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Geirfa o dermau 

Rydym yn ceisio sicrhau bod ein hadroddiadau mor glir â phosibl, ond os gwelwch dermau nad ydych 
yn eu hadnabod, gweler yr Eirfa o dermau ar ein gwefan yn:  
http://www.justice.gov.uk/downloads/about/hmipris/Glossary-for-web-rps_.pdf 

Hawlfraint y Goron 2013 

Argraffwyd a chyhoeddwyd gan: 
Arolygiaeth Carchardai Ei Mawrhydi 
Llawr 1af, Ashley House 
Monck Street 
Llundain SW1P 2BQ 
Lloegr 

CEM Abertawe 2 

http://www.justice.gov.uk/downloads/about/hmipris/Glossary-for-web-rps_.pdf


 

  

 
 

  

  

 

  

 
 

 
 
 

Cynnwys

 Rhagymadrodd 5 


 Tudalen ffeithiau 7 


1 Crynodeb 9
 

2 Cynnydd ers yr adroddiad diwethaf 15
 

3 Crynodeb o’r argymhellion 35 


Atodiadau 


I Tîm arolygu 39 

II Proffil o boblogaeth y carchar 40 


CEM Abertawe 3
 



 

 

CEM Abertawe 4 



 

 

 

    
 

 

  
 

 

 
 

 
   

 

 
 

   
 
    

 

 
 

  
 

  

 
  

Rhagymadrodd 

Mae CEM Abertawe’n parhau i weithredu fel carchar lleol sy’n gwasanaethu llysoedd De a 
Gorllewin Cymru.  

Canfu ein harolygiad llawn diwethaf o CEM Abertawe ym mis Chwefror 2010 fod y carchar, ar 
y cyfan, yn cyflawni canlyniadau rhesymol dda i garcharorion yn y rhan fwyaf o feysydd. Roedd 
ein pryder mwyaf yn ymwneud â threfniadau ailsefydlu, yn enwedig gwasanaethau i 
gynorthwyo i ailintegreiddio troseddwyr yn effeithiol ar ôl eu rhyddhau, yn ogystal â heriau 
parhaus hen lety, gorlenwi a chyfyngiadau cyfundrefn y carchar. Mae arolygiad dilynol byr 
dirybudd fel hwn yn canolbwyntio ar y cynnydd y mae’r carchar wedi’i wneud o ran 
gweithredu’r argymhellion a wnaethpwyd yn yr arolygiad diwethaf, felly nid yw’n rhoi darlun 
cyflawn o’r sefydliad yn ei gyfanrwydd. Canfu’r arolygiad hwn fod y carchar wedi gwneud digon 
o gynnydd tuag at weithredu ein hargymhellion am ddiogelwch ac ailsefydlu, ond nad oedd 
wedi gwneud digon o gynnydd ym meysydd parch a gweithgareddau pwrpasol. 

O ran ein prawf diogelwch carchar iach, cafwyd cynnydd yn erbyn ein hargymhellion blaenorol. 
Fodd bynnag, un pryder penodol oedd y diffyg hyfforddiant diweddaru i staff ym maes monitro 
hunan-niwed; roedd hyn yn bwnc amlwg oherwydd y sefyllfa drist bod tri charcharor wedi eu 
lladd eu hunain ers ein harolygiad diwethaf. Roedd yr uned cymorth cyffuriau’n fenter 
gadarnhaol, ond nid oedd trefniadau presgripsiynau i gamddefnyddwyr sylweddau, sy’n 
wynebu’r risg mwyaf yn ystod cyfnod cynnar eu harhosiad yn Abertawe, yn ddigon hyblyg ac 
nid oedd y trefniadau monitro’n ddigonol. 

Ni roddwyd digon o ffocws i gyflawni’r argymhellion yn ymwneud â pharch ond roedd yn 
ymddangos bod perthynas dda rhwng y staff a charcharorion, ac roedd darpariaeth iechyd yn 
rhesymol. Roedd adeiladwaith y carchar yn hen ond yn rhesymol lân ac wedi’i gynnal a’i 
gadw’n dda. Fodd bynnag, roedd y celloedd yn fach ac roedd y carchar yn dal i fod yn orlawn. 
Roedd diffyg dealltwriaeth o anghenion rhai grwpiau lleiafrifol ac nid oeddent yn cael eu 
diwallu; er nad oedd llawer o’r bobl hyn, roedd yn bosibl mai hwy oedd wedi’u hymyleiddio 
fwyaf yn y carchar. Roedd angen rhoi sylw sylfaenol i ddarpariaeth cydraddoldeb a gwaith 
amrywiaeth. 

Er nad yw hyn yn beth anghyffredin mewn carchar lleol, nid oedd digon o leoedd 
gweithgareddau o hyd. Felly, roedd yn anfaddeuol nad oedd yr holl leoedd a gweithdai a oedd 
ar gael yn cael eu defnyddio. Roedd gormod o garcharorion yn ddi-waith ac ddim yn cymryd 
rhan bwrpasol mewn gweithgareddau; roedd y broblem yn cael ei gwaethygu gan ddiffyg 
cyfleoedd am amser y tu allan i’r gell. Fodd bynnag, roedd darpariaeth addysg yn rhesymol 
dda. 

Roedd ailsefydlu wedi gwella, gyda rhai eithriadau. Erbyn hyn, roedd gan garchar Abertawe 
ddealltwriaeth fras o anghenion eu poblogaeth. Roedd ansawdd gwaith rheoli troseddwyr yn 
ymddangos yn rhesymol, ond roedd cynllunio dalfeydd i garcharorion tymor byr a rhai heb eu 
collfarnu’n dal i fod yn annigonol. Roedd gwelliannau’n amlwg ar draws y rhan fwyaf o lwybrau 
ailsefydlu. Gwnaethpwyd gwaith cadarnhaol a phwrpasol i ddatblygu cymorth i blant a 
theuluoedd carcharorion. Roedd y cydlynydd cymorth teuluol yn ychwanegiad i’w groesawu ac 
roedd wedi rhoi rhai mentrau da ar waith, ond roedd angen rhoi mwy o sylw i agweddau eraill 
ar gadw carcharorion mewn cysylltiad â’u teuluoedd, yn enwedig drwy gyfrwng ymweliadau. 

Nick Hardwick       Chwefror 2013 
Prif Arolygydd Carchardai Ei Mawrhydi 
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Tudalen ffeithiau 


Tasg y sefydliad 
Mae carchar Abertawe yn garchar lleol a sefydliad troseddwyr ifanc sy’n cadw carcharorion gwrywaidd 
18 oed a hŷn. Mae’r boblogaeth wedi’i gwneud yn bennaf o garcharorion sydd wedi’u remandio neu 
newydd gael eu dedfrydu gan lysoedd Cymru; daw’r rhan fwyaf o’r carcharorion o lysoedd yn ardal De 
Cymru.  

Statws y carchar 
Cyhoeddus 

Rhanbarth 
Cymru 

Nifer a gedwir 
424  

Llety normal ardystiedig 
248 

Nifer lleoedd gweithredol 
435 

Dyddiad yr arolygiad llawn diwethaf 
8–12 Chwefror 2010 

Hanes cryno 
Adeiladwyd carchar Abertawe yn 1845 ac fe’i cwblhawyd yn 1861 i wasanaethu llysoedd De Cymru. 
Bu’n garchar dynion lleol ers 1922, gan ddal oedolion a throseddwyr ifanc. Roedd yn dal hyd at 435 o 
garcharorion, naill ai ar remand neu wedi cael dedfryd o hyd at dair blynedd. Yn yr 1980au, dechreuodd 
Abertawe’r cynllun Gwrandäwr. Yn 2012, cynhaliwyd peilot ar adain adfer camddefnyddwyr cyffuriau ac 
ymwrthod â chyffuriau, a chafodd yr adain ei hagor. 

Disgrifiad byr o’r unedau preswyl 
Adain A – uned breswyl gymysg (oedolion a throseddwyr ifanc ar remand ac wedi cael dedfryd) o
 
oddeutu 180 o garcharorion. 

Adain B – yr adain adfer camddefnyddwyr cyffuriau. 

Adain C – yr adain ymwrthod â chyffuriau.  

Adain E – yr uned wahanu; mae’n cynnwys chwe chell ac un gell arbennig.
 
Adain D – uned breswyl gymysg (oedolion a throseddwyr ifanc ar remand ac wedi cael dedfryd) o 

oddeutu 80 o garcharorion. 

Adain F – yr uned noson gyntaf ac ymsefydlu byr, uned breswyl gymysg (oedolion a throseddwyr ifanc 

ar remand ac wedi cael dedfryd) o oddeutu 50 o garcharorion. 


Enw’r llywodraethwr/cyfarwyddwr 
Neil Lavis 

Contractwr hebrwng 
GeoAmey 
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Comisiynydd a darparwr gwasanaethau iechyd 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg (comisiynydd a darparwr) 
CEM Abertawe (darparwr) 

Darparwyr dysgu a sgiliau 
CEM Abertawe 

Cadeirydd y Bwrdd Monitro Annibynnol 
Brian Thompson 
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Adran 1: Crynodeb 

Rhagymadrodd 

1.1 	 Mae Arolygiaeth Carchardai Ei Mawrhydi yn sefydliad statudol annibynnol sy’n llunio 
adroddiadau am sut y caiff pobl a gedwir eu trin, a’r amodau ar eu cyfer, mewn carchardai, 
sefydliadau troseddwyr ifanc, cyfleusterau cadw mewnfudo a dalfeydd yr heddlu.  

1.2 	 Mae pob arolygiad a gynhelir gan Arolygiaeth Carchardai EM yn cyfrannu at ymateb y DU i’w 
hymrwymiadau rhyngwladol dan Brotocol Dewisol Confensiwn y Cenhedloedd Unedig yn 
erbyn Artaith a Thriniaeth neu Gosbau Creulon, Annynol neu Ddiraddiol eraill (OPCAT). Mae 
OPCAT yn mynnu bod cyrff annibynnol – y Mecanwaith Atal Cenedlaethol (NPM) – yn ymweld 
yn rheolaidd â phob man cadw i fonitro sut y caiff pobl a gedwir eu trin, a’r amodau ar eu cyfer. 
Mae Arolygiaeth Carchardai EM yn un o nifer o gyrff sy’n ffurfio’r NPM yn y DU.  

1.3 	 Diben yr arolygiad dilynol byr hwn oedd edrych eto ar yr argymhellion a wnaethpwyd yn ein 
harolygiad llawn diwethaf yn 2010 ac asesu’r cynnydd a wnaethpwyd mewn perthynas â hwy1. 
Mae pob adroddiad arolygu llawn yn cynnwys crynodeb o ganlyniadau i garcharorion yn erbyn 
model carchar iach. Pedwar maen prawf carchar iach yw: 

Diogelwch	 caiff carcharorion, yn enwedig y rhai mwyaf agored i niwed, eu 
cadw’n ddiogel 

Parch	 caiff carcharorion eu trin â pharch i’w hurddas dynol 

Gweithgareddau pwrpasol 	 gall carcharorion gymryd rhan mewn gweithgareddau sy’n 
debygol o fod o fudd iddynt, ac mae disgwyl iddynt wneud hynny 

Ailsefydlu 	 caiff carcharorion eu paratoi i gael eu rhyddhau i’r gymuned a 
chânt gymorth i leihau’r siawns y byddant yn aildroseddu. 

1.4 	 Mae arolygiadau dilynol yn gymesur â risg. Cynhelir arolygiadau dilynol byr os yw’r arolygiad 
llawn blaenorol a’n systemau gwybodaeth ni’n awgrymu bod nifer y pryderon yn gymharol 
fach. Dyrennir digon o amser i’r arolygydd i’w alluogi i arolygu cynnydd. Mae arolygwyr yn 
llunio crynodeb carchar iach cryno i amlinellu cynnydd y sefydliad yn y meysydd sy’n cael eu 
harolygu a rhoi asesiad cyffredinol yn erbyn y diffiniadau canlynol: 

Gwneud cynnydd annigonol 
Mae’r cynnydd cyffredinol yn erbyn ein hargymhellion wedi bod yn araf neu’n ddibwys a/neu 
nid oes llawer o dystiolaeth o ganlyniadau gwell i garcharorion. 

Gwneud cynnydd digonol 
Ar y cyfan, ceir tystiolaeth bod y carchar wedi ceisio ymateb i’n hargymhellion mewn ffordd 
sy’n cael effaith gadarnhaol amlwg ar ganlyniadau i garcharorion. 

1 Mae arolygiadau dilynol byr yn canolbwyntio ar argymhellion a wnaethpwyd yn yr arolygiad llawn diwethaf ac nid 

ydynt yn asesu’r carchar yn ei gyfanrwydd. 
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Diogelwch 


1.5 	 Yn ein harolygiad yn 2010, canfuwyd bod canlyniadau i garcharorion yn erbyn y prawf carchar 
iach hwn yn dda. Gwnaethpwyd 15 o argymhellion yn y maes hwn; roedd wyth ohonynt wedi’u 
cyflawni, dau wedi’u cyflawni’n rhannol a pump heb eu cyflawni. Nid ydym wedi gwneud dim 
argymhellion pellach. 

1.6 	 Roedd angen gwneud mwy i ddatblygu trefniadau i garcharorion cyn iddynt gyrraedd Abertawe 
ac yn ystod eu dyddiau cynnar yno. Er bod y carcharorion y siaradwyd â hwy’n dweud nad 
oeddent yn aros am gyfnodau rhy hir yn y llys, yn aml roedd cofnodion hebrwng unigolion yn 
anghyflawn neu wedi’u cwblhau’n wael, ac nid oeddent yn rhoi sicrwydd i ni bod amseroedd 
aros yn dderbyniol; fodd bynnag, nid oedd carcharorion yn cyrraedd yn hwyr yn aml. Roedd 
asesiadau risg noson gyntaf a chyfweliadau derbyn yn ymddangos yn rhy anffurfiol ac nid 
oedd digon o ffocws iddynt. Nid oedd carcharorion yn cael digon o arian i’w galluogi i gael 
sgwrs dda â’u teulu ar eu noson gyntaf. 

1.7 	 Roedd y cynnydd yn erbyn argymhellion blaenorol ym meysydd hunanladdiad a hunan-niwed 
yn rhy araf. Roedd cynlluniau marwolaeth mewn caethiwed wedi’u cyfuno i un cynllun 
gweithredu ac yn cael eu hadolygu’n rheolaidd. Roedd angen hyfforddiant diweddaru ar 
weithdrefnau monitro hunan-niwed ar bron i ddau draean o’r staff o hyd. Gallai carcharorion 
gysylltu â’r Samariaid yn ddi-dâl, ond nid oedd llawer ohonynt yn gwybod hyn. Roedd nifer y 
staff a oedd wedi cael hyfforddiant cymorth cyntaf wedi cynyddu, ac roedd yn ymddangos bod 
digon o staff wrth gefn ar gael ar gyfer y rhan fwyaf o gyfnodau gwaith. 

1.8 	 Roedd yr adrannau perthnasol yn cael eu cynrychioli’n gyson yn y rhan fwyaf o gyfarfodydd y 
pwyllgor diogelwch. Roedd canllawiau effeithiol ar noeth-chwiliadau a chwiliadau cwrcwd ar 
gael, roedd dealltwriaeth dda ohonynt ac roeddent yn cael eu defnyddio’n briodol. Nid oedd 
dadansoddiad cyffredinol o ddata cymhellion a breintiau a enillir (IEP) ar gael i ganfod 
patrymau a thueddiadau i roi sail i’r polisi, a oedd wedi dyddio’n sylweddol; fodd bynnag, roedd 
carcharorion nawr yn cael prynu cymaint o gredyd ffôn ag yr oedd eu cyfrif gwario’n ei 
ganiatáu.  

1.9 	 Er nad oedd ymyriadau wedi’u cynllunio’n digwydd yn aml, roedd recordydd fideo ar gael i’w 
ddefnyddio i’w ffilmio pe bai angen. Roedd noeth-chwiliadau’n dal i fod yn fater o drefn wrth 
gyrraedd yr uned wahanu, ac nid oedd asesiadau risg cadarn yn cael eu cynnal. Nid oedd 
llawer o garcharorion yn yr uned wahanu am resymau’n ymwneud â threfn, ond roedd 
rhywfaint o dystiolaeth i awgrymu bod presenoldeb mewn gweithgareddau y tu allan i’r uned yn 
destun asesiad risg priodol i’r carcharorion hynny ac yn cael ei ganiatáu pan fo’n briodol. 

1.10 	 Roedd carcharorion ar drefnau sefydlogi ar ôl camddefnyddio sylweddau wedi’u lleoli mewn 
celloedd â drysau normal; roedd hyn yn cyfyngu ar effeithiolrwydd monitro gyda’r nos gan staff 
gofal iechyd. Yr unig opsiwn a oedd ar gael i garcharorion a oedd yn ddibynnol ar heroin cyn 
cael eu derbyn oedd dadwenwyno cyflym â sylwedd nad oedd yn opiad; nid oedd hynny’n 
ddigon hyblyg. Roedd presgripsiynau’n parhau’n briodol i’r rheini a oedd eisoes yn cymryd 
amnewidyn opiad yn y gymuned.   

1.11 	 Yn seiliedig ar yr arolygiad dilynol byr hwn, roeddem o’r farn bod y sefydliad yn gwneud 
cynnydd digonol yn erbyn ein hargymhellion. 
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1.12 	 Yn ein harolygiad yn 2010, canfuwyd bod canlyniadau i garcharorion yn erbyn y prawf carchar 
iach hwn yn rhesymol dda. Gwnaethpwyd 50 o argymhellion yn y maes hwn – gan gynnwys 
dau brif argymhelliad – roedd 20 ohonynt wedi’u cyflawni, 12 wedi’u cyflawni’n rhannol a 18 
heb eu cyflawni. 

1.13 	 Roedd celloedd wedi’u cynllunio i ddal un carcharor yn dal i ddal dau, ac roedd sgriniau toiled 
yn dal i fod yn annigonol. Yn briodol, nid oedd oedolion ifanc yn rhannu celloedd â throseddwyr 
sy’n oedolion, ond roedd carcharorion heb eu collfarnu ac wedi’u collfarnu’n dal i gael eu cadw 
yn yr un gell heb iddynt gytuno â hynny. Nid oedd cypyrddau â chloeon ar gael yn rhwydd. 
Roedd carcharorion yn cael gwisgo eu dillad eu hunain ac roedd cyfleusterau golchi dillad yn 
ddigonol.  

1.14 	 Gwelwyd rhywfaint o ryngweithio calonogol rhwng y staff a’r carcharorion, ac er ei bod yn 
gadarnhaol bod pwyllgor ymgynghori carcharorion wedi’i gyflwyno, nid oedd wedi ennill ei 
blwyf yn llwyr ac nid oedd cyngor carcharorion. Nid oedd llawer o gofnodion gan swyddogion 
personol mewn nodiadau achos, roedd eu hansawdd yn amrywio ac nid oeddent yn dangos 
llawer o ymwybyddiaeth o faterion ailsefydlu na chysylltiadau teuluol.  

1.15 	 Ac eithrio anabledd, nid oedd digon o gynnydd ym maes cydraddoldeb. Nid oedd 
dadansoddiadau o anghenion ar gael ac roedd strwythurau i fonitro anghenion carcharorion yn 
annigonol. Nid oedd y cyfarfod cydraddoldeb strategol a’r cynllun gweithredu’n rhoi sylw i’r holl 
nodweddion gwarchodedig nac yn canolbwyntio ar anghenion unigol penodol. Roedd 
ymgynghori â charcharorion wedi’i gyfyngu i grŵp carcharorion hŷn, ac ni chafwyd unrhyw 
ymdrech i unioni teimladau negyddol carcharorion sy’n bobl dduon a lleiafrifoedd ethnig. 
Roedd prosesau adnabod carcharorion ag anableddau wedi gwella, roedd tystiolaeth o rai 
addasiadau rhesymol ac roedd carcharorion anabl nawr yn cael eu datgloi yn ystod y diwrnod 
gwaith. Fodd bynnag, nid oedd celloedd dynodedig i ddefnyddwyr cadair olwyn o hyd, ac nid 
oedd cynlluniau gofal i’r rheini ag angen cymorth parhaus. 

1.16 	 Roedd y berthynas rhwng Abertawe ac Asiantaeth Ffiniau’r DU wedi gwella, ac roedd y 
trefniadau i garcharorion sy’n ddinasyddion tramor ac yn gorfod cael eu symud i ganolfan 
symud mewnfudwyr wedi gwella. Roedd cyngor annibynnol am fewnfudo ar gael, ond nid oedd 
wedi’i hysbysebu’n dda. Nid oedd ymwybyddiaeth ddiwylliannol yn cael ei hybu’n dda. Nid 
oedd mis hanes pobl dduon wedi cael digon o gyhoeddusrwydd nac wedi cael ei ddathlu, ac 
nid oedd gan garcharorion lawer o wybodaeth am ddigwyddiadau i hybu a dathlu amrywiaeth. 
Er gwaethaf rhai ymdrechion, roedd darpariaeth ffydd i garcharorion Mwslimaidd a Bwdhaidd 
yn dal i fod yn annigonol.  

1.17 	 Ni ymgynghorwyd â charcharorion o grwpiau pobl dduon neu leiafrifoedd ethnig am eu 
teimladau negyddol am y bwyd. Fodd bynnag, roedd rhestr y ffreutur wedi gwella a chynyddu’n 
sylweddol dan gontract DHL newydd; roedd nawr yn cynnwys cynhyrchion penodol i 
garcharorion o grwpiau lleiafrifol. 

1.18 	 Gwnaethpwyd cynnydd rhesymol yn erbyn argymhellion gofal iechyd, er nad oedd asesiad o 
anghenion iechyd carcharorion wedi’i gyhoeddi ers 2008. Roedd y man aros gofal iechyd wedi 
cael ei ailwampio, ond roedd llawer o ystafelloedd yn methu â bodloni canllawiau rheoli haint. 
Roedd cofnodion da ar y system gwybodaeth glinigol electronig SystmOne, ond nid oedd y 
deintydd yn defnyddio’r system. Nid oedd prosesau i ddadansoddi cwynion a digwyddiadau, a 
dysgu oddi wrthynt, wedi’u datblygu’n ddigonol. Nid oedd strategaeth glir i hybu iechyd ac nid 
oedd llawer o arddangosiadau yn yr adenydd yn ymwneud ag iechyd. Roedd gweithdrefnau 
asesu newydd-ddyfodiaid wedi gwella. Roedd amseroedd aros y meddyg teulu’n fyr, ond 
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roedd rhai’r deintydd a’r optegydd yn rhy hir. Roedd carcharorion yn gallu mynd i’r ysbyty am 
apwyntiadau, a châi cleifion eu trosglwyddo’n ddi-oed i gyfleusterau iechyd meddwl allanol. 

1.19 	 Yn seiliedig ar yr arolygiad dilynol byr hwn, roeddem o’r farn nad oedd y sefydliad yn gwneud 
cynnydd digonol yn erbyn ein hargymhellion. 

Gweithgareddau pwrpasol 

1.20 	 Yn ein harolygiad yn 2010, canfuwyd bod canlyniadau i garcharorion yn erbyn y prawf carchar 
iach hwn yn rhesymol dda. Gwnaethpwyd naw o argymhellion yn y maes hwn – gan gynnwys 
un prif argymhelliad – roedd pedwar ohonynt wedi’u cyflawni, dau wedi’u cyflawni’n rhannol a 
thri (gan gynnwys y prif argymhelliad) heb eu cyflawni. Nid ydym wedi gwneud dim 
argymhellion pellach. 

1.21 	 Roedd cyfleoedd i gymdeithasu’n dal i gael eu torri’n fyr yn ddiangen i garcharorion a oedd yn 
dymuno mynd i’w celloedd, er enghraifft, i ddefnyddio’r toiled neu i ysmygu. Nid oedd digon o 
amser dyddiol yn yr awyr agored, ac roedd cystadleuaeth â blaenoriaethau eraill a thywydd 
gwael hefyd yn effeithio ar hyn. 

1.22 	 O ran dysgu a sgiliau, gwnaethpwyd cynnydd da yn erbyn llawer o’r argymhellion a 
wnaethpwyd yn yr arolygiad diwethaf. Ar y cyfan, roedd y cwricwlwm yn diwallu anghenion 
dysgu’r boblogaeth tymor byr. Roedd ffocws da a phriodol ar wella llythrennedd, rhifedd a 
sgiliau cyflogadwyedd y carcharorion. Roedd trefniadau ymsefydlu wedi gwella, gan arwain at 
fwy o atgyfeiriadau at addysg, ac roedd tua 10% o’r boblogaeth yn cymryd rhan yn y 
ddarpariaeth a oedd ar gynnig. Roedd cyfraddau cyflawni a chwblhau pob cwrs yn dda. Roedd 
y systemau casglu data’n dda iawn ac yn caniatáu i’r adran addysg gymharu eu perfformiad â 
charchardai tebyg eraill, ac i athrawon ddadansoddi eu perfformiad eu hunain yn yr ystafell 
ddosbarth.  

1.23 	 Yn arwyddocaol, nid oedd y prif argymhelliad i ymwneud â gweithgareddau wedi’i gyflawni. 
Roedd nifer y lleoedd gweithgareddau’n dal i fod yn annigonol, ac nid oedd y rhai a oedd ar 
gael yn cael eu defnyddio’n effeithlon. Roedd gormod o garcharorion yn ddi-waith ac roedd 
llawer ohonynt nad oeddent yn ymwneud yn bwrpasol ag unrhyw weithgaredd a fyddai wedi eu 
helpu i wella eu sgiliau i gael swydd a’i chadw ar ôl cael eu rhyddhau. Roedd presenoldeb 
mewn addysg yn dda, ond nid oedd y trefniadau dyddiol i fonitro presenoldeb mewn 
gweithgareddau eraill yn ddigon cadarn. Nid oedd gan y carchar gynllun gweithredu clir i 
ddweud sut y byddent yn gwella ansawdd, nifer ac amrywiaeth y lleoedd gweithgareddau ar 
gynnig. 

1.24 	 Yn seiliedig ar yr arolygiad dilynol byr hwn, roeddem o’r farn nad oedd y sefydliad yn gwneud 
cynnydd digonol yn erbyn ein hargymhellion. 

Ailsefydlu 

1.25 	 Yn ein harolygiad yn 2010, canfuwyd nad oedd canlyniadau i garcharorion yn erbyn y prawf 
carchar iach hwn yn ddigon da. Gwnaethpwyd 34 o argymhellion yn y maes hwn – gan 
gynnwys tri phrif argymhelliad – roedd 12 ohonynt wedi’u cyflawni, 11 wedi’u cyflawni’n 
rhannol ac wyth heb eu cyflawni. Roedd tri o’r argymhellion yn amherthnasol erbyn hyn. Nid 
ydym wedi gwneud dim argymhellion pellach. 

1.26 	 Roedd y dadansoddiadau o anghenion a’r strategaeth o ran ailsefydlu’n rhesymol, er bod 
angen mwy o waith i asesu anghenion mwy cyffredinol carcharorion a bod angen i amcanion 
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fod yn fwy penodol. Roedd y grŵp rhanddeiliaid ailsefydlu’n cyfarfod yn fisol ac roedd 
presenoldeb ynddo’n gyffredinol dda. Er nad oedd cynllun strategol wedi’i ddiweddaru ar draws 
pob carchar yng Nghymru, roedd y grŵp comisiynu wedi canfod amcanion allweddol ac roedd 
Abertawe’n cynnal cysylltiadau rhanbarthol a chymunedol da.  

1.27 	 Roedd y cofnodion ar y system asesu troseddwyr yr oedd y carchar yn gyfrifol amdanynt yn 
gyfredol, ond nid oedd y rhan sy’n cael ei chwblhau gan reolwyr troseddwyr yn cael ei monitro 
ac nid oedd posibl canfod a oedd hon hefyd yn cael ei chwblhau’n amserol. Roedd y cyswllt 
rhwng rheolwyr troseddwyr a charcharorion yn ymddangos yn gyffredinol dda, ond nid oedd 
goruchwylwyr troseddwyr yn gwybod faint o gyswllt oedd yn digwydd mewn gwirionedd. 

1.28 	 Ar y cyfan, roedd yn ymddangos bod gwaith rheoli troseddwyr yn rhesymol dda. Roedd 
asesiadau risg a chynlluniau rheoli risg wedi gwella ac yn seiliedig ar amrywiaeth dda o 
wybodaeth. Roedd y cyswllt rhwng goruchwylwyr troseddwyr a charcharorion yn amrywio, ond 
câi adroddiadau rheolaidd rhannu gwybodaeth eu hanfon ymlaen at reolwyr troseddwyr pan 
fo’n briodol. 

1.29 	 Nid oedd cynlluniau cadw carcharorion ar remand a rhai â dedfrydau o lai na 12 mis yn ddigon 
manwl, ac roedd angen datblygu hyn ymhellach, er bod cyfarfodydd cyn rhyddhau’n cael eu 
cynnal chwe wythnos a phythefnos cyn y rhyddhau drwy’r adran ailsefydlu. 

1.30 	 Roedd datblygu’r tîm ailsefydlu’n fenter dda, ond roedd angen ei mireinio ymhellach. Cafwyd 
cynnydd rhesymol i helpu i baratoi carcharorion am addysg, hyfforddiant a gwaith pan gânt eu 
rhyddhau. Roedd y gwasanaethau i ddefnyddwyr alcohol yn rhesymol. Gwnaethpwyd gwaith 
sylweddol i ddatblygu cymorth i blant a theuluoedd carcharorion, a chroesawyd penodi’r 
cydlynydd cymorth teuluol. 

1.31 	 Er bod cyflwyno’r ganolfan ymwelwyr yn y carchar yn fenter gadarnhaol, roedd nifer o bryderon 
yn dal i fodoli ynglŷn ag ymweliadau, gan gynnwys: mynediad newidiol i ymweliadau i 
garcharorion heb eu collfarnu, diffyg toiledau ar gael i garcharorion yn ystod ymweliadau, ac 
atal ymwelwyr rhag dod â lluniaeth i garcharorion mewn ymweliadau caeedig. Roedd 
ymweliadau caeedig yn cael eu defnyddio’n rhy aml am resymau nad oeddent yn ymwneud yn 
uniongyrchol â gweithgarwch gwaharddedig yn ystod ymweliadau, ac roedd yn ymddangos 
bod llawer o garcharorion yn parhau i gael ymweliadau caeedig am gyfnodau rhy hir heb lawer 
o dystiolaeth o wybodaeth i gyfiawnhau hyn. 

1.32 	 Yn seiliedig ar yr arolygiad dilynol byr hwn, roeddem o’r farn bod y sefydliad yn gwneud 
cynnydd digonol yn erbyn ein hargymhellion. 
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Adran 2: Cynnydd ers yr adroddiad
diwethaf 

Mae cyfeirnod y paragraff ar ddiwedd pob argymhelliad isod yn cyfeirio at ei leoliad yn yr adroddiad 
arolygu blaenorol. 

Prif argymhellion (o’r adroddiad blaenorol) 

2.1 	 Dylai gweithdrefnau amrywiaeth sicrhau, drwy ymgynghori’n rheolaidd â charcharorion, 
bod anghenion grwpiau lleiafrifol yn cael eu monitro a’u diwallu. (HP41) 

Heb ei gyflawni. Nid oedd anghenion carcharorion o grwpiau lleiafrifol yn cael eu dadansoddi i 
roi sail i gynllun gweithredu. Heblaw am un grŵp o garcharorion hŷn, nid oedd trefniadau i 
ymgynghori’n rheolaidd â charcharorion o grwpiau lleiafrifol. Nid oedd y cyfarfod cydraddoldeb 
strategol a’r cynllun gweithredu a luniwyd o ganlyniad iddo’n cynnwys yr holl nodweddion 
gwarchodedig nac yn rhoi sylw i’r anghenion unigol penodol. 
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad. 

2.2 	 Dylid gwella gwasanaethau i ddynion ag anableddau i gynnwys gweithdrefnau adnabod 
gwell a chynlluniau gofal unigol priodol yn seiliedig ar anghenion a asesir. (HP42) 

Wedi’i gyflawni’n rhannol. Roedd y gweithdrefnau adnabod wedi gwella’n sylweddol ac yn 
cael eu cynnal gan staff gofal iechyd yn ystod y broses dderbyn. Ar adeg yr arolygiad, 
dywedodd 33% o’r carcharorion fod ganddynt anabledd. Roedd cynrychiolydd anabledd 
carcharorion yn adnabod carcharorion ar yr adenydd ac yn awgrymu addasiadau rhesymol 
pan fo’n briodol, ac yna cânt eu rhoi ar waith. Fodd bynnag, nid oedd y wybodaeth a 
ddarparwyd yn cael ei throsglwyddo i gynlluniau gofal amlddisgyblaethol ac nid oedd yr holl 
staff yn ymwybodol o anghenion unigol yr holl garcharorion anabl yn eu gofal. 
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad. 

2.3 	 Dylid darparu lleoedd gweithgareddau ychwanegol fel bod gan yr holl ddynion rywbeth 
pwrpasol i’w wneud. (HP43) 

Heb ei gyflawni. Roedd gan y carchar 364 o leoedd gweithgareddau, ond roedd hyn yn 
cynnwys carcharorion sy’n defnyddio’r gampfa, yr adain adfer camddefnyddwyr cyffuriau ac 
ymsefydlu, ac nid oedd y nifer wedi gwella mewn termau real ers yr arolygiad diwethaf. O 
ganlyniad, nid oedd digon o’r gweithgareddau hyn yn darparu gwaith defnyddiol, pwrpasol. Ar 
adeg yr arolygiad, roedd 20% o’r carcharorion wedi’u cofrestru’n ddi-waith. Roedd presenoldeb 
mewn addysg yn dda – oddeutu 87%. Fod bynnag, nid oedd trefniadau monitro dyddiol 
gweithgareddau eraill yn ddigon cadarn, ac nid oedd y staff yn siŵr beth oedd y cyfraddau 
presenoldeb dyddiol ym mhob maes. Nid oedd pob gweithdy’n cael ei ddefnyddio’n llawn. 
Roedd cynlluniau i gynyddu’r amrywiaeth o weithgareddau sydd ar gynnig drwy, er enghraifft, 
ddatblygu gweithdy ailgylchu matresi a phrosiect garddio. Fodd bynnag, nid oedd cynllun 
gweithredu clir, penodol, mesuradwy, cyraeddadwy, realistig a chysylltiedig ag amserlen i 
bennu sut y byddent yn symud ymlaen â hyn. 
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad. 
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2.4 	 Dylid datblygu polisi ailsefydlu/lleihau aildroseddu rhanbarthol i Gymru i egluro 
swyddogaeth carchar Abertawe a charchardai eraill Cymru a sicrhau y ceir darpariaeth 
ailsefydlu effeithiol yn Abertawe o ran y newidiadau i’w swyddogaethau. (HP44) 

Wedi’i gyflawni’n rhannol. Er nad oedd polisi lleihau aildroseddu cyffredinol wedi’i 
ddiweddaru ar gyfer Cymru o hyd, roedd cynllun busnes a chomisiynu strategol Gwasanaeth 
Cenedlaethol Rheoli Troseddwyr Cymru (2008–13) yn nodi materion allweddol yn ymwneud â 
gwaith gyda throseddwyr yng Nghymru, ac roedd y rhain wedi’u hadlewyrchu’n gyffredinol yn 
strategaeth lleihau aildroseddu’r carchar ei hun ar gyfer 2011–14. Ategwyd hyn gan y ffaith 
bod y carchar yn ymwneud yn agos â grŵp datblygu a gweithredu rheoli troseddwyr Cymru. 

2.5 	 Dylid sefydlu proses effeithiol ar gyfer cynllunio cadw/cynllunio dedfrydau carcharorion 
heb gollfarn a charcharorion â dedfrydau byr. (HP45) 

Wedi’i gyflawni’n rhannol. Nid oedd cynlluniau strwythuredig ar gyfer cadw’r naill na’r llall o’r 
grwpiau hyn. Mewn egwyddor, yn ystod y cyfnod ymsefydlu, byddai cynrychiolydd o’r 
gaplaniaeth yn cynnal adolygiad o anghenion yn erbyn llwybrau ailsefydlu, gan wneud 
atgyfeiriadau angenrheidiol at ddarparwyr llwybrau a throsglwyddo gwybodaeth i’r uned rheoli 
troseddwyr. Fodd bynnag, gwelwyd nifer o garcharorion nad oeddent wedi’u hasesu. Er 
gwaethaf hyn, roedd gwybodaeth am ddarpariaeth llwybrau allweddol, gan gynnwys 
gwasanaethau’n ymwneud â chyffuriau ac alcohol a chymorth llety, yn cael ei hysbysebu’n 
amlwg. Roedd y ffaith bod tîm ailsefydlu wedi’i gyflwyno’n gynharach yn ystod y flwyddyn 
hefyd yn lleihau’r cyfyngiadau hyn; roedd y tîm hwn yn gwahodd yr holl garcharorion i gyfarfod 
asesu cyn rhyddhau chwe wythnos cyn eu rhyddhau pan fyddai angen. Cynhaliwyd cyfarfod 
dilynol hefyd tua pythefnos cyn eu rhyddhau. Cawsom wybod bod tua 70% o garcharorion yn 
bresennol yn y cyfarfodydd hyn. 

2.6 	 Dylid datblygu strategaeth glir i ddatblygu llwybr ailsefydlu plant a theuluoedd gan 
gynnwys adolygiad trwyadl o drefniadau ymweliadau i sicrhau bod teuluoedd a ffrindiau 
carcharorion yn teimlo parch priodol wrth ymweld. (HP46) 

Wedi’i gyflawni’n rhannol. Roedd dogfen strategaeth lleihau aildroseddu’r carchar (2011–14) 
yn cynnwys amcanion eang ar gyfer y carchar, gan gynnwys y rheini a oedd yn canolbwyntio 
ar y llwybr plant a theuluoedd. Roedd amlinelliad manylach o gynnydd yn y 12 mis blaenorol 
ac o amcanion y flwyddyn nesaf wedi’u cynnwys mewn adolygiad o gymorth plant a 
theuluoedd a gynhaliwyd ym mis Hydref 2012, 12 mis ar ôl penodi cydlynydd cymorth teuluol 
integredig newydd. Er bod hyn yn gadarnhaol, nid oedd yn cynnwys materion a datblygiadau’n 
ymwneud ag ymweliadau; nid oedd digon o integreiddio o ran gwaith ymweliadau a gwaith â 
phlant a theuluoedd. 

Argymhellion – diogelwch 

Llysoedd, hebrwng a throsglwyddo 

2.7 	 Ni ddylai fod rhaid i garcharorion aros yng nghelloedd y llys am gyfnodau hir cyn cael 
eu trosglwyddo i gell carchar, a dylent gyrraedd y carchar cyn 7pm. (1.5) 

Wedi’i gyflawni’n rhannol. Archwiliwyd 30 o gofnodion hebrwng unigolion (PER) a 
chanfuwyd bod y wybodaeth a gofnodwyd tra’r oedd carcharorion yng ngofal gwasanaethau 
hebrwng yn wael. O’r cofnodion PER a adolygwyd, nid oedd 13 ohonynt yn cynnwys dim 
gwybodaeth ysgrifenedig am yr hyn a oedd wedi digwydd i’r carcharorion yn ystod y dydd, ac 
roedd 11 yn anghyflawn heb gofnodi digwyddiadau o gyrraedd y llys hyd at yr adeg pan gâi 
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carcharorion eu trosglwyddo i’r carchar. Dim ond chwe chofnod PER oedd wedi’u cwblhau’n 
briodol. Roedd y rhain yn dynodi nad oedd y carcharorion dan sylw’n cael eu gadael yng 
nghelloedd y llys am gyfnodau rhy hir cyn cael eu trosglwyddo i gell carchar; cadarnhawyd hyn 
gan y carcharorion y siaradwyd â hwy. Dywedodd staff derbyn wrthym y cafwyd rhai 
problemau â charcharorion yn cyrraedd yn hwyr pan gafodd y contract hebrwng newydd ei roi 
ar waith am y tro cyntaf ac, er bod rhai carcharorion yn dal i gyrraedd yn hwyr, nad oedd 
hynny’n digwydd mor aml.  
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad. 

Dyddiau cynnar yn y carchar 

2.8 	 Dylai’r bwrdd derbyn ofyn yn benodol i garcharorion am drefniadau ar gyfer unrhyw 
ddibynyddion. (1.19) 

Wedi’i gyflawni. Roedd carcharorion yn cael cyfweliad noson gyntaf anffurfiol gan staff noson 
gyntaf ac yn gweld bwrdd derbyn y diwrnod ar ôl cyrraedd. Er nad oedd cofnodion ysgrifenedig 
ffurfiol wedi’u cwblhau, roedd y naill gyfweliad a’r llall yn cael eu cofnodi yn nodiadau hanes 
achos electronig y carcharorion. Nid oedd y rhain yn nodi a ofynnwyd i garcharorion am 
drefniadau ar gyfer unrhyw ddibynyddion, ond dywedodd y carcharorion y siaradwyd â hwy fod 
aelod staff wedi gofyn iddynt am hyn yn ystod y broses dyddiau cynnar. 

2.9 	 Dylai pob carcharor gael galwad ffôn am ddim wrth gyrraedd. (1.20) 

Heb ei gyflawni. Roedd pob carcharor newydd yn cael benthyg £2 o gredyd ffôn i’w 
ddefnyddio ar ei noson gyntaf. Roedd y carcharor yn hawlio £1.75 o hwn yn ôl, gan olygu mai 
dim ond 25c yr oedd y carcharor yn ei gael i wneud galwad ffôn am ddim; mae hynny’n 
annigonol. 
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad. 

Atal hunan-niwed a hunanladdiad 

2.10 	 Dylid cyfuno argymhellion pob ymchwiliad marwolaeth mewn caethiwed yn y 
blynyddoedd diwethaf i un cynllun gweithredu a’i adolygu’n rheolaidd. (3.27) 

Wedi’i gyflawni. Ers yr arolygiad diwethaf, cofnodwyd pedair marwolaeth mewn caethiwed; 
digwyddodd un ar adeg rhyddhau ac ni fu’n destun ymchwiliad gan yr Ombwdsmon Carchardai 
a Phrawf (PPO). Roedd y carchar wedi derbyn adroddiad ymchwiliad PPO o un o’r achosion 
yn fuan iawn cyn yr arolygiad. Roedd camau gweithredu’n seiliedig ar yr ymchwiliadau llawn i’r 
ddwy farwolaeth arall mewn caethiwed wedi cael eu cynnwys yng nghynllun corfforaethol y 
sefydliad, a oedd yn cael ei adolygu’n rheolaidd, er ei bod yn ymddangos bod yr adolygiadau 
hyn yn rhai brysiog.  

2.11 	 Dylai pob aelod staff gael hyfforddiant diweddaru ar weithdrefnau ACCT. (3.28) 

Heb ei gyflawni. Roedd cofnod hyfforddiant y carchar yn dynodi bod angen hyfforddiant 
diweddaru ar fonitro hunan-niwed neu asesu, gofal mewn caethiwed a gwaith tîm (ACCT) ar 
69% o’r holl staff.  
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad. 

2.12 	 Dylid gwneud mwy i hyrwyddo llinell gymorth y Samariaid, a dylai carcharorion allu ei 
defnyddio’n ddi-dâl o ffonau landin. (3.29) 
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Wedi’i gyflawni’n rhannol. Roedd system ar waith i alluogi carcharorion i ddefnyddio rhif ffôn 
llinell gymorth benodol a phwrpasol y Samariaid yn ddi-dâl. Nid oedd hyn wedi’i hysbysebu 
drwy’r carchar i gyd ac nid oedd llawer o’r carcharorion yn gwybod amdani. Roedd posteri 
drwy’r sefydliad i gyd yn hysbysebu llinell gymorth y Samariaid, ac roedd y rhain yn cynnwys 
rhif ffôn lleol a oedd yn codi tâl ac yn golygu bod rhaid i garcharorion wneud cais am gynnwys 
y rhif ar eu rhestr ffôn. Roedd y ddwy system wahanol hyn yn achosi dryswch. 
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad. 

2.13 	 Dylai rheolwyr sicrhau bod staff cymorth cyntaf wedi’u hyfforddi’n briodol ar 
ddyletswydd yn y carchar bob amser. (3.30) 

Wedi’i gyflawni. Roedd tri deg wyth o aelodau staff o drawstoriad o adrannau, gan gynnwys 
yr uwch swyddogion nos dynodedig, wedi cael hyfforddiant cymorth cyntaf. Roedd hyn yn ei 
gwneud yn fwy tebygol y byddai aelod staff sydd wedi cael hyfforddiant cymorth cyntaf ar 
ddyletswydd bob amser. 

Diogelwch 

2.14 	 Dylai pob swyddog allweddol fynychu’r pwyllgor diogelwch yn rheolaidd. (7.9) 

Wedi’i gyflawni. Roedd swyddogion allweddol gan fwyaf yn cael eu cynrychioli’n gyson yn y 
pwyllgor diogelwch. 

2.15 	 Dylid bod canllawiau penodol yn y strategaeth ddiogelwch leol am y trefniadau noeth
chwilio, gan gynnwys pryd y caniateir chwiliadau cwrcwd, gyda gofyniad o ganiatâd gan 
reolwr priodol. Dylid cofnodi chwiliadau o’r fath a dylai uwch reolwyr eu hadolygu’n 
rheolaidd. (7.10) 

Wedi’i gyflawni. Roedd canllawiau clir ar noeth-chwiliadau a chwiliadau cwrcwd wedi’u 
cynnwys yn y strategaeth ddiogelwch leol ac roedd y staff yn eu deall yn dda. Cawsom 
sicrwydd nad oedd chwiliadau cwrcwd yn digwydd fel mater o drefn; dim ond pan fyddai 
gwybodaeth benodol i’w cyfiawnhau a gyda chaniatâd priodol gan uwch swyddog. 

Cymhellion a breintiau a enillir 

2.16 	 Dylai carcharorion allu prynu cymaint o gredyd ffôn ag y mae eu terfyn gwario’n ei 
ganiatáu, heb ystyried eu lefel yn y gyfundrefn. (7.34) 

Wedi’i gyflawni. Gallai carcharorion brynu cymaint o gredyd ffôn ag yr oedd eu terfyn gwario’n 
ei ganiatáu, heb ystyried eu lefel yn y gyfundrefn.  

2.17 	 Dylid dadansoddi data am gymhellion a breintiau a enillir yn rheolaidd, megis yn ôl 
lleoliad ac oed, i ganfod patrymau a thueddiadau newydd, ymateb iddynt, a rhoi sail i 
adolygiadau blynyddol o’r cynllun. (7.35) 

Heb ei gyflawni. Casglwyd data misol am nifer y carcharorion ar bob lefel yn y cynllun 
cymhellion a breintiau a enillir (IEP) yn ogystal â data dyfarnu misol. Dim ond trafodaethau 
arwynebol a gafwyd yng nghyfarfodydd misol yr uwch dîm rheoli am nifer y dyfarniadau o’u 
cymharu â nifer y carcharorion ar bob lefel yn y cynllun IEP. Defnyddiwyd data monitro a 
dadansoddi systematig triniaeth cydraddoldeb hil (SMART) i sicrhau tegwch i garcharorion o 
grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig yn y cynllun. Nid oedd dadansoddiad cyffredinol o 
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ddata IEP a fyddai wedi canfod patrymau a thueddiadau i roi sail i’r polisi IEP. Nid oedd y polisi 
wedi’i adolygu ers mis Gorffennaf 2011.  

Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad. 

Gweithdrefnau disgyblu 

2.18 	 Dylid defnyddio camerâu fideo i recordio pob ymyriad a gynlluniwyd. (7.24) 

Wedi’i gyflawni. Roedd camera fideo ar gael, ynghyd â chanllawiau am sut i’w ddefnyddio, 
ond nid oedd angen cynnal ymyriadau wedi’u cynllunio’n aml.  

2.19 	 Ni ddylid noeth-chwilio carcharorion sy’n symud i’r uned wahanu oni bai bod asesiad 
risg yn dynodi bod hynny’n angenrheidiol. (7.25) 

Heb ei gyflawni. Roedd carcharorion yn dal i gael noeth-chwiliadau fel mater o drefn wrth 
gyrraedd yr uned wahanu heb gynnal asesiad risg cadarn i gyfiawnhau hyn. 
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad. 

2.20 	 Yn amodol ar asesiad risg, dylai carcharorion sydd wedi’u lleoli yn yr uned wahanu am 
resymau heblaw eu cosbi allu cymryd rhan mewn gweithgareddau y tu allan i’r uned 
megis gweithdai ac addysg. (7.26) 

Wedi’i gyflawni. Ychydig iawn o garcharorion a gâi eu lleoli yn yr uned wahanu am resymau 
heblaw eu cosbi. Roedd yn ymddangos bod gormod yn cael eu lleoli yno’n ddiangen wrth aros 
am ddyfarniad, ond rhwng mis Mehefin a mis Tachwedd, dim ond naw carcharor a fu yno am 
resymau’n ymwneud â threfn. Cawsom sicrwydd bod y carcharorion hyn yn cael cymryd rhan 
mewn gweithgareddau y tu allan i’r uned yn amodol ar asesiad risg, a bod yr holl garcharorion 
yn cael eu hannog a’u cynorthwyo i barhau i gymryd rhan mewn cyrsiau a rhaglenni 
achrededig pan fo’n bosibl. 

Camddefnyddio sylweddau 

2.21 	 Dylid lleoli carcharorion sy’n cael eu sefydlogi/dadwenwyno mewn celloedd dynodedig 
lle gellir eu harsylwi heb gyfyngiadau. (3.55) 

Heb ei gyflawni. Roedd pob carcharor newydd sy’n cael ei sefydlogi neu ei ddadwenwyno 
wedi’i leoli yn yr uned ymsefydlu (adain F); roedd drysau’r celloedd hyn yn rhai normal a oedd 
yn cyfyngu ar effeithiolrwydd monitro gyda’r nos gan staff gofal iechyd. Yn flaenorol, roedd yr 
uned hon ar adain B; mae gan yr adain hon ddrysau ag agorfeydd sy’n caniatáu arsylwi 
digyfyngiad. 
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad. 

Argymhellion – parch 

Unedau preswyl 

2.22 	 Ni ddylai dau garcharor orfod rhannu celloedd wedi’u cynllunio i un. (2.17) 

Heb ei gyflawni. Yn wreiddiol, cafodd y carchar ei gynllunio i ddal 260 o garcharorion, ond 
roedd gorlenwi’n golygu bod 434 yn cael eu dal. Roedd y rhan fwyaf o gelloedd sydd wedi’u 
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cynllunio i ddal un carcharor yn dal dau, ac roedd tair cell wedi’u cynllunio i ddal dau garcharor 
wedi’u dynodi i ddal hyd at bedwar mewn amodau ystafell gysgu.  
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad. 

2.23 	 Ni ddylai carcharorion heb eu collfarnu orfod rhannu celloedd â charcharorion wedi’u 
collfarnu. (2.18) 

Heb ei gyflawni. Roedd y carchar yn dal i leoli carcharorion heb eu collfarnu mewn celloedd 
gyda charcharorion wedi’u collfarnu heb i’r carcharorion gytuno â hyn, er bod pob carcharor yn 
cael asesiad risg rhannu cell i sicrhau rhywfaint o ddiogelwch. Nid oedd carcharorion sy’n 
oedolion ifanc yn rhannu celloedd â charcharorion sy’n oedolion.  
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad. 

2.24 	 Dylid sgrinio pob toiled sydd mewn cell. (2.19) 

Heb ei gyflawni. Roedd rhai toiledau mewn celloedd wedi’u sgrinio â drws hanner stabl ac 
eraill wedi’u sgrinio â llen cawod; nid yw’r un o’r ddau drefniad hyn yn ddigonol. Gwelwyd 
tystiolaeth hefyd o garcharorion yn defnyddio cynfasau gwelyau i wneud sgriniau toiled dros 
dro. 
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad. 

2.25 	 Dylai fod gan garcharorion gypyrddau y gellir eu cloi i gadw eu heiddo ynddynt. (2.20) 

Heb ei gyflawni. Dim ond un o’r celloedd a arolygwyd oedd yn cynnwys cwpwrdd y gellir ei 
gloi. Roedd y carchar wedi darparu cypyrddau y gellir eu cloi gryn amser yn ôl; fodd bynnag, 
nid oedd cloeon nac allweddi ar eu cyfer, ac nid oedd blaen ar rai ohonynt. Roedd y carchar yn 
ddiweddar wedi prynu cypyrddau newydd y gellir eu cloi, ac roeddent yn y broses o ddisodli’r 
hen rai, ond nid oedd y gwaith wedi’i gwblhau yn y mwyafrif helaeth o gelloedd.  
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad. 

2.26 	 Dylai pob carcharor sydd heb ei gollfarnu gael cyfle i olchi ei ddillad personol ei hun a 
chael cymysgu dillad personol a dillad a roddwyd gan y carchar. (2.21) 

Wedi’i gyflawni. Roedd y carchar yn caniatáu i’r holl garcharorion wisgo eu dillad eu hunain. 
Roedd gan y carchar olchdy ar wahân a oedd yn golchi dillad personol ar sail rota, ac roedd 
hyn yn gweithio’n dda. Roedd yr holl garcharorion yn cael cynnig dillad gan y carchar hefyd.  

Perthnasoedd rhwng staff a charcharorion 

2.27 	 Dylid sefydlu cyngor carcharorion dan arweiniad uwch reolwr, gyda chylch gorchwyl y 
cytunir arno ac agenda safonol i gynnwys pob maes pwysig. (2.26) 

Wedi’i gyflawni’n rhannol. Roedd y carchar wedi ailgyflwyno’r pwyllgor ymgynghori 
carcharorion, ond dim ond dau gyfarfod a gynhaliwyd cyn yr arolygiad ym mis Tachwedd a 
Rhagfyr 2012. Gwirfoddolwyr oedd cynrychiolwyr y carcharorion ac nid oeddent yn ffurfio rhan 
o gyngor carcharorion etholedig. Roedd agenda benodol, ac roedd cofnodion y cyfarfod yn 
adlewyrchu trafodaethau cadarnhaol â charcharorion. 

2.28 	 Dylai swyddogion personol gael hyfforddiant penodol yn ymwneud â’r cynllun a’r hyn 
sy’n ofynnol ganddynt, gan gynnwys enghreifftiau o gofnodion effeithiol mewn ffeiliau 
adenydd, a ddylai gynnwys materion ailsefydlu, unrhyw faterion teuluol perthnasol a 
chynnydd o ran targedau ailsefydlu a nodwyd. (2.32) 
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Heb ei gyflawni. Nid oedd dim hyfforddiant penodol i swyddogion personol. Roedd y nodiadau 
hanes achos a archwiliwyd gennym yn dangos cofnodion afreolaidd o safon amrywiol gan 
swyddogion personol. Ni welsom lawer o dystiolaeth o gysylltiadau ag ailsefydlu heblaw am 
grynodeb o drafodaethau yn y bwrdd cyn rhyddhau, ac ni welsom ddim cofnodion a oedd yn 
adlewyrchu cysylltiadau â theulu neu faterion teuluol.  
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad. 

Cydraddoldeb ac amrywiaeth 

Rheoli strategol 

2.29 	 Dylai fod y polisi amrywiaeth a chynlluniau gweithredu cysylltiedig yn seiliedig ar 
ddadansoddiad o anghenion y boblogaeth a dylent adlewyrchu anghenion carcharorion 
hŷn, grwpiau Sipsiwn a Theithwyr a materion yn ymwneud â rhywioldeb. (4.5) 

Heb ei gyflawni. Ni chynhaliwyd dadansoddiad o anghenion ers ein harolygiad diwethaf. 
Roedd y polisi cydraddoldeb strategol a’r cynllun gweithredu’n seiliedig ar ddeddfwriaeth ac nid 
oeddent yn rhoi sylw penodol i anghenion unigol grwpiau lleiafrifol. Roedd y carchar yn 
ymwybodol o nifer y carcharorion o bob grŵp lleiafrifol; fodd bynnag, oherwydd diffyg 
ymgynghori, cafwyd diffyg ffocws ar anghenion unigol. 
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad. 

Nodweddion gwarchodedig 

2.30 	 Dylid penodi mwy o gynrychiolwyr cydraddoldeb hil a’u hannog i fod yn bresennol 
mewn cyfarfodydd amrywiaeth. (4.12) 

Wedi’i gyflawni. Roedd y carchar yn cyflogi chwe chynrychiolydd cydraddoldeb, ond dim ond 
dau oedd wedi cael unrhyw hyfforddiant ac nid oedd gan yr un ohonynt ddisgrifiadau swydd. 
Roedd y cynrychiolwyr yn mynychu cyfarfodydd cydraddoldeb misol ac yn cael eu hannog i 
gyfrannu atynt. 

2.31 	 Dylid sefydlu grwpiau o garcharorion sy’n bobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a thrafod y 
rhesymau y tu ôl i deimladau negyddol am sut y cânt eu trin, a rhoi sylw i’r rhesymau 
hyn. (4.13) 

Heb ei gyflawni. Roedd tua 5% o garcharorion carchar Abertawe’n bobl dduon a lleiafrifoedd 
ethnig. Nid oedd grŵp ymgynghori i garcharorion duon a lleiafrifoedd ethnig, ac nid oedd y 
carchar yn canolbwyntio ar deimladau negyddol y grŵp hwn am sut y cânt eu trin. Canfuwyd 
tystiolaeth bod cynrychiolwyr carcharorion wedi sôn am hiliaeth ac wedi egluro bod y 
carcharorion yn teimlo nad oedd eu barn yn cael ei gwerthfawrogi. Nid oedd hyn wedi cael 
sylw boddhaol. 
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad. 

2.32 	 Dylid gwneud mwy i hyrwyddo amrywiaeth hiliol a diwylliannol, a chydnabod 
digwyddiadau megis mis hanes pobl dduon. (4.14) 

Heb ei gyflawni. Nid oedd llawer o’r carcharorion yn gwybod llawer am amrywiaeth hiliol a 
diwylliannol. Cafodd rhai digwyddiadau eu cynllunio ar gyfer mis hanes pobl dduon, ond ni 
ddigwyddodd dim byd mewn gwirionedd. Nid oedd llawer o wybodaeth am amrywiaeth hiliol a 
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diwylliannol wedi’i harddangos, ac ni thrafodwyd hyrwyddo hyn yn y cyfarfod cydraddoldeb. 
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad. 

2.33 	 Dylid sefydlu ymyriadau i herio hiliaeth a diogelu dioddefwyr bwlio hiliol. (4.15) 

Wedi’i gyflawni’n rhannol. Nid oedd ymyriadau i herio pobl a oedd yn dangos hiliaeth, ond 
roedd y polisi cydraddoldeb yn cynnwys trefniadau i gefnogi dioddefwyr bwlio hiliol. 

2.34 	 Dylid sefydlu trefniadau eraill i sicrhau ansawdd i sicrhau y caiff yr holl ffurflenni 
riportio digwyddiadau hiliol eu harchwilio’n annibynnol yn rheolaidd. (4.16) 

Wedi’i gyflawni. Roedd y Tîm Cymorth Ieuenctid Ethnig, sefydliad Mwslimaidd annibynnol, yn 
darparu sicrwydd ansawdd i ganran o’r holl ffurflenni riportio digwyddiadau o wahaniaethu 
(DIRF). Roedd y ffurflenni DIRF a adolygwyd gennym i gyd wedi bod drwy’r broses sicrhau 
ansawdd ac roeddent o safon uchel. 

2.35 	 Dylid symud carcharorion sy’n ddinasyddion tramor i ganolfannau symud mewnfudwyr 
cyn gynted ag y daw eu dedfryd droseddol i ben. (4.25) 

Wedi’i gyflawni’n rhannol. Ar adeg yr arolygiad, roedd dau fewnfudwr yn cael eu cadw. 
Roedd un wedi cyrraedd y carchar yn yr wythnos cyn yr arolygiad, ac roedd dedfryd y llall wedi 
dod i ben ym mis Hydref 2012. Gwelsom dystiolaeth bod Asiantaeth Ffiniau’r DU yn 
rhagweithiol, gan fwyaf, o ran symud carcharorion i ganolfannau symud mewnfudwyr wedi i’w 
dedfrydau ddod i ben. 
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad 

2.36 	 Dylai’r carchar sefydlu cysylltiadau ag asiantaeth cynghori mewnfudo annibynnol i 
gynorthwyo mewnfudwyr a gedwir a charcharorion eraill sy’n ddinasyddion tramor. 
(4.24) 

Wedi’i gyflawni’n rhannol. Roedd y carchar wedi sefydlu cysylltiadau â’r gwasanaeth 
cynghori am gadw; fodd bynnag, nid oedd wedi’i hysbysebu’n dda a dywedodd rhai 
carcharorion y siaradwyd â hwy nad oeddent yn ymwybodol o unrhyw wasanaeth o’r fath. 
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad. 

2.37 	 Dylai’r swyddog cyswllt anabledd gael hyfforddiant ar gyfer y swyddogaeth, gan 
gynnwys yr ymrwymiadau cyfreithiol dan y Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd. 
(4.31) 

Wedi’i gyflawni. Nid oedd y swyddog cyswllt anabledd wedi cael hyfforddiant ffurfiol ond 
roedd wedi mynd i sefydliad arall i gael datblygiad personol yn y swyddogaeth hon, ac roedd 
bellach yn ymwybodol o’r ymrwymiadau cyfreithiol dan y Ddeddf Gwahaniaethu ar sail 
Anabledd, ac yn gymwys i wneud y gwaith. 

2.38 	 Dylid gwneud addasiadau rhesymol ar bob uned breswyl i ddiwallu anghenion 
carcharorion ag anableddau a phroblemau symudedd. (4.32) 

Wedi’i gyflawni’n rhannol. Nid oedd celloedd dynodedig i ddefnyddwyr cadair olwyn a 
gwelsom dystiolaeth bod hyn wedi cael effaith anffafriol ar garcharor. Ar wahân i gawod â sedd 
integredig ar adain A, a rheiliau gafael mewn rhai celloedd ar unedau eraill, nid oedd dim 
addasiadau eraill i’r llety. 
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad. 
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2.39 Dylai swyddogion gynorthwyo carcharorion mewn cadeiriau olwyn. (4.33) 

Wedi’i gyflawni’n rhannol. Ar adeg yr arolygiad, nid oedd neb yn defnyddio cadair olwyn. 
Dywedodd y rhan fwyaf o’r staff y siaradwyd â hwy y byddent yn cynorthwyo defnyddwyr 
cadair olwyn; fodd bynnag, dywedodd lleiafrif mai dim ond mewn argyfwng y byddent yn 
gwneud hynny. Dywedodd carcharorion yn ein grwpiau eu bod wedi gweld y staff yn gwthio 
carcharorion mewn cadeiriau olwyn. Nid oedd system cyfeillion ffurfiol.  
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad. 

2.40 	 Dylid datgloi carcharorion ag anableddau, a charcharorion hŷn nad ydynt yn gallu 
gweithio, yn ystod y diwrnod craidd. (4.34) 

Wedi’i gyflawni. Roedd carcharorion anabl a hŷn yn cael eu datgloi yn ystod y diwrnod craidd. 
Fodd bynnag, nid oedd gweithgareddau adeiladol i’r carcharorion hyn yn ystod y cyfnod hwn. 

2.41 	 Dylai carcharorion sy’n methu gweithio oherwydd eu hoed gael mwy na’r tâl diweithdra 
sylfaenol. (4.37) 

Wedi’i gyflawni. Roedd carcharorion sy’n methu gweithio oherwydd eu hoed yn cael tâl o 
£3.25, sef 75c yr wythnos yn fwy na charcharor di-waith. Fodd bynnag, roedd hyn yn dal i fod 
yn isel a dywedodd y rhai y siaradwyd â hwy nad oedd yn ddigon i ddiwallu eu hanghenion. 

Ffydd a gweithgareddau crefyddol 

2.42 	 Dylid bod darpariaeth briodol i garcharorion Mwslimaidd a Bwdhaidd. (3.46) 

Heb ei gyflawni. Roedd darpariaeth ffydd i garcharorion Mwslimaidd a Bwdhaidd yn dal i fod 
yn annigonol, gan nad oedd Imam na gweinidog Bwdhaidd parhaol wedi’i recriwtio. Byddai 
Imam carchar Caerdydd yn bresennol bob bore dydd Llun i gynnal gweddïau. Nid oedd y 
carcharorion Mwslimaidd a Bwdhaidd yn fodlon â’r ddarpariaeth ffydd. 
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad. 

Cwynion 

2.43 	 Dylai uwch reolwyr gynnal archwiliadau sicrhau ansawdd rheolaidd ar ymatebion i 
gwynion. (3.35) 

Heb ei gyflawni. Nid oedd uwch reolwyr wedi cynnal archwiliadau sicrhau ansawdd ar yr 
ymatebion i gwynion ers mis Hydref 2011. 

Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad. 

Gwasanaethau iechyd 

Trefniadau llywodraethu 

2.44 	 Dylid bod asesiad cyfredol o anghenion iechyd, gan gynnwys dadansoddiad iechyd 
meddwl sy’n adlewyrchu anghenion poblogaeth y carchar. (5.53) 
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Wedi’i gyflawni’n rhannol. Cwblhawyd yr asesiad llawn diwethaf o anghenion iechyd yn 
2008. Roedd asesiadau blynyddol o anghenion iechyd â themâu wedi’u cynllunio o 2011 
ymlaen, ond ar adeg ein harolygiad, nid oedd dim wedi’u cyhoeddi. 
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad. 

Cyflenwi gofal (iechyd corfforol) 

2.45 	 Dylid ailwampio dwy ystafell aros gofal iechyd i garcharorion a’r toiled. (5.54) 

Wedi’i gyflawni. Cafodd man aros gofal iechyd i garcharorion ei ailwampio yn 2011 at safon 
uchel.  

2.46 	 Dylai llawr ystafell driniaeth adain A/B fodloni safonau rheoli haint cyfredol. (5.55) 

Heb ei gyflawni. Roedd llawr ystafell driniaeth adain A/B wedi cracio ac roedd angen llawr 
newydd i fodloni’r safonau rheoli haint cyfredol.  
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad. 

2.47 	 Dylai fod pob cofnod mewn cofnodion clinigol yn gyflawn ac yn ddarllenadwy a dylai 
fod llofnodion a dynodiadau staff yn ddarllenadwy ac yn unol â safonau cadw cofnodion 
NMC. (5.56) 

Wedi’i gyflawni. Gosodwyd SystmOne, y system cofnodion clinigol electronig, ym mis Awst 
2011; mae’n cynhyrchu cofnodion darllenadwy sy’n rhoi enw a dynodiad y clinigydd, y dyddiad 
a’r amser. Roedd y cofnodion SystmOne a welwyd yn cydymffurfio â’r safonau cadw cofnodion 
cyfredol. 

2.48 	 Dylid diweddaru’r polisi anffodion a chwynion ac adolygu pob digwyddiad a chŵyn yn 
rheolaidd a chymryd camau i wneud mwy i riportio digwyddiadau a chwynion a dysgu 
oddi wrthynt. (5.57) 

Wedi’i gyflawni’n rhannol. Datblygwyd polisi cynhwysfawr i reoli digwyddiadau problemus ym 
mis Hydref 2012, ond nid oedd yr adolygiadau o ddigwyddiadau a welwyd yn cynnwys 
dadansoddiad na chynllun gweithredu. O fis Ebrill 2012 ymlaen, cyflwynwyd ffurflenni cwynion 
gofal iechyd penodol, ond uned rheoli busnes y carchar oedd yn cydlynu’r system; roedd hyn 
yn golygu nad oedd yn ddigon cyfrinachol. Nid oedd ansawdd yr ymatebion i gwynion a 
welwyd yn ymdrin yn gyson â’r materion a godwyd. Roedd angen gwneud mwy i ddatblygu 
prosesau i alluogi’r carchar i ddysgu o gwynion. 
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad. 

2.49 	 Dylid cwblhau adrannau gofal iechyd adroddiadau hunan-niwed a dogfennau defnyddio 
grym yn llawn ac yn glir i sicrhau cofnodi priodol yn unol â safonau cadw cofnodion 
NMC. (5.58) 

Heb ei gyflawni. Nid oedd ffurflen gofal iechyd ynghlwm wrth nifer sylweddol o’r dogfennau 
defnyddio grym a welwyd, ond roedd y rhai a oedd yn bresennol wedi’u cwblhau at safon 
uchel. Roedd yr adroddiadau hunan-niwed a welwyd wedi’u llenwi’n briodol. 
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad. 
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2.50 Dylid bod rhaglen archwilio clinigol i roi sail i wella gwasanaeth i gleifion. (5.59) 

Wedi’i gyflawni’n rhannol. Roedd archwiliad rheoli haint a dau archwiliad fferylliaeth wedi’u 
cwblhau yn 2012, ond nid oedd rhaglen archwilio clinigol wedi’i thargedu. 
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad. 

2.51 	 Dylid rhoi dyddiad ar brotocolau brysbennu gan gynnwys tystiolaeth briodol. (5.60) 

Heb ei gyflawni. Roedd protocolau brysbennu ar adain D heb ddyddiadau na chyfeiriadau; 
dywedodd y staff nyrsio eu bod yn defnyddio’r rhain yn achlysurol. 
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad. 

2.52 	 Dylid bod polisi i brofi am firysau a gludir yn y gwaed. (5.61) 

Wedi’i gyflawni. Roedd nyrsys yn rhoi gwybodaeth a chyngor am firysau a gludir yn y gwaed, 
yn cynnal profion ac yn cynnig cefnogaeth. Roedd polisi cyfredol yn ategu hyn. 

2.53 	 Dylai fod gwasanaethau cyfieithu ar y pryd proffesiynol ar gael i garcharorion sy’n 
methu â siarad neu ddeall Saesneg ym mhob ymgynghoriad gofal iechyd, lle bynnag y’i 
cynhelir. (5.62) 

Wedi’i gyflawni. Roedd gwasanaethau cyfieithu ar y pryd proffesiynol priodol ar gael i 
garcharorion ar gyfer ymgynghoriadau gofal iechyd. 

2.54 	 Dylid datblygu strategaeth hybu iechyd, gan gynnwys arddangos mwy o ddeunydd 
hyrwyddo o gwmpas y carchar ac iechyd y geg. (5.63) 

Wedi’i gyflawni’n rhannol. Roedd y strategaeth hybu iechyd (2008–2011) yn dangos agwedd 
dda drwy’r carchar i gyd at hybu iechyd, ond roedd angen ei hadolygu ac nid oedd yn cael ei 
chydlynu gan grŵp gweithredu hybu iechyd. Roedd y gampfa’n trefnu rhai gweithgareddau 
hybu iechyd cadarnhaol, gan gynnwys wythnosau thema iechyd ddwywaith y flwyddyn, ond nid 
oedd amserlen wedi’i chynllunio ar gyfer gweithgareddau hybu iechyd ac nid oedd llawer o 
arddangosiadau hybu iechyd o gwmpas y carchar o gwbl. 

2.55 	 Dylid cryfhau cysylltiadau â’r gampfa i alluogi atgyfeiriadau ymarfer corff yn seiliedig ar 
bresgripsiynau. (5.64) 

Heb ei gyflawni. Roedd angen gwneud mwy o hyd i ddatblygu’r cysylltiadau rhwng yr adran 
gofal iechyd a’r gampfa. Roedd y gampfa’n cynnig yoga, cymorth rheoli pwysau, bowliau 
carped i garcharorion heb lawer o allu corfforol a champfa adferol, ond ni chafwyd llawer o 
atgyfeiriadau gofal iechyd.    
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad. 

2.56 	 Dylid cwblhau’r sgriniad derbyn yn llawn i sicrhau y canfyddir anghenion iechyd 
carcharorion yn gynnar. (5.65) 

Wedi’i gyflawni. Roedd nyrsys yn cwblhau sgriniad derbyn noson gyntaf. Roedd carcharorion 
yn cael asesiad cynhwysfawr arall y bore canlynol a byddai brechiadau, asesiad gan nyrs 
iechyd meddwl neu’r meddyg teulu ar gael iddynt ar unwaith pe bai angen. 

2.57 	 Dylid adolygu’r system ymgeisio am ofal iechyd i sicrhau bod carcharorion yn cael 
gweld meddygon teulu ar gais yn gynt. (5.66) 
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Wedi’i gyflawni. Roedd ceisiadau gofal iechyd yn cael eu casglu gan y nyrs nos i ymdrin â 
hwy. Roedd carcharorion a oedd yn gofyn am apwyntiad â meddyg teulu’n cael apwyntiad 
brysbennu â nyrs y diwrnod canlynol. Roedd apwyntiadau brys ar gael gyda’r meddyg teulu 
bob dydd ac roedd apwyntiadau eraill yn digwydd o fewn tri diwrnod.    

2.58 	 Dylid darparu clinigau optegydd yn amlach i sicrhau y diwellir anghenion brys. (5.67) 

Heb ei gyflawni. Cawsom wybod bod clinigau optegydd yn cael eu trefnu’n unol â’r galw, ond 
roedd llawer o’r 22 o garcharorion ar y rhestr aros eisoes wedi aros am saith wythnos i gael eu 
gweld. Roedd sbectolau darllen ar gael am ddim drwy’r adran gofal iechyd. 
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad. 

2.59 	 Dylid cwblhau siartiau rhoi meddyginiaeth yn briodol ac yn llawn. (5.68) 

Wedi’i gyflawni. Roedd y cardiau presgripsiwn meddyginiaeth a welwyd wedi’u llenwi’n 
briodol. Roedd y fferyllydd yn cynnal archwiliadau ansawdd rheolaidd. 

2.60 	 Dylid amseru rowndiau meddyginiaeth mewn modd sy’n galluogi bylchau clinigol 
effeithiol rhwng dosiau. (5.69) 

Wedi’i gyflawni. Roedd carcharorion yr oedd eu hasesiadau risg yn dweud bod arnynt angen 
goruchwyliaeth wrth gael meddyginiaeth yn cael eu meddyginiaeth am 8am, 11.30am, 3.30pm 
a 10pm; roedd hyn yn creu bylchau digonol rhwng dosiau ac yn sicrhau bod carcharorion yn 
gallu cael meddyginiaeth nos.   

2.61 	 Dylid sicrhau bod cypyrddau cyffuriau rheoledig yn sownd wrth y wal yn unol â 
deddfwriaeth bresennol. (5.70) 

Wedi’i gyflawni. Roedd pob cwpwrdd cyffuriau rheoledig yn sownd wrth y wal. 

2.62 	 Dylid ysgrifennu dosiau ar siartiau presgripsiwn i adlewyrchu gwerth dos tabledi er 
mwyn lleihau’r angen i bobl gyfrifo’r dos. (5.71) 

Wedi’i gyflawni. Roedd dosiau ar siartiau presgripsiwn yn nodi’n glir gwahanol werthoedd y 
tabledi sydd eu hangen i wneud dos penodol. Roedd y fferyllydd yn cwblhau archwiliadau 
ansawdd rheolaidd. 

Deintyddiaeth 

2.63 	 Dylai’r holl gofnodion deintyddol gynnwys hanes meddygol, asesiad periodontol 
sylfaenol a sgriniad canser y geg. (5.72) 

Wedi’i gyflawni. Roedd y cofnodion deintyddol yn cynnwys hanes meddygol, asesiad 
periodontol sylfaenol a sgriniad canser y geg. 

2.64 	 Dylai staff deintyddol ddarllen y cofnodion clinigol craidd yn rheolaidd. (5.73) 

Heb ei gyflawni. Nid oedd y deintydd yn darllen SystmOne nac yn cofnodi gwybodaeth arno.  
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad.  
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2.65 	 Dylid cael uned cadair deintydd newydd sy’n cynnwys gwahanydd aruniadau. (5.74) 

Heb ei gyflawni. Roedd rhwyg drwg yn y gadair deintydd ac roedd angen ailwampio ystafell y 
deintydd yn gyfan gwbl. Roedd y gwaith i ailwampio ystafell y deintydd wedi’i ohirio am gyfnod 
amhenodol tra’r oeddent yn ystyried symud yr adran gofal iechyd. 
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad. 

Cyflenwi gofal (iechyd meddwl) 

2.66 	 Dim ond dan amgylchiadau eithriadol y dylid canslo apwyntiadau mewn ysbytai allanol. 
(5.75) 

Wedi’i gyflawni. Nid oedd llawer o alw am apwyntiadau mewn ysbytai allanol, ond gellid 
trefnu dau bob dydd. Nid oedd y carchar yn canslo apwyntiadau’n aml. 

2.67 	 Ni ddylai cleifion sy’n aros am welyau diogel yn unol â’r Ddeddf Iechyd Meddwl wynebu 
oediadau hir. (5.76) 

Wedi’i gyflawni. Roedd yn hawdd i garcharorion gael gweld y seiciatryddion a’r nyrsys iechyd 
meddwl arbenigol sy’n ymweld. Cafodd chwe chlaf eu trosglwyddo i welyau diogel yn unol â’r 
Ddeddf Iechyd Meddwl yn 2012. Cafodd pum claf eu trosglwyddo o fewn pythefnos a chafodd 
y chweched ei drosglwyddo o fewn pum wythnos.  

Arlwyo 

2.68 	 Dylid ymgynghori â charcharorion sy’n bobl dduon a lleiafrifoedd ethnig am y bwyd a 
cheisio sicrhau ei fod yn bodloni dewisiadau diwylliannol mwy amrywiol. (8.7) 

Heb ei gyflawni. Ni chafwyd ymgynghoriad penodol â charcharorion o grwpiau pobl dduon 
neu leiafrifoedd ethnig am fwyd. Nid oedd arolygon rheolaidd yn casglu gwybodaeth am 
ethnigrwydd ymatebwyr ac nid oeddent yn cael eu defnyddio mewn unrhyw ffordd ystyrlon i roi 
sail i ddarpariaeth i grwpiau lleiafrifol. 
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad. 

Pryniadau 

2.69 	 Dylid gwerthu amrywiaeth addas o eitemau i ddiwallu anghenion carcharorion o 
grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig. (8.11) 

Wedi’i gyflawni. Ers i’r contract DHL cenedlaethol gael ei roi ar waith ar gyfer siop y carchar, 
bu cynnydd yn nifer ac amrywiaeth y cynhyrchion a oedd ar gael yn gyffredinol o’r ffreutur. 
Erbyn hyn, roedd amrywiaeth o gynhyrchion yn benodol i garcharorion o grwpiau lleiafrifol. 

Argymhellion – gweithgareddau pwrpasol 

Amser y tu allan i’r gell 

2.70 	 Dylai carcharorion allu dychwelyd i’w celloedd i ysmygu neu ddefnyddio’r toiled yn 
ystod cyfnodau cymdeithasu heb orfod colli gweddill y cyfnod cymdeithasu. (6.42) 
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Heb ei gyflawni. Roedd cyfleoedd i gymdeithasu’n dal i gael eu torri’n fyr yn ddiangen i 
garcharorion a oedd yn dymuno dychwelyd i’w celloedd, gan gynnwys carcharorion ag eisiau 
defnyddio’r toiled neu ysmygu. 
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad. 

2.71 	 Dylai carcharorion gael cyfle am o leiaf awr o ymarfer corff yn yr awyr agored bob dydd. 
(6.43) 

Heb ei gyflawni. Roedd y rhan fwyaf o garcharorion yn cael cyfle i ymarfer corff yn ddyddiol 
rhwng 8.30am a 9.15am; fodd bynnag, roedd yr amseroedd hyn yn gwrthdaro â rhoi 
meddyginiaeth a gweithgareddau domestig eraill, gan olygu nad oedd ymarfer corff ar gael i 
bawb. Roedd ymarfer corff yn cael ei ganslo’n rheolaidd oherwydd tywydd gwael. 
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad. 

Rheoli dysgu a sgiliau a gwaith 

2.72 	 Dylid gwella gweithdrefnau ymsefydlu i sicrhau bod yr holl garcharorion yn deall pa 
gyfleoedd sydd ar gael iddynt. (6.25) 

Wedi’i gyflawni. Roedd gweithdrefnau ymsefydlu wedi gwella. Roedd y rhan fwyaf o 
garcharorion yn cael sesiwn ymsefydlu addysg. Fel rhan o hyn, roeddent yn cwblhau 
asesiadau llythrennedd a rhifedd. Roedd y staff addysg yn rhoi taflen hawdd ei darllen i’r 
carcharorion i roi gwybodaeth glir am y math o ddosbarthiadau sydd ar gael. Roedd gan y rhan 
fwyaf o’r carcharorion ddealltwriaeth dda o’r addysg sydd ar gynnig. Roedd y staff addysg yn 
defnyddio mentoriaid carcharorion yn effeithiol i ddarparu sesiynau un-i-un ychwanegol. Roedd 
hyn yn helpu carcharorion i ddewis y cyrsiau cywir. O ganlyniad, roedd y niferoedd a oedd yn 
defnyddio’r ddarpariaeth addysg wedi cynyddu 20%. Roedd hyn yn golygu bod dros 10% o 
boblogaeth y carchar yn mynychu dosbarthiadau addysg. 

2.73 	 Dylai’r systemau sgrinio ac asesu anghenion dysgu yn ystod cyfnodau ymsefydlu roi 
gwell sail i gynllunio addysgu, dysgu a chefnogaeth i garcharorion. (6.26) 

Wedi’i gyflawni. Roedd y rhan fwyaf o garcharorion yn cwblhau asesiad llythrennedd a 
rhifedd ar-lein. Roedd asesiadau diagnostig dyslecsia hefyd yn cael eu cwblhau gan y rheini 
â’u hangen. Cofnodwyd canlyniadau’r asesiadau hyn ar fewnrwyd y carchar lle gallai’r holl staff 
eu gweld. Fodd bynnag, nid oedd gan yr holl staff ddealltwriaeth ddigon da o ystyr y 
canlyniadau. Roedd carcharorion â dyslecsia’n cael cymorth pwrpasol effeithiol. Roedd 
canlyniadau asesiadau’n cael eu cofnodi ar gynlluniau dysgu unigol. Roedd y rheolwr addysg 
yn monitro hyn yn dda. Roedd athrawon yn cydweithio’n dda i sicrhau bod anghenion dysgwyr 
yn cael eu diwallu. 

2.74 	 Dylai’r system dyraniadau ystyried yr addysg a’r profiad gwaith y mae carcharorion 
wedi’u cael eisoes, ynghyd â gofynion cynllunio dedfrydau. (6.27) 

Wedi’i gyflawni. Roedd y system o ddyrannu gwaith i garcharorion wedi gwella. Roedd panel, 
gan gynnwys y swyddog ailsefydlu a’r gweithiwr gwybodaeth, cyngor ac arweiniad, yn cyfarfod 
bob wythnos i ddyrannu pob man gwaith yn y carchar. Roedd y panel yn ystyried canlyniadau’r 
asesiadau llythrennedd a rhifedd ac yn eu defnyddio’n briodol i sicrhau bod carcharorion â’r 
angen addysgol mwyaf yn cael eu cyfeirio’n awtomatig i’r adran dysgu a sgiliau. Pan fo’n 
bosibl, byddai’r panel yn ystyried profiad gwaith blaenorol carcharorion wrth ddyrannu swyddi. 
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Darparu gweithgareddau 

2.75 	 Dylid cyflwyno systemau effeithiol i gasglu a dadansoddi data am ddysgu a sgiliau. 
(6.30) 

Wedi’i gyflawni. Bu cynnydd da iawn o ran sefydlu systemau effeithiol i gasglu a dadansoddi 
data. Roedd y rheolwr addysg yn cynhyrchu adroddiadau o safon uchel am gadw dysgwyr, eu 
cyraeddiadau a’u llwyddiannau. Roedd adroddiadau defnyddiol hefyd am bresenoldeb mewn 
dosbarthiadau, oed ac ethnigrwydd y dysgwyr a’r rhesymau am beidio â chwblhau cyrsiau. 
Roedd yr adran addysg yn defnyddio’r data hyn yn dda i feincnodi eu perfformiad o’i gymharu 
â charchardai eraill Cymru; roeddent hefyd wedi dechrau cymharu eu perfformiad â 
charchardai lleol eraill yn Lloegr. Roedd athrawon yn defnyddio’r system yn effeithiol i gynnal 
eu dadansoddiad eu hunain o gadw dysgwyr a chyraeddiadau yn y dosbarth. 

Ansawdd y ddarpariaeth 

2.76 	 Dylai fod carcharorion â sgiliau uwch yn cael cyfleoedd digonol i wneud cynnydd 
pellach. (6.28) 

Wedi’i gyflawni’n rhannol. Roedd amrywiaeth o gyrsiau sgiliau cyflogadwyedd ar gael i 
garcharorion â sgiliau uwch. Roedd y rhain yn cynnwys cyrsiau iechyd a diogelwch yn y gwaith 
a rheoli cyllid. Roedd carcharorion a oedd yn gweithio fel mentoriaid yn cwblhau cwrs lefel 2 
mewn mentora. Fodd bynnag, ar y cyfan, nid oedd digon o gyfleoedd i garcharorion â sgiliau 
uwch i fynd ar gyrsiau lefel uwch. Er enghraifft, nid oedd carcharorion a oedd yn cwblhau 
Technoleg Gwybodaeth (TG) ar lefel 2 yn gallu symud ymlaen at lefel 3. Roedd yr adran 
addysg wedi cydnabod hyn ac roeddent yn bwriadu ymestyn yr amrywiaeth o gyrsiau yn y 
maes hwn. Roedd darpariaeth Sgiliau Hanfodol wedi’i newid i unedau achredu byrrach. Roedd 
hyn yn beth da i’r rhan fwyaf o’r boblogaeth arosiadau byr. Fodd bynnag, roedd yn golygu nad 
oedd carcharorion yn gallu cwblhau cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru lefel 1 na 2. 

2.77 	 Dylid bod strategaethau effeithiol i hybu defnyddio Cymraeg. (6.29) 

Wedi’i gyflawni’n rhannol. Roedd yr adran addysg wedi penodi tiwtor sy’n siarad Cymraeg i 
ddatblygu’r iaith a diwylliant Cymraeg. Roedd peilot cwrs Cymraeg iaith wedi’i gynnal ac roedd 
cynlluniau i’w gynnig yn y dyfodol. Roedd trefniadau da i gyfieithu cynlluniau dysgu unigol a 
deunydd gwybodaeth i Gymraeg. Ym maes TG, roedd gwefan BBC Wales yn cael ei 
defnyddio’n dda. Yn yr adran addysg, roedd yr holl arwyddion yn ddwyieithog ac roedd 
arddangosiadau dwyieithog deniadol ar y waliau. Fodd bynnag, ar y cyfan, nid oedd digon o 
ddefnydd cyffredinol o Gymraeg mewn dosbarthiadau ac nid oedd yr iaith a diwylliant Cymraeg 
bob amser yn cael eu cynnwys yn ddigon da mewn rhaglenni dysgu. 

Argymhellion – ailsefydlu 

Rheoli ailsefydlu’n strategol 

2.78 	 Dylai dadansoddiad o anghenion ganfod y galw am ymyriadau mewn meysydd megis 
trais domestig, alcohol ac ymwybyddiaeth dioddefwyr, a dylid darparu’r rhain pe bai 
angen. (9.122) 
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Wedi’i gyflawni’n rhannol. Roedd dadansoddiad cynhwysfawr o anghenion wedi’i gynnal i 
ategu datblygiad y polisi lleihau aildroseddu (2011–14). Roedd yn ddogfen ddefnyddiol a oedd 
yn defnyddio data cyffredinol am iechyd cyhoeddus ac indecsau amddifadedd yn yr ardal leol, 
ynghyd â gwybodaeth am droseddu a’r system asesu troseddwyr (OASys). Fodd bynnag, nid 
oedd yn cynnwys gwybodaeth arall am anghenion llwybrau ailsefydlu carcharorion, megis 
budd-daliadau cyllid a dyled neu dai. Er gwaethaf hyn, bu cynnydd yn nifer yr ymyriadau a 
oedd ar gael ac yn cyd-fynd yn fras â lefel yr anghenion a ganfuwyd. Roedd rhaglen 
ymwybyddiaeth rheoli dicter wedi’i datblygu ac roedd yn cael ei chyflenwi drwy’r tîm ailsefydlu, 
ac roedd cynlluniau datblygedig i gyflwyno rhaglen trais domestig ar y cyd â Relate. Roedd y 
rhaglen maddeuant a rhaglen ymwybyddiaeth dioddefwyr Sycamore Tree hefyd ar gynnig. 

2.79 	 Dylai fod y polisi lleihau aildroseddu yn seiliedig ar ddadansoddiad cyfredol o 
anghenion a dylai gynnwys strategaeth gweithredu ar gyfer pob un o’r llwybrau lleihau 
aildroseddu, gan enwi arweinydd. (9.9) 

Wedi’i gyflawni’n rhannol. Roedd y strategaeth lleihau aildroseddu’n cynnwys amcanion 
cyffredinol, ond roedd angen iddi fod yn fwy penodol ac roedd angen pennu amserlen ar ei 
chyfer. 

2.80 	 Dylid cynrychioli holl aelodau’r pwyllgor polisi ailsefydlu mewn cyfarfodydd. (9.10) 

Wedi’i gyflawni. Roedd cyfarfodydd pwyllgor rhanddeiliaid ailsefydlu nawr yn cael eu cynnull 
yn fisol gyda chynrychiolaeth dda o bob rhan o’r sefydliad. 

2.81 	 Dylai’r carchar ddod â grwpiau sector gwirfoddol a chymunedol sy’n darparu 
gwasanaethau at ei gilydd yn rheolaidd i adolygu eu cyfraniad at ddatblygu’r 
strategaeth lleihau aildroseddu. (9.11) 

Wedi’i gyflawni’n rhannol. Nid oedd fforwm penodol i’r grwpiau sector cymunedol sy’n 
darparu gwasanaethau ailsefydlu, ond roedd nifer ohonynt yn mynychu cyfarfodydd misol y 
pwyllgor rhanddeiliaid ailsefydlu, gan gynnwys y gweithiwr cymorth teuluol a’r darparwr 
Canolfan Byd Gwaith. 

Rheoli troseddwyr a chynllunio 

2.82 	 Dylai rheolwyr troseddwyr sicrhau bod yr holl asesiadau OASys yn gyfredol ac wedi’u 
cwblhau at safon ddigonol. (9.41) 

Wedi’i gyflawni’n rhannol. Ar adeg yr arolygiad, roedd 42 o garcharorion yn ffurfiol o fewn 
cwmpas rheoli troseddwyr (carcharorion sydd wedi’u dedfrydu i 12 mis neu fwy ac wedi’u 
dosbarthu’n rhai sy’n peri risg uchel i’r cyhoedd). Rheolwyr troseddwyr oedd yn gyfrifol am 
gwblhau dogfennau ac adolygiadau OASys y carcharorion hyn. Er bod asesiad cyfredol gan 
bob achos a archwiliwyd yn ystod yr arolygiad, nid oedd yr uned rheoli troseddwyr yn monitro 
hyn i sicrhau eu bod yn cael eu cwblhau’n gyson.  
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad. 

2.83 	 Dylai fod rheolwyr troseddwyr mewn cysylltiad rheolaidd â charcharorion er mwyn 
cydlynu a helpu i sicrhau bod y cynllun dedfryd yn cael ei gyflenwi. (9.42) 

Wedi’i gyflawni’n rhannol. Nid oedd yr uned rheoli troseddwyr yn monitro amlder cyswllt ac, 
er bod yr achosion a welwyd yn dangos cyswllt rheolaidd, os anaml ar adegau, rhwng y 
rheolwr troseddwyr a’r carcharor, nid oedd pob cyswllt yn hysbys. 
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad. 
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2.84 	 Dylai cofnodion achosion gynnwys gwybodaeth gyfredol am y gwaith a wneir gyda 
charcharorion a’r cyswllt parhaus â goruchwylwyr troseddwyr. (9.43) 

Wedi’i gyflawni’n rhannol. Roedd amlder y cyswllt rhwng carcharorion a goruchwylwyr 
troseddwyr yn amrywio, ond roedd y cofnodion a welwyd yn dangos rhywfaint o ymgysylltu. 
Roedd yn gadarnhaol bod goruchwylwyr troseddwyr yn defnyddio hyn i roi sail i adroddiadau 
rheolaidd rhannu gwybodaeth a oedd yn amlinellu cynnydd a datblygiadau; câi’r adroddiadau 
hyn eu hanfon ymlaen at reolwyr troseddwyr penodol. 

2.85 	 Dylid cynhyrchu cynlluniau rheoli risg o ansawdd da ym mhob achos perthnasol. (9.44) 

Wedi’i gyflawni. Yn ystod yr arolygiad, gwelwyd sampl o gynlluniau rheoli risg i garcharorion a 
oedd o fewn y cwmpas a’r tu allan i’r cwmpas (rhai nad ydynt yn destun trefniadau rheoli 
troseddwyr) ac wedi cael dedfryd o dros 12 mis. Ar y cyfan, roedd yn ymddangos bod y 
cynlluniau’n rhoi adlewyrchiad cywir o’r risg yr oedd yr unigolyn yn ei beri. 

2.86 	 Dylai asesiadau o’r risg o niwed i eraill alw ar bob ffynhonnell tystiolaeth sydd ar gael a, 
phan fo’n berthnasol, dylid eu rhannu’n effeithiol ag aelodau staff eraill sy’n ymwneud 
â’r carcharor. (9.45) 

Wedi’i gyflawni. Ar gyfer y sampl o achosion o fewn y cwmpas a thu allan iddo a adolygwyd 
yn ystod yr arolygiad, roedd asesiadau risg o niwed wedi’u cwblhau at safon resymol ac yn 
dynodi bod amrywiaeth dda o dystiolaeth wedi’i defnyddio i wneud yr asesiad. 

Cynllunio ailintegreiddio 

Addysg, hyfforddiant a chyflogaeth 

2.87 	 Dylid darparu gwasanaeth cyngor ac arweiniad arbenigol i helpu i baratoi carcharorion 
am waith, hyfforddiant neu addysg ar ôl cael eu rhyddhau. (9.59) 

Wedi’i gyflawni. Roedd y carchar wedi cyflogi gweithiwr gwybodaeth, cyngor ac arweiniad 
cymwysedig i baratoi carcharorion i gael eu rhyddhau. Roedd y gweithiwr yn bresennol ar bob 
cwrs cyn rhyddhau a phob bwrdd rhyddhau, ac roedd wedi dechrau cyfeirio carcharorion at 
asiantaethau allanol. Roedd cysylltiadau da’n datblygu â phrosiectau celfyddydau lleol, 
prosiectau i bobl â phroblemau iechyd meddwl a’r cyngor gwasanaeth gwirfoddol lleol. Roedd 
carcharorion ag anghenion llythrennedd a rhifedd yn cael eu cyfeirio’n briodol at ddarparwyr 
addysg lleol. Roedd cysylltiadau da ag amrywiaeth o fudiadau trydydd sector. 

2.88 	 Dylai carcharorion gael cymorth perthnasol a phriodol i wella eu sgiliau ceisio swyddi 
yn ystod y cwrs cyn rhyddhau. (9.60) 

Wedi’i gyflawni’n rhannol. Roedd yr adran addysg yn cynnal amrywiaeth briodol o gyrsiau 
cyflogadwyedd. Roedd y rhain yn cynnwys Ready Steady Work, lle byddai carcharorion yn 
cwblhau unedau achrededig am sut i baratoi CV a sut i wneud yn dda mewn cyfweliadau. 
Roedd hysbysfwrdd yn yr adran addysg yn dangos swyddi gwag lleol. Fodd bynnag, nid oedd 
y system rhith gampws, lle gallai carcharorion chwilio ar-lein am swyddi ac ysgrifennu a storio 
CV, wedi bod yn gweithio ers llawer o fisoedd. Roedd hyn yn cyfyngu ar yr amrywiaeth o 
weithgareddau chwilio am swyddi yr oedd carcharorion yn eu gwneud. Roedd gwaith i 
ailddechrau’r system wedi bod yn rhy araf. 
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Cyffuriau ac alcohol 

2.89 	 Dylai’r polisi strategaeth cyffuriau gynnwys gwasanaethau alcohol a dylai fod yn 
seiliedig ar ddadansoddiad o anghenion a chynlluniau gweithredu a mesurau 
perfformiad manwl. (9.71) 

Wedi’i gyflawni’n rhannol. Roedd polisi strategaeth cyffuriau 2012 yn cynnwys ffocws 
cadarnhaol ar adfer, ond roedd angen datblygu’r elfen alcohol. Roedd cynllun gweithredu’r 
strategaeth cyffuriau’n dangos diffyg manylion o ran targedau, camau gweithredu a mesurau 
perfformiad. 
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad. 

2.90 	 Dylid darparu lefel briodol o wasanaethau a rhaglenni i garcharorion â phroblemau ag 
alcohol. (9.72) 

Wedi’i gyflawni. Canfuwyd problemau ag alcohol drwy’r broses sgrinio gofal iechyd ar adeg 
derbyn. Cynigiwyd ymyriadau clinigol gan gynnwys dadwenwyno a chyfraniad nyrs arbenigol 
ar ôl asesiad cynhwysfawr. Roedd y tîm camddefnyddio sylweddau’n cynnig cymorth unigol. 
Gallai carcharorion â phroblemau ag alcohol ddefnyddio’r adain adfer camddefnyddwyr 
cyffuriau. Roedd cyfarfodydd Alcoholics Anonymous yn cael eu cynnal yn wythnosol.       

2.91 	 Dylai carcharorion sy’n dilyn y rhaglen cyfnod byr gael eu talu’n briodol. (9.73) 

Amherthnasol erbyn hyn. Daeth y rhaglen cyfnod byr i ben ym mis Tachwedd 2012. 

2.92 	 Dylid datblygu cynllun cefnogaeth gan gymheiriaid i gynnig cymorth ychwanegol i 
garcharorion sy’n cwblhau’r rhaglen cyfnod byr. (9.74) 

Amherthnasol erbyn hyn. Daeth y rhaglen cyfnod byr i ben ym mis Tachwedd 2012. 

2.93 	 Dylid sefydlu uned bwrpasol ar gyfer cymorth cyffuriau/profion cyffuriau lle gall 
carcharorion gael cymorth ychwanegol i aros oddi ar gyffuriau. (9.75) 

Wedi’i gyflawni. Agorwyd uned adfer camddefnyddwyr cyffuriau (adain B) ac uned ddi-gyffur 
(adain C) ym mis Mehefin 2012. Roedd adain B yn darparu pecyn gofal unigol yn para rhwng 
wyth a 10 wythnos, i helpu carcharorion i wella ar ôl camddefnyddio sylweddau. Roedd adain 
C yn canolbwyntio ar annog etheg gwaith gadarnhaol wrth baratoi carcharorion i gael eu 
rhyddhau, ac yn derbyn carcharorion o bob rhan o’r carchar.   

2.94 	 Dylid darparu rhaglen adsefydlu cyffuriau/alcohol ddwys i garcharorion yng Nghymru. 
(9.76) 

Heb ei gyflawni. Nid oedd rhaglenni dwys adsefydlu ar ôl camddefnyddio sylweddau ar gael 
yn unrhyw garchar yng Nghymru; roedd hyn yn lleihau’r dewisiadau a oedd ar gael i 
garcharorion o ran triniaeth. 
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad. 
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Plant, teuluoedd a chyswllt â’r byd y tu allan  

2.95 	 Dylai fod yr ymweliadau sydd ar gael i bob carcharor heb ei gollfarnu yr un fath. (9.94) 

Heb ei gyflawni. Roedd y polisi IEP yn nodi bod gan garcharorion heb eu collfarnu hawl i nifer 
gwahanol o ymweliadau, gan ddibynnu ar eu lefel. 
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad. 

2.96 	 Dylai fod y system trefnu ymweliadau’n hawdd ei defnyddio a dylai allu ymdrin â nifer y 
galwadau a gaiff fel rheol. (9.95) 

Wedi’i gyflawni. Er bod ymwelwyr wedi cael problemau wrth geisio cysylltu â’r llinell trefnu 
ymweliadau, roedd yn ymddangos bod y problemau hyn wedi’u datrys gan fwyaf. Gallai 
ymwelwyr hefyd drefnu ymweliadau drwy anfon e-bost. 

2.97 	 Ni ddylid caniatáu ymweliadau caeedig oni bai bod gwybodaeth diogelwch wedi nodi 
risg sylweddol; nid yw dynodiad ci cyffuriau neu brawf cyffuriau’n ddigon. (9.96) 

Heb ei gyflawni. Roedd ymweliadau caeedig yn dal i gael eu defnyddio’n rhy aml am resymau 
nad oeddent yn ymwneud yn uniongyrchol â gweithgarwch gwaharddedig yn ystod 
ymweliadau, a heb wybodaeth arall i ategu hyn. Roedd adolygiadau’n digwydd yn rheolaidd 
ond roeddent yn rhy anffurfiol ac ni chawsom sicrwydd bod gwybodaeth bellach yn cael ei 
hystyried wrth wneud penderfyniadau ynghylch cadw carcharorion ar ymweliadau caeedig. 
Roedd yn ymddangos bod rhai carcharorion yn aros ar ymweliadau caeedig am gyfnodau rhy 
hir. 
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad. 

2.98 	 Dylid darparu canolfan ymwelwyr sydd wedi’i chynnal yn dda a’i chyfarparu’n briodol ac 
sydd ar agor o leiaf awr cyn ac ar ôl yr amseroedd ymweld a hysbysebir. (9.97) 

Wedi’i gyflawni’n rhannol. Ers yr arolygiad diwethaf, roedd y carchar wedi sefydlu canolfan 
ymwelwyr fach. Roedd y ganolfan ar agor am tua 45 munud cyn i ymweliadau ddechrau, ac 
roedd ymwelwyr yn gallu aros mewn man cymharol gyfforddus ar ôl cael yr archwiliadau 
diogelwch angenrheidiol. Roedd man chwarae bach ar gael, a digonedd o wybodaeth. Nid 
oedd diodydd a byrbrydau ar gael ar hyn o bryd, ond roedd cynlluniau i’w cyflwyno. 

2.99 	 Dylai fod ystafell aros ymweliadau wedi’i gwresogi a dylai fod cyfleusterau toiled a 
lluniaeth ar gael yno. (9.98) 

Amherthnasol erbyn hyn. Gan fod y ganolfan ymwelwyr wedi’i chyflwyno, nid oedd y 
cyfleuster hwn yn cael ei ddefnyddio mwyach. 

2.100 	 Ni ddylai carcharorion orfod gwisgo bibiau yn yr ystafelloedd ymweld. (9.99) 

Heb ei gyflawni. Roedd carcharorion yn dal i orfod gwisgo bibiau yn ystod ymweliadau. 
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad. 

2.101 	 Dylid darparu man chwarae dan oruchwyliaeth yn ystod pob sesiwn ymweld. (9.100) 

Wedi’i gyflawni’n rhannol. Roedd gwirfoddolwyr yn staffio’r man chwarae, ond nid bob dydd. 
Roedd rhaglen recriwtio weithredol wedi’i chychwyn, ond roeddent yn ei chael yn anodd dod o 
hyd i gymorth addas. Fel dewis arall, roeddent wedi ceisio cyllid i ddatblygu blychau 
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gweithgareddau gyda gemau a theganau y gallai plant bach chwarae â hwy wrth y bwrdd 
ymweliadau. 

2.102 	 Dylid gwahodd teuluoedd i fod yn bresennol mewn adolygiadau cynllunio dedfrydau. 
(9.101) 

Heb ei gyflawni. Nid oedd teuluoedd yn cael eu gwahodd i adolygiadau cynllunio dedfrydau, 
felly nid oeddent yn bresennol ynddynt. 
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad 

2.103 	 Dylai carcharorion allu cael cynghori cyffredinol am eu perthynas â’u teulu agosaf. 
(9.102) 

Wedi’i gyflawni. Roedd y cydlynydd cymorth teuluol integredig hefyd yn gwnselydd 
cymwysedig ac yn gallu cynnig cwnsela i gyplau ar sail ad-hoc. Roedd mwy o gymorth, gan 
gynnwys gwaith dilynol, hefyd ar gael drwy’r gaplaniaeth. 

2.104 	 Dylai carcharorion allu derbyn galwadau i mewn gan blant neu ymdrin â threfniadau ar 
eu cyfer. (9.103) 

Heb ei gyflawni. Nid oedd y cyfleuster hwn ar gael yn y carchar o hyd. 

2.105 	 Dylid rhyddhau carcharorion addas ar drwydded dros dro i ganiatáu i rai sy’n brif 
ofalwyr gadw mewn cysylltiad â’u plant. (9.104) 

Heb ei gyflawni. Roedd rhyddhau ar drwydded dros dro (ROTL) yn dal i fod yn beth prin ac 
nid oedd dim carcharorion wedi cael defnyddio ROTL yn y chwe mis blaenorol. 
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad. 

2.106 	 Dylid cyflogi gweithiwr cymorth teuluol cymwysedig. (9.105) 

Wedi’i gyflawni. Roedd cydlynydd cymorth teuluol integredig wedi bod mewn swydd ers mis 
Hydref 2012, wedi’i ariannu gan y carchar ond wedi’i gyflogi gan yr Ymddiriedolaeth Cyngor a 
Gofal i Garcharorion. 

2.107 	 Dylai fod cyfleusterau toiled ar gael i garcharorion yn ystod ymweliadau. (9.106) 

Heb ei gyflawni. Nid oedd toiledau ar gael i garcharorion yn ystod ymweliadau. 
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad. 

2.108 	 Dylai fod lluniaeth ar gael i garcharorion sy’n defnyddio’r bythau ymweliadau caeedig. 
(9.107) 

Heb ei gyflawni. Nid oedd ymwelwyr yn gallu rhoi lluniaeth i’r carcharorion yr oeddent yn 
ymweld â hwy os oedd yr ymweliad yn ymweliad caeedig, hyd yn oed os oedd yr ymweliad 
wedi’i gynllunio neu wedi’i gychwyn oherwydd dynodiad gan un o gŵn cyffuriau’r carchar. 
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad. 
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Adran 3: Crynodeb o’r argymhellion 

Mae’r canlynol yn rhestr o’r argymhellion a ailadroddwyd, a’r argymhellion ychwanegol, sydd 
wedi’u cynnwys yn yr adroddiad hwn. Mae’r cyfeirnod mewn cromfachau’n cyfeirio at leoliad y 
paragraff yn y prif adroddiad. 

Argymhellion 	 I’r llywodraethwr 

Llysoedd, hebrwng a throsglwyddo 

3.1 	 Ni ddylai fod rhaid i garcharorion aros yng nghelloedd y llys am gyfnodau hir cyn cael eu 
trosglwyddo i gell carchar, a dylent gyrraedd y carchar cyn 7pm. (2.7) 

Dyddiau cynnar yn y carchar 

3.2 Dylai pob carcharor gael galwad ffôn am ddim wrth gyrraedd. (2.9) 

Atal hunan-niwed a hunanladdiad 

3.3 	 Dylai pob aelod staff gael hyfforddiant diweddaru ar weithdrefnau ACCT. (2.11) 

3.4 	 Dylid gwneud mwy i hyrwyddo llinell gymorth y Samariaid, a dylai carcharorion allu ei 
defnyddio’n ddi-dâl o ffonau landin. (2.12) 

Cymhellion a breintiau a enillir 

3.5 	 Dylid dadansoddi data am gymhellion a breintiau a enillir yn rheolaidd, megis yn ôl lleoliad ac 
oed, i ganfod patrymau a thueddiadau newydd, ymateb iddynt, a rhoi sail i adolygiadau 
blynyddol o’r cynllun. (2.17) 

Gweithdrefnau disgyblu 

3.6 	 Ni ddylid noeth-chwilio carcharorion sy’n symud i’r uned wahanu oni bai bod asesiad risg yn 
dynodi bod hynny’n angenrheidiol. (2.19) 

Camddefnyddio sylweddau 

3.7 	 Dylid lleoli carcharorion sy’n cael eu sefydlogi/dadwenwyno mewn celloedd dynodedig lle gellir 
eu harsylwi heb gyfyngiadau. (2.21) 

Unedau preswyl 

3.8 	 Ni ddylai dau garcharor orfod rhannu celloedd wedi’u cynllunio i un. (2.22) 

3.9 	 Ni ddylai carcharorion heb eu collfarnu orfod rhannu celloedd â charcharorion wedi’u collfarnu. 
(2.23) 
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3.10 	 Dylid sgrinio pob toiled sydd mewn cell. (2.24) 

3.11 	 Dylai fod gan garcharorion gypyrddau y gellir eu cloi i gadw eu heiddo ynddynt. (2.25) 

Perthnasoedd rhwng staff a charcharorion  

3.12 	 Dylai swyddogion personol gael hyfforddiant penodol yn ymwneud â’r cynllun a’r hyn sy’n 
ofynnol ganddynt, gan gynnwys enghreifftiau o gofnodion effeithiol mewn ffeiliau adenydd, a 
ddylai gynnwys materion ailsefydlu, unrhyw faterion teuluol perthnasol a chynnydd o ran 
targedau ailsefydlu a nodwyd. (2.28) 

Rheoli strategol 

3.13 	 Dylai gweithdrefnau amrywiaeth sicrhau, drwy ymgynghori’n rheolaidd â charcharorion, bod 
anghenion grwpiau lleiafrifol yn cael eu monitro a’u diwallu. (2.1) 

3.14 	 Dylai fod y polisi amrywiaeth a chynlluniau gweithredu cysylltiedig yn seiliedig ar 
ddadansoddiad o anghenion y boblogaeth a dylent adlewyrchu anghenion carcharorion hŷn, 
grwpiau Sipsiwn a Theithwyr a materion yn ymwneud â rhywioldeb. (2.29) 

Nodweddion gwarchodedig  

3.15 	 Dylid gwella gwasanaethau i ddynion ag anableddau i gynnwys gweithdrefnau adnabod gwell 
a chynlluniau gofal unigol priodol yn seiliedig ar anghenion a asesir. (2.2) 

3.16 	 Dylid sefydlu grwpiau o garcharorion sy’n bobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a thrafod y 
rhesymau y tu ôl i deimladau negyddol am sut y cânt eu trin, a rhoi sylw i’r rhesymau hyn. 
(2.31) 

3.17 	 Dylid gwneud mwy i hyrwyddo amrywiaeth hiliol a diwylliannol, a chydnabod digwyddiadau 
megis mis hanes pobl dduon. (2.32) 

3.18 	 Dylid symud carcharorion sy’n ddinasyddion tramor i ganolfannau symud mewnfudwyr 
cyn gynted ag y daw eu dedfryd droseddol i ben. (2.35) 

3.19 	 Dylai’r carchar sefydlu cysylltiadau ag asiantaeth cynghori mewnfudo annibynnol i gynorthwyo 
mewnfudwyr a gedwir a charcharorion eraill sy’n ddinasyddion tramor. (2.36) 

3.20 	 Dylid gwneud addasiadau rhesymol ar bob uned breswyl i ddiwallu anghenion carcharorion ag 
anableddau a phroblemau symudedd. (2.38) 

3.21 	 Dylai swyddogion gynorthwyo carcharorion mewn cadeiriau olwyn. (2.39) 

Ffydd a gweithgareddau crefyddol 

3.22 Dylid bod darpariaeth briodol i garcharorion Mwslimaidd a Bwdhaidd. (2.42) 
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Cwynion 

3.23 	 Dylai uwch reolwyr gynnal archwiliadau sicrhau ansawdd rheolaidd ar ymatebion i gwynion. 
(2.43) 

Trefniadau llywodraethu 

3.24 	 Dylid bod asesiad cyfredol o anghenion iechyd, gan gynnwys dadansoddiad iechyd meddwl 
sy’n adlewyrchu anghenion poblogaeth y carchar. (2.44) 

Cyflenwi gofal (iechyd corfforol) 

3.25 	 Dylai llawr ystafell driniaeth adain A/B fodloni safonau rheoli haint cyfredol. (2.46) 

3.26 	 Dylid diweddaru’r polisi anffodion a chwynion ac adolygu pob digwyddiad a chŵyn yn rheolaidd 
a chymryd camau i wneud mwy i riportio digwyddiadau a chwynion a dysgu oddi wrthynt. 
(2.48) 

3.27 	 Dylid cwblhau adrannau gofal iechyd adroddiadau hunan-niwed a dogfennau defnyddio grym 
yn llawn ac yn glir i sicrhau cofnodi priodol yn unol â safonau cadw cofnodion NMC. (2.49) 

3.28 	 Dylid bod rhaglen archwilio clinigol i roi sail i wella gwasanaeth i gleifion. (2.50) 

3.29 	 Dylid rhoi dyddiad ar brotocolau brysbennu gan gynnwys tystiolaeth briodol. (2.51) 

3.30 	 Dylid cryfhau cysylltiadau â’r gampfa i alluogi atgyfeiriadau ymarfer corff yn seiliedig ar 
bresgripsiynau. (2.55) 

3.31 	 Dylid darparu clinigau optegydd yn amlach i sicrhau y diwellir anghenion brys. (2.58) 

Deintyddiaeth 

3.32 Dylai staff deintyddol ddarllen y cofnodion clinigol craidd yn rheolaidd. (2.64) 

3.33 Dylid cael uned cadair deintydd newydd sy’n cynnwys gwahanydd aruniadau. (2.65) 

Arlwyo 

3.34 	 Dylid ymgynghori â charcharorion sy’n bobl dduon a lleiafrifoedd ethnig am y bwyd a cheisio 
sicrhau ei fod yn bodloni dewisiadau diwylliannol mwy amrywiol. (2.68) 

Amser y tu allan i’r gell 

3.35 	 Dylai carcharorion allu dychwelyd i’w celloedd i ysmygu neu ddefnyddio’r toiled yn ystod 
cyfnodau cymdeithasu heb orfod colli gweddill y cyfnod cymdeithasu. (2.70) 

3.36 	 Dylai carcharorion gael cyfle am o leiaf awr o ymarfer corff yn yr awyr agored bob dydd. (2.71) 
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Darparu gweithgareddau 

3.37 	 Dylid darparu lleoedd gweithgareddau ychwanegol fel bod gan yr holl ddynion rywbeth 
pwrpasol i’w wneud. (2.3) 

Rheoli troseddwyr a chynllunio 

3.38 	 Dylai rheolwyr troseddwyr sicrhau bod yr holl asesiadau OASys yn gyfredol ac wedi’u cwblhau 
at safon ddigonol. (2.82) 

3.39 	 Dylai fod rheolwyr troseddwyr mewn cysylltiad rheolaidd â charcharorion er mwyn cydlynu a 
helpu i sicrhau bod y cynllun dedfryd yn cael ei gyflenwi. (2.83) 

Cyffuriau ac alcohol 

3.40 	 Dylai’r polisi strategaeth cyffuriau gynnwys gwasanaethau alcohol a dylai fod yn seiliedig ar 
ddadansoddiad o anghenion a chynlluniau gweithredu a mesurau perfformiad manwl. (2.89) 

3.41 	 Dylid darparu rhaglen adsefydlu cyffuriau/alcohol ddwys i garcharorion yng Nghymru. (2.94) 

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

3.42 	 Dylai fod yr ymweliadau sydd ar gael i bob carcharor heb ei gollfarnu yr un fath. (2.95) 

3.43 	 Ni ddylid caniatáu ymweliadau caeedig oni bai bod gwybodaeth diogelwch wedi nodi risg 
sylweddol; nid yw dynodiad ci cyffuriau neu brawf cyffuriau’n ddigon. (2.97)  

3.44 	 Ni ddylai carcharorion orfod gwisgo bibiau yn yr ystafelloedd ymweld. (2.100) 

3.45 	 Dylid gwahodd teuluoedd i fod yn bresennol mewn adolygiadau cynllunio dedfrydau. 
(2.102) 

3.46 	 Dylid rhyddhau carcharorion addas ar drwydded dros dro i ganiatáu i rai sy’n brif ofalwyr gadw 
mewn cysylltiad â’u plant. (2.105) 

3.47 	 Dylai fod cyfleusterau toiled ar gael i garcharorion yn ystod ymweliadau. (2.107) 

3.48 	 Dylai fod lluniaeth ar gael i garcharorion sy’n defnyddio’r bythau ymweliadau caeedig. (2.108) 
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Atodiad I: Tîm arolygu 


Kellie Reeve Arweinydd y tîm 
Keith McInnis   Arolygydd 
Kevin Parkinson   Arolygydd 
Andrew Lund Arolygydd 

Arolygwyr arbenigol 
Majella Pearce Arolygydd gofal iechyd a chamddefnyddio sylweddau 
Rachael Bubalo  Estyn 
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Atodiad II: Proffil o boblogaeth y carchar 

Noder: darparwyd y ffigurau canlynol gan y sefydliad a hwy sy’n gyfrifol am unrhyw wallau.  

Dadansoddiad o’r boblogaeth yn ôl:  
Statws 18–20 oed 21 a hŷn % 

Wedi’u dedfrydu 16 257 64.4 
Adalw - 25 5.9 
Wedi’u collfarnu heb ddedfryd 5 43 11.3 
Remand 3 74 18.2 
Carcharorion sifil 0 0 0 
Unigolion a gedwir 0 0 0 
Cyfanswm 24 400 100 

Dedfryd     18–20 oed 21 a hŷn % 
Heb ddedfryd 6 109 27.1 
Llai na 6 mis 14 81 22.4 
6 mis i lai na 12 mis 0 54 12.7 
12 mis i lai na 2 flynedd 2 74 17.9 
2 flynedd i lai na 3 blynedd 1 43 10.4 
3 blynedd i lai na 4 blynedd 0 18 4.2 
4 blynedd i lai na 10 mlynedd 1 18 4.5 
10 mlynedd neu fwy (nid oes) 0 0 0 
ISPP 0 0 0 
Oes 0 3 0.7 
Cyfanswm 24 400 100 

Oed Nifer y carcharorion % 
Nodwch isafswm oed 18 - -
Dan 21 oed 24 5.7 
21 oed i 29 oed 168 39.6 
30 oed i 39 oed 152 35.8 
40 oed i 49 oed 56 13.2 
50 oed i 59 oed 19 4.5 
60 oed i 69 oed 5 1.2 
70 oed a hŷn 0 0 
Nodwch uchafswm oed 68 - -
Cyfanswm 424 100 

Cenedligrwydd     18–20 oed 21 a hŷn % 
Prydeinig 20 368 91.5 
Dinasyddion tramor 2 18 4.7 
Heb ei ddatgan 2 14 3.8 
Cyfanswm 24 400 100 

Categori diogelwch     18–20 oed 21 a hŷn % 
Heb gategori a heb ddedfryd - - 0 
Heb gategori a gyda dedfryd 1 - 0.2 
Cat A - - -
Cat B 0 6 1.4 
Cat C 0 266 62.7 
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Cat D 0 8 1.9 
Arall 23 120 33.7 
Cyfanswm 24 400 100 

Ethnigrwydd 18–20 oed 21 a hŷn % 
Gwyn

 Prydeinig 22 359 89.86 
Gwyddelig 0 2 0.47

 Gwyn arall - 7 1.65 
Cymysg
   Gwyn a du Caribïaidd - 1 0.2 
     Gwyn a du Affricanaidd - - -

Gwyn ac Asiaidd - 1 0.2 
Cymysg arall - 1 0.2 

Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig
 Indiaidd - 3 0.7 

     Pacistanaidd - 1 0.2 
     Bangladeshaidd - 1 0.2 

Asiaidd Arall 1 7 1.9 
Du neu ddu Prydeinig
     Caribïaidd - - -

Affricanaidd - - -
Du arall - 2 0.5 

Tsieineaidd neu grŵp ethnig
arall

 Tsieineaidd 1 0.2 
      Arabaidd 1 1 0.5 

Grŵp ethnig arall 1 0.2 
Heb ei ddatgan - 12 2.8 
Cyfanswm 24 400 100 

Crefydd     18–20 oed 21 a hŷn % 
Bedyddiwr - 1 0.2 
Eglwys Loegr 1 59 14.2 
Catholig 2 59 14.4 
Enwadau Cristnogol eraill 4 55 13.9 
Mwslim 1 8 2.1 
Sikh 0 2 0.5 
Hindŵ 0 1 0.2 
Bwdhydd 0 1 0.2 
Iddew 0 0 0 
Arall 0 1 0.2 
Dim crefydd 16 210 53.3 
Heb ei ddatgan 0 3 0.7 
Cyfanswm 24 400 100 
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Nodweddion demograffig eraill     18–20 oed  21 a hŷn % 
Sipsi/Romani/Teithiwr 0 2 0.5 

Cyfanswm 0 2 0.5 

Carcharorion â dedfryd yn unig 
Hyd yr arhosiad 18–20 oed 21 a hŷn 

Nifer % Nifer % 
Llai nag 1 mis 8 1.9 79 18.6 
1 mis i 3 mis 7 1.7 107 25.2 
3 mis i 6 mis 3 0.7 70 16.5 
6 mis i 1 flwyddyn 0 0 32 7.5 
1 flwyddyn i 2 flwyddyn 0 0 3 0.7 
2 flwyddyn i 4 blwyddyn 0 0 0 0 
4 blwyddyn neu fwy 0 0 0 0 
Cyfanswm 18 4.2 291 68.6 

Carcharorion heb ddedfryd yn unig 
Hyd yr arhosiad 18–20 oed 21 a hŷn 

Nifer % Nifer % 
Llai nag 1 mis 2 0.5 33 7.8 
1 mis i 3 mis 1 0.2 44 10.4 
3 mis i 6 mis 3 0.7 31 7.3 
6 mis i 1 flwyddyn 0 0 1 0.2 
1 flwyddyn i 2 flwyddyn 0 0 0 0 
2 flwyddyn i 4 blwyddyn 0 0 0 0 
4 blwyddyn neu fwy 0 0 0 0 
Cyfanswm 6 1.4 109 25.7 
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