod 
yn cael eu hadolygu. 

Pwynt ynglŷn â’r trefniadau 

1.52 Rhaid i uwch aelod staff graffu’n ffurfiol ac yn rheolaidd ar y gwaith papur ar ddefnydd o rym. 

Cadw carcharorion ar wahân 

1.53 Roedd yr uned cadw ar wahân (yr uned gofal a chadw ar wahân) yn fach ac roedd ynddi 10 o 
gelloedd, gan gynnwys un gell letya a oedd heb ei dodrefnu. Roedd yr holl gelloedd yn cael eu 
gwylio’n barhaus drwy gamerâu teledu cylch caeedig mewnol, ac roedd hyn yn ddiangen ac yn 
ymyrgar. Roedd y celloedd yn lân gan mwyaf, ond roedd graffiti ar hyd y drysau ac roedd yr 
unedau toiled yn fudr, wedi’u gorchuddio â chen ac roedd rhai ohonynt heb sedd a/neu gaead . 

1.54 Pan fyddai’r uned yn llawn, byddai landin A1 (ar gyfer carcharorion sydd â statws sylfaenol yn 
y cynllun cymell ac ennill breintiau) yn cael ei ddefnyddio fel estyniad. Roedd dogfen gofnodi 
gynhwysfawr yn cael ei defnyddio i sicrhau bod carcharorion sydd wedi’u ‘cadw ar wahân’ yn 
cael eu rheoli ar y lefel briodol.  

1.55 Nid oedd nifer cyfartalog y carcharorion sy’n cael eu ‘cadw ar wahân’ yn uchel, sef tua 
phedwar y mis yn y chwe mis blaenorol, er bod y ffin rhwng y rheini sy’n cael eu cadw ar 
wahân a’r rheini sydd â statws sylfaenol yn frawychus o annelwig (gweler yr adran ar y cynllun 
cymell ac ennill breintiau a’r prif argymhelliad CI55).  

1.56 Roedd y trefniadau ar gyfer carcharorion yn yr uned yn brin iawn. Nid oedd unrhyw 
weithgarwch y tu allan i’r uned na hawl i gymryd rhan mewn gwasanaethau crefyddol, er bod 
aelodau’r gaplaniaeth yn ymweld â charcharorion a oedd wedi’u cadw ar wahân. Yn aml 
byddai carcharorion yn cyflawni eu hymarfer dyddiol (ar iard adain A neu adain F) ar eu pen eu 
hunain, ac nid oedd digon o ystyriaeth i unrhyw risg a oedd yn gysylltiedig.  

1.57 Nid oedd y cofnodion dyddiol yn cael eu cwblhau’n rheolaidd, gan gynnwys cofnodion am y 
defnydd o’r trefniadau ac, yn fwy pwysig, am y noson gyntaf yn yr uned cadw ar wahân. Roedd 
adolygiadau o dan Reol 45 wedi’u cwblhau’n brydlon ond nid oedd carcharorion yn cael eu 
hysbysu bob amser am y rhesymau dros barhau i’w cadw o dan Reol 45.  

1.58 Un cyfarfod o grŵp monitro ac adolygu’r uned cadw ar wahân a oedd wedi’i gynnal. Roedd y 
trefniadau’n newydd a heb wreiddio eto, fel nad oedd digon o ddata ar gael i ddadansoddi’r 
defnydd o drefniadau cadw ar wahân. 

Argymhellion 

1.59 Na fydd celloedd yr uned cadw ar wahân yn cael eu monitro â theledu cylch caeedig fel 
mater o drefn. 

1.60 Bod graffiti yn cael eu dileu yng nghelloedd yr uned cadw ar wahân, a bod toiledau’n 
cael eu glanhau’n drwyadl a’u hadnewyddu lle y bo angen. 

1.61 Ar ôl gwneud asesiad o risg, bod carcharorion yn cael ymarfer gyda’i gilydd, a bod 
gweithgareddau’n cael eu darparu ar gyfer y rheini sy’n destun gweithdrefnau hirdymor 
o dan Reol 45 lle bynnag y bo modd. 
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Pwyntiau ynglŷn â’r trefniadau 

1.62 Dylid cwblhau cofnodion dyddiol ar gyfer yr uned cadw ar wahân. 

1.63 Dylid rhoi hysbysiadau o dan Reol 45 yn brydlon. 

1.64 Dylid cynnal cyfarfodydd rheolaidd o grŵp monitro ac adolygu’r uned cadw ar wahân. 
 

Camddefnyddio sylweddau 
 
Canlyniadau disgwyliedig: 
Bod carcharorion sydd â phroblemau cyffuriau a/neu alcohol yn cael eu hadnabod yn y 
dderbynfa ac yn cael triniaeth a chymorth effeithiol drwy gydol eu cyfnod yn y ddalfa. 

1.65 Roedd y gofal clinigol a seicogymdeithasol yn foddhaol. Nid oedd y timau clinigol a 
seicogymdeithasol wedi’u hintegreiddio’n ddigonol. Roedd llai o wasanaethau ar gael gan y tîm 
seicogymdeithasol o ganlyniad i adleoli swyddogion. Roedd yr uned ymadfer cyffuriau yn 
effeithiol, ac roedd opsiynau ar gyfer gwaith grŵp yn datblygu, ond nid oedd carcharorion ar 
remand yn gallu cymryd rhan yng nghyfarfodydd Alcoholics Anonymous. 

1.66 Ar adeg yr arolygiad, roedd 110 o garcharorion yn cael triniaeth glinigol ac roedd 57 yn cael 
therapi amnewid cynnyrch opiwm (30 yn cael dosau lleihau a 27 yn cael dosau cynnal), roedd 
25 yn cymryd rhan mewn rhaglenni dadwenwyno bensodiasepin a 28 yn cael triniaeth 
dadwenwyno alcohol. Triniaeth dadwenwyno drwy ddefnyddio Lofexidine oedd y driniaeth 
fwyaf cyffredin i garcharorion newydd a oedd wedi defnyddio cyffuriau stryd yn y gymuned. Nid 
oedd therapi amnewid cynnyrch opiwm yn cael ei ddarparu fel mater o drefn. Roedd yn bosibl 
parhau â phresgripsiwn ar gyfer amnewid cynnyrch opiwm yn achos carcharorion newydd, ond 
dim ond am dri mis fel arfer, oni bai fod ystyriaethau ynghylch iechyd meddwl neu faterion 
acíwt eraill yn dangos bod angen parhau. Roedd triniaeth ddadwenwyno eilaidd ar gael. 

1.67 Roedd aelodau’r tîm seicogymdeithasol wedi darparu rhaglen hyfforddi a dosbarthu nalocson, 
sy’n wrthwenwyn i gynnyrch opiwm, ac roedd 411 o garcharorion wedi’u hyfforddi er Ionawr 
2011. Roedd y rhaglen yn hyfforddi carcharorion i chwistrellu gwrthwenwyn cynnyrch opiwm i 
gorff rhywun a oedd wedi cymryd gorddos. Byddai’r gwrthwenwyn yn cael ei roi i garcharorion 
wrth eu rhyddhau ac roedd tystiolaeth ddogfennol yn dangos bod o leiaf ddau fywyd wedi’u 
hachub o ganlyniad.  

1.68 Roedd ansawdd y gofal clinigol yn dda ond roedd y canlyniadau posibl ar gyfer carcharorion yn 
y tymor hir yn llai ffafriol am nad oedd digon o integreiddio rhwng y gwasanaethau clinigol a 
seicogymdeithasol. Yn aml nid oedd adolygiadau clinigol yn cynnwys y tîm seicogymdeithasol 
ac nid oedd gwybodaeth am newidiadau yn y dos amnewid cynnyrch opiwm yn cael ei rhannu 
bob amser. Oherwydd hyn roedd rhai carcharorion heb gael cymorth seicogymdeithasol 
pwysig ar gamau hanfodol yn eu rhaglen ddadwenwyno. Roedd y broblem hon wedi’i dwysáu 
ymhellach am nad oedd y tîm seicogymdeithasol yn cael mynediad i SystmOne (y cofnod 
clinigol electronig). 

1.69 Ar adeg yr arolygiad, roedd 244 o garcharorion yn llwyth achosion y tîm seicogymdeithasol, ac 
roedd y ffigur cyfartalog rhwng 240 a 280. Roedd y tîm yn cynnwys pum swyddog a oedd yn 
cael eu hadleoli’n rheolaidd. O ganlyniad i hyn roedd asesiadau pwysig o gamddefnyddwyr 
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sylweddau, sesiynau un i un a hyfforddiant ar ddefnyddio nalocson (gweler uchod) wedi cael 
eu canslo.  

1.70 Roedd yr uned ymadfer cyffuriau a oedd newydd ei sefydlu yn adain D yn gweithio’n dda, gan 
ddefnyddio cymorth gan gymheiriaid, gwaith grŵp o fodiwlau’r system triniaeth cyffuriau 
integredig, a staff disgyblu a oedd wedi’u dethol a’u hyfforddi’n arbennig ac a oedd yn uchel eu 
parch ymysg carcharorion. Roedd 59 o garcharorion yn yr uned hon ar adeg yr arolygiad, ac 
roedd yn ofynnol i bob un ohonynt lofnodi compact ar gyfer profion cyffuriau a chydymffurfio. 
Cawsom wybod gan garcharorion fod hyn yn gymorth mawr i aros yn rhydd o afael cyffuriau. 

1.71 Yn ein harolwg, roedd llai o garcharorion nag mewn sefydliadau tebyg (33% o’i gymharu â 
60%) wedi dweud eu bod wedi cael cymorth i ddelio â’u problemau alcohol. Roedd y dewis o 
ymyriadau a oedd ar gael i ddelio â phroblemau o’r fath yn cynnwys sesiynau un i un a gwaith 
grŵp, gan gynnwys y rhaglen Building Skills for Recovery. Byddai grwpiau Alcoholics 
Anonymous yn cael eu cynnal bob pythefnos, ond nid oeddent ar gael i garcharorion ar 
remand, ac mae’n bosibl bod hyn wedi cyfrannu at y canlyniadau gwael yn yr arolwg. 

1.72 Roedd carcharorion yn cael galw llinellau cymorth lleol ar ddefnyddio sylweddau ac iechyd 
meddwl yn rhad ac am ddim drwy’r system ffôn PIN.  

1.73 Byddai’r grŵp strategaeth cyffuriau yn cwrdd bob dau fis, ac roedd yn cynnwys cynrychiolaeth 
dda o bob rhan o’r sefydliad. Er hynny, nid oedd cyfeiriad strategol i’r cyfarfodydd ac nid oedd 
cynllun gweithredu i ategu’r strategaeth. Roedd dogfen y strategaeth yn gyfredol, er bod angen 
cynnal dadansoddiad o anghenion. 

Argymhellion  

1.74 Bod protocolau ac arferion ar gyfer cydweithio’n cael eu datblygu ymhellach rhwng y 
gwasanaeth camddefnyddio sylweddau clinigol a’r tîm seicogymdeithasol er mwyn 
sicrhau gwelliant mewn adolygiadau clinigol, cynllunio gofal a chydgysylltu gofal. 

1.75 Bod y tîm seicogymdeithasol yn cael mynediad i gofnod clinigol SystmOne. 

1.76 Na fydd y tîm seicogymdeithasol yn cael ei arallgyfeirio at ddyletswyddau disgyblu. 

Pwyntiau ynglŷn â’r trefniadau 

1.77 Dylai’r sefydliad gynnal ei ddadansoddiad o anghenion defnyddwyr sylweddau bob blwyddyn i 
sicrhau bod y ddarpariaeth o wasanaethau’n cyfateb i anghenion presennol y boblogaeth o 
garcharorion.  

1.78 Dylid diweddaru dogfen y strategaeth cyffuriau ac alcohol a chynnwys cynlluniau gweithredu 
manwl a mesurau perfformiad.  

Arferion da 

1.79 Roedd y tîm seicogymdeithasol wedi cynnal rhaglen hyfforddi a dosbarthu ar gyfer defnyddio’r 
gwrthwenwyn cynnyrch opiwm nalocson.  

1.80 Roedd carcharorion yn cael galw llinellau cymorth lleol ar ddefnyddio sylweddau ac iechyd 
meddwl yn rhad ac am ddim drwy’r system ffôn PIN. 
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Adran 2: Parch 

Unedau preswyl 
 
Canlyniadau disgwyliedig: 
Bod carcharorion yn byw mewn amgylchedd diogel, glân a gweddus lle y maent yn cael eu 
hannog i gymryd cyfrifoldeb personol drostynt eu hunain a’u heiddo. Bod carcharorion yn 
ymwybodol o reolau a rheolweithiau’r carchar sy’n hybu ymddygiad cyfrifol.  

2.1 Roedd celloedd a fwriadwyd ar gyfer un yn cael eu rhannu gan ddau ac roedd y rhain yn 
gyfyng. Roedd dodrefn digonol yn y celloedd ond ychydig ohonynt a oedd â chabinet â chlo. 
Roedd nifer o’r matresi o ansawdd gwael, fel yr oedd rhai o’r dillad a roddwyd gan y carchar. 
Roedd y sgriniau am rai o’r toiledau mewn celloedd yn annigonol. Nid oedd y polisi ar wahardd 
arddangos deunydd anweddus yn cael ei orfodi ac roedd graffiti mewn gormod o gelloedd. 
Roedd diffyg preifatrwydd mewn rhai o’r cawodydd cymunol ac roedd y mynediad iddynt yn 
gyfyngedig. Roedd problemau’n codi wrth ddarparu dillad a dillad gwely glân. Byddai 
ceisiadau’n cael eu trafod yn gyflym ac yn deg. 

2.2 Roedd y rhan fwyaf o’r celloedd a mannau cymunol allanol yn lân. Roedd dau garcharor yn y 
rhan fwyaf o gelloedd, gan gynnwys nifer a oedd wedi’u bwriadu’n wreiddiol ar gyfer un, felly 
roeddent yn gyfyng. Gwelwyd bod dodrefn digonol ynddynt ond ychydig ohonynt a oedd â 
chabinet â chlo. Roedd hyn yn peri pryder, yn enwedig yn achos y rheini sydd â meddyginiaeth 
yn eu meddiant. Roedd nifer o’r matresi a welsom o ansawdd gwael iawn ac nid oedd rhaglen 
ar gyfer eu cyfnewid. Cafwyd bod y sgriniau am rai toiledau o fewn celloedd yn wael ond roedd 
seddau a chaeadau ar y rhai a welsom.  

2.3 Roedd y polisi ar wahardd arddangos deunydd anweddus yn glir a phriodol ond nid oedd yn 
cael ei orfodi gan staff yr adeiniau. Gwelwyd posteri anweddus mewn gormod o gelloedd, ac 
roedd graffiti mewn celloedd eraill. 

2.4 Cafwyd bod y cawodydd cymunol yn lân ond nid oedd y rhan fwyaf ohonynt yn breifat. Roedd 
y cyfle i ddefnyddio cawodydd a ffonau’n gyfyngedig oherwydd prinder amser ar gyfer 
cymdeithasu (gweler yr adran ar amser y tu allan i’r gell).  

2.5 Yn ein harolwg, roedd llawer llai o garcharorion nag mewn carchardai lleol eraill wedi dweud 
eu bod yn gallu cael digon o ddillad addas a dillad gwely glân. Roedd y rhan fwyaf o 
garcharorion yn gorfod gwisgo dillad a roddwyd gan y carchar ac roedd rhai ohonynt o 
ansawdd gwael. Byddai’r rhan fwyaf o garcharorion yn mynd mor bell â golchi dillad a roddwyd 
gan y carchar yn y sinc er mwyn cadw dillad a oedd yn eu ffitio.  

2.6 Roedd ffurflenni cais ar gael yn rhwydd ond ni roddid copïau dyblyg i garcharorion i’w cadw, fel 
y gallent holi am hynt eu cais. Dywedodd y rhan fwyaf o garcharorion, a mwy nag mewn 
carchardai lleol eraill, fod ceisiadau’n cael eu trafod yn gyflym.  

2.7 Roedd peiriannau cyfieithu electronig (Logiplex) yn yr adeiniau a oedd yn cyfieithu gwybodaeth 
yn effeithiol i nifer o ieithoedd, gan gynnwys y Gymraeg.  
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Argymhellion 

2.8 Na fydd celloedd sydd wedi’u bwriadu ar gyfer un yn cael eu rhannu gan ddau 
garcharor. 

2.9 Bod sgriniau digonol yn cael eu gosod am doiledau mewn celloedd a bod preifatrwydd 
digonol mewn cawodydd cymunol. 

2.10 Bod y polisi ar wahardd arddangos deunydd anweddus yn cael ei orfodi a bod graffiti yn 
cael eu dileu. 

2.11 Bod carcharorion yn cael digon o ddillad a dillad gwely ar gyfer yr wythnos, gan 
gynnwys dillad cynnes yn y gaeaf.  

Pwyntiau ynglŷn â’r trefniadau 

2.12 Dylai cabinet â chlo fod ar gael i garcharorion. 

2.13 Dylid cael matresi yn lle rhai sydd o ansawdd gwael.  

 
Cysylltiadau rhwng staff a charcharorion 
 
Canlyniadau disgwyliedig: 
Bod staff yn trin carcharorion â pharch drwy gydol eu cyfnod yn y ddalfa, a’u bod yn cael eu 
cymell i gymryd cyfrifoldeb dros eu gweithredoedd a’u penderfyniadau eu hunain. 

2.14 Dywedodd y rhan fwyaf o garcharorion fod staff yn eu trin â pharch, ac roedd y rhyngweithio a 
welsom yn anffurfiol a chyfeillgar gan mwyaf. Roedd goruchwyliaeth dda gan staff. Roedd y 
rhan fwyaf o’r carcharorion yn cael bod eu swyddog personol o gymorth iddynt. Roedd 
ansawdd y cofnodion achos gan swyddogion personol yn gymysg ac yn wael neu heb eu 
gwneud yn rhy aml. 

2.15 Yn ein harolwg, dywedodd 76% o garcharorion fod staff yn eu trin â pharch, ac roedd hyn yn 
gyson â’r ffigur ar gyfer sefydliadau sy’n gymaryddion. Gwelsom ryngweithio a oedd yn 
gyfeillgar ac anffurfiol gan mwyaf ond roedd gormod o staff yn cyfeirio at garcharorion wrth eu 
cyfenw yn unig. Cafwyd goruchwylio da gan staff ar garcharorion yn ystod amser cymdeithasu 
ac wrth symud o gwmpas y carchar. Byddai fforymau carcharorion yn cwrdd yn rheolaidd ac yn 
trafod amrywiaeth eang o faterion, a byddai camau perthnasol yn cael eu cymryd.  

2.16 Dywedodd ychydig llai na hanner y carcharorion fod ganddynt swyddog personol, ac mae hyn 
yn gyson â’r ffigur ar gyfer sefydliadau sy’n gymaryddion. Roedd dwy ran o dair o’r 
carcharorion hyn yn cael bod y swyddog personol o gymorth iddynt. 

2.17 Ychydig o gofnodion a oedd wedi’u gwneud gan swyddogion personol yn P-Nomis (nodiadau 
achos electronig) ac roedd y rheini a welsom yn gyfyngedig o ran eu cynnwys a heb 
ganolbwyntio ar gynnydd na materion personol. Mewn gormod o achosion nid oedd y swyddog 
personol wedi gwneud cofnodion. Roedd proses sicrhau ansawdd wedi’i sefydlu’n ddiweddar a 
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oedd yn darparu gwybodaeth yn uniongyrchol i swyddogion personol a’u rheolwyr: roedd y 
broses hon wedi tynnu sylw at y materion yr ydym wedi’u nodi.  

Argymhelliad 

2.18 Bod cofnodion achos yn cael eu gwneud i ddangos cysylltiad rheolaidd ac ystyrlon â 
swyddogion personol. 

 

Cydraddoldeb ac amrywiaeth 
 
Canlyniadau disgwyliedig: 
Bod y carchar yn amlygu dull clir a chydgysylltiedig o ddileu gwahaniaethu, hyrwyddo 
canlyniadau teg a meithrin cysylltiadau da, ac yn sicrhau na fydd unrhyw garcharor o dan 
anfantais annheg. Bydd hyn wedi’i seilio ar brosesau effeithiol i ganfod a datrys unrhyw 
anghydraddoldeb. Bydd yr anghenion penodol ar gyfer pob nodwedd warchodedig3 yn cael eu 
cydnabod a’u diwallu: mae’r rhain yn cynnwys cydraddoldeb hil, cenedligrwydd, crefydd, 
anabledd (gan gynnwys anableddau ac anawsterau corfforol, meddyliol a dysgu), rhywedd, 
materion trawsrywiol, cyfeiriadedd rhywiol ac oed. 

2.19 Nid oedd canolbwynt strategol na mewnbwn gan reolwyr ar gyfer y ddarpariaeth cydraddoldeb. 
Er hynny, roedd y ddarpariaeth yn effeithiol at ei gilydd, ac roedd gwasanaethau i grwpiau 
lleiafrifol wedi’u cydgysylltu’n dda. Roedd fforymau cymorth ffurfiol ar gyfer y rhan fwyaf o 
grwpiau lleiafrifol. Yn yr ymatebion i’n harolwg, roedd barn y carcharorion o gefndir pobl dduon 
a lleiafrifoedd ethnig yn fwy negyddol nag ymhlith eu cymheiriaid gwyn mewn nifer o feysydd. 
Byddai carcharorion a oedd yn wladolion tramor yn cael cymorth da a mynediad at staff 
Asiantaeth Ffiniau’r DU. Roedd y ddarpariaeth ar gyfer carcharorion ag anabledd yn rhesymol 
ond prin oedd y gweithgarwch ar gyfer carcharorion hŷn. 

Rheolaeth strategol 

2.20 Nid oedd canolbwynt strategol i’r ddarpariaeth cydraddoldeb na mewnbwn gan uwch-reolwyr. 
Er hynny, roedd staff cydraddoldeb yn sicrhau bod gwasanaethau wedi’u cydgysylltu’n dda a 
bod grwpiau cymorth ffurfiol ar gael. 

2.21 Roedd y strategaeth cydraddoldeb yn gynhwysfawr ac yn cwmpasu’r holl nodweddion 
gwarchodedig. Roedd y presenoldeb yng nghyfarfodydd y tîm gweithredu amrywiaeth a 
chydraddoldeb yn wael iawn, er bod uwch-reolwyr wedi’u dynodi’n aelodau staff arweiniol ar 
gyfer pob un o’r nodweddion gwarchodedig. Nid oedd cynrychiolwyr y carcharorion yn dod i’r 
cyfarfodydd. Roedd y data a fyddai’n cael eu dadansoddi yn y cyfarfodydd yn ymwneud â hil 
yn bennaf ac nid oedd monitro ar fynediad a thriniaeth gyfartal ar gyfer carcharorion o grwpiau 
lleiafrifol (ar wahân i sylw i gwynion). Roedd cofnodion yn dangos mai prin oedd y camau 
gweithredu a oedd wedi’u nodi i ddelio ag unrhyw broblemau a nodwyd. 

                                                 
 

3 Y meysydd y mae’n anghyfreithlon gwahaniaethu ar eu sail  (Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, 
2010). 
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2.22 Byddai cynrychiolwyr cydraddoldeb y carcharorion o bob adain yn dod i gyfarfodydd misol â’r 
tîm cydraddoldeb ac roedd cofnodion yn dangos bod camau wedi’u cymryd ar faterion a 
godwyd gan garcharorion yn y fforwm hwn ac mewn fforymau cymorth.  

2.23 Roedd ffurflenni cofnodi digwyddiadau gwahaniaethol (DIRF) ar gael yn rhwydd. Nifer bach 
iawn (12) a oedd wedi’i dderbyn yn y chwe mis blaenorol, ond cafwyd ymchwil o safon weddol 
dda i’r materion a godwyd ynddynt ac roedd y broses craffu mewnol yn ddigonol. Roedd 
proses craffu allanol yn cael ei darparu bob blwyddyn gan sefydliad cydraddoldeb lleol. 

Argymhelliad 

2.24 Bod blaenoriaeth yn cael ei rhoi i lywodraethu a goruchwyliaeth gan reolwyr dros 
amrywiaeth a bod y ffordd y mae grwpiau lleiafrifol yn cael eu trin, a’u gallu i gael gafael 
ar wasanaethau, yn cael eu monitro a bod camau’n cael eu cymryd yn ôl yr angen.  

Nodweddion gwarchodedig 

2.25 Byddai’r tîm cydraddoldeb yn gweld pob un o’r carcharorion newydd ac wedyn yn coladu 
gwybodaeth berthnasol, a gallai carcharorion ddatgan unrhyw nodweddion gwarchodedig yn 
gyfrinachol. Roedd staff cydraddoldeb a mewnwyr (carcharorion sy’n egluro bywyd y carchar i 
garcharorion newydd) yn rhoi gwybod am y cymorth a oedd ar gael. Roedd sefydliad lleol, 
Gwalia, yn darparu cymorth ailsefydlu i grwpiau lleiafrifol, gan gynnwys darparu tai.  

2.26 Tua 14% o boblogaeth y carchar a oedd o gefndir pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig. Yn ein 
harolwg, roedd ymateb y grŵp hwn yn fwy negyddol na’u cymheiriaid gwyn mewn nifer o 
feysydd. Er enghraifft, dywedodd mwy ohonynt eu bod wedi teimlo’n anniogel ar ryw adeg yn y 
carchar (39% o’i gymharu â 24%), eu bod yn teimlo’n anniogel ar y pryd (18% o’i gymharu ag 
8%) a’u bod wedi’u herlid gan staff (39% o’i gymharu â 24%). Roedd proses monitro hil y 
carchar wedi nodi rhai pryderon a chafwyd ymchwil i’r rhain.  

2.27 Yn ein harolwg, dywedodd 5% o garcharorion eu bod yn Sipsiwn, Roma neu Deithwyr. Roedd 
y gaplaniaeth yn darparu grŵp cymorth wythnosol ar gyfer y carcharorion hyn, ac roedd nifer 
da yn dod iddo. Roedd cymorth ailsefydlu ar gyfer y grŵp hwn a charcharorion o gefndir pobl 
dduon a lleiafrifoedd ethnig yn cael ei ddarparu gan Ihsaan Social Support Association (ISSA) 
Wales drwy ei phrosiect New Leaf.  

2.28 Roedd ychydig mwy na 7% o’r boblogaeth yn wladolion tramor. Ar adeg yr arolygiad, roedd 
wyth carcharor yn cael eu dal o dan bwerau mewnfudo yn unig (IS91s) wedi i dymor eu 
dedfryd ddod i ben, a’r cyfnod cadw hiraf oedd tair blynedd ar ôl y dyddiad rhyddhau. Roedd y 
tîm cydraddoldeb wedi cadw mewn cysylltiad â staff Asiantaeth Ffiniau’r DU ynghylch y grŵp 
hwn o garcharorion, a gellid priodoli’r oedi wrth ddelio â nhw i’r Asiantaeth Ffiniau. Roedd 
carcharorion sy’n wladolion tramor yn gallu cael cyngor annibynnol ar fewnfudo a gweld staff yr 
Asiantaeth Ffiniau a oedd yn ymweld â’r carchar yn rheolaidd .  

2.29 Roedd y strategaeth ar gyfer gwladolion tramor yn gynhwysfawr ond nid oedd pob agwedd arni 
wedi’i rhoi ar waith. Roedd galwadau ffôn i fod i gael eu darparu am ddim yn awtomatig i 
garcharorion sy’n wladolion tramor ond cawsom mai dim ond pump o blith mwy na 40 o 
garcharorion a oedd wedi cael galwadau ffôn am ddim a’i bod yn ofynnol iddynt wneud cais 
bob mis, gyda phrawf nad oeddent yn cael ymweliadau. 

2.30 Gwelsom mai ychydig o’r wybodaeth a oedd wedi’i harddangos a oedd mewn ieithoedd heblaw 
Saesneg ond gallai carcharorion gael gafael ar wybodaeth brintiedig ac electronig yn eu hiaith 
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eu hunain drwy beiriannau cyfieithu electronig (gweler yr adran ar unedau preswyl). Byddai 
staff cydraddoldeb yn defnyddio gwasanaethau cyfieithu ar y pryd proffesiynol dros y ffôn yn 
rheolaidd. 

2.31 Yn ein harolwg, nododd 21% o garcharorion fod ganddynt anabledd ac roedd y carchar wedi 
adnabod yr holl garcharorion a oedd wedi datgan rhyw fath o anabledd wrth eu derbyn neu’n 
ddiweddarach. Roedd y ddarpariaeth ar gyfer carcharorion o’r fath yn rhesymol ac roedd 
cynlluniau gofal ar gyfer y rheini a oedd yn yr adran gofal iechyd. Nid oedd angen cynllun gofal 
ar unrhyw garcharorion yn yr unedau preswyl eraill. Roedd yr ychydig garcharorion y byddai 
angen cymorth arnynt mewn argyfwng wedi’u hadnabod ac roedd cynlluniau ymadael brys 
personol wedi’u datblygu. Nid oedd unrhyw ofalwyr ar gyfer carcharorion ond nid oedd yn 
ymddangos bod angen amdanynt ar adeg yr arolygiad. Roedd addasiadau wedi’u gwneud 
mewn rhai celloedd ac roedd cymhorthion fel dogfennau print bras a chanllawiau wedi’u 
darparu i garcharorion lle’r oedd angen.  

2.32 Roedd 48 o garcharorion dros 50 oed, ac roedd yr hynaf yn 80 oed. Nid oedd darpariaeth gofal 
ffurfiol na gweithgareddau ar gyfer carcharorion hŷn, ac roedd y rheini y buom yn siarad â nhw 
a oedd yn cael eu cadw heb gloi eu drws yn ystod y diwrnod craidd a heb waith yn cwyno am 
ddiflastod (gweler yr adran ar amser y tu allan i’r gell).  

2.33 Yn ein harolwg, nododd 2% o garcharorion eu bod yn hoyw neu’n ddeurywiol. Roedd y 
gaplaniaeth yn cynnal grŵp cefnogi wythnosol i bobl lesbiaid, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol a 
byddai cynrychiolwyr o Gwalia yn bresennol. Roedd proses a oedd yn cynnwys cynadleddau 
achos a chynllun gofal ar gyfer rheoli carcharorion trawsrywiol, ac roedd un carcharor o’r fath 
wedi byw’n llwyddiannus yn yr adeiniau preswyl yn y misoedd blaenorol. 

Argymhellion 

2.34 Y cymerir camau pellach i ymchwilio i ganfyddiadau negyddol gan garcharorion o 
gefndir pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig er mwyn eu deall. 

2.35 Bod galwadau ffôn misol am ddim yn cael eu darparu’n ddi-ffael i garcharorion sy’n 
wladolion tramor. 
 

Ffydd a gweithgarwch crefyddol 
 

Canlyniadau disgwyliedig: 
Bod pob carcharor yn gallu dilyn ei grefydd yn llawn ac yn ddiogel. Bod y gaplaniaeth yn 
chwarae rhan lawn ym mywyd y carchar ac yn cyfrannu at y gofal a’r cymorth cyffredinol ar 
gyfer carcharorion a hefyd at eu hailsefydlu.  

2.36 Roedd y cyfleusterau a’r mynediad ar gyfer ffydd yn dda ar gyfer pob crefydd ac roedd y 
gaplaniaeth wedi integreiddio’n dda â threfniadau’r carchar. 

2.37 Roedd  y cyfleusterau ar gyfer ffydd yn cynnwys capel ac ystafell aml-ffydd, ac roedd y 
mynediad iddynt yn dda. Darparwyd ar gyfer pob crefydd sydd yn y carchar. Byddai tîm y 
gaplaniaeth yn cwrdd â’r holl garcharorion newydd ac yn sicrhau bod y rheini a oedd am 
fynychu gwasanaethau’n cael gwneud hynny. Os na fyddai carcharor yn gallu mynychu 
cyfarfod addoli, un ai oherwydd salwch neu am ei fod yn cael ei gadw ar wahân, byddai aelod 
o’r gaplaniaeth o’r un ffydd ag ef yn dod i’w weld yn ei fan preswyl. 
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2.38 Roedd y tîm wedi’i integreiddio’n dda â’r trefniadau. Byddent yn bresennol mewn cyfarfodydd 
allweddol ac yn darparu nifer o weithgareddau ffydd ychwanegol, gan gynnwys dosbarthiadau 
astudio a’r gallu i gael ci o dan gynllun yr elusen Pet as Therapy (PAT) ar gyfer y carcharorion 
sy’n fwyaf agored i niwed. Byddent yn ymweld bob wythnos â’r holl garcharorion a oedd yn 
cael eu monitro dan y gweithdrefnau asesu, gofal yn y carchar a gwaith tîm (ACCT), a 
gwelsom dystiolaeth bod cymorth bugeiliol sylweddol yn cael ei roi i garcharorion a’u teuluoedd 
ar adegau o brofedigaeth.  

2.39 Gwelwyd bod cysylltiadau effeithiol â grwpiau ffydd cymunedol lleol, a byddai eu cynrychiolwyr 
yn dod i’r carchar ac yn cyfrannu i wasanaethau. Ymhlith y rhain yr oedd y mosg lleol, a oedd 
yn rhan-ariannu’r caplan Mwslimaidd yn y carchar; Victory Outreach UK, elusen Gristnogol a 
oedd yn darparu gwirfoddolwyr; prosiect fferm Vision of Hope lle’r oedd cyn-garcharorion yn 
gallu cael lleoliadau gwaith; a’r prosiect newydd Changing Leaf ar gyfer mentora carcharorion 
o gefndir pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig yn ôl yn y gymuned. 
 

Cwynion 
 
Canlyniadau disgwyliedig: 
Bod gweithdrefnau cwynion effeithiol ar waith ar gyfer carcharorion, sy’n hawdd eu cyrraedd, yn 
hawdd eu defnyddio ac yn ymateb yn amserol. Bod carcharorion yn teimlo na fyddant yn 
wynebu canlyniadau ar ôl defnyddio’r gweithdrefnau hyn a’u bod yn ymwybodol o’r weithdrefn 
apelio. 

2.40 Roedd nifer y cwynion a gyflwynwyd yn isel ac roedd llai o garcharorion nag mewn sefydliadau 
sy’n gymaryddion wedi dweud ei bod yn hawdd gwneud cwyn. Er hynny, roedd y cwynion a 
gyflwynwyd wedi’u trafod yn gyflym ac yn deg. Roedd gwelliannau a gafwyd er mwyn creu 
mwy o ymddiriedaeth yn y system ymysg carcharorion yn cael effaith gadarnhaol. Roedd y 
dadansoddi ar ddata yn dda. 

2.41 Roedd nifer y cwynion a gyflwynwyd yn y chwe mis blaenorol yn isel iawn, sef tua un rhan o 
dair o’r ffigur cyfartalog ar gyfer carchardai lleol. Dywedodd llai o lawer o garcharorion nag 
mewn sefydliadau sy’n gymaryddion (39% o’i gymharu â 55%) ei bod yn hawdd gwneud cwyn 
ond roedd nifer tebyg i’r cymharydd wedi dweud bod cwynion yn cael eu trafod yn deg ac yn 
gyflym.  

2.42 Cafwyd gwelliannau yn y system gwynion yn Rhagfyr 2012 ac roedd data o’r tri mis dilynol yn 
dangos cynnydd sylweddol yn nifer y cwynion a gyflwynwyd. Roedd hyn yn awgrymu bod mwy 
o ymddiriedaeth yn y system.  

2.43 Byddai data am gwynion yn cael eu dadansoddi bob mis, er mwyn ymchwilio i faterion a oedd 
wedi codi a thueddiadau. Roedd yr ymatebion i gwynion a welsom yn barchus ac amserol ond 
roedd rhai heb ddelio’n llawn â’r mater a godwyd. 

Pwynt ynglŷn â’r trefniadau 

2.44 Dylid ymateb yn llawn i’r materion a godir mewn cwynion. 
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Hawliau cyfreithiol 
 
Canlyniadau disgwyliedig: 
Bod carcharorion yn llwyr ymwybodol o’u dedfryd neu delerau remandio ac yn eu deall, wrth 
gyrraedd ac wrth ymadael. Bod carcharorion yn cael cymorth gan staff y carchar i arfer eu 
hawliau cyfreithiol yn rhydd.  

2.45 Roedd gwasanaethau cyfreithiol wedi’u datblygu’n dda ac roedd dewis llawn o wasanaethau ar 
gael. 

2.46 Roedd tîm o dri swyddog yn darparu gwasanaeth hawliau cyfreithiol cynhwysfawr. Byddai un 
swyddog yn mynd i’r llys ynadon lleol bob diwrnod i geisio dargyfeirio troseddwyr o’r ddalfa 
drwy ddarparu llety drwy Stonhams.  

2.47 Byddai’r tîm gwasanaethau cyfreithiol yn cwrdd â phob carcharor newydd ac yn sicrhau ei fod 
yn cael gweld cyfreithiwr a’i fod yn fodlon ar ei ddarpariaeth gyfreithiol. Roedd y tîm hefyd yn 
darparu gwybodaeth brintiedig i garcharorion a oedd wedi dewis eu cynrychioli eu hunain ac i’r 
rheini sy’n cymryd rhan mewn achosion sifil neu deulu.  

 

Gwasanaethau iechyd 
 

Canlyniadau disgwyliedig: 
Bod carcharorion yn cael gofal gan wasanaeth iechyd sy’n asesu ac yn diwallu eu hanghenion 
iechyd tra byddant yn y carchar ac yn hyrwyddo parhad gofal iechyd a chymdeithasol ar ôl eu 
rhyddhau. Bod safon y gwasanaeth iechyd a ddarperir yn cyfateb i’r hyn y gall carcharorion ei 
ddisgwyl mewn mannau eraill yn y gymuned.  

2.48 Cafwyd gwelliannau sylweddol yn y gwasanaethau iechyd ac roeddent yn darparu gofal o 
ansawdd uchel. Roedd y gallu i gael gafael ar y gwasanaethau wedi gwella mewn rhai 
meysydd ond roedd amseroedd aros hir ar gyfer rhai apwyntiadau. Roedd yr amrywiaeth o 
glinigau’n briodol i boblogaeth y carchar ond roedd y cyfraddau presenoldeb mewn clinigau yn 
y ganolfan gofal iechyd yn wael ac nid oedd strategaeth hybu iechyd. Roedd y gwasanaethau 
fferylliaeth yn foddhaol ac roedd y gwasanaethau deintyddol o ansawdd da ond roedd gormod 
o gleifion yn colli apwyntiadau, ac roedd yr amseroedd aros yn hir. Roedd gofal iechyd meddwl 
da ar gael, gan gynnwys y gallu i weld seiciatrydd amser llawn. 

Trefniadau llywodraethu 

2.49 Roedd perthynas dda rhwng y tîm gwasanaethau iechyd a’r comisiynwyr, ac roedd y 
llywodraethwr a’r cyfarwyddwr clinigol yn cymryd rhan, fel bod y trefniadau partneriaeth yn 
dda. Ar ôl ad-drefnu a phenodi uwch staff gwasanaethau iechyd yn ddiweddar roedd safon y 
gofal iechyd wedi gwella’n sylweddol. Byddai’r rheolwr gofal iechyd yn cydweithio’n agos â’r 
cyfarwyddwr clinigol, gan reoli tîm mawr o staff a oedd yn gweithio’n dda gyda’i gilydd. Roedd 
yr asesiad diweddaraf o anghenion iechyd yn hen, gan ei fod wedi’i gwblhau yn 2010.  

2.50 Yn ein harolwg, roedd carcharorion yn llai bodlon o lawer na’r rheini mewn carchardai sy’n 
gymaryddion ar ansawdd cyffredinol y gwasanaethau iechyd a dywedwyd wrthym fod 
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amseroedd aros hir ar gyfer rhai apwyntiadau. At ei gilydd, roedd y carcharorion y buom yn 
siarad â nhw yn canmol ansawdd y gofal ar ôl ei gael, ac roedd y rheini a fu’n gleifion mewnol 
yn fodlon iawn ar lefel y gofal a gafwyd. Roedd gwasanaeth ar gael bob awr o’r dydd a’r nos 
mewn canolfan gofal iechyd fawr bwrpasol ac mewn tri man triniaeth yn yr adeiniau. Roedd y 
ganolfan gofal iechyd fawr yn lân ac wedi’i chyfarparu’n dda ar gyfer cleifion mewn clinigau a 
chleifion mewnol. Roedd y mannau triniaeth yn yr adeiniau yn llawer mwy elfennol ac wedi’u 
dodrefnu’n wael. 

2.51 Roedd yr amrywiaeth o glinigau’n briodol i boblogaeth y carchar. Roedd y tîm gofal sylfaenol 
yn cynnwys nyrs arweiniol i ofalu am garcharorion hŷn. Byddai’r tîm hefyd yn darparu 
gwasanaethau iechyd meddwl sylfaenol. Roedd y darparwr gofal iechyd wedi hybu datblygiad 
proffesiynol y staff ac roedd yr holl staff wedi derbyn hyfforddiant gorfodol yn brydlon. 

2.52 Roedd dau feddyg teulu wedi’u contractio gan y bwrdd iechyd lleol i ddarparu clinigau drwy 
gydol yr wythnos, gan gynnwys bore Sadwrn. Byddent hefyd yn darparu’r gwasanaeth y tu 
allan i oriau, gan sicrhau gofal mwy parhaus i gleifion yn ôl yr angen. Roedd fferyllydd amser 
llawn a dau dechnegydd fferyllol wedi’u cyflogi ar y safle ac roeddent yn darparu nifer o 
wasanaethau fferylliaeth. Roedd dau ddeintydd, therapydd deintyddol a nyrsys deintyddol yn 
darparu chwe sesiwn deintyddol bob wythnos. Roedd y ddarpariaeth a oedd ar gael pan 
fyddai’r deintyddion ar eu gwyliau’n gyfyngedig ac roedd y darparwr ar ganol y broses o 
recriwtio deintydd ychwanegol. 

2.53 Roedd cofnodion clinigol electronig y cleifion wedi’u trosglwyddo i SystmOne (y cofnod clinigol 
electronig) yn y flwyddyn flaenorol, ac roedd yn cael ei ddefnyddio’n effeithiol. Byddai 
cyfarfodydd yn cael eu cynnal yn rheolaidd i’r staff i roi gwybod iddynt am ganllawiau 
cenedlaethol ar gyfer darparu gofal iechyd. Roedd cyfarpar dadebru brys yn y ganolfan gofal 
iechyd, yn ystafell driniaeth y ganolfan a’r ystafell driniaeth yn adain F. Roedd y cyfarpar yn 
cynnwys diffribrilwyr allanol, ac roedd un ychwanegol o’r rhain yn y gampfa. Roedd yr holl 
gyfarpar yn cael ei archwilio bob wythnos, gan gynnwys y diffribilwyr allanol a ddylai gael eu 
harchwilio bob diwrnod, ac roedd yr archwiliadau wedi’u cofnodi. Roedd staff disgyblu a staff 
sifil wedi’u hyfforddi i roi cymorth cyntaf, ac roedd naw o’r rhain wedi’u hyfforddi i ddefnyddio’r 
diffribrilwyr allanol hefyd. 

2.54 Roedd cynrychiolwyr carcharorion o’r adeiniau wedi’u hyfforddi’n hyrwyddwyr gofal iechyd, ar y 
cyd â staff y gampfa. Byddent yn cwrdd bob mis i drafod materion a oedd yn ymwneud â gofal 
iechyd a hybu iechyd. Nid oedd strategaeth hybu iechyd wedi’i datblygu a phrin oedd y 
wybodaeth o gwmpas y carchar am wasanaethau gofal iechyd a materion hybu iechyd. Roedd 
clinigau ar gael ar gyfer sgrinio ac atal clefydau ac roedd polisïau ar gyfer rheoli clefydau 
trosglwyddadwy. Byddai carcharorion yn cyflwyno hyd at 40 o gwynion ynghylch gofal iechyd 
bob mis. Roedd y rhain yn ymwneud yn bennaf â’u meddyginiaeth neu amseroedd 
apwyntiadau. Roedd cwynion yn cael eu rheoli’n dda ac ymatebion yn cael eu rhoi’n gyflym ac 
yn sensitif. 

Argymhellion 

2.55 Bod ystafelloedd triniaeth yr adeiniau’n cael eu hadnewyddu er mwyn dilyn canllawiau 
ar reoli heintiau. 

2.56 Bod asesiad o anghenion iechyd cyfredol yn cael ei gomisiynu. 

2.57 Bod diffibrilwyr allanol awtomatig yn cael eu harchwilio bob diwrnod. 



CEM Caerdydd  39

2.58 Bod strategaeth hybu iechyd yn cael ei datblygu. 

Darparu gofal (iechyd corfforol) 

2.59 Roedd dwy ystafell gofal iechyd ar gael yn y dderbynfa lle’r oedd cyfleusterau boddhaol ar 
gyfer y broses sgrinio. Byddai’r holl garcharorion yn cael archwiliad sgrinio gofal iechyd mwy 
cynhwysfawr y diwrnod ar ôl cyrraedd. Roedd taflen wybodaeth wedi’i darparu ynghylch 
gwasanaethau gofal iechyd ond dim ond fersiwn Saesneg a oedd ar gael. Byddai meddyg 
teulu’n gweld cleifion o fewn saith diwrnod, neu’n gynt os oedd angen. Nid oedd y cyfraddau 
presenoldeb ar gyfer y clinigau yn y ganolfan gofal iechyd yn dda ond roedd y rhai ar gyfer 
ystafelloedd triniaeth yr adeiniau’n well. Byddai nifer o gleifion yn cael eu hebrwng ar y tro i’r 
clinigau a byddent yn aros ar feinciau anghyfforddus mewn ystafelloedd cadw diaddurn heb 
ddim deunydd darllen i lenwi’r amser wrth ddisgwyl, a hynny am gyfnodau hir yn aml. 

2.60 Byddai meddyg teulu neu nyrs yn gweld carcharorion yn yr uned cadw ar wahân bob diwrnod 
ond dywedwyd wrthym ei bod yn anodd i garcharorion gael eu gweld gan y tîm iechyd meddwl. 
Roedd staff y gampfa yn cyfrannu at hyrwyddo ffyrdd iach o fyw ac roedd amrywiaeth eang o 
glinigau ar gyfer sgrinio, brechu a rhoi’r gorau i ysmygu. Roedd condomau ar gael gan staff 
gwasanaethau iechyd. Byddai carcharorion a oedd ag angen apwyntiad ysbyty allanol yn cael 
eu rheoli’n dda ac roedd digon o hebryngwyr ar gael i ateb y galw.  

2.61 Roedd yr uned cleifion mewnol yn cynnwys 20 o gelloedd sengl ac un gell ddwbl. Roedd y 
celloedd yn llawn yn ystod yr arolygiad a dywedwyd wrthym fod hyn yn arferol. Roedd pedair 
cell fwy diogel a oedd yn cael eu defnyddio i gadw golwg cyson ar garcharorion pan oedd 
angen. Byddai tîm rheolaidd o nyrsys a staff disgyblu yn darparu lefel uchel o ofal. Roedd yr 
uned wedi’i threfnu’n dda ac roedd yr amgylchedd yn dawel a therapiwtig. Byddai celloedd y 
carcharorion yn cael eu gadael heb eu cloi gan mwyaf yn ystod y dydd ac roeddent yn cael 
mynd i ystafell ar gyfer gwaith cydosod syml, i wneud eitemau fel ffitiadau plymio, ac roedd y 
gweithgarwch hwn yn boblogaidd a llesol. Roedd man agored mawr ar gyfer cymdeithasu a 
phrydau bwyd. Roedd yr iard ymarfer wedi’i throi’n ardd fawr a oedd yn cael ei defnyddio’n 
rheolaidd gan y cleifion a oedd yn gallu gwneud hynny. 

Argymhelliad 

2.62 Bod yr holl garcharorion yn gallu cael gwasanaethau iechyd meddwl sylfaenol ac 
eilaidd. 

Pwyntiau ynglŷn â’r trefniadau 

2.63 Dylai gwybodaeth gofal iechyd fod ar gael mewn amryw o ieithoedd. 

2.64 Dylid adolygu’r cyfraddau presenoldeb ac ymdrechu i leihau’r amser sy’n cael ei wastraffu 
drwy golli apwyntiadau. 

2.65 Ni ddylai carcharorion gael eu cadw am gyfnodau hir yn yr ystafelloedd cadw yn y ganolfan 
gofal iechyd a dylid rhoi gwybodaeth ar gyfer cleifion iddynt a deunydd darllen i lenwi’r amser 
wrth ddisgwyl am apwyntiad. 
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Fferylliaeth 

2.66 Roedd meddyginiaeth yn cael ei chyflenwi’n amserol gan y fferyllfa fewnol. Byddai’r fferyllydd 
yn cynnal clinig wythnosol ar gyfer mân anhwylderau ond nid oedd yn gwneud adolygiadau o 
feddyginiaeth. Nid oedd yr holl ffynonellau cyfeirio’n gyfredol. Roedd y trefniadau ar gyfer 
rheoli meddyginiaethau a llywodraethu clinigol yn rhagorol gan mwyaf, er nad oedd cofnodion 
tymheredd yr oergelloedd yn yr adeiniau’n cael eu cwblhau bob diwrnod ac roedd rhai o’r 
tymereddau a gofnodwyd yn uwch na’r amrediad priodol. Roedd polisi ar gyfer cadw 
meddyginiaeth ym meddiant carcharorion ond nid oedd yn cael ei ddilyn bob amser ac nid 
oedd wedi’i ddiweddaru ar ôl cyflwyno SystmOne. Nid oedd yr asesiadau risg ar gyfer cadw 
meddyginiaeth ym meddiant carcharorion wedi’u cofnodi ar SystmOne ym mhob achos. Roedd 
rhestr o feddyginiaethau a ffefrir wrth ragnodi wedi’i chadw yn y system cofnodion clinigol hon 
ond, fel arall, nid oedd llyfr fformiwlâu (rhestr o feddyginiaethau ar gyfer rhagnodi) yn cael ei 
ddefnyddio. 

2.67 Byddai mwy na hanner y cleifion yn dal eu meddyginiaethau ar gyfer wythnos neu fis ac 
roeddent yn cael eu hannog i gymryd cyfrifoldeb dros eu hailarchebu. Nid oedd cleifion a oedd 
yn rhannu cell yn gallu storio eu meddyginiaethau’n ddiogel (gweler pwynt 2.12 ynglŷn â’r 
trefniadau). Byddai swyddogion carchar yn bresennol wrth roi meddyginiaethau ac roedd yn 
ymddangos eu bod yn gwylio rhag iddynt gael eu hailgyfeirio. Roedd rhai bylchau mewn 
cofnodion am roi meddyginiaethau. Byddai’r amser olaf ar gyfer rhoi meddyginiaethau’n 
amrywio’n fawr rhwng yr adeiniau ond roedd yn digwydd rhwng 4.30pm a 7pm gan mwyaf. 
Byddai meddyginiaeth ar gyfer tawelu’n cael ei rhoi i’w chadw’n ddyddiol i garcharorion ond nid 
oedd meddyginiaeth yn cael ei rhoi yn ystod y nos fel mater o drefn, er bod gofal nyrsio ar gael 
nos a dydd. Roedd cleifion yn cael gwybodaeth ysgrifenedig am eu meddyginiaethau. Gallent 
gael gafael ar feddyginiaeth y tu allan i oriau arferol, ac roedd polisi ar waith ar gyfer hyn.  

2.68 Prin oedd y cyfarwyddiadau ar gyfer grwpiau cleifion (i alluogi nyrsys i gyflenwi a rhoi 
meddyginiaeth ar bresgripsiwn yn unig) a’r unig gyfarwyddiadau a oedd ar gael oedd rhai ar 
gyfer trin symptomau diddyfnu ar y noson gyntaf. Yr unig feddyginiaeth a oedd ar gael i’w 
rhoi’n syth heb gael apwyntiad oedd parasetamol. Roedd cofnodion wedi’u cadw am 
garcharorion a oedd wedi’i gael, er nad oedd y fferyllfa wedi’i hysbysu ym mhob achos. Roedd 
rhestr gyfyngedig iawn yn siop y carchar ac roedd rhestr fach o feddyginiaethau y gellid eu 
prynu drwy fferyllfa’r carchar, er nad oedd yr opsiynau hyn yn cael eu defnyddio’n aml. Byddai 
rhanddeiliaid perthnasol, gan gynnwys meddygon teulu, yn bresennol yn y pwyllgor rheoli 
meddyginiaethau, ond nid oedd cynrychiolaeth gan y bwrdd iechyd. Roedd archwiliadau wedi’u 
cynnal o feddyginiaethau ffeiriadwy fel gabapentin, pregabalin, tramadol (poenliniarwyr cryf) a 
mirtasapin (gwrthiselydd) ac roedd camau priodol wedi’u cymryd o ganlyniad. 

Argymhellion 

2.69 Bod y fferyllydd yn darparu adolygiadau o’r defnydd o feddyginiaethau.  

2.70 Bod y polisi ar gyfer cadw meddyginiaethau ym meddiant carcharorion yn cael ei 
ddiweddaru a’r asesiadau risg ar gyfer pob cyffur a chlaf yn cael eu cofnodi, gan nodi’r 
rhesymau dros y penderfyniad. 

2.71 Bod cofnodion cyflawn yn cael eu gwneud ar weinyddu meddyginiaethau.  
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Pwyntiau ynglŷn â’r trefniadau 

2.72 Dylid cael gwared â hen lyfrau cyfeirio, a chadw’r copi diweddaraf yn unig, i sicrhau bod 
unrhyw wybodaeth a ddefnyddir yn gyfredol.  

2.73 Dylid storio meddyginiaethau sy’n sensitif i wres mewn ffordd briodol.  

2.74 Dylai llyfr fformiwlâu cyffuriau gael ei ddatblygu gan staff y bwrdd iechyd a’r fferyllfa, i’w 
gymeradwyo gan y pwyllgor rheoli meddyginiaethau. 

2.75 Dylid rhoi meddyginiaethau tawelu ar adeg briodol yn ystod y dydd. 

2.76 Dylid llunio cyfarwyddiadau ar gyfer grwpiau cleifion, fel y gall y staff nyrsio gyflenwi 
meddyginiaethau cryfach a brechlynnau os yw’n briodol. 

2.77 Dylid rhoi gwybod i’r fferyllfa os rhoddir parasetamol i garcharor heb siart presgripsiwn drwy’r 
polisi arbennig ar gyfer salwch. 

2.78 Dylai’r pwyllgor rheoli meddyginiaethau adolygu’r polisi arbennig ar gyfer salwch yn rheolaidd i 
sicrhau bod modd cyflenwi’r holl feddyginiaethau priodol.  

2.79 Dylai’r bwrdd iechyd gael cynrychiolaeth ar y pwyllgor rheoli meddyginiaethau. 

Deintyddiaeth 

2.80 Roedd y ganolfan ddeintyddol yn cynnwys dwy ddeintyddfa fawr ac ystafell ddihalogi ar 
wahân. Roedd y ganolfan yn lân iawn ac wedi’i chyfarparu’n briodol. Nid oedd cleifion yn 
fodlon ar y cyfnod aros ar gyfer gweld deintydd. Ar adeg yr arolygiad roedd 75 ar y rhestr aros, 
a’r arhosiad hiraf oedd wyth wythnos, a oedd yn rhy hir. Roedd blaenoriaeth yn cael ei rhoi i 
gleifion a oedd ag angen gofal brys a byddent yn cael eu trin yn gynharach. Roedd gormod o 
gleifion yn colli apwyntiadau.  

2.81 Roedd y tîm deintyddol yn rhyngweithio’n dda â chleifion, gan eu trin â pharch, rhoi ystyriaeth 
briodol i’w preifatrwydd a darparu gwybodaeth addas. Roedd cyfarpar dadebru yn cael ei 
rannu â’r ganolfan gofal iechyd, ac roedd ocsigen a chyffuriau argyfwng yn cael eu cadw yn y 
ganolfan ddeintyddol. Roedd cofnodion iechyd deintyddol yn cael eu rheoli gan y tîm 
deintyddol ac apwyntiadau’n cael eu rheoli’n electronig drwy SystmOne. 

Argymhelliad 

2.82 Bod carcharorion yn cael derbyn gofal deintyddol yn amserol. 

Pwynt ynglŷn â’r trefniadau 

2.83 Dylid ymdrechu i leihau nifer y cleifion sy’n colli apwyntiadau. 
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Darparu gofal (iechyd meddwl) 

2.84 Roedd gofal iechyd meddwl eilaidd yn cael ei ddarparu gan dîm bach o nyrsys seiciatrig 
cymunedol, therapyddion galwedigaethol a seicotherapyddion ymgynghorol. Roedd seiciatrydd 
amser llawn ar gael hefyd i roi gofal eilaidd ac i weld cleifion a oedd yn yr uned cleifion 
mewnol. Byddai’r llwyth achosion yn cynnwys tua 80 o gleifion ar gyfartaledd, a byddai hyd at 
15 o atgyfeiriadau bob wythnos. Roedd ymgynghori meddygol yn cael ei gynnal mewn 
ystafelloedd yn y ganolfan gofal iechyd ac yn yr adeiniau, ac roedd darpariaeth ar gael ar 
ddyddiau’r wythnos drwy system atgyfeirio agored. Byddai cyfarfodydd amlddisgyblaethol yn 
cael eu cynnal bob wythnos, yn ogystal â chynadleddau achos y tîm iechyd meddwl. Roedd 
seiciatrydd fforensig yn ymweld â’r carchar bob wythnos, ac yn gweld hyd at dri o gleifion ym 
mhob sesiwn. Roedd pum cwnselydd rhan-amser dan hyfforddiant ar gael i weld carcharorion 
ac roeddent yn cael eu goruchwylio gan y brifysgol a’r tîm iechyd meddwl. 

2.85 Roedd staff disgyblu wedi dilyn hyfforddiant ymwybyddiaeth iechyd meddwl mewn carchar 
cyfagos yn ystod y flwyddyn flaenorol. Yn ystod y chwe mis cyn yr arolygiad, roedd 13 o 
gleifion wedi’u trosglwyddo i unedau iechyd meddwl diogel, a’r cyfnod aros cyfartalog oedd 
dwy i bedair wythnos. Ar adeg yr arolygiad roedd un claf ar fin cael ei drosglwyddo, ar ôl 
disgwyl am chwe wythnos ar ôl ei atgyfeirio. 

 

Arlwyo 
 
Canlyniadau disgwyliedig: 
Bod carcharorion yn cael cynnig prydau amrywiol i gwrdd â’u hanghenion unigol a bod bwyd yn 
cael ei baratoi a’i arlwyo’n unol â gofynion crefyddol a diwylliannol a’r rheoliadau cyfredol ar 
hylendid a diogelwch bwyd. 

2.86 Roedd y bwyd a ddarparwyd yn weddol dda. Roedd y fwydlen yn amrywiol a chafwyd 
ymgynghori da â charcharorion. Roedd y brif gegin yn lân ac wedi’i chyfarparu’n dda. 

2.87 Roedd y fwydlen wedi’i seilio ar gylch pedair wythnos ac yn cynnig dewis o brydau poeth ac 
oer, gan gynnwys rhai llysieuol a halal. Byddai’r fwydlen yn cael ei newid bob tri mis. Yn ein 
harolwg, roedd mwy o garcharorion nag mewn carchardai lleol eraill wedi dweud bod y bwyd 
yn dda (29% o’i gymharu â 24%). Roedd ymgynghoriadau rheolaidd ar fwyd ac roedd arolwg 
yn cael ei gynnal ddwywaith y flwyddyn, ac roedd tystiolaeth bod gwelliannau wedi’u gwneud o 
ganlyniad i hyn.  

2.88 Dywedodd rhai carcharorion wrthym fod y prydau’n rhy fach, ond roedd y rhai a welsom o faint 
digonol. Roedd y bwyd a flaswyd gennym yn boeth ac o ansawdd da.  

2.89 Roedd y brif gegin yn lân ac wedi’i chyfarparu’n dda, gyda chyfleusterau storio da a oedd yn 
cynnwys lle ar wahân i storio bwyd halal. Roedd 22 o garcharorion yn gweithio yn y gegin. 
Roedd pob un ohonynt wedi cael hyfforddiant hylendid sylfaenol ac yn gwisgo dillad addas.  
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Prynu nwyddau 
 
Canlyniadau disgwyliedig: 
Bod carcharorion yn gallu prynu amrywiaeth addas o nwyddau am brisiau rhesymol i ddiwallu 
eu gwahanol anghenion, ac yn gallu gwneud hynny’n ddiogel.  

2.90 Roedd rhai carcharorion newydd yn disgwyl yn rhy hir am eu harcheb lawn gyntaf a gwelsom 
dystiolaeth bod hyn wedi arwain rhai ohonynt i ddyled. Gallai carcharorion archebu nwyddau o 
gatalogau. Roedd ymgynghori digonol ynghylch y siop. 

2.91 Byddai rhai carcharorion newydd yn disgwyl hyd at 15 o ddiwrnodau am eu harcheb gyntaf o’r 
siop. Nid oedd yr holl garcharorion yn cael pecynnau nwyddau yn y dderbynfa oherwydd 
cymerwyd bod y rheini a oedd wedi’u trosglwyddo o sefydliadau eraill wedi dod â digon o 
nwyddau, er nad oedd hyn yn wir ym mhob achos. Er bod carcharorion newydd a oedd ag 
arian yn gallu cael mwy nag un pecyn derbyn, gwelsom dystiolaeth mewn ymchwiliadau i 
ddigwyddiadau ynghylch amrywiaeth a charchar mwy diogel fod yr aros hir am nwyddau o’r 
siop wedi arwain rhai carcharorion i ddyled yn fuan iawn ar ôl cyrraedd y sefydliad.  

2.92 Byddai carcharorion yn cael prynu nwyddau o ddewis rhesymol o gatalogau ond roedd ffi 
weinyddu’n cael ei chodi arnynt. Roeddent hefyd yn gallu archebu papurau newydd a 
chylchgronau. Roedd yr ymgynghori ynghylch y siop yn ddigonol ac yn cael ei gynnal yng 
nghyfarfodydd y pwyllgor cyffredinol ar gyfer ymgynghori â charcharorion. 

Argymhelliad 

2.93 Bod carcharorion yn gallu cael archeb lawn o’r siop o fewn 24 awr ar ôl cyrraedd y 
sefydliad. 

Pwynt ynglŷn â’r trefniadau 

2.94 Ni ddylai fod yn ofynnol i garcharorion dalu ffi weinyddu am archebu o gatalogau. 
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Adran 3: Gweithgarwch pwrpasol  

Amser y tu allan i’r gell 
 
Canlyniadau disgwyliedig: 
Bod yr holl garcharorion yn cael eu hannog i gymryd rhan yn y gweithgareddau sydd ar gael pan 
na fyddant dan glo, a bod y carchar yn cynnig amserlen o weithgareddau rheolaidd ac 
amrywiol.4 

3.1 Roedd y rhan fwyaf o garcharorion yn gallu treulio cyfnod rhesymol y tu allan i’w cell. Nid oedd 
y cyfnodau ar gyfer cymdeithasu’n rheolaidd ac nid oeddent ar gael bob diwrnod. Nid oedd yr 
holl garcharorion yn cael awr o ymarfer bob dydd. 

3.2 Yn achos carcharorion sy’n cymryd rhan mewn gweithgarwch amser llawn, roedd y cyfnod y tu 
allan i’r gell yn rhesymol, sef ychydig llai na naw awr y diwrnod. Byddai carcharorion di-waith 
yn cael gadael eu celloedd am lai na thair awr y diwrnod. Ar y penwythnosau, roedd 
carcharorion yn cael eu cloi yn eu celloedd am bron 16 awr dros nos. 

3.3 Roedd cyfnodau ar gyfer ymarfer awyr agored, ond dim ond am hanner awr y diwrnod yn 
achos rhai o’r adeiniau. Roedd yr iardiau ymarfer wedi’u hadnewyddu’n ddiweddar ac offer 
ymarfer wedi’u gosod ynddynt, ond nid oedd seddau ar gael.  

3.4 Nid oedd cyfnod cymdeithasu rheolaidd ar gyfer y rhan fwyaf o garcharorion ac roedd ar gael 
dair noson yr wythnos ar y mwyaf, fel bod y cyfle i ddefnyddio ffonau a chawodydd yn 
gyfyngedig. Roedd yr holl garcharorion di-waith, gan gynnwys y rheini nad oedd yn ofynnol 
iddynt weithio (carcharorion ar remand) a’r rheini na allent gael swydd, yn cymdeithasu yn 
ystod y dydd. Oherwydd hyn roedd yn anodd cysylltu ag aelodau o’r teulu a ffrindiau ar adeg 
resymol. Yn ein harolwg, roedd mwy o garcharorion ar remand nag o garcharorion a gafodd 
ddedfryd (46% o’i gymharu â 29%) wedi nodi problemau o ran cael defnyddio ffonau (gweler y 
prif argymhelliad CI56).  

3.5 Yn ein gwiriadau o’r cofrestrau yn ystod cyfnodau craidd y dydd, roedd un rhan o dair o’r 
boblogaeth wedi’u cloi yn eu celloedd ac nid yn cymryd rhan mewn gweithgarwch. Byddai 
celloedd carcharorion hŷn a’r rheini sydd ag anabledd yn cael eu gadael heb eu cloi yn ystod 
cyfnod craidd y dydd ond nid oedd gweithgareddau wedi’u darparu. 

Argymhellion 

3.6 Bod carcharorion yn cael cyfle i ymarfer am o leiaf un awr yn yr awyr agored bob dydd. 

3.7 Bod carcharorion yn cael cyfle i gymdeithasu bob dydd, gan gynnwys gyda’r hwyr, yn 
ystod yr wythnos. 

                                                 
 

4 Mae amser y tu allan i’r gell, yn ychwanegol at ‘weithgarwch pwrpasol’ ffurfiol, yn cynnwys unrhyw gyfnod 
y mae carcharorion yn ei dreulio y tu allan i’w celloedd er mwyn cymdeithasu neu ddefnyddio cyfleusterau 
cymunol i gymryd cawod neu wneud galwadau ffôn.  
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Pwynt ynglŷn â’r trefniadau 

3.8 Dylid darparu gweithgareddau’n rhan o drefn y carchar i garcharorion hŷn a’r rheini sydd ag 
anableddau sydd mewn celloedd heb eu cloi yn ystod cyfnod craidd y dydd. 

 

Dysgu a sgiliau a gweithgareddau gwaith 
 
Canlyniadau disgwyliedig: 
Bod pob carcharor yn gallu cymryd rhan mewn gweithgareddau sy’n bwrpasol, yn llesol iddynt 
ac yn eu gwneud yn fwy cyflogadwy. Bod carcharorion yn cael eu hannog a’u galluogi i ddysgu 
yn ystod eu dedfryd ac wedyn. Bod y ddarpariaeth ar gyfer dysgu a sgiliau a gwaith o safon dda 
ac yn cwrdd ag anghenion yr holl garcharorion yn effeithiol. 

3.9 Yn gyffredinol, roedd rheolaeth dda ar ddysgu a sgiliau. Roedd dadansoddiad cynhwysfawr o 
anghenion a oedd wedi’i seilio ar wybodaeth am y farchnad lafur yn cael ei ddefnyddio’n 
effeithiol i ddatblygu cyrsiau. Roedd safon yr addysgu’n dda ac roedd y cyfraddau llwyddo 
mewn cyrsiau galwedigaethol yn uchel. Roedd y ddarpariaeth yn amrywiol iawn ac roedd hyn 
yn gwella rhagolygon y carcharorion o ran cyflogadwyedd. Nid oedd digon o leoedd mewn 
gweithgareddau ac nid oedd yr holl leoedd yn cael eu defnyddio’n ddigon effeithiol. Roedd y 
cyfleusterau llyfrgell yn dda ac roedd defnydd da ohonynt. 
 
Gwnaeth Estyn5 yr asesiadau canlynol o’r ddarpariaeth ar gyfer dysgu a sgiliau a gwaith: 
 
Perfformiad cyfredol       Da 
Rhagolygon am wella       Da 
Pa mor dda yw’r canlyniadau?      Da 
Pa mor dda yw’r ddarpariaeth?      Da 
Pa mor dda yw’r arweinyddiaeth a’r rheolaeth?    Da 

Rheoli dysgu a sgiliau a gwaith 

3.10 Yn gyffredinol, roedd rheolaeth dda ar ddysgu a sgiliau. Roedd strwythurau effeithiol i 
gydgysylltu’r ddarpariaeth, ac roedd y trefniadau blynyddol i reoli perfformiad staff addysg a 
gweithdai yn cynnwys pennu targedau perthnasol i wella dysgu a sgiliau. Roedd cynlluniau clir 
i ddatblygu a hyrwyddo cynlluniau dysgu a sgiliau, ond nid oeddent yn ddigon manwl mewn 
rhai achosion. Cafwyd bod systemau da ar gyfer casglu a dadansoddi data ond nid oeddent yn 
cael eu defnyddio’n ddigon effeithiol bob tro i wella canlyniadau dysgu. Nid oedd rheolwyr wedi 
dadansoddi’r rhesymau dros berfformiad gwael mewn meysydd fel sgiliau hanfodol.  

3.11 Roedd dadansoddiad cynhwysfawr o anghenion a oedd wedi’i seilio ar wybodaeth am y 
farchnad lafur yn cael ei ddefnyddio’n effeithiol i ddatblygu cyrsiau perthnasol – er enghraifft, 
drwy ddatblygu hyfforddiant ar gyfer rheilffyrdd ac argraffu digidol. Cafwyd bod partneriaethau 
da ag amrywiaeth o gyflogwyr a mentrau cymdeithasol i hyrwyddo a hybu cyflogaeth, ac roedd 
y rhain wedi arwain at ganlyniadau cadarnhaol i garcharorion.  

                                                 
 

5
Estyn yw swyddfa Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru. Mae’n annibynnol 

ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru ond yn cael ei hariannu ganddo. Pwrpas Estyn yw arolygu ansawdd a 
safonau mewn addysg a hyfforddiant yng Nghymru.  
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3.12 Roedd y trefniadau ar gyfer gwella ansawdd y ddarpariaeth yn effeithiol gan mwyaf. Roedd y 
carchar wedi llunio adroddiad hunanasesu manwl gan gynnwys staff o nifer o feysydd.  

Argymhelliad 

3.13 Bod data yn cael eu defnyddio’n well i reoli meysydd dysgu lle y mae perfformiad gwael. 

Darparu gweithgareddau 

3.14 Dim ond tua hanner y carcharorion a oedd wedi dilyn y rhaglen gynefino ar addysg. Oherwydd 
hyn, nid oedd anghenion y rhai nad oeddent yn bresennol wedi’u canfod yn ddigon cynnar ac 
roedd nifer wedi colli cyfleoedd i wella llythrennedd, rhifedd a sgiliau cyllidebu. Roedd yr 
asesiadau addysg cychwynnol wedi dangos pa garcharorion, o blith y rhai a oedd wedi’u 
hasesu, a oedd ag anghenion o ran dyslecsia neu sgiliau sylfaenol, ac roedd yr uned cymorth 
dysgu yn cynnig cymorth da drwy helpu carcharorion i osod a chyrraedd targedau penodol ar 
gyfer dysgu. Cafwyd bod defnydd da o gynorthwywyr i helpu carcharorion i wneud dewisiadau 
deallus yn y rhaglen gynefino. 

3.15 Roedd 494 o leoedd mewn gweithgareddau yn y carchar, 145 ohonynt mewn addysg. Nid 
oedd hyn yn ddigon i gynnwys yr holl garcharorion mewn gweithgareddau buddiol. Er hyn, 
roedd ychydig o leoedd heb eu llenwi. Roedd y rhan fwyaf o weithgareddau’n bwrpasol ac yn 
cynnig profiadau da a oedd yn gysylltiedig â gwaith ac a fyddai o gymorth i feithrin hyder a 
hunan-barch. Byddai carcharorion yn datblygu amrywiaeth o sgiliau personol, cymdeithasol a 
chyflogadwyedd. Nid oedd digon o ddosbarthiadau sgiliau hanfodol. Roedd bron hanner y 
carcharorion heb eu cynnwys mewn gweithgareddau, er bod nifer o’r rhain yn cwblhau 
dedfrydau byr iawn neu wedi’u remandio (gweler prif argymhelliad CI57). 

3.16 Byddai gweithgareddau’n cael eu dyrannu i garcharorion yn weddol effeithiol drwy gyd-drefnu 
gan grŵp bach o staff o ddiwydiannau, addysg a’r carchar. Roedd y broses yn deg ac yn 
gwneud defnydd effeithiol o wybodaeth am anghenion a diddordebau’r dysgwyr. Fodd bynnag, 
am fod y trosiant o garcharorion mor uchel, nid oedd y system yn ymateb yn ddigon cyflym ym 
mhob achos. Roedd y carchar wedi cydnabod hyn ac roedd yn datblygu system electronig i 
wella’r dyrannu ar weithgareddau a llwybrau gyrfa i garcharorion yn y carchar ac ar ôl eu 
rhyddhau . 

3.17 Nid oedd y rheolaeth ar bresenoldeb yn ddigon cadarn. Er bod oriau gweithgarwch wedi’u 
cofnodi, nid oedd uwch-reolwyr yn dadansoddi’r adroddiadau hyn nac yn eu defnyddio’n 
ddigon da i wella’r presenoldeb mewn gweithgareddau, gan ei fod yn rhy isel.  

3.18 Roedd y cyfraddau tâl yn deg, ac roedd system foddhaol o anogaethau a bonysau.  

Argymhellion 

3.19 Bod lefelau llythrennedd a rhifedd yr holl garcharorion yn cael eu hasesu ar ôl cyrraedd 
y carchar neu cyn dechrau mewn dosbarthiadau addysg neu waith. 

3.20 Bod mwy o ddosbarthiadau sgiliau hanfodol yn cael eu darparu i gwrdd ag anghenion y 
boblogaeth.  
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Ansawdd y ddarpariaeth 

3.21 Roedd y carchar wedi cyflwyno rhaglen asesu’n ddiweddar ar gyfer carcharorion nad oeddent 
yn cymryd rhan mewn addysg neu waith. Roedd y rhaglen hon yn ysgogiadol ac yn eu helpu i 
adnabod eu cryfderau a ffyrdd o wella unrhyw wendidau. Roedd y rhaglen wedi cymell nifer o 
gyfranogwyr i symud ymlaen at agweddau eraill ar addysg neu waith. 

3.22 Roedd staff addysg a gweithdai’n gweithio’n dda gyda charcharorion, gan eu cymell i gymryd 
rhan mewn dysgu. Ar y cyfan, roedd safon yr addysgu’n dda. Byddai’r rhan fwyaf o athrawon 
yn defnyddio amrywiaeth eang o ddulliau addysgu a oedd yn addas i wahanol arddulliau 
dysgu. Ar gyfer y sesiynau hwy, roeddent yn cynllunio’n dda ac yn newid gweithgareddau’n 
aml i gadw diddordeb carcharorion. Ym mron pob un o’r sesiynau, byddai athrawon yn 
defnyddio deunyddiau o ansawdd uchel a oedd ar lefelau priodol ac yn cynnig her i 
garcharorion. Roedd mentoriaid carcharorion hyfforddedig yn darparu cymorth ychwanegol da 
iawn ar gyfer dysgu mewn nifer o ystafelloedd dosbarth a gweithdai. 

3.23 Roedd datblygiad a chyrhaeddiad carcharorion wrth ddysgu sgiliau’n cael eu tracio a’u 
cofnodi’n effeithiol. At ei gilydd, byddai carcharorion yn cael adborth da ar eu cynnydd, er nad 
oedd cynlluniau dysgu unigol yn cael eu defnyddio’n dda ym mhob achos.  

3.24 Cafwyd bod darpariaeth amrywiol iawn a oedd yn ymateb yn dda i anghenion y farchnad lafur 
ac yn gwneud carcharorion yn fwy cyflogadwy. Roedd yn cynnwys cynnal rheilffyrdd, adeiladu 
injanau, argraffu digidol a chynhyrchu aml-gyfrwng. Roedd cynlluniau wedi’u datblygu’n dda i 
ehangu cwmpas y rhaglenni gwaith ymhellach. Roedd rhaglenni wedi’u cynllunio fel eu bod yn 
addas ar gyfer y dedfrydau byr yr oedd y rhan fwyaf o garcharorion wedi’u cael, ac roedd 
dysgu’n cael ei ddarparu fesul ychydig. Byddai achredu’n cael ei gynnig ym mron pob maes 
ond roedd y nifer a oedd yn ei dderbyn mewn rhai meysydd yn isel. 

3.25 Roedd amgylchedd gwaith dilys wedi’i greu yn y gweithdai. Gan fod cyfarpar diwydiannol 
safonol ynddynt, roedd hyn yn llwyddo i baratoi carcharorion ar gyfer cyflogaeth. 

3.26 Roedd staff yn arddangos deunydd da i hyrwyddo diwylliannau eraill. Byddai carcharorion yn 
trin ei gilydd â pharch ac mewn nifer o sesiynau roeddent yn rhoi cymorth da i’w gilydd. Roedd 
y defnydd o’r Gymraeg ar ddeunydd arddangos ac arwyddion wedi gwella. Er hynny, nid oedd 
staff yn ddigon clir ynghylch sut i hybu’r defnydd o’r Gymraeg neu alluogi carcharorion i weld 
defnyddio’r Gymraeg yn sgil gwerthfawr ar gyfer cyflogaeth.  

Argymhelliad 

3.27 Bod strategaethau clir yn cael eu datblygu i hyrwyddo’r Gymraeg a’i gwerth fel sgil 
defnyddiol ar gyfer cyflogaeth. 

Pwynt ynglŷn â’r trefniadau 

3.28 Dylid monitro ansawdd y cynlluniau dysgu unigol a’u cynnal at safon resymol. 
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Cyflawniadau addysgol a galwedigaethol 

3.29 Roedd cyfraddau llwyddo da ar gyrsiau galwedigaethol. Roedd oddeutu tri chwarter y 
carcharorion ar gyrsiau galwedigaethol wedi cwblhau eu dysgu’n llwyddiannus ac roedd 
canran uchel ohonynt wedi ennill cymhwyster, sef tua 92%. Cafwyd bod y cyfraddau cwblhau 
ar gyrsiau sgiliau hanfodol yn wael, a dim ond ychydig mwy na 50% o’r carcharorion a oedd 
wedi cwblhau eu dysgu’n llwyddiannus. Roedd y cyfraddau cwblhau ar gyrsiau cyflogadwyedd 
yn isel, a llai na dwy ran o dair o’r carcharorion a oedd wedi cwblhau eu cwrs. Ar y cyrsiau 
sgiliau hanfodol a’r cyrsiau cyflogadwyedd, roedd tua thri chwarter y carcharorion wedi ennill 
cymhwyster.  

3.30 Lleiafrif o’r carcharorion yn y dosbarthiadau llythrennedd a rhifedd a oedd wedi datblygu eu 
sgiliau’n briodol ac wedi gweithio ar gyfer cymwysterau perthnasol. Roedd nifer ohonynt heb 
weithio’n gyson i gywiro diffygion cydnabyddedig yn eu sgiliau llythrennedd a rhifedd. 

3.31 Roedd y cyfleoedd i symud ymlaen yn gyfyngedig. Mewn rhai achosion, nid oedd yr achrediad 
ar gyfer cyrsiau’n ddigon uchel, ac roedd nifer ohonynt yn cynnig cymhwyster ar lefel 1 yn 
unig. O ganlyniad i hyn, byddai rhai’n dilyn cyrsiau a oedd yn cynnig cymwysterau rhy isel ac a 
oedd heb fod yn ddigon ymestynnol. Er hynny, roedd y nifer bach iawn o garcharorion mewn 
rhaglenni cymorth dysgu yn gwneud cynnydd effeithiol ar ddatblygu sgiliau.   

3.32 Roedd lefel y presenoldeb mewn dosbarthiadau addysg yn ddigonol, sef oddeutu 80%. Serch 
hynny, byddai gormod o garcharorion yn cyrraedd dosbarthiadau’n hwyr, ac roedd nifer 
ohonynt yn fwy na 30 munud yn hwyr. Roedd hyn yn cael effaith negyddol ar amser dysgu a 
chymhelliant carcharorion, ac roedd llawer ohonynt yn cael eu gadael heb ddim i’w wneud am 
gyfnodau hir. 

Argymhellion 

3.33 Bod mwy o gymwysterau uwchlaw lefel 1 yn cael eu cynnig i gwrdd ag anghenion 
carcharorion mwy galluog.   

3.34 Bod y presenoldeb a’r prydlondeb yn yr holl weithgareddau dysgu a sgiliau’n cael eu 
gwella.  

Llyfrgell 

3.35 Roedd y llyfrgell yn gyfyng o ran ei maint ond roedd y lle’n cael ei ddefnyddio’n dda, ond dim 
ond un grŵp bach o garcharorion a allai ei defnyddio ar y tro. Roedd hyn yn llesteirio’r defnydd 
ohoni fel man ar gyfer dysgu hyblyg.  

3.36 Yn gyffredinol, roedd cyfleoedd da i ddefnyddio’r llyfrgell. Roedd ymwybyddiaeth dda ymysg 
carcharorion o gyfleusterau’r llyfrgell ac am y gwasanaethau troli a oedd ar gael yn yr adeiniau. 
Roedd defnydd da o gynorthwywyr i gyflenwi’r gwasanaethau’n well ac i helpu carcharorion i 
ddewis deunydd.  

3.37 Roedd amrywiaeth eang o lyfrau a oedd at ddant y rhan fwyaf o grwpiau diddordeb ac roedd 
dewis da o ddeunydd mewn fformatau sy’n addas i garcharorion ag anawsterau darllen. Roedd 
dewis gweddol dda o lyfrau Cymraeg, llyfrau a chyhoeddiadau cyfeirio, gan gynnwys rhai 
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‘storïau sydyn’. Gallai carcharorion archebu llyfrau a oedd heb fod yn y llyfrgell o wasanaethau 
llyfrgell yr awdurdod lleol, a byddai’r rhain yn cyrraedd yn brydlon. 

3.38 Cynhelid sesiynau penodol yn y llyfrgell i garcharorion gael gweld deunyddiau cyfreithiol, a 
byddai staff y llyfrgell yn atgynhyrchu dogfennau perthnasol iddynt gael mynd â nhw i’w 
celloedd.  

3.39 Roedd cyfradd uchel o fenthyca llyfrau, a nifer bach o lyfrau a gâi eu colli. 
 

Addysg gorfforol a byw’n iach 
 
Canlyniadau disgwyliedig:  
Bod yr holl garcharorion yn deall pa mor bwysig yw byw’n iach, ac yn cael eu hannog a’u 
galluogi i gymryd rhan mewn addysg gorfforol mewn amgylchoedd diogel a gweddus. 

3.40 Roedd yr adran addysg gorfforol yn hyrwyddo ffyrdd iach o fyw, ffitrwydd a lles personol. 
Byddai’r holl garcharorion yn cael cymryd rhan mewn addysg gorfforol o leiaf ddwywaith yr 
wythnos. Roedd cymorth da ar gael i garcharorion i golli pwysau a gwella eu hiechyd. 

3.41 Roedd yr adran addysg gorfforol yn hyrwyddo ffyrdd iach o fyw, ffitrwydd a lles personol, ac 
roedd dealltwriaeth dda o’r materion hyn gan y rhan fwyaf o garcharorion. Byddai carcharorion 
a oedd wedi’u hatgyfeirio ar gyfer ymarfer corff gan ymarferwyr meddygol yn cael rhaglenni 
ffitrwydd effeithiol a chynlluniedig i gwrdd â’u hanghenion penodol. Roedd ychydig o 
garcharorion wedi colli pwysau o dan raglen strwythuredig a chynlluniedig ar gyfer colli pwysau 
drwy ymarfer a bwyta’n iach. Roedd hyn wedi cael effaith gadarnhaol ar iechyd carcharorion.  

3.42 Roedd yr holl garcharorion wedi dilyn rhaglen gynefino briodol ar weithgareddau wedi’u trefnu 
a gweithgareddau wedi’u goruchwylio yn y gampfa. Byddai’r holl garcharorion yn cael cymryd 
rhan mewn addysg gorfforol o leiaf ddwywaith yr wythnos.  

3.43 Yn ddiweddar roedd y carchar wedi gosod offer ffitrwydd yn yr iardiau ymarfer, ac roedd 
defnydd da o’r rhain. Gallai carcharorion gymryd rhan mewn dewis addas o weithgareddau ar 
gae pob tywydd y carchar, ond prin oedd y dosbarthiadau ymarfer ar gyfer carcharorion hŷn yn 
benodol.  
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Adran 4: Ailsefydlu 

Rheolaeth strategol ar ailsefydlu 
 
Canlyniadau disgwyliedig:  
Bod y cynllunio ar gyfer rhyddhau neu drosglwyddo carcharor yn dechrau pan fydd yn cyrraedd 
y carchar. Bod holl waith y carchar wedi’i seilio ar ailsefydlu, a bod partneriaethau strategol yn y 
gymuned ac asesiadau o risgiau ac anghenion carcharorion i ategu hyn. Bod gwaith cynllunio 
da yn sicrhau pontio di-dor rhwng y carchar a’r gymuned.  

4.1 Roedd strategaeth dda ar gyfer gostwng aildroseddu, wedi’i seilio ar arolwg o garcharorion, 
ond nid oedd wedi’i gweithredu’n llawn. Nid oedd y pwyllgor ailsefydlu’n cael ei arwain yn 
gyson ac roedd y presenoldeb ynddo’n amrywio. 

4.2 Roedd strategaeth dda gan y carchar ar gyfer gostwng aildroseddu. Roedd yn trafod y 
llwybrau ailsefydlu ac roedd wedi’i seilio ar arolwg o garcharorion a oedd wedi’i gynnal yn 2012 
gan Brifysgol Caerdydd. Fodd bynnag, nid oedd data o’r system asesu troseddwyr (OASys) yn 
cael eu defnyddio i gysylltu anghenion â gostyngiad mewn aildroseddu ac roeddent yn cael eu 
defnyddio’n bennaf i ddisgrifio’r ddarpariaeth bresennol yn hytrach na gosod amcanion ar gyfer 
datblygu. Roedd y trosiant uchel o garcharorion a’r angen am ymyriadau cyflym wedi’u nodi 
ond nid oedd gweithdrefnau i ateb yr her hon wedi’u hystyried. 

4.3 Nid oedd y strategaeth wedi’i gweithredu’n llawn. Nid oedd cynllun clir ar gyfer cyfarwyddo, 
rheoli a monitro’r camau i gyflawni’r blaenoriaethau a nodwyd. Roedd uwch-swyddog yn rheoli 
gwaith ailsefydlu ac yn cydgysylltu rhai gwasanaethau, tra oedd gwasanaethau eraill yn cael 
eu darparu gan y gaplaniaeth, y tîm defnyddio sylweddau, y darparwr dysgu a sgiliau a’r 
Ymddiriedolaeth Cymorth a Gofal i Garcharorion (PACT), sefydliad gwirfoddol sy’n cynnig 
cymorth i deuluoedd sy’n gweithio yn y carchar (gweler prif argymhelliad CI58). 

4.4 Byddai pwyllgor polisi ailsefydlu’n cwrdd yn chwarterol a byddai darparwyr gwasanaethau yn y 
carchar yn bresennol ynddo ond nid oedd yn cynnwys PACT ac roedd y presenoldeb yn 
anghyson. Nid oedd y pwyllgor yn cynnwys grwpiau cymunedol sy’n darparu cymorth 
ailsefydlu i rai carcharorion ar ôl eu rhyddhau. Roedd y cadeirio ar gyfarfodydd yn anghyson a 
dim ond unwaith yn y flwyddyn hyd hynny yr oedd pennaeth y swyddogaeth wedi bod yn 
bresennol. Byddai’r cyfarfod yn rhoi sylw priodol i ddatblygiadau cyfredol ond nid oedd yn 
gweithio i gyflawni amcanion strategol mewn ffordd gynlluniedig. Nid oedd monitro ar 
ganlyniadau ailsefydlu er mwyn ystyried datblygiadau. 

4.5 Nid oedd y dewis o ryddhau dan drwydded dros dro yn ddichonol nac yn briodol ar gyfer y rhan 
fwyaf o garcharorion ac nid oedd yn rhan ganolog o’r strategaeth. Roedd y dull o weithredu’n 
un pragmataidd lle’r oedd y broses rhyddhau dan drwydded dros dro wedi’i defnyddio mewn 
achosion eithriadol i ennill cymwysterau gwaith gwerthfawr. 

Argymhelliad 

4.6 Bod y broses o weithredu’r strategaeth gostwng aildroseddu yn cael ei rheoli’n 
effeithiol, gydag ymrwymiad profadwy gan uwch-reolwyr, cynllunio clir, monitro ar 
ganlyniadau a chan gynnwys yr holl ddarparwyr. 
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Pwynt ynglŷn â’r trefniadau 

4.7 Mewn arolygon o ailsefydlu yn y dyfodol, dylid defnyddio data o’r system asesu troseddwyr 
(OASys) i bennu anghenion sy’n gysylltiedig â pherygl o niwed a gostwng aildroseddu. 
 

Rheoli troseddwyr a chynllunio 
 
Canlyniadau disgwyliedig:  
Bod pob carcharor yn cael cynllun dedfryd wedi’i seilio ar asesiad unigol o risg ac angen, a gaiff 
ei adolygu’n rheolaidd a’i weithredu drwy gydol ei gyfnod yn y ddalfa ac wedyn. Bod 
carcharorion, ynghyd â’r holl staff perthnasol, yn cymryd rhan wrth lunio ac adolygu cynlluniau.  

4.8 Clywyd barn negyddol gan garcharorion ynghylch rheoli troseddwyr, ac yn achos y rhan fwyaf 
nid oedd cyswllt parhaus cynlluniedig â goruchwylwyr troseddwyr. Roedd ansawdd yr asesu 
a’r cynllunio’n weddol dda ond nid oedd digon o gyfraniad gan adrannau eraill yn y carchar. 
Roedd y trefniadau ar gyfer cyrffyw cyfyngu i’r cartref yn dda ac roedd y penderfyniadau’n 
rhesymol. Roedd y rheolaeth ar gyfer diogelu’r cyhoedd yn dda ac roedd cysylltiadau â 
gweithdrefnau yn y gymuned. Roedd yr adolygiadau categoreiddio’n amserol ac roedd 
carcharorion a oedd wedi’u hailgategoreiddio’n cael eu symud yn brydlon i amodau agored. 
Roedd gormod o garcharorion yn cael eu symud o ganlyniad i orlenwi heb roi sylw dyladwy i’w 
cynnydd at gyrraedd targedau ar gyfer ailsefydlu neu alwedigaethau. Roedd y cyfleusterau ar 
gyfer y boblogaeth sylweddol o garcharorion â dedfryd benagored yn annigonol ac nid oeddent 
yn hwyluso cynnydd i’r rhan fwyaf ohonynt. 

4.9 Yn ein harolwg, dim ond 15% o’r ymatebwyr, o’i gymharu â’r cymharydd o 32%, a ddywedodd 
fod ganddynt oruchwyliwr troseddwyr a enwyd, a 29%, o’i gymharu â’r cymharydd o 39%, a 
ddywedodd fod ganddynt gynllun dedfryd. 

4.10 Byddai’r holl garcharorion newydd yn cael eu dyrannu i oruchwyliwr troseddwyr ond dim ond 
â’r rheini a gafodd ddedfryd o fwy na 12 mis a llai na dwy flynedd (ychydig mwy nag un rhan o 
dair o’r boblogaeth) y byddai’r goruchwyliwr troseddwyr yn cysylltu’n rheolaidd. Nid oedd 
unrhyw asesu na chynllunio gan oruchwylwyr troseddwyr ar gyfer carcharorion a oedd heb eu 
dedfrydu neu’r rheini a gafodd ddedfryd o lai na 12 mis, a byddai’r rheini a gafodd ddedfryd o 
ddwy flynedd neu fwy’n cael eu trosglwyddo heb eu hasesu i CEM Parc. Dim ond os oedd 
ystyriaethau o ran diogelu’r cyhoedd y byddid yn cysylltu â charcharorion a oedd heb eu 
dedfrydu neu garcharorion tymor byr (gweler prif argymhelliad CI59 a’r adrannau ar ddiogelu’r 
cyhoedd a chynllunio ailintegreiddio). 

4.11 Roedd y tîm rheoli troseddwyr yn cynnwys swyddogion carchar ynghyd â staff prawf ar 
secondiad a oedd yn gweithio fel goruchwylwyr troseddwyr, ac roeddent yn cael cymorth gan 
weinyddwyr achosion. Er bod y llwythi achosion yn fawr o ran nifer, sef tua 80, dim ond tua 25 
o’r rhain a oedd wedi cael dedfryd o 12 i 24 mis, ac felly’n dod i gysylltiad â goruchwyliwr 
troseddwyr. Er hynny, roedd y llwyth gwaith yn uchel oherwydd y trosiant uchel sy’n 
gysylltiedig â dedfrydau byr, ac roedd swyddogion sy’n oruchwylwyr troseddwyr yn cael eu 
hailgyfeirio’n rheolaidd i gyflawni dyletswyddau preswyl. Serch hynny, roedd yr asesiadau ac 
adolygiadau wedi’u gwneud yn brydlon gan mwyaf, a dim ond 17 a oedd yn hwyr ar adeg yr 
arolygiad.  
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4.12 Nid oedd amserlen ar gyfer cyswllt rheolaidd rhwng goruchwylwyr troseddwyr a’r carcharorion 
yn eu llwyth achosion, hyd yn oed ar gyfer y rheini yr oeddent wedi paratoi cynllun dedfryd 
gyda nhw. Nid oedd neb i ysgogi a chymell carcharorion i gyrraedd y targedau a nodwyd, ac 
un canlyniad i hyn oedd bod gormod o garcharorion wedi gwrthod asesiadau dysgu a sgiliau.  

4.13 Roedd ansawdd yr asesiadau gan oruchwylwyr troseddwyr yn y ffeiliau a welsom yn drwyadl 
ac roedd y targedau a nodwyd yn briodol. Er hynny, nid oedd yn glir mewn nifer o asesiadau 
sut yr oedd y targedau wedi’u blaenoriaethu neu eu trefnu i sicrhau’r tebygolrwydd mwyaf o’u 
cyflawni. 

4.14 Yn y rhan fwyaf o achosion, cawsom nad oedd adrannau eraill yn y carchar wedi cyfrannu 
digon at asesu a chynllunio. Gwelsom hefyd fod goruchwylwyr troseddwyr yn cadw nodiadau 
am gyswllt ar wahân i’r cofnod carchar cyfun (P-Nomis, y nodiadau achos electronig), lle y 
byddai’r wybodaeth honno ar gael i holl staff y carchar. 

4.15 Roedd y systemau asesu ar gyfer cyrffyw cyfyngu i’r cartref yn effeithiol, roedd y rhan fwyaf 
ohonynt yn amserol (os oedd hyd y ddedfryd yn caniatáu hynny) ac, er bod y gyfran a roddwyd 
yn isel, sef mewn 23% o’r achosion a welsom, roedd y penderfyniadau’n rhesymol gan fod 
hanes diweddar gan nifer o ymgeiswyr o fethu â chydymffurfio â gorchmynion llys neu 
roeddent wedi’u galw’n ôl o’r gymuned. 

Pwynt ynglŷn â’r trefniadau 

4.16 Dylai cofnodion am gyswllt â charcharorion gael eu cadw ar y system nodiadau achos 
electronig P-Nomis. 

Diogelu’r cyhoedd 

4.17 Byddai’r uwch-swyddog prawf yn cydweithio’n agos â phennaeth yr uned rheoli troseddwyr i 
reoli trefniadau ar gyfer diogelu’r cyhoedd. Roedd carcharorion newydd yn cael eu sgrinio’n 
effeithiol i adnabod y rheini a oedd yn peri risg i aelodau o’r cyhoedd. Roedd mesurau priodol 
yn cael eu cymryd, gan gynnwys monitro galwadau ffôn a chyfyngu ar ymwelwyr. Byddai’r 
goruchwyliwr troseddwyr a oedd wedi’i ddyrannu ar gyfer carcharorion yn eu hysbysu am 
gyfyngiadau a sut i’w herio, ac roedd yn gyfrifol am reoli trefniadau i ddiogelu’r cyhoedd mewn 
achosion o’r fath. Fodd bynnag, nid oedd digon o gymorth neu graffu gan reolwyr mewn rhai 
achosion.  

4.18 Roedd cyfyngiadau’n cael eu hadolygu mewn cyfarfod rhyngadrannol misol i reoli risg. 
Oherwydd y trosiant uchel ymysg carcharorion, roedd y cyfarfod hwn yn ymwneud yn bennaf â 
gwirio bod mesurau priodol i leihau risg wedi’u cymryd ar gyfer y rheini a oedd i’w rhyddhau. 
Roedd y ffaith bod tîm diogelu’r cyhoedd yn rhan o’r uned rheoli troseddwyr yn sicrhau eu bod 
yn gallu ymateb yn gyflym os oedd carcharorion wedi’u rhyddhau ar fyr rybudd. Nid oedd y tîm 
rhyngadrannol ar gyfer rheoli risg yn cwrdd yn ddigon aml i roi sylw i bob achos o’r fath. 

4.19 Cawsom wybod bod cyfran fawr o’r carcharorion yn y carchar yn peri risg i’r menywod yr 
oeddent mewn perthynas â nhw a gwelsom fod cysylltiadau wedi’u creu â thimau Cynhadledd 
Asesu Risg Aml-asiantaeth, a bod goruchwylwyr troseddwyr penodol wedi’u dynodi’n bwyntiau 
cyswllt unigol. Roedd cysylltiadau da â thimau Trefniadau Amlasiantaethol ar gyfer Diogelu’r 
Cyhoedd (MAPPA), roedd gwybodaeth yn cael ei rhannu’n effeithiol a chafwyd presenoldeb 
mewn cyfarfodydd cymunedol yn ôl yr angen. 
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Argymhelliad 

4.20 Bod goruchwyliaeth effeithiol gan reolwyr dros achosion lle y mae risg uchel neu uchel 
iawn o niwed i eraill. 

Pwynt ynglŷn â’r trefniadau 

4.21 Dylai’r tîm rhyngadrannol ar gyfer rheoli risg gwrdd yn fwy rheolaidd. 

Categoreiddio  

4.22 Roedd carcharorion yn cael eu categoreiddio’n brydlon ar ôl cyrraedd ac adolygiadau amserol 
yn cael eu cynnal ar gyfer y rheini a oedd yn aros yn y sefydliad. Byddai’r adolygiadau’n 
ystyried amrywiaeth briodol o wybodaeth, er nad oedd y rhan fwyaf ohonynt wedi cynnwys 
carcharorion yn uniongyrchol er mwyn cael sylwadau, ac nid oedd eu barn wedi’i nodi bob 
amser mewn adroddiadau gan oruchwylwyr troseddwyr. Yn y sampl a welsom, roedd y 
penderfyniadau ar gategoreiddio’n rhesymol ac wedi’u cyfiawnhau gan y wybodaeth a 
ddarparwyd.  

4.23 Byddai’r adran arsylwi, dosbarthu a dyrannu yn sicrhau bod pob carcharor a gafodd ddedfryd o 
ddwy flynedd neu fwy yn cael ei symud yn brydlon ac nid oedd oedi wrth symud carcharorion a 
oedd wedi’u hailgategoreiddio i amodau agored. 

4.24 Yn aml byddai’n ofynnol i garcharorion symud ar fyr rybudd o ganlyniad i orlenwi dan 
gyfarwyddyd Gwasanaeth Cenedlaethol Rheoli Troseddwyr. Yn ystod yr arolygiad, cafwyd dau 
gyfarwyddyd i symud carcharorion i CEM Birmingham. Nid oedd yr adran arsylwi, dosbarthu a 
dyrannu yn gallu sicrhau bob amser fod carcharorion a oedd ar ganol cwrs neu gymhwyster 
galwedigaethol yn cael eu heithrio. Roedd hyn yn amharu ar waith cynlluniedig gyda 
charcharorion. 

Argymhellion 

4.25 Bod barn carcharorion yn cael ei hystyried mewn adolygiadau categoreiddio. 

4.26 Bod y meini prawf ar gyfer symud carcharorion dan gyfarwyddiadau gorlenwi yn 
ystyried targedau eu cynllun dedfryd a chysylltiadau teuluol.  

Carcharorion â dedfryd benagored 

4.27 Ar adeg yr arolygiad, roedd 60 o garcharorion a oedd wedi cael dedfryd am oes a 12 wedi cael 
dedfryd benagored er mwyn diogelu’r cyhoedd. Roedd y rhan fwyaf o’r carcharorion â dedfryd 
benagored yn byw ar ddau landin yn adain E ac roedd rheolwr a goruchwyliwr troseddwyr 
penodol ar eu cyfer a oedd yn sicrhau bod yr holl adroddiadau parôl ac adolygiadau o 
gynlluniau dedfryd yn cael eu cwblhau’n amserol. 

4.28 Prin oedd y cyfleusterau yn y carchar a oedd yn addas i garcharorion â dedfryd am oes. 
Roedd y trefniadau ar gyfer cwrdd â dynion a oedd ar gyhuddiad a oedd yn debygol o arwain 
at ddedfryd benagored yn brin ac roedd y cymorth a oedd ar gael i’r rheini a oedd newydd gael 
dedfryd am oes yn wael. Roedd y cyfleoedd i symud ymlaen yn gyfyngedig iawn, ac nid oedd 
cyfleoedd ar gyfer rhyddhau gyda hebryngwyr na chyfleusterau i ddatblygu sgiliau byw ac nid 
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oedd digwyddiadau arbennig i feithrin eu cysylltiadau teuluol, eu dealltwriaeth o’u dedfryd neu 
eu cymhelliant (gweler y prif argymhelliad CI60).  

4.29 Yn yr achosion a adolygwyd gennym, roedd nifer o garcharorion â dedfryd am oes wedi’u lleoli 
yn y sefydliad yn amhriodol. Er bod y lleoliad hwn wedi bod yn briodol i 19 o garcharorion a 
oedd wedi’u galw’n ôl o’r gymuned neu eu cymryd yn ôl ar ôl byw mewn amodau agored, 
roedd 17 o’r sampl wedi bod yn garcharorion categori C a oedd wedi’u trosglwyddo o 
sefydliadau eraill neu’n garcharorion categori B a oedd wedi cwblhau ymyriadau yng 
Nghaerdydd ond heb eu symud ymlaen i sefydliadau addas. 

4.30 Dywedwyd wrthym fod rhai carcharorion â dedfryd am oes wedi gwrthwynebu eu symud o 
Gaerdydd oherwydd cysylltiadau teuluol a ffordd ‘gyfforddus’ o fyw nad oedd yn ymestynnol 
nac yn eu symud ymlaen yn eu dedfryd . 

Pwynt ynglŷn â’r trefniadau 

4.31 Dylid darparu cymorth a gwybodaeth briodol i garcharorion sydd wedi’u remandio ar 
gyhuddiadau sy’n debygol o arwain at ddedfryd benagored. 

 

Cynllunio ailintegreiddio 
 
Canlyniadau disgwyliedig:  
Bod anghenion carcharorion o ran ailsefydlu’n cael eu diwallu cyn eu rhyddhau. Y bydd ymateb 
amlasiantaethol effeithiol i ddiwallu anghenion penodol pob un o’r carcharorion er mwyn 
sicrhau’r llwyddiant mwyaf posibl wrth ei ailintegreiddio â’r gymuned. 

4.32 Nid oedd asesu a chynllunio cyd-drefnus i ddiwallu anghenion am ailintegreiddio. Roedd 
trefniadau da cyn rhyddhau ar gyfer y rheini a allai eu sicrhau. Roedd y cymorth ar gyfer tai a 
ddarperid gan swyddogion ailsefydlu yn gyfyngedig ac nid oedd monitro ar ei effeithiolrwydd. 
Roedd y Gwasanaeth Cyngor Tai yn darparu cymorth o sawl math. Nid oedd cyngor ar gael i 
ddelio â dyled er bod angen sylweddol am hynny. Gallai carcharorion agor cyfrifon banc ac 
roedd addysg ariannol wedi’i darparu. Roedd y ddarpariaeth ar gyfer ymwelwyr yn dda at ei 
gilydd ond roedd anawsterau o ran archebu ymweliadau. Roedd y man ymweliadau yn weddol 
dda ond roedd y seddau sefydlog yn anghyfforddus. Byddai’r Ymddiriedolaeth Cymorth a Gofal 
i Garcharorion (PACT) yn darparu cymorth teuluol da i garcharorion o fewn y carchar ac i 
deuluoedd carcharorion. Roedd anghenion carcharorion hŷn yn y ddalfa yn cael eu bodloni 
drwy eu hatgyfeirio i ffynonellau cymorth allanol a’r tîm iechyd meddwl mewnol. 

4.33 Yn ein harolwg, cafwyd bod llai o garcharorion nag mewn carchardai tebyg yn gwybod at bwy i 
droi yn y carchar i gael cymorth ar ôl eu rhyddhau yng nghyswllt cyflogaeth, tai, budd-daliadau, 
materion ariannol, addysg neu gyffuriau ac alcohol.  

4.34 Roedd yr asesu ar anghenion ailintegreiddio wrth gyrraedd y carchar yn dameidiog, yn 
ddigyswllt ac wedi’i gyd-drefnu’n wael. Byddai cynorthwywyr yn y dderbynfa yn casglu 
gwybodaeth am anghenion tai, byddai’r gaplaniaeth yn gwneud asesiad rhannol o anghenion 
cyfredol, a byddai’r tîm seicogymdeithasol yn asesu anghenion ailsefydlu’r rheini sydd â 
phroblemau o ran camddefnyddio sylweddau. Roedd y sgrinio ar anghenion ailsefydlu 
carcharorion a fyddai’n dod o dan drefniadau rheoli troseddwyr (carcharorion sydd â dedfryd o 
12 mis neu fwy a’r rheini sy’n cael eu hystyried yn risg uchel i’r cyhoedd) yn cael ei rannu â 
swyddogion prawf yn yr ardal y byddai’r carcharorion yn mynd iddi ar ôl eu rhyddhau, ond nid â 
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gweddill staff y carchar. Nid oedd cynllun cyffredin i bob carcharor ar gyfer asesu anghenion 
ac ailintegreiddio er mwyn sicrhau bod eu holl anghenion wedi’u nodi a’u bod yn cael 
mynediad cyfartal at yr holl wasanaethau sydd ar gael. Gan nad oedd system brydlon a 
chynhwysfawr ar gyfer asesu ac atgyfeirio, roedd perygl o golli’r cyfle i gynorthwyo’r nifer mawr 
o garcharorion arhosiad byr yn y sefydliad ac i leihau’r perygl o aildroseddu (gweler y prif 
argymhelliad CI59). 

4.35 Roedd gwell gwasanaethau ar gyfer y rheini sydd â dedfryd hwy a’r rheini y gellir rhag-weld eu 
hamser rhyddhau, a byddai bwrdd cyn rhyddhau yn cwrdd chwe mis cyn eu rhyddhau. Byddai 
carcharorion yn cael cynnig cwrs cyn rhyddhau pythefnos o hyd a oedd yn cynnwys cyngor a 
chymorth ar ailintegreiddio. Roedd yn anodd i rai carcharorion gael y cyfleuster hwn os oedd 
eu harhosiad yn fyr, os oeddent yn cael eu rhyddhau o’r llys yn uniongyrchol neu os oeddent 
yn cael eu rhyddhau’n gynnar ar gyrffyw cyfyngu i’r cartref. 

4.36 Gwelwyd bod cysylltiadau â grwpiau cymunedol a oedd yn darparu cymorth i rai carcharorion 
ar ôl eu rhyddhau. Ymhlith y rhain yr oedd grwpiau ffydd a chymorth i garcharorion o gefndir 
pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig ac i’r rheini sydd â phroblemau camddefnyddio sylweddau 
ond, oherwydd y diffyg asesu a chynllunio systematig, nid oeddem yn teimlo’n sicr bod yr holl 
garcharorion cymwys yn cael cynnig y cymorth hwn. 

Tai 

4.37 Yn ein harolwg, dywedodd 21% o garcharorion eu bod wedi cael problemau yng nghyswllt tai 
wrth gyrraedd y carchar. Byddai swyddog a ddynodwyd yn delio ag anghenion tai a oedd 
wedi’u hatgyfeirio gan y dderbynfa, rhai a oedd wedi’u nodi ar gais carcharorion a rhai a oedd 
wedi’u nodi gan y bwrdd cyn rhyddhau. Fodd bynnag, ychydig o gymorth uniongyrchol y gallai 
ei gynnig i ddod o hyd i dai, a byddai’r rhan fwyaf o garcharorion yn cael eu hatgyfeirio i 
gynghorau lleol a oedd o dan ddyletswydd statudol i ddarparu llety i gyn-garcharorion digartref. 
Er nad oedd unrhyw garcharorion wedi’u rhyddhau yn y chwe mis blaenorol heb atgyfeiriad i’w 
cyngor lleol, nid oeddem yn teimlo’n sicr bod y gwasanaeth hwn yn diwallu’r holl anghenion. 
Nid oedd monitro ar gyfran y carcharorion a oedd yn gofyn am y gwasanaeth hwn nac ar y 
cyfnod yr oeddent yn aros yn y llety a ddarparwyd, a dywedodd rhai carcharorion wrthym fod 
ansawdd y llety’n wael iawn mewn rhai achosion. 

4.38 Byddai gweithiwr o’r Ganolfan Cyngor ar Dai yn bresennol yn y carchar ddau ddiwrnod a 
hanner yr wythnos. Ymhlith y gwasanaethau a oedd ar gael yr oedd cymorth i ddelio â 
dyledion rhent a morgais, i gadw tenantiaethau, ac i wneud cais am dai â chymorth a bondiau 
gwarantu rhent. 

Argymhelliad 

4.39 Bod effeithiolrwydd yr atgyfeiriadau ar gyfer llety yn cael ei fonitro a’i asesu i bennu sut 
i wella’r gwasanaeth. 

Addysg, hyfforddiant a chyflogaeth 

4.40 Roedd rhaglenni cyn rhyddhau yn helpu carcharorion i ddatblygu CVs a dysgu sgiliau cyf-weld. 
Fodd bynnag, nid oedd y rhaglenni hyn wedi’u gwerthuso’n ddigon da i alluogi’r carchar i 
ganfod pa fudd yr oedd carcharorion wedi’i gael ohonynt neu sut i’w gwella. Nid oedd yr 
adnoddau’n cyfateb yn ddigon da i anghenion dysgu’r carcharorion ym mhob achos. Mewn 
ychydig o achosion, nid oedd tiwtoriaid yn gwybod pwy a oedd yn dilyn rhaglenni ac nid oedd 
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carcharorion newydd yn meddu ar y sgiliau sylfaenol yr oedd eu hangen i gwblhau’r 
ymarferiadau ar eu pen eu hunain. Nid oedd digon o garcharorion yn gwybod sut i gael gweld 
cynghorydd Gyrfa Cymru a oedd yn ymweld â’r carchar, a byddai nifer a oedd yn gwybod yn 
cael y gwasanaeth hwn yn rhy hwyr yn ystod eu dedfryd.  

4.41 Oherwydd y cysylltiadau da rhwng y carchar a chyflogwyr lleol, roedd rhai carcharorion wedi 
cael mwy o lwyddiant wrth sicrhau cyfleoedd gwaith. Fodd bynnag, nid oedd unrhyw fonitro 
wedi bod ar y mannau yr oedd carcharorion wedi mynd iddynt ar ôl eu rhyddhau i bennu pa 
mor dda yr oeddent wedi manteisio ar gyfleoedd i symud ymlaen. Gwelwyd bod cysylltiadau 
wedi’u creu â nifer o sefydliadau elusennol a oedd yn mentora carcharorion ar ôl eu rhyddhau. 
Roedd hyn yn rhoi mwy o hyder i garcharorion wrth ymdopi â’r heriau ar ôl eu rhyddhau, a 
dywedodd nifer ohonynt fod hyn wedi’u helpu i ddod o hyd i dai a chyflogaeth . Yn ddiweddar, 
roedd nifer bach o garcharorion a ryddhawyd ar drwydded dros dro wedi cael profiad gwaith a 
oedd wedi gwella eu rhagolygon am gyflogaeth yn sylweddol, ac roedd nifer wedi sicrhau 
gwaith o ganlyniad. Er hynny, roedd gormod o garcharorion nad oeddent yn gwybod am y 
cyfleoedd a oedd ar gael iddynt ar ôl eu rhyddhau.  

Argymhelliad 

4.42 Bod y carchar yn gwerthuso ei raglenni cyn rhyddhau yn well er mwyn sicrhau eu bod 
yn cwrdd â holl anghenion y carcharorion o ran addysg, hyfforddiant a chyflogaeth ar ôl 
eu rhyddhau. 

Pwynt ynglŷn â’r trefniadau 

4.43 Dylid hysbysu carcharorion ynghylch sut i drefnu i weld cynghorydd Gyrfa Cymru.  

Gofal iechyd 

4.44 Roedd y trefniadau ar gyfer iechyd cyn rhyddhau carcharorion yn foddhaol ac roedd 
meddyginiaethau priodol wedi’u darparu cyn rhyddhau carcharorion. Roedd dull y rhaglen 
gofal yn cael ei ddefnyddio ar gyfer carcharorion sydd â phroblemau iechyd meddwl parhaus 
ac roedd cysylltiadau â gwasanaethau cymunedol. Roedd rhaglenni gofal lliniarol a diwedd oes 
ar gael ond prin oedd y defnydd ohonynt. 

Cyffuriau ac alcohol 

4.45 Roedd cymorth da iawn ar gyfer carcharorion sydd â phroblemau cyffuriau ac alcohol. Roedd 
swyddog ‘parhad gofal’ pwrpasol yn cael ei ddarparu gan y tîm seicogymdeithasol bob 
wythnos i sicrhau bod apwyntiadau ag asiantaethau cyffuriau ac alcohol cymunedol yn cael eu 
trefnu ar gyfer carcharorion ar ôl eu rhyddhau. Roedd cynllun cymorth y cyfnod pontio, a oedd 
wedi’i gyd-drefnu gan G4S (mewn partneriaeth â’r Carchar ac Ymddiriedolaeth Prawf Cymru) 
yn cynllunio ar gyfer ailintegreiddio carcharorion sydd â hanes o gamddefnyddio sylweddau, 
gan gynnwys alcohol. Byddai mentoriaid yn gweithio gyda charcharorion a oedd newydd eu 
rhyddhau am gymaint â thri mis i’w helpu i ddelio â materion ymarferol ac ysgogiadol.  
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Arfer da 

4.46 Roedd swyddog ‘parhad gofal’ dynodedig yn cael ei ddarparu gan y tîm seicogymdeithasol 
bob wythnos i sicrhau bod apwyntiadau ag asiantaethau cyffuriau ac alcohol cymunedol yn 
cael eu trefnu ar gyfer carcharorion ar ôl eu rhyddhau.   

Arian, budd-daliadau a dyledion 

4.47 Yn ein harolwg, dywedodd 27% o garcharorion fod ganddynt bryderon ynghylch arian wrth 
gyrraedd y carchar, ac roedd hyn yn fwy nag mewn sefydliadau sy’n gymaryddion. Fodd 
bynnag, nid oedd gwasanaeth i helpu carcharorion a oedd â phroblemau dyled (heblaw am 
ddyled sy’n gysylltiedig â thai; gweler yr adran ar dai), ac nid oedd yr angen yn cael ei nodi pan 
oeddent yn cyrraedd. 

4.48 Roedd Canolfan Byd Gwaith yn sicrhau bod hawliadau am fudd-daliadau’n cael eu terfynu ac 
ôl-ddyledion yn cael eu setlo os oedd yn briodol. Byddai carcharorion a oedd i’w rhyddhau yn 
cael cymorth i gyflwyno hawliadau fel na fyddai taliadau’n cyrraedd yn hwyr. 

4.49 Roedd rhywfaint o gyngor ariannol cyffredinol yn y cyrsiau ar sgiliau bywyd a rhianta a oedd yn 
cael eu darparu gan yr adran addysg. Byddai’r pwnc hwn yn cael ei drafod hefyd yn y rhaglen 
cyn rhyddhau. 

4.50 Roedd trefniadau wedi’u gwneud â Banc Halifax i ddelio â 10 cais y mis am agor cyfrif cyfredol 
cyn rhyddhau carcharorion. Hefyd roedd carcharorion yn gallu agor cyfrifon cynilo gydag 
Undeb Credyd Caerdydd, a oedd hefyd yn gallu cynnig cyfleuster benthyca cyfrifol ar ôl eu 
rhyddhau . 

Argymhelliad 

4.51 Bod carcharorion sydd â phroblemau ariannol yn cael cymorth i ddelio â dyledion. 

Plant, teuluoedd a chysylltiad â’r byd y tu allan  

4.52 Roedd dau sesiwn ymweliadau bob prynhawn yn ystod yr wythnos a gallai carcharorion 
ymestyn y ddau sesiwn. Roedd ymweliadau ar y penwythnos yn hirach ac roeddent ar gael ar 
fore Sadwrn. Roedd ffrindiau a theuluoedd y rhan fwyaf o’r carcharorion yn byw yn yr ardal ac 
roedd y cysylltiadau trafnidiaeth yn dda. Roedd yr atebion i’n harolwg yn adlewyrchu hyn gan 
fod 49% o ymatebwyr wedi dweud ei bod yn hawdd i’w ffrindiau a theuluoedd gyrraedd y 
carchar, ac roedd hyn yn well na ffigur y cymharydd, sef 36%. Roedd ymwelwyr yn canmol y 
ffordd yr oedd staff yn eu trin. 

4.53 Roedd ystafell aros i ymwelwyr ger y porth a oedd yn cael ei rheoli gan PACT (gweler yr adran 
ar reolaeth strategol ar ailsefydlu). Roedd yr ystafell hon yn gyfforddus, ac roedd amwynderau 
digonol, gan gynnwys toiledau, cyfleusterau i newid clytiau babanod a lluniaeth. Gallai 
ymwelwyr gael cyngor a chymorth i ddelio â phryderon teuluol ac roedd modd eu hatgyfeirio i 
gael cymorth yn eu hardal leol.  

4.54 Cafwyd cwynion gan ymwelwyr a charcharorion ei bod yn anodd trefnu ymweliad dros y ffôn, 
ac nid oedd ein galwadau i’r llinell trefnu ymweliadau yn ystod yr arolygiad yn cael eu hateb 
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bob tro. Roedd y sefyllfa hon wedi’i lliniaru i ryw raddau gan y ddarpariaeth ar-lein ar gyfer 
trefnu ymweliadau a’r cyfleuster i drefnu ymweliadau olynol yn yr ystafell aros i ymwelwyr. 

4.55 Roedd yn ofynnol i garcharorion ddisgwyl mewn ystafelloedd aros tywyll a diaddurn, lle nad 
oedd digon o seddau a lle’r oedd y toiledau’n fudr. Roeddent yn gorfod gwisgo bib lliw yn ystod 
ymweliadau ac roedd hyn yn ddiangen am fod system i adnabod olion bysedd ymwelwyr. 
Byddai ymweliadau’n dechrau’n brydlon. 

4.56 Roedd y neuadd ymweliadau’n fawr ac yn olau ond nid oedd y seddau sefydlog yn gyfforddus 
nac yn addas ar gyfer cysylltiadau cymdeithasol. Nid oedd y goruchwylio’n ymyrgar ac nid 
oedd ymwelwyr a charcharorion yn cael eu hatal rhag cael cysylltiadau corfforol priodol.  

4.57 Roedd dewis eang o luniaeth ar gael yn y caffeteria, a oedd yn cael ei reoli gan PACT. Roedd 
man chwarae â chyfarpar da ond nid oedd yn agored bob amser am nad oedd goruchwylwyr 
gwirfoddol ar gael yn gyson, ond dywedwyd wrthym y bydd y cyfleuster hwn yn cael ei 
drosglwyddo i reolaeth PACT, er mwyn darparu gwasanaeth cyson. 

4.58 Dim ond dau garcharor a oedd yn cael ymweliadau caeedig ar adeg yr arolygiad ond roedd y 
seddau yn y bythau ar gyfer ymweliadau caeedig yn anghyfforddus (plinth pren bach) ac roedd 
cyfathrebu wedi’i lesteirio am fod y tyllau awyr wedi’u cau er mwyn atal trosglwyddo nwyddau 
gwaharddedig. 

4.59 Nid oedd ymweliadau ar gael gyda’r hwyr i hwyluso cyswllt gwell â theuluoedd ond roedd 
PACT wedi cynnig clwb gwaith cartref gyda’r hwyr ar gyfer plant carcharorion. Roedd 
ymweliadau teuluol estynedig wedi’u cynnal yn rheolaidd ac roeddent ar gael i bob carcharor 
sydd â phlant. Byddai gweithiwr PACT yn darparu cymorth unigol i garcharorion sydd â 
phroblemau teuluol, ac roedd yr adran addysg yn cynnal dosbarth rhianta. 

Argymhellion 

4.60 Bod seddau cyfforddus, sydd heb eu gosod yn sownd wrth y llawr, yn cael eu darparu. 

4.61 Bod seddau cyfforddus digonol a ffordd hwylus o gyfathrebu rhwng carcharorion ac 
ymwelwyr yn cael eu darparu yn y bythau ar gyfer ymweliadau caeedig. 

Pwyntiau ynglŷn â’r trefniadau 

4.62 Dylai galwadau i’r llinell trefnu ymweliadau gael eu hateb yn brydlon. 

4.63 Dylai’r mannau aros i garcharorion fod yn lân ac yn olau. 

4.64 Ni ddylai fod yn ofynnol i garcharorion wisgo bib yn ystod ymweliadau. 

Agweddau, ffyrdd o feddwl ac ymddygiad  

4.65 Roedd y carchar yn cynnig rhaglenni wedi’u hachredu ar sgiliau meddwl (TSP) a rheoli dicter a 
dysgu i’w reoli (CALM). Ar adeg yr arolygiad, roedd 25 yn disgwyl cael eu hatgyfeirio i’r cwrs 
TSP, a oedd wedi’i redeg ddiwethaf yng Ngorffennaf 2012. Roedd dau gwrs wedi’u trefnu ond 
nid oedd hyn yn debygol o ateb y galw disgwyliedig. Dim ond pump a oedd yn disgwyl cael eu 
hatgyfeirio i’r cwrs CALM ond roedd y trefniadau i gyflwyno rhaglen CALM wedi’u llesteirio 
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oherwydd oedi a throsglwyddo carcharorion, gan fod hyn wedi’i gwneud yn anodd ffurfio grŵp 
cydlynol o garcharorion i ddilyn y rhaglen. 

4.66 Roedd rhywfaint o ansicrwydd ymysg goruchwylwyr troseddwyr ynghylch a fyddai rhaglenni ar 
gael yn y carchar yn y dyfodol. Oherwydd hyn, roeddent yn llai tebygol o gynnwys cyrsiau yn y 
targedau ar gyfer carcharorion yr oeddent yn eu hasesu.  

Argymhelliad 

4.67 Bod y carchar yn mabwysiadu cynllun rhesymegol ac ymarferol i gyflenwi rhaglenni 
sy’n briodol i’w boblogaeth ac yn cwrdd ag anghenion cydnabyddedig. 

Gwasanaethau ailsefydlu ychwanegol 

4.68 Roedd y swyddog gwasanaethau cyfreithiol yn cydgysylltu gwasanaethau ailsefydlu ar gyfer 
cyn-aelodau o’r lluoedd arfog sydd yn y ddalfa. Roedd cyn-aelodau o’r lluoedd arfog yn cael eu 
hadnabod drwy’r asesiad cychwynnol o anghenion gan y gaplaniaeth a byddai rhwng 20 a 30 
ohonynt yn y carchar fel arfer ar adeg benodol. 

4.69 Byddai’r swyddog gwasanaethau cyfreithiol yn cydgysylltu ag unedau ar gyfer aelodau’r 
lluoedd arfog sydd mewn carchardai a hefyd â’r Lleng Brydeinig a Chymdeithas y Milwyr, 
Morwyr, Awyrenwyr a’u Teuluoedd i gael cymorth ar gyfer carcharorion ar ôl eu rhyddhau. 
Gallai hyn gynnwys cymorth ariannol, cyngor ar gyflogaeth a llety.  

4.70 Roedd y tîm iechyd meddwl mewnol yn darparu gwasanaeth cwnsela i ddynion sydd ag 
anhwylderau sy’n gysylltiedig â straen wedi trawma. 
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Adran 5: Argymhellion, pwyntiau ynglŷn 
â’r trefniadau ac arferion da 

Mae rhestr isod o’r argymhellion ac enghreifftiau o ymarfer da sydd yn yr adroddiad hwn. Mae’r 
rhifau mewn cromfachau ar ddiwedd pob un yn cyfeirio at y paragraff yn y prif adroddiad.  

 

Prif argymhellion             I’r llywodraethwr 

5.1 Bod pwrpas a defnydd landin A1 yn cael eu hadolygu. Os oes angen cadw carcharor ar wahân 
oherwydd ei ymddygiad, dylid gwneud trefniadau ffurfiol i’w gadw ar wahân gan gynnwys 
mesurau diogelu ffurfiol. (CI55) 

5.2 Bod mwy o gyfleoedd i gymdeithasu a bod yr holl garcharorion yn cael amser i gymdeithasu 
bob dydd a chyda’r hwyr. (CI56) 

5.3 Bod mwy o leoedd mewn gweithgareddau a bod pob un yn cael ei lenwi. (CI57) 

5.4 Bod anghenion yr holl garcharorion, gan gynnwys carcharorion ar remand a charcharorion 
tymor byr, yn cael eu pennu, eu diwallu a’u rheoli drwy gynllun dalfa/dedfryd. (CI58) 

5.5 Bod y ddarpariaeth ar gyfer ailsefydlu’n cael ei chydgysylltu a’i hysbysebu, fel bod anghenion 
yr holl garcharorion o ran ailintegreiddio yn cael eu hasesu wedi iddynt gyrraedd a bod cynllun 
ailintegreiddio’n cael ei lunio a’i reoli. (CI59) 

5.6 Bod carcharorion am oes yn cael eu lleoli mewn sefydliad sy’n darparu trefn ymestynnol a 
chyfleoedd i symud ymlaen yn ystod eu dedfryd. (CI60) 

Argymhellion         I’r Gwasanaeth Cenedlaethol Rheoli Troseddwyr 

5.7 Bod carcharorion yn cael eu cadw yng nghelloedd y llysoedd am gyfnod mor fyr â phosibl. 
(1.6) 

5.8 Bod y meini prawf ar gyfer symud carcharorion dan gyfarwyddiadau gorlenwi yn ystyried 
targedau eu cynllun dedfryd a chysylltiadau teuluol. (4.26) 

Argymhellion          I’r llywodraethwr 

Y dyddiau cyntaf yn y ddalfa 

5.9 Bod y staff nos yn siarad â’r holl garcharorion newydd, yn darparu cymorth ac yn holi a oes 
ganddynt anghenion penodol. (1.12) 

Bwlio a lleihau trais 

5.10 Bod targedau’n cael eu gosod ar gyfer unigolion mewn llyfrau i ddelio ag agweddau ac 
ymddygiad gwrthgymdeithasol er mwyn mynd i’r afael ag agweddau ac ymddygiad penodol 
ymysg carcharorion. (1.19) 
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Atal hunan-niwed a hunanladdiad 

5.11 Bod yr holl staff yn cael hyfforddiant cyfredol ar atal hunanladdiad. (1.26) 

5.12 Bod ansawdd y dogfennau asesu, gofal yn y carchar a gwaith tîm (ACCT), y cofnodi gan 
reolwyr achosion a’r cyfnod ar ôl cau’r achos yn cael ei wella. (1.27) 

Diogelu (amddiffyn oedolion sydd mewn perygl) 

5.13 Bod y carchar yn cysylltu â’r Bwrdd Rheoli Strategol Diogelu Oedolion a’r tîm Diogelu Oedolion 
lleol i ddatblygu polisïau ar gyfer diogelu oedolion sy’n agored i niwed. (1.30) 

Trefniadau diogelwch  

5.14 Bod y carchar yn sicrhau bod mesurau diogelwch effeithiol i leihau’r cyflenwad o gyffuriau 
anghyfreithlon a meddyginiaeth a ailgyfeiriwyd, gan gynnwys monitro data o brofion cyffuriau. 
(1.36) 

Y system cymell ac ennill breintiau 

5.15 Bod y dull o redeg y cynllun cymell ac ennill breintiau yn cael ei adolygu ac yr ymchwilir i’r 
canfyddiad gwael o’r cynllun ymysg carcharorion yn gyffredinol. (1.41) 

5.16 Bod targedau cynnydd unigol yn cael eu gosod ar gyfer carcharorion sydd â statws sylfaenol 
yn y cynllun cymell ac ennill breintiau a’u bod yn cael digon o gyfle i ddangos gwelliant. (1.42) 

Disgyblaeth 

5.17 Bod data ar y defnydd o rym yn cael eu coladu a’u dadansoddi’n rheolaidd i adnabod 
tueddiadau. (1.50) 

5.18 Bod recordiadau fideo yn cael eu gwneud o bob ymyriad sydd wedi’i gynllunio a’u bod yn cael 
eu hadolygu. (1.51) 

5.19 Na fydd celloedd yr uned cadw ar wahân yn cael eu monitro â theledu cylch caeedig fel mater 
o drefn. (1.59) 

5.20 Bod graffiti yn cael eu dileu yng nghelloedd yr uned cadw ar wahân, a bod toiledau’n cael eu 
glanhau’n drwyadl a’u hadnewyddu lle y bo angen. (1.60) 

5.21 Ar ôl gwneud asesiad o risg, bod carcharorion yn cael ymarfer gyda’i gilydd, a bod 
gweithgareddau’n cael eu darparu ar gyfer y rheini sy’n destun gweithdrefnau hirdymor o dan 
Reol 45 lle bynnag y bo modd. (1.61) 

Camddefnyddio sylweddau 

5.22 Bod protocolau ac arferion ar gyfer cydweithio’n cael eu datblygu ymhellach rhwng y 
gwasanaeth camddefnyddio sylweddau clinigol a’r tîm seicogymdeithasol er mwyn sicrhau 
gwelliant mewn adolygiadau clinigol, cynllunio gofal a chydgysylltu gofal. (1.74) 
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5.23 Bod y tîm seicogymdeithasol yn cael mynediad i gofnod clinigol SystmOne. (1.75) 

5.24 Na fydd y tîm seicogymdeithasol yn cael ei arallgyfeirio at ddyletswyddau disgyblu. (1.76) 

Unedau preswyl 

5.25 Na fydd celloedd sydd wedi’u bwriadu ar gyfer un yn cael eu rhannu gan ddau garcharor. (2.8) 

5.26 Bod sgriniau digonol yn cael eu gosod am doiledau mewn celloedd a bod preifatrwydd digonol 
mewn cawodydd cymunol. (2.9) 

5.27 Bod y polisi ar wahardd arddangos deunydd anweddus yn cael ei orfodi a bod graffiti yn cael 
eu dileu. (2.10) 

5.28 Bod carcharorion yn cael digon o ddillad a dillad gwely ar gyfer yr wythnos, gan gynnwys dillad 
cynnes yn y gaeaf. (2.11) 

Cysylltiadau rhwng staff a charcharorion 

5.29 Bod cofnodion achos yn cael eu gwneud i ddangos cysylltiad rheolaidd ac ystyrlon â 
swyddogion personol. (2.18) 

Cydraddoldeb ac amrywiaeth 

5.30 Bod blaenoriaeth yn cael ei rhoi i lywodraethu a goruchwyliaeth gan reolwyr dros amrywiaeth a 
bod y ffordd y mae grwpiau lleiafrifol yn cael eu trin, a’u gallu i gael gafael ar wasanaethau, yn 
cael eu monitro a bod camau’n cael eu cymryd yn ôl yr angen. (2.24) 

5.31 Y cymerir camau pellach i ymchwilio i ganfyddiadau negyddol gan garcharorion o gefndir pobl 
dduon a lleiafrifoedd ethnig er mwyn eu deall. (2.34) 

5.32 Bod galwadau ffôn misol am ddim yn cael eu darparu’n ddi-ffael i garcharorion sy’n wladolion 
tramor. (2.35) 

Gwasanaethau iechyd 

5.33 Bod ystafelloedd triniaeth yr adeiniau’n cael eu hadnewyddu er mwyn dilyn canllawiau ar reoli 
heintiau. (2.55) 

5.34 Bod asesiad o anghenion iechyd cyfredol yn cael ei gomisiynu. (2.56) 

5.35 Bod diffibrilwyr allanol awtomatig yn cael eu harchwilio bob diwrnod. (2.57) 

5.36 Bod strategaeth hybu iechyd yn cael ei datblygu. (2.58) 

5.37 Bod yr holl garcharorion yn gallu cael gwasanaethau iechyd meddwl sylfaenol ac eilaidd. 
(2.62) 

5.38 Bod y fferyllydd yn darparu adolygiadau o’r defnydd o feddyginiaethau. (2.69) 
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5.39 Bod y polisi ar gyfer cadw meddyginiaethau ym meddiant carcharorion yn cael ei ddiweddaru 
a’r asesiadau risg ar gyfer pob cyffur a chlaf yn cael eu cofnodi, gan nodi’r rhesymau dros y 
penderfyniad. (2.70) 

5.40 Bod cofnodion cyflawn yn cael eu gwneud ar weinyddu meddyginiaethau. (2.71) 

5.41 Bod carcharorion yn cael derbyn gofal deintyddol yn amserol. (2.82) 

Prynu nwyddau  

5.42 Bod carcharorion yn gallu cael archeb lawn o’r siop o fewn 24 awr ar ôl cyrraedd y sefydliad. 
(2.93) 

Amser y tu allan i’r gell 

5.43 Bod carcharorion yn cael cyfle i ymarfer am o leiaf un awr yn yr awyr agored bob dydd. (3.6) 

5.44 Bod carcharorion yn cael cyfle i gymdeithasu bob dydd, gan gynnwys gyda’r hwyr, yn ystod yr 
wythnos. (3.7) 

Dysgu a sgiliau a gweithgareddau gwaith 

5.45 Bod data yn cael eu defnyddio’n well i reoli meysydd dysgu lle y mae perfformiad gwael. (3.13) 

5.46 Bod lefelau llythrennedd a rhifedd yr holl garcharorion yn cael eu hasesu ar ôl cyrraedd y 
carchar neu cyn dechrau mewn dosbarthiadau addysg neu waith. (3.19) 

5.47 Bod mwy o ddosbarthiadau sgiliau hanfodol yn cael eu darparu i gwrdd ag anghenion y 
boblogaeth. (3.20) 

5.48 Bod strategaethau clir yn cael eu datblygu i hyrwyddo’r Gymraeg a’i gwerth fel sgil defnyddiol 
ar gyfer cyflogaeth. (3.27) 

5.49 Bod mwy o gymwysterau uwchlaw lefel 1 yn cael eu cynnig i gwrdd ag anghenion carcharorion 
mwy galluog. (3.33)  

5.50 Bod y presenoldeb a’r prydlondeb yn yr holl weithgareddau dysgu a sgiliau’n cael eu gwella. 
(3.34) 

Rheolaeth strategol ar ailsefydlu 

5.51 Bod y broses o weithredu’r strategaeth gostwng aildroseddu yn cael ei rheoli’n effeithiol, gydag 
ymrwymiad profadwy gan uwch-reolwyr, cynllunio clir, monitro ar ganlyniadau a chan gynnwys 
yr holl ddarparwyr. (4.6) 

Rheoli troseddwyr a chynllunio 

5.52 Bod goruchwyliaeth effeithiol gan reolwyr dros achosion lle y mae risg uchel neu uchel iawn o 
niwed i eraill. (4.20) 
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5.53 Bod barn carcharorion yn cael ei hystyried mewn adolygiadau categoreiddio. (4.25) 

Cynllunio ailintegreiddio 

5.54 Bod effeithiolrwydd yr atgyfeiriadau ar gyfer llety yn cael ei fonitro a’i asesu i bennu sut i wella’r 
gwasanaeth. (4.39) 

5.55 Bod y carchar yn gwerthuso ei raglenni cyn rhyddhau yn well er mwyn sicrhau eu bod yn 
cwrdd â holl anghenion y carcharorion o ran addysg, hyfforddiant a chyflogaeth ar ôl eu 
rhyddhau. (4.42) 

5.56 Bod carcharorion sydd â phroblemau ariannol yn cael cymorth i ddelio â dyledion. (4.51) 

5.57 Bod seddau cyfforddus, sydd heb eu gosod yn sownd wrth y llawr, yn cael eu darparu. (4.60) 

5.58 Bod seddau cyfforddus digonol a ffordd hwylus o gyfathrebu rhwng carcharorion ac ymwelwyr 
yn cael eu darparu yn y bythau ar gyfer ymweliadau caeedig. (4.61) 

5.59 Bod y carchar yn mabwysiadu cynllun rhesymegol ac ymarferol i gyflenwi rhaglenni sy’n 
briodol i’w boblogaeth ac yn cwrdd ag anghenion cydnabyddedig. (4.67) 

 

Pwyntiau ynglŷn â’r trefniadau 

Llysoedd, hebrwng a throsglwyddo  

5.60 Dylai taflenni gwybodaeth Carchar Caerdydd fod ar gael ac wedi’u dosbarthu yn yr holl 
lysoedd lleol. (1.7) 

Trefniadau diogelwch  

5.61 Dylid adnewyddu’r celloedd cadw yn yr ystafell profion cyffuriau gorfodol, a’u hawyru’n well, a 
dylid atgyweirio a glanhau’r wrinal yn y man profion. (1.37) 

Disgyblaeth 

5.62 Rhaid i uwch aelod staff graffu’n ffurfiol ac yn rheolaidd ar y gwaith papur ar ddefnydd o rym. 
(1.52) 

5.63 Dylid cwblhau cofnodion dyddiol ar gyfer yr uned cadw ar wahân. (1.62) 

5.64 Dylid rhoi hysbysiadau o dan Reol 45 yn brydlon. (1.63) 

5.65 Dylid cynnal cyfarfodydd rheolaidd o grŵp monitro ac adolygu’r uned cadw ar wahân. (1.64) 

Camddefnyddio sylweddau 

5.66 Dylai’r sefydliad gynnal ei ddadansoddiad o anghenion defnyddwyr sylweddau bob blwyddyn i 
sicrhau bod y ddarpariaeth o wasanaethau’n cyfateb i anghenion presennol y boblogaeth o 
garcharorion. (1.77) 
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5.67 Dylid diweddaru dogfen y strategaeth cyffuriau ac alcohol a chynnwys cynlluniau gweithredu 
manwl a mesurau perfformiad. (1.78)  

Unedau preswyl 

5.68 Dylai cabinet â chlo fod ar gael i garcharorion. (2.12) 

5.69 Dylid cael matresi yn lle rhai sydd o ansawdd gwael. (2.13) 

Cwynion 

5.70 Dylid ymateb yn llawn i’r materion a godir mewn cwynion. (2.44) 

Gwasanaethau iechyd 

5.71 Dylai gwybodaeth gofal iechyd fod ar gael mewn amryw o ieithoedd. (2.63) 

5.72 Dylid adolygu’r cyfraddau presenoldeb ac ymdrechu i leihau’r amser sy’n cael ei wastraffu 
drwy golli apwyntiadau. (2.64) 

5.73 Ni ddylai carcharorion gael eu cadw am gyfnodau hir yn yr ystafelloedd cadw yn y ganolfan 
gofal iechyd a dylid rhoi gwybodaeth ar gyfer cleifion iddynt a deunydd darllen i lenwi’r amser 
wrth ddisgwyl am apwyntiad. (2.65) 

5.74 Dylid cael gwared â hen lyfrau cyfeirio, a chadw’r copi diweddaraf yn unig, i sicrhau bod 
unrhyw wybodaeth a ddefnyddir yn gyfredol. (2.72) 

5.75 Dylid storio meddyginiaethau sy’n sensitif i wres mewn ffordd briodol. (2.73) 

5.76 Dylai llyfr fformiwlâu cyffuriau gael ei ddatblygu gan staff y bwrdd iechyd a’r fferyllfa, i’w 
gymeradwyo gan y pwyllgor rheoli meddyginiaethau. (2.74) 

5.77 Dylid rhoi meddyginiaethau tawelu ar adeg briodol yn ystod y dydd. (2.75) 

5.78 Dylid llunio cyfarwyddiadau ar gyfer grwpiau cleifion, fel y gall y staff nyrsio gyflenwi 
meddyginiaethau cryfach a brechlynnau os yw’n briodol. (2.76) 

5.79 Dylid rhoi gwybod i’r fferyllfa os rhoddir parasetamol i garcharor heb siart presgripsiwn drwy’r 
polisi arbennig ar gyfer salwch. (2.77) 

5.80 Dylai’r pwyllgor rheoli meddyginiaethau adolygu’r polisi arbennig ar gyfer salwch yn rheolaidd i 
sicrhau bod modd cyflenwi’r holl feddyginiaethau priodol. (2.78) 

5.81 Dylai’r bwrdd iechyd gael cynrychiolaeth ar y pwyllgor rheoli meddyginiaethau. (2.79) 

5.82 Dylid ymdrechu i leihau nifer y cleifion sy’n colli apwyntiadau. (2.83) 

Prynu nwyddau 

5.83 Ni ddylai fod yn ofynnol i garcharorion dalu ffi weinyddu am archebu o gatalogau. (2.94) 
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Amser y tu allan i’r gell 

5.84 Dylid darparu gweithgareddau’n rhan o drefn y carchar i garcharorion hŷn a’r rheini sydd ag 
anableddau sydd mewn celloedd heb eu cloi yn ystod cyfnod craidd y dydd. (3.8) 

Dysgu a sgiliau a gweithgareddau gwaith 

5.85 Dylid monitro ansawdd y cynlluniau dysgu unigol a’u cynnal at safon resymol. (3.28) 

Rheolaeth strategol ar ailsefydlu 

5.86 Mewn arolygon o ailsefydlu yn y dyfodol, dylid defnyddio data o’r system asesu troseddwyr 
(OASys) i bennu anghenion sy’n gysylltiedig â pherygl o niwed a gostwng aildroseddu. (4.7) 

Rheoli troseddwyr a chynllunio 

5.87 Dylai cofnodion am gyswllt â charcharorion gael eu cadw ar y system nodiadau achos 
electronig P-Nomis. (4.16) 

5.88 Dylai’r tîm rhyngadrannol ar gyfer rheoli risg gwrdd yn fwy rheolaidd. (4.21) 

5.89 Dylid darparu cymorth a gwybodaeth briodol i garcharorion sydd wedi’u remandio ar 
gyhuddiadau sy’n debygol o arwain at ddedfryd benagored. (4.31) 

Cynllunio ailintegreiddio 

5.90 Dylid hysbysu carcharorion ynghylch sut i drefnu i weld cynghorydd Gyrfa Cymru. (4.43) 

5.91 Dylai galwadau i’r llinell trefnu ymweliadau gael eu hateb yn brydlon. (4.62) 

5.92 Dylai’r mannau aros i garcharorion fod yn lân ac yn olau. (4.63) 

5.93 Ni ddylai fod yn ofynnol i garcharorion wisgo bib yn ystod ymweliadau. (4.64) 
 

Enghreifftiau o ymarfer da 

Camddefnyddio sylweddau 

5.94 Roedd y tîm seicogymdeithasol wedi cynnal rhaglen hyfforddi a dosbarthu ar gyfer defnyddio’r 
gwrthwenwyn cynnyrch opiwm nalocson. (1.79) 

5.95 Roedd carcharorion yn cael galw llinellau cymorth lleol ar ddefnyddio sylweddau ac iechyd 
meddwl yn rhad ac am ddim drwy’r system ffôn PIN. (1.80) 
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Cynllunio ailintegreiddio 

5.96 Roedd swyddog ‘parhad gofal’ dynodedig yn cael ei ddarparu gan y tîm seicogymdeithasol bob 
wythnos i sicrhau bod apwyntiadau ag asiantaethau cyffuriau ac alcohol cymunedol yn cael eu 
trefnu ar gyfer carcharorion ar ôl eu rhyddhau. (4.46)  
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Atodiad I: Y tîm arolygu 
 
 Nick Hardwick   Prif Arolygydd 

Alison Perry   Arweinydd tîm 
Paul Rowlands   Arolygydd 
Andrew Rooke   Arolygydd 
Sandra Fieldhouse  Arolygydd 
Karen Dillon   Arolygydd 
Joe Simmonds   Ymchwilydd 
Amy Radford   Ymchwilydd 
 
Arolygwyr arbenigol 
Paul Roberts   Arolygydd camddefnyddio sylweddau 
Michael Bowen   Arolygydd gwasanaethau iechyd 
Helen Boniface   Fferyllydd 
Bobby Jones   Arolygydd rheoli troseddwyr   
Keith Humphries   Arolygydd rheoli troseddwyr 
Lisa Gordon   Arolygydd rheoli troseddwyr  
Rachael Bubalo   Arolygydd Estyn  
Alun Connick   Arolygydd Estyn 
Gill Sims    Arolygydd Estyn 
Craig Weeks   Ymchwilydd Troseddwyr Cyson  

a Throseddwyr Eraill â Blaenoriaeth 
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Atodiad II: Proffil poblogaeth y carchar 
Sylwer: darparwyd y ffigurau canlynol gan y sefydliad ac mae unrhyw wallau’n rhai o eiddo’r 
sefydliad.  

 
Statws 18–20 mlwydd oed 21 oed ac yn hŷn % 
Wedi cael dedfryd 5 424 54.5 
Wedi’i alw’n ôl 1 39 5.1 
Wedi cael collfarn ond heb gael 
dedfryd 

14 103 14.8 

Wedi’i remandio 0 0 0.0 
Carcharorion sifil 1 4 0.6 
Dan gadwad  20 177 25.0 
Cyfanswm 41 747 100 
 

Dedfryd 18–20 mlwydd oed 21 oed ac yn hŷn % 
Heb ddedfryd 35 283 40.4 
Llai na 6 mis 1 117 15.0 
Rhwng 6 mis a llai na 12 mis 2 61 8.0 
Rhwng 12 mis a llai na 2 flynedd 1 155 19.8 
Rhwng 2 flynedd a llai na 4 
blynedd 

2 12 1.8 

Rhwng 4 blynedd a llai na 10 
mlynedd 

0 18 2.2 

10 mlynedd a mwy (nid am oes) 0 19 2.4 
Dedfryd benagored er diogelwch y 
cyhoedd 

0 6 0.8 

Am oes 0 76 9.6 
Cyfanswm 41 747 100 
 

Oed Nifer y carcharorion % 
Noder yr oed isaf = 18   
Dan 21 mlwydd 41 5.2 
21 mlwydd i 29 mlwydd 309 39.2 
30 mlwydd i 39 mlwydd 259 32.9 
40 mlwydd i 49 mlwydd 131 16.6 
50 mlwydd i 59 mlwydd 37 4.7 
60 mlwydd i 69 mlwydd 8 1.0 
70 ac yn hŷn 3 0.4 
Noder yr oed uchaf = 80   
Cyfanswm 788 100 
 

Cenedligrwydd 18–20 mlwydd oed 21 oed ac yn hŷn % 
Prydeinig 34 683 91 
Gwladolion tramor 
Heb ei ddatgan 

7 
0 

51 
13 

7.4 
1.6 

Cyfanswm 41 747 100 
 



CEM Caerdydd  72

 

Categori diogelwch 18–20 mlwydd oed 21 oed ac yn hŷn % 
Heb gategori a heb ddedfryd 0 1 0.1 
Heb gategori ac wedi cael dedfryd 33 271 38.6 
Categori A 0 0 0.0 
Categori B 0 42 5.3 
Categori C 0 411 52.2 
Categori D 0 18 2.3 
Arall 8 4 1.5 
Cyfanswm 41 747 100 
 

Ethnigrwydd 18–20 mlwydd oed 21 oed ac yn hŷn % 
Gwyn    
 Prydeinig 28 614 81.5 
 Gwyddelig 0 2 0.3 
 Gwyn arall 1 25 3.2 
    
Cymysg    
 Gwyn a Du Caribïaidd 2 14 2.0 
 Gwyn a Du Affricanaidd 0 5 0.6 
 Gwyn ac Asiaidd 1 2 0.4 
 Cymysg arall 1 9 1.3 
    
Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig    
 Indiaidd 0 3 0.4 
 Pacistanaidd 1 7 1.0 
 Bangladeshaidd 0 2 0.3 
 Asiaidd arall 1 6 0.9 
     
Du neu Ddu Prydeinig    
 Caribïaidd 0 20 2.5 
 Affricanaidd 4 8 1.5 
 Du arall 0 2 0.3 
    
Tsieineaidd neu grŵp ethnig arall    
 Tsieineaidd 0 4 0.5 
 Arabaidd 0 7 0.9 
 Grŵp ethnig arall 1 1 0.3 
    
Heb ei ddatgan 0 4 0.5 
Cyfanswm 40 735 98.4 
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Crefydd 18–20 mlwydd oed 21 oed ac yn hŷn % 
Bedyddiwr 0 1 0.1 
Eglwys Loegr 0 13 1.6 
Catholig Rhufeinig 4 110 14.5 
Enwadau Cristnogol eraill  8 238 31.2 
Mwslim 6 53 7.4 
Sikh 0 0 0.0 
Hindŵ 0 6 0.8 
Bwdhydd 0 6 0.8 
Iddewig 0 0 0.0 
Arall  0 10 1.3 
Dim crefydd 
Heb ei ddatgan 

23 
0 

303 
7 

41.4 
0.9 

Cyfanswm 41 747 100 
 

Demograffeg arall 18–20 mlwydd oed 21 oed ac yn hŷn % 
Sipsi/Romani/Teithiwr 1 12 1.6 
    
Cyfanswm 1 12 1.6 
 

Carcharorion a gafodd ddedfryd yn unig  
Hyd yr arhosiad 18–20 mlwydd oed 21 oed ac yn hŷn 
 Nifer % Nifer % 
Llai nag 1 mis 4 0.5 134 17.0 
1 mis i 3 mis 1 0.1 129 16.4 
3 mis i 6 mis 0 0.0 94 11.9 
6 mis i 1 flwyddyn 1 0.1 67 8.6 
1 flwyddyn i 2 flynedd 0 0.0 9 1.1 
2 flynedd i 4 blynedd 0 0.0 17 2.2 
4 blynedd neu fwy 0 0.0 14 1.8 
Cyfanswm 6 0.7 464 59.0 
 

Carcharorion a gafodd ddedfryd yn unig 
 18–20 mlwydd oed 21 oed ac yn hŷn % 
Gwladolion tramor a gadwyd wedi 
i’w dedfryd ddod i ben  

1 7 1.0 

Cyfanswm 1 7 1.0 
 

Carcharorion heb ddedfryd yn unig 
Hyd yr arhosiad 18–20 mlwydd oed 21 oed ac yn hŷn 
 Nifer % Nifer % 
Llai nag 1 mis 20 2.5 111 14.2 
1 mis i 3 mis 12 1.5 102 12.9 
3 mis i 6 mis 2 0.3 48 6.1 
6 mis i 1 flwyddyn 1 0.1 19 2.4 
1 flwyddyn i 2 flynedd 0 0 2 0.3 
2 flynedd i 4 blynedd 0 0 1 0.1 
4 blynedd neu fwy 0 0 0 0.0 
Cyfanswm 35 4.4 283 36 
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Atodiad III: Crynodeb o holiaduron a 
chyfweliadau’r carcharorion  

Methodoleg yr arolwg o garcharorion 
 
Cynhaliwyd arolwg gwirfoddol, cyfrinachol a di-enw o gyfran gynrychiadol o boblogaeth y 
carchar ar gyfer yr arolygiad hwn. Roedd canlyniadau’r arolwg hwn yn rhan o’r sylfaen 
dystiolaeth ar gyfer yr arolygiad. 

Dewis maint y sampl 

 
Cyfrifwyd y llinell sylfaen ar gyfer maint y sampl drwy fformiwla ystadegol ddibynadwy a 
ddarparwyd gan ystadegydd yn un o adrannau’r llywodraeth. Yn syml, mae’r fformiwla’n 
dangos maint y sampl y mae ei angen a’r graddau y mae’r canfyddiadau o sampl o’r maint 
hwnnw’n adlewyrchu profiadau’r boblogaeth gyfan. 
 
Ar adeg yr arolygiad ar 18 Chwefror 2013, y boblogaeth o garcharorion yn CEM Caerdydd 
oedd 808. Maint y sampl oedd 199. Yn fras, roedd hyn yn 25% o’r boblogaeth o garcharorion. 

Dethol y sampl 

 
Detholwyd yr ymatebwyr ar hap o allbrintiad o’r boblogaeth o garcharorion o’r rhaglen P-Nomis 
gan ddefnyddio dull systematig haenog o samplu. Yn syml, mae hyn yn golygu, os mai 50% o’r 
boblogaeth sydd i’w samplu, y detholir personau bob yn ail o un o restrau P-Nomis, sydd wedi’i 
hargraffu yn nhrefn lleoliad.  
 
Roedd yr holiaduron yn cael eu llenwi’n wirfoddol. Nodwyd achosion lle y gwrthodwyd eu llenwi 
ac ni chymerwyd unrhyw gamau i gael ymatebwyr yn eu lle. Wyth o ymatebwyr a wrthododd 
lenwi’r holiadur.  
 
Cynhaliwyd cyfweliadau ag unrhyw ymatebwyr a oedd ag anawsterau llythrennedd. Cyfwelwyd 
tri o ymatebwyr.  

Methodoleg 

 
Gwnaed pob ymdrech i ddosbarthu’r holiadur i bob ymatebydd yn unigol. Roedd hyn yn rhoi 
cyfle i’r ymchwilwyr egluro natur annibynnol yr Arolygiaeth a phwrpas yr holiadur, yn ogystal ag 
ateb cwestiynau.  
 
Roedd yr holl holiaduron a lenwyd yn cael eu cadw’n gyfrinachol – aelodau’r Arolygiaeth oedd 
yr unig rai a’u gwelodd. Er mwyn sicrhau cyfrinachedd, gofynnwyd i ymatebwyr wneud un o’r 
canlynol: 

 bod â’i holiadur yn barod i’w roi’n ôl i aelod o’r tîm ymchwil ar adeg benodol; 
 selio’r holiadur yn yr amlen a ddarparwyd a’i roi i aelod o’r staff, os oedd yn barod i’w 

gymryd; neu 
 selio’r holiadur yn yr amlen a ddarparwyd a’i adael yn ei ystafell i’w gasglu. 

 
Ni ofynnwyd i ymatebwyr roi eu henw ar yr holiadur. 
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Cyfraddau ymateb 

 
Roedd 167 o ymatebwyr wedi llenwi a dychwelyd eu holiadur. Roedd hyn yn 21% o 
boblogaeth y carchar. Y gyfradd ymateb oedd 84%. Yn ogystal â’r wyth ymatebydd a 
wrthododd lenwi’r holiadur, roedd 14 o holiaduron heb eu dychwelyd a 10 wedi’u dychwelyd 
heb eu llenwi. 

Cymariaethau 

 
Mae disgrifiad o ganlyniadau’r arolwg isod. Cafodd y data o bob sefydliad eu pwysoli er mwyn 
dynwared sampl o ganran gyson ym mhob sefydliad. 
 
Mae rhai cwestiynau wedi’u hidlo yn ôl yr ymateb i gwestiwn blaenorol. Mae cwestiynau a 
hidlwyd wedi’u mewnoli ac mae esboniad o’u blaen am yr ymatebwyr sydd wedi’u cynnwys yn 
y cwestiynau a hidlwyd. Fel arall, mae’r canrannau’n cyfeirio at y sampl gyfan. Mae’r holl 
ymatebion coll wedi’u hepgor o’r dadansoddiad. 
 
Gwnaed y dadansoddiadau canlynol: 
 

 Yr ymatebion i’r arolwg presennol yn 2013 yn erbyn ffigurau cymharydd ar gyfer yr 
holl garcharorion a holwyd mewn carchardai lleol. Mae’r cymharydd hwn wedi’i seilio 
ar yr holl ymatebion o arolygon o garcharorion a gynhaliwyd mewn 35 o garchardai 
lleol ers Ebrill 2008. 

 Yr ymatebion i’r arolwg presennol yn 2013 yn erbyn yr ymatebion gan garcharorion a 
holwyd yn CEM Caerdydd yn 2007. 

 Cymhariaeth o fewn arolwg 2013 rhwng yr ymatebion gan garcharorion gwyn a’r 
rheini gan garcharorion o grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig. 

 Cymhariaeth o fewn arolwg 2013 rhwng yr ymatebion gan garcharorion sy’n credu 
bod ganddynt anabledd a’r rheini gan garcharorion nad ydynt yn credu bod ganddynt 
anabledd. 

 Cymhariaeth o fewn arolwg 2013 rhwng yr ymatebion gan garcharorion sydd wedi’u 
remandio a’r rheini gan garcharorion a gafodd ddedfryd. 

 
Yn yr holl ddogfennau uchod, defnyddir arwyddocâd ystadegol i ddangos a oes gwir 
wahaniaeth rhwng y ffigurau – hynny yw, gwahaniaeth nad yw’n ganlyniad i hap a damwain. 
Mae canlyniadau sy’n well i raddau arwyddocaol wedi’u lliwio’n wyrdd, canlyniadau sy’n 
arwyddocaol waeth wedi’u lliwio’n las a chanlyniadau lle nad oes gwahaniaeth arwyddocaol 
heb eu lliwio. Mae gwahaniaeth arwyddocaol rhwng manylion cefndir y carcharorion wedi’i 
ddangos drwy ei liwio’n oren.  
 
Dylid nodi bod y ddwy set o ddata wedi’u codio yn yr un ffordd er mwyn tynnu cymariaethau 
ystadegol rhwng y data o’r arolwg diweddaraf a’r rheini o’r arolwg blaenorol. Gall hyn arwain at 
newid yn y canrannau mewn arolygon a gyhoeddwyd o’r blaen. Fodd bynnag, mae’r holl 
ganrannau’n wir am y poblogaethau y maent wedi’u seilio arnynt, ac mae’r arwyddocâd 
ystadegol yn gywir. 

Crynodeb 

 
Mae crynodeb o ganlyniadau’r arolwg wedi’i atodi hefyd. Mae hyn yn rhoi dadansoddiad o’r 
ymatebion i bob cwestiwn. Mae’r canrannau wedi’u talgrynnu felly mae’n bosibl na fyddant yn 
dod i gyfanswm o 100%. 
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Nid oes cwestiynau sydd wedi’u hidlo yn y crynodeb, felly mae’r holl ganrannau’n cyfeirio at 
ymatebion o’r sampl gyfan. Gellir cael gwahaniaeth bach yn y canrannau ar gyfer rhai 
ymatebion – er enghraifft, ar gyfer y dewis ‘Heb gael dedfryd’ wrth ateb gwahanol gwestiynau. 
Mae hyn yn ganlyniad i wahaniaeth yn y cyfraddau ymateb i gwestiynau, sy’n golygu bod y 
canrannau wedi’u cyfrifo ar sail cyfansymiau gwahanol (mae’r holl ddata coll wedi’u hepgor). 
Bydd y gwir niferoedd yn cyfateb gan fod y data yn cael eu ‘glanhau’ i sicrhau cysondeb.  
 
Gellir cael gwahaniaeth o 1% neu 2 % rhwng y canrannau sydd yn y crynodeb a’r canrannau 
yn y data cymharu, gan fod y data cymharu wedi’u pwysoli er mwyn tynnu cymariaethau. 
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Crynodeb o’r arolwg 
 

  Adran 1: Amdanoch chi 
 

C1.2 Beth yw’ch oed? 
  Dan 21 .............................................................................................................................. 12 (7%) 
  21 - 29............................................................................................................................... 75 (45%) 
  30 - 39............................................................................................................................... 48 (29%) 
  40 - 49............................................................................................................................... 24 (14%) 
  50 - 59............................................................................................................................... 6 (4%) 
  60 - 69............................................................................................................................... 2 (1%) 
  70 neu’n hŷn .................................................................................................................... 0 (0%) 

 
C1.3 A ydych wedi cael dedfryd? 
  Ydw ................................................................................................................................... 108 (65%) 
  Ydw – wedi fy ngalw’n ôl................................................................................................ 7 (4%) 
  Nac ydw – yn aros am dreial......................................................................................... 31 (19%) 
  Nac ydw – yn aros am ddedfryd ................................................................................... 17 (10%) 
  Nac ydw – yn aros i gael fy allgludo ............................................................................ 4 (2%) 

 
C1.4 Pa mor hir yw’ch dedfryd? 
  Heb gael dedfryd........................................................................................................... 52 (32%) 
  Llai na 6 mis..................................................................................................................... 33 (20%) 
  Rhwng 6 mis a llai nag 1 flwyddyn ............................................................................... 23 (14%) 
  Rhwng 1 flwyddyn a llai na 2 flynedd .......................................................................... 29 (18%) 
  Rhwng 2 flynedd a llai na 4 blynedd ............................................................................ 8 (5%) 
  Rhwng 4 blynedd a llai na 10 mlynedd........................................................................ 6 (4%) 
  10 mlynedd neu fwy ....................................................................................................... 0 (0%) 
  Dedfryd benagored er diogelwch y cyhoedd .............................................................. 2 (1%) 
  Oes.................................................................................................................................... 10 (6%) 

 
C1.5 A ydych yn wladolyn tramor? (h.y. heb ddinasyddiaeth y DU) 
  Ydw ...............................................................................................................................  15 (9%) 
  Nac ydw........................................................................................................................  148 (91%) 

 
C1.6 A ydych yn deall Saesneg llafar? 
  Ydw ............................................................................................................................... 162 (98%) 
  Nac ydw........................................................................................................................ 3 (2%) 

 
C1.7 A ydych yn darllen Saesneg?  
  Ydw ............................................................................................................................... 159 (96%) 
  Nac ydw........................................................................................................................ 6 (4%) 

  
C1.8 Beth yw’ch tarddiad ethnig? 
  Gwyn - Prydeinig (Seisnig/ 

Cymreig/Albanaidd/Gogledd 
Iwerddon) .......................................

 134 (82%) Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig - 
Tsieineaidd.........................................

 1 (1%) 

  Gwyn - Gwyddelig......................... 1 (1%) Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig - 
arall .....................................................

 0 (0%) 

  Gwyn - arall.................................... 11 (7%) Hil gymysg – Gwyn a Du 
Caribïaidd...........................................

 3 (2%) 

  Du neu Ddu Prydeinig – 
Caribïaidd.......................................

 3 (2%) Hil gymysg – Gwyn a Du 
Affricanaidd ........................................

 1 (1%) 
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  Du neu Ddu Prydeinig - 
Affricanaidd ....................................

 1 (1%) Hil gymysg – Gwyn ac Asiaidd ....... 0 (0%) 

  Du neu Ddu Prydeinig - arall ....... 1 (1%) Hil gymysg - arall .............................. 1 (1%) 
  Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig - 

Indiaidd ...........................................
 1 (1%) Arabaidd ............................................. 3 (2%) 

  Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig - 
Pacistanaidd ..................................

 1 (1%) Grŵp ethnig arall............................... 0 (0%) 

  Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig - 
Bangladeshaidd ............................

 2 (1%)   

 
C1.9 A ydych yn eich ystyried eich hun yn Sipsi/Romani/Teithiwr?  
  Ydw ...............................................................................................................................  8 (5%) 
  Nac ydw........................................................................................................................  155 (95%) 

 
C1.10 Beth yw’ch crefydd? 
  Dim ................................................... 85 (52%) Hindŵ ............................................... 1 (1%) 
  Eglwys Loegr .................................. 19 (12%) Iddewig ............................................ 1 (1%) 
  Catholig ........................................... 26 (16%) Mwslim............................................. 15 (9%) 
  Protestant........................................ 0 (0%) Sikh .................................................. 0 (0%) 
  Enwad Cristnogol arall .................. 9 (5%) Arall .................................................. 2 (1%) 
  Bwdhydd.......................................... 6 (4%)   

 
C1.11 Sut y byddech yn disgrifio’ch cyfeiriadedd rhywiol? 
  Heterorywiol..................................................................................................................... 160 (98%) 
  Cyfunrywiol/hoyw ............................................................................................................ 1 (1%) 
  Deurywiol ......................................................................................................................... 2 (1%) 

 
C1.12 A ydych yn credu bod gennych anabledd (h.y. a oes angen help arnoch i gwrdd ag unrhyw 

anghenion corfforol, meddyliol neu ddysgu tymor hir)? 
  Ydw ...............................................................................................................................  35 (21%) 
  Nac ydw........................................................................................................................  130 (79%) 

 
C1.13 A ydych yn gyn-aelod o’r lluoedd arfog?  
  Ydw ...............................................................................................................................  10 (6%) 
  Nac ydw........................................................................................................................  156 (94%) 

 
C1.14 Ai hwn yw’r tro cyntaf i chi fod mewn carchar? 
  Ie....................................................................................................................................  50 (30%) 
  Nage .............................................................................................................................  115 (70%) 

 
C1.15 A oes gennych unrhyw blant o dan 18 oed? 
  Oes.................................................................................................................................... 106 (64%) 
  Nac oes ............................................................................................................................ 60 (36%) 

 
 Adran 2: Llysoedd, trosglwyddo a hebrwng 

 
C2.1 Ar eich taith ddiweddaraf i ddod yma, pa mor hir yr oeddech yn y fan?  
  Llai na 2 awr .................................................................................................................... 146 (87%) 
  2 awr neu fwy .................................................................................................................. 11 (7%) 
  Ddim yn cofio................................................................................................................... 10 (6%) 

 
C2.2 Ar eich taith ddiweddaraf i ddod yma, a gawsoch gynnig rhywbeth i’w fwyta neu yfed?  
  Roedd y daith yn llai na dwy awr.............................................................................. 146 (88%) 
  Do ...................................................................................................................................... 6 (4%) 
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  Naddo ............................................................................................................................... 9 (5%) 
  Ddim yn cofio................................................................................................................... 5 (3%) 

 
C2.3 Ar eich taith ddiweddaraf i ddod yma, a gynigiwyd seibiant i fynd i’r toiled i chi?  
  Roedd y daith yn llai na dwy awr..............................................................................146 (88%) 
  Do ...................................................................................................................................... 1 (1%) 
  Naddo ............................................................................................................................... 15 (9%) 
  Ddim yn cofio................................................................................................................... 3 (2%) 

 
C2.4 Ar eich taith ddiweddaraf i ddod yma, a oedd y fan yn lân?  
  Oedd ................................................................................................................................. 103 (62%) 
  Nac oedd .......................................................................................................................... 56 (34%) 
  Ddim yn cofio................................................................................................................... 7 (4%) 

 
C2.5 Ar eich taith ddiweddaraf i ddod yma, a oeddech yn teimlo’n ddiogel?  
  Oeddwn ............................................................................................................................ 138 (83%) 
  Nac oeddwn..................................................................................................................... 26 (16%) 
  Ddim yn cofio................................................................................................................... 2 (1%) 

 
C2.6 Ar eich taith ddiweddaraf i ddod yma, sut y cawsoch eich trin gan y staff hebrwng?  
  Yn dda iawn ..................................................................................................................... 49 (29%) 
  Yn dda .............................................................................................................................. 79 (47%) 
  Y naill na’r llall ................................................................................................................. 28 (17%) 
  Yn wael............................................................................................................................. 4 (2%) 
  Yn wael iawn .................................................................................................................. 5 (3%) 
  Ddim yn cofio................................................................................................................... 2 (1%) 

 
C2.7 Cyn i chi gyrraedd, a roddwyd rhywbeth i chi neu a ddywedwyd wrthych eich bod yn dod 

yma? (Ticiwch bob un sy’n berthnasol i chi.)  
  Do, dywedodd rhywun wrthyf........................................................................................ 127 (76%) 
  Do, cefais wybodaeth ysgrifenedig .............................................................................. 6 (4%) 
  Naddo, ni ddywedwyd dim wrthyf................................................................................. 29 (17%) 
  Ddim yn cofio................................................................................................................... 7 (4%) 

 
C2.8 Pan wnaethoch gyrraedd yma gyntaf, a oedd eich eiddo wedi cyrraedd yr un pryd?  
  Oedd ................................................................................................................................. 150 (91%) 
  Nac oedd .......................................................................................................................... 9 (5%) 
  Ddim yn cofio................................................................................................................... 6 (4%) 

 
 Adran 3: Y dderbynfa, y noson gyntaf a chynefino 

 
C3.1 Pa mor hir yr oeddech yn y dderbynfa?  
  Llai na 2 awr .................................................................................................................... 98 (59%) 
  2 awr neu’n hwy .............................................................................................................. 57 (35%) 
  Ddim yn cofio................................................................................................................... 10 (6%) 

 
C3.2 Pan gawsoch eich chwilio, a oedd hyn wedi’i wneud mewn ffordd barchus?  
  Oedd ................................................................................................................................. 136 (84%) 
  Nac oedd ......................................................................................................................... 21 (13%) 
  Ddim yn cofio................................................................................................................... 5 (3%) 

 
C3.3 Yn gyffredinol, sut y cawsoch eich trin yn y dderbynfa? 
  Yn dda iawn ..................................................................................................................... 49 (30%) 
  Yn dda .............................................................................................................................. 74 (45%) 
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  Y naill na’r llall ................................................................................................................. 27 (16%) 
  Yn wael............................................................................................................................. 9 (5%) 
  Yn wael iawn ................................................................................................................... 3 (2%) 
  Ddim yn cofio................................................................................................................... 2 (1%) 

 
C3.4 A gawsoch unrhyw broblemau mewn cysylltiad â’r canlynol pan wnaethoch gyrraedd yma 

gyntaf? (Ticiwch bob un sy’n berthnasol i chi.) 
  Colli eiddo ....................................... 11 (7%) Iechyd corfforol .............................. 28 (17%) 
  Problemau tai ................................. 34 (21%) Iechyd meddwl ............................... 39 (24%) 
  Cysylltu â chyflogwyr..................... 7 (4%) Angen amddiffyniad rhag 

carcharorion eraill ..........................
 7 (4%) 

  Cysylltu â’r teulu............................. 29 (18%) Cael rhifau ffôn ............................... 43 (26%) 
  Gofal plant....................................... 4 (2%) Arall .................................................. 7 (4%) 
  Pryderon ariannol .......................... 44 (27%) Dim problemau ............................. 51 (31%) 
  Teimlo’n isel neu’n hunanladdol . 31 (19%)   

 
C3.5 A gawsoch unrhyw gymorth/cefnogaeth gan staff i ddelio â’r problemau hyn pan 

wnaethoch gyrraedd yma gyntaf?  
  Do ...................................................................................................................................... 44 (28%) 
  Naddo ............................................................................................................................... 62 (39%) 
  Dim problemau .............................................................................................................. 51 (32%) 

 
C3.6 Pan wnaethoch gyrraedd yma gyntaf, a gawsoch gynnig unrhyw un o’r canlynol? (Ticiwch 

bob un sy’n berthnasol i chi.) 
  Tybaco ..........................................................................................................................  138 (84%) 
  Cawod...........................................................................................................................  64 (39%) 
  Galwad ffôn am ddim .................................................................................................  127 (77%) 
  Bwyd .............................................................................................................................  120 (73%) 
  Credyd ffôn PIN...........................................................................................................  137 (83%) 
  Pethau ymolchi/eitemau sylfaenol............................................................................  103 (62%) 
  Ni chefais ddim .........................................................................................................  1 (1%) 

 
C3.7 Pan wnaethoch gyrraedd yma gyntaf, a oeddech yn gallu gweld y bobl hyn neu 

ddefnyddio’r gwasanaethau canlynol? (Ticiwch bob un sy’n berthnasol i chi.) 
  Caplan .........................................................................................................................  82 (51%) 
  Rhywun o’r gwasanaethau iechyd ...........................................................................  106 (66%) 
  Gwrandawr/Samariaid................................................................................................  52 (32%) 
  Siop/ffreutur y carchar................................................................................................  34 (21%) 
  Dim un o’r rhain ........................................................................................................  32 (20%) 

 
C3.8 Pan wnaethoch gyrraedd yma gyntaf, a gawsoch gynnig gwybodaeth am y canlynol? 

(Ticiwch bob un sy’n berthnasol i chi.) 
  Beth oedd yn mynd i ddigwydd i chi ............................................................................ 90 (56%) 
  Pa gymorth a oedd ar gael i bobl sy’n teimlo’n isel neu’n hunanladdol.................. 80 (50%) 
  Sut i wneud ceisiadau cyffredin .................................................................................... 83 (52%) 
  Eich hawl i gael ymweliadau ......................................................................................... 82 (51%) 
  Gwasanaethau iechyd .................................................................................................. 77 (48%) 
  Caplaniaeth...................................................................................................................... 77 (48%) 
  Ni chefais gynnig unrhyw wybodaeth..................................................................... 37 (23%) 

 
C3.9 A oeddech yn teimlo’n ddiogel ar eich noson gyntaf yma? 
  Oeddwn ............................................................................................................................ 139 (84%) 
  Nac oeddwn..................................................................................................................... 20 (12%) 
  Ddim yn cofio................................................................................................................... 6 (4%) 
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C3.10 Pa mor fuan ar ôl cyrraedd yma yr aethoch ar gwrs cynefino? 
  Heb fod ar gwrs cynefino ........................................................................................... 57 (35%) 
  O fewn yr wythnos gyntaf .............................................................................................. 85 (52%) 
  Mwy nag wythnos ........................................................................................................... 15 (9%) 
  Ddim yn cofio................................................................................................................... 8 (5%) 

 
C3.11 A oedd y cwrs cynefino yn cynnwys popeth yr oedd angen i chi ei wybod am y carchar? 
  Heb fod ar gwrs cynefino ........................................................................................... 57 (35%) 
  Oedd ................................................................................................................................. 64 (40%) 
  Nac oedd .......................................................................................................................... 28 (17%) 
  Ddim yn cofio................................................................................................................... 12 (7%) 

 
C3.12 Pa mor fuan ar ôl cyrraedd yma y cawsoch asesiad addysg (‘sgiliau bywyd’)?  
  Heb gael asesiad........................................................................................................... 65 (41%) 
  O fewn yr wythnos gyntaf .............................................................................................. 37 (23%) 
  Mwy nag wythnos ........................................................................................................... 43 (27%) 
  Ddim yn cofio................................................................................................................... 15 (9%) 

 
 Adran 4: Hawliau cyfreithiol a pharch yn y carchar 

 
C4.1 Pa mor hawdd yw: 
  Hawdd 

iawn 
Hawdd Y naill na’r 

llall 
Anodd Anodd 

iawn 
Amherth-

nasol 
 Cyfathrebu â’ch 

cyfreithiwr/cynrychiolydd 
cyfreithiol? 

 24 (15%)  39 (25%)  29 (19%)  23 (15%)  23 (15%)  18 (12%)

 Mynychu ymweliadau 
cyfreithiol? 

 30 (20%)  64 (43%)  17 (11%)  9 (6%)  9 (6%)  21 (14%)

 Cael gwybodaeth am 
fechnïaeth? 

 14 (10%)  21 (15%)  33 (23%)  16 (11%)  22 (15%)  38 (26%)

 
C4.2 A yw’r staff yma erioed wedi agor llythyrau oddi wrth eich cyfreithiwr neu gynrychiolydd 

cyfreithiol pan nad oeddech gyda nhw? 
  Heb gael unrhyw lythyrau .......................................................................................... 23 (14%) 
  Ydynt................................................................................................................................. 71 (44%) 
  Nac ydynt ......................................................................................................................... 68 (42%) 

 
C4.3 A allwch gael llyfrau cyfreithiol yn y llyfrgell? 
  Gallaf.............................................................................................................................  44 (27%) 
  Na allaf .........................................................................................................................  18 (11%) 
  Ddim yn gwybod .........................................................................................................  101 (62%) 

 
C4.4 Atebwch y cwestiynau canlynol am yr adain/uned lle’r ydych yn byw’n awr: 
  Ydw etc Nac ydw 

etc 
Ddim yn 
gwybod 

 A fydd gennych ddigon o ddillad glân addas ar gyfer yr wythnos 
fel arfer? 

 65 (40%)  93 (58%)  3 (2%) 

 A ydych yn gallu cael cawod bob dydd fel arfer?  113 
(70%) 

 47 (29%)  2 (1%) 

 A fyddwch yn cael cynfasau glân bob wythnos fel arfer?  127 
(79%) 

 30 (19%)  3 (2%) 

 A fyddwch yn cael pethau i lanhau’r gell bob wythnos fel arfer?  82 (52%)  70 (44%)  6 (4%) 
 A fyddwch yn cael ateb ar ôl canu cloch y gell o fewn pum 

munud fel arfer? 
 63 (39%)  71 (44%)  28 (17%)
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 A fydd yn ddigon tawel i chi ymlacio neu gysgu yn eich cell yn y 
nos fel arfer? 

 101 
(64%) 

 54 (34%)  3 (2%) 

 Os oes angen, a allwch gael lle i storio’ch eiddo fel arfer?  36 (23%)  71 (45%)  51 (32%)
 

C4.5 Beth yw’ch barn am y bwyd yma? 
  Da iawn............................................................................................................................. 5 (3%) 
  Da ...................................................................................................................................... 42 (26%) 
  Y naill na’r llall ................................................................................................................. 40 (25%) 
  Gwael................................................................................................................................ 42 (26%) 
  Gwael iawn ...................................................................................................................... 33 (20%) 

 
C4.6 A yw’r siop/ffreutur yn gwerthu dewis digon eang o nwyddau i gwrdd â’ch anghenion? 
  Heb brynu dim eto/ddim yn gwybod ....................................................................... 20 (12%) 
  Ydyw ................................................................................................................................. 73 (45%) 
  Nac ydyw.......................................................................................................................... 69 (43%) 

 
C4.7 A allwch siarad â Gwrandawr ar unrhyw adeg os ydych yn dymuno? 
  Gallaf................................................................................................................................. 85 (52%) 
  Na allaf ............................................................................................................................. 18 (11%) 
  Ddim yn gwybod ............................................................................................................. 60 (37%) 

 
C4.8 A oes parch i’ch credoau crefyddol? 
  Oes.................................................................................................................................... 69 (42%) 
  Nac oes ............................................................................................................................ 14 (9%) 
  Ddim yn gwybod/Amherthnasol.................................................................................... 80 (49%) 

 
C4.9 A allwch siarad â chaplan o’r un grefydd â chi’n breifat os ydych yn dymuno? 
  Gallaf................................................................................................................................. 77 (48%) 
  Na allaf ............................................................................................................................. 12 (7%) 
  Ddim yn gwybod/Amherthnasol.................................................................................... 73 (45%) 

 
C4.10 Pa mor hawdd neu anodd i chi yw mynychu gwasanaethau crefyddol?  
  Nid wyf am eu mynychu.............................................................................................. 50 (31%) 
  Hawdd iawn ..................................................................................................................... 23 (14%) 
  Hawdd............................................................................................................................... 37 (23%) 
  Y naill na’r llall ................................................................................................................. 12 (7%) 
  Anodd ............................................................................................................................... 7 (4%) 
  Anodd iawn ...................................................................................................................... 3 (2%) 
  Ddim yn gwybod ............................................................................................................. 29 (18%) 

 
 Adran 5: Ceisiadau a chwynion 

 
C5.1 A yw’n hawdd gwneud cais?  
  Ydyw ................................................................................................................................. 131 (80%) 
  Nac ydyw ......................................................................................................................... 22 (13%) 
  Ddim yn gwybod ............................................................................................................. 10 (6%) 

 
C5.2 Atebwch y cwestiynau canlynol am geisiadau:  

(Os nad ydych wedi gwneud cais, ticiwch y dewis ‘Heb wneud cais’.) 
  Heb wneud 

cais 
Ydynt Nac ydynt

 A yw ceisiadau yn cael eu trafod yn deg?  25 (16%)  82 (52%)  50 (32%)
 A yw ceisiadau yn cael eu trafod yn gyflym (o fewn saith 

diwrnod)?  
 25 (17%)  72 (49%)  50 (34%)
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C5.3 A yw’n hawdd gwneud cwyn?  
  Ydyw ................................................................................................................................. 61 (39%) 
  Nac ydyw ......................................................................................................................... 29 (18%) 
  Ddim yn gwybod ............................................................................................................. 67 (43%) 

  
C5.4 Atebwch y cwestiynau canlynol am gwynion: 

(Os nad ydych wedi gwneud cwyn, ticiwch y dewis ‘Heb wneud cwyn’.) 
  Heb wneud 

cwyn 
Ydynt Nac ydynt

 A yw cwynion yn cael eu trafod yn deg?  103 (65%)  18 (11%)  38 (24%)
 A yw cwynion yn cael eu trafod yn gyflym (o fewn saith 

diwrnod)?  
 103 (65%)  20 (13%)  35 (22%)

 
C5.5 A ydych erioed wedi cael eich atal rhag gwneud cwyn pan oeddech am wneud un? 
  Ydw ...............................................................................................................................  21 (14%) 
  Nac ydw........................................................................................................................  124 (86%) 

 
C5.6 Pa mor hawdd neu anodd yw hi i chi weld y Bwrdd Monitro Annibynnol (IMB)? 
  Ddim yn gwybod pwy ydyn nhw............................................................................... 73 (46%) 
  Hawdd iawn ..................................................................................................................... 14 (9%) 
  Hawdd............................................................................................................................... 20 (13%) 
  Y naill na’r llall ................................................................................................................. 26 (17%) 
  Anodd ............................................................................................................................... 18 (11%) 
  Anodd iawn ...................................................................................................................... 6 (4%) 

 
 Adran 6: Y cynllun cymell ac ennill breintiau 

 
C6.1 A ydych wedi cael eich trin yn deg yn eich profiad chi o’r cynllun cymell ac ennill 

breintiau? (Mae hyn yn cyfeirio at y lefelau uwch, safonol a sylfaenol.) 
  Ddim yn gwybod beth yw’r cynllun cymell ac ennill breintiau ......................... 34 (21%) 
  Ydw .................................................................................................................................. 66 (41%) 
  Nac ydw ........................................................................................................................... 32 (20%) 
  Ddim yn gwybod ............................................................................................................. 28 (18%) 

 
C6.2 A yw gwahanol lefelau’r cynllun cymell ac ennill breintiau yn eich cymell i newid eich 

ymddygiad? (Mae hyn yn cyfeirio at y lefelau uwch, safonol a sylfaenol.) 
  Ddim yn gwybod beth yw’r cynllun cymell ac ennill breintiau ......................... 34 (23%) 
  Ydynt................................................................................................................................. 68 (45%) 
  Nac ydynt ......................................................................................................................... 31 (21%) 
  Ddim yn gwybod ............................................................................................................. 17 (11%) 

 
C6.3 Yn y chwe mis diwethaf a yw unrhyw aelodau staff wedi’ch atal yn gorfforol?  
  Ydynt.............................................................................................................................  7 (4%) 
  Nac ydynt .....................................................................................................................  151 (96%) 

 
C6.4 Os ydych wedi treulio noson yn yr uned cadw ar wahân/gofal a chadw ar wahân yn y 

chwe mis diwethaf, sut y cawsoch eich trin gan y staff?  
  Nid wyf wedi bod yn yr uned cadw ar wahân yn y chwe mis diwethaf .......... 137 (85%) 
  Yn dda iawn ..................................................................................................................... 4 (2%) 
  Yn dda .............................................................................................................................. 7 (4%) 
  Y naill na’r llall.................................................................................................................. 8 (5%) 
  Yn wael ............................................................................................................................. 3 (2%) 
  Yn wael iawn.................................................................................................................... 3 (2%) 
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 Adran 7: Cysylltiadau â staff 

 
C7.1 A yw’r rhan fwyaf o’r staff yn eich trin â pharch? 
  Ydynt................................................................................................................................. 123 (76%) 
  Nac ydynt ......................................................................................................................... 39 (24%) 

 
C7.2 A oes aelod staff y gallwch droi ato am gymorth os bydd gennych broblem? 
  Oes.................................................................................................................................... 119 (75%) 
  Nac oes ............................................................................................................................ 39 (25%) 

 
C7.3 A yw aelod staff wedi’ch holi i weld sut yr ydych yn dod ymlaen yn yr wythnos diwethaf? 
  Ydyw .............................................................................................................................  43 (27%) 
  Nac ydyw......................................................................................................................  117 (73%) 

 
C7.4 Pa mor aml y bydd staff yn siarad â chi yn ystod amser cymdeithasu fel arfer? 
  Ddim yn cymryd amser cymdeithasu...................................................................... 12 (7%) 
  Byth ................................................................................................................................... 33 (20%) 
  Anaml................................................................................................................................ 49 (30%) 
  Weithiau ........................................................................................................................... 38 (23%) 
  Y rhan fwyaf o’r amser ................................................................................................... 25 (15%) 
  Bob amser........................................................................................................................ 7 (4%) 

 
C7.5 Pryd y gwnaethoch gwrdd â’ch swyddog personol yn gyntaf? 
  Heb gwrdd ag ef ............................................................................................................ 87 (54%) 
  Yn yr wythnos gyntaf ...................................................................................................... 30 (19%) 
  Ar ôl mwy nag wythnos .................................................................................................. 16 (10%) 
  Ddim yn cofio................................................................................................................... 28 (17%) 

 
C7.6 Pa mor barod i helpu y mae’ch swyddog personol? 
  Nid oes gennyf swyddog personol/Heb gwrdd ag ef .......................................... 87 (56%) 
  Yn barod iawn ................................................................................................................. 24 (15%) 
  Yn barod........................................................................................................................... 20 (13%) 
  Y naill na’r llall ................................................................................................................. 13 (8%) 
  Ddim yn barod iawn........................................................................................................ 6 (4%) 
  Ddim yn barod o gwbl .................................................................................................... 5 (3%) 

 
 Adran 8: Diogelwch 

 
C8.1 A ydych wedi teimlo’n anniogel yma erioed? 
  Ydw ...............................................................................................................................  43 (26%) 
  Nac ydw........................................................................................................................  121 (74%) 

 
C8.2 A ydych yn teimlo’n anniogel yn awr? 
  Ydw ...............................................................................................................................  16 (10%) 
  Nac ydw........................................................................................................................  146 (90%) 

 
C8.3 Ym mha rannau yr ydych wedi teimlo’n anniogel? (Ticiwch bob un sy’n berthnasol i chi.) 
  Heb deimlo’n anniogel erioed . 121 (75%) Ar amser prydau bwyd ..................... 9 (6%) 
  Pob man ......................................... 12 (7%) Mewn gwasanaethau iechyd........... 4 (2%) 
  Yr uned cadw ar wahân ............... 5 (3%) Y man ymweliadau ........................... 10 (6%) 
  Mannau cymdeithasu ................... 13 (8%) Cawodydd yr adain........................... 13 (8%) 
  Y dderbynfa ................................... 5 (3%) Yng nghawodydd y gampfa............. 7 (4%) 
  Yn y gampfa................................... 10 (6%) Mewn coridorau/ar risiau ................. 5 (3%) 
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  Mewn iard ymarfer ........................ 11 (7%) Ar eich landin/yn eich adain ............ 10 (6%) 
  Wrth weithio ................................... 4 (2%) Yn eich cell......................................... 12 (7%) 
  Wrth symud o le i le ...................... 6 (4%) Mewn gwasanaethau crefyddol ...... 1 (1%) 
  Mewn addysg ................................ 5 (3%)   

 
C8.4 A ydych wedi cael eich erlid gan garcharorion eraill yma? 
  Ydw ..............................................................................................................................  25 (15%) 
  Nac ydw........................................................................................................................  138 (85%) 

 
C8.5 Os ydych, beth oedd y digwyddiad(au)/beth oedd yr achos? (Ticiwch bob un sy’n 

berthnasol i chi.) 
  Sylwadau sarhaus (amdanoch chi neu’ch teulu neu ffrindiau) ................................ 8 (5%) 
  Cam-drin corfforol (eich taro neu’ch cicio neu ymosod arnoch) .............................. 3 (2%) 
  Cam-drin rhywiol ............................................................................................................. 1 (1%) 
  Teimlo ofn neu fygythiad................................................................................................ 14 (9%) 
  Cymryd eich eiddo/llestri................................................................................................ 6 (4%) 
  Meddyginiaeth ................................................................................................................. 4 (2%) 
  Dyled................................................................................................................................. 4 (2%) 
  Cyffuriau ........................................................................................................................... 2 (1%) 
  Eich hil neu darddiad ethnig.......................................................................................... 3 (2%) 
  Eich crefydd/credoau crefyddol .................................................................................... 3 (2%) 
  Eich cenedligrwydd......................................................................................................... 2 (1%) 
  Am eich bod yn dod o ran wahanol o’r wlad i bobl eraill........................................... 4 (2%) 
  Am eich bod yn dod o gymuned teithwyr ................................................................... 2 (1%) 
  Eich cyfeiriadedd rhywiol .............................................................................................. 1 (1%) 
  Eich oed ........................................................................................................................... 1 (1%) 
  Am fod gennych anabledd............................................................................................. 3 (2%) 
  Am eich bod yn newydd yma ........................................................................................ 3 (2%) 
  Eich trosedd..................................................................................................................... 0 (0%) 
  Materion sy’n ymwneud â gangiau .............................................................................. 2 (1%) 

 
C8.6 A ydych wedi cael eich erlid gan staff yma? 
  Ydw ..............................................................................................................................  44 (27%) 
  Nac ydw........................................................................................................................  120 (73%) 

 
C8.7 Os ydych, beth oedd y digwyddiad(au)/beth oedd yr achos? (Ticiwch bob un sy’n 

berthnasol i chi.) 
  Sylwadau sarhaus (amdanoch chi neu’ch teulu neu ffrindiau) ................................ 16 (10%) 
  Cam-drin corfforol (eich taro neu’ch cicio neu ymosod arnoch) .............................. 4 (2%) 
  Cam-drin rhywiol ............................................................................................................. 0 (0%) 
  Teimlo ofn neu fygythiad................................................................................................ 11 (7%) 
  Meddyginiaeth ................................................................................................................. 5 (3%) 
  Dyled................................................................................................................................. 1 (1%) 
  Cyffuriau ........................................................................................................................... 2 (1%) 
  Eich hil neu darddiad ethnig.......................................................................................... 6 (4%) 
  Eich crefydd/credoau crefyddol .................................................................................... 6 (4%) 
  Eich cenedligrwydd......................................................................................................... 5 (3%) 
  Am eich bod yn dod o ran wahanol o’r wlad i bobl eraill........................................... 4 (2%) 
  Am eich bod yn dod o gymuned teithwyr ................................................................... 3 (2%) 
  Eich cyfeiriadedd rhywiol .............................................................................................. 1 (1%) 
  Eich oed ........................................................................................................................... 2 (1%) 
  Am fod gennych anabledd............................................................................................. 3 (2%) 
  Am eich bod yn newydd yma ........................................................................................ 5 (3%) 
  Eich trosedd..................................................................................................................... 3 (2%) 
  Materion sy’n ymwneud â gangiau .............................................................................. 2 (1%) 
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C8.8 Os ydych wedi cael eich erlid gan garcharorion neu staff, a wnaethoch roi gwybod am 

hynny? 
  Heb gael fy erlid ............................................................................................................ 117 (73%) 
  Do ...................................................................................................................................... 10 (6%) 
  Naddo ............................................................................................................................... 34 (21%) 

 
 Adran 9: Gwasanaethau iechyd 

 
C9.1 Pa mor hawdd neu anodd yw gweld y bobl ganlynol? 
  Ddim yn 

gwybod 
Hawdd iawn Hawdd Y naill na’r 

llall 
Anodd Anodd iawn

 Y meddyg  30 (19%)  9 (6%)  24 (15%)  15 (9%)  46 (29%)  37 (23%) 
 Y nyrs  24 (16%)  27 (18%)  52 (34%)  16 (10%)  23 (15%)  12 (8%) 
 Y deintydd  38 (25%)  4 (3%)  10 (6%)  8 (5%)  25 (16%)  70 (45%) 

 
C9.2 Beth yw’ch barn am ansawdd y gwasanaeth iechyd gan y bobl ganlynol?: 
  Heb ei 

weld 
Da iawn Da Y naill na’r 

llall 
Gwael Gwael iawn

 Y meddyg  48 (30%)  15 (9%)  32 (20%)  15 (9%)  25 (16%)  24 (15%) 
 Y nyrs  35 (22%)  23 (15%)  46 (29%)  18 (11%)  16 (10%)  20 (13%) 
 Y deintydd  75 (49%)  3 (2%)  17 (11%)  15 (10%)  15 (10%)  29 (19%) 

 
C9.3 Beth yw’ch barn am ansawdd cyffredinol y gwasanaethau iechyd yma? 
  Heb eu derbyn .............................................................................................................. 30 (20%) 
  Da iawn............................................................................................................................. 9 (6%) 
  Da ...................................................................................................................................... 28 (18%) 
  Y naill na’r llall ................................................................................................................. 21 (14%) 
  Gwael................................................................................................................................ 28 (18%) 
  Gwael iawn ...................................................................................................................... 36 (24%) 

 
C9.4 A ydych yn cymryd meddyginiaeth ar hyn o bryd? 
  Ydw ................................................................................................................................... 70 (43%) 
  Nac ydw............................................................................................................................ 91 (57%) 

 
C9.5 Os ydych yn cymryd meddyginiaeth, a ydych yn cael cadw rhywfaint/y cwbl ohoni yn eich 

cell? 
  Ddim yn cymryd meddyginiaeth............................................................................... 91 (57%) 
  Ydw, y cwbl o’m meddyginiaeth ................................................................................... 17 (11%) 
  Ydw, rhywfaint o’m meddyginiaeth .............................................................................. 17 (11%) 
  Nac ydw............................................................................................................................ 34 (21%) 

 
C9.6 A oes gennych unrhyw broblemau emosiynol neu iechyd meddwl? 
  Oes................................................................................................................................  58 (37%) 
  Nac oes ........................................................................................................................  100 (63%) 

 
C9.7 A ydych yn cael cymorth/cefnogaeth gan rywun yn y carchar hwn? (e.e. seicolegydd, 

seiciatrydd, nyrs, gweithiwr iechyd meddwl, cwnselydd neu aelod staff arall) 
  Nid oes gennyf unrhyw broblemau emosiynol neu iechyd meddwl ........................ 100 (65%) 
  Ydw ................................................................................................................................... 24 (15%) 
  Nac ydw............................................................................................................................ 31 (20%) 
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 Adran 10: Cyffuriau ac alcohol 
 

C10.1 A oedd gennych broblem cyffuriau pan ddaethoch i’r carchar hwn? 
  Oedd ................................................................................................................................. 71 (44%) 
  Nac oedd .......................................................................................................................... 91 (56%) 

 
C10.2 A oedd gennych broblem alcohol pan ddaethoch i’r carchar hwn? 
  Oedd .............................................................................................................................  57 (35%) 
  Nac oedd ......................................................................................................................  105 (65%) 

 
 

C10.3 A yw’n hawdd neu’n anodd cael cyffuriau anghyfreithlon yn y carchar hwn? 
  Hawdd iawn ..................................................................................................................... 31 (19%) 
  Hawdd............................................................................................................................... 23 (14%) 
  Y naill na’r llall ................................................................................................................. 15 (9%) 
  Anodd ............................................................................................................................... 7 (4%) 
  Anodd iawn ...................................................................................................................... 7 (4%) 
  Ddim yn gwybod ............................................................................................................. 78 (48%) 

 
C10.4 A yw’n hawdd neu’n anodd cael alcohol yn y carchar hwn? 
  Hawdd iawn ..................................................................................................................... 9 (6%) 
  Hawdd............................................................................................................................... 12 (7%) 
  Y naill na’r llall ................................................................................................................. 15 (9%) 
  Anodd ............................................................................................................................... 15 (9%) 
  Anodd iawn ...................................................................................................................... 19 (12%) 
  Ddim yn gwybod ............................................................................................................. 92 (57%) 

 
C10.5 A ydych wedi cael problem o ganlyniad i gyffuriau anghyfreithlon ers bod yn y carchar 

hwn? 
  Ydw ...............................................................................................................................  12 (8%) 
  Nac ydw........................................................................................................................  148 (93%) 

 
C10.6 A ydych wedi cael problem o ganlyniad i feddyginiaeth wedi’i hailgyfeirio ers bod yn y 

carchar hwn?  
  Ydw ...............................................................................................................................  15 (10%) 
  Nac ydw........................................................................................................................  141 (90%) 

 
C10.7 A ydych wedi cael unrhyw gymorth neu gefnogaeth (e.e. gan dimau camddefnyddio 

sylweddau) i ddelio â’ch problem cyffuriau, tra oeddech yn y carchar hwn? 
  Nid oedd/nid oes gennyf broblem cyffuriau .......................................................... 84 (54%) 
  Ydw ................................................................................................................................... 34 (22%) 
  Nac ydw............................................................................................................................ 37 (24%) 

 
C10.8 A ydych wedi cael unrhyw gymorth neu gefnogaeth (e.e. gan dimau camddefnyddio 

sylweddau) i ddelio â’ch problem alcohol, tra oeddech yn y carchar hwn? 
  Nid oedd/nid oes gennyf broblem alcohol ............................................................ 105 (67%) 
  Ydw ................................................................................................................................... 17 (11%) 
  Nac ydw............................................................................................................................ 35 (22%) 

 
C10.9 A oedd y cymorth neu gefnogaeth a gawsoch tra oeddech yn y carchar hwn yn help i chi?
  Nid oedd gennyf broblem/ ni chefais gymorth ..................................................... 115 (74%) 
  Oedd ................................................................................................................................. 27 (17%) 
  Nac oedd .......................................................................................................................... 14 (9%) 
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 Adran 11: Gweithgareddau 
 

C11.1 Pa mor hawdd neu anodd yw cael cymryd rhan yn y gweithgareddau canlynol yn y 
carchar hwn? 

  Ddim yn 
gwybod

Hawdd 
iawn 

Hawdd Y naill 
na’r llall 

Anodd Anodd 
iawn 

 Gwaith yn y carchar  27 
(17%) 

 14 (9%)  40 
(25%) 

 15 (9%)  38 
(24%) 

 26 
(16%) 

 Hyfforddiant galwedigaethol neu sgiliau  49 
(32%) 

 7 
 (5%) 

 30 
(19%) 

 16 
(10%) 

 27 
(18%) 

 25 
(16%) 

 Addysg (gan gynnwys sgiliau sylfaenol)  38 
(24%) 

 15 (9%)  44 
(28%) 

 17 
(11%) 

 26 
(16%) 

 20 
(13%) 

 Rhaglenni ymddygiad troseddol  79 
(51%) 

 6  
(4%) 

 12 (8%)  10 (6%)  21 
(14%) 

 27 
(17%) 

 
C11.2 A ydych yn cymryd rhan yn y canlynol ar hyn o bryd? (Ticiwch bob un sy’n berthnasol i 

chi.) 
  Ddim yn cymryd rhan mewn unrhyw un o’r rhain ............................................... 72 (46%) 
  Gwaith yn y carchar........................................................................................................ 60 (38%) 
  Hyfforddiant galwedigaethol neu sgiliau...................................................................... 11 (7%) 
  Addysg (gan gynnwys sgiliau sylfaenol) ..................................................................... 22 (14%) 
  Rhaglenni ymddygiad troseddol ................................................................................... 1 (1%) 

 
C11.3 Os ydych wedi cymryd rhan mewn unrhyw un o’r canlynol tra oeddech yn y carchar hwn, 

a ydych yn credu y byddant o gymorth i chi ar ôl eich rhyddhau? 
  Heb gymryd 

rhan 
Ydw Nac ydw Ddim yn 

gwybod 
 Gwaith yn y carchar  63 (43%)  40 (27%)  30 (20%)  14 (10%) 
 Hyfforddiant galwedigaethol neu sgiliau  72 (61%)  22 (19%)  15 (13%)  9 (8%) 
 Addysg (gan gynnwys sgiliau sylfaenol)  65 (54%)  25 (21%)  18 (15%)  12 (10%) 
 Rhaglenni ymddygiad troseddol  78 (66%)  16 (13%)  14 (12%)  11 (9%) 

 
C11.4 Pa mor aml y byddwch yn mynd i’r llyfrgell fel arfer? 
  Ddim yn dymuno mynd yno....................................................................................... 23 (15%) 
  Byth ................................................................................................................................... 44 (28%) 
  Llai nag unwaith yr wythnos .......................................................................................... 30 (19%) 
  Tua unwaith yr wythnos ................................................................................................. 55 (35%) 
  Mwy nag unwaith yr wythnos ........................................................................................ 6 (4%) 

 
C11.5 A oes dewis digon eang o ddeunyddiau yn y llyfrgell i gwrdd â’ch anghenion?  
  Ddim yn ei defnyddio................................................................................................... 53 (34%) 
  Oes.................................................................................................................................... 49 (32%) 
  Nac oes ............................................................................................................................ 53 (34%) 

 
C11.6 Faint o weithiau y byddwch yn mynd i’r gampfa bob wythnos fel arfer? 
  Ddim yn dymuno mynd yno....................................................................................... 32 (21%) 
  0......................................................................................................................................... 35 (23%) 
  1 i 2 ................................................................................................................................... 44 (28%) 
  3 i 5 .................................................................................................................................. 41 (26%) 
  Mwy na 5 ......................................................................................................................... 3 (2%) 

 
C11.7 Faint o weithiau y byddwch yn mynd allan i ymarfer bob wythnos fel arfer? 
  Ddim yn dymuno mynd ............................................................................................... 22 (14%) 
  0......................................................................................................................................... 19 (12%) 
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  1 i 2 .................................................................................................................................. 39 (24%) 
  3 i 5 .................................................................................................................................. 31 (19%) 
  Mwy na 5 .......................................................................................................................... 49 (31%) 

 
C11.8 Faint o weithiau y byddwch yn cymryd amser cymdeithasu bob wythnos fel arfer? 
  Ddim yn dymuno ei gymryd....................................................................................... 2 (1%) 
  0......................................................................................................................................... 8 (5%) 
  1 i 2 .................................................................................................................................. 27 (17%) 
  3 i 5 .................................................................................................................................. 77 (49%) 
  Mwy na 5 ......................................................................................................................... 44 (28%) 

 
C11.9 Faint o oriau y byddwch y tu allan i’ch cell fel arfer ar ddyddiau’r wythnos? (Dylech 

gynnwys oriau mewn addysg, gwaith etc) 
  Llai na 2 awr .................................................................................................................... 62 (39%) 
  Rhwng 2 a llai na 4 awr.................................................................................................. 18 (11%) 
  Rhwng 4 a llai na 6 awr.................................................................................................. 33 (21%) 
  Rhwng 6 a llai nag 8 awr ............................................................................................... 11 (7%) 
  Rhwng 8 a llai na 10 awr ............................................................................................... 12 (8%) 
  10 awr neu fwy ................................................................................................................ 16 (10%) 
  Ddim yn gwybod ............................................................................................................. 8 (5%) 

 
 Adran 12: Cyswllt ag aelodau o’r teulu a ffrindiau 

 
C12.1 A yw staff wedi’ch cefnogi a’ch helpu i gadw mewn cysylltiad â’ch teulu/ffrindiau tra 

oeddech yn y carchar? 
  Ydynt................................................................................................................................. 62 (39%) 
  Nac ydynt ......................................................................................................................... 95 (61%) 

 
C12.2 A ydych wedi cael unrhyw broblemau wrth anfon neu dderbyn llythyrau neu barseli? 
  Ydw ................................................................................................................................... 70 (43%) 
  Nac ydw............................................................................................................................ 91 (57%) 

 
C12.3 A ydych wedi cael unrhyw broblemau wrth geisio cael defnyddio ffôn? 
  Ydw ...............................................................................................................................  52 (33%) 
  Nac ydw........................................................................................................................  108 (68%) 

 
C12.4 Pa mor hawdd neu anodd yw hi i’ch teulu a ffrindiau ddod yma? 
  Ddim yn cael ymweliadau........................................................................................... 24 (15%) 
  Hawdd iawn ..................................................................................................................... 29 (18%) 
  Hawdd............................................................................................................................... 50 (31%) 
  Y naill na’r llall ................................................................................................................. 19 (12%) 
  Anodd ............................................................................................................................... 20 (12%) 
  Anodd iawn ...................................................................................................................... 15 (9%) 
  Ddim yn gwybod ............................................................................................................. 5 (3%) 

 
 Adran 13: Paratoi ar gyfer eich rhyddhau 

 
C13.1 A oes rheolwr troseddwyr sydd wedi’i enwi ar eich cyfer (swyddog prawf cartref) yn y 

gwasanaeth prawf? 
  Heb gael dedfryd........................................................................................................... 52 (32%) 
  Oes.................................................................................................................................... 54 (33%) 
  Nac oes ............................................................................................................................ 58 (35%) 
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C13.2 Pa fath o gyswllt a gawsoch â’ch rheolwr troseddwyr ers bod yn y carchar? (Ticiwch bob 
un sy’n berthnasol i chi.) 

  Heb gael dedfryd/Amherthnasol............................................................................... 110 (67%) 
  Dim cyswllt ....................................................................................................................... 30 (18%) 
  Llythyr ............................................................................................................................... 15 (9%) 
  Ffôn ................................................................................................................................... 1 (1%) 
  Ymweliad.......................................................................................................................... 12 (7%) 

 
C13.3 A oes goruchwyliwr troseddwyr sydd wedi’i enwi ar eich cyfer yn y carchar hwn? 
  Oes................................................................................................................................  23 (15%) 
  Nac oes ........................................................................................................................  128 (85%) 

 
C13.4 A oes gennych gynllun dedfryd? 
  Heb gael dedfryd........................................................................................................... 52 (32%) 
  Oes.................................................................................................................................... 32 (20%) 
  Nac oes ............................................................................................................................ 79 (48%) 

 
C13.5 Faint o ran a oedd gennych mewn datblygu’ch cynllun dedfryd? 
  Nid oes gennyf gynllun dedfryd/heb gael dedfryd .............................................. 131 (80%) 
  Rhan fawr......................................................................................................................... 3 (2%) 
  Rhywfaint o ran ............................................................................................................... 17 (10%) 
  Y naill na’r llall ................................................................................................................. 4 (2%) 
  Heb fawr o ran ................................................................................................................. 2 (1%) 
  Dim rhan o gwbl .............................................................................................................. 6 (4%) 

  
C13.6 Pwy sy’n gweithio gyda chi i gyrraedd y targedau yn eich cynllun dedfryd? (Ticiwch bob 

un sy’n berthnasol i chi.)  
  Nid oes gennyf gynllun dedfryd/heb gael dedfryd .............................................. 131 (82%) 
  Neb.................................................................................................................................... 15 (9%) 
  Goruchwyliwr troseddwyr .............................................................................................. 8 (5%) 
  Rheolwr troseddwyr........................................................................................................ 3 (2%) 
  Swyddog personol/wedi’i enwi...................................................................................... 4 (3%) 
  Staff o adrannau eraill .................................................................................................... 4 (3%) 

 
C13.7 A allwch gyrraedd unrhyw dargedau yn eich cynllun dedfryd yn y carchar hwn? 
  Nid oes gennyf gynllun dedfryd/heb gael dedfryd .............................................. 131 (82%) 
  Gallaf................................................................................................................................. 18 (11%) 
  Na allaf ............................................................................................................................. 5 (3%) 
  Ddim yn gwybod ............................................................................................................. 6 (4%) 

 
C13.8 A oes bwriad i chi gyrraedd unrhyw dargedau yn eich cynllun dedfryd mewn carchar 

arall? 
  Nid oes gennyf gynllun dedfryd/heb gael dedfryd .............................................. 131 (82%) 
  Oes.................................................................................................................................... 7 (4%) 
  Nac oes ............................................................................................................................ 12 (8%) 
  Ddim yn gwybod ............................................................................................................. 9 (6%) 

 
C13.9 A oes bwriad i chi gyrraedd unrhyw dargedau yn eich cynllun dedfryd yn y gymuned? 
  Nid oes gennyf gynllun dedfryd/heb gael dedfryd .............................................. 131 (83%) 
  Oes.................................................................................................................................... 7 (4%) 
  Nac oes ............................................................................................................................ 11 (7%) 
  Ddim yn gwybod ............................................................................................................. 8 (5%) 

 
C13.10 A oes gennych gynllun dalfa wedi’i seilio ar anghenion? 
  Oes ................................................................................................................................... 10 (7%) 
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  Nac oes ............................................................................................................................ 67 (44%) 
  Ddim yn gwybod ............................................................................................................. 75 (49%) 

 
C13.11 A ydych yn teimlo bod unrhyw aelod staff wedi’ch helpu i baratoi ar gyfer eich rhyddhau?
  Ydw ...............................................................................................................................  25 (16%) 
  Nac ydw........................................................................................................................  128 (84%) 

 
C13.12 A ydych yn gwybod am unrhyw un yn y carchar hwn a all eich helpu gyda’r canlynol pan 

gewch eich rhyddhau? (Ticiwch bob un sy’n berthnasol i chi.) 
  Dim angen 

cymorth 
Ydw Nac ydw 

 Cyflogaeth  27 (18%)  32 (22%)  88 (60%) 
 Llety  26 (18%)  37 (25%)  83 (57%) 
 Budd-daliadau  26 (17%)  42 (28%)  82 (55%) 
 Materion ariannol  32 (22%)  23 (16%)  90 (62%) 
 Addysg  31 (22%)  28 (19%)  85 (59%) 
 Cyffuriau ac alcohol   33 (23%)  40 (28%)  72 (50%) 

 
C13.13 A oes unrhyw beth yr ydych wedi’i wneud, neu a oes unrhyw beth wedi digwydd i chi 

yma, a fydd yn ei gwneud yn llai tebygol i chi droseddu yn y dyfodol? 
  Heb gael dedfryd........................................................................................................... 52 (32%) 
  Oes.................................................................................................................................... 47 (29%) 
  Nac oes ............................................................................................................................ 62 (39%) 

 


