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Rhagarweiniad 

 
Mae Carchar ei Mawrhydi a Sefydliad Troseddwyr Ifanc Caerdydd yn garchar hyfforddi lleol categori 
B sy'n dal carcharorion gwryw sydd wedi'u dedfrydu gan y llysoedd yn ne-ddwyrain Cymru.  Yn 
ddiweddar, mae nifer arwyddocaol o garcharorion hefyd wedi trosglwyddo o garchardai yn Lloegr.  
Yn ystod yr arolygiad hwn, roedd y carchar yn dal 770 o ddynion.  Nodwyd gennym bod y 
canlyniadau ym meysydd diogelwch a pharch wedi gwaethygu ers ein harolwg diwethaf yn 2013 o fod 
yn rhesymol dda i beidio â bod yn rhesymol dda, oedd yn siomedig.  Fodd bynnag, roedd y 
canlyniadau ym meysydd adsefydlu wedi gwella ac nawr yn rhesymol dda.  Ar y cyfan, nododd yr 
arolwg hwn gymysgedd o gynnydd mewn carchar lleol sydd wedi wynebu'r un heriau â nifer o 
garchardai lleol eraill. 
 
Roedd yr heriau hynny'n cynnwys prinder staff yn dilyn y broses meincnodi ac argaeledd cynyddol o 
sylweddau seicoweithredol newydd (SSN), yn arwain at gynnydd anochel mewn ymddygiad 
anrhagweladwy a threisgar.  Mae'r carchar hefyd wedi gweithredu gwaharddiad ysmygu ac ni 
chroesawyd hyn gan bawb.  Yn ogystal, adroddwyd bod gan Gaerdydd lefel anarferol o uchel o 
broblemau iechyd meddwl. Mae er clod i'r carchar, er gwaethaf yr heriau hyn, nad yw'n teimlo'n 
ansefydlog a bod perthynas rhwng staff a charcharorion wedi ei gynnal.  Roedd yn amlwg bod y 
perthynas hwnnw'n nodwedd allweddol o'r carchar, ac yn ei helpu i fynd i'r afael â'r heriau hynny.  
 
Fodd bynnag, tra bod canlyniadau ar gyfer carchardai o dan sylw, roedd agweddau arwyddocaol yn 
affeithio diogelwch y sefydliad.  Roedd lefelau cynyddol o drais a rheoli gwan mewn meysydd 
allweddol fel defnyddio grym.  Roedd yr uned gwahanu yn darparu amgylchedd gwael ac roedd angen 
gwneud mwy i fynd i'r afael â chyffuriau anghyfreithlon yn cael eu cyflenwi i mewn i'r carchar.  
 
Yn gyffredin gyda nifer o garchardai hŷn eraill, nid oedd gan yr amgylchedd ffisegol lawer i'w gynnig.  
Roedd rhai celloedd mewn cyflwr gwael ac roedd diffyg cyfleusterau sylfaenol yno fel dillad a dillad 
gwely glân. Ar nodyn cadarnhaol, roedd gofal iechyd yn gyffredinol yn dda, ac roedd darpariaeth dda 
ar gyfer y rhai hynny sy'n dioddef o broblemau iechyd meddwl difrifol.  Fodd bynnag, roedd nifer fawr 
o garcharorion gyda lefelau is o broblemau iechyd meddwl nad oedd eu hanghenion yn cael eu 
bodloni'n ddigonol.  
 
Roedd yr ymdrechion cwbl briodol i ddod â sefydlogrwydd a sicrwydd i'r drefn yn anochel wedi 
golygu bod amser allan o'r gell yn fwy cyfyngedig nag y byddai fel arall wedi bod; y gobaith oedd y 
byddai cyfundrefn lawn yn cael ei hadfer yn gyflym. Yn ystod yr arolygiad, nid oedd yr amrywiaeth ac 
ansawdd arbennig o dda o weithgareddau oedd ar gael yn cael eu defnyddio i'w llawn potensial.  
Roedd gwaith adsefydlu'n cael ei gyflawni'n dda i gwrdd ag anghenion carcharorion dros dro a oedd 
yn cynnwys y mwyafrif o'r boblogaeth, ac roedd hyn wedi gwrthbwyso rhai diffygion wrth gyflwyno'r 
broses o reoli troseddwyr yn effeithiol.  Roedd gwaith arbennig o dda yn amlwg ym maes cyswllt â'r 
teulu.  
 
Yn gryno, mae Carchar ei Mawrhydi a Sefydliad Troseddwyr Ifanc Caerdydd yn dibynnu'n fawr ar 
grŵp staff da, sy'n gweithio'n galed a oedd wedi cynnal perthynas dda gyda'r dynion yn eu gofal, ac 
wedi gwneud yn dda i gadw'r carchar yn sefydlog yn ystod rhai cyfnodau heriol.  Fodd bynnag, ar 
gyfer y dyfodol, mae angen i'r carchar leihau ei ddibyniaeth ar unigolion allweddol a gosod arferion a 
phrosesau gweithio cadarn i mewn i weithrediad y sefydliad, gan sicrhau diogelwch a sefydlogrwydd 
tymor hir o ganlyniad.  
 
 
 
 
Peter Clarke CVO OBE QPM Hydref 2016 
Prif Arolygydd Carchardai Ei Mawrhydi 
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Tudalen ffeithiau 

Tasg y sefydliad 
Mae Carchar ei Mawrhydi a Sefydliad Troseddwyr Ifanc Caerdydd yn garchar hyfforddi lleol categori 
B sy'n dal carcharorion gwryw sydd wedi'u dedfrydu gan y llysoedd yn ne-ddwyrain Cymru.   
 
Statws y carchar (cyhoeddus neu breifat, ac enw'r contractwr os yw'n breifat)  
Cyhoeddus 
 
Rhanbarth/Adran 
Wales 
 
Nifer a ddelir 
770 
 
Llety ardystiedig arferol 
539 
 
Capasiti gweithredol 
820 
 
Dyddiad yr arolygiad llawn diwethaf 
Mawrth 18-22 2013 
 
Hanes cryno 
Mae Carchar ei Mawrhydi a Sefydliad Troseddwyr Ifanc Caerdydd yn dyddio'n nôl i 1827.  Ei brif rôl 
yn flaenorol oedd dal carcharorion heb eu collfarnu a charcharorion oedd wedi derbyn dedfryd 
tymor byr i ganolig.  Roedd y llety'n bennaf o'r oes Fictoraidd, gyda lefelau uchel o orlenwi. 
 
Heddiw, mae'r carchar yn parhau i ddal carcharorion sydd heb eu collfarnu neu sy'n sefyll eu prawf o 
lysoedd lleol a charcharorion tymor byr sy'n gwasanaethu hyd at ddwy flynedd.  Adeiladwyd adain 
newydd ym 1996 i dderbyn 218 o ddynion ychwanegol, gan gynnwys 96 o garcharorion am oes.  Mae 
adnewyddu ac addasiadau mawr i'r celloedd wedi gweld y capasiti'n cynyddu. 
 
Agorwyd canolfan gofal iechyd newydd ym mis Mai 2008. Mae'r cyfleuster yn darparu 21 o welyau a 
gomisiynwyd yn bennaf gan y bwrdd iechyd lleol.  
 
Disgrifiad byr o unedau preswyl 
 
Adain A    yn bennaf carcharorion wedi'u collfarnu 
A1     yn bennaf gweithwyr cegin 
Uned gofal a chadw ar wahân  dynion a gadwyd ar wahân gan gynnwys R45 
Adain B    yn bennaf carcharorion wedi'u collfarnu 
B1     carcharorion sy'n agored i niwed 
Adain C    carcharorion ymsefydlu 
Adain D    carcharorion arbennig 
Adain E    yn bennaf carcharorion wedi'u collfarnu 
Adain F    yn bennaf carcharorion ar remánd 
F1     carcharorion sy'n cael triniaeth ddadwenwyno 
H     uned gofal iechyd 
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Llywodraethwr: Darren Hughes 
 
Contractwr hebrwng: GeoAmey 
 
Comisiynydd a darparwyr Gwasanaeth Iechyd: Ymddiriedolaeth GIG Caerdydd a'r Fro 
 
Darparwyr dysgu a sgiliau: Gwasanaeth Cenedlaethol Rheoli Troseddwyr yng Nghymru 
 
Cadeirydd y Bwrdd Monitro Annibynnol: Steve Cocks 
 
Cwmni adsefydlu cymunedol: Working Links 
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Ynghylch yr arolygiad a'r adroddiad hwn 

A1 Mae Arolygiaeth Carchardai Ei Mawrhydi'n sefydliad annibynnol, statudol sy'n adrodd ar 
driniaeth ac amodau'r rhai hynny a ddelir mewn carchardai, sefydliadau troseddwyr ifanc, 
canolfannau hyfforddi diogel, cyfleusterau cadw mewnfudo, dalfeydd yr heddlu a’r llysoedd a 
mannau cadw milwrol.  

A2 Mae’r holl arolygiadau gan Arolygiaeth Carchardai EM yn cyfrannu at ymateb y DU i’w 
rhwymedigaethau rhyngwladol o dan y Protocol Dewisol i Gonfensiwn y Cenhedloedd 
Unedig yn erbyn Artaith a mathau eraill o Gosb neu Driniaeth Greulon, Annynol neu 
Ddiraddiol (OPCAT). Mae'r Protocol Dewisol i Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig yn erbyn 
Artaith a mathau eraill o Gosb neu Driniaeth Greulon, Annynol neu Ddiraddiol yn gofyn yr 
ymwelir yn rheolaidd â phob man cadw gan gyrff annibynnol – a elwir yn Fecanwaith Ataliol 
Cenedlaethol (NPM) – sy'n monitro triniaeth ac amodau’r rhai sy’n cael eu cadw.  
Arolygiaeth Carchardai EM yw un o nifer o gyrff sy’n rhan o’r Mecanwaith Ataliol 
Cenedlaethol yn y DU.  

A3 Mae holl adroddiadau’r Arolygiaeth Carchardai yn cynnwys crynodeb o amodau a thriniaeth 
carcharorion sydd wedi’i seilio ar y pedwar prawf ar garchar iach a gyflwynwyd 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 rhai mwyaf agored i niwed, 

yn cael eu dal yn ddiogel   
 

Parch bod carcharorion yn cael eu trin â pharch o ran eu hurddas 
dynol  

 
Gweithgarwch pwrpasol bod carcharorion yn gallu, a bod disgwyl iddynt, gymryd rhan 

mewn gweithgarwch sy’n debygol o fod o les iddynt 
 

Ailsefydlu bod carcharorion yn cael eu paratoi ar gyfer eu rhyddhau i’r 
gymuned ac yn cael cymorth effeithiol i leihau’r siawns o 
aildroseddu.  

A4 O dan bob prawf, rydym yn asesu’r canlyniadau i garcharorion ac felly perfformiad cyffredinol 
y sefydliad ar sail y prawf. Mae pedwar dyfarniad posibl: 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.  

 
- mae’r canlyniadau i garcharorion yn dda. 

Nid oes tystiolaeth o effaith anffafriol ar y canlyniadau i garcharorion mewn unrhyw 
feysydd arwyddocaol.  

 
- mae’r canlyniadau i garcharorion yn rhesymol o dda. 

Mae tystiolaeth o ganlyniadau anffafriol i garcharorion mewn nifer bach o feysydd yn 
unig. Nid oes pryderon o bwys yn y rhan fwyaf o feysydd.  Mae gweithdrefnau ar waith i 
ddiogelu canlyniadau.  

 
- nid yw’r canlyniadau i garcharorion yn ddigon da. 

Mae tystiolaeth o effaith anffafriol ar ganlyniadau i garcharorion mewn nifer o feysydd 
neu yn enwedig yn y meysydd hynny sydd o’r pwys mwyaf i les carcharorion.  Mae 
problemau/pryderon sy’n debygol o ddod yn destun pryder difrifol os na chânt sylw.  
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- mae’r canlyniadau i garcharorion yn wael. 
Mae tystiolaeth bod arferion presennol yn cael effaith ddifrifol ar y canlyniadau i 
garcharorion. Mae methiant hyd yn oed i sicrhau bod triniaeth a/neu amodau 
carcharorion yn ddigonol.  Rhaid cymryd camau ar unwaith i unioni’r sefyllfa.  

 

A5 Gall ein hasesiadau arwain at un o’r canlynol:  
 

- argymhellion: a fydd yn galw am newid sylweddol a/neu ddyrannu adnoddau newydd 
neu ailgyfeirio adnoddau, fel na fydd modd eu cyflawni ar unwaith, ac a fydd yn cael eu 
hadolygu ar gyfer eu gweithredu mewn arolygiadau yn y dyfodol 

 
- enghreifftiau o arfer da: arferion rhagorol sydd nid yn unig yn cwrdd neu’n rhagori ar 

ein disgwyliadau, ond y gellid eu dilyn mewn sefydliadau tebyg eraill i sicrhau canlyniadau 
cadarnhaol i garcharorion.  

A6 Defnyddir pum ffynhonnell allweddol o dystiolaeth gan arolygwyr: arsylwi; arolygon o 
garcharorion; trafodaethau â charcharorion; trafodaethau â staff a phartïon eraill perthnasol; 
a dogfennau.  Yn ystod arolygiadau, byddwn yn defnyddio dull cymysg o gasglu a dadansoddi 
data, gan ddilyn methodolegau ansoddol a meintiol.  Byddwn yn cymharu tystiolaeth o 
wahanol ffynonellau i wneud ein hasesiadau’n fwy dilys.  

A7 Ers Ebrill 2013, rydym wedi cynnal pob un o’n harolygiadau’n ddirybudd, heblaw mewn 
amgylchiadau eithriadol. Mae’r system hon wedi cymryd lle’r system flaenorol o gynnal prif 
arolygiadau llawn ar ôl rhybudd a heb rybudd, ac arolygiadau dilynol llawn neu fyr i adolygu 
cynnydd. Mae ein holl arolygiadau nawr yn edrych ar yr argymhellion a wnaed yn yr arolygiad 
llawn diwethaf. 

A8 Cynhelir pob arolygiad carchar ar y cyd ag Ofsted neu Estyn (Cymru), Y Cyngor Fferyllol 
Cyffredinol (GPhC) ac Arolygiaeth Prawf Ei Mawrhydi. Mae'r broses hon o weithio ar y cyd 
yn sicrhau y cyflwynir gwybodaeth arbenigol mewn arolygiadau ac mae'n osgoi ymweliadau 
arolygiad lluosog.  

Yr adroddiad hwn 

A9 Dilynir yr eglurhad hwn o'n dull gan grynodeb o'n canfyddiadau yn yr arolygiad yn erbyn y 
pedwar maen prawf ar gyfer carchar iach.  Ceir yna'n dilyn bedair adran yr un sy'n cynnwys 
cyfrif manwl o'n canfyddiadau yn erbyn ein Disgwyliadau.  Meini prawf ar gyfer asesu triniaeth 
carcharorion ac amodau mewn carchardai.  Mae'r cyfeirnodau ar ddiwedd rhai o'r argymhellion 
yn nodi y'u hailadroddir, ac yn rhoi lleoliad y paragraff o'r argymhelliad blaenorol yn yr 
adroddiad diwethaf. Mae Adran 5 yn crynhoi’r holl argymhellion, pwyntiau cynnal ac 
enghreifftiau o arfer da sy’n codi o’r arolygiad. Mae Atodiad II yn rhestru'r argymhellion o'r 
arolygiad blaenorol, a'n hasesiad a ydynt wedi eu cyflawni ai pedidio.  

A10 Gellir dod o hyd i fanylion y tîm arolygu a phroffil poblogaeth y carchar yn Atodiad I a IV yn y 
drefn honno.  

A11 Gellir dod o hyd i ganfyddiadau o'r arolwg o garcharorion a disgrifiad manwl o fethodoleg yr 
arolwg yn Atodiad IV yr adroddiad hwn. Noder ein bod yn cyfeirio'n unig at gymariaethau â 
sefydliadau eraill y gellir eu cymharu neu arolygiadau blaenorol lle y bo'r rhain yn 
arwyddocaol yn ystadegol.1 

                                                                                                                                                                      
1  Gosodir y lefel arwyddocâd ar 0.01, sy'n golygu bod siawns o 1% bod y gwahaniaeth mewn canlyniadau oherwydd siawns. 
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Crynodeb 

Diogelwch 

S1 Roedd carcharorion yn aml yn cyrraedd Caerdydd yn hwyr yn y nos ar ôl treulio cyfnodau hir iawn 
mewn celloedd yn y llys.  Roedd y staff derbyn yn gwrtais ond weithiau roedd y broses derbyn yn 
cymryd rhy hir.  Roedd trefniadau'r noson gyntaf ac ymsefydlu'n rhesymol o effeithiol. Roedd tua 
chwarter y carcharorion yn teimlo'n anniogel yn y carchar ac roedd lefelau'r ymosodiadau a 
gofnodwyd yn uchel. Roedd rhai agweddau o waith lleihau trais wedi eu tanddatblygu. Roedd 
carcharorion mewn perygl o hunan-niweidio wedi eu cefnogi'n dda. Roedd trefniadau diogelu wedi eu 
tanddatblygu. Roedd trefniadau diogelwch fel arfer yn gymesur ond roedd rhai diffygion arwyddocaol. 
Roedd gwaith i leihau'r argaeledd uchel o gyffuriau'n arbennig o wan. Roedd y rhan fwyaf o gelloedd 
yn yr uned cadw ar wahân mewn cyflwr gwael iawn ac roedd diffyg cefnogaeth a strwythurwyd ar 
gyfer carcharorion a gadwyd ar wahân.  Rheolwyd dyfarniadau'n rhesymol o dda. Roedd llawer iawn 
o ddefnydd o rym ac roedd llywodraethu'n wael. Ni chwblhawyd dogfennaeth bwysig neu roedd ar 
goll yn aml. Rheolwyd y cynllun cymhellion a breintiau a enillwyd (IEP) yn addas ar y cyfan.  Roedd 
gwasanaethau camddefnyddio sylweddau'n foddhaol, ond roedd y broses o fonitro carcharorion sy'n 
cael eu dadwenwyno'n anfoddhaol.  Nid oedd canlyniadau ar gyfer carcharorion yn ddigon da yn 
erbyn y prawf carchar iach hwn.  

S2 Yn yr arolygiad diwethaf yn 2013, nodwyd gennym bod canlyniadau ar gyfer carcharorion yng 
Ngharchar Ei Mawrhydi a Sefydliad Troseddwyr Ifanc Caerdydd yn rhesymol o dda yn erbyn y prawf 
carchar iach hwn.  Gwnaethpwyd 18 o argymhellion gennym ym maes diogelwch. Yn yr arolygiad 
dilynol hwn, nodwyd gennym fod chwech o'r argymhellion wedi eu cyflawni, pedwar wedi eu 
cyflawni'n rhannol, saith heb eu cyflawni ac nad oedd un yn berthnasol bellach.  

S3 Dywedodd y rhan fwyaf o garcharorion fod staff hebrwng yn eu trin yn dda. Er bod teithiau 
i'r carchar yn fyr fel arfer, roedd carcharorion yn aml yn treulio'r rhan fwyaf o'r dydd yn aros 
am staff hebrwng i'w casglu o gelloedd y llys. Roedd cerbydau'n cyrraedd yn hwyr yn y dydd 
fel arfer a gallai prosesau cofrestru gymryd amser hir, a oedd yn golygu nad oedd llawer o 
garcharorion yn cyrraedd eu cell tan yn hwyr y nos.  Roedd ystafelloedd dal yn y dderbynfa'n 
llwm ac yn arddangos ychydig iawn o wybodaeth am y carchar.  Roedd cyfweliadau diogelwch 
cychwynnol yn dda ar gyfer y rhan fwyaf o garcharorion.  Roedd trefniadau noson gyntaf yn 
ddigonol.   Roedd y rhaglen ymsefydlu'n rhoi trosolwg byr o fywyd carchar ac ategwyd at hyn 
gan ddefnydd da o staff ymsefydlu a gweithwyr adain cefnogol sy'n barod i helpu.  

S4 Yn ein harolwg, dywedodd ychydig o dan chwarter o garcharorion eu bod yn teimlo'n 
anniogel, a oedd yn debyg i garchardai cymharol.  Fodd bynnag, roedd lefelau o ymosodiadau 
ac ymladd a gofnodwyd yn uwch na charchardai tebyg.  Er bod y mwyafrif o ddigwyddiadau ar 
lefel gymharol isel, roedd rhai digwyddiadau difrifol, gan gynnwys llofruddiaeth.  Roedd 
mesurau i ymchwilio a dadansoddi trais yn dda ond prin oedd y defnydd o'r ymyriadau a 
oedd ar gael i herio bwlis a chefnogi dioddefwyr.  Roedd llawr pwrpasol yn effeithiol i helpu i 
gadw pobl sy'n agored i niwed yn ddiogel ac yn rhoi peth gweithgarwch rhesymol, er yn 
gyfyngedig, iddynt  

S5 Bu saith marwolaeth yn y ddalfa ers yr arolygiad blaenorol, roedd tri ohonynt wedi eu 
hachosi gan y carcharor.  Roedd y rhan fwyaf, ond nid pob un, o argymhellion Ombwdsmon 
Carchardai a Phrofiannaeth wedi eu cyflawni.  Er bod cynnydd wedi bod mewn achosion o 
hunan-niwed ers yr arolygiad diwethaf, roedd carcharorion mewn argyfwng fel arfer yn 
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derbyn cefnogaeth dda ac adlewyrchwyd hyn mewn dogfennaeth asesu, gofal yn y ddalfa a 
gwaith tîm da (ACCT) 2. Fodd bynnag, nid oedd digon o adolygiadau'n amlddisgyblaethol ac ni 
adnabuwyd sbardunau hunan-niwed bob amser.  Cefnogwyd grŵp brwdfrydig o Wrandawyr3 
yn dda gan y carchar a'r Samariaid lleol ond roedd y drefn gyfyngedig yn lleihau defnydd 
carcharorion o Wrandawyr.  

S6 Roedd goruchwyliaeth a hyrwyddo diogelu oedolion yn annigonol er bod Ymddiriedolaeth 
Cyngor a Gofal Carchar (PACT) a'r Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol yn darparu cefnogaeth 
a chyngor ar gyfer diogelu plant ac ymwelwyr.   Roedd gan staff ymwybyddiaeth gyfyngedig o 
brosesau diogelu ar y rhan fwyaf o unedau preswyl.  

S7 Roedd trefniadau diogelwch fel arfer yn gymesur ond roedd rhai arferion diangen megis 
noeth-chwilio pob caracharor sy'n dod i mewn i'r uned wahanu.  Roedd dadansoddi a rheoli 
cudd-wybodaeth yn effeithiol ond ni chwblhawyd gweithrediadau dilynol angenrheidiol yn 
aml. Ychydig iawn o brofi amheuaeth oedd yn cael ei gynnal, ychydig o chwiliadau a 
dargedwyd ac ychydig iawn o ganfyddiadau a gafwyd.  Roedd llawer o bobl yn mynychu 
cyfarfodydd a arweinwyd gan ddiogelwch, ond roedd cysylltiadau â'r tîm strategaeth 
cyffuriau'n wan.  Yn ein harolwg, dywedodd bron hanner y carcharorion ei bod yn hawdd 
cael gafael ar gyffuriau anghyfreithlon ac roedd diffyg manwl gywireb a chydlyniad mewn 
gwaith lleihau cyflenwad.  Rheolwyd y newid diweddar i garchar dim ysmygu'n rhesymol o 
dda, er iddo arwain at gynnydd dros dro mewn ymddygiad treisgar a chamddefnydd o 
sylweddau eraill.  

S8 Roedd y rhan fwyaf o gelloedd yn yr uned wahanu mewn cyflwr gwael iawn.  Roedd rhai 
ardaloedd cymunedol yn arwynebol o lân ond roedd arwyddion o leithder ar waliau sy'n 
malu. Roedd y nifer o garcharorion a wahanwyd yn ystod y chwe mis blaenorol yn gymharol 
isel ac roedd llywodraethu'n rhesymol o dda.  Roedd perthynas o ddydd i ddydd rhwng stafff 
a charcharorion yn rhesymol o dda ond roedd y drefn, yn enwedig ar gyfer carcharorion 
arhosiad hwy, yn wael.  Nid oedd gan lawer o garcharorion ag anghenion cymhleth gynlluniau 
rheoli unigol ac roedd ychydig iawn o weithgaredd neu ymyriad i helpu i atal dirywiad 
seiciolegol.  Rheolwyd dyfarniadau'n dda ond roeddent wedi cynyddu'n arwyddocaol ers yr 
arolygiad diwethaf a gellid fod wedi delio â rhai mân ddedfrydau'n llai ffurfiol.  

S9 Roedd y defnydd o rym wedi cynyddu ac yn gymharol uchel.  Roedd llywodraethu'n 
aneffeithiol.  Roedd dogfennaeth bwysig heb ei gorffen yn llawn neu ar goll yn aml, gan roi 
ychydig o sicrwydd o gyfrannedd.  Roedd y defnydd o lety arbennig yn uchel ond cwblhawyd 
gwaith papur awdurdodi'n drylwyr ac yn dangos y cyfiawnhawyd ei ddefnydd ac am gyfnodau 
byr.  

S10 Gallai carcharorion ar lefel sylfaenol y cynllun cymhellion a breintiau a enillwyd fynychu 
gweithgareddau a amserlenwyd ac nid oedd y mwyafrif yn aros ar lefel sylfaenol am gyfnod 
hir iawn.  Roedd nifer fach o garcharorion yn aros ar lefel sylfaenol am gyfnodau hir heb 
gefnogaeth ddigonol i newid eu hymddygiad.  Ystyriwyd yr uned well ar adain D gan y 
mwyafrif o garcharorion fel cymhelliad rhesymol. 

S11 Roedd cefnogaeth seicogymdeithasol ar gyfer carcharorion oedd yn defnyddio sylweddau'n 
foddhaol ac yn canolbwyntio'n briodol ar leihau niwed.  Fodd bynnag, nid oedd y mwyafrif o 
garcharorion yn gallu defnyddio gwaith grŵp ac ni chafwyd digon o fonitro ac arsylwi yn 
ystod y broses o ddadwenwyno rhag alcohol ac opiad.   

 

                                                                                                                                                                      
2 Rheoli achosion carcharorion sydd mewn perygl o hunanladdiad neu hunan-niwed. 
3 Carcharorion a hyfforddwyd gan y Samariaid i ddarparu cefnogaeth emosiynol gyfrinachol i gyd-garcharoroion. 
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Parch 

S12 Roedd cynnal a chadw a glendid unedau preswyl yn amrywio o ddigonol i wael.  Nid oedd llawer o 
garcharorion yn derbyn angenrheidiau megis dillad glân ac roedd diffyg cyfleusterau sylfaenol mewn 
celloedd yn aml.  Roedd perthynas rhwng staff a charcharorion yn dda ac yn gryfder y sefydliad.  
Roedd cefnogwyr cefnogol hefyd yn darparu cefnogaeth effeithiol.  Roedd rheoli cydraddoldeb ac 
amrywiaeth yn wan ac nid oedd digon yn cael ei wneud i nodi a chwrdd ag anghenion grwpiau 
amrywiol.  Roedd darpariaeth ffydd yn dda. Roedd cwynion yn cael eu rheoli'n dda.  Roedd 
gwasanaethau iechyd yn rhesymol o dda ar y cyfan ond nid oedd gwasanaethau iechyd meddwl yn 
cwrdd â'r lefel uchel o angen.  Roedd ansawdd y bwyd yn rhesymol.  Nid oedd canlyniadau ar gyfer 
carcharorion yn ddigon da yn erbyn y prawf carchar iach hwn.  

S13 Yn yr arolygiad diwethaf yn 2013, nodwyd gennym bod canlyniadau ar gyfer carcharorion yng 
Ngharchar Ei Mawrhydi a Sefydliad Troseddwyr Ifanc Caerdydd yn rhesymol o dda yn erbyn y prawf 
carchar iach hwn.  Gwnaethpwyd 18 o argymhellion gennym ym maes parch.  Yn yr arolygiad dilynol 
hwn, nodwyd gennym bod chwech o'r argymhellion wedi'u cyflawni, un wedi ei gyflawni'n rhannol ac 
11 heb eu cyflawni.  

S14 Er yn lân, roedd ardaloedd y tu allan, yn enwedig ierdydd ymarfer corff, yn llwm.  Roedd 
ardaloedd cymunedol mewn unedau preswyl ar y cyfan yn lân, ond roedd rhai ardaloedd yn 
llaith.  Roedd y cawodydd wedi eu hawyru'n wael ac nid oedd gan nifer ohonynt sgrîn neu 
sgrîn ddigonol.  Roedd diffyg cyfleusterau sylfaenol mewn celloedd, fel llenni, cypyrddau y 
gellid eu cloi ac mewn llawer o achosion, tegellau.  Nid oedd sgrîn addas yn y mwyafrif o dai 
bach. Roedd argaeledd dillad a dillad gwely glân yn wael ac roedd gan nifer o garcharorion un 
set o ddillad yn unig, oedd yn annerbyniol.  Nid oedd y system gais yn gweithio'n effeithiol.  

S15 Roedd perthynas rhwng staff a charcharorion yn gryfder y carchar.  Ar y cyd ag 
ymgynghorwyr cefnogol da iawn, roedd staff yn gwneud eu gorau i wella rhai diffygion mewn 
darpariaeth.  Roedd perthynas wedi ei gynnal er gwaethaf morâl isel staff.  Roedd trefniadau 
ymgynghori gyda charcharorion yn wael.  

S16 Roedd rheolaeth strategol cydraddoldeb ac amrywiaeth yn wan.  Roedd  polisi a chynllun 
gweithredu diweddar i gael ond ni ddefnyddiwyd data monitro cydraddoldeb i nodi a mynd i'r 
afael ag anffafriaeth.  Roedd y data'n dangos gwahaniaethau mewn trinaeth yn y mwyafrif o 
feysydd ond ni chynhaliwyd archwiliadau.  Bodlonwyd anghenion carcharorion ag 
anableddau'n wael. Roedd peth gwaith defnyddiol wedi ei gychwyn i gwrdd ag anghenion 
carcharorion hŷn. Ni chafwyd unrhyw ymgynghoriad diweddar gyda, neu gefnogaeth ffurfiol 
ar gyfer grwpiau eraill a ddiogelir.  Roedd cynrychiolwyr cydraddoldeb yn frwdfrydig ynghylch 
eu rôl ond nid oedd ganddynt ddigon o hyfforddiant a chefnogaeth.  Roedd archwiliadau i 
mewn i ddigwyddiadau anffafriaeth yn rhesymol o dda.  

S17 Er bod carcharorion yn ein harolwg yn negyddol am barch am eu credoau a defnyddio 
gwasanaethau, yn ein cyfarfodydd unigol a grŵp, roeddent yn gadarnhaol am y gefnogaeth a 
dderbyniwyd ganddynt gan y gaplaniaeth.  Roedd y gaplaniaeth yn gweithio'n dda gyda'i gilydd 
ac roedd sesiynau ymsefydlu ar gyfer carcharorion sydd newydd gyrraedd yn dda.  Roedd gan 
y capel awyrgylch groesawgar ond roedd yr ystafell aml-ffydd yn llwm, yn gyfyng ac yn rhy 
boeth weithiau.  

S18 Roedd ymatebion i gwynion yn dda ar y cyfan ac roedd llawer wedi datrys problemau 
carcharorion er bod tôn rhai'n swta.   Roedd trefniadau sicrhau ansawdd yn rhesymol o dda.  

S19 Roedd gan y llyfrgell ddigon o werslyfrau cyfreithiol a chyfarwyddiadau'r gwasanaeth 
carchardai, ond nid oedd unigolyn dynodedig i helpu carcharorion gyda'u problemau 



Crynodeb 

14 Carchar Ei Mawrhydi a Sefydliad Troseddwyr Ifanc Caerdydd 

cyfreithiol neu i wneud cais am fechnïaeth.  Nid oedd unrhyw garcharor yn defnyddio 
gliniaduron 'mynediad i gyfiawnder' er mewn egwyddor eu bod ar gael.  

S20 Roedd gwasanaethau gofal iechyd sylfaenol yn rhesymol o dda ac yn ein harolwg, dywedodd 
carcharorion fod ganddynt well mynediad at nyrsys a meddygon.  Fodd bynnag, roedd 
cyfraddau peidio â mynychu'n rhy uchel, tua un mewn pedwar.  Yn y ganolfan iechyd, roedd 
cleifion yn aros yn rhy hir i gael eu gweld mewn ystafelloedd aros llwm gyda dim gwybodaeth 
ynddynt.  Roedd problem lleithder ddifrifol gan y ganolfan ac roedd angen gweithredu camau 
adfer ar frys i gwrdd â safonau rheoli heintiau yn ystafelloedd triniaeth yr adain.  Ni ddeliwyd 
â chwynion gofal iechyd yn gyfrinachol.  Roedd yn destun pryder nad oedd staff gwasanaethau 
iechyd yn archwilio adroddiadau o farwolaethau mewn adolygiadau clinigol dalfeydd, a oedd 
yn golygu na fanteisiwyd ar gyfleoedd dysgu.  Roedd gwelyau cleifion yn cael eu defnyddio'n 
amhriodol am resymau nad oeddent yn glinigol. Roedd gwasanaethau fferylliaeth yn dda ar y 
cyfan ond roedd gofyn i rai cleifion, yn amhriodol, gymryd tabledi tawelu nos yn y prynhawn.  
Roedd mynediad da i amrywiaeth addas o wasanaethau deintyddol.  Roedd galw uchel iawn 
am wasanaethau iechyd meddwl.  Roedd darpariaeth ar gyfer y rhai hynny sydd â salwch 
difrifol yn dda, ond roedd bylchau yn narpariaeth y gwasanaeth i ddynion â phroblemau 
emosiynol a phroblemau iechyd meddwl ysgafn i gymedrol. Ni hyfforddwyd staff yn 
ddiweddar mewn ymwybyddiaeth iechyd meddwl.  Nodwyd gan y Comisiwn Ansawdd Gofal 
nad oedd unrhyw dor-rheolau o'r rheoliadau perthnasol.4 

S21 Roedd ansawdd y bwyd yn rhesymol.  Roedd rhai carcharorion yn aros yn rhy hir cyn eu bod 
yn derbyn eu harchebion ffreutur cyntaf, a allai fod wedi arwain at broblemau gyda dyled yn 
ddiangen.  

Gweithgarwch pwrpasol 

S22 Roedd trefniadau dros dros diweddar wedi bod yn effeithiol i gynyddu disgwyliadwyedd trefn, ond 
roedd amser y tu allan i'r gell yn rhy gyfyngedig.  Roedd rheolaeth strategol o ddarpariaeth 
gweithgareddau'n dda.  Roedd amrywiaeth ac ehangder y ddarpariaeth yn dda iawn ac roedd yn 
cwrdd ag anghenion y mwyafrif o garcharorion.  Roedd bron pob carcharor yn cymryd rhan mewn 
rhyw fath o weithgarwch am ran o'r amser.  Roedd addysgu, dysgu a chyflawniadau'n dda ar y cyfan.  
Roedd darpariaeth llyfrgell yn rhesymol ond roedd mynediad iddi'n gyfyngedig.  Roedd darpariaeth 
addysg gorfforol yn cwrdd ag anghenion y mwyafrif o garcharorion.  Roedd canlyniadau ar gyfer 
carcharorion yn rhesymol o dda yn erbyn y prawf carchar iach hwn. 

S23 Yn yr arolygiad diwethaf yn 2013, nodwyd gennym bod canlyniadau ar gyfer carcharorion yng 
Ngharchar Ei Mawrhydi a Sefydliad Troseddwyr Ifanc Caerdydd yn rhesymol o dda yn erbyn y prawf 
carchar iach hwn.  Gwnaethpwyd 10 argymhelliad gennym ym maes gweithgarwch pwrpasol.  Yn yr 
arolygiad dilynol hwn, nodwyd gennym fod un o'r argymhellion wedi'u cyflawni, pedwar wedi eu 
cyflawni'n rhannol, pedwar heb eu cyflawni ac un nad oedd yn berthnasol bellach.   

S24 Roedd amser y tu allan i'r gell o dan drefn gyfyngedig dros dro'n wael.  Cafodd y trefniadau 
newydd eu gweithredu ddiwedd Gorffennaf 2016 o ganlyniad i brinder staff ac roedd disgwyl 
iddynt ddod i ben ym mis Medi.  Er bod datgloi a mynychu gweithgareddau wedi dod yn 
llawer mwy rhagweladwy o ganlyniad, gallai rhai carcharorion fod wedi eu cloi yn eu cell am 
dros 27 awr, gan gael eu gadael allan am gyfnod byr iawn i gasglu eu prydau bwyd.  
Dangosodd ein gwiriadau cofrestr yn ystod y diwrnod gwaith bod 46% o garcharorion wedi'u 

                                                                                                                                                                      
4 Y Comisiwn Ansawdd Gofal yw rheolydd annibynnol iechyd a gofal cymdeithasol yn Lloegr. Mae'n monitro, yn arolygu ac 

yn rheoleiddio gwasanaethau i sicrhau eu bod yn cwrdd â safonau sylfaenol ansawdd a diogelwch. I gael gwybodaeth am 
safonau gofal y Comisiwn Ansawdd a sut mae'n gweithredu i wella gwasanaethau, ewch i http://www.cqc.org.uk. 
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cloi y tu ôl i'w drysau.  Roedd tua 15%  o garcharorion pan nad oeddent dan glo yn eu cell yn 
cymdeithasu'n hytrach na mewn gweithgareddau pwrpasol.  Roedd hyd at 90 munud o amser 
cymdeithasu'n cael ei roi i'r mwyafrif o garcharorion bob dydd o'r wythnos. 

S25 Roedd rheolaeth strategol dysgu a sgiliau'n dda ac roedd eu proffil a pherthnasedd yn 
rheolaeth y carchar wedi gwella.  Roedd systemau da i sicrhau ansawdd data ynghylch dysgu a 
sgiliau, er bod amrywiaeth y data a gasglwyd yn rhy gyfyngedig.  Roedd dadansoddiad 
anghenion cynhwysfawr yn gwneud defnydd effeithiol o wybodaeth y farchnad waith, ac 
roedd wedi ei ddefnyddio i roi gwybodaeth wrth gynllunio amrywiaeth y gweithgareddau a 
gynigiwyd.  Roedd hunanasesiad yn ystyried data oedd ar gael yn dda.  Roedd gan staff 
gymwysterau da ac roedd gan y mwyafrif gyfleoedd da i ddatblygu eu sgiliau ymhellach.  
Roedd y mwyafrif o ystafelloedd dosbarth a gweithdai o ansawdd da, gyda mynediad da i offer 
dysgu ac i dechnoleg fodern.  Roedd gwaith i'w wneud o hyd i werthuso canlyniadau 
carcharorion wedi'u rhyddhau.   

S26 Yn 2015 i 2016, roedd bron pob carcharor a gwblhaodd gwrs wedi derbyn tystysgrif am 
unedau credyd neu gymhwyster.  Roedd amrywiaeth y cymwysterau a chyflawniad yn briodol 
i natur dros dro y boblogaeth.  Roedd llawer o garcharorion wedi datblygu sgiliau 
galwedigaethol ac astudio a oedd yn eu paratoi'n dda ar gyfer astudio neu hyfforddi ar gyfer 
cyflogaeth yn y dyfodol. 

S27 Roedd ehangder y ddarpariaeth yn dda, ac wedi gwella ymhellach ers yr arolygiad blaenorol.  
Roedd y nifer o leoedd gweithgarwch cyffredinol wedi cynyddu ac roedd digon i bob 
carcharor gymryd rhan mewn gweithgarwch llawn amser os oeddent y tu allan i'w cell.  26 o 
garcharorion yn unig oedd yn ddi-waith, er nad oedd y mwyafrif o garcharorion yn cael eu 
cadw'n ddigon prysur.  Roedd y mwyafrif o weithgareddau'n bwrpasol ac yn darparu sgiliau 
da sy'n gysylltiedig â gwaith.  Nid oedd presenoldeb a phrydlondeb yn ddigon da.  

S28 Roedd amrywiaeth eang o weithgareddau dysgu a galwedigaethol wedi'u datblygu i gwrdd ag 
anghenion carcharion tymor byr.  Roedd mentoriaid cefnogol yn gweithio'n dda mewn 
dosbarthiadau i ysgogi a chefnogi dysgwyr ac roedd ganddynt rôl bwysig o oruchwylio ac 
hyfforddi mewn gweithdai.  Ni allai mentoriaid cefnogol ennill achrediad am eu sgiliau.  Roedd 
addysgu a dysgu'n dda ar y cyfan ac roedd gwaith carcharorion o safon dda.  Roedd nifer o 
enghreifftiau nodedig o diwtoriaid yn cynnwys llythrennedd, rhifedd a llythrennedd digidol i 
mewn i sesiynau dosbarth. Roedd awyrgylch dosbarthiadau a gweithdai'n ddigynnwrf lle 
roedd carcharorion yn teimlo'n ddiogel ac yn ymddwyn yn dda. 

S29 Roedd y llyfrgell wedi ei chyflenwi'n dda ac yn cwrdd ag anghenion amrywiol iawn 
carcharorion yn dda.  Roedd cyfleoedd i ymweld â'r llyfrgell yn rhy gyfyngedog, er bod 
mynediad mwy teg yn cael ei gynllunio. 

S30 Roedd gan bron pobcarcharor fynediad da i weithgaredd corfforol, gan gynnwys amrywiaeth 
eang o weithgareddau chwaraeon.  Roedd mynediad i weithgareddau addysg gorfforol yn 
amrywio'n ormodol rhwng adenydd ac roedd adleoli staff addysg gorfforol yn golygu bod 
cyrsiau gwerthfawr a phoblogaidd i garcharorion yn cael eu gohirio.  Roedd llawer o 
garcharorion yn deall pwysigrwydd byw'n iach, gan gynnwys yr angen am ddeiet iachus, yr 
effaith o ddefnyddio sylweddau a'r manteision o wneud ymarfer corff yn aml.  Roedd y 
broses sgrinio iechyd a ffitrwydd carcharorion wrth iddynt gael eu derbyn yn drwyadl ac 
roedd carcharorion yn derbyn sesiwn ymsefydlu ddefnyddiol i'r gampfa.  
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Ailsefydlu 

S31 Roedd goruchwyliaeth strategol gwaith ailsefydlu'n rhesymol.  Roedd rheoli troseddwyr yn amrywiol 
ac roedd trawsleoli goruchwylwyr troseddwyr yn cyfyngu ar yr hyn y gellid ei gyflawni.  Roedd 
darpariaeth cwmni ailsefydlu cymunedol i gwrdd ag anghenion ailsefydlu'r nifer uchel o garcharorion 
arhosiad byr yn dda.  Roedd gwaith diogelu'r cyhoedd yn gadarn.  Roedd gormod o asesiadau 
categoreiddio a chyrffyw cyfyngu i'r cartref yn cael eu gohirio o ganlyniad i brinderau staff.  Roedd 
gwasanaethau llety'n dda. Gyda rhai eithriadau, roedd trefniadau ymweld yn ddigonol ac roedd 
gwaith gwych yn cael ei wneud i hyrwyddo cysylltiadau teulu.  Roedd canlyniadau ar gyfer 
carcharorion yn rhesymol o dda yn erbyn y prawf carchar iach hwn. 

S32 Yn yr arolygiad diwethaf yn 2013, nodwyd gennym nad oedd canlyniadau ar gyfer carcharorion yng 
Ngharchar Ei Mawrhydi a Sefydliad Troseddwyr Ifanc Caerdydd yn rhesymol o dda yn erbyn y prawf 
carchar iach hwn.  Gwnaethpwyd 13 o argymhellion gennym ym maes ailsefydlu.  Yn yr arolygiad 
dilynol hwn, nodwyd gennym fod saith o'r argymhellion wedi'u cyflawni, dau wedi eu cyflawni'n 
rhannol, tri heb eu cyflawni ac un nad oedd yn berthnasol bellach.  

S33 Roedd strategaeth lleihau aildroseddu a goruchwyliwyd ei weithrediad gan gynllun 
gweithredu byw a chyfarfodydd rheolaidd.  Roedd yn gysylltiedig â'r llwybrau ailsefydlu ac 
roedd ar wahân o'r gwaith rheoli troseddwyr a oedd hefyd yn cael ei reoli ar wahân.  Roedd 
hyn yn creu peth risg o ddiffyg cydlynu, er bod hyn yn cael ei liniaru'n bennaf gan gydweithio 
rhesymol.  Roedd dros 70% o garcharorion yn treulio llai na thri mis yng Nghaerdydd, gan 
gyfyngu gallu'r carchar i ddefnyddio ymyriadau defnyddiol, er y cynigiwyd rhai rhaglenni byr. 
Roedd darpariaeth Cwmni Ailsefydlu Cymunedol wedi gwella cefnogaeth ailsefydlu'n fawr, yn 
enwedig ar gyfer y nifer fawr o garcharorion ar remánd a thymor byr.  Roedd partneriaid 
cymunedol yn cymryd rhan yn dda 

S34 Roedd gwaith rheoli troseddwyr yn cael ei rwystro'n fawr gan drawsleoli goruchwylwyr 
troseddwyr mewn gwisg swyddogol.  Roedd y lefel o gyswllt a gynlluniwyd gyda 
charcharorion yn gyfyngedig ac yn aml yn ddibynnol ar garcharion yn cymryd y cam cyntaf.  
Roedd llawer o garcharorion yn anymwybodol o gynnwys eu cynlluniau.  Roedd ansawdd 
asesiadau system asesu troseddwyr (OASys) yn gymysg ac nid oedd staff yn defnyddio 
ffynonellau gwybodaeth oedd ar gael yn ddigonol.  Roedd sicrhau ansawdd asesiadau a 
chynlluniau'n gyfyngedig ac nid oedd llawer o gynlluniau'n adlewyrchu amgylchiadau presennol 
y carcharor.  

S35 Roedd gweithdrefnau diogelu'r cyhoedd yn gadarn.  Roedd nodi troseddwyr cymwys 
Trefniadau Amlasiantaethol at gyfer Diogelu'r Cyhoedd  (MAPPA) yn dda ac roedd prosesau 
Trefniadau Amlasiantaethol at gyfer Diogelu'r Cyhoedd yn effeithiol, gydag ymgysylltiad da a 
rheoli risg yn y gymuned.  Roedd y cyfarfod rheoli risg yn canolbwyntio'n dda ar y dynion 
uchaf eu risg, ond nid oedd yn darparu trefn lywodraethu gyffredinol o fesurau diogelu'r 
cyhoedd.  

S36 Roedd systemau digonol mewn grym ar gyfer categoreiddio a chyrffyw cyfyngu i'r cartref. 
Roedd yn gadarnhaol y gwahoddwyd carcharorion i wneud cyflwyniadau ysgrifenedig ar 
ffurflen newydd ei chynllunio.  Fodd bynnag, roedd prinderau staff wedi arwain at oedi i 
gwblhau'r gweithdrefnau hyn.  

S37 Roedd y nifer o garcharorion oes wedi lleihau'n fawr ers yr arolygiad diwethaf.  Roedd 
swyddog prawf yn cefnogi'r ychydig oedd ar ôl, ond roedd Caerdydd yn aros yn lleoliad 
anaddas ar gyfer y rhan fwyaf o garcharorion oes.  Nid oedd y nifer fach o garcharorion 
dedfryd benagored ar gyfer diogelu'r cyhoedd (IPP) yn gallu ymgymryd â gwaith lleihau risg 
priodol yng Nghaerdydd.  
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S38 Roedd sgriniau dalfa sylfaenol a chynlluniau ailsefydlu'n cael eu cwblhau fel arfer yn effeithiol.  
Roedd gweithwyr achosion Cwmni Ailsefydlu Cymunedol yn ymweld â phob carcharor. 
Roeddent yn gweithio'n galed i nodi a dilyn anghenion ailsefydlu ymarferol yn gynnar, ac i 
gefnogi paratoi ar gyfer rhyddhau.  Roedd peth gwaith ailsefydlu da'n cael ei wneud gyda 
chyn-aelodau o'r lluoedd arfog ac roedd cyfarfod rheolaidd grŵp cyn-aelodau o'r lluoedd 
arfog yn cael ei fynychu gan lawer.  

S39 Roedd gwasanaethau llety'n dda yn gyffredinol ac roeddent yn cynnwys help gyda chynnal a 
rhoi'r gorau i denantiaethau, delio â budd-dal tai a cheisiadau am lety cyn rhyddhau.  Roedd 
Canolfan Byd Gwaith a chefnogwyr cefnogol yn darparu gwasanaeth rhesymol i garcharorion 
cyn eu rhyddhau.  Roedd cefnogaeth reoli dyled ac arian ar gael i bob carcharor ond nid 
oeddent yn gallu agor cyfrif banc.  

S40 Roedd gan y carchar gysylltiadau da gyda grwpiau cymunedol a chyflogwyr.  Fodd bynnag, 
roedd ymwybyddiaeth nifer o garcharorion am gyfleoedd gwneud cynnydd y tu allan yn rhy 
gyfyngedig ac nid oedd y Cwmni Ailsefydlu Cymunedol yn helpu carcharorion ddigon i 
ddefnyddio'r gwasanaethau cyfleoedd wrth eu rhyddhau.  Roedd gan garcharorion o dan 25 
mlwydd oed fynediad da i gyngor gyrfa annibynnol gan Yrfa Cymru. 

S41 Roedd trefniadau i sicrhau y paraheir gofal iechyd wrth drosglwyddo a rhyddhau'n gadarn.  
Roedd partneriaeth waith gref rhwng y carchar a'r darparwyr gwasanaeth cymunedol wedi 
gwella parhad triniaeth a gofal ar gyfer carcharorion sy'n defnyddio sylwedd.  

S42 Roedd gan y neuadd ymweliadau awyrgylch llachar gyda pheth cyfleusterau rhesymol.  Roedd 
y broses o ymgynghori gydag ymwelwyr yn dda.  Roedd ymweliadau'n dechrau'n brydlon ac 
roedd ymwelwyr yn adrodd am brofiad rhesymol.  Fodd bynnag, roedd ystafelloedd dal 
mewn cyflwr gwael ac nid oedd digon o giosgau ymweliad caeëdig ar gael. Roedd oedi wrth 
drefnu ymweliadau dros y ffôn ac nid oedd carcharorion remánd yn gallu cael ymweliad 
dyddiol.  Roedd gwaith da, arloesol yn cael ei wneud i annog carcharorion i gadw cyswllt 
teulu.  Roedd yr amrywiaeth o ymyriadau'n eang ac roedd sesiynau'n cael eu mynychu'n dda.  
Roedd diwrnodau teulu'n cael eu cynnal yn rheolaidd ac roedd cyfyngiadau diogelwch yn 
briodol.   

S43 Nid oedd unrhyw raglenni ymddygiad troseddu achrededig neu waith ymwybyddiaeth 
dioddefwyr, ond roedd rhai cyrsiau defnyddiol ar gael drwy'r adran addysg ac roeddent yn 
cael eu defnyddio'n dda. Ar gyfer y carcharorion hynny nad oedd eu dedfrydau'n naill ai'n rhy 
fyr ar gyfer gwaith ymddygiad troseddu ystyrlon neu'n ddigon hir ar gyfer eu trosglwyddo i 
garchar hyfforddi, ychydig iawn oedd ar gael i'w helpu i gyflawni newid personol. 

Prif bryderon ac argymhellion 
 

S44 Pryder: Dywedodd tua hanner y carcharorion yn ein harolwg ei bod yn hawdd cael cyffuriau 
anghyfreithlon.  Roedd diffyg manylder a chydlyniad mewn gwaith lleihau cyflenwad  ac nid 
oedd unrhyw gynllun gweithredu lleihau cyflenwad. Daethpwyd o hyd i beth sylwedd ac nid 
oedd prawf amheuaeth fel arfer yn cael ei gwblhau.  

Argymhelliad: Dylai rheolwyr sicrhau gwaith manwl a chydgysylltiedig i fynd i'r 
afael ag argaeledd cyffuriau yn y carchar. Dylid gweithredu cynllun gweithredu 
manwl lleihau cyflenwad a'i integreiddio gyda'r strategaeth cyffuriau. 

S45 Pryder: Roedd y mwyafrif o gelloedd yn brin o gyfleusterau sylfaenol, fel llenni, sgrîn tŷ bach, 
cypyrddau y gellid eu cloi ac, mewn llawer o achosion, tegellau.  Roedd celloedd a 
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chawodydd wedi'u hawyru'n wael.  Roedd yr argaeledd o ddillad a dillad gwely glân yn wael 
ac roedd gan y mwyafrif o garchorion un set o ddillad yn unig.   

Argymhelliad: Dylai celloedd gael eu dodrefnu'n iawn gyda llenni, sgriniau tŷ 
bach, cabinetau y gellid eu cloi a matresi.  Dylai celloedd a chawodydd gael eu 
hawyru'n gywir.  Dylai carcharorion fod yn gallu cael cyflenwad rheolaidd o 
ddillad a dillad gwely glân.   

S46 Pryder: Roedd prosesau cydraddoldeb ac amrywiaeth yn wan.  Ychydig iawn o gefnogaeth 
systematig oedd ar gael i garcharorion â nodweddion gwarchodedig a chafwyd tystiolaeth 
bod canlyniadau ar gyfer nifer o grwpiau'n wael.   Yn ein harolwg, roedd carcharorion du, 
ethnig lleiafrifol ac anabl yn arbennig o negyddol am eu triniaeth.  Nid oedd y carchar yn 
ymgynghori neu fonitro canlyniadau'n rheolaidd ar gyfer pob grŵp a ddiogelir.  Ni aethpwyd 
i'r afael â thystiolaeth o anffafriaeth botensial a ddaeth i'r amlwg o fonitro cydraddoldeb.  

  
Argymhelliad: Dylai llywodraethu a goruchwyliaeth rheolaeth o amrywiaeth 
sicrhau bod anghenion pob carcharor sydd â nodweddion gwarchodedig yn cael 
eu nodi, eu hasesu a'u bodloni, ac yr eir i'r afael â thystiolaeth o anffafrifaeth 
botensial yn syth. 

S47 Pryder: Mae carcharorion yn treulio gornod o amser wedi'u cloi yn eu celloedd ac roedd rhai 
yn eu celloedd am hyd at 27 awr.  Pan oeddent yn treulio amser allan o'u celloedd, nid oedd 
digon o garcharorion yn cymryd rhan mewn gweithgareddau pwrpasol.  

Argymhelliad: Dylai carchorion dreulio'r diwrnod gwaith allan o'u celloedd, gyda 
mynediad da i weithgarwch a chymdeithasu pwrpasol.  Dylent hefyd gael amser i 
roi sylw i'w hanghenion domestig ac o leiaf un awr o ymarfer corff yn yr awyr 
agored bob dydd. 
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Section 1. Diogelwch 

Llysoedd, hebryngwyr a throsglwyddo 

Canlyniadau disgwyliedig: 
Bod carcharorion sy’n cael eu trosglwyddo’n ôl ac ymlaen i’r carchar yn cael eu trin yn 
ddiogel, yn weddus ac yn effeithlon. 

1.1 Yn ein harolwg, roedd carcharorion yn fwy cadarnhaol na'r cymharydd am hebryngwyr a 
throsglwyddiadau a dywedodd y rhai hynny y siaradom â nhw eu bod yn cael eu trin yn dda 
gan staff hebrwng.  Roedd faniau'n lân ac yn gweithio.   

1.2 Roedd teithiau i'r carchar fel arfer yn fyr ond roedd carcharorion yn aml yn treulio llawer o'r 
diwrnod yn aros am staff hebrwng i'w casglu o gelloedd y llys.  Symudwyd carcharorion fel 
arfer yn syth o'r faniau, ond gallent fod yn aros ar y cerbyd am dros awr pan fod nifer 
ohonynt wedi cyrraedd ar yr un pryd.  

1.3 Yn ein harolwg, dywedodd 75% o garcharorion y dywedwyd wrthynt o flaen llaw eu bod yn 
dod i Gaerdydd yn erbyn y cymharydd o 63%. Darparwyd taflenni gwybodaeth am Gaerdydd 
i gelloedd y llys ond nid oedd un o'r carcharorion a oedd newydd gyrraedd roeddem wedi 
siarad â nhw wedi eu gweld.  

Argymhelliad  

1.4 Bod carcharorion yn cael eu cadw yng nghelloedd y llysoedd am gyfnod mor fyr â 
phosibl (Argymhelliad a ailadroddir 1.6) 

Y diwrnodau cyntaf yn y ddalfa 

Canlyniadau disgwyliedig: 
Bod carcharorion yn cael eu trin â pharch ac yn teimlo’n ddiogel wrth ddod i’r carchar 
ac yn eu diwrnodau cyntaf yn y ddalfa.  Bod anghenion penodol y carcharorion yn cael 
eu hadnabod a’u diwallu, a’u bod yn teimlo bod cymorth ar gael iddynt ar eu noson 
gyntaf.  Yn ystod cwrs ymsefydlu’r carcharor, bydd yn cael gwybod am reolweithiau’r 
carchar, sut i gael mynediad i'r gwasanaethau sydd ar gael a sut i ymdopi â bod yn 
garcharor.   

1.5 Roedd cyfleusterau'r dderbynfa'n lân ond angen eu haddurno.  Roedd ystafelloedd dal yn 
llwm gyda meinciau haearn ac ychydig iawn o wybodaeth am y carchar yn cael ei harddangos.  
Roedd graffiti ar y waliau.  

1.6 Roedd y broses derbyn yn hir ar gyfnodau prysur ac roedd faniau'n aml yn cyrraedd yn hwyr.  
Gallai carcharorion dreulio yn bell dros ddwy awr yn y dderbynfa, yn aml tan yn hwyr yn y 
nos.  Lliniarwyd yr amodau gan staff ymlaciol, calonogol ac a oedd yn barod i helpu.  
Dywedodd carcharorion wrthym eu bod yn derbyn cefnogaeth dda gan staff.  

1.7 Yn ein harolwg, dywedodd 32% o garcharorion eu bod yn teimlo'n isel eu hysbryd neu'n 
hunanladdol wrth gyrraedd o gymharu â 24% mewn carchardai tebyg.  Mae gweithdrefnau 
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diogelwch wedi gwella ers yr arolygiad diwethaf. Roedd gwrandawyr5 a gweithwyr cefnogol 
ar gael yn y dderbynfa ac roeddent yn darparu cefnogaeth ddefnyddiol.  Cyfwelwyd pob 
carcharor yn breifat gan ddefnyddio dull sgrinio hunanladdiad a hunan-niweidio noson gyntaf, 
a oedd yn cynnwys dangosyddion allweddol risg. Fodd bynnag, ni ddefnyddiwyd gwasanaeth 
dehongli ffôn proffesiynol pan oedd angen, a dywedodd un swyddog wrthym ei fod wedi 
defnyddio 'Google Translate' i ofyn am hunanladdiad a hunan-niwed a oedd yn amhriodol.  

1.8 Roedd trefniadau noson gyntaf yn ddigonol.   Roedd pob carcharor noson gyntaf wedi eu 
nodi ar fwrdd cofrestru'r adain ac ar ddrysau celloedd.  Roedd carcharorion noson gyntaf yn 
derbyn gwell monitro, ond nid oedd goruchwyliaeth arbennig o garcharorion a allai fod yn 
rhoi'r gorau i alcohol neu gyffuriau (gweler paragraff 1.55). Roedd celloedd noson gyntaf yr 
un mor ddiffygiol â'r rhai hynny ar adenydd eraill (gweler paragraff 2.2). 

1.9 Roedd y ganolfan noson gyntaf yn brysur iawn yn y bore, pan oedd staff o adrannau amrywiol 
yn ymweld â charcharorion oedd newydd gyrraedd.  Roedd pob carcharor wedi derbyn 
cyfweliad un-i-un gyda gweithiwr cefnogol ymsefydlu, a'u helpodd i ddeall a chwblhau'r 
gweithdrefnau i gwrdd â'u hanghenion uniongyrchol.  Dywedodd carcharorion wrthym eu 
bod yn teimlo'n dawelach eu meddwl ar ôl siarad â nhw.  

1.10 Rhoddwyd llyfryn gwybodaeth sylfaenol i garcharorion, a oedd ar gael yn y Saesneg yn unig ac 
nid oedd yn rhoi'r holl wybodaeth y byddent eu hangen o bosibl.  Gwelom lyfrynnau 
gwybodaeth eraill, gan gynnwys fformat hawdd i'w ddarllen, nad oeddent yn cael eu 
defnyddio bellach.  

1.11 Roedd sesiwn ymsefydlu'n cynnwys cyflwyniad sleid tua 45 munud a oedd yn rhoi trosolwg 
cryno o fywyd carchar.  Yn ein harolwg, dywedodd 40% o garcharorion yn unig a fynychodd 
sesiwn ymsefydlu eu bod wedi dysgu'r hyn roedd angen iddynt wybod yn erbyn y cymharydd 
o 49% a 62% yn yr arolygiad blaenorol.  Fodd bynnag, dywedodd carcharorion wrthym fod y 
staff adain a gweithwyr cefnogol oedd yn barod i helpu wedi lliniaru diffygion y sesiwn 
ymsefydlu ffurfiol.  Roedd carcharorion oedd wedi bod yng Nghaerdydd yn flaenorol yn gallu 
optio allan, nad oedd yn briodol ymhob achos; er enghraifft, nid oedd un dyn wedi bod yn y 
carchar am chwe mlynedd a rhoddwyd caniatâd iddo optio allan o hyd.   

Argymhelliad 

1.12 Dylai pob carcharor sydd angen un gael sesiwn ymsefydlu effeithiol sy'n eu 
paratoi ar gyfer bywyd yn y carchar. 

Lleihau bwlio a thrais 

Canlyniadau disgwyliedig: 
Bod pawb yn ddiogel ac yn teimlo’n ddiogel rhag bwlio ac erledigaeth (sy’n cynnwys 
cam-drin geiriol a hiliol, dwyn, bygwth trais ac ymosod).  Bod carcharorion sydd mewn 
perygl/yn cael eu herlid yn cael eu diogelu drwy systemau teg a gweithredol sy’n hysbys i 
staff, carcharorion ac ymwelwyr, ac sydd ar waith ym mhob agwedd o'r gyfundrefn. 

1.13 Roedd canfyddiadau carcharorion o ddiogelwch wedi gwaethygu ers yr arolygiad diwethaf 
ond yn debyg i'r cymharydd.  Yn ein harolwg, dywedodd 23% o garcharorion eu bod yn 
teimlo'n anniogel ac roedd mwy o garcharorion (26%) nag yn ein harolygiad diwethaf (15%) 

                                                                                                                                                                      
5 Carcharorion a hyfforddwyd gan y Samariaid i ddarparu cefnogaeth emosiynol gyfrinachol i gyd-garcharoroion. 
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wedi dweud eu bod wedi'u herlid gan garcharorion eraill.  Nid oedd y carchar wedi cwblhau 
arolwg diogelwch ers 2011.  

1.14 Roedd y nifer o ymosodiadau a charcharorion yn ymladd wedi cynyddu.  Roedd y lefel o 
drais yn isel ond roedd rhai digwyddiadau difrifol wedi digwydd, gan gynnwys llofruddiaeth.  
Yn ystod y chwe mis blaenorol, roedd 76 o ymosodiadau wedi digwydd ar garcharorion  a 30 
o achosion o garcharorion yn ymladd yn erbyn ei gilydd, y ddau'n fwy na'r achosion mewn 
carchardai lleol eraill.  Cyflwynwyd gwaharddiad ysmygu yn Ebrill 2016 a gwelwyd cynnydd 
dros dros mewn digwyddiadau treisgar ym mis Mai.  Roedd carcharorion yn adrodd am nifer 
o rwystredigaethau parhaol, gan gynnwys y gwaharddiad ysmygu a'r cyfnodau hir roeddent yn 
eu treulio o dan glo yn eu celloedd.   

1.15 Roedd systemau i archwilio a dadansoddi trais yn dda.  Roedd adroddiadau'n cael eu 
cyflwyno i'r cyfarfod dalfa fwy diogel bob mis, a oedd yn monitro ac yn adolygu tueddiadau 
gan ddefnyddio'r dull nodi trais.  Roedd archwiliadau ynghylch digwyddiadau treisgar yn 
ddigonol.  Roedd y carchar wedi cyfeirio 52 o achosion at yr heddlu yn y chwe mis blaenorol.  
Roedd y nifer o achosion o fwlio a gofnodwyd yn isel ond nid oeddem yn hyderus y 
dywedwyd wrthym am bob digwyddiad. Roedd y system i fonitro bwlis a chefnogi dioddefwyr 
wedi'i defnyddio ddwywaith yn unig yn y chwe mis diwethaf.  Nid oedd unrhyw 
gynrychiolwyr ar ran y carcharorion wedi'u hyfforddi mewn lleihau trais. 

1.16 Gallai llawr arbennig letya 31 o garcharorion a oedd yn agored i niwed gan garcharorion 
eraill ac a oedd angen cefnogaeth neu ddiogelwch ychwanegol. Roedd carcharorion ar yr 
uned yn gwerthfawrogi'r cyfle i fyw ar wahân o'r brif boblogaeth ac yn teimlo'n ddiogel. 
Roedd rhai o'r carcharorion hyn yn gweithio yn y gerddi gofal iechyd, ond roedd gormod yn 
treulio'r rhan fwyaf o'r diwrnod ar yr uned ac roedd ganddynt fynediad gwael i'r gampfa a'r 
llyfrgell.  

Argymhellion 

1.17 Dylid archwilio canfyddiadau negyddol carcharorion o'u diogelwch a gweithredu 
ar eu canfyddiadau. 

1.18 Dylid rhoi systemau effeithiol mewn grym i fonitro bwlis a chefnogi dioddefwyr.  

Atal hunan-niweidio a hunanladdiad 

Canlyniadau disgwyliedig: 
Bod y carchar yn darparu amgylchedd diogel sy’n lleihau’r perygl o hunan-niweidio a 
hunanladdiad. Bod carcharorion sydd mewn perygl yn cael eu hadnabod yn gynnar ac yn 
derbyn y gefnogaeth angenrheidiol. Bod yr holl staff yn ymwybodol ac yn effro i faterion 
sy’n ymwneud â bod yn agored i berygl, yn cael eu hyfforddi’n briodol ac yn gallu cael 
mynediad i offer a chefnogaeth briodol.  

1.19 Bu saith marwolaeth ers yr arolygiad diwethaf, tair o'r rhai hynny'n fai ar yr unigolyn.  Roedd 
un yn llofruddiaeth. Roedd yr Ombwdsmon Carchardai a Phrofiannaeth (PPO) wedi amlygu 
gwendidau sy'n ailddigwydd mewn gweithdrefnau diwrnodau cyntaf.  Roedd cynlluniau 
gweithredu mewn grym ac roedd y rhan fwyaf, ond nid pob un, o argymhellion yr 
Ombwdsmon Carchardai a Phrofiannaeth wedi eu cyflawni erbyn hyn.  Roedd yn destun 
pryder bod y pennaeth gofal iechyd heb dderbyn yr adolygiadau clinigol ynghylch y 
marwolaethau hyn.   
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1.20 Bu 123 o ddigwyddiadau hunan-niweidio yn y chwe mis blaenorol o gymharu â 55 yn yr 
arolygiad diwethaf, ac roedd llawer mwy o ddogfennau rheoli achosion asesu, gofal yn y 
ddalfa a gwaith tîm (ACCT) yn cael eu hagor. Roedd staff yn cefnogi carcharorion mewn 
argyfwng yn dda, gan ymgysylltu â nhw'n ystyrlon ac yn eu hannog i gymryd rhan mewn 
gweithgareddau. Roedd ansawdd dogfennau asesu, gofal yn y ddalfa a gwaith tîm yn dda'n 
gyffredinol. Roedd cyfweliadau asesu cychwynnol yn fanwl a dangososdd cofnodion arsylwi 
ryngweithio cadarnhaol.  Fodd bynnag, nid oedd aelodau'r timau gofal iechyd a chaplaniaeth 
yn mynychu digon o adolygiadau achos ac nid oedd sbardunau a allai achosi i garchararor 
hunan-niweidio'n cael eu nodi'n rheolaidd.  

1.21 Roedd y 13 o Wrandawyr yn cael eu cefnogi'n dda gan y Samariaid a staff y carchar. Roedd 
Gwrandäwr a Samariad yn mynychu'r cyfarfodydd dalfa fwy diogel. Roedd Gwrandawyr yn 
darparu gwasanaeth rhesymol i garcharorion, ond roedd cyfyngiadau gweithdrefn wedi golygu 
nad oeddent yn gallu symud o gwmpas y carchar i'r un graddau ac wedi cyfyngu'r amser y 
gallent ei dreulio gyda charcharorion mewn argyfwng. Yn ein harolwg, dywedodd llai o 
garcharorion (44%) na'r cymharydd (53%) ac yn yr arolygiad diwethaf (52%) eu bod yn gallu 
siarad â Gwrandäwr ar unrhyw adeg os oeddent yn dymuno gwneud hynny.  

Argymhellion 

1.22 Dylai arweinwyr gofal iechyd a dalfa fwy diogel weithredu pob argymhelliad gan 
ymchwiliadau marwolaeth yn y ddalfa'r Ombwdsmon Carchardai a 
Phrofiannaeth yn syth. 

1.23 Dylai tîm o staff amlddisgyblaethol fynychu adolygiadau achos asesu, gofal yn y 
ddalfa a gwaith tîm (ACCT). 

1.24 Dylai carcharorion mewn argyfwng fod yn gallu siarad â Gwrandäwr ar unrhyw 
adeg. 

Diogelu (amddiffyn oedolion sydd mewn perygl)  

Canlyniadau disgwyliedig: 
Bod y carchar yn hyrwyddo lles carcharorion, yn enwedig oedolion sy'n agored i niwed, 
ac yn eu hamddiffyn rhag pob math o niwed ac esgeuluster.6 

1.25 Nid oedd y polisi diogelu'n gyfoes ac nid oedd arweinydd penodedig i ddiogelu a hyrwyddo 
lles oedolion sy'n agored i niwed.  Nid oedd y carchar yn cael ei gynrychioli ar y bwrdd 
diogelu oedolion lleol.  Roedd Ymddiriedolaeth Cyngor a Gofal Carchardai (PACT), elusen 
genedlaethol a oedd yn cefnogi carcharorion i ymgysylltu â'u teulu) a'r Gwasanaeth Prawf 
Cenedlaethol wedi datblygu protocolau diogelu cadarn ar gyfer plant ac oedolion sy'n agored 
i niwed a oedd yn ymweld â'r carchar.  

1.26 Roedd llawr ar wahân ar gyfer carcharorion nad oedd yn gallu ymdopi yn y brif boblogaeth 
(gweler paragraff 1.16). Roedd gan staff ar adenydd eraill ychydig iawn o ymwybyddiaeth o 
brotocolau diogelu. 

                                                                                                                                                                      
6 Rydym yn diffinio oedolyn mewn perygl fel unigolyn agored i niwed 18 oed neu'n hŷn, 'sydd neu y bydd o bosibl angen 

gwasanaethau gofal cymunedol arno neu arni oherwydd anabledd meddyliol neu anabledd arall, oedran neu salwch; ac nad 
yw neu na fydd o bosibl yn gallu gofalu amdano neu amdani ei hun i amddiffyn ei hun rhag niwed neu gamfanteisio 
arwyddocaol'. Diffiniad 'Dim cyfrinachau' (Yr Adran Iechyd 2000). 
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Argymhelliad 

1.27 Dylai bwrdd diogelu oedolion y carchar a'r un lleol ddatblygu polisïau a 
gweithdrefnau diogelu effeithiol. 

Diogelwch 

Canlyniadau disgwyliedig: 
Bod diogelwch a threfn dda yn cael eu cadw drwy roi sylw i faterion corfforol a 
gweithdrefnol, gan gynnwys casglu cudd-wybodaeth ar gyfer diogelwch yn effeithiol a 
pherthynas gadarnhaol rhwng staff a charcharorion. Bod carcharorion yn cael eu diogelu 
rhag dod i gysylltiad â chamddefnydd o sylweddau tra yn y carchar. 

1.28 Roedd gweithdrefnau diogelwch yn briodol ar y cyfan ar gyfer carchar lleol ac nid oeddent yn 
cyfyngu ar fynediad i drefn lawn yn ddiangen. Fodd bynnag, roedd rhai arferion yn 
anghymesur ac nid oedd modd eu cyfiawnhau gan asesiad cytbwys o fygythiad; er enghraifft, 
roedd pob carcharor yn cael eu noeth-chwilio'n ddiangen yn y dderbynfa ac wrth gael eu 
derbyn i'r uned wahanu. Roedd ymweliadau caeëdig yn cael eu defnyddio'n aml (37 ar adeg yr 
arolygiad) ac yn aml am resymau nad oeddent yn ymwneud yn uniongyrchol ag ymweliadau. 
Roedd adolygiadau'n cael eu cynnal bob mis, ond roedd llawer yn arwynebol ac roedd 
cyfyngiadau ar garcharorion fel arfer mewn grym am o leiaf dri mis gyda dim gwybodaeth 
gefnogol bellach.  Roedd diogelwch yn cael ei gefnogi gan berthynas dda iawn rhwng staff a 
characharorion ac roedd llawer o ryngweithio a arsylwyd gennym yn dangos bod swyddogion 
yn gwybod am amgylchiadau'r carcharorion.  Roedd goruchwylio'n effeithiol mewn meysydd 
allweddol megis adenydd preswyl, addysg a gweithdai carchar.  

1.29 Roedd systemau rheoli risg wedi eu hintegreiddio'n dda ac yn effeithiol. Nid oedd y carchar 
yn troi cefn ar risg wrth ddosbarthu lleoedd gweithgarwch. Roedd llawer yn mynychu 
cyfarfodydd diogelwch fel arfer. Roedd yr agenda sefydlog yn briodol ac yn cynnwys 
dadansoddiad manwl o adroddiadau gwybodaeth.  Roedd amcanion diogelwch yn cael eu 
cytuno a'u hadolygu drwy ystyried cudd-wybodaeth. Roedd adroddiadau hefyd o ardaloedd 
eraill y carchar yn cael eu trafod. 

1.30 Nid oedd cysylltiadau rhwng y pwyllgor diogelwch a'r tîm strategaeth cyffuriau wedi eu 
datblygu'n ddigonol ac nid oedd cofnodion cyfarfodydd yn rhoi sicrwydd bod strategaeth 
diogelwch ledled y carchar yn effeithiol.  

1.31 Roedd yr adran ddiogelwch yn derbyn ar gyfartaledd bron 400 o adroddiadau gwybodaeth 
bob mis. Roeddent yn cael eu prosesu a'u categoreiddio'n gyflym gan goladwyr a 
dadansoddwyr diogelwch llawn amser. Roedd cudd-wybodaeth yn cael ei throsglwyddo i 
ardaloedd eraill y carchar, ond roedd prinder staff yn effeithio ar gyflymder yr adwaith i 
faterion diogelwch. Nid oedd digon o chwiliadau targed wedi eu cynnal ac ychydig iawn o 
ganfyddiadau a gafwyd.  

1.32 Roedd yr adran ddiogelwch yn rheoli systemau cudd-wybodaeth eraill i nodi a rheoli ffurfiau 
soffistigedig a chudd o droseddu trefnedig a llygredd ymhlith staff. Fodd bynnag, roedd 
rhannu gwybodaeth gan yr heddlu'n gyfyngedig. Roedd gan y carchar ganolbwynt priodol ar 
eithafiaeth a risgiau radicaleiddio. 

1.33 Yn ein harolwg, dywedodd 49% o'r carcharorion ei bod yn hawdd cael cyffuriau 
anghyfreithlon yn erbyn y cymharydd o 39% a 34% yn ystod ein harolygiad diwethaf.  Roedd 
graddfa gadarnhaol y prawf cyffuriau gorfodol ar hap (MDT) ar gyfartaledd o 10.3% yn ystod 
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y chwe mis blaenorol.  Roedd y rhan fwyaf o brofion cadarnhaol am subutex a chanabis. 
Roedd sylweddau seicoweithredol newydd (NPS)7 wedi dod yn gyffredin ers ein harolygiad 
diwethaf ond nid oedd prawf yn cael ei gynnal. Roedd ystafelloedd y prawf cyffuriau gorfodol 
yn frwnt ac roedd prinder awyru yn yr ystafelloedd dal bach. 

1.34 Roedd profi amheuaeth yn brin iawn gyda thri phrawf yn unig wedi eu cwblhau yn y chwe mis 
diwethaf yn erbyn 126 o geisiadau. Ni chafwyd cynllun gweithredu lleihau cyflenwad ac nid 
oedd digon o gydlynu ac integreiddio lleihau cyflenwad a strategaeth cyffuriau (gweler y prif 
argymhelliad S44). 

1.35 Roedd rheolwyr wedi cymryd camau priodol i weithredu'r gwaharddiad ysmygu ym mis Ebrill 
2016. Roedd cefnogwyr cefnogol wedi eu hyfforddi i roi cefnogaeth i roi'r gorau i ysmygu.  
Roedd carcharorion yn gallu defnyddio therapi cyfnewid nicotin a phrynu e-sigarennau. 
Cofnodwyd cynnydd dros dro mewn trais yn dilyn y gwaharddiad (gweler paragraff 1.14). 
Roedd rhai carcharorion yn dyfeisio sigarennau o fagiau te a chlytiau nicotin, gan eu cynnau 
ar degellau a dynnwyd yn ddarnau a cheblau pŵer teledu. 

Argymhellion 

1.36 Dylai noeth-chwilio fod yn gymesur â'r risgiau a gyflwynir a dylai chwiliadau a 
arweinir gan gudd-wybodaeth gael eu gwneud yn syth ac yn amodol ar wiriadau 
gan y tîm rheoli. 

1.37 Dylid defnyddio ymweliadau caeëdig ar gyfer digwyddiadau sy'n ymwneud ag 
ymweliadau'n unig. 

Arfer da 

1.38 Roedd rheolwyr wedi cymryd camau priodol i weithredu'r gwaharddiad ysmygu ym mis Ebrill 2016, 
gan gynnwys hyfforddi cefnogwyr cefnogol i ddarparu cefnogaeth i roi'r gorau i ysmygu a sicrhau 
mynediad i therapi cyfnewid nicotin ac e-sigarennau. Er y cafwyd cynnydd tymor byr mewn trais, 
roedd y mesurau hyn wedi bod yn rhesymol o effeithiol. 

Cymhellion a breintiau a enillwyd8 

Canlyniadau disgwyliedig: 
Bod carcharorion yn deall diben y cynllun cymhellion a breintiau a enillwyd (IEP) a sut i 
symud ymlaen drwyddo. Bod y cynllun cymhellion a breintiau a enillwyd yn rhoi 
cymhellion a gwobrwyon i garcharorion am ymdrechion ac ymddygiad da. Bod y cynllun 
yn cael ei ddefnyddio'n deg, yn dryloyw ac yn gyson. 

1.39 Roedd y polisi cymhellion a breintiau a enillwyd wedi ei adolygu a'i gyhoeddi'n ddiweddar. 
Roedd gan bob dyn gytundeb wedi ei arwyddo. Roedd y cynllun yn cynnig y gwahaniaethau 
arferol mewn mynediad i arian preifat, ymweliadau ac amser y tu allan i'r gell, ac roedd 
carcharorion yn ystyried yr uned well ar adain D fel cymhelliad ystyrlon.  Roedd llai o 
garcharorion na'r nifer rydym yn eu gweld fel arfer mewn carchardai lleol ar lefelau sylfaenol 

                                                                                                                                                                      
7 Mae sylweddau seicoweithredol newydd yn gyffuriau newydd sy'n cael eu datblygu neu eu dewis i ddynwared effeithiau 

cyffuriau anghyfreithlon fel canabis, heroin neu amffetaminau. Gallent gael effeithiau anrhagweladwy a rhai sy'n rhoi 
bywyd yn y fantol. 

8 Yn yr adroddiad blaenorol, roedd cymhellion a breintiau a enillwyd o dan faes parch carchar iach. Yn ein Disgwyliadau 
(Fersiwn 4, 2012) a ddiweddarwyd maent nawr yn ymddangos o dan faes diogelwch carchar iach. 
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neu uwch y cynllun.  Roedd tua dwy ran o dair o garcharorion ar y lefel safonol, 21% ar lefel 
mynediad, 11% ar uwch a 2% ar sylfaenol.   

1.40 Gallai'r rhai hynny ar sylfaenol fynychu gweithgareddau gwaith ac roedd ganddynt o leiaf un 
cyfnod domestig pan oeddent yn gallu cael cawod, gwneud galwad ffôn a chymryd rhan mewn 
ymarfer corff.  Roedd yr amser a dreuliwyd ar sylfaenol yn gymharol fyr ac roedd 
carcharorion fel arfer yn cael eu dyrchafu i safonol o fewn wythnos neu ddwy.  Fodd bynnag, 
daethom o hyd i enghreifftiau o un neu ddau ag anghenion mwy cymhleth a oedd yn ei chael 
hi'n anodd i gael eu dyrchafu ac yn aros ar sylfaenol am fisoedd.  Roedd cynllunio'n wael ar 
gyfer helpu'r grŵp bach hwn i ddychwelyd i'r drefn safonol a delio â'r achosion sylfaenol am 
eu hymddygiad gwael.  Roedd adolygiadau'n aml yn arwynebol, roedd presenoldeb yn wael a 
phrin yn canolbwyntio ar faterion perthnasol.  

Argymhelliad 

1.41 Dylid helpu carcharorion ar lefel sylfaenol y cynllun cymhellion a breintiau a 
enillwyd i wella eu hymddygiad, fel eu bod yn gallu symud i'r lefel safonol. 

Disgyblaeth 

Canlyniadau disgwyliedig: 
Bod gweithdrefnau disgyblu’n cael eu gweithredu’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. 

Gweithdrefnau disgyblu 

1.42 Bu 866 o ddyfarniadau yn y chwe mis blaenorol, o gymharu â 706 yn yr arolygiad diwethaf.  
Roedd cofnodion ysgrifenedig a gwrandawiadau a fynychwyd gennym yn nodi bod 
dyfarniadau'n cael eu cynnal yn deg a bod carcharorion yn cael y cyfle i esbonio eu fersiwn o 
ddigwyddiadau. Roedd enghreiftiau o lywodraethwyr dyfarnu'n gwrthod achosion oherwydd 
prinder tystiolaeth neu anghysondebau yn y gweithdrefnau. Roedd cosbau'n deg ac roedd y 
tariff a adolygwyd yn ddiweddar yn ddefnyddiol i lywodraethwyr dyfarnu. Fodd bynnag, roedd 
rhai mân gyhuddiadau a gellid bod wedi delio â nhw'n llai ffurfiol. Roedd ystadegau misol ar 
nifer a natur y dyfarniadau'n cael eu cyflwyno i'r cyfarfodydd rheoli gwahanu, ond ychydig o 
dystiolaeth oedd ar gael eu bod yn cael eu defnyddio i nodi tueddiadau. 

Defnyddio grym 

1.43 Roedd lefel defnyddio grym yn uchel, gyda 201 o achosion yn y chwe mis blaenorol (25 pob 
100 o'r boblogaeth), a oedd yn uwch na'r hyn a welwn mewn carchardai lleol eraill. Roedd 
rheoli a monitro defnyddio grym yn wan mewn meysydd pwysig. Roedd cysylltiadau i leihau 
trais, y pwyllgor diogelwch a'r tîm rheoli uwch heb eu datblygu ac nid oedd pwyllgor defnydd 
penodedig o rym. Roedd gwybodaeth ynghylch natur y digwyddiad, ei leoliad, ethnigrwydd ac 
oedran y carcharor yn cael ei choladu bob mis a'i gwerthuso mewn cyfarfodydd rheoli 
gwahanu misol, ond prin oedd y dystiolaeth a welom o ddata'n cael eu defnyddio i gyflwyno 
gwybodaeth i strategaeth i leihau niferoedd neu reoli patrymau neu dueddiadau.   

1.44 Pan oedd wedi ei chwblhau, roedd dogfennaeth yn dangos bod digwyddiadau digymell yn cael 
eu rheoli'n briodol a bod y grym lleiaf yn cael ei ddefnyddio am gyfnodau byr gyda 
thystiolaeth o dechnegau lleihau casineb. Roedd recordiadau fideo o ddigwyddiadau a 
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gynlluniwyd hefyd yn adlewyrchu ymyriadau a reolwyd yn dda a oedd yn cael eu cynnal yn 
gywir. Fodd bynnag, roedd gormod o waith papur heb ei gwblhau, yn aml heb gofnodion 
ysgrifenedig gan swyddogion ac adroddiadau am ddamweiniau gan staff gofal iechyd. Roedd 
defnydd o'r gell arbennig wedi cynyddu ond roedd cofnodion yn dangos ei bod yn cael ei 
defnyddio am gyfnodau byr ac am resymau y gellid eu cyfiawnhau.  

Argymhellion 

1.45 Dylid cwblhau gwaith papur defnyddio grym yn drylwyr ac yn amodol ar 
lywodraethu trwyadl. 

1.46 Dylid defnyddio gwybodaeth am dueddiadau a phatrymau'n strategol i helpu i 
leihau'r defnydd o rym. 

Gwahanu 

1.47 Roedd defnydd o wahanu'n gymharol o isel. Bu 120 o achosion yn ystod y chwe mis 
blaenorol, tua 15 o achosion pob 100 o'r boblogaeth a oedd yn is na'r hyn rydym yn dod o 
hyd iddo mewn carchardai lleol eraill.  Yn ystod yr arolygiad, roedd wyth carchararor mewn 
uned wahanu, roedd pedwar ohonynt yn cael eu dal o dan reol carchar 45 am ymddygiad da 
a hanner fel cosb yn dilyn dyfarniad. Yr arhosiad ar gyfartaledd oedd 10 niwrnod, er bod rhai 
eithriadau gwerth eu nodi o arosiadau hwy.  

1.48 Roedd amodau byw yn yr uned wahanu fach yn wael. Roedd rhai ardaloedd cymunedol yn 
arwynebol o lân, ond roedd lleithder ar y waliau sy'n malu ac roedd y cawodydd a'r ystafell 
ddal yn frwnt. Roedd y rhan fwyaf o gelloedd mewn cyflwr gwael iawn. Roedd llawer yn 
frwnt iawn, gyda graffiti wedi ei grafu i mewn i ffenestri plastig ac ar y tu mewn i ddrysau 
celloedd. Roedd arwyddion lleithder ar sawl wal cell, roedd y rhan fwyaf o'r tai bach wedi eu 
staenio'n wael ac nid oedd rhai'n tynnu dŵr yn iawn.  

1.49 Roedd llywodraethu gwahanu'n rhesymol.  Roedd polisi dewis staff mewn grym ac roedd 
grŵp monitro ac adolygu gwahanu, a oedd yn cael ei arwain gan reolwr uwch, yn cwrdd bob 
mis i fonitro'r nifer a oedd yn cael eu cadw yn yr uned wahanu a'r rhesymau. Roedd 
perthynas rhwng staff yr uned wahanu a charcharorion yn dda.  Roedd cynllunio ffurfiol yn 
cael ei ddatblygu i fynd i'r afael ag anghenion carcharorion wedi eu gwahanu a threfnwyd 
cynlluniau rheoli unigol ar gyfer un neu ddau. Fodd bynnag, nid oedd gan lawer o 
garcharorion ag anghenion cymhleth gynlluniau rheoli unigol ac nid oedd digon yn cael ei 
wneud i atal dirywiad seicolegol a achoswyd gan wahanu. Er bod y drefn ddyddiol yn cynnwys 
cawodydd, awr o ymarfer corff a mynediad i ffôn, roedd carcharorion yn treulio bron y 
diwrnod cyfan o dan glo mewn celloedd heb ddim byd ystyrlon i'w wneud. Roedd hyn yn peri 
pryder yn achos carcharorion arhosiad hwy. Roedd yr ynysu hwn yn cael ei wneud yn waeth 
oherwydd nad oedd gan lawer o garcharorion radio.  

Argymhellion 

1.50 Dylai celloedd ac ardaloedd cymunedol yn yr uned wahanu fod yn lân ac mewn 
cyflwr da. 

1.51 Dylai fod gan garcharorion arhosiad hwy gynlluniau rheoli i sicrhau y bodlonir eu 
hanghenion ac i atal dirywiad seicolegol. 
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1.52 Dylai fod gan bob carcharor yn yr uned wahanu radio oni bai bod asesiad risg 
unigol yn nodi fel arall. 

Camddefnyddio sylweddau 

Canlyniadau disgwyliedig: 
Bod carcharorion sydd â phroblemau cyffuriau a/neu alcohol yn cael eu nodi yn y 
dderbynfa ac yn derbyn triniaeth a chefnogaeth effeithiol drwy gydol eu cyfnod yn y 
ddalfa.  

1.53 Roedd cynlluniau gweithredu manwl a thargedau datblygu'n brin yn y polisi camddefnyddio 
sylweddau. Nid oedd llinynnau lleihau galw a chyflenwi'r strategaeth wedi eu hintegreiddio 
(gweler paragraff 1.34). 

1.54 Roedd cefnogaeth seicogymdeithasol ar gyfer carcharorion oedd yn defnyddio sylweddau'n 
foddhaol ac yn canolbwyntio'n briodol ar leihau niwed.  Roedd carcharorion yn cael eu gweld 
y diwrnod ar ôl iddynt gyrraedd ac yn derbyn cyngor lleihau niwed, gan gynnwys gwybodaeth 
am y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol.  Yn ystod yr arolygiad, roedd 268 o garcharorion yn 
defnyddio gwasanaethau defnyddio sylweddau a ddarparwyd gan Gyngor Cymru ar gyfer 
Cyngor Alcohol a Chyffuriau (WCADA). Roedd y rhan fwyaf o ymyriadau'n un i un, ond 
roeddent yn cynnwys gwaith grŵp ar ymwybyddiaeth camddefnyddio sylweddau, lleihau 
niwed ac atal gorddos. Dim ond carcharorion ar yr uned cefnogi cyffuriau 40 gwely ar F1 
oedd yn gallu mynychu gwaith grŵp oherwydd cyfyngiadau ar symudiadau carcharorion. Nid 
oedd unrhyw grwpiau hunangymorth fel Alcoholics Anonymous a dim hyfforddiant adferiad. 
Dim ond un cefnogwr cefnogol oedd ar gael.  Nid oedd gan yr uned cefnogi cyffuriau drefn 
gefnogol ac yn dal carcharorion nad oedd yn derbyn triniaeth cyffuriau. 

1.55 Roedd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro'n darparu gwasanaethau camddefnyddio 
sylweddau clinigol. Roedd nyrs arweiniol camddefnyddio sylweddau wedi ei phenodi ac roedd 
y cyfarwyddwr clinigol a'r meddyg teulu'n arbenigo mewn trin defnyddwyr sylweddau. Yn 
dilyn sgrinio yn y dderbynfa, roedd carcharorion dibynnol ar gyffuriau ac alcohol yn derbyn 
meddyginiaeth noson gyntaf ac roeddent yn cael eu lleoli yn y ganolfan noson gyntaf (gweler 
paragraff1.8). Nid oedd swyddogion ar yr uned hon yn gwybod pa garcharorion oedd yn 
dadwenwyno ac nid oedd gan gelloedd gaeadau goruchwylio. Gallai'r ganolfan gofal iechyd 
cleifion preswyl ddarparu goruchwyliaeth feddygol 24-awr, ond prin roedd gwelyau ar gael ar 
gyfer carcharorion a oedd yn dadwenwyno. Roedd hyn yn peri pryder mawr pan nad oedd 
modd i garcharorion oedd yn rhoi'r gorau i alcohol gael eu derbyn. 

1.56 Yn ystod y mis blaenorol, roedd 111 o garcharorion wedi derbyn presgripsiwn am fethadon 
neu buprenorphine, yn bennaf ar sail cynnal, a oedd yn briodol ar gyfer poblogaeth arhosiad 
byr. Roedd triniaeth ar gyfer defnyddwyr heroin nad oeddent mewn cysylltiad â 
gwasanaethau cymunedol wedi dod yn fwy hyblyg. Er bod presgripsiwn am Lofexidine9 wedi 
ei roi i gychwyn, unwaith y trefnwyd mynediad i driniaeth gymunedol gallai carcharorion 
ddechrau sefydlogrwydd methadon cyn eu rhyddhau. 

1.57 Roedd gweithio ar y cyd rhwng gwasanaethau cefnogaeth seicogymdeithasol ac iechyd 
meddwl wedi gwella. Roedd cyfarfodydd clinigol wythnosol yn hwyluso cynllunio a chydlynu 
gofal da.  

                                                                                                                                                                      
9 Defnyddir Lofexidine i leihau symptomau rhoi'r gorau i opiad yn gymedrol. 
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Argymhellion 

1.58 Dylai ymyriadau gwaith grŵp fod yn agored i garcharorion waeth lle bynnag y 
maent yn cael eu dal yn y carchar. Dylid datblygu'r amrywiaeth o wasanaethau 
cefnogi camddefnyddio sylweddau a chynnwys grwpiau cydgymorth. 

1.59 Dylid lleoli carcharorion sy'n cael eu dadwenwyno, yn arbennig ar gyfer alcohol, 
yn y ganolfan gofal iechyd gyda monitro a goruchwylio 24-awr priodol. 
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Section 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 ardaloedd y tu allan, yn enwedig ierdydd ymarfer corff yn lân ond yn llwm, gydag 
ychydig bach o lesni.  Roedd offer ymarfer corff yn yr ierdydd ond nid oedd seddi yno.  
Roedd y mwyafrif o ardaloedd cymunedol mewnol yn lân. Roedd llety yn y baslawr mewn 
tair adain yn llaith a'r aer yn hen. Roedd cawodydd cymunedol mewn rhai o'r unedau preswyl 
wedi'u difrodi.  Yn gyffredinol, roedd cawodydd wedi'u hawyru'n wael ac roedd rhai wedi 
llwydo. Nid oedd nifer yn cynnwys sgrîn ddigonol.  

2.2 Roedd y mwyafrif o gelloedd a oedd wedi'u cynllunio'n wreiddiol i ddal un carcharor yn dal 
dau ac wedi'u gorlenwi.  Roedd y mwyafrif o gelloedd wedi'u dodrefnu'n ddigonol ond yn aml 
nid oeddent yn cynnwys cabinetau y gellid eu cloi.  Roedd sawl matres o ansawdd wael ac nid 
oedd rhaglen gyfnewid mewn grym. Nid oedd unrhyw sgrinio wedi ei ddarparu ar gyfer tai 
bach mewn celloedd a oedd yn cael eu rhannu ac roedd carcharorion yn dyfeisio rhywbeth 
yn y fan a'r lle gyda hen lieiniau gwely i sicrhau rhyw radd o breifatrwydd. Nid oedd unrhyw 
lenni ac nid oedd tegell gan sawl cell. Yn gyffredinol, roedd lefel yr addurno'n wael ac nid 
oedd graffiti a phosteri tramgwyddus wedi'u dileu.  Dywedodd rhai carcharorion wrthym nad 
oedd ganddynt ddigon o gynnyrch glanhau ac roedd rhai celloedd yn frwnt. Roedd yr amodau 
byw gwael yn gwaethygu oherwydd bod carcharorion wedi eu cloi am gyhyd (gweler 
paragraff 3.1 a phrif argymhelliad S47). 

2.3 Nid oedd gan garcharorion fynediad i ddigon o ddillad gwely glân a dillad addas.  Roedd yn 
rhaid i'r rhan fwyaf wisgo dillad a roddwyd gan y carchar, roedd rhai ohonynt o ansawdd 
wael, ac roedd carcharorion yn aml yn derbyn un set o ddillad a dillad gwely glân yn unig bob 
wythnos. Roedd prinder difrifol am rai eitemau, megis sanau a thywelion.  Roedd 
carcharorion yn troi at olchi eu dillad a roddwyd gan y carchar yn eu sinc i gadw eitemau a 
oedd yn ffitio. 

2.4 Roedd carcharorion yn cwyno nad oedd clychau cell yn cael eu hateb am gyfnod rhy hir o 
lawer. Nid oedd log cloch y celloedd wedi ei fonitro ers rhai misoedd ac roedd yn dangos 
nad oedd rhai galwadau'n cael eu hateb yn brydlon. 

2.5 Yn ein harolwg, dywedodd 39% o garcharorion bod ceisiadau'n cael eu trin yn deg yn erbyn y 
cymharydd o 47% a 62% yn yr arolygiad blaenorol. Nid oedd rheolwyr yn sicrhau ansawdd 
ymatebion i geisiadau. Nid oedd y broses gwneud cais yn gyfrinachol, gan fod ceisiadau'n cael 
eu rhoi i fentoriaid cefnogol. Mewn un uned breswyl roeddent yn cael eu gadael ar fasged i 
mewn yn yr ardal gymdeithasu lle roedd carcharorion eraill yn gallu eu gweld. 

2.6 Yn ein harolwg, dywedodd 13% o garcharorion yn unig eu bod yn gallu cael eu heiddo os 
oedd angen iddynt gwneud. Dywedwyd wrthym bod yr amser gwael y tu allan i'r gell yn 
cyfrannu'n arwyddocaol at hyn.  
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Argymhellion 

2.7 Ni ddylai celloedd a ddyluniwyd i ddal un ddal dau garcharor.  (Argymhelliad a 
ailadroddir 2.8) 

2.8 Dylai rheolwyr sicrhau y delir â cheisiadau'n syth ac yn effeithiol. 

Perthynas rhwng staff a charcharorion 

Canlyniadau disgwyliedig: 
Bod carcharorion yn cael eu trin â pharch gan staff drwy gydol eu cyfnod yn y ddalfa, a’u 
bod yn cael eu hannog i gymryd cyfrifoldeb am eu gweithrediadau a’u penderfyniadau eu 
hunain. 

2.9 Roedd carcharorion y siaradom â nhw ar y cyfan yn teimlo eu bod yn derbyn cefnogaeth dda 
gan staff.  Yn ein harolwg, dywedodd 71% o'r carcharorion fod y mwyafrif o staff yn eu trin 
gyda pharch.  Er bod gwaith swyddog personol wedi dirywio, dywedodd 72% fod ganddynt 
aelod o staff i droi ato os oedd ganddynt broblem yn erbyn y cymharydd o 67%.   

2.10 Yn gyffredinol, roedd perthynas rhwng staff a charcharorion yn dda a gwnaeth y lefel o 
gefnogaeth ymarferol a gynigiwyd i garcharorion argraff arnom, gan gynnwys carcharorion 
newydd a'r rhai hynny mewn argyfwng. Roedd y berthynas hon wedi ei chynnal er gwaethaf 
morâl staff gwael. Roedd goruchwylio carcharorion gan staff yn ystod cymdeithasu'n dda. 
Roedd y berthynas dda hon, yn ogystal â rhai ymgynghorwyr cefnogol da iawn, wedi lliniaru 
diffygion eraill yn y carchar yn rhannol.  

2.11 Roedd trefniadau ymgynghori'n wael. Roedd trefniadau ymgynghori misol a amserlennwyd 
gyda chynrychiolwyr carcharorion o bob adain wedi eu cynnal ddwywaith yn unig yn ystod y 
chwe mis diwethaf ac roedd nifer y cynrychiolwyr yn bresennol yn wael.  Nid oedd y rhan 
fwyaf o fforymau misol ar gyfer pob adain yn cael eu cynnal. 

Argymhelliad 

2.12 Dylid cynnal fforymau ymgynghori effeithiol rheolaidd gyda charcharorion. 
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Cydraddoldeb ac amrywiaeth 

Canlyniadau disgwyliedig: 
Bod y carchar yn dangos dull clir a chydlynol o ddileu gwahaniaethu, hyrwyddo 
canlyniadau teg a meithrin perthynas dda, ac yn sicrhau na fydd yr un carcharor yn cael 
ei roi o dan anfantais yn annheg. Bod hyn wedi’i seilio ar brosesau effeithiol i adnabod a 
datrys unrhyw anghydraddoldeb.  Bod anghenion penodol pob nodwedd warchodedig10 
yn cael eu cydnabod a’u diwallu: mae’r rhain yn cynnwys cydraddoldeb hiliol, 
cenedligrwydd, crefydd, anabledd (gan gynnwys anableddau ac anawsterau meddyliol, 
corfforol a dysgu), rhywedd, materion trawsryweddol, cyfeiriadedd rhywiol ac oed.   

Rheolaeth strategol  

2.13 Roedd rheolaeth strategol cydraddoldeb ac amrywiaeth yn wan.  Roedd rheolwr y tîm hefyd 
yn gyfrifol am reoli unedau preswyl ac roedd swyddog a oedd yn gweithio'n rhan amser ar 
faterion cydraddoldeb yn treulio bron ei holl amser ar ddyletswyddau eraill.  Roedd 
cyfarfodydd cydraddoldeb ac amrywiaeth yn cael eu cynnal yn rheolaidd ac roedd staff yn eu 
mynychu o amrywiaeth o adrannau, gan gynnwys y llywodraethwr, ond nid gan gynrychiolwyr 
carcharorion cydraddoldeb.  Nid oedd pob aelod o staff wedi cwblhau eu hyfforddiant 
cydraddoldeb ac amrywiaeth ar-lein gorfodol. Roedd y polisi a'r cynllun gweithredu 
cydraddoldeb ac amrywiaeth wedi ei ddiweddaru ond ni ddefnyddiwyd data monitro 
cydraddoldeb i nodi ac i fynd i'r afael â gwahaniaethu. Roedd y data'n dangos gwahaniaethau 
mewn triniaeth yn y rhan fwyaf o feysydd, na chafodd eu hymchwilio. 

2.14 Roedd y chwe chynrychiolydd cydraddoldeb yn frwdfrydig ynghylch eu rôl ond roedd yr 
hyfforddiant a'r gefnogaeth a gafwyd yn brin. Nid oedd cynrychiolwyr cydraddoldeb yn cwrdd 
â charcharorion newydd i esbonio'r gefnogaeth y gallent ei chynnig, ac nid oeddent yn cwrdd 
yn rheolaidd fel grŵp i gefnogi ac i rannu dysgu.  

2.15 Mewn damcaniaeth, gallai carcharorion adrodd am ddigwyddiadau anffafriaeth ond yr unig 
ffurflenni ar gael yn ystod yr arolygiad oedd yn y Gymraeg. Yn ystod y chwe mis blaenorol, 
adroddwyd am 37 o ddigwyddiadau, o gymharu â 12 yn unig yn yr arolygiad blaenorol. Roedd 
archwiliadau i mewn i ddigwyddiadau anffafriaeth yn rhesymol o dda.  Roedd achwynwyr a 
thystion yn cael eu cyfweld, ond nid oedd rhai ymatebion yn esbonio'n llawn sut roedd y 
digwyddiad wedi ei ymchwilio a sut yr aethpwyd i'r afael ag ef. Nid oedd unrhyw sicrhau 
ansawdd allanol o ymchwiliadau. 

2.16 Roedd nodi nodweddion gwarchodeddig carcharorion yn dda ond nid oeddem yn hyderus 
bod y data'n cael eu defnyddio i fynd i'r afael ag anffafriaeth. Er enghraifft, nid oedd y tîm 
cydraddoldeb yn ymwybodol o fodolaeth data allweddol ar gyfeiriadedd rhywiol ac ni 
thrafodwyd gwersi a ddysgwyd o ddigwyddiadau anffafriaeth yn y cyfarfodydd amrywiaeth a 
chydraddoldeb. 

2.17 Ac eithrio carcharorion hŷn, ni fu unrhyw ymgynghori diweddar â, neu gefnogaeth ffurfiol ar 
gyfer, grwpiau gwarchodedig. Nid oedd sefydliadau cymunedol yn mynychu'r carchar i gynnig 
cefnogaeth neu gyngor i grwpiau gwarchodedig (gweler y prif argymhelliad S46). 

                                                                                                                                                                      
10 Y sail y mae gwahaniaethu'n anghyfreithlon (Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, 2010) 
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Nodweddion gwarchodedig 

2.18 Yn ystod yr adolygiad, roedd 14% o'r boblogaeth yn garcharorion du neu ethnig lleiafrifol. Yn 
ein harolwg, dywedodd llai o garcharorion du ac ethnig lleiafrifol (51%) na charcharorion 
gwyn (75%) fod y rhan fwyaf o'r staff yn eu trin gyda pharch a dywedodd 49% yn erbyn 24% 
eu bod wedi eu herlid gan staff. Roedd data monitro'r carchar hefyd yn awgrymu 
gwahaniaethau mewn triniaeth. Er enghraifft, roedd carcharorion du yn fwy tebygol na 
charcharorion gwyn o gael cyhuddiad dyfarniad yn eu herbyn, o fod yn euog mewn 
gwrandawiad dyfarniad, o fod ar lefel sylfaenol y cynllun cymhellion a breintiau a enillwyd 
(IEP) ac i gael eu gwahanu. Nid oedd unrhyw ymchwiliad yn cael ei gynnal i ddeall a mynd i'r 
afael â'r gwahaniaethau hyn (gweler y prif argymhelliad S46). 

2.19 Roedd wyth o Sipsiwn a Theithwyr yn cael eu dal yn ystod yr arolygiad. Roedd y cyfarfod 
cefnogi wythnosol ar gyfer y grŵp hwn wedi dod i ben, fel y gefnogaeth gan Ihsaan Social 
Support Association Wales i helpu gydag anghenion ailsefydlu. 

2.20 Roedd chwech y cant o'r boblogaeth yn wladolion tramor, roedd llawer ohonynt yn ansicr 
am yr hyn a fyddai'n digwydd pan fyddai eu dedfryd yn dod i ben. Roedd saith o garcharorion 
yn cael eu dal o dan bwerau mewnfudo, un am chwe mis. Dywedodd un carcharor 
mewnfudo wrthym ei fod wedi ei hysbysu'n unig am ei garchariad ar ddiwrnod olaf ei 
ddedfryd o garchar. Roedd gan garcharorion gyfarfod wyneb yn wyneb â swyddog gorfodi 
mewnfudo o fewn dwy wythnos wedi cyrraedd y carchar.  Roeddent hefyd yn gallu gwneud 
cais i weld y swyddog, a oedd yn ymweld â'r carchar bob wythnos. Roedd goruchwyliwr 
troseddwyr yn yr uned rheoli troseddwyr wedi derbyn hyfforddiant ychwanegol ar faterion 
cenedlaethol tramor. Gallai dinasyddion tramor wneud cais am alwad ffôn pum munud am 
ddim i'w mamwlad yn lle derbyn ymweliadau.  Ychydig iawn o wybodaeth a arddangosir 
mewn ieithoedd eraill heblaw am y Saesneg a'r Gymraeg.  Nid oeddem yn hyderus bod staff 
yn defnyddio gwasanaethau dehongli ffôn pan fo angen. 

2.21 Ni ddaethom o hyd i unrhyw dystiolaeth o anffafriaeth neu driniaeth lai ffafriol o grwpiau 
crefyddol gwahanol.  Roedd carcharorion yn ein grwpiau ac aelodau'r gaplaniaeth yn teimlo 
nad oedd crefydd carcharor yn effeithio ar eu triniaeth. 

2.22 Roedd y carchar wedi nodi 253 o garcharorion ag anableddau, a oedd yn adlewyrchu'r 
niferoedd yn ein harolwg.  Ychydig iawn o addasiadau a wnaethpwyd ar gyfer y grŵp hwn. 
Daethom o hyd i sawl carcharor â phroblemau symudedd yn byw mewn celloedd nad oedd 
wedi eu haddasu. Roedd staff gofal iechyd yn asesu'r carcharorion hyn, ond ni chafwyd 
unrhyw gynllunio gofal amlddisgyblaethol ac roedd cysylltiadau â swyddogion adain a'r tîm 
cydraddoldeb yn wael. Yn ein harolwg, roedd carcharorion ag anableddau'n adrodd yn fwy 
negyddol nag eraill ar draws amrywiaeth eang o gwestiynau. Nid oedd yr offeryn monitro 
cydraddoldeb yn cael ei ddefnyddio i fonitro triniaeth y grŵp (gweler y prif argymhelliad S46). 

2.23 Roedd cytundeb wedi ei chytuno ar gyfer carcharor trawsrywiol a oedd wedi ei rhyddhau 
wythnos cyn ein harolygiad. Dywedodd staff wrthym ei bod yn gallu prynu cynnyrch a oedd 
yn briodol i'w rhyw a ddewiswyd. Roedd y carchar wedi nodi saith carcharor hoyw neu 
ddeurywiol, tra bod ein harolwg yn awgrymu tua 30. Gofynnwyd i garcharorion am eu 
cyfeiriadedd rhywiol gan aelod o'r gaplaniaeth ar yr adenydd, a allai fod wedi rhwystro 
datgeliad llawn. Roedd y cyfarfod cefnogi wythnosol gan y gaplaniaeth wedi dod i ben ers ein 
harolygiad diwethaf. 

2.24 Roedd saith carcharor dros 60 oed, gyda'r hynaf yn 68. Gweithredwyd camau'n syth i fynd i'r 
afael ag anghenion a nodwyd mewn fforwm i garcharorion hŷn ychydig cyn ein harolygiad.  
Roedd sbectol ddarllen nawr ar gael i garcharorion i'w benthyg tra'n darllen yn y llyfrgell. 
Roedd y gampfa'n cynnal dwy sesiwn yr wythnos ar gyfer carcharorion hŷn. 
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Argymhelliad 

2.25 Dylid defnyddio dehongli proffesiynol pan fydd angen cywirdeb neu gyfrinachedd. 

Ffydd a gweithgaredd crefyddol  

Canlyniadau disgwyliedig: 
Bod yr holl garcharorion yn gallu dilyn eu crefydd yn llawn ac yn ddiogel.  Bod gan y 
gaplaniaeth ran lawn ym mywyd y carchar ac yn cyfrannu at y gofal, y gefnogaeth a’r 
gwaith ailsefydlu cyffredinol ar gyfer carcharorion. 

2.26 Nid oedd gan bedwar deg chwech y cant o garcharorion unrhyw grefydd wedi ei gofnodi, 
roedd 42% yn Gristnogion a 10% yn Foslemiaid. Roedd aelodau'r gaplaniaeth yn adlewychu'r 
cymysgedd hwn. Roedd gweinydd Dyneiddiol yn cynnig cefnogaeth i garcharorion heb 
unrhyw grefydd a gofalwyd am anghenion ffydd lleiafrifol. 

2.27 Er bod carcharorion yn ein harolwg yn fwy negyddol nag mewn carchardai tebyg ynghylch 
parch am eu credoau a mynediad i wasanaethau, roeddem hefyd wedi clywed sawl adroddiad 
cadarnhaol am y gefnogaeth roeddent wedi ei derbyn gan y gaplaniaeth. 

2.28 Roedd y gaplaniaeth yn gweithio'n dda gyda'i gilydd. Roedd caplan yn gweld pob carcharor 
newydd yn fuan wedi iddynt gyrraedd. Roedd y cyfarfodydd yn adeiladol ond nid oeddent yn 
cael eu cynnal yn breifat bob amser a gofynnwyd rhai cwestiynau personol i garcharion ar y 
lloriau. Roedd y gaplaniaeth yn cyfrannu at amrywiaeth eang o gyfarfodydd ledled y carchar, 
ond nid adolygiadau asesu, gofal yn y ddalfa a rheoli achosion (ACCT) (gweler paragraff 1.20). 

2.29 Roedd gan y capel amgylchfyd croesawus, tawel. I'r gwrthwyneb, roedd yr ystafell aml-ffydd a 
ddefnyddir ar gyfer pob ffydd heb fod yn Gristion yn llwm ac yn boeth, ac roedd yn anodd i 
bob Moslem gael lle ar gyfer gweddïau dydd Gwener.  Heblaw am sinc fach, ni cheir 
cyfleusterau pureiddio ger yr ystafell aml-ffydd.  

Argymhellion 

2.30 Dylid ymchwilio'r rhesymau am ganfyddiadau gwael carcharorion o weithgaredd 
crefyddol a gweithredu ar y canfyddiadau. 

2.31 Dylai carcharorion fod yn gallu mynychu gwasanaethau crefyddol mewn 
cyfleusterau sydd wedi eu hawyru'n dda, yn helaeth, wedi eu haddurno a'u 
dodrefnu'n briodol. 

 
Arfer da 

2.32 Roedd gweinydd Dyneiddiol yn mynychu'r carchar i gefnogi carcharorion heb ddim ffydd. 
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Cwynion 

Canlyniadau disgwyliedig: 
Bod gweithdrefnau cwynion effeithiol mewn grym ar gyfer carcharorion, sydd ar gael yn 
rhwydd, yn hawdd eu defnyddio ac yn ymateb yn amserol.  Bod carcharorion yn teimlo’n 
ddiogel rhag sgîl-effeithiau wrth ddefnyddio’r gweithdrefnau hyn ac yn gwybod am y 
weithdrefn apelio. 

2.33 Yn ystod y chwe mis diwethaf, cyflwynwyd 538 o gwynion ysgrifenedig, llai na'r nifer a 
dderbyniwyd mewn carchardai lleol eraill.  Roedd y cwynion mwyaf cyffredin yn ymwneud ag 
unedau preswyl (70), gofal iechyd (47), eiddo (48) a chynllunio dedfryd (24). Roedd blychau 
cwynion wedi'u lleoli'n bell o swyddfeydd staff, gan alluogi carcharorion i'w cyflwyno'n 
gyfrinachol.  Nid oedd pob ffurflen cwynion ar gael ar bob adain. Roedd cwynion yn cael eu 
hymchwilio'n syth ac yn drwyadl. Roedd ansawdd yr atebion yn dda. Roedd llawer yn gwrtais, 
wedi eu hysgrifennu'n glir ac yn datrys problemau carcharorion, er bod tôn rhai atebion yn 
swta. Roedd rheolwr yn sicrhau ansawdd 10% o atebion bob mis ac yn rhoi adborth i staff 
pan fo angen. Roedd adroddiad cwynion misol yn cael ei gyflwyno i'r tîm rheoli uwch, ond 
roedd yn ymwneud â'r math o gŵyn a'r lleoliad yn unig. Roedd cwynion am ofal iechyd yn 
cael eu trin yn amhriodol trwy'r system cwynion gyffredinol (gweler paragraff 2.40). 

Hawliau cyfreithiol 

Canlyniadau disgwyliedig: 
Bod carcharorion yn gwybod am bob agwedd ar eu dedfryd neu remánd ac yn eu deall, 
wrth gyrraedd ac wrth eu rhyddhau. Bod carcharorion yn cael cymorth gan staff y 
carchar i arfer eu hawliau cyfreithiol yn ddirwystr. 

2.34 Roedd y carchar yn dal niferoedd uchel o garcharorion heb eu dyfarnu'n euog, heb dderbyn 
dedfryd ac wedi eu hadalw a'r rhai hynny oedd yn gwneud apêl am eu dedfryd neu 
ddyfarniad. Er bod galw uchel am wasanaethau cyfreithiol, nid oedd unrhyw ddarpariaeth 
benodedig Nid oedd carcharorion yn derbyn unrhyw help i wneud cais am fechnïaeth a llety 
mechnïaeth ac nid oedd unrhyw wasanaethau cefnogi'n gweithio yn y carchar. Gallai 
carcharorion wneud cais i gael benthyg gliniadur 'mynediad i gyfiawnder' i weithio ar eu 
hachos, ond nid oedd unrhyw garcharorion yn defnyddio un yn ystod ein harolygiad. Roedd 
gan y llyfrgell amrywiaeth resymol o werslyfrau cyfreithiol a chyfarwyddiadau'r gwasanaeth 
carchar. Roedd cyfleusterau ar gyfer ymweliadau cyfreithiol yn dda.  

Argymhelliad 

2.35 Dylai carcharorion fod yn gallu cael mynediad i gyngor cyfreithiol effeithiol yn 
hawdd. 



Adran 2. Parch 

Carchar Ei Mawrhydi a Sefydliad Troseddwyr Ifanc Caerdydd 35 

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 sy’n hyrwyddo dilyniant mewn iechyd a 
gofal cymdeithasol ar ôl eu rhyddhau.  Bod y gwasanaeth iechyd a ddarperir o’r un safon 
â’r hyn y gallai carcharorion ei ddisgwyl mewn mannau eraill yn y gymuned. 

Trefniadau llywodraethu 

2.36 Roedd gofal iechyd ar y cyfan yn rhesymol o dda. Comisiynwyd a darparwyd gwasanaethau 
iechyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro.  Roedd asesiad anghenion iechyd 
cynhwysfawr drafft wedi ei baratoi i gyflwyno gwybodaeth i gynllun datblygu iechyd y carchar. 
Roedd cyfarfodydd partneriaeth rheolaidd a fynychwyd yn dda gyda'r llywodraethwr ac roedd 
y berthynas waith yn gadarnhaol. 

2.37 Roedd digon o swyddi proffesiynol gofal iechyd a oedd wedi eu harwain yn dda gyda'r 
cymwyseddau angenrheidiol i ddarparu gwasanaethau iechyd, er bod yr amrywiaeth o 
weithgarwch wedi ei lleihau oherwydd swyddi gwag. Roedd nyrs gofrestredig ar ddyletswydd 
24 awr y dydd. Roedd gan weithwyr proffesiynol gofal iechyd fynediad gwych i hyfforddiant 
ac roeddent yn ymwybodol o ofynion diweddar, ond nid oedd pawb yn derbyn 
goruchwyliaeth glinigol reolaidd a oedd yn cael ei dogfennu.   

2.38 Roedd ychydig iawn o ddigwyddiadau difrifol, a rhannwyd gwersi a ddysgwyd gyda staff. Fodd 
bynnag, roeddem yn poeni nad oedd y rheolwr gofal iechyd wedi derbyn adroddiadau 
adolygu clinigol yn dilyn marwolaethau yn y ddalfa (gweler pargraff 1.19). 

2.39 Nid oedd unrhyw fforwm iechyd penodedig ond roedd staff gofal iechyd yn cyfrannu at 
fforwm y carcharorion. Roedd yr arolwg cleifion mwyaf diweddar am resymau am beidio â 
mynychu wedi ei gwblhau yn 2015. 

2.40 Prin oedd cwynion carcharorion am ofal iechyd, 47 yn y chwe mis blaenorol. Roedd cwynion 
iechyd yn cael eu gwneud drwy'r system cwynion gyffredinol a oedd yn peryglu cyfrinachedd 
meddygol. Roedd yr ymatebion y derbyniom sampl ohonynt yn amserol, yn gwrtais ac â 
ffocws. 

2.41 Roedd y ganolfan iechyd, gan gynnwys yr uned cleifion preswyl, yn lân ac roedd gan y 
ganolfan gyfleusterau clinigol gwych ar ddau lawr. Fodd bynnag, roedd y llawr gwaelod yn cael 
ei effeithio gan leithder oedd yn codi - i uchder gwasg mewn rhai mannau. Nid oedd y 
lleithder wedi effeithio ar lety cysgu'r cleifion preswyl. Roedd ystafell a oedd wedi ei 
defnyddio'n flaenorol ar gyfer therapi grŵp iechyd meddwl wedi ei neilltuo i hyfforddiant 
rheoli ac atal ar gyfer swyddogion y carchar, a oedd yn lleihau hyblygrwydd clinigol.  Roedd y 
ddwy ystafell aros i gleifion yn llwm, gyda graffiti a dim deunydd hyrwyddo iechyd. Roedd 
cleifion yn aros am hyd at 40 munud ar feinciau estyll pren cyn ac ar ôl eu hapwyntiadau.  

2.42 Nid oedd yr ystafelloedd triniaeth ar yr adain yn cael eu defnyddio ar gyfer y rhan fwyaf o 
bwrpasau clinigol oherwydd nad oedddent yn addas ar gyfer hynny. Nid oedd yr adnewyddu 
roeddem wedi ei argymell yn flaenorol wedi ei wneud. Roedd archwiliad rheoli haint 
diweddar wedi ei gwblhau gyda chynllun gweithredu adferol. 

2.43 Roedd offer gofal iechyd brys, gan gynnwys diffbrilwyr allanol awtomatig (AEDs), wedi eu 
lleoli'n strategol ledled y carchar ac roedd gweithwyr gofal iechyd proffesiynol wedi eu 
hyfforddi i'w defnyddio. Roedd offer yn cael eu gwirio'n rheolaidd a'u dogfennu. Nid oedd 
unrhyw swyddogion carchar wedi eu hyfforddi i ddefnyddio diffbriliwr allanol awtomatig. 
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2.44 Roedd carcharorion 50 oed a hŷn yn derbyn gwiriadau iechyd a thriniaeth briodol. Roedd 
sgrinio iechyd a gweithgarwch imiwneiddio yn briodol i oedran, gan gynnwys prawf firws yn y 
gwaed. 

2.45 Roedd llenyddiaeth hyrwyddo iechyd ar gael yn y ganolfan iechyd, ac roedd rhai hysbysiadau 
ar unedau preswyl. Roedd sachau dyrnu a chyngor lleihau niwed ar gael gan weithwyr gofal 
iechyd proffesiynol.  Roedd y carchar wedi cychwyn ymgynghoriad ar ddull integredig i iechyd 
a lles. 

Argymhellion 

2.46 Dylai'r bwrdd partneriaeth iechyd lunio cynllun i fynd i'r afael â'r lleithder yn y 
ganolfan iechyd, prinder lle ar gyfer therapi iechyd meddwl, ystafelloedd aros 
anghroesawus, a gofynion adnewyddu ystafelloedd triniaeth yr adain. 

2.47 Dylai'r system cwynion iechyd gadw cyfrinachedd meddygol. 

Darparu gofal (iechyd corfforol) 

2.48 Roedd nyrsys cofrestredig yn sgrinio tua 380 o garcharorion y mis wrth eu derbyn. Roedd 
gan garcharorion fynediad i feddyg teulu a gweithiwr camddefnyddio sylweddau os oedd 
angen. Roedd gwybodaeth berthnasol, megis cofnod hebrwng yr unigolyn, yn cael ei adolygu 
a gofynnwyd am ganiatâd i gael mynediad i gofnodion cymunedol. Roedd y sgrinio iechyd 
cychwynnol yn cynnwys dull gwell i asesu iechyd meddwl, a oedd i'w gymeradwyo, ond 
roedd ganddo gyfyngiadau i adnabod anableddau dysgu. 

2.49 Roedd sgrinio iechyd eilaidd wedi ei gwblhau y diwrnod ar ôl cyrraedd. Roedd taflen 
wybodaeth am wasanaethau iechyd ar gael i garcharorion, er nad oedd dim ar gael yn y 
dderbynfa yn ystod ein hymweliad. Nid oedd gofal iechyd yn cyfrannu at y rhaglen ymsefydlu 
a oedd yn gyfle wedi ei golli i drosglwyddo gwybodaeth iechyd a lles hanfodol. 

2.50 Roedd amrywiaeth briodol o wasanaethau gofal sylfaenol, roedd amserau aros amdanynt yn 
dderbyniol.  Yn ein harolwg, dywedodd tua un rhan o dair o garcharorion fod ansawdd 
gyffredinol gofal iechyd yn dda, ac adroddwyd ganddynt fod gwell mynediad at nyrs (60% yn 
erbyn 51%) a meddyg (27% yn erbyn 21%) nag yn yr arolygiad diwethaf. Roedd gan 
garcharorion fynediad i apwyntiadau meddyg teulu brys ar y diwrnod, a darparwyd gofal 
meddyg teulu y tu allan i oriau i'r un lefel ag yn y gymuned. Yn ystod y tri mis blaenorol, 
roedd bron tri chwarter y carcharorion heb fynychu eu hapwyntiadau meddyg teulu er y 
gweithredwyd camau i fynd i'r afael â hyn.  

2.51 Roedd nyrsys yn darparu gwasanaeth yn y gymuned gyda brysbennu cychwynnol am fân 
anhwylderau ar yr unedau preswyl. Roedd clinigau a oedd yn cael eu harwain gan nyrsys wedi 
eu tanddatblygu ond roedd cyflyrau oes wedi eu rheoli'n dda gan y meddygon teulu. Roedd 
rhai arbenigwyr oedd yn ymweld, er enghraifft mewn iechyd rhywiol neu driniaeth hepatitis 
C, a mynediad cyfyngedig i delefyddygaeth ar gyfer problemau croen. Yn anaml iawn roedd 
apwyntiadau ysbyty allanol yn cael eu canslo, a oedd i'w gymeradwyo. 

2.52 Roedd yr uned cleifion preswyl 20 gwely yn cael ei defnyddio ar gyfer carcharorion ag 
anghenion corfforol a iechyd meddwl, ond roedd 'lletywyr' hefyd yn cael eu derbyn am 
resymau heb fod yn glinigol.  Roedd cleifion yn fodlon â'u gofal ac roedd cynllunio gofal yn 
dda. Roedd y diwrnod therapiwtig yn cynnwys gweithgareddau cymunedol, yn ymweld â 
gwasanaethau addysg a llyfrgell. Fodd bynnag, roedd prinder staff carchar wedi effeithio ar 
fynediad i weithgareddau therapiwitig.  
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Argymhelliad 

2.53 Dylai'r uned cleifion preswyl letya cleifion ag anghenion clinigol yn unig. Dylai ei 
rôl a meini prawf eithrio gael eu diffinio'n glir, eu cytuno a'u monitro gan fwrdd 
partneriaeth iechyd y carchar. 

Fferylliaeth 

2.54 Roedd cleifion yn derbyn meddyginaeth yn syth o'r fferyllfa yn y carchar. Nid oedd 
adolygiadau defnydd meddyginiaethau neu glinigau o dan arweiniad fferyllfa.  Gallai 
carcharorion ofyn i weld fferyllydd, ond nid oedd y gwasanaeth hwn yn cael ei hysbysebu. 

2.55 Roedd gweithdrefnau rheoli meddyginiaethau'n dda'n gyffredinol. Roedd rhoi presgripsiwn yn 
seiliedig ar dystiolaeth ac yn briodol. Roedd ffynonellau cyfeirio diweddar, gan gynnwys 
cyffurlyfr carchar (rhestr o feddyginiaethau a ddefnyddir i gyflwyno gwybodaeth am roi 
presgripsiwn), ar gael er bod peth hen ddeunydd wedi ei gadw'n amhriodol. Nid oedd 
cabinetau cyffuriau a reolwyd ar yr adenydd yn cael eu diogelu yn ôl gofynion cyfreithiol. 

2.56 Roedd asesiadau risg ar gyfer carcharorion a oedd yn derbyn meddyginiaethau yn eu 
meddiant yn cael eu cofnodi ar SystemOne ac yn cael eu hadolygu pan fo angen. Nid oedd 
gan garcharorion oedd yn rhannu cell gabinetau y gellid eu cloi i storio meddyginiaeth. Roedd 
gwirio meddyginiaethau yn eu meddiant mewn celloedd yn annigonol. 

2.57 Roedd meddyginaethau'n cael eu rhoi ar sawl adain ac roedd ciwiau meddyginiaeth yn cael eu 
goruchwylio'n dda gan swyddogion y carchar. Roedd meddyginiaethau a oedd yn achosi 
syrthni'n cael eu rhoi'n rhy gynnar yn aml, weithiau mor gynnar â 4pm. Roedd cyrsiau byr o 
dabledi cysgu'n cael eu rhoi yn eu meddiant lle bynnag y bo'n bosibl. Roedd rhaid i rai 
carcharorion gymryd meddyginiaeth dair gwaith y dydd fel rhan o raglen ddadwenwyno. Nid 
oedd trefn y carchar yn caniatáu hyn ac roedd nyrsys yn rhoi eu hail ddogn i'r carcharorion 
hyn i'w gymryd i ffwrdd.  Roedd hyn yn cynyddu'r risg o beidio â chydymffurfio a gwrthdynnu 
sylw. Roedd nyrsys yn cofnodi'r dogn hwn fel wedi ei weinyddu heb weld y carcharor yn 
cymryd y feddyginiaeth.  Roedd hyn yn arfer gwael. 

2.58 Roedd tipyn arwyddocaol o feddyginiaeth yn cael ei chyflenwi fel stoc yn hytrach nag ar gyfer 
clefion a enwyd. Roedd stoc yn cael ei gyflenwi o dro i dro fel pecynnau a rannwyd ac roedd 
gan rai labeli a oedd wedi colli eu lliw a oedd yn anodd eu darllen. Nid oedd trolïau a oedd 
yn cynnwys meddyginaethau stoc wedi eu diogelu i'r adeiladwaith pan nad oeddent yn cael eu 
defnyddio. Roedd carcharorion yn gallu cael meddyginiaeth y tu allan i oriau os oedd angen. 

2.59 Roedd y fferyllydd a'r prif feddyg teulu'n craffu ar roi presgripsiwn am feddyginaethau y gellid 
eu marchnata ac yn cysylltu'n systematig, gan ddefnyddio profforma, gyda phresgripsiynydd 
cymunedol i sicrhau bod y presgripsiwn yn briodol. Nid oedd Tramadol (lladdwr poen cryf 
yn seiliedig ar opiad) yn cael ei roi ar bresgripsiwn, er bod y fferyllfa'n cadw peth stoc rhag 
ofn y byddai ei angen. Roedd rhoi presgripsiwn am Mirtasapin yn eithaf uchel, gan 
adlewyrchu'r presgripsiynau niferus yn y gymuned leol.  Roedd hyn yn cael ei adolygu.  

2.60 Roedd siop y carchar a'r fferyllfa'n gwerthu nifer cyfyngedig o feddyginiaethau syml ar gyfer 
problemau cyffredin megis croen sych a dolur annwyd. Roedd amrywiaeth gyfyngedig o 
gyfarwyddiadau grŵp cleifion11 (PGDs) yn galluogi nyrsys i gyflenwi a gweinyddu 
meddyginiaeth gyffredin ond roedd rhaid i'r rhan fwyaf o feddyginiaethau sylfaenol gael eu 
rhoi ar bresgripsiwn gan feddyg. Roedd nyrsys yn cyflenwi rhai carcharorion gyda chlytiau 
nicotin o dan gyfarwyddiadau grŵp cleifion Dywedodd y fferyllydd nad oedd y weithdrefn 

                                                                                                                                                                      
11 Awdurdodi gweithwyr proffesiynol gofal iechyd i gyflenwi a gweinyddu meddyginiaeth ar bresgripsiwn yn unig 
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bob amser yn cael ei dilyn ac roedd carcharorion yn gallu pentyrru clytiau, roedd rhai 
ohonynt yn cael eu camddefnyddio. 

2.61 Roedd y pwyllgor rheoli meddyginiaethau'n cwrdd yn fisol ac roedd presenoldeb 
rhanddeiliaid perthnasol yn dda.   Roedd y pwyllgor yn adolygu data am bresgripsiynau a 
pholisïau a gadarnhawyd. Roedd protocolau meddyginiaethau diweddar priodol ar gael ac yn 
cael eu dilyn yn gyffredinol.  

Argymhellion 

2.62 Dylai fod gan garcharorion fan storio diogel ar gyfer meddyginiaeth yn eu 
meddiant a dylid cynnal gwiriadau systematig. 

2.63 Dylid rhoi pob meddyginiaeth yn ôl cyfarwyddiadau'r presgripsiynydd ar adeg 
briodol ar gyfer effaith therapiwtig uchafswm. Dylai cofnodion gweinyddu fod yn 
gywir ac wedi eu cwblhau. 

2.64 Dylid adolygu defnydd stoc cyffredinol i annog defnyddio meddyginiaeth ag enw'r 
claf arni lle bynnag y bo'n bosibl. 

2.65 Dylid ehangu'r ystod o gyfarwyddiadau grŵp cleifion i osgoi ymgynghoriadau 
diangen gyda'r meddyg.  Dylai nyrsys fod wedi derbyn hyfforddiant ynghylch sut 
i'w defnyddio i sicrhau bod gweithdrefnau'n cael eu dilyn yn gywir. 

Arfer da 

2.66 Roedd defnydd systematig o brofforma i gael gwybodaeth fanwl gan feddygon teulu cymunedol 
carcharorion am eu meddyginiaeth ar bresgripsiwn wedi galluogi'r tîm gofal iechyd i roi presgripsiwn 
yn briodol. 

Deintyddiaeth 

2.67 Roedd carcharorion y siaradom â nhw yn mynegi eu bod yn fodlon â gwasanaethau 
deintyddol, er yn ein harolwg 22% yn unig oedd yn fodlon â'r ansawdd cyffredinol yn erbyn y 
cymharydd o 29%. Nid oedd modd gweithredu pob triniaeth roedd carcharorion eu hangen 
oherwydd eu harhosiad byr yn y carchar. Roedd y tîm deintyddol yn trin carcharorion yn 
gwrtais, yn parchu eu preifatrwydd, yn darparu gwybodaeth briodol ac yn hyrwyddo hylendid 
y geg. 

2.68 Roedd yr amser aros ar gyfartaledd ar gyfer triniaeth nad oedd yn frys yn rhesymol, pedair i 
chwe wythnos. Derbyniodd carcharorion a oedd angen sylw ar frys driniaeth yn gyflym. O 
Ebrill i Orffennaf 2016, roedd 27% o garcharorion wedi methu mynychu eu hapwyntiadau 
(gweler paragraff 2.50). 

2.69 Roedd yr ystafelloed deintyddol yn cynnwys dwy feddygfa fawr a oedd yn lân gyda'r offer 
priodol. Roedd ystafell dadheintio ar wahân yn cwrdd â safonau arfer gorau. Roedd offer 
dadebru'n cael eu rhannu gyda'r ganolfan gofal iechyd, ac roedd ocsigen yn cael ei gadw yn yr 
ystafelloedd. 
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Darparu gofal (iechyd meddwl) 

2.70 Roedd yr asesiad anghenion iechyd drafft yn dangos lefelau uchel o broblemau emosiynol ac 
iechyd meddwl a salwch seiciatrig difrifol.  Roedd hyn yn cael ei adlewyrchu yn y nifer uchel 
iawn o atgyfeiriadau bob wythnos, 45 i 50 ar gyfartaledd.  

2.71 Roedd y tîm iechyd meddwl yn ymateb i broblemau iechyd meddwl cymhleth, difrifol a 
pharhaus, ond roedd gallu i gynorthwyo carcharorion â phroblemau emosiynol ac ysgafn i 
gymedrol yn annigonol. Roedd gan hyd at drydedd ran y carcharorion anghenion parhaus heb 
eu diwallu. Nid oedd cynghorwyr ar gael bellach i helpu i gwrdd ag anghenion emosiynol, er 
bod recriwtio'n cael ei gynnal. 

2.72 Roedd y tîm amlddisgyblaethol mewngymorth yn cynnwys ymarferwyr gofal iechyd, gan 
gynnwys nyrsys seiciatrig, therapydd galwedigaethol, seicotherapydd cynghori, seiciatrydd a 
seiciatrydd fforensig sesiynol.  Roeddent yn darparu dull cydlynus i salwch cymhleth, difrifol a 
pharhaus ac roeddent hefyd yn ceisio ymateb i anghenion ysgafn i gymedrol. Roedd y llwyth 
achosion yn uchel gyda 70 i 100 o garcharorion mewn gofal ar unrhyw un adeg.  

2.73 Roedd dulliau therapiwtig yn cynnwys cefnogaeth un i un, ymyriadau byr, therapi gwybyddol 
ac ymyriadau'n seiliedig ar wybodaeth am drawma. Roedd rhai grwpiau therapiwtig yn 
gyfyngedig i chwe charcharor oherwydd rhesymau diogelwch, a oedd yn aneffeithiol yn 
glinigol.  Roedd ystafelloedd clinigol yn y ganolfan gofal iechyd ac ystafelloedd ar yr adenydd 
yn cael eu defnyddio ar gyfer triniaethau, ac nid oedd un o'r rhain yn ddelfrydol. Nid oedd 
digon o ofod therapi i gynnig therapïau grŵp cydamserol yn y ganolfan iechyd. Nid oedd 
swyddogion y carchar wedi derbyn unrhyw hyfforddiant diweddar mewn ymwybyddiaeth 
iechyd meddwl. 

2.74 Yn ystod y chwe mis blaenorol, roedd 10 o gleifion wedi eu trosglwyddo i unedau iechyd 
meddwl diogel, gydag amser aros ar gyfartaledd o 3.5 wythnos yn erbyn canllawiau o 14 
niwrnod. Yn ystod yr arolygiad, roedd pedwar claf yn aros i gael eu trosglwyddo. Roedd un 
wedi bod yn aros am 18 wythnos, a oedd yn annerbyniol. 

Argymhellion 

2.75 Dylid gweithredu model gwasanaeth iechyd meddwl a oedd yn gallu cwrdd ag 
anghenion emosiynol a iechyd meddwl y boblogaeth. 

2.76 Dylid hyfforddi pob aelod o staff mewn rolau cyswllt â charcharorion mewn 
ymwybyddiaeth iechyd meddwl. 

2.77 Dylai trosglwyddo i wasanaethau iechyd meddwl cymunedol o dan y Ddeddf 
Iechyd Meddwl ddigwydd yn syth. 

Gofal cymdeithasol 

2.78 Roedd trefniadau ar gyfer asesiadau gofal cymdeithasol mewn grym ond ni wnaethpwyd 
unrhyw atgyfeiriadau. Roedd tystiolaeth o fynediad i offer therapi galwedigaethol a 
chymhorthion symudedd a hunan-ofal ar gyfer carcharorion a oedd eu hangen. 
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Arlwyo 

Canlyniadau disgwyliedig: 
Bod carcharorion yn cael cynnig amrywiaeth o brydau bwyd i gwrdd â’u gofynion unigol 
a bod bwyd yn cael ei baratoi a’i weini’n unol â gofynion crefyddol a diwylliannol a 
rheoliadau cyfredol ar hylendid a diogelwch bwyd. 

2.79 Yn ein harolwg, dywedodd 22% o'r carcharorion fod y bwyd yn dda o gymharu â 29% yn yr 
arolygiad blaenorol. Roedd y bwyd a flaswyd gennym yn ystod yr wythnos yn boeth ac yn 
flasus ac roedd dognau o faint rhesymol. Roedd carcharorion yn gallu dewis prydau bwyd o 
fwydlen a gyhoeddir unwaith yr wythnos ac roedd y fwydlen yn newid bob pedair wythnos.  
Roedd llyfryn a oedd yn esbonio sut i ddewis prydau wedi ei ysgrifennu mewn fformat hawdd 
ei ddarllen ac roedd wedi ei ddarlunio. Roedd pedwar dewis ar gyfer y pryd gyda'r nos, gan 
gynnwys opsiynau fegan a halal. Roedd pecynnau brecwast yn cael eu gweini'r noson gynt ac 
roeddent yn ddiflas a bach. Gallai carcharorion gael dau bryd poeth y dydd a phum dogn o 
ffrwythau a llysiau. Roedd y ceginau'n darparu prydau wedi eu harchebu i garcharorion gyda 
deiet arbennig, er enghraifft, diabetigion. Nid oedd carcharorion yn gallu bwyta gyda'i gilydd 
ac yn lle hynny roeddent yn bwyta yn eu celloedd, llawer ar eu gwely droedfeddi i ffwrdd o'u 
tai bach. 

2.80 Roedd 16 o garcharorion yn unig yn gweithio yn y ceginau a oedd yn gallu cymryd 26, yn 
rhannol oherwydd symudiad a gynlluniwyd i gegin dros dro tra bod y brif gegin yn cael ei 
hadnewyddu. Roedd carcharorion yn cwblhau cymhwyster hylendid bwyd cyn gweithio yn y 
gegin ond nid oedd modd iddynt gwblhau unrhyw gymhwyster arlwyo arall.  

Argymhelliad 

2.81 Dylai carcharorion sy'n gweithio yn y gegin fod yn gallu astudio am gymhwyster 
galwedigaethol cenedlaethol mewn arlwyo. 

Prynu nwyddau 

Canlyniadau disgwyliedig: 
Bod carcharorion yn gallu prynu amrywiaeth addas o nwyddau am brisiau rhesymol i 
gwrdd â’u gwahanol anghenion, a’u bod yn gallu gwneud hynny’n ddiogel. 

2.82 Gallai carcharorion brynu amrywiaeth eang o gynnyrch. Yn ein harolwg, dywedodd ychydig o 
dan hanner y carcharorion fod y siop yn gwerthu amrywiaeth ddigon eang i gwrdd â'u 
hanghenion. Gallai carcharorion archebu nwyddau o dri chatalog ond roedd rhaid idynt dalu 
ffi weinyddol gostus ac afresymol am bob archeb. Roedd rhaid i garcharorion newydd 
gyrraedd aros am ddwy wythnos cyn iddynt dderbyn eu harcheb siop gyntaf. Roedd oedi i 
dderbyn yr archebion hyn gyda rhai carcharorion yn cynyddu eu dyled ar ôl benthyca 
eitemau hanfodol gan garcharorion eraill. 

Argymhelliad 

2.83 Bod carcharorion yn gallu prynu a derbyn eitemau o fewn 24 awr ohonynt yn 
cyrraedd. 
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Section 3. Gweithgarwch pwrpasol 

Amser y tu allan i’r gell  

Canlyniadau disgwyliedig: 
Bod yr holl garcharorion yn cael eu hannog i gymryd rhan mewn gweithgareddau sydd 
ar gael pan fydd drysau celloedd wedi’u datgloi a bod y carchar yn cynnig amserlen o 
weithgareddau rheolaidd ac amrywiol.12 

3.1 Roedd yr amser roedd carcharorion yn gallu ei dreulio allan o'u celloedd o dan y drefn 
gyfyngedig dros dro'n wael. Roedd y trefniadau newydd wedi dod i rym yn hwyr ym mis 
Gorffennaf 2016 oherwydd diffyg staff ac roedd disgwyl iddynt ddod i ben ym mis Medi. 
Roedd mynediad i gyflogaeth ac addysg wedi ei haneru i bum niwrnod bob pythefnos ac 
roedd datgloi a phresenoldeb mewn gweithgareddau wedi dod yn fwy rhagweladwy. Fodd 
bynnag, pan nad oedd carcharorion yn gallu mynychu cyflogaeth neu addysg, gallent dreulio 
cyn lleied ag awr a hanner allan o'u celleodd mewn 24 awr yn nodweddiadol. Gallai rhai 
carcharorion gael eu cloi yn eu celloedd am hyd at 27 awr, gan ddod allan am gyfnod byr i 
gasglu pryd o fwyd (gweler prif argymhelliad S47). 

3.2 Pan oedd carcharorion yn mynychu gwaith ac addysg, gallent dreulio tuag wyth awr y tu allan 
i'w celloedd, gan gynnwys tua 90 munud o gymdeithasu. Fodd bynnag, roeddem wedi arsylwi 
nad oedd gweithgareddau a amserlennwyd wedi eu cynnal bob amser. 

3.3 Roedd ein gwiriad cofrestr yn ystod y diwrnod gwaith yn dangos bod 46% o'r carcharorion 
yn cael eu cloi yn eu celloedd. Roedd mynediad i ymarfer corff yn yr awyr agored, ond ar 
gyfer rhai adenydd roedd hyn am hanner awr yn unig y diwrnod. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
12 Mae amser y tu allan i'r gell, yn ogystal â 'gweithgarwch pwrpasol' yn cynnwys unrhyw amser y mae carcharorion y tu 

allan i'w celloedd i gymdeithasu neu ddefnyddio cyfleusterau cymunedol i gael cawod neu wneud galwadau ffôn. 
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Dysgu a sgiliau a gweithgareddau gwaith 

Canlyniadau disgwyliedig: 
Bod yr holl garcharorion yn gallu cymryd rhan mewn gweithgareddau pwrpasol sydd o 
les iddynt ac yn eu gwneud yn fwy cyflogadwy.  Bod carcharorion yn cael eu hannog a’u 
galluogi i ddysgu yn ystod ac wedi eu dedfryd.  Bod y ddarpariaeth ar gyfer dysgu a 
sgiliau a gwaith o safon dda ac yn diwallu anghenion yr holl garcharorion yn effeithiol. 

3.4 Gwnaeth Estyn13 yr asesiadau canlynol am y ddarpariaeth ar gyfer dysgu a sgiliau a gwaith: 
 
Effeithiolrwydd cyffredinol dysgu a sgiliau a gwaith:   Da 

 
Cyflawniadau carcharorion sy’n ymgymryd â dysgu a sgiliau a gwaith:  Da 

 
Ansawdd y ddarpariaeth ar gyfer dysgu a sgiliau a gwaith, gan gynnwys ansawdd  
addysgu, hyfforddi, dysgu ac asesu      Da 

 
Arweinyddiaeth a rheolaeth ar ddysgu a sgiliau a gwaith:   Da 

Rheolaeth ar ddysgu a sgiliau a gwaith 

3.5 Yn gyffredinol, roedd rheolaeth ar ddysgu a sgiliau'n dda.  Roedd proffil a blaenoriaeth dysgu 
a sgiliau wedi eu codi ac roedd cynllunio addysg a gweithgareddau gwaith wedi gwella. Roedd 
pennaeth dysgu a sgiliau â chysylltiadau da â'r arweinydd ar gyfer dysgu a sgiliau yng 
nghlwstwr Cymru, a oedd wedi gwella cynllunio ac wedi helpu'r carchar i feincnodi ei 
berfformiad yn erbyn carchardai eraill.  

3.6 Roedd gweithdrefnau i sicrhau ansawdd data rheoli'n dda ac roedd eu cywirdeb wedi gwella. 
Fodd bynnag, roedd y system gwybodaeth rheoli'n storio amrywiaeth gyfyngedig o ddata, a 
oedd yn rhwystro arddangos llwyddiannau staff a charcharorion. 

3.7 Roedd dadansoddiad anghenion defnyddiol wedi ei gynnal, gan wneud defnydd da o 
wybodaeth y farchnad waith. Roedd y canfyddiadau wedi rhoi gwybodaeth i ddatblygu'r 
cwricwlwm i gynnwys hyfforddiant galwedigaethol mewn sgiliau cyflwyno radio a barista. 

3.8 Roedd rheolwyr yn defnyddio hunan-asesiad cynhwysfawr, drwy werthuso'n dda i gynllunio a 
blaenoriaethu gwella ansawdd. Roedd gan staff gymwysterau da ac roedd gan y rhan fwyaf 
gyfleoedd da i ddatblygu eu sgiliau. Fodd bynnag, roedd rhai staff allweddol yn rhan amser ac 
roedd rhai'n agosáu at ymddeol. Nid oedd unrhyw gynllun olyniaeth i sicrhau na fyddai'r 
proffil staff hwn yn effeithio ar garcharorion yn anffafriol. 

3.9 Roedd gan ystafelloedd dosbarth a gweithdai offer o safon dda, gyda mynediad i offer dysgu a 
thechnoleg fodern. 

3.10 Nid oedd effaith dysgu a sgiliau ar ganlyniadau carcharorion yn dilyn eu rhyddhau wedi eu 
gwerthuso. 

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

3.11 Dylai'r system gwybodaeth rheolaeth ar ddysgu a sgiliau fesur perfformiad pob 
carcharor a staff addysgu. 

3.12 Dylid gwerthuso effaith dysgu a sgiliau ar ymddygiad troseddu carcharorion a 
dylid gwerthuso cyflogadwyedd wrth adael y carchar. 

Darpariaeth gweithgareddau 

3.13 Roedd nifer y lleoedd gweithgarwch wedi cynyddu i 750 ac roedd digon o leoedd i bob 
carcharor gael gwaith defnyddiol i'w wneud.  Roedd 26 o garcharorion yn unig yn ddi-waith, 
er yn ystod y drefn dros dro roedd gormod o garcharorion yn treulio gormod o amser heb 
waith i'w wneud (gweler prif argymhelliad S47). 

3.14 Roedd ehangder y ddarpariaeth yn dda ac wedi gwella ymhellach ers yr arolygiad diwethaf. Er 
enghraifft, roedd carcharorion nawr yn cwblhau cwrs hyfforddi 'gwaith ffyrdd a stryd 
newydd'. Roedd y gwelliannau hyn yn adlewyrchu anghenion y farchnad waith leol. 

3.15 Roedd diben i bron pob gweithgarwch ac roeddent yn rhoi sgiliau cysylltiedig â gwaith da i 
garcharorion. Roedd y rhain yn cynnwys cyfleoedd gwerthfawr i garcharorion ddatblygu 
sgiliau ysgogiadol a chynyddu eu hyder a'u hunan-barch. 

3.16 Roedd dyrannu gweithgareddau wedi gwella ers yr arolygiad diwethaf. Roedd pob carcharor 
yn cwblhau asesiad cychwynnol trylwyr o fewn yr wythnos gyntaf a oedd yn nodi eu 
hanghenion, diddordebau a lefelau llythrennedd a rhifedd.  Roedd hyn yn hwyluso dyrannu 
gweithgareddau'n gyflym i garcharorion. 

3.17 Nid oedd systemau i reoli presenoldeb yn ddigon cadarn. Mewn sawl gweithdy a dosbarth, 
roedd carcharorion yn cyrraedd yn hwyr, a oedd yn effeithio ar gynllunio sesiynau ac yn 
amharu ar gynnydd dysgu carcharorion eraill.  

3.18 Roedd cyfraddau tâl yn cynnig system foddhaol o gymhellion a bonysau. 

Ansawdd y ddarpariaeth 

3.19 Roedd carcharorion yn derbyn cyfweliadau arweiniad yn ystod ymsefydlu a oedd yn eu 
galluogi i ystyried sut gallai'r cyfleoedd a gynigir fod o fantais iddynt wrth eu rhyddhau. Roedd 
yr amrywiaeth eang o weithgareddau dysgu a galwedigaethol wedi eu cynllunio mewn unedau 
bach y gellid eu cyflawni'n gyflym. Roedd hyn yn cwrddd ag anghenion carcharorion tymor 
byr yn dda. 

3.20 Roedd yr athrawon yn adnabod ac yn deall y carcharorion yn dda ac yn cynllunio sesiynau fel 
eu bod yn datblygu sgiliau, hunan-hyder ac ysgogiad i ddysgu. Roedd addysgu o safon dda'n 
gyson ac roedd y sesiynau'n cael eu cyflwyno ar gyflymder da i ymgysylltu carcharorion ac 
annog dysgu. Roedd athrawon a goruchwylwyr yn defnyddio sgiliau cwestiynu da yn y rhan 
fwyaf o sesiynau ac yn gwrando ar garcharorion i wella cynllunio sesiynau. Roedd staff yn 
gwneud defnydd da o senarios bywyd go iawn mewn iechyd a diogelwch i gynorthwyo 
dealltwriaeth carcharorion. 

3.21 Roedd gwersi Saesneg ar gyfer siaradwyr ieithoedd eraill (ESOL) wedi eu cynllunio'n dda ac 
yn canolbwyntio ar ynganu a geirfa. Roedd llawer o staff yn gosod llythrennedd, rhifedd a 
llythrennedd digidol yn dda i mewn i ddysgu carcharorion ac roedd sesiynau cerddoriaeth yn 
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arbennig o effeithiol i addysgu amrywiaeth eang o sgiliau hanfodol.  Mewn ychydig o achosion, 
roedd staff yn dibynnu'n ormodol ar daflenni gwaith. 

3.22 Roedd ystafelloedd dosbarth a gweithdai'n amgylcheddau tawel lle roedd dysgwyr yn teimlo'n 
ddiogel ac roedd ymddygiad yn dda. Roedd mentoriaid cefnogol yn helpu i ysgogi a chefnogi 
carcharorion i ddysgu yn y dosbarth. Mewn gweithdai roedd ganddynt rôl oruchwyliol a 
hyfforddi bwysig, er nad oedd digon o gyfleoedd iddynt ennill achrediad ar gyfer y sgiliau hyn. 
Roedd y rhan fwyaf o garcharorion yn cynhyrchu gwaith o safon uchel ac yn ymfalchïo yn eu 
cyflawniadau. 

Cyflawniadau addysgol a galwedigaethol 

3.23 Roedd y raddfa lwyddo gyffredinol ar gyfer pob cwrs yn 2015 i 2016 yn dda. Yn 82%, roedd 
yn 14% yn uwch na dangosydd perfformiad allweddol Gwasanaeth Cenedlaethol Rheoli 
Troseddwyr Cymru. Roedd bron pob dysgwr a oedd wedi cwblhau cwrs yn ennill tystysgrif 
am unedau credyd neu gymhwyster. 

3.24 Roedd cwblhau cyrsiau galwedigaethol yn llwyddiannus yn 86%, cyrsiau heb fod yn 
alwedigaethol yn 96% a chyrsiau cyflogadwyedd yn 97%. Roedd y rhain 18%, 28% a 29% yn eu 
trefn uwchben y meincnod.  

3.25 Roedd tua thri chwarter y dysgwyr yn ennill unedau credyd ar gyrsiau sgiliau hanfodol, 
gwelliant arwyddocaol o tua hanner yn yr arolygiad diwethaf. Fodd bynnag, yn 2015 i 2016 
roedd canlyniadau mewn rhifedd yn is na'r rhai hynny ar gyfer llythrennedd. 

3.26 Roedd amrywiaeth y cymwysterau a thystysgrifau credyd yn briodol ar gyfer natur dros dro'r 
boblogaeth. Roedd llawer o garcharorion yn ennill nodau dysgu a oedd yn datblygu eu sgiliau 
astudio, hunan-barch, hyder ac agweddau tuag at ddysgu ac yn eu paratoi'n effeithiol ar gyfer 
y cam nesaf o ddysgu neu hyfforddi i ddibenion cyflogaeth. 

3.27 Roedd asesisad cychwynnol carcharion yn effeithiol ac roedd llawer o athrawon yn dilyn hyn 
gydag asesiad mwy manwl. Roedd cynlluniau dysgu carcharorion yn cynnwys nod dysgu 
roedd carcharorion yn ei gosod ac yn ei hadolygu'n wythnosol, a oedd yn eu gwneud yn 
berthnasol i'r unigolyn. Nid oedd rhai o'r nodau hyn yn ddigon penodol neu'n cysylltu'n dda â 
chanlyniadau asesu. 

3.28 Lle roedd cefnogaeth llythrennedd a rhifedd sylfaenol yn cael ei darparu, roedd carcharorion 
yn ennill sgiliau gwerthfawr, ond nid oedd gan bob carcharor fynediad cyfartal i'r gefnogaeth 
hon. Roedd carcharorion mewn dosbarthiadau Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill 
(ESOL) yn datblygu eu sgiliau'n dda ac yn ennill dealltwriaeth o derminoleg a threfnau carchar 
a oedd yn eu helpu i ymgartrefu'n gyflym i fywyd carchar. 

3.29 Roedd gan gyfleoedd i garcharorion ddysgu am agweddau lles emosiynol le amlwg mewn 
cyrsiau dysgu a sgiliau a strwythurwyd yn dda ar ddatblygiad personol. Roedd gan hyn effaith 
arwyddocaol ar hunan-ymwybyddiaeth a hunan-barch carcharorion. Er enghraifft, roedd 
carcharorion ar y cyrsiau 'Adnoddau ar gyfer Newid' a 'Choncro'r Felan' yn disgrifio sut 
roedd y cwrs wedi eu helpu i ddatblygu strategaethau gwerthfawr i ddeall a rheoli eu 
hemosiynau ac ymddygiad. 
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Llyfrgell 

3.30 Roedd prif lyfrgell y carchar yn cynnwys amrywiaeth dda o lyfrau ac adnoddau. Roedd dewis 
priodol o ddeunydd i apelio at garcharorion, gan gynnwys cylchgronau, nofelau a llyfrau 
cyfair. 

3.31 Roedd stoc y llyfrgell yn cynnwys deunydd ar gyfer cefnogaeth Saesneg ar gyfer Siaradwyr 
Ieithoedd Eraill, llyfrau darllen i'r rhai oedd yn dechrau darllen a charcharorion oedd angen 
print hygyrch. Roedd dewis priodol o ddeunydd yn y Gymraeg ac roedd llyfrau cyfair yn 
ymwneud â Chymru a'i diwylliant. 

3.32 Roedd gan garcharorion gyfleoedd i ofyn am lyfrau gan wasanaethau llyfrgell yr awdurdod 
lleol ac roedd y rhain yn cyrraedd yn syth. Roedd stoc llyfrgell ostyngol ar gael ar ddwy o'r 
adenydd. Nid oedd gan garcharorion fynediad cyfartal i'r llyfrgell ac roedd rhai carcharorion 
yn gallu benthyg a chyfnewid llyfrau'n fwy aml nag eraill. 

Argymhelliad 

3.33 Dylai fod gan pob carcharor fynediad cyfartal i'r llyfrgell. 

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 man diogel a gweddus. 

3.34 Roedd yr amrywiaeth o gyfleusterau addysg gorfforol yn briodol ac yn cynnwys dwy gampfa, 
neuadd chwaraeon a maes chwarae pob tywydd. Roedd amrywiaeth eang o chwaraeon yn 
cael eu cynnig, gan gynnwys pêl-fasged, rygbi, pêl-foli a chriced. Roedd ierdydd ymarfer corff 
yn cynnwys offer ymarfer corff i hybu gweithgarwch corfforol. Roedd y tîm ymarfer corff yn 
trefnu cystadlaethau rhwng yr adenydd ychydig o weithiau'r flwyddyn. Roedd timau o staff a 
charcharorion wedi chwarae pêl-droed gyda sefydliad ffydd lleol. 

3.35 Gallai pob carcharor fynychu ymarfer corff o leiaf dair gwaith yr wythnos ac roedd tua 
hanner y carcharorion yn defnyddio'r cyfleusterau'n rheolaidd. O dan y drefn dros dro roedd 
y nifer o sesiynau ymarfer corff yn amrywio'n ormodol rhwng adenydd ac roedd cymryd rhan 
mewn chwaraeon wedi cael ei effeithio (gweler prif argymhelliad S47). 

3.36 Roedd darpariaeth ar gyfer carcharorion o bob oed a lefelau ffitrwydd yn dda. Roedd gan 
gyrsiau arbenigol gwerthfawr effaith gadarnhaol ar iechyd carcharorion hŷn, y rhai hynny â 
chyflyrau meddygol a'r rhai hynny oedd yn dymuno colli pwysau.  Roedd y cyrsiau hyn yn 
boblogaidd gyda charcharorion ac roedd gormod o garcharorion am eu mynychu. Roedd 
darpariaeth ar gyfer carcharorion ag anableddau corfforol neu anawsterau dysgu wedi eu 
tanddatblygu. 

3.37 Roedd sgrinio iechyd a ffitrwydd carcharorion yn drwyadl. Roedd y timau gofal iechyd ac 
ymarfer corff yn gweithio gyda'i gilydd i asesu cyflwr meddygol carcharorion cyn iddynt 
gymryd rhan mewn gweithgareddau ymarfer corff. 

3.38 Roedd carcharorion yn derbyn sesiwn ymsefydlu ddefnyddiol i ymarfer corff o fewn yr 
wythnos gyntaf wedi cyrraedd, gan gynnwys gwybodaeth am fanteision deiet iach, defnyddio 
offer yn ddiogel a dulliau diogel o hyfforddi.  Roedd staff ymarfer corff hefyd yn darparu 
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hyfforddiant trin â llaw i bob carcharor a oedd yn hwyluso eu dyrannu i gyflogaeth a 
hyfforddiant. 

3.39 Roedd llawer o garcharorion yn siarad am bwysigrwydd dull byw iach ac roeddent yn 
frwdfrydig am y cwrs colli pwysau. Roeddent wedi eu hysgogi i gyflawni targedau heriol i 
wella ymhellach. Roedd llawer o garcharorion yn cymryd rhan mewn sesiynau ymarfer corff 
yn frwdfrydig, gan gynnwys sesiwn hyfforddiant cylchol anodd. 

Argymhelliad 

3.40 Dylid trefnu sesiynau ymarfer corff penodedig ar gyfer carcharorion ag 
anableddau. 
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Section 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 ailsefydlu’n sail i waith y carchar cyfan, wedi’i ategu gan 
bartneriaethau strategol yn y gymuned a gwybodaeth o asesiadau o risg ac angen y 
carcharor. Bod cynllunio da yn sicrhau pontio di-dor i’r gymuned. 

4.1 Roedd strategaeth a chynllun gweithredu lleihau aildroseddu, yn seiliedig ar y saith llwybr a 
llwybr cyn-aelodau o'r lluoedd arfog ychwanegol. Roedd cynnydd cyfredol i weithredu'r 
strategaeth yn cael ei drafod mewn cyfarfodydd rheolaidd, ond roedd camau gweithredu 
wedi eu nodi a'u cofnodi'n unig yn ddiweddar. Roedd yr uned rheoli troseddwyr (OMU) 
wedi ei rheoli ar wahân ac nid oedd yn cael ei chynrychioli yn y cyfarfodydd hyn. Roedd, felly, 
gysyslltiadau cyfyngedig rhwng rheoli troseddwyr a'r gwaith ymarferol o ailsefydlu a oedd yn 
cael ei ddarparu gan Ymddiriedolaeth San Giles ar ran y cwmni ailsefydlu cymunedol (CRC), 
Working Links.  Roedd staff y ddwy adran wedi dechrau cwrdd, ond hyd yn hyn heb fod yn 
rheolaidd.  

4.2 Nid oedd staff yr Uned Rheoli Troseddwyr wedi eu lleoli gyda'r Cwmni Ailsefydlu 
Cymunedol, ac roedd timau arbeingol o staff gweinyddol, goruchwylwyr troseddwyr, staff 
categoreiddio a dosbarthu i gyd yn gweithio mewn ystafelloedd ar wahân. Roedd rheolwyr a 
staff yn mynd allan o'u ffordd, gyda llwyddiant rhesymol, i wella cyfathrebu ond roedd y 
rhwystrau hyn yn rhwystro gwaith cydgysylltiedig i gyflawni'r canlyniadau gorau i'r 
carcharorion a'r cyhoedd.  

4.3 Roedd pwyslais priodol ar gwblhau adnodd sgrinio sylfaenol da mewn dalfa ar gyfer materion 
ailsefydlu. Roedd y diffyg cydgysylltiad yn atal y sgrinio rhan 1 gan oruchwylwyr troseddwyr 
rhag cysylltu'n dda â'r sgrinio rhan 2 a oedd yn cael ei gynnal ychydig o ddyddiau'n 
ddiweddarach gan staff y Cwmni Ailsefydlu Cymunedol. 

4.4 Roedd saith deg y cant o garcharorion yng Nghaerdydd am dri mis neu lai, a oedd yn ei 
gwneud yn anodd i gyflwyno ymyriadau a oedd yn mynd i'r afael ag ymddygiad troseddol, er 
bod peth gwaith un i un yn cael ei wneud gan staff y Cwmni Ailsefydlu Cymunedol. Ni 
chafwyd unrhyw ddadansoddiad o anghenion adsefydlu'r boblogaeth, ond roedd canolbwynt 
priodol ar feysydd pwysig ar gyfer carcharorion byr dymor, megis tai, cyflogaeth a rheoli 
arian, gydag amrywiaeth eang o sefydliadau cymunedol yn cymryd rhan. Roedd anghenion 
ailsefydlu carcharorion ar remánd ac ar ddedfrydau byr yn cael eu bodloni'n briodol gan 
ymgysylltiad y Cwmni Ailsefydlu Cymunedol ar ddechrau a thua diwedd y ddedfryd. Ychydig 
oedd yn cael ei wneud i leihau'r risg o aildroseddu gan garcharorion gyda dedfrydau o sawl 
mis, nad oedd yn cael eu symud i unman arall, ond ar gyfer addysg a gwaith. 

Argymhelliad 

4.5 Dylai pob aelod o staff ailsefydlu weithio mewn cydweithrediad agos, a chyn 
belled â phosibl yn agos iawn, i sicrhau'r canlyniadau gorau i leihau'r risg o 
garcharorion yn aildroseddu. 
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Rheoli troseddwyr a chynllunio 

Canlyniadau disgwyliedig: 
Bod cynllun dedfryd gan bob carcharor sy'n seiliedig ar asesiad risg ac angen yr unigolyn, 
a gaiff ei adolygu’n rheolaidd a’i weithredu drwy gydol ei amser yn y ddalfa ac wedi 
hynny.  Bod carcharorion, ynghyd â’r holl staff perthnasol, yn cymryd rhan wrth lunio ac 
adolygu cynlluniau.  

4.6 Roedd staff rheoli troseddwyr yn gweithio'n galed, ond roedd eu heffeithiolrwydd wedi ei 
danseilio gan fod y rhan fwyaf o oruchwylwyr troseddwyr mewn gwisg yn cael eu 
hailgyfeirio'n aml.  Nid oedd yn anarferol i un yn unig o'r wyth goruchwylydd fod ar gael ar 
gyfer gwaith rheoli troseddwyr ar unrhyw un diwrnod. Nid oeddent yn gallu cysylltu â 
charcharorion ar eu llwyth achosion yn rheolaidd, ond yn disgrifio eu gwaith fel bod yn 
adweithiol, yn codi tasgau hanfodol neu'n ymateb i geisiadau gan garcharorion. Roedd 
cymorthfeydd wythnosol yr Uned Rheoli Troseddwyr ar yr adenydd wedi bod yn 
newyddbeth da, ond roeddent wedi dod i ben oherwydd prinder staff.  

4.7 Roedd llwyth bach iawn wedi hel o asesiadau systemau asesu troseddwyr (OASys) er clod i 
staff yr Uned Rheoli Troseddwyr. Roedd ansawdd yr asesiadau hyn, adolygiadau risg 'haen 1' 
yn ogystal ag asesiadau llawn 'haen 3' yn anwastad. Yn y sampl a ddadansoddwyd gennym, nid 
oedd goruchwylwyr carchar a phrawf wedi defnyddio'r holl wybodaeth berthnasol a oedd ar 
gael, yn arbennig o ffynonellau prawf.  

4.8 Roedd peth sicrhau ansawdd o asesiadau systemau asesu troseddwyr (OASys), cynlluniau 
dedfyd a chynlluniau rheoli risg, ond roedd ei gwmpas yn gyfyngedig. Nid oedd nifer o'r 
cynlluniau unigol a archwiliwyd gennym yn gosod amcanion a thargedau priodol i'r cam yn 
nedfryd y carcharor a'i amgylchiadau personol.   

4.9 Yn ystod y naw mis blaenorol, roedd 166 o geisiadau wedi eu gwneud am gyrffyw cyfyngu i'r 
cartref (HDC), roedd 80 wedi eu cymeradwyo, canran ddwywaith mor uchel ag yn yr 
arolygiad blaenorol. Roedd staff yn adrodd am oedi mewn derbyn ymatebion i geisiadau am 
wybodaeth oedd yn berthnasol i Gyrffyw Cyfyngu i'r Cartref (HDC) gan staff prawf 
cymunedol a Chwmnïau Ailsefydlu Cymunedol. 

Argymhelliad 

4.10 Dylai tîm digyfnewid o oruchwylwyr troseddwyr, digon mewn nifer i gwrdd â'r 
angen, wneud y gwaith craidd o asesu carcharorion unigol a chynllunio i safon 
resymol. 

Amddiffyn y cyhoedd  

4.11 Roedd materion amddiffyn y cyhoedd yn cael eu nodi a'u rheoli'n gyson wrth gyrraedd yn y 
carchar ac wrth iddynt godi. Roedd hyn yn dibynnu ar allu staff a rheolwyr unigol, ac roedd 
llywodraethu cyfyngedig yn unig ar y strwythurau a'r systemau ynghlwm. Roedd cofnodion 
cyfarfodydd rheolaidd rheoli risg rhwng adrannau'n ond yn cofnodi trafodaeth am 
garcharorion unigol oedd yn herio rheolaeth, er bod y polisi cyhoeddedig yn cynnwys y 
swyddogaethau llywodraethu priodol.  

4.12 Roedd carcharorion oedd yn gymwys ar gyfer mesurau amddiffyn y cyhoedd wrth eu 
rhyddhau o dan MAPPA (trefniadau amlasiantaethol ar gyfer amddiffyn y cyhoedd) yn cael eu 
nodi'n syth ac roedd gan staff a rheolwyr yr Uned Rheoli Troseddwyr rôl weithredol mewn 
cyfarfodydd rheoli risg cymunedol.  Roedd cyflawni goblygiadau trefniadau amlasiantaethol ar 
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gyfer amddiffyn y cyhoedd (MAPPA) yn fwy anodd gyda charcharorion o Loegr, y cafwyd 
dylifiad ohonynt yn ystod yr wythnosau diweddar. 

Argymhelliad 

4.13 Dylai'r pwyllgor rheoli risg rhwng adrannau ddarparu llywodraethu systemau a 
phrosesau amddiffyn y cyhoedd, yn unol â'r polisi cyhoeddedig. 

Categoreiddio 

4.14 Nid oedd effeithiau aflonyddol drafftiau wedi eu gorlenwi ar gynnydd carcharorion bellach yn 
broblem, gan nad oedd trosglwyddiadau grŵp allan o Gaerdydd yn digwydd mwyach ar fyr 
rybudd. Roedd prosesau categoreiddio ac ailgategoreiddio yn cael eu cynnal yn effeithiol, ac 
roedd ffurflenni addas wedi eu llunio'n lleol fel bod carcharorion yn gwneud eu 
cynrychiolaethau eu hunain i'r bwrdd. Roedd staff yr Uned Rheoli Troseddwyr yn cyflwyno'r 
ffurflenni hyn i'r carcharorion, ac yn rhoi cefnogaeth briodol i'r rhai hynny a oedd yn ei chael 
yn anodd ysgrifennu cyflwyniadau. Tan yn ddiweddar, bu cofnod cryf o benderfyniadau mewn 
pryd ynghylch ailgategoreiddio yn ogystal â Chyrffyw Cyfngu i'r Cartref (HDC); nid oedd hyn 
wedi ei wneud i'r un graddau yn ystod yr haf oherwydd prinder staff. 

Carcharorion ar ddedfryd amhenodol 

4.15 Roedd nifer y carcharorion dedfryd oes wedi gostwng o 60 i 16 ers yr arolygiad blaenorol. 
Roedd swyddog prawf yn cadw mewn cysylltiad â'r dynion hyn, ac yn cyflwyno ymyriadau byr 
un i un ar bynciau megis rheoli dicter. Ychydig iawn arall oedd ar gael i gefnogi cynnydd drwy 
eu dedfryd. Roedd rhai carcharorion yn aros yng Nghaerdydd oherwydd bod rheolwyr 
troseddwyr wedi penderfynu mai dyna'r dewis gorau iddynt wneud cynnydd oherwydd eu 
bod yn agos at eu teulu neu bod ffactorau eraill perthnasol i leihau risg. 

4.16 Roedd un deg saith o ddynion ar ddedfrydau amhenodol ar gyfer amddiffyn y cyhoedd. 
Dywedodd staff yr Uned Rheoli Troseddwyr nad oedd trefniant newydd i'w trosglwyddo i 
Garchar Ei Mawrhydi y Parc wedi dod i rym eto.  

Argymhelliad 

4.17 Ni ddylid cadw carcharorion sy'n cael eu carcharu er mwyn amddiffyn y cyhoedd 
(IPP) yng Ngharchar Ei Mawrhydi a Sefydliad Troseddwyr Ifanc Caerdydd oni bai 
bod cyfleoedd clir i weithio ar leihau risg aildroseddu. 

Cynllunio ar gyfer ailintegreiddio 

Canlyniadau disgwyliedig: 
Bod anghenion carcharorion ar gyfer ailsefydlu’n cael eu trafod cyn eu rhyddhau. Bod 
ymateb amlasiantaethol effeithiol yn cael ei ddefnyddio i ddiwallu anghenion penodol 
pob un o’r carcharorion er mwyn sicrhau’r llwyddiant mwyaf posibl wrth eu 
hailintegreiddio â’r gymuned. 

4.18 Roedd Cwmni Ailsefydlu Cymunedol Cymru, Working Links, yn cael ei gynrychioli yn y 
carchar gan Ymddiriedolaeth San Giles. Roedd ei weithwyr achos wedi eu lleoli yng nghanol 
yr ardaloedd preswyl ac yn hygyrch iawn i garcharorion. Yn ystod yr wythnosau diweddar, er 
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gweithio'n galed, nid oedd goruchwylwyr troseddwyr wedi gallu cadw i fyny â sgrinio dalfa 
sylfaenol, oherwydd bod rhaid iddynt flaenoriaethu amddiffyn y cyhoedd a gwaith asesu risg. 
Roedd pob carcharor yn derbyn sgrinio dalfa cychwynnol i gwrdd ag anghenion ymarferol 
dybryd nad oedd yn gallu aros a chynllun ailsefydlu gan y Cwmni Adsefydlu Cymunedol. 
Roedd hyn yn brif welliant ers yr arolygiad blaenorol. 

4.19 Roedd ymgynghorwyr cefnogol yn gweithio'n effeithiol i gefnogi carcharorion tuag at 
ailsefydlu, yn arbennig wrth ddangos y ffordd iddynt at lety a gwasanaethau eraill. Roedd yr 
ymgynghorwyr yn derbyn hyfforddiant strwythuredig tuag at CGC lefel 3, ac roedd lefel yr 
hyfforddi a goruchwylio eu gwaith gan aelod staff y Cwmni Ailsefydlu Cymunedol yn dda 
iawn.  Roeddent ar gael i garcharorion ar bob cam o fodylau derbyn ac ailsefydlu a 
gyflwynwyd ar y cyd yn ystod 12 wythnos olaf y ddedfryd. Roedd eu gwaith yn aros yn 
effeithiol er ei fod wedi ei gyfyngu i awr y dydd yn fuan cyn yr arolygiad. 

Llety 

4.20 Roedd gweithwyr San Giles yn gweld pob carcharor newydd yn ystod ymsefydlu. Roedd 
carcharorion â phroblemau llety'n cael eu trin yn gyflym. Roedd gwasanaethau llety'n dda ac 
yn cynnwys cadw a rhoi'r gorau i denantiaethau, budd-dal tai a cheisiadau am lety cyn 
rhyddhau. Roedd cymorthfeydd rheolaidd yn cael eu cynnal ledled y carchar i gynghori 
carcharorion ac i nodi newidiadau mewn amgylchiadau. Roedd pob carcharor yn cael eu 
gweld eto 12 wythnos cyn eu rhyddhau i nodi a mynd i'r afael ag unrhyw newidiadau mewn 
amgylchiadau. Roedd gan y tîm gysylltiadau â grwpiau cefnogi tai cymunedol ledled y 
rhanbarth ac yn cynnig amrywiaeth o help ymarferol, gan gynnwys atgyfeiriadau at 
wasanaethau cefnogi tenantiaeth gymunedol a gwasanaethau cynghori ôl-ddyledion tenantiaid. 
Roedd rhaglen ddwy awr yn cynnig cyngor ac arweiniad ar faterion tenantiaeth. Roedd 
cyfathrebu gyda'r Uned Rheoli Troseddwyr (OMU) yn dda. Dywedodd y Cwmni Ailsefydlu 
Cymunedol (CRC) fod 87% o garcharorion wedi eu rhyddhau i lety sefydlog. 

Addysg, hyfforddiant a chyflogaeth 

4.21 Cyn gadael y carchar, roedd carcharorion iau yn cael cynnig cyngor gan ymgynghorydd Gyrfa 
Cymru, a oedd yn eu helpu i gynllunio eu camau nesaf. Fodd bynnag, roedd ymwybyddiaeth 
nifer o garcharorion o gyfleoedd yn y gymuned yn rhy gyfyngedig o lawer i wneud 
penderfyniadau ar sail gwybodaeth. 

4.22 Roedd gan y carchar gysylltiadau da â grwpiau cymunedol a chyflogwyr, ac roedd yn annog 
cyflogwyr potensial i ymgysylltu a'r carchar. Roedd hyn yn galluogi ychydig o garcharorion i 
wneud cynnydd, er enghraifft, o ddosbarthiadau cynnal a chadw trac rheilffordd i mewn i 
gyflogaeth debyg. Roedd y sgiliau roedd carcharorion yn eu hennill mewn gweithdai 
galwedigaethol yn eu paratoi'n rhesymol o dda ar gyfer byd gwaith. 

4.23 Roedd y Cwmni Ailsefydlu Cymunedol (CRC) yn gweithio'n dda gyda staff Canolfan Byd 
Gwaith i helpu carcharorion i ddod o hyd i swyddi gwag. Fodd bynnag, nid oedd gan y 
Cwmni Ailsefydlu Cymunedol (CRC) gysylltiadau digonol a oedd wedi eu datblygu'n dda â 
darparwyr addysg, hyfforddiant a chyflogaeth i helpu carcharorion wrth eu rhyddhau.  

Argymhelliad 

4.24 Dylai fod gan y Cwmni Ailsefydlu Cymunedol (CRC) gysylltiadau effeithiol â 
chyflogwyr a sefydliadau addysg bellach i gefnogi carcharorion wrth eu rhyddhau. 
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Gofal iechyd 

4.25 Roedd trefniadau iechyd cyn rhyddhau'n foddhaol. Roedd carcharorion yn cael eu gweld yn y 
dderbynfa cyn eu rhyddhau ac roedd meddyginiaeth yn cael ei rhoi iddynt i fynd adref gyda 
nhw. Roedd crynodebau rhyddhau yn cael eu hanfon drwy ffacs at feddygon teulu. Roedd 
cleifion â phroblemau iechyd meddwl parhaus yn amodol ar ddull y rhaglen ofal ac roedd 
llawer iawn o gyfathrebu â gwasanaethau cymunedol.14 Roedd trefniadau ar gyfer 
carcharorion ag anghenion diwedd oes mewn grym. 

Cyffuriau ac alcohol 

4.26 Roedd gweithio mewn partneriaeth rhwng y carchar a'r darparwyr gwasanaeth cyffuriau ac 
alcohol cymunedol wedi ei gryfhau. Roedd cronfa ddata rheoli achosion amlasiantaeth yn 
rhannu gwybodaeth rhwng yr heddlu, y carchar ac asiantaethau cymunedol. Roedd gweithwyr 
cyswllt carchar o'r gymuned yn cymryd rhan mewn cyfarfodydd adolygu clinigol i sicrhau bod 
triniaeth carcharorion yn para ar ôl eu rhyddhau. Cyn eu rhyddhau, roedd carcharorion yn 
derbyn gwybodaeth am leihau niwed, atal gorddos a sylweddau seicoweithredol newydd 
(NPS). Roedd cynllun rhyddhau drwy ofal manwl wedi ei gwblhau ac wedi rhyddhau roedd 
gwasanaeth 'cwrdd wrth y fynedfa' ar gael. 

Cyllid, budd-daliadau a dyledion 

4.27 Roedd Canolfan Byd Gwaith a chefnogwyr cefnogol yn darparu amrywiaeth lawn o gyngor 
budd-daliadau a chyflogaeth i garcharorion cyn eu rhyddhau ac yn sicrhau bod hawliadau ar 
gyfer budd-daliadau wedi eu cau a bod dyledion wedi eu setlo lle y bo'n briodol. Roedd 
carcharorion ar fin eu rhyddhau yn cael eu helpu i wneud hawliad fel nad oedd oedi mewn 
taliadau. Roedd Canolfan Byd Gwaith yn cynnal cyrsiau cyllido ac arian a chlinigau rheoli 
dyledion. Roedd Gwasanaethau Cynghori Arian yn cynghori carcharorion am ddyled mewn 
clinigau bob pythefnos. Nid oedd carcharorion yn gallu agor cyfrifon banc. 

Argymhelliad 

4.28 Dylid helpu carcharorion i agor cyfrif banc. 

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

4.29 Roedd y neuadd ymweld yn fawr, yn olau ac wedi ei hailaddurno'n ddiweddar, ac roedd yn 
cynnwys rhai cyfleusterau rhesymol.  Roedd y seddau gosodedig yn y brif neuadd yn 
anghyffoddus ac yn cyfyngu ar y nifer o ymwelwyr y gallai pob carcharor eu derbyn. Roedd 
amrywiaeth dda o fwyd poeth ac oer ar gael. Gallai ardal ar wahân ar gyfer carcharorion sy'n 
ymddwyn yn well gyda seddau mwy cyfforddus ddarparu lle i saith carcharor a 21 o 
ymwelwyr. Roedd ardal chwarae'r plant â digon o offer a staff. Roedd staff y carchar yn 
goruchwylio'r neuadd ymweliadau'n dda heb effeithio ar breifatrwydd.  Roedd y broses o 
ymgynghori gydag ymwelwyr yn dda.  Roedd yr Ymddiriedolaeth Cyngor Carchar a Gofal 
(PACT), elusen sy'n cefnogi carcharorion a'u teuloedd  yn cynnal fforymau wythnosol i 
ymwelwyr i gael adborth am eu profiad ymweld. Roedd yr Ymddiriedolaeth Cyngor Carchar 
a Gofal hefyd yn dosbarthu holiadur ymwelwyr blynyddol.  

                                                                                                                                                                      
14 Roedd y dull rhaglen gofal (CPA) yn system rheoli achosion a gyflwynwyd yn yr 1990au. Fe'i cynlluniwyd i sicrhau bod 

cleifion ag anhwylderau cymhleth neu seiciatrig parhaol yn cael eu monitro ac yn derbyn gofal. Roedd CPA Cymru yn 
efelychu CPA Lloegr.  
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4.30 Roedd ymweliadau'n cael eu cynnal bob prynhawn yn yr wythnos ac ar fore Sadwrn. Roedd y 
rhan fwyaf o ymweliadau'n cychwyn yn brydlon ac roedd ymwelwyr yn adrodd am brofiad da. 
Roedd staff yn gwrtais ac yn chwilio ymwelwyr a phlant yn sensitif. Roedd yr ystafell dal 
carcharorion yn frwnt, wedi ei goleuo a'i hawyru'n wael, ac roedd cadeiriau wedi eu torri a 
staeniau ar y waliau. Roedd carcharorion yn gwisgo bibiau adnabod yn ystod eu hymweliad, a 
oedd yn ddiangen. Roedd ymwelwyr yn ei chael yn anodd i gael ateb ar y llinell trefnu 
ymweliad ar y ffôn. Gallai ymwelwyr hefyd drefnu ymweliadau ar-lein neu gyda staff yn ystafell 
aros yr ymwelwyr ar ôl eu hymweliad.  Roedd yr ardal ymweliadau caeëdig yn rhy fach i roi 
lle i'r nifer uchel o garcharorion a oedd yn cyfyngu ar y nifer o ymweliadau roeddent yn gallu 
eu derbyn (gweler paragraff1.28). Nid oedd carcharorion remánd yn gallu cael ymwelwyr bob 
dydd. 

4.31 Roedd y gwaith ymgysylltu teulu gan yr Ymddiriedolaeth Cyngor Carchar a Gofal yn arloesol 
ac yn dda iawn. Roedd tîm o bedwar gweithiwr ymgysylltu teulu (FEW), gweithiwr chwarae 
therapiwtig ac arlwywr rhan amser wedi eu penodi. Roedd y tîm gweithwyr ymgysylltu 
teulu'n darparu gwasanaethau a rhaglenni i helpu carcharorion i gadw a gwella perthynas â'r 
teulu.  Roedd chwe ymyriad yn ystod y flwyddyn i Orffennaf 2016 wedi eu mynychu gan 211 
o garcharorion.  Roedd yr ymyriadau hyn yn cynnwys cwrs perthynas pedair wythnos a oedd 
yn canolbwyntio ar gyfathrebu, sgiliau rhianta, gwneud penderfyniadau a disgwyliadau realistig 
o fywyd teuluol wedi rhyddhau. Roedd gweithdy llythrennedd teuluol yn cael ei ddilyn gan 
ddiwrnod i'r teulu oedd yn cynnwys adrodd stori i'r plant. Roedd pob ymyriad wedi ei 
addasu i gwrdd ag anghenion y boblogaeth. Roedd gan yr Ymddiriedolaeth Cyngor Carchar a 
Gofal gysylltiadau cryf â'r adran gwasanaethau cymdeithasol leol ac roedd yn eiriol ar ran 
tadau yn y carchar wrth fynychu cyfarfodydd diogelu plant mewn angen yn y gymuned. 

4.32 Roedd yr Ymddiriedolaeth Cyngor Carchar a Gofal yn trefnu chwe diwrnod y flwyddyn i'r 
teulu yn ystod gwyliau'r ysgol. Roedd gan ddiwrnodau i'r teulu themâu ac roeddent yn 
cynnwys gweithgareddau i'r teulu cyfan gyda chanolbwynt ar chwarae, addysg, celf a 
chyfathrebu gyda phlant. Roedd bwyd yn rhad ac am ddim yn ystod diwrnodau i'r teulu. 
Roedd cyfyngiadau diogelwch yn briodol.  

Argymhelliad 

4.33 Dylai ardaloedd aros carcharorion fod yn lân ac wedi'u cynnal a'u cadw'n iawn. 

Agweddau, ffyrdd o feddwl ac ymddygiad 

4.34 Nid oedd unrhyw raglenni ymddygiad troseddu achrededig a dim gwaith ymwybyddiaeth o 
ddioddefwyr. Roedd y cyrsiau 'Adnoddau ar gyfer Newid' a 'Churo'r Felan' yn cael eu 
cyflwyno gan yr adran addysg ac roeddent yn llawn. Roedd carcharorion â dedfrydau dros 12 
mis yn debygol o symud i garchar hyfforddi lle gallent gwblhau cyrsiau. Ychydig iawn o waith 
am newid agweddau a mynd i'r afael ag ymddygiad troseddol oedd ar gael i garcharorion 
oedd â dedfrydau o lai na blwyddyn. 

4.35 Roedd gwaith gyda chyn-aelodau o'r lluoedd arfog wedi parhau i ddatblygu'n dda. Roedd 
amrywiaeth o sefydliadau perthnasol, gan gynnwys Cymdeithas y Milwyr, Morwyr, 
Awyrenwyr a'u Teuluoedd (SSAFA) 15, 'Llogi arwr' a 'Gofal ar ôl Ymladdfa' yn cymryd rhan 
mewn fforymau bore misol, a oedd yn cael eu gwerthfawrogi'n fawr gan sawl cyn-aelod o'r 
lluoedd arfog yn y carchar ac yn eu cysylltu â help mentora yn y gymuned wrth eu rhyddhau. 
Roedd swyddog y carchar yn dod i mewn yn wirfoddol ar ei ddiwrnod i ffwrdd i hwyluso 
hyn. 

                                                                                                                                                                      
15 Cymdeithas y Milwyr, Llongwyr, Awyrenwyr a Theuluoedd. 
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Argymhelliad 

4.36 Dylai fod gan y carchar gynllun rhesymegol ac ymarferol i gyflenwi rhaglenni sy’n 
briodol i’w boblogaeth ac yn cwrdd ag anghenion cydnabyddedig.  (Argymhelliad a 
ailadroddwyd 4.67) 

Arfer da 

4.37 Roedd fforwm misol, a oedd yn cynnwys asiantaethau lleol a chenedlaethol a oedd yn cefnogi cyn-
aelodau o'r lluoedd arfog, yn helpu cyn-aelodau o'r lluoedd arfog i baratoi ar gyfer bywyd adeiladol ar 
ôl y carchar. 
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Section 5. Crynodeb o argymhellion ac arfer 
da 

Mae rhestr isod o’r argymhellion ac enghreifftiau o arfer da a ailadroddir a newydd sydd yn yr 
adroddiad hwn. Mae'r cyfeirnodau mewn cromfachau ar ddiwedd pob un yn cyfeirio at leoliad y 
paragraff yn y prif adroddiad, ac yn yr adroddiad blaenorol lle mae argymhellion wedi'u hailadrodd. 

Prif argymhellion  I’r llywodraethwr 

5.1 Dylai rheolwyr sicrhau gwaith trwyadl a chydgysylltiedig i fynd i'r afael ag argaeledd cyffuriau 
yn y carchar. Dylid rhoi cynllun gweithredu lleihau cyflenwad manwl mewn grym a'i 
integreiddio â'r strategaeth cyffuriau. (S44) 

5.2 Dylai celloedd gael eu cyflenwi'n iawn gyda llenni, sgriniau tŷ bach, cabinetau y gellid eu cloi a 
matresi.  Dylai celloedd a chawodydd gael eu hawyru'n gywir.  Dylai carcharorion fod yn gallu 
cael cyflenwad rheolaidd o ddillad a dillad gwely glân.  (S45) 

5.3 Dylai llywodraethu a goruchwyliaeth rheolaeth o amrywiaeth sicrhau bod anghenion yr holl 
garcharorion â nodweddion gwarchodedig wedi eu nodi, eu hasesu a'u bodloni, ac yr eir i'r 
afael â thystiolaeth o wahaniaethu potensial yn syth. (S46) 

5.4 Dylai carcharorion dreulio'r diwrnod gwaith y tu allan i'w celloedd, gyda mynediad da i 
weithgarwch a chymdeithasu pwrpasol. Dylent hefyd gael amser i ymwneud â'u hanghenion 
domestig ac o leiaf un awr o ymarfer yn yr awyr agored bob dydd. (S47) 

Argymhellion               I'r llywodraethwr 

Llysoedd, hebryngwyr a throsglwyddo 

5.5 Dylai carcharorion gael eu dal yng nghelloedd y llysoedd am gyfnod mor fyr â phosibl.  1.4, 
argymhelliad a ailadroddir 1.6) 

Y dyddiau cyntaf yn y ddalfa 

5.6 Dylai pob carcharor sydd angen sesiwn ymsefydlu gael un effeithiol sy'n eu paratoi ar gyfer 
bywyd yn y carchar.  (1.12) 

Bwlio a lleihau trais 

5.7 Dylid archwilio canfyddiadau negyddol carcharorion ynghylch eu diogelwch a gweithredu ar y 
canfyddiadau.  (1.17) 

5.8 Dylai systemau effeithiol fod mewn grym i fonitro bwlis a chefnogi dioddefwyr. (1.18) 

Hunan-niwed a hunanladdiad 

5.9 Dylai arweniwyr gofal iechyd a dalfa fwy diogel weithredu pob argymhelliad yn syth gan 
ymchwiliadau marwolaeth yn y ddalfa yr Ombwdsmon Carchardai a Phrofiannaeth. (1.22) 
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5.10 Dylai tîm amlddisgyblaethol o staff fynychu adolygiadau achos asesu, gofal yn y ddalfa a gwaith 
tîm (ACCT). (1.23) 

5.11 Dylai carcharorion mewn argyfwng fod yn gallu siarad â Gwrandäwr ar unrhyw adeg. (1.24) 

Diogelu 

5.12 Dylai'r carchar a'r bwrdd diogelu oedolion lleol ddatblygu polisïau a gweithdrefnau diogelu 
effeithiol. (1.27) 

Diogelwch 

5.13 Dylai noeth-chwilio fod yn gymesur a'r risgiau a gyflwynir a dylai chwiliadau a arweinir gan 
gudd-wybodaeth ddigwydd yn syth ac yn amodol ar wiriadau gan y tîm rheoli. (1.36) 

5.14 Dylid defnyddio ymweliadau caeëdig yn unig ar gyfer digwyddiadau sy'n ymwneud ag 
ymweliadau. (1.37) 

Cymhellion a breintiau a enillwyd 

5.15 Dylid helpu carcharorion ar lefel sylfaenol y cynllun cymhellion a breintiau a enillwyd i wella 
eu hymddygiad, fel eu bod yn gallu symud i'r lefel safonol. (1.41) 

Disgyblaeth 

5.16 Dylid cwblhau gwaith papur grym yn drwyadl ac yn amodol ar lywodraethu manwl gywir. 
(1.45) 

5.17 Dylid defnyddio gwybodaeth am dueddiadau a phatrymau'n strategol i helpu i leihau 
defnyddio grym. (1.46) 

5.18 Dylai celleodd ac ardaloedd cymunedol yn yr uned wahanu fod yn lân ac mewn cyflwr da. 
(1.50) 

5.19 Dylai fod gan bob carcharor arhosiad hwy gynlluniau rheoli i sicrhau y bodlonir eu 
hanghenion ac i atal dirywiad seicolegol. (1.51) 

5.20 Dylai fod gan bob carcharor yn yr uned wahanu radio, oni bai bod asesiad risg unigol yn 
dangos fel arall. (1.52) 

Camddefnyddio sylweddau 

5.21 Dylai ymyriadau gwaith grŵp fod yn agored i garcharorion lle bynnag y bônt yn cael eu dal yn 
y carchar. Dylid datblygu'r amrywiaeth o wasanaethau cefnogi camddefnyddio sylweddau a 
chynnwys grwpiau cymorth y naill i'r llall. (1.58) 

5.22 Dylid lleoli carcharorion sy'n cael eu dadwenwyno, yn arbennig ar gyfer alcohol, yn y ganolfan 
gofal iechyd gyda monitro ac arsylwi 24 awr priodol. (1.59) 

Unedau preswyl 

5.23 Ni ddylai celloedd sydd wedi’u dylunio ar gyfer un gael eu rhannu gan ddau garcharor.  2.7, 
argymhelliad a ailadroddir 2.8) 
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5.24 Dylai rheolwyr sicrhau bod ceisiadau'n cael eu trin yn syth ac yn effeithiol.  2.8) 

Perthynas rhwng staff a charcharorion 

5.25 Dylid cynnal fforymau ymgynghori effeithiol rheolaidd gyda charcharorion. (2.12) 

Cydraddoldeb ac amrywiaeth 

5.26 Dylid defnyddio dehongli proffesiynol pan fo angen cywirdeb neu gyfrinachedd.  (2.25) 

Ffydd a gweithgarwch crefyddol 

5.27 Dylid ymchwilio'r rhesymau am ganfyddiadau gwael carcharorion ynghylch gweithgarwch 
crefyddol a gweithredu ar y canfyddiadau. (2.30) 

5.28 Dylai carcharorion fod yn gallu mynychu gwasanaethau crefyddol mewn cyfleusterau sydd 
wedi'u hawyru'n dda, â digon o le, wedi'u haddurno a'u dodrefnu'n briodol. (2.31) 

Hawliau cyfreithiol 

5.29 Dylai carcharorion fod yn gallu cael mynediad i gyngor cyfreithiol effeithiol yn hawdd.  (2.35) 

Gwasanaethau iechyd 

5.30 Dylai'r bwrdd partneriaeth iechyd lunio cynllun i fynd i'r afael â'r lleithder yn y ganolfan 
iechyd, diffyg lle ar gyfer therapi iechyd meddwl, ystafelloedd aros anghroesawus, a gofynion 
adnewyddu ystafelloedd triniaeth yr adain. (2.46) 

5.31 Dylai'r system cwynion iechyd gadw cyfrinachedd meddygol. (2.47) 

5.32 Dylai'r uned cleifion preswyl letya cleifion ag anghenion clinigol yn unig. Dylid diffinio, cytuno 
a monitro ei rôl a'r meini prawf eithrio'n glir gan fwrdd partneriaeth iechyd y carchar. (2.53) 

5.33 Dylai fod gan garcharorion le storio diogel ar gyfer meddyginiaeth yn eu meddiant a dylid 
cynnal gwiriadau systematig. (2.62) 

5.34 Dylid gweinyddu pob meddyginiaeth yn ôl cyfarwyddiadau presgripsiynydd ar adeg briodol ar 
gyfer uchafswm effaith therapiwtig . Dylai cofnodion gweinyddu fod yn gywir ac yn gyflawn. 
(2.63) 

5.35 Dylid adolygu defnydd stoc cyffredinol i annog defnyddio meddyginiaeth ag enw'r claf arni lle 
bynnag y bo'n bosibl. (2.64) 

5.36 Dylid ehangu amrywiaeth o gyfarwyddiadau grŵp cleifion i osgoi ymgynghoriadau diangen 
gyda'r meddyg. Dylai nyrsys fod wedi derbyn hyfforddiant ynghylch sut i'w defnyddio i sicrhau 
bod gweithdrefnau'n cael eu dilyn yn gywir. (2.65)  

5.37 Dylid gwethredu model gwasanaeth iechyd meddwl sy'n gallu cwrdd ag anghenion emosiynol 
ac iechyd meddwl y boblogaeth. (2.75) 

5.38 Dylai pob aelod o staff mewn rolau cyswllt â charcharorion gael eu hyfforddi mewn 
ymwybyddiaeth iechyd meddwl. (2.76) 
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5.39 Dylai trosglwyddiadau i wasanaethau iechyd meddwl cymunedol o dan y Ddeddf Iechyd 
Meddwl ddigwydd yn syth. (2.77) 

Arlwyo 

5.40 Dylai carcharorion sy'n gweithio yn y ceginau allu astudio am gymhwyster galwedigaethol 
cenedlaethol mewn arlwyo.  (2.81) 

Prynu nwyddau 

5.41 Dylai carcharorion fod yn gallu prynu a derbyn eitemau o fewn 24 awr ohonynt yn cyrraedd. 
(2.83) 

Dysgu a sgiliau a gweithgareddau gwaith 

5.42 Dylai'r system gwybodaeth rheolaeth ar ddysgu a sgiliau fesur perfformiad pob carcharor a 
staff addysgu. (3.11) 

5.43 Dylid gwerthuso effaith dysgu a sgiliau ar ymddygiad troseddu a chyflogadwyedd carcharorion 
wrth adael y carchar. (3.12) 

5.44 Dylai fod gan bob carcharor fynediad cyfartal i'r llyfrgell. (3.33) 

Addysg gorfforol a byw'n iach 

5.45 Dylid sicrhau sesiynau ymarfer corff penodedig ar gyfer carcharorion ag anableddau. (3.40) 

Rheolaeth strategol o ailsefydlu 

5.46 Dylai pob aelod o staff ailsefydlu weithio ar y cyd yn agos, a chyn belled ag y bo'n bosibl yn 
agos at ei gilydd, i sicrhau'r canlyniadau gorau i leihau'r risg o garcharorion yn aildroseddu.  
(4.5) 

Rheoli troseddwyr a chynllunio 

5.47 Dylai tîm digyfnewid o oruchwylwyr troseddwyr, digon mewn nifer i gwrdd â'r angen, 
ddarparu'r gwaith craidd o asesu carcharorion unigol a chynllunio i safon ddibynadwy.  (4.10) 

5.48 Dylai'r pwyllgor rheoli risg rhwng adrannau ddarparu llywodraethu systemau a phrosesau 
amddiffyn y cyhoedd, yn unol â'r polisi a gyhoeddwyd. (4.13) 

5.49 Ni ddylid cadw carcharorion sy'n cael eu carcharu er mwyn amddiffyn y cyhoedd yng 
Ngharchar Ei Mawrhydi a Sefydliad Troseddwyr Ifanc Caerdydd oni bai bod cyfleoedd clir i 
weithio ar leihau risg o aildroseddu. (4.17) 

Cynllunio ailintegreiddio 

5.50 Dylai fod gan y Cwmni Ailsefydlu Cymunedol gysylltiadau effeithiol â chyflogwyr a sefydliadau 
addysg bellach i gefnogi carcharorion wrth eu rhyddhau. (4.24) 

5.51 Dylid helpu carcharorion i agor cyfrif banc. (4.28) 

5.52 Dylid cadw ardaloedd aros carcharorion yn lân ac wedi eu cynnal a'u cadw'n iawn. (4.33) 
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5.53 Dylai fod gan y carchar gynllun rhesymegol ac ymarferol i gyflenwi rhaglenni sy’n briodol i’w 
boblogaeth ac yn cwrdd ag anghenion cydnabyddedig.  (4.36, argymhelliad a ailadroddir 4.67) 

Enghreifftiau o arfer da 

5.54 Roedd rheolwyr wedi cymryd camau priodol i weithredu'r gwaharddiad ysmygu ym mis Ebrill 
2016, gan gynnwys hyfforddi cefnogwyr cefnogol i ddarparu cefnogaeth rhoi'r gorau i ysmygu 
a sicrhau mynediad i therapi cyfnewid nicotin ac e-sigarennau. Er y cafwyd cynnydd tymor byr 
mewn trais, roedd y mesurau hyn wedi bod yn rhesymol o effeithiol. (1.38) 

5.55 Roedd gweinydd Dyneiddiol yn mynychu'r carchar i gefnogi carcharorion heb ddim ffydd. 
(2.32) 

5.56 Roedd defnydd systematig o brofforma i gael gwybodaeth fanwl gan feddygon teulu 
cymunedol carcharorion am eu meddyginiaeth ar bresgripsiwn wedi galluogi'r tîm gofal 
iechyd roi presgripsiwn yn briodol. (2.66) 

5.57 Roedd fforwm misol, a oedd yn cynnwys asiantaethau lleol a chenedlaethol sy'n cefnogi cyn-
aelodau o'r lluoedd arfog, yn helpu cyn-aelodau o'r lluoedd arfog i baratoi ar gyfer bywyd 
adeiladol ar ôl y carchar. (4.37) 
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Section 6. Atodiadau 

Atodiad 1: Tîm arolygu 

Peter Clarke Prif Arolygydd 
Hindpal Singh Bhui   Arweinydd tîm  
Colin Carroll    Arolygydd 
Fionnuala Gordon   Arolygydd 
Martin Kettle    Arolygydd 
Deri Hughes-Roberts   Arolygydd 
Gordon Riach    Arolygydd 
Natalie-Anne Hall    Ymchwilydd  
Helen Ranns    Ymchwilydd  
Anna Fenton    Ymchwilydd  
Sigrid Engelen    Arolygydd camddefnyddio sylweddau  
Paul Tarbuck    Arolygydd gwasanaethau iechyd  
Helen Boniface    Arolygydd fferylliaeth 
Alun Connick    Arolygydd Estyn 
Anthony Mulcahy   Arolygydd Estyn 
Gill Sims     Arolygydd Estyn 
Bob Smith    Arolygydd rheoli troseddwyr  
Jo Dowling    Arolygydd rheoli troseddwyr  
Helen Mercer Arolygydd rheoli troseddwyr  
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Atodiad II: Cynnydd ar argymhellion o'r adroddiad 
diwethaf 

Crynodeb yw'r canlynol o'r prif ganfyddiadau o'r adroddiad diwethaf a rhestr o'r holl argymhellion a 
wnaethpwyd, a drefnwyd o dan y pedwar prawf carchar iach.  Mae'r cyfeirnodau ar ddiwedd pob 
argymhelliad yn cyfeirio at leoliad y paragraff yn yr adroddiad blaenorol.  Os ailadroddwyd 
argymhelliad yn y prif adroddiad, rhoddir ei rif paragraff newydd hefyd.  

Diogelwch 

Mae carcharorion, yn arbennig y rhai mwyaf agored i niwed, yn cael eu dal yn 
ddiogel.  
 

Yn yr arolygiad diweddaf yn 2013, roedd trefniadau derbyn, noson gyntaf ac ymsefydlu'n dda.  Ychydig iawn o 
garcharorion oedd yn teimlo'n anniogel ac roedd lefelau trais a bwlio'n isel iawn.  Roedd gan adain B1 
amgylchedd cefnogol ar gyfer carcharorion nad oeddent yn gallu ymdopi cystal.  Roedd lefelau hunan-
niwedio'n isel ond bu pedair marwolaeth a oedd yn fai ar yr unigolyn yn y ddalfa.  Roedd carcharorion mewn 
perygl o hunan-niweidio'n teimlo eu bod wedi'u cefnogi'n dda ond nid oeddem wedi ein sicrhau bod rheoli 
achos yn effeithiol.  Roedd cyffuriau anghyfreithlon ar gael yn hawdd ond ni chafwyd llawer o chwilio a 
dargedwyd ac ni chanfuwyd llawer o gyffuriau.  Roedd y drefn sylfaenol ar lawr A1 yn cosbi'n ormodol, gyda 
diogelu annigonol.  Ychydig o ddyfarniadau a gafwyd ac roedd lefel defnydd grym a gwahanu'n isel ond wedi 
ei dadansoddi'n annigonol.  Roedd darpariaeth camddefnyddio sylweddau'n rhesymol o dda ac roedd yr adain 
adfer cyffuriau'n datblygu'n dda.  Roedd canlyniadau ar gyfer carcharorion yn rhesymol o dda yn erbyn y 
prawf carchar iach hwn.  

Prif argymhelliad 
Dylid adolygu pwrpas a defnydd llawr A1. 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)  
Cyflawnwyd 

Argymhellion 
 
Dylai carcharorion gael eu dal yng nghelloedd y llysoedd am gyfnod mor fyr â phosibl.  (1.6) 
Heb ei gyflawni (Argymhelliad wedi ei ailadrodd, 1.4) 
 
Dylai staff nos siarad â’r holl garcharorion newydd, darparu cymorth a holi a oes ganddynt anghenion 
penodol. (1.12)  
Cyflawnwyd 
 
Dylai targedau gael 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) 
Heb ei gyflawni 
  
Dylai'r holl staff gael hyfforddiant cyfredol ar atal hunanladdiad. (1.26) 
Cyflawnwyd yn rhannol 
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Dylid gwella 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. (1.27) 
Cyflawnwyd yn rhannol 
 
 
Dylai'r carchar gysylltu â’r Bwrdd Rheoli Strategol Diogelu Oedolion a’r tîm Diogelu Oedolion i 
ddatblygu polisïau ar gyfer diogelu oedolion sy’n agored i niwed. (1.30) 
Heb ei gyflawni 
 
Dylai'r carchar sicrhau bod mesurau diogelwch effeithiol mewn grym i leihau’r cyflenwad o gyffuriau 
anghyfreithlon a meddyginiaeth a ailgyfeiriwyd, gan gynnwys monitro data o brofion cyffuriau. (1.36) 
Heb ei gyflawni 
 
Dylai'r dull o gynnal y system cymhellion a breintiau a enillwyd gael ei adolygu a dylid ymchwilio i’r 
canfyddiad gwael ynghylch y cynllun ymysg carcharorion yn gyffredinol. (1.41) 
Cyflawnwyd yn rhannol 
 
Dylai targedau cynnydd unigol gael eu gosod ar gyfer carcharorion sydd â statws sylfaenol yn y 
cynllun cymhellion a breintiau a enillwyd a’u bod yn cael digon o gyfle i ddangos gwelliannau. (1.42) 
Heb ei gyflawni 
 
Dylai data ar y defnydd o rym gael eu coladu a’u dadansoddi’n rheolaidd i nodi tueddiadau. (1.50) 
Cyflawnwyd yn rhannol 
 
Dylai recordiadau fideo gael eu gwneud a'u hadolygu o bob ymyriad sydd wedi’i gynllunio. (1.51) 
Ddim yn berthnasol bellach 
 
Ni ddylid monitro celloedd yr uned wahanu â theledu cylch cyfyng fel mater o drefn.  (1.59) 
Cyflawnwyd 
 
Dylid dileu graffiti yng nghelloedd yr uned wahanu, a glanhau tai bach yn drwyadl a’u hadnewyddu lle y 
bo angen. (1.60) 
Heb ei gyflawni 
 
Ar ôl gwneud asesiad risg, dylai carcharorion gael gwneud ymarfer corff gyda’i gilydd, a dylid darparu 
gweithgareddau ar gyfer y rhai hynny sy’n destun gweithdrefnau hirdymor o dan Reol 45 lle bynnag y 
bo modd. (1.61) 
Cyflawnwyd 
 
Dylid datblygu protocolau ac arferion ar gyfer cydweithio ymhellach rhwng y gwasanaeth 
camddefnyddio sylweddau clinigol a’r tîm seicogymdeithasol er mwyn gwella adolygiadau clinigol, 
cynllunio gofal a chydgysylltu gofal.  (1.74) 
Cyflawnwyd 
 
Dylai'r tîm seicogymdeithasol gael mynediad i gofnod clinigol SystmOne (1.75) 
Cyflawnwyd 
 
Ni ddylai'r tîm seicogymdeithasol gael ei arallgyfeirio at ddyletswyddau disgyblu. (1.76) 
Ddim yn berthnasol mwyach 
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Parch 

Mae carcharorion yn cael eu trin gyda pharch am eu hurddas dynol.  
 

Yn yr arolygiad diwethaf yn 2013, roedd ardaloedd allanol a'r rhan fwyaf o adenydd yn lân.  Roedd problem 
cael dillad gwely addas, dillad glân, cawodydd a ffôn. Roedd rhyngweithio rhwng staff a charcharorion yn 
gyfeillgar ac yn anffurfiol.  Roedd darpariaeth cydraddoldeb yn effeithiol, gydag amrywiaeth o gefnogaeth ar 
gyfer grwpiau lleiafrifol.  Roedd darpariaeth ffydd yn dda. Roedd nifer y cwynion yn isel ac roedd 
dadansoddiad yn drwyadl. Roedd cyngor gwasanaethau cyfreithiol yn gynhwysfawr.  Roedd gwasanaethau 
iechyd yn rhesymol o dda, er bod rhai rhestrau aros yn rhy hir.  Darparwyd amrywiaeth eang o wasanaethau 
iechyd meddwl.  Roedd amrywiaeth ac ansawdd y bwyd a ddarparwyd yn rhesymol o dda.  Roedd 
canlyniadau ar gyfer carcharorion yn rhesymol o dda yn erbyn y prawf carchar iach hwn. 

Argymhellion 
Ni ddylai celloedd sydd wedi’u dylunio ar gyfer un gael eu rhannu gan ddau garcharor.  (2.8) 
Heb ei gyflawni (Argymhelliad wedi ei ailadrodd, 2.7) 
 
Dylid gosod sgriniau digonol o gwmpas tai bach mewn celloedd a phreifatrwydd digonol mewn 
cawodydd cymunedol. (2.9) 
Heb ei gyflawni  
 
Dylid gorfodi'r polisi ar wahardd arddangos deunydd anweddus a dileu graffiti. (2.10) 
Heb ei gyflawni 
 
Dylai carcharorion gael digon o ddillad gwely a dillad glân ar gyfer yr wythnos, gan gynnwys dillad 
cynnes yn y gaeaf.  (2.11) 
Heb ei gyflawni 
 
Dylid gwneud cofnodion achos i ddangos cysylltiad rheolaidd ac ystyrlon â swyddogion personol. 
(2.18) 
Heb ei gyflawni 
 
Dylid blaenoriaethu llywodraethu a goruchwyliaeth rheolaeth o amrywiaeth a dylid monitro triniaeth, 
a mynediad i wasanaethau, gan grwpiau lleiafrifol a chymryd camau gweithredu pan fo angen.  (2.24) 
Heb ei gyflawni 
 
Dylid cymryd camau pellach i ymchwilio i ganfyddiadau negyddol gan garcharorion o gefndir pobl 
dduon a lleiafrifoedd ethnig er mwyn eu deall. (2.34) 
Heb ei gyflawni  
 
Dylid darparu galwadau ffôn misol am ddim yn ddi-ffael i garcharorion sy’n wladolion tramor. (2.35) 
Cyflawnwyd 
 
Dylid adnewyddu ystafelloedd triniaeth yr adenydd er mwyn dilyn canllawiau ar reoli heintiau. (2.55) 
Heb ei gyflawni 
 
Dylid comisiynu asesiad o anghenion iechyd cyfredol. (2.56) 
Cyflawnwyd 
 
Dylid archwilio diffibrilwyr allanol awtomatig bob diwrnod. (2.57) 
Cyflawnwyd 
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Dylid datblygu strategaeth hybu iechyd. (2.58) 
Heb ei gyflawni 
 
Dylai'r holl garcharorion gael mynediad i wasanaethau iechyd meddwl sylfaenol ac eilaidd. (2.62) 
Cyflawnwyd yn rhannol  
 
Dylai'r fferyllydd ddarparu adolygiadau o’r defnydd o feddyginiaethau. (2.69) 
Heb ei gyflawni 
 
Dylid diweddaru'r polisi ar gyfer cadw meddyginiaethau ym meddiant carcharorion a dylid cofnodi’r 
asesiadau risg ar gyfer pob cyffur a chlaf, gan nodi’r rhesymau dros y penderfyniad.  (2.70) 
Cyflawnwyd 
 
Dylid gwneud cofnodion cyflawn ar weinyddu meddyginiaethau. (2.71) 
Cyflawnwyd 
 
Dylai carcharorion dderbyn gofal deintyddol yn amserol. (2.82) 
Cyflawnwyd 
 
Dylai carcharorion allu cael archeb lawn o’r siop o fewn 24 awr ar ôl cyrraedd y sefydliad.  (2.93) 
Heb ei gyflawni 

Gweithgarwch pwrpasol 

Mae carcharorion yn gallu, a disgwylir iddynt, gymryd rhan mewn gweithgarwch 
sy'n debygol o fod o fantais iddynt.  
 

Yn yr arolygiad diwethaf yn 2013, ar gyfer carcharorion a gyflogwyd, roedd amser y tu allan i'r gell yn 
rhesymol ond roedd gan y nifer o garcharorion di-waith ychydig oriau'n unig wedi'u datgloi y tu allan i'w cell 
bob dydd.  Nid oedd digon o leoedd ar gyfer gweithgarwch ac ni ddefnyddiwyd y rhain i gyd.  Roedd ansawdd 
ac amrywiaeth gweithgareddau ar gyfer y rhai hynny sy'n cymryd rhan yn dda ac roeddent yn darparu sgiliau 
cysylltieidig â gwaith effeithiol.  Roedd defnydd da'n cael ei wneud o fentoriaid cefnogol. Roedd darpariaeth 
wedi ei theilwra addas i gwrdd ag anghenion y boblogaeth tymor byr.  Roedd amrywiaeth eang o 
gymwysterau ar gael.  Roedd cyfraddau llwyddo'n gymysg.  Roedd darpariaeth llyfrgell ac ymarfer corff yn 
dda. Roedd canlyniadau ar gyfer carcharorion yn rhesymol o dda yn erbyn y prawf carchar iach hwn. 

Prif argymhellion 
Dylid cynyddu cyfleoedd cymdeithasu a dylai pob carcharor gael mynediad i gymdeithasu bob dydd ac 
yn ystod gyda'r hwyr.  (HP56) 
Heb ei gyflawni 

 
Dylid cynyddu'r nifer o leoedd gweithgarwch a'u defnyddio'n llawn.  (HP57) 
Cyflawnwyd 

Argymhellion 
Dylai carcharorion gael cyfle i wneud ymarfer corff am o leiaf un awr yn yr awyr agored bob dydd.   
(3.6) 
Heb ei gyflawni 
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Dylai carcharorion gael cyfle i gymdeithasu bob dydd, gan gynnwys gyda’r hwyr, yn ystod yr wythnos. 
(3.7) 
Heb ei gyflawni 
 
Dylid defnyddio data'n well i reoli meysydd dysgu lle y mae perfformiad yn wael. (3.13) 
Cyflawnwyd yn rhannol 
  
Dylid asesu lefelau llythrennedd a rhifedd yr holl garcharorion ar ôl cyrraedd y carchar neu cyn 
dechrau mewn dosbarthiadau addysg neu waith.  (3.19) 
Cyflawnwyd yn rhannol 
 
Dylid cynyddu'r nifer o ddosbarthiadau sgiliau hanfodol i gwrdd ag anghenion y boblogaeth. (3.20) 
Cyflawnwyd yn rhannol 
 
Dylid datblygu strategaethau clir i hyrwyddo’r Gymraeg a’i gwerth fel sgil defnyddiol ar gyfer 
cyflogaeth.  (3.27) 
Cyflawnwyd yn rhannol 
 
Dylid cynyddu'r nifer o gymwysterau uwchlaw lefel 1 i gwrdd ag anghenion carcharorion mwy galluog. 
(3.33) 
Ddim yn berthnasol mwyach 
 
Dylid gwella presenoldeb a phrydlondeb yn yr holl weithgareddau dysgu a sgiliau.   
Heb ei gyflawni 

Ailsefydlu 

Mae carcharorion wedi'u paratoi ar gyfer eu rhyddhau'n ôl i'r gymuned ac wedi'u 
helpu'n effeithiol i leihau'r tebygolrwydd o aildroseddu. 
 

Yn yr arolygiad diwethaf yn 2013, ni chefnogwyd strategaeth ailsefydlu dda gan gynllun gweithredu. Nid oedd 
rheoli troseddwyr yn cwrdd yn effeithol ag anghenion nifer fawr o garcharorion remánd a thymor byr.   
Ychydig iawn o garcharorion oedd â chyswllt goruchwyliwr troseddwyr ystyrlon neu unrhyw ffurf o gynllun yn y 
ddalfa.  Roedd categoreiddio, cyrffyw cyfyngu i'r cartref a threfniadau amddiffyn y cyhoedd yn gadarn.  Roedd 
gormod o garcharorion â dedfryd oes wedi'u lleoli'n amhriodol yn y sefydliad.  Nid oedd yr asesiad cychwynnol 
o anghenion ailsefydlu'n ddigon cynhwysfawr ac roedd gwasanaethau ailsefydlu wedi'u cydlynu'n wael.  Roedd 
darpariaeth llwybr yn gymysg, er bod carcharorion â phroblemau camddefnyddio sylweddau'n derbyn 
cefnogaeth ardderchog ar ôl iddynt adael y carchar, ac roedd gwasanaethau plant a theulu'n datblygu'n dda.  
Nid oedd canlyniadau ar gyfer carcharorion yn ddigon da yn erbyn y prawf carchar iach hwn. 

Prif argymhellion 
Dylid nodi anghenion pob carcharor, gan gynnwys carcharorion tymor byr a remánd, a gweithredu 
arnynt a'u rheoli'n weithredol ar gynllun dalfa/dedfryd.  (CI58) 
Cyflawnwyd 

 
Dylid cydlynu a chyhoeddi darpariaeth ailsefydlu, fel yr asesir anghenion ailintegreiddio pob carcharor 
wrth iddynt gyrraedd a dylid creu cynllun ailintegreiddio a'i reoli'n weithredol.  (CI59) 
Cyflawnwyd 
 
Dylid lleoli carcharorion oes mewn sefydliad sydd â threfn heriol a chyfleoedd i wneud cynnydd yn 
ystod eu dedfryd.  (CI60) 
Cyflawnwyd yn rhannol 
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Argymhellion 
Dylid rheoli'r broses o weithredu’r strategaeth lleihau aildroseddu’n effeithiol, gydag ymrwymiad 
profadwy gan uwchreolwyr, cynllunio clir, monitro canlyniadau a chynnwys yr holl ddarparwyr. (4.6) 
Cyflawnwyd yn rhannol 
 
Dylai fod gan achosion lle mae risg uchel neu uchel iawn o niwed i eraill oruchwyliaeth effeithiol.  
(4.20) 
Cyflawnwyd  
 
Dylid ystyried barn carcharorion mewn adolygiadau categoreiddio. (4.25) 
Cyflawnwyd 
 
Dylai'r meini prawf ar gyfer symud carcharorion ar ddrafftiau oedd wedi'u gorlenwi ystyried eu 
targedau cynllun dedfryd a chysylltiadau teulu.  (4.26) 
Ddim yn berthnasol mwyach.  
 
Dylid monitro ac asesu effeithiolrwydd yr atgyfeiriadau ar gyfer llety i bennu sut i wella’r gwasanaeth. 
(4.39) 
Cyflawnwyd 
 
Dylai'r carchar wella ei werthuso o raglenni cyn rhyddhau er mwyn sicrhau eu bod yn cwrdd â holl 
anghenion y carcharorion o ran addysg, hyfforddiant a chyflogaeth ar ôl eu rhyddhau.  (4.42) 
Cyflawnwyd 
 
Dylid rhoi cymorth i garcharorion sydd â phroblemau ariannol i ddelio â dyledion.  (4.51) 
Cyflawnwyd 
 
Dylid darparu seddau cyfforddus, sydd heb eu gosod yn sownd wrth y llawr.  (4.60) 
Heb ei gyflawni 
 
Dylai'r bythau ar gyfer ymweliadau caeëdig gynnwys seddau cyfforddus digonol a ffordd hwylus o 
gyfathrebu rhwng carcharorion ac ymwelwyr.  (4.61) 
Heb ei gyflawni 
 
Dylai fod gan y carchar gynllun rhesymegol ac ymarferol i gyflenwi rhaglenni sy’n briodol i’w 
boblogaeth ac yn cwrdd ag anghenion cydnabyddedig.  (4.67) 
Heb ei gyflawni  (Argymhelliad wedi ei ail-adrodd, 4.36) 
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Atodiad III: Proffil poblogaeth y carchar 

Noder: darparwyd y ffigyrau canlynol gan y sefydliad a chamgymeriadau'r sefydliad ei hun yw unrhyw wallau. 
 
Dadansoddiad o’r boblogaeth yn ôl:  
Statws 18-20 oed 21 oed a hŷn % 
Wedi'i ddedfrydu 16 462 62.1 
Wedi’i alw’n ôl 3 86 11.6 
Wedi'i gollfarnu a heb ei 
ddedfrydu 

9 83 11.9 

Wedi’i remandio 5 101 13.8 
Carcharorion sifil 0 1 0.1 
Carcharorion  0 3 0.4 
Cyfanswm 33 737 100 
 
Dedfryd 18-20 oed 21 oed a hŷn % 
Heb ei ddedfrydu 15 195 27.3 
Llai na 6 mis 7 167 22.6 
Rhwng 6 mis a llai na 12 mis  1 113 14.8 
Rhwng 12 mis a llai na 2 flynedd 7 74 10.5 
Rhwng 2 flynedd a llai na 4 
blynedd 

2 47 6.4 

Rhwng 4 blynedd a llai na 10 
mlynedd 

0 68 8.8 

10 mlynedd a mwy (nid am oes) 0 5 0.6 
Dedfryd benagored er diogelwch 
y cyhoedd (ISPP) 

0 17 2.2 

Am oes 0 16 4.3 
Cyfanswm 33 737 100 
 
Oed Nifer y carcharorion % 
Nodwch yr oed isaf yma: 18   
O dan 21 oed 33 4.3 
21 oed i 29 oed 267 34.7 
30 oed i 39 oed 280 36.4 
40 oed i 49 oed 140 18.2 
50 oed i 59 oed 43 5.6 
60 oed i 69 oed 7 0.9 
70 oed a hŷn 0 0 
Nodwch yr oed uchaf yma: 68   
Cyfanswm 770 100 
 
Cenedligrwydd 18-20 oed 21 oed a hŷn % 
Prydeinig 30 692 93.8 
Gwladolion tramor 3 43 6 
Heb ei ddatgan 0 2 0.3 
Cyfanswm 33 737 100 
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Categori diogelwch 18-20 oed 21 oed a hŷn % 
Heb gategori a heb ei ddedfrydu 16 209 29.2 
Heb gategori ac wedi'i ddedfrydu 2 30 4.2 
Categori A 0 0 0 
Categori B 0 11 1.4 
Categori C 1 471 61.3 
Categori D 0 15 1.9 
Sefydliad Troseddwyr Ifanc Ar 
Gau 

14 1 1.9 

Cyfanswm 33 737 100 
 
Ethnigrwydd 18-20 oed 21 oed a hŷn % 
Gwyn    
     Prydeinig 26 609 82.5 
     Gwyddelig 0 3 0.4 
     Sipsi/Teithiwr Gwyddelig  0 8 1 
     Gwyn arall 2 17 2.5 
    
Cymysg    
     Gwyn a Du Caribïaidd 1 13 1.8 
     Gwyn a Du Affricanaidd 0 3 0.4 
     Gwyn ac Asiaidd 0 9 1.2 
     Cymysg arall 0 4 0.5 
    
Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig    
      Indiaidd 0 3 0.4 
      Pacistanaidd 1 8 1.2 
     Bangladeshaidd 0 4 0.5 
     Tsieineaidd   0 0 0 
     Asiaidd arall  1 7 1 
    
Du neu Ddu Prydeinig    
     Caribïaidd 0 10 1.3 
     Affricanaidd 1 17 2.3 
     Du arall 0 7 0.9 
    
Grŵp ethnig arall    
      Arabaidd 0 1 0.1 
     Grŵp ethnig arall 0 4 0.5 
    
Heb ei ddatgan 1 10 1.4 
Cyfanswm 33 737 100 
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Crefydd 18-20 oed 21 oed a hŷn % 
Bedyddiwr 0 0 0 
Eglwys Lloegr 0 39 5.1 
Eglwys Gatholig 1 109 14.3 
Enwadau Cristnogol eraill  10 164 22.6 
Mwslim 4 71 9.7 
Sikh 0 3 0.4 
Hindŵ 0 1 0.1 
Bwdhaidd 0 3 0.4 
Iddewig 0 1 0.1 
Arall  1 9 1.1 
Dim crefydd 17 337 46 
Cyfanswm 33 737 100 
 
Demograffeg arall 18-20 oed 21 oed a hŷn % 
Cyn-aelod o'r lluoedd arfog    
    
Cyfanswm    
 
Carcharorion a gafodd ddedfryd yn unig  
Hyd yr arhosiad 18-20 oed 21 oed a hŷn 
 Nifer % Nifer % 
Llai nag 1 mis 9 1.2 194 25.2 
1 mis i 3 mis 5 0.6 209 27.1 
3 mis i chwe mis 4 0.5 83 10.8 
chwe mis i 1 flwyddyn 0 0 37 4.8 
1 flwyddyn i 2 flynedd 0 0 15 1.9 
2 flynedd i 4 blynedd 0 0 2 0.3 
4 blynedd neu fwy 0 0 2 0.3 
Cyfanswm 18 2.3 542 70.4 
 
Carcharorion a gafodd ddedfryd yn unig 
 18-20 oed 21 oed a hŷn % 
Gwladolion tramor a ddaliwyd 
wedi i’w dedfryd ddod i ben  

0 0 0 

Achosion amddiffyn y cyhoedd  
(nid yw hyn yn ymwneud â 
chategorïau dedfryd i amddiffyn y 
cyhoedd ond achosion sy’n galw 
am fonitro/ cyfyngiadau).  

0 0 0 

Cyfanswm 0 0 0 
 
Carcharorion heb eu dedfrydu'n unig  
Hyd yr arhosiad 18-20 oed 21 oed a hŷn 
 Nifer % Nifer % 
Llai nag 1 mis 8 3.8 78 37.1 
1 mis i 3 mis 3 1.4 70 33.3 
3 mis i chwe mis 3 1.4 38 18.1 
chwe mis i 1 flwyddyn 1 0.5 9 4.3 
1 flwyddyn i 2 flynedd 0 0 0 0 
2 flynedd i 4 blynedd 0 0 0 0 
4 blynedd neu fwy 0 0 0 0 
Cyfanswm 15 1.9 195 25.3 
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Prif drosedd 18-20 oed 21 oed a hŷn % 
Adroddiad yn datgan: Ddim ar 
gael ar hyn o bryd 

   

Cyfanswm    
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Atodiad IV: Ffotograffau 
Cell 
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Cell
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Atodiad V: Crynodeb o holiaduron a chyfweliadau 
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.  

Samplu 
Cynhaliwyd yr arolwg o garcharorion ar sail sampl gynrychiadol o boblogaeth y carchar.  
Defnyddiwyd fformiwla ystadegol ddibynadwy a ddarparwyd gan ystadegydd o un o adrannau’r 
llywodraeth i gyfrifo maint y sampl yr oedd ei hangen i sicrhau bod canfyddiadau’r arolwg yn 
adlewyrchu profiadau poblogaeth gyfan y sefydliad.16 Wedyn dewiswyd ymatebwyr ar hap o 
allbrintiad o boblogaeth y carcharorion o P-Nomis gan ddefnyddio dull samplu systematig haenog.  
Roeddem hefyd wedi sicrhau bod cyfran y carcharorion o gefndir pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig yn 
y sampl yn adlewyrchu’r gyfran yn y carchar cyfan.  

Dosbarthu a chasglu holidaduron 
Gwnaed pob ymdrech i ddosbarthu’r holiaduron i ymatebwyr fesul un.  Roedd hyn yn rhoi cyfle i 
ymchwilwyr egluro pwrpas yr arolwg ac ateb cwestiynau’r ymatebwyr. Roeddem hefyd yn pwysleisio 
bod yr arolwg yn wirfoddol ac yn rhoi sicrwydd bod yr Arolygiaeth yn gweithredu’n gyfrinachol ac yn 
annibynnol.  Mae’r wybodaeth hon wedi’i darparu’n ysgrifenedig hefyd ar glawr blaen yr holiadur.  
 
Mae ein holiadur ar gael mewn nifer o ieithoedd gwahanol a thrwy wasanaeth cyfieithu dros y ffôn i 
ymatebwyr nad ydynt yn darllen Saesneg.  Roedd ymatebwyr sydd ag anawsterau o ran llythrennedd 
yn cael cynnig cyfweliad. 
 
Ni ofynnwyd i ymatebwyr roi eu henw ar eu holiadur. Er mwyn sicrhau cyfrinachedd, gofynnwyd i 
ymatebwyr selio’r holiadur ar ôl ei lenwi yn yr amlen a ddarparwyd a’i roi’n ôl i aelod o’r tîm ymchwil 
ar adeg benodol neu ei adael yn eu hystafell i'w gasglu.  
 
Nodwyd unrhyw wrthodiadau i dderbyn holiadur ac ni chynigiwyd holiaduron i neb yn eu lle.  

Yr ymateb i'r arolwg 
Pan gynhaliwyd yr arolwg ar 25 Gorffennaf 2016, roedd 770 o garcharorion yng Ngharchar Ei 
Mawrhydi a Sefydliad Troseddwyr Ifanc Caerdydd.  Gan ddefnyddio’r dull sydd wedi’i ddisgrifio 
uchod, dosbarthwyd holiaduron i sampl o 218 o garcharorion. 
  
Derbyniom 194 o holiaduron wedi’u llenwi, cyfradd ymateb o 89%. Roedd hyn yn cynnwys naw 
holiadur a oedd wedi’u llenwi drwy gynnal cyfweliad. Roedd naw ymatebydd wedi gwrthod llenwi 
holiadur ac roedd 15 holiadur heb eu dychwelyd.  
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                      
16  bwlch hyder o 95% gyda gwall sampl o 7%. Mae'r fformiwla'n rhagdybio cyfradd ymateb o 75% (65% mewn sefydliadau    

agored) ac rydym fel arfer yn 'gorsamplu' i sicrhau ein bod yn cyrraedd yr isafswm o ymatebion sydd eu hangen. 
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Adain/uned Nifer yr holiaduron a ddychwelwyd wedi’u 
llenwi 

A 41 
B 35 
C 8 
D 16 
E 24 
F 38 

A1 5 
B1 10 
F1 10 

Gofal iechyd 5 
Uned wahanu 2 

 

Cyflwyno canlyniadau’r arolwg a dadansoddiadau 
Ar y tudalennau canlynol, rydym yn cyflwyno canlyniadau’r arolwg ar gyfer Carchar Ei Mawrhydi a 
Sefydliad Troseddwyr Ifanc Caerdydd 
 
Yn gyntaf, darperir dadansoddiad llawn o ymatebion ar gyfer pob cwestiwn.  Mae'r dadansoddiad 
llawn hwn o ganrannau, gan gynnwys y rhai hynny ar gyfer cwestiynau a hidlwyd, yn cyfeirio at y 
sampl gyfan. Mae canrannau wedi’u talgrynnu ac felly mae’n bosibl na fyddant yn dod i gyfanswm o 
100%.  
 
Rydym hefyd yn cyflwyno nifer o ddadansoddiadau cymharol.  Yn yr holl ddadansoddiadau cymharol 
sy'n dilyn, mae gwahaniaethau ystadegol arwyddocaol17 wedi’u nodi drwy eu lliwio. Mae canlyniadau 
sy’n arwyddocaol well wedi’u nodi drwy eu lliwio’n wyrdd, mae canlyniadau sy’n arwyddocaol waeth 
wedi’u nodi drwy eu lliwio’n las. Os nad yw’r gwahaniaeth yn ystadegol arwyddocaol, nid yw wedi’i 
liwio.  Mae lliwio oren yn nodi gwahaniaeth ystadegol arwyddocaol ym manylion cefndir y 
carcharorion.  
 
Mae cwestiynau a hidlwyd wedi’u mewnoli'n glir ac mae esboniad o’u blaen am sut y maent wedi’u 
hidlo.  Mae canrannau ar gyfer cwestiynau a hidlwyd yn cyfeirio at nifer yr ymatebwyr a hidlwyd i'r 
cwestiwn hwnnw.  Ar gyfer pob cwestiwn arall, mae’r canrannau’n cyfeirio at y sampl gyfan. Nid yw 
ymatebion coll wedi’u cynnwys yn y dadansoddiadau.  
 
Gall canrannau a nodir yn y dadansoddiad llawn fod ychydig yn wahanol i'r rhai hynny a nodir yn y 
dadansoddiadau cymharol.  Y rheswm am hyn yw bod y data wedi’u pwysoli er mwyn galluogi 
cymharu sefydliadau ar sail ystadegol ddilys.  
 
Mae’r dadansoddiadau cymharol canlynol wedi’u cyflwyno:  
 
 Yr ymatebion i’r arolwg presennol yng Ngharchar Ei Mawrhydi a Sefydliad Troseddwyr Ifanc 

Caerdydd yn 2016 o'u cymharu ag ymatebion gan garcharorion a holwyd yn yr holl garchardai 
lleol eraill.  Mae’r cymharydd hwn yn seiliedig ar yr holl ymatebion mewn arolygon carcharorion 
a gynhaliwyd mewn 33 o garchardai lleol ers Ebrill 2013.  

 Yr ymatebion i’r arolwg presennol yng Ngharchar Ei Mawrhydi a Sefydliad Troseddwyr Ifanc 
Caerdydd yn 2016 o’u cymharu ag ymatebion gan garcharorion a holwyd yng Ngharchar Ei 
Mawrhydi a Sefydliad Troseddwyr Ifanc Caerdydd yn 2013.   

                                                                                                                                                                      
17 Gwahaniaeth arwyddocaol yn ystadegol rhwng y ddwy sampl yw un sy'n annhebygol o fod wedi codi drwy siawns yn unig, 

a gellir rhagdyblio felly ei fod yn cynrychioli gwhaniaeth go iawn rhwng y ddwy boblogaeth. Mae ein lefel arwyddocâd 
wedi ei gosod ar 0.01 sy'n golygu bod siawns o 1% yn unig bod y gwahaniaeth oherwydd siawns. 
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 Cymhariaeth o fewn arolwg 2016 rhwng ymatebion gan garcharorion gwyn a'r rhai hynny o grŵp 
ethnig du a lleiafrifol. 

 Cymhariaeth o fewn arolwg 2016 rhwng ymatebion gan garcharorion sy’n credu bod ganddynt 
anabledd a'r rhai nad ydynt yn credu bod ganddynt anabledd.  
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Crynodeb o’r arolwg 

 Adran 1: Amdanoch chi 
 

C1.2 Faint yw’ch oed? 
  O dan 21 ...............................................................................................................................................   10 (5%) 
  21 - 29...................................................................................................................................................   68 (35%) 
  30 - 39...................................................................................................................................................   70 (36%) 
  40 - 49...................................................................................................................................................   33 (17%) 
  50 - 59...................................................................................................................................................   9 (5%) 
  60 - 69...................................................................................................................................................   2 (1%) 
  70 a hŷn ................................................................................................................................................   0 (0%) 

 
C1.3 Ydych chi wedi cael eich dedfrydu? 
  Ydw.........................................................................................................................................................   120 (63%) 
  Ydw – wedi fy ngalw’n ôl .....................................................................................................................   18 (9%) 
  Nac ydw – yn disgwyl treial ................................................................................................................   33 (17%) 
  Nac ydw – yn disgwyl dedfryd.............................................................................................................   20 (10%) 
  Nac ydw – yn disgwyl allgludiad .........................................................................................................   1 (1%) 

 
C1.4 Pa mor hir yw’ch dedfryd? 
  Heb dderbyn dedfryd ...........................................................................................................................   54 (29%) 
  Llai na 6 mis..........................................................................................................................................   52 (28%) 
  Rhwng 6 mis a llai nag 1 flwyddyn .....................................................................................................   29 (16%) 
  Rhwng 1 flwyddyn a llai na 2 flynedd ................................................................................................   13 (7%) 
  Rhwng 2 flynedd a llai na 4 blynedd ..................................................................................................   13 (7%) 
  Rhwng 4 blynedd a llai na 10 mlynedd..............................................................................................   15 (8%) 
  10 mlynedd neu fwy ............................................................................................................................   1 (1%) 
  Dedfryd amhenodol i amddiffyn y cyhoedd (IPP) ..............................................................................   5 (3%) 
  Oes .........................................................................................................................................................   4 (2%) 

 
C1.5 Ydych chi’n wladolyn tramor?(h.y. heb ddinasyddiaeth y DU)? 
  Ydw.....................................................................................................................................................    16 (8%) 
  Nac ydw .............................................................................................................................................    173 (92%) 

 
C1.6 Ydych chi’n deall Saesneg llafar? 
  Ydw............................................................................................................................................................  188 (99%) 
  Nac ydw ....................................................................................................................................................  1 (1%) 

 
C1.7 Ydych chi’n deall Saesneg ysgrifenedig?  
  Ydw............................................................................................................................................................  185 (98%) 
  Nac ydw ....................................................................................................................................................  4 (2%) 
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C1.8 Beth yw eich tarddiad ethnig? 
  Gwyn - Prydeinig (Seisnig/ Cymreig/ 

Albanaidd/ Gogledd Iwerddon) .................
  142 (76%) Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig -  

Tsieineaidd ....................................................
  1 (1%) 

  Gwyn - Gwyddelig ......................................  3 (2%) Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig - arall ..........  0 (0%) 
  Gwyn - arall ................................................  9 (5%) Hil gymysg - gwyn a du Caribïaidd.............  7 (4%) 
  Du neu ddu Prydeinig - Caribïaidd ...........  4 (2%) Hil gymysg - gwyn a du Affricanaidd..........  3 (2%) 
  Du neu ddu Prydeinig - Affricanaidd........  5 (3%) Hil gymysg - gwyn ac Asiaidd......................  1 (1%) 
  Du neu ddu Prydeinig - arall .....................  0 (0%) Hil gymysg - arall..........................................  0 (0%) 
  Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig - Indiaidd ..  2 (1%) Arabaidd ........................................................  1 (1%) 
  Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig - 

Pacistanaidd................................................
  4 (2%) Grŵp ethnig arall .........................................  4 (2%) 

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

  1 (1%)   

 
C1.9 Ydych yn eich ystyried eich hun yn Sipsi/Romani/Teithiwr?   
  Ydw.....................................................................................................................................................    5 (3%) 
  Nac ydw .............................................................................................................................................    179 (97%) 

 
C1.10 Beth yw eich crefydd? 
  Dim...........................................................    84 (45%) Hindŵaidd ...............................................    0 (0%) 
  Eglwys Lloegr ...........................................    24 (13%) Iddewig .....................................................    0 (0%) 
  Catholig ....................................................    29 (16%) Mwslimaidd..............................................    18 (10%) 
  Protestannaidd ........................................    3 (2%) Sikhaidd....................................................    1 (1%) 
  Enwad Cristnogol arall ...........................    20 (11%) Arall...........................................................    7 (4%) 
  Bwdhaidd .................................................    0 (0%)   

 
C1.11 Sut y byddech chi’n disgrifio eich cyfeiriadedd rhywiol? 
  Heterorywiol/ Syth ...................................................................................................................................  176 (96%) 
  Cyfunrywiol/Hoyw ....................................................................................................................................  4 (2%) 
  Deurywiol ..................................................................................................................................................  3 (2%) 

 
C1.12 Ydych chi’n ystyried bod gennych anabledd (h.y. oes angen help arnoch gydag unrhyw 

anghenion corfforol, meddyliol neu ddysgu tymor hir)?                                                              
  Ydw.....................................................................................................................................................    68 (36%) 
  Nac ydw .............................................................................................................................................    119 (64%) 

 
C1.13 Ydych chi’n gyn-aelod o’r lluoedd arfog?   
  Ydw.....................................................................................................................................................    11 (6%) 
  Nac ydw .............................................................................................................................................    174 (94%) 

 
C1.14 Ai dyma’r tro cyntaf i chi fod mewn carchar? 
  Ie.........................................................................................................................................................    44 (24%) 
  Na.......................................................................................................................................................    142 (76%) 

 
C1.15 Oes plant gennych o dan 18 oed? 
  Oes .........................................................................................................................................................   110 (59%) 
  Nac oes ..................................................................................................................................................   77 (41%) 

 
 Adran 2: Llysoedd, trosglwyddo a hebrwng 

 
C2.1 Ar eich taith ddiwethaf i ddod yma, pa mor hir oeddech yn y fan?   
  Llai na 2 awr .........................................................................................................................................   147 (78%) 
  2 awr neu fwy .......................................................................................................................................   31 (16%) 
  Ddim yn cofio ........................................................................................................................................   10 (5%) 
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C2.2 Ar eich taith ddiwethaf i ddod yma, gawsoch chi gynnig rhywbeth i’w fwyta neu ei yfed?   
  Roedd y daith yn llai na dwy awr ........................................................................................................   147 (79%) 
  Do ...........................................................................................................................................................   17 (9%) 
  Naddo ....................................................................................................................................................   19 (10%) 
  Ddim yn cofio ........................................................................................................................................   3 (2%) 

 
C2.3 Ar eich taith ddiwethaf i ddod yma, gawsoch chi gynnig i fynd i’r tŷ bach?   
  Roedd y daith yn llai na dwy awr ........................................................................................................   147 (79%) 
  Do ...........................................................................................................................................................   3 (2%) 
  Naddo ....................................................................................................................................................   36 (19%) 
  Ddim yn cofio ........................................................................................................................................   1 (1%) 

 
C2.4 Ar eich taith ddiwethaf i ddod yma, oedd y fan yn lân?   
  Oedd.......................................................................................................................................................   116 (62%) 
  Nac oedd ...............................................................................................................................................   57 (30%) 
  Ddim yn cofio ........................................................................................................................................   14 (7%) 

 
C2.5 Ar eich taith ddiwethaf i ddod yma, oeddech chi’n teimlo’n ddiogel?   
  Oeddwn..................................................................................................................................................   137 (74%) 
  Nac oeddwn ..........................................................................................................................................   43 (23%) 
  Ddim yn cofio ........................................................................................................................................   6 (3%) 

 
C2.6 Ar eich taith ddiwethaf i ddod yma, sut roedd y staff hebrwng yn eich trin?    
  Yn dda iawn...........................................................................................................................................   52 (28%) 
  Yn dda....................................................................................................................................................   85 (45%) 
  Y naill na’r llall.......................................................................................................................................   36 (19%) 
  Yn wael ..................................................................................................................................................   6 (3%) 
  Yn wael iawn ........................................................................................................................................   3 (2%) 
  Ddim yn cofio ........................................................................................................................................   6 (3%) 

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

yma? (Ticiwch bob un sy’n gymwys i chi.)  
  Do, dywedodd rhywun wrthyf ..............................................................................................................   142 (75%) 
  Do, cefais wybodaeth ysgrifenedig ......................................................................................................   6 (3%) 
  Naddo, ni ddywedwyd dim wrthyf ......................................................................................................   35 (19%) 
  Ddim yn cofio ........................................................................................................................................   10 (5%) 

 
C2.8 Wrth gyrraedd yma y tro cyntaf, oedd eich eiddo wedi cyrraedd yr un pryd â chi?  
  Oedd.......................................................................................................................................................   158 (84%) 
  Nac oedd ...............................................................................................................................................   20 (11%) 
  Ddim yn cofio ........................................................................................................................................   9 (5%) 

 
 Adran 3: Y dderbynfa, y noson gyntaf a sesiwn ymsefydlu 

 
C3.1 Am faint o amser oeddech chi yn y dderbynfa?  
  Llai na 2 awr .........................................................................................................................................   82 (43%) 
  2 awr neu fwy .......................................................................................................................................   97 (51%) 
  Ddim yn cofio ........................................................................................................................................   12 (6%) 

 
C3.2 Pan gawsoch eich chwilio, oedd hyn wedi’i wneud mewn ffordd barchus?   
  Oedd.......................................................................................................................................................   142 (76%) 
  Nac oedd ...............................................................................................................................................   34 (18%) 
  Ddim yn cofio ........................................................................................................................................   11 (6%) 
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C3.3 Yn gyffredinol, sut y cawsoch chi’ch trin yn y dderbynfa? 
  Yn dda iawn...........................................................................................................................................   39 (21%) 
  Yn dda....................................................................................................................................................   83 (44%) 
  Y naill na’r llall.......................................................................................................................................   46 (24%) 
  Yn wael ..................................................................................................................................................   15 (8%) 
  Yn wael iawn .........................................................................................................................................   3 (2%) 
  Ddim yn cofio ........................................................................................................................................   3 (2%) 

 
C3.4 Oedd gennych broblemau’n ymwneud â’r canlynol wrth gyrraedd yma am y tro cyntaf?  

(Ticiwch bob un sy’n gymwys i chi.) 
  Colli eiddo ................................................    20 (11%) Iechyd corfforol .......................................    27 (15%) 
  Problemau tai ..........................................    44 (24%) Iechyd meddwl.........................................    78 (42%) 
  Cysylltu â chyflogwyr...............................    13 (7%) Angen eich amddiffyn rhag carcharorion 

eraill 
  12 (6%) 

  Cysylltu â'r teulu......................................    49 (26%) Cael rhifau ffôn .......................................    50 (27%) 
  Gofal plant ...............................................    5 (3%) Arall...........................................................    12 (6%) 
  Pryderon arian .........................................    37 (20%) Heb unrhyw broblemau..........................    42 (23%) 
  Teimlo'n isel neu'n hunanladdol ............    59 (32%)   

 
C3.5 Gawsoch chi unrhyw gymorth/cefnogaeth gan staff i ddelio â’r problemau hyn wrth 

gyrraedd yma am y tro cyntaf?   
  Do ...........................................................................................................................................................   56 (31%) 
  Naddo ....................................................................................................................................................   83 (46%) 
  Heb unrhyw broblemau .......................................................................................................................   42 (23%) 

 
C3.6 Wrth gyrraedd yma am y tro cyntaf, gawsoch chi gynnig unrhyw rai o’r canlynol?  

(Ticiwch bob un sy’n gymwys i chi.) 
  Tybaco................................................................................................................................................    44 (23%) 
  Cawod ................................................................................................................................................    82 (44%) 
  Galwad ffôn am ddim ......................................................................................................................    141 (75%) 
  Rhywbeth i’w fwyta...........................................................................................................................    132 (70%) 
  Credyd ffôn PIN ................................................................................................................................    127 (68%) 
  Pethau ymolchi/ eitemau sylfaenol..................................................................................................    107 (57%) 
  Heb dderbyn dim byd.......................................................................................................................    9 (5%) 

 
C3.7 Wrth gyrraedd yma am y tro cyntaf, a gawsoch fynediad i'r bobl neu'r gwasanaethau 

canlynol? (Ticiwch bob un sy’n gymwys i chi.) 
  Caplan ...............................................................................................................................................    81 (45%) 
  Rhywun o’r gwasanaethau iechyd ...................................................................................................    105 (58%) 
  Gwrandäwr/Samariaid .....................................................................................................................    39 (21%) 
  Siop y carchar/ ffreutur ....................................................................................................................    30 (16%) 
  Heb gael mynediad i unrhyw rai o'r rhain .....................................................................................    45 (25%) 

 
C3.8 Wrth gyrraedd yma am y tro cyntaf, gawsoch chi gynnig gwybodaeth am y canlynol?           

(Ticiwch bob un sy’n gymwys i chi.) 
  Beth oedd yn mynd i ddigwydd i chi ...................................................................................................   67 (39%) 
  Pa gymorth oedd ar gael i bobl sy’n teimlo’n isel neu'n hunanladdol .............................................   52 (31%) 
  Sut i wneud ceisiadau cyffredin (ceisiadau) .......................................................................................   44 (26%) 
  Eich hawl i gael ymweliadau................................................................................................................   43 (25%) 
   Gwasanaethau iechyd ........................................................................................................................   51 (30%) 
  Caplaniaeth ...........................................................................................................................................   54 (32%) 
  Heb gael cynnig unrhyw wybodaeth ...................................................................................................   64 (38%) 

 
C3.9 Oeddech chi'n teimlo’n ddiogel ar eich noson gyntaf yma? 
  Oeddwn..................................................................................................................................................   126 (66%) 
  Nac oeddwn ..........................................................................................................................................   55 (29%) 
  Ddim yn cofio ........................................................................................................................................   10 (5%) 
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C3.10 Pa mor fuan ar ôl cyrraedd yma y cawsoch fynychu cwrs ymsefydlu? 
  Heb fynychu cwrs ymsefydlu ...............................................................................................................   80 (42%) 
  O fewn yr wythnos gyntaf ....................................................................................................................   49 (26%) 
  Mwy nag wythnos .................................................................................................................................   48 (25%) 
  Ddim yn cofio ........................................................................................................................................   12 (6%) 

 
C3.11 Oedd y cwrs ymsefydlu’n cynnwys popeth roedd angen i chi ei wybod am y carchar? 
  Heb fynychu cwrs ymsefydlu ...............................................................................................................   80 (42%) 
  Oedd.......................................................................................................................................................   44 (23%) 
  Nac oedd ...............................................................................................................................................   53 (28%) 
  Ddim yn cofio ........................................................................................................................................   13 (7%) 

 
C3.12 Pa mor fuan ar ôl cyrraedd yma y cawsoch asesiad addysg (‘sgiliau bywyd’)?   
  Heb dderbyn asesiad............................................................................................................................   68 (37%) 
  O fewn yr wythnos gyntaf ....................................................................................................................   32 (17%) 
  Mwy nag wythnos .................................................................................................................................   71 (39%) 
  Ddim yn cofio ........................................................................................................................................   13 (7%) 

 
 Adran 4: Hawliau cyfreithiol a pharch yn y ddalfa 

 
C4.1 Pa mor hawdd yw....... 
  Yn hawdd 

iawn 
Yn hawdd Y naill na'r 

llall 
Yn anodd Yn anodd 

iawn 
Ddim yn 

berthnasol 
 Cyfathrebu â’ch cyfreithiwr neu'ch 

cynrychiolydd cyfreithiol? 
  17 (9%)   53 (30%)   25 (14%)   38 (21%)   32 (18%)   14 (8%) 

 Mynychu ymweliadau cyfreithiol?   18 (11%)   64 (38%)   31 (18%)   21 (12%)    21 (12%) 
 Cael gwybodaeth am fechnïaeth?   5 (3%)   22 (13%)   36 (22%)   32 (19%)   33 (20%)   37 (22%) 

 
C4.2 Ydy'r staff yn y carchar erioed wedi agor llythyron oddi wrth eich cyfreithiwr neu eich 

cynrychiolydd cyfreithiol pan nad oeddech yn bresennol gyda nhw? 
  Heb dderbyn unrhyw lythyron .............................................................................................................   31 (17%) 
  Ydynt ......................................................................................................................................................   69 (38%) 
  Nac ydynt...............................................................................................................................................   80 (44%) 

 
C4.3 Ydych chi'n gallu cael llyfrau cyfreithiol yn y llyfrgell? 
  Ydw.....................................................................................................................................................    49 (27%) 
  Nac ydw .............................................................................................................................................    20 (11%) 
  Ddim yn gwybod ...............................................................................................................................    110 (61%) 

 
C4.4 Atebwch y cwestiynau canlynol am yr adain/uned lle rydych yn byw ar hyn o bryd: 
  Ydw/Ydy Na Ddim yn 

gwybod 
 Ydych chi fel arfer yn cael digon o ddillad glân, addas ar gyfer yr wythnos?   37 (20%)   148 (79%)   3 (2%) 
 Ydych chi fel arfer yn gallu cael cawod bob dydd?   144 (77%)   41 (22%)   2 (1%) 
 Ydych chi fel arfer yn derbyn dillad gwely glân bob wythnos?   106 (58%)   73 (40%)   3 (2%) 
 Ydych chi fel arfer yn derbyn deunyddiau glanhau ar gyfer eich cell bob 

wythnos? 
  72 (39%)   107 (58%)   4 (2%) 

 Ydy cloch eich cell yn cael ei hateb fel arfer o fewn pum munud?   30 (16%)   139 (75%)   17 (9%) 
 Ydy hi fel arfer yn ddigon tawel i chi fod yn gallu ymlacio neu gysgu yn 

eich cell yn ystod y nos? 
  84 (46%)   95 (52%)   4 (2%) 

 Os oes angen, ydych chi fel arfer yn gallu cael eich eiddo sydd wedi'i 
storio?  

  23 (13%)   109 (61%)   48 (27%) 
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C4.5 Sut mae’r bwyd yma? 
  Yn dda iawn...........................................................................................................................................   3 (2%) 
  Yn dda....................................................................................................................................................   38 (20%) 
  Y naill na’r llall.......................................................................................................................................   50 (26%) 
  Yn wael ..................................................................................................................................................   52 (27%) 
  Yn wael iawn .........................................................................................................................................   47 (25%) 

 
C4.6 Ydy’r siop/ffreutur yn gwerthu dewis digon eang o nwyddau i gwrdd â’ch anghenion? 
  Heb brynu dim byd hyd yn hyn/ddim yn gwybod ..............................................................................   20 (11%) 
  Ydy..........................................................................................................................................................   83 (45%) 
  Nac ydy ..................................................................................................................................................   83 (45%) 

 
C4.7 Ydych chi’n gallu siarad â Gwrandäwr ar unrhyw adeg, os ydych yn dymuno? 
  Ydw.........................................................................................................................................................   80 (43%) 
  Nac ydw .................................................................................................................................................   25 (14%) 
  Ddim yn gwybod ...................................................................................................................................   79 (43%) 

 
C4.8 Ydy eich credoau crefyddol yn cael eu parchu? 
  Ydyn........................................................................................................................................................   62 (34%) 
  Nac ydyn ................................................................................................................................................   24 (13%) 
  Ddim yn gwybod/ Ddim yn berthnasol ...............................................................................................   99 (54%) 

 
C4.9 Ydych chi’n gallu siarad â chaplan o’r un ffydd â chi yn breifat, os ydych yn dymuno? 
  Ydw.........................................................................................................................................................   83 (45%) 
  Nac ydw .................................................................................................................................................   18 (10%) 
  Ddim yn gwybod/ Ddim yn berthnasol ...............................................................................................   85 (46%) 

 
C4.10 Pa mor hawdd neu anodd yw hi i chi fynychu gwasanaethau crefyddol?   
  Nid wyf eisiau mynychu .......................................................................................................................   43 (23%) 
  Yn hawdd iawn......................................................................................................................................   29 (16%) 
  Yn hawdd...............................................................................................................................................   39 (21%) 
  Y naill na’r llall.......................................................................................................................................   9 (5%) 
  Yn anodd................................................................................................................................................   13 (7%) 
  Yn anodd iawn ......................................................................................................................................   11 (6%) 
  Ddim yn gwybod ...................................................................................................................................   40 (22%) 

 
 Adran 5: Ceisiadau a chwynion 

 
C5.1 Ydy hi'n hawdd gwneud cais?  
  Ydy..........................................................................................................................................................   111 (59%) 
  Nac ydy ..................................................................................................................................................   56 (30%) 
  Ddim yn gwybod ...................................................................................................................................   20 (11%) 

 
C5.2 Atebwch y cwestiynau canlynol am geisiadau. (Os nad ydych chi wedi gwneud cais, ticiwch 

yr opsiwn 'heb wneud un'.) 
  Heb wneud 

un 
Ydyn Nac ydyn 

 Ydy ceisiadau'n cael eu trafod yn deg?   33 (19%)   56 (32%)   87 (49%) 
 Ydy ceisiadau'n cael eu trafod yn gyflym (o fewn saith niwrnod)?    33 (19%)   44 (25%)   97 (56%) 

 
C5.3 Ydy hi'n hawdd gwneud cwyn?  
  Ydy..........................................................................................................................................................   74 (41%) 
  Nac ydy ..................................................................................................................................................   45 (25%) 
  Ddim yn gwybod ...................................................................................................................................   61 (34%) 
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C5.4 Atebwch y cwestiynau canlynol am gwynion (Os nad ydych chi wedi gwneud cwyn, ticiwch 
yr opsiwn 'heb wneud cwyn'.) 

  Heb wneud 
cwyn 

Ydyn Nac ydyn 

 Ydy cwynion yn cael eu trafod yn deg?   92 (50%)   25 (14%)   67 (36%) 
 Ydy cwynion yn cael eu trafod yn gyflym (o fewn saith niwrnod)?     92 (51%)   17 (9%)   70 (39%) 

 
C5.5 Ydych chi erioed wedi cael eich atal rhag gwneud cwyn pan oeddech yn dymuno gwneud 

hynny? 
  Ydw.....................................................................................................................................................    36 (20%) 
  Nac ydw .............................................................................................................................................    143 (80%) 

 
C5.6 Pa mor hawdd neu anodd yw hi i chi weld y Bwrdd Monitro Annibynnol (IMB)? 
  Ddim yn gwybod pwy ydyn nhw..........................................................................................................   68 (38%) 
  Yn hawdd iawn......................................................................................................................................   14 (8%) 
  Yn hawdd...............................................................................................................................................   20 (11%) 
  Y naill na’r llall.......................................................................................................................................   34 (19%) 
  Yn anodd................................................................................................................................................   29 (16%) 
  Yn anodd iawn ......................................................................................................................................   12 (7%) 

 
 Adran 6: Cynllun cymhellion a breintiau a enillwyd 

 
C6.1 Ydych chi wedi cael eich trin yn deg yn eich profiad o’r cynllun cymhellion a breintiau a 

enillwyd (IEP)?   (Mae hyn yn cyfeirio at y lefelau sylfaenol, safonol ac uwch.) 
  Ddim yn gwybod beth yw'r cynllun cymhellion a breintiau a enillwyd ............................................   29 (16%) 
  Ydw .......................................................................................................................................................   62 (34%) 
  Nac ydw .................................................................................................................................................   58 (32%) 
  Ddim yn gwybod ...................................................................................................................................   32 (18%) 

 
C6.2 Ydy gwahanol lefelau y cynllun cymhellion a breintiau a enillwyd yn eich annog i newid eich 

ymddygiad?  (Mae hyn yn cyfeirio at y lefelau sylfaenol, safonol ac uwch.) 
  Ddim yn gwybod beth yw'r cynllun cymhellion a breintiau a enillwyd ............................................   29 (16%) 
  Ydy..........................................................................................................................................................   67 (38%) 
  Nac ydy ..................................................................................................................................................   60 (34%) 
  Ddim yn gwybod ...................................................................................................................................   22 (12%) 

 
C6.3 Yn y chwe mis diwethaf, oes unrhyw aelodau staff wedi’ch atal yn gorfforol (C&R)?   
  Oes .....................................................................................................................................................    16 (9%) 
  Nac oes ..............................................................................................................................................    167 (91%) 

 
C6.4 Os ydych chi wedi treulio noson yn yr uned wahanu/gofal a gwahanu yn y chwe mis 

diwethaf, sut cawsoch eich trin gan staff?   
  Nid wyf wedi bod yn yr uned wahanu yn y 6 mis diwethaf ................................................................  145 (81%) 
  Yn dda iawn..............................................................................................................................................  4 (2%) 
  Yn dda.......................................................................................................................................................  7 (4%) 
  Y naill na’r llall..........................................................................................................................................  9 (5%) 
  Yn wael .....................................................................................................................................................  6 (3%) 
  Yn wael iawn ............................................................................................................................................  7 (4%) 

 
 Adran 7: Perthynas â staff 

 
C7.1 Ydy'r rhan fwyaf o’r staff yn eich trin â pharch? 
  Ydyn........................................................................................................................................................   130 (71%) 
  Nac ydyn ................................................................................................................................................  
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C7.2 Oes aelod o staff y gallwch droi ato am help os oes problem gennych? 
  Oes .........................................................................................................................................................   128 (72%) 
  Nac oes ..................................................................................................................................................   51 (28%) 

 
C7.3 Oes aelod o staff wedi dod i'ch gweld yn bersonol yn yr wythnos ddiwethaf i weld sut rydych 

yn dod ymlaen?   
  Oes .....................................................................................................................................................    48 (26%) 
  Nac oes ..............................................................................................................................................    138 (74%) 

 
C7.4 Pa mor aml fel arfer y mae staff yn siarad â chi yn ystod amser cymdeithasu? 
  Ddim yn mynd i gymdeithasu ..............................................................................................................   8 (4%) 
  Byth ........................................................................................................................................................   47 (25%) 
  Yn anaml................................................................................................................................................   41 (22%) 
  Weithiau ................................................................................................................................................   58 (31%) 
  Y rhan fwyaf o'r amser.........................................................................................................................   23 (12%) 
  Drwy’r amser.........................................................................................................................................   8 (4%) 

 
C7.5 Pryd cwrddoch chi â’ch swyddog personol (penodol) yn gyntaf? 
  Heb gwrdd ag ef/hi...............................................................................................................................   124 (67%) 
  Yn yr wythnos gyntaf ............................................................................................................................   26 (14%) 
  Mwy nag wythnos .................................................................................................................................   23 (13%) 
  Ddim yn cofio ........................................................................................................................................   11 (6%) 

 
C7.6 Faint o gymorth yw eich swyddog personol (penodol)? 
  Nid oes gennyf swyddog personol/ Heb gwrdd ag ef/ hi..................................................................   124 (68%) 
  O help mawr .........................................................................................................................................   17 (9%) 
  O help ....................................................................................................................................................   22 (12%) 
  Y naill na’r llall.......................................................................................................................................   11 (6%) 
  Ddim o help...........................................................................................................................................   5 (3%) 
  Ddim o help o gwbl ..............................................................................................................................   3 (2%) 

 
 Adran 8: Diogelwch 

 
C8.1 Ydych chi erioed wedi teimlo’n anniogel yma? 
  Ydw.........................................................................................................................................................   89 (47%) 
  Nac ydw .................................................................................................................................................   99 (53%) 

 
C8.2 Ydych chi’n teimlo’n anniogel nawr? 
  Ydw.....................................................................................................................................................    43 (23%) 
  Nac ydw .............................................................................................................................................    141 (77%) 

 
C8.3 Ym mha ardaloedd rydych wedi teimlo’n anniogel?  (Ticiwch bob un sy’n gymwys i chi.) 
  Erioed wedi teimlo'n anniogel................    99 (54%) Yn ystod amser bwyd..............................    16 (9%) 
  Ymhobman ..............................................    32 (17%) Yn y gwasanaethau iechyd .....................    16 (9%) 
  Yr uned wahanu......................................    8 (4%) Ardaloedd debyn ymwelwyr ...................    27 (15%) 
  Ardaloedd cymdeithasu ..........................    38 (21%) Yng nghawodydd yr adain ......................    32 (17%) 
  Y dderbynfa .............................................    14 (8%) Yng nghawodydd y gampfa....................    13 (7%) 
  Yn y gampfa ............................................    12 (6%) Mewn coridorau/tyllau grisiau................    27 (15%) 
  Mewn iard ymarfer corff........................    26 (14%) Ar eich llawr/adain .................................    35 (19%) 
  Yn y gwaith ..............................................    20 (11%) Yn eich cell ...............................................    25 (14%) 
  Wrth symud o le i le...............................    28 (15%) Mewn gwasanaethau crefyddol .............    10 (5%) 
  Mewn addysg ..........................................    11 (6%)   

 
C8.4 Ydych chi wedi eich trin yn annheg gan garcharorion eraill yn y carchar? 
  Ydw ...................................................................................................................................................    48 (26%) 
  Nac ydw .............................................................................................................................................    137 (74%) 
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C8.5 Os ydw, am beth oedd y digwyddiad(au)? (Ticiwch bob un sy’n gymwys i chi.) 
  Sylwadau sarhaus (amdanoch chi neu'ch teulu neu ffrindiau) .......................................................   24 (13%) 
  Cam-drin corfforol (cael eich bwrw, cicio neu'ch ymosod) ..............................................................   14 (8%) 
  Cam-drin rhywiol ...................................................................................................................................   5 (3%) 
  Teimlo dan fygythiad neu'n ofnus .......................................................................................................   32 (17%) 
  Rhywun yn mynd â’ch eiddo/offer bwyta ...........................................................................................   13 (7%) 
  Meddyginiaeth.......................................................................................................................................   11 (6%) 
  Dyled ......................................................................................................................................................   9 (5%) 
  Cyffuriau ................................................................................................................................................   11 (6%) 
  Eich hil neu darddiad ethnig ................................................................................................................   12 (6%) 
  Eich crefydd/credoau crefyddol ...........................................................................................................   9 (5%) 
  Eich cenedligrwydd ...............................................................................................................................   10 (5%) 
  Eich bod yn dod o ran wahanol o’r wlad i eraill ................................................................................   11 (6%) 
  Eich bod yn dod o gymuned o deithwyr .............................................................................................   3 (2%) 
  Eich cyfeiriadedd rhywiol .....................................................................................................................   7 (4%) 
  Eich oed .................................................................................................................................................   2 (1%) 
  Bod gennych anabledd .........................................................................................................................   10 (5%) 
  Roeddech yn newydd yma ...................................................................................................................   11 (6%) 
  Eich trosedd...........................................................................................................................................   8 (4%) 
  Materion yn ymwneud â gangiau .......................................................................................................   8 (4%) 

 
C8.6 Ydych chi wedi eich trin yn annheg gan staff yma? 
  Ydw ...................................................................................................................................................    51 (27%) 
  Nac ydw .............................................................................................................................................    135 (73%) 

 
C8.7 Os ydw, am beth oedd y digwyddiad(au)? (Ticiwch bob un sy’n gymwys i chi.) 
  Sylwadau sarhaus (amdanoch chi neu'ch teulu neu ffrindiau) .......................................................   21 (11%) 
  Cam-drin corfforol (cael eich bwrw, cicio neu'ch ymosod) ..............................................................   9 (5%) 
  Cam-drin rhywiol ...................................................................................................................................   4 (2%) 
  Teimlo dan fygythiad neu'n ofnus .......................................................................................................   30 (16%) 
  Meddyginiaeth.......................................................................................................................................   13 (7%) 
  Dyled ......................................................................................................................................................   4 (2%) 
  Cyffuriau ................................................................................................................................................   8 (4%) 
  Eich hil neu darddiad ethnig ................................................................................................................   10 (5%) 
  Eich crefydd/credoau crefyddol ...........................................................................................................   8 (4%) 
  Eich cenedligrwydd ...............................................................................................................................   8 (4%) 
  Eich bod yn dod o ran wahanol o’r wlad i eraill ................................................................................   8 (4%) 
  Eich bod yn dod o gymuned o deithwyr .............................................................................................   2 (1%) 
  Eich cyfeiriadedd rhywiol ......................................................................................................................   4 (2%) 
  Eich oed .................................................................................................................................................   2 (1%) 
  Bod gennych anabledd .........................................................................................................................   9 (5%) 
  Roeddech yn newydd yma ...................................................................................................................   7 (4%) 
  Eich trosedd...........................................................................................................................................   4 (2%) 
  Materion yn ymwneud â gangiau .......................................................................................................   3 (2%) 

 
C8.8 Os ydych wedi'ch trin an annheg gan garcharorion neu staff, ddywedoch chi amdano? 
  Heb fy nhrin yn annheg .......................................................................................................................   111 (63%) 
  Do ...........................................................................................................................................................   24 (14%) 
  Naddo ....................................................................................................................................................   41 (23%) 
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 Adran 9: Gwasanaethau iechyd 
 

C9.1 Pa mor hawdd neu anodd yw hi i weld y bobl ganlynol? 
  Ddim yn 

gwybod 
Yn hawdd 

iawn 
Yn hawdd Y naill na'r 

llall 
Yn anodd Yn anodd 

iawn 
 Y meddyg   25 (14%)   12 (7%)   37 (20%)   24 (13%)   51 (28%)   33 (18%) 
 Y nyrs   16 (9%)   40 (23%)   65 (37%)   23 (13%)   18 (10%)   12 (7%) 
 Y deintydd   43 (25%)   4 (2%)   11 (6%)   21 (12%)   43 (25%)   48 (28%) 

 
C9.2 Beth yw’ch barn am ansawdd y gwasanaeth iechyd rydych yn ei dderbyn gan y bobl 

canlynol?: 
  Heb ei 

weld/gweld 
Yn dda iawn Yn dda Y naill na'r 

llall 
Yn wael Yn wael iawn 

 Y meddyg   39 (22%)   12 (7%)   35 (20%)   25 (14%)   35 (20%)   33 (18%) 
 Y nyrs   22 (13%)   31 (18%)   47 (27%)   31 (18%)   26 (15%)   19 (11%) 
 Y deintydd   67 (39%)   7 (4%)   16 (9%)   30 (17%)   26 (15%)   26 (15%) 

 
C9.3 Beth yw’ch barn am ansawdd cyffredinol y gwasanaethau iechyd yn y carchar? 
  Heb fod ..................................................................................................................................................   15 (9%) 
  Yn dda iawn...........................................................................................................................................   12 (7%) 
  Yn dda....................................................................................................................................................   35 (21%) 
  Y naill na’r llall.......................................................................................................................................   36 (21%) 
  Yn wael ..................................................................................................................................................   40 (24%) 
  Yn wael iawn .........................................................................................................................................   31 (18%) 

 
C9.4 Ydych chi'ncymryd meddyginiaeth ar hyn o bryd? 
  Ydw.........................................................................................................................................................   105 (56%) 
  Nac ydw .................................................................................................................................................   81 (44%) 

 
C9.5 Os ydych yn cymryd meddyginiaeth, ydych chi’n cael cadw peth/ y cwbl yn eich cell eich 

hun? 
  Ddim yn cymryd meddyginiaeth..........................................................................................................   81 (44%) 
  Ydw, fy holl feddyginiaeth ....................................................................................................................   14 (8%) 
  Ydw, peth o'm meddyginiaeth .............................................................................................................   27 (15%) 
  Nac ydw .................................................................................................................................................   61 (33%) 

 
C9.6 Oes gennych unrhyw broblemau iechyd meddwl neu emosiynol? 
  Oes .........................................................................................................................................................   116 (61%) 
  Nac oes ..................................................................................................................................................   73 (39%) 

 
C9.7 Ydych chi’n derbyn cymorth/cefnogaeth gan rywun yn y carchar hwn? (e.e. seicolegydd, 

seiciatrydd, nyrs, gweithiwr iechyd meddwl, cynghorydd neu aelod arall o staff)?                     
  Nid oes gennyf broblemau iechyd meddwl neu emosiynol...............................................................   73 (40%) 
  Ydw.........................................................................................................................................................   36 (20%) 
  Nac ydw .................................................................................................................................................   73 (40%) 

 
 Adran 10: Cyffuriau ac alcohol 

 
C10.1 Oedd gennych broblem â chyffuriau pan ddaethoch i’r carchar hwn? 
  Oedd.......................................................................................................................................................   88 (47%) 
  Nac oedd ...............................................................................................................................................   99 (53%) 

 
C10.2 Oedd gennych broblem ag alcohol pan ddaethoch i'r carchar hwn? 
  Oedd...................................................................................................................................................    49 (26%) 
  Nac oedd ...........................................................................................................................................    137 (74%) 

 
 



Adran 6 - Atodiad V: Crynodeb o holiaduron a chyfweliadau carcharion 

88 Carchar Ei Mawrhydi a Sefydliad Troseddwyr Ifanc Caerdydd 

C10.3 Ydy hi'n hawdd neu’n anodd cael cyffuriau anghyfreithlon yn y carchar hwn? 
  Yn hawdd iawn......................................................................................................................................   55 (30%) 
  Yn hawdd...............................................................................................................................................   34 (19%) 
  Y naill na’r llall.......................................................................................................................................   13 (7%) 
  Yn anodd................................................................................................................................................   8 (4%) 
  Yn anodd iawn ......................................................................................................................................   10 (6%) 
  Ddim yn gwybod ...................................................................................................................................   61 (34%) 

 
C10.4 Ydy hi'n hawdd neu'n anodd cael alcohol yn y carchar hwn? 
  Yn hawdd iawn..................................................................................................................................    12 (7%) 
  Yn hawdd...........................................................................................................................................    15 (8%) 
  Y naill na’r llall...................................................................................................................................    15 (8%) 
  Yn anodd............................................................................................................................................    19 (10%) 
  Yn anodd iawn ..................................................................................................................................    20 (11%) 
  Ddim yn gwybod ...............................................................................................................................    101 (55%) 

 
C10.5 Ydych chi wedi datblygu problem â chyffuriau anghyfreithlon ers bod yn y carchar hwn? 
  Ydw.....................................................................................................................................................    23 (13%) 
  Nac ydw .............................................................................................................................................    159 (87%) 

 
C10.6 Ydych chi wedi datblygu problem â meddyginiaeth wedi’i dargyfeirio ers bod yn y carchar 

hwn?  
  Ydw.....................................................................................................................................................    25 (14%) 
  Nac ydw .............................................................................................................................................    157 (86%) 

 
C10.7 Ydych chi wedi derbyn unrhyw gymorth neu gefnogaeth (er enghraifft, gan dimau 

camddefnyddio sylweddau) ar gyfer eich problem gyffuriau, tra yn y carchar hwn? 
  Nid oedd/ nid oes gennyf broblem gyffuriau .....................................................................................   85 (48%) 
  Ydw.........................................................................................................................................................   37 (21%) 
  Nac ydw .................................................................................................................................................   55 (31%) 

 
C10.8 Ydych chi wedi derbyn unrhyw gymorth neu gefnogaeth (er enghraifft, gan dimau 

camddefnyddio sylweddau) ar gyfer eich problem alcohol, tra yn y carchar hwn? 
  Nid oedd/ Nid oes gennyf broblem alcohol .......................................................................................   137 (75%) 
  Ydw.........................................................................................................................................................   17 (9%) 
  Nac ydw .................................................................................................................................................   29 (16%) 

 
C10.9 Oedd y cymorth neu gefnogaeth a gawsoch, tra yn y carchar hwn, wedi bod o gymorth? 
  Nid oedd gennyf broblem/ ni dderbyniais gymorth ...........................................................................   130 (75%) 
  Oedd.......................................................................................................................................................   23 (13%) 
  Nac oedd ...............................................................................................................................................   21 (12%) 

 
 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 
Yn hawdd 

iawn 
Yn hawdd Y naill na'r 

llall 
Yn anodd Yn anodd 

iawn 
 Gwaith yn y carchar   21 (11%)   22(12%)   63 (34%)   18 (10%)   31 (17%)   30 (16%) 
 Hyfforddiant galwedigaethol neu 

sgiliau 
  39 (22%)   14 (8%)   35 (20%)   26 (15%)   39 (22%)   22 (13%) 

 Addysg (gan gynnwys sgiliau 
sylfaenol) 

  32 (18%)   17(10%)   53 (30%)   22 (12%)   33 (19%)   20 (11%) 

 Rhaglenni ymddygiad troseddol   50 (30%)   5 (3%)   25 (15%)   24 (14%)   34 (20%)   31 (18%) 
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C11.2 Ydych chi’n cymryd rhan yn y canlynol ar hyn o bryd? (Ticiwch bob un sy’n gymwys i chi.) 
  Nid wyf yn cymryd rhan yn yr un o’r rhain .......................................................................................   71 (41%) 
  Swydd yn y carchar............................................................................................................................   85 (49%) 
  Hyfforddiant galwedigaethol neu sgiliau........................................................................................   12 (7%) 
  Addysg (gan gynnwys sgiliau sylfaenol)..........................................................................................   15 (9%) 
  Rhaglenni ymddygiad troseddol ......................................................................................................   5 (3%) 

 
C11.3 Os ydych wedi cymryd rhan mewn unrhyw un o’r canlynol yn y carchar, ydych chi’n credu y 

byddant yn eich helpu ar ôl eich rhyddhau? 
  Heb gymryd 

rhan 
Ydw Nac ydw Ddim yn 

gwybod 
 Gwaith yn y carchar   49 (30%)   37 (22%)   63 (38%)   17 (10%) 
 Hyfforddiant galwedigaethol neu sgiliau   69 (49%)   31 (22%)   31 (22%)   10 (7%) 
 Addysg (gan gynnwys sgiliau sylfaenol)   67 (47%)   36 (25%)   31 (22%)   9 (6%) 
 Rhaglenni ymddygiad troseddol   72 (52%)   25 (18%)   30 (22%)   12 (9%) 

 
C11.4 Pa mor aml rydych yn mynd i’r llyfrgell fel arfer? 
  Ddim eisiau mynd .................................................................................................................................   44 (24%) 
  Byth ........................................................................................................................................................   61 (33%) 
  Llai nag unwaith yr wythnos ................................................................................................................   30 (16%) 
  Tua unwaith yr wythnos .......................................................................................................................   45 (25%) 
  Mwy nag unwaith yr wythnos..............................................................................................................   3 (2%) 

 
C11.5 Oes dewis digon eang o ddeunyddiau yn y llyfrgell i gwrdd â’ch anghenion?   
  Ddim yn ei defnyddio ...........................................................................................................................   82 (47%) 
  Oes .........................................................................................................................................................   46 (26%) 
  Nac oes ..................................................................................................................................................   48 (27%) 

 
C11.6 Sawl gwaith rydych yn mynd i’r gampfa fel arfer bob wythnos? 
  Ddim eisiau mynd .................................................................................................................................   41 (23%) 
  0 .............................................................................................................................................................   39 (22%) 
  1 i 2........................................................................................................................................................   55 (31%) 
  3 i 5 ......................................................................................................................................................   42 (23%) 
  Mwy na 5 .............................................................................................................................................   3 (2%) 

 
C11.7 Sawl gwaith rydych yn mynd y tu allan i wneud ymarfer corff fel arfer bob wythnos? 
  Ddim eisiau mynd .................................................................................................................................   32 (17%) 
  0 .............................................................................................................................................................   20 (11%) 
  1 i 2 ......................................................................................................................................................   40 (22%) 
  3 i 5 ......................................................................................................................................................   56 (30%) 
  Mwy na 5 ..............................................................................................................................................   36 (20%) 

 
C11.8 Sawl gwaith rydych yn cymdeithasu fel arfer bob wythnos? 
  Ddim eisiau mynd .................................................................................................................................   7 (4%) 
  0 .............................................................................................................................................................   3 (2%) 
  1 i 2 ......................................................................................................................................................   22 (12%) 
  3 i 5 ......................................................................................................................................................   62 (34%) 
  Mwy na 5 .............................................................................................................................................   91 (49%) 
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C11.9 Faint o oriau rydych yn eu treulio fel arfer y tu allan i’ch cell  ar ddiwrnod yn yr wythnos? 
(Dylech gynnwys oriau mewn addysg, gwaith ayyb.) 

  Llai na 2 awr .........................................................................................................................................   71 (38%) 
  Rhwng 2 awr a llai na 4 awr...............................................................................................................   33 (18%) 
  Rhwng 4 awr a llai na 6 awr...............................................................................................................   29 (16%) 
  Rhwng 6 awr a llai na 8 awr...............................................................................................................   22 (12%) 
  Rhwng 8 awr a llai na 10 awr ............................................................................................................   8 (4%) 
  10 awr neu fwy.....................................................................................................................................   10 (5%) 
  Ddim yn gwybod ...................................................................................................................................   13 (7%) 

 
 Adran 12: Cysylltiad â’ch teulu a ffrindiau 

 
C12.1 Ydy staff wedi’ch cefnogi a’ch helpu i gadw mewn cysylltiad â’ch teulu/ffrindiau tra yn y 

carchar hwn? 
  Ydyn....................................................................................................................................................    42 (24%) 
  Nac ydyn ............................................................................................................................................    136 (76%) 

 
C12.2 Ydych chi wedi cael unrhyw broblemau o ran anfon neu dderbyn post (llythyron neu 

barseli)? 
  Ydw.....................................................................................................................................................    59 (33%) 
  Nac ydw .............................................................................................................................................    120 (67%) 

 
C12.3 Ydych chi wedi cael unrhyw broblemau i gael mynediad i ddefnyddio'r ffôn? 
  Ydw.....................................................................................................................................................    49 (27%) 
  Nac ydw .............................................................................................................................................    132 (73%) 

 
C12.4 Pa mor hawdd neu anodd yw hi i’ch teulu a'ch ffrindiau ddod yma? 
  Nid wyf yn cael ymweliadau ................................................................................................................   42 (23%) 
  Yn hawdd iawn......................................................................................................................................   28 (15%) 
  Yn hawdd...............................................................................................................................................   42 (23%) 
  Y naill na’r llall.......................................................................................................................................   17 (9%) 
  Yn anodd................................................................................................................................................   33 (18%) 
  Yn anodd iawn ......................................................................................................................................   15 (8%) 
  Ddim yn gwybod ...................................................................................................................................   4 (2%) 

 
 Adran 13: Paratoi ar gyfer eich rhyddhau 

 
C13.1 Oes gennych reolwr troseddwyr penodol (swyddog prawf cartref) yn y gwasanaeth prawf? 
  Heb dderbyn dedfryd ...........................................................................................................................   54 (30%) 
  Oes .........................................................................................................................................................   71 (39%) 
  Nac oes ..................................................................................................................................................   57 (31%) 

 
C13.2 Pa fath o gysylltiad rydych wedi’i gael â’ch rheolwr troseddwyr ers bod yn y carchar?  

(Ticiwch bob un sy’n gymwys i chi.) 
  Heb dderbyn dedfryd/ Ddim yn berthnasol .......................................................................................   111 (61%) 
  Dim cyswllt ............................................................................................................................................   45 (25%) 
  Llythyr .....................................................................................................................................................   13 (7%) 
  Ffôn.........................................................................................................................................................   8 (4%) 
  Ymweliad ...............................................................................................................................................   15 (8%) 

 
C13.3 Oes gennych oruchwyliwr troseddwyr penodol yn y carchar hwn? 
  Oes .....................................................................................................................................................    28 (16%) 
  Nac oes ..............................................................................................................................................    151 (84%) 
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C13.4 Oes gennych gynllun dedfryd? 
  Heb dderbyn dedfryd .......................................................................................................................    54 (30%) 
  Oes .....................................................................................................................................................    18 (10%) 
  Nac oes ..............................................................................................................................................    110 (60%) 

 
C13.5 Faint o ran oedd gennych wrth ddatblygu’ch cynllun dedfryd? 
  Nid oes gennyf gynllun dedfryd/ heb fy nedfrydu.................................................................................  164 (89%) 
  Rhan fawr .................................................................................................................................................  3 (2%) 
  Rhywfaint o ran........................................................................................................................................  10 (5%) 
  Y naill na’r llall..........................................................................................................................................  1 (1%) 
  Heb fod â rhan fawr ...............................................................................................................................  2 (1%) 
  Heb fod â rhan o gwbl ............................................................................................................................  4 (2%) 

 
C13.6 Pwy sy’n gweithio gyda chi i gyflawni'r targedau yn eich cynllun dedfryd? (Ticiwch bob un 

sy'n gymwys i chi.)  
  Nid oes gennyf gynllun dedfryd/ heb fy nedfrydu.................................................................................  164 (89%) 
  Neb............................................................................................................................................................  13 (7%) 
  Goruchwyliwr troseddwyr ........................................................................................................................  4 (2%) 
  Rheolwr troseddwyr .................................................................................................................................  3 (2%) 
  Swyddog penodol/ pe/rsonol ..................................................................................................................  1 (1%) 
  Staff o adrannau eraill ............................................................................................................................  5 (3%) 

 
C13.7 Ydych chi’n gallu cyflawni unrhyw dargedau yn eich cynllun dedfryd yn y carchar hwn? 
  Nid oes gennyf gynllun dedfryd/ heb fy nedfrydu.................................................................................  164 (90%) 
  Ydw............................................................................................................................................................  7 (4%) 
  Nac ydw ....................................................................................................................................................  7 (4%) 
  Ddim yn gwybod ......................................................................................................................................  5 (3%) 

 
C13.8 Oes cynlluniau i chi gyflawni unrhyw dargedau yn eich cynllun dedfryd mewn carchar arall? 
  Nid oes gennyf gynllun dedfryd/ heb fy nedfrydu.................................................................................  164 (89%) 
  Oes ............................................................................................................................................................  4 (2%) 
  Nac oes .....................................................................................................................................................  10 (5%) 
  Ddim yn gwybod ......................................................................................................................................  6 (3%) 

 
C13.9 Oes cynlluniau i chi gyflawni unrhyw dargedau yn eich cynllun dedfryd yn y gymuned? 
  Nid oes gennyf gynllun dedfryd/ heb fy nedfrydu.................................................................................  164 (90%) 
  Oes ............................................................................................................................................................  8 (4%) 
  Nac oes .....................................................................................................................................................  6 (3%) 
  Ddim yn gwybod ......................................................................................................................................  5 (3%) 

 
C13.10 Oes gennych gynllun dalfa wedi’i seilio ar anghenion? 
  Oes ........................................................................................................................................................   8 (5%) 
  Nac oes ..................................................................................................................................................   77 (44%) 
  Ddim yn gwybod ...................................................................................................................................   91 (52%) 

 
C13.11 Ydych chi’n teimlo bod unrhyw aelod o staff wedi’ch helpu i baratoi ar gyfer eich rhyddhau? 
  Ydw.....................................................................................................................................................    11 (6%) 
  Nac ydw .............................................................................................................................................    164 (94%) 
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C13.12 Ydych chi’n gwybod am unrhyw un yn y carchar hwn a fydd yn gallu’ch helpu gyda'r canlynol 
ar ôl eich rhyddhau? (Ticiwch bob un sy’n gymwys i chi.) 

  Ddim angen 
help 

Ydw Nac ydw 

 Cyflogaeth   39 (24%)   25 (15%)   101 (61%) 
 Llety   37 (22%)   40 (24%)   88 (53%) 
 Budd-daliadau   36 (22%)   42 (25%)   88 (53%) 
 Materion ariannol   38 (25%)   23 (15%)   94 (61%) 
 Addysg   45 (29%)   22 (14%)   88 (57%) 
 Cyffuriau ac alcohol    41 (25%)   42 (25%)   82 (50%) 

 
C13.13 Ydych chi wedi gwneud rhywbeth, neu a oes rhywbeth wedi digwydd i chi yma, a fydd yn 

eich barn chi yn eich gwneud yn llai tebygol o droseddu yn y dyfodol?  
  Heb dderbyn dedfryd ...........................................................................................................................   54 (30%) 
  Ydw.........................................................................................................................................................   50 (28%) 
  Nac ydw .................................................................................................................................................   74 (42%) 

 
 



Main comparator and comparator to last time 

Any percentage highlighted in green is significantly better 

Any percentage highlighted in blue is significantly worse 

Any percentage highlighted in orange shows a significant difference in prisoners' background details 

Percentages which are not highlighted show there is no significant difference 

194 6,064 194 167

1.2 Are you under 21 years of age? 5% 6% 5% 7%

1.3 Are you sentenced? 72% 68% 72% 69%

1.3 Are you on recall? 9% 10% 9% 4%

1.4 Is your sentence less than 12 months? 44% 20% 44% 34%

1.4 Are you here under an indeterminate sentence for public protection (IPP prisoner)? 3% 3% 3% 1%

1.5 Are you a foreign national? 9% 13% 9% 9%

1.6 Do you understand spoken English? 100% 97% 100% 98%

1.7 Do you understand written English? 98% 96% 98% 96%

1.8
Are you from a minority ethnic group? (Including all those who did not tick white British, white Irish or white 
other categories.) 18% 25% 18% 11%

1.9 Do you consider yourself to be Gypsy/ Romany/ Traveller? 3% 5% 3% 5%

1.1 Are you Muslim? 10% 13% 10% 9%

1.11 Are you homosexual/gay or bisexual? 4% 3% 4% 2%

1.12 Do you consider yourself to have a disability? 36% 25% 36% 21%

1.13 Are you a veteran (ex-armed services)? 6% 5% 6% 6%

1.14 Is this your first time in prison? 24% 33% 24% 30%

1.15 Do you have any children under the age of 18? 59% 54% 59% 64%

2.1 Did you spend more than 2 hours in the van? 17% 23% 17% 7%

For those who spent two or more hours in the escort van:

2.2 Were you offered anything to eat or drink? 44% 39% 44% 30%

2.3 Were you offered a toilet break? 8% 8% 8% 5%

2.4 Was the van clean? 62% 57% 62% 62%

2.5 Did you feel safe? 74% 74% 74% 83%

2.6 Were you treated well/very well by the escort staff? 73% 66% 73% 77%

2.7 Before you arrived here were you told that you were coming here? 75% 63% 75% 76%

2.7 Before you arrived here did you receive any written information about coming here? 3% 3% 3% 4%

2.8 When you first arrived here did your property arrive at the same time as you? 85% 78% 85% 91%

SECTION 2: Transfers and escorts 

Number of completed questionnaires returned

Key to tables
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Prisoner survey responses HMP Cardiff 2016

Prisoner survey responses (missing data have been excluded for each question). Please note: where there are apparently large differences, which are not indicated as 
statistically significant, this is likely to be due to chance.

SECTION 1: General information 

On your most recent journey here:



Main comparator and comparator to last time 

Any percentage highlighted in green is significantly better 

Any percentage highlighted in blue is significantly worse 

Any percentage highlighted in orange shows a significant difference in prisoners' background details 

Percentages which are not highlighted show there is no significant difference 

Key to tables
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3.1 Were you in reception for less than 2 hours? 43% 39% 43% 59%

3.2 When you were searched in reception, was this carried out in a respectful way? 76% 78% 76% 84%

3.3 Were you treated well/very well in reception? 65% 62% 65% 75%

When you first arrived:

3.4 Did you have any problems? 77% 77% 77% 69%

3.4 Did you have any problems with loss of property? 11% 16% 11% 7%

3.4 Did you have any housing problems? 24% 23% 24% 21%

3.4 Did you have any problems contacting employers? 7% 5% 7% 4%

3.4 Did you have any problems contacting family? 26% 35% 26% 18%

3.4 Did you have any problems ensuring dependants were being looked after? 3% 3% 3% 2%

3.4 Did you have any money worries? 20% 24% 20% 27%

3.4 Did you have any problems with feeling depressed or suicidal? 32% 24% 32% 19%

3.4 Did you have any physical health problems? 15% 18% 15% 17%

3.4 Did you have any mental health problems? 42% 25% 42% 24%

3.4 Did you have any problems with needing protection from other prisoners? 7% 9% 7% 4%

3.4 Did you have problems accessing phone numbers? 27% 32% 27% 26%

For those with problems:

3.5 Did you receive any help/ support from staff in dealing with these problems? 40% 31% 40% 42%

When you first arrived here, were you offered any of the following:

3.6 Tobacco? 23% 79% 23% 84%

3.6 A shower? 44% 29% 44% 39%

3.6 A free telephone call? 75% 53% 75% 77%

3.6 Something to eat? 70% 70% 70% 73%

3.6 PIN phone credit? 68% 50% 68% 83%

3.6 Toiletries/ basic items? 57% 57% 57% 63%

SECTION 3: Reception, first night and induction



Main comparator and comparator to last time 

Any percentage highlighted in green is significantly better 

Any percentage highlighted in blue is significantly worse 

Any percentage highlighted in orange shows a significant difference in prisoners' background details 

Percentages which are not highlighted show there is no significant difference 
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When you first arrived here did you have access to the following people: 

3.7 The chaplain or a religious leader? 45% 45% 45% 51%

3.7 Someone from health services? 58% 66% 58% 66%

3.7 A Listener/Samaritans? 21% 31% 21% 32%

3.7 Prison shop/ canteen? 17% 21% 17% 21%

When you first arrived here were you offered information about any of the following:

3.8 What was going to happen to you? 39% 40% 39% 56%

3.8 Support was available for people feeling depressed or suicidal? 31% 35% 31% 50%

3.8 How to make routine requests? 26% 34% 26% 52%

3.8 Your entitlement to visits? 25% 33% 25% 51%

3.8 Health services? 30% 43% 30% 48%

3.8 The chaplaincy? 32% 39% 32% 48%

3.9 Did you feel safe on your first night here? 66% 69% 66% 84%

3.10 Have you been on an induction course? 58% 75% 58% 66%

For those who have been on an induction course:

3.11 Did the course cover everything you needed to know about the prison? 40% 49% 40% 62%

3.12 Did you receive an education (skills for life) assessment? 63% 75% 63% 59%

In terms of your legal rights, is it easy/very easy to:

4.1 Communicate with your solicitor or legal representative? 39% 36% 39% 40%

4.1 Attend legal visits? 49% 50% 49% 63%

4.1 Get bail information? 16% 17% 16% 24%

4.2 Have staff ever opened letters from your solicitor or legal representative when you were not with them? 38% 42% 38% 44%

4.3 Can you get legal books in the library? 27% 35% 27% 27%

For the wing/unit you are currently on:

4.4 Are you normally offered enough clean, suitable clothes for the week? 20% 50% 20% 40%

4.4 Are you normally able to have a shower every day? 77% 74% 77% 70%

4.4 Do you normally receive clean sheets every week? 58% 66% 58% 79%

4.4 Do you normally get cell cleaning materials every week? 39% 51% 39% 52%

4.4 Is your cell call bell normally answered within five minutes? 16% 24% 16% 39%

4.4 Is it normally quiet enough for you to be able to relax or sleep in your cell at night time? 46% 56% 46% 64%

4.4 Can you normally get your stored property, if you need to? 13% 20% 13% 23%

4.5 Is the food in this prison good/very good? 22% 21% 22% 29%

4.6 Does the shop/canteen sell a wide enough range of goods to meet your needs? 45% 47% 45% 45%

4.7 Are you able to speak to a Listener at any time, if you want to? 44% 53% 44% 52%

4.8 Are your religious beliefs are respected? 34% 49% 34% 42%

4.9 Are you able to speak to a religious leader of your faith in private if you want to? 45% 50% 45% 48%

4.10 Is it easy/very easy to attend religious services? 37% 44% 37% 37%

SECTION 4: Legal rights and respectful custody

SECTION 3: Reception, first night and induction continued



Main comparator and comparator to last time 

Any percentage highlighted in green is significantly better 

Any percentage highlighted in blue is significantly worse 

Any percentage highlighted in orange shows a significant difference in prisoners' background details 

Percentages which are not highlighted show there is no significant difference 

Key to tables
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5.1 Is it easy to make an application? 59% 71% 59% 80%

For those who have made an application:

5.2 Do you feel applications are dealt with fairly? 39% 47% 39% 62%

5.2 Do you feel applications are dealt with quickly (within seven days)? 31% 32% 31% 59%

5.3 Is it easy to make a complaint? 41% 49% 41% 39%

For those who have made a complaint:

5.4 Do you feel complaints are dealt with fairly? 27% 27% 27% 32%

5.4 Do you feel complaints are dealt with quickly (within seven days)? 19% 23% 19% 37%

5.5 Have you ever been prevented from making a complaint when you wanted to? 20% 22% 20% 15%

5.6 Is it easy/very easy to see the Independent Monitoring Board? 19% 18% 19% 22%

6.1 Do you feel you have been treated fairly in your experience of the IEP scheme? 34% 40% 34% 41%

6.2 Do the different levels of the IEP scheme encourage you to change your behaviour? 38% 39% 38% 45%

6.3 In the last six months have any members of staff physically restrained you (C&R)? 9% 10% 9% 4%

6.4
In the last six months, if you have spent a night in the segregation/ care and separation unit, were 
you treated very well/ well by staff? 34% 35% 34% 44%

7.1 Do most staff, in this prison, treat you with respect? 71% 72% 71% 76%

7.2 Is there a member of staff, in this prison, that you can turn to for help if you have a problem? 72% 67% 72% 75%

7.3 Has a member of staff checked on you personally in the last week to see how you were getting on? 26% 27% 26% 27%

7.4 Do staff normally speak to you most of the time/all of the time during association? 17% 17% 17% 20%

7.5 Do you have a personal officer? 33% 34% 33% 46%

For those with a personal officer:

7.6 Do you think your personal officer is helpful/very helpful? 67% 67% 67% 65%

SECTION 5: Applications and complaints

SECTION 6: Incentives and earned privileges scheme

SECTION 7: Relationships with staff



Main comparator and comparator to last time 

Any percentage highlighted in green is significantly better 

Any percentage highlighted in blue is significantly worse 

Any percentage highlighted in orange shows a significant difference in prisoners' background details 

Percentages which are not highlighted show there is no significant difference 
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8.1 Have you ever felt unsafe here? 47% 48% 47% 26%

8.2 Do you feel unsafe now? 23% 22% 23% 10%

8.4 Have you been victimised by other prisoners here? 26% 32% 26% 15%

Since you have been here, have other prisoners:

8.5 Made insulting remarks about you, your family or friends? 13% 13% 13% 5%

8.5 Hit, kicked or assaulted you? 8% 10% 8% 2%

8.5 Sexually abused you?  3% 2% 3% 1%

8.5 Threatened or intimidated you? 17% 17% 17% 9%

8.5 Taken your canteen/property? 7% 9% 7% 4%

8.5 Victimised you because of medication? 6% 6% 6% 2%

8.5 Victimised you because of debt? 5% 4% 5% 2%

8.5 Victimised you because of drugs? 6% 5% 6% 1%

8.5 Victimised you because of your race or ethnic origin? 7% 4% 7% 2%

8.5 Victimised you because of your religion/religious beliefs? 5% 3% 5% 2%

8.5 Victimised you because of your nationality? 5% 3% 5% 1%

8.5 Victimised you because you were from a different part of the country? 6% 4% 6% 2%

8.5 Victimised you because you are from a Traveller community? 2% 2% 2% 1%

8.5 Victimised you because of your sexual orientation? 4% 1% 4% 1%

8.5 Victimised you because of your age? 1% 3% 1% 1%

8.5 Victimised you because you have a disability? 5% 4% 5% 2%

8.5 Victimised you because you were new here? 6% 7% 6% 2%

8.5 Victimised you because of your offence/crime? 4% 6% 4% 0%

8.5 Victimised you because of gang related issues? 4% 5% 4% 1%

SECTION 8: Safety



Main comparator and comparator to last time 

Any percentage highlighted in green is significantly better 

Any percentage highlighted in blue is significantly worse 

Any percentage highlighted in orange shows a significant difference in prisoners' background details 

Percentages which are not highlighted show there is no significant difference 
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8.6 Have you been victimised by staff here? 27% 33% 27% 27%

Since you have been here, have staff:

8.7 Made insulting remarks about you, your family or friends? 11% 12% 11% 10%

8.7 Hit, kicked or assaulted you? 5% 6% 5% 2%

8.7 Sexually abused you?  2% 1% 2% 0%

8.7 Threatened or intimidated you? 16% 13% 16% 7%

8.7 Victimised you because of medication? 7% 6% 7% 3%

8.7 Victimised you because of debt? 2% 2% 2% 1%

8.7 Victimised you because of drugs? 4% 3% 4% 1%

8.7 Victimised you because of your race or ethnic origin? 5% 4% 5% 4%

8.7 Victimised you because of your religion/religious beliefs? 4% 4% 4% 4%

8.7 Victimised you because of your nationality? 4% 3% 4% 3%

8.7 Victimised you because you were from a different part of the country? 4% 3% 4% 2%

8.7 Victimised you because you are from a Traveller community? 1% 1% 1% 2%

8.7 Victimised you because of your sexual orientation? 2% 1% 2% 1%

8.7 Victimised you because of your age? 1% 3% 1% 1%

8.7 Victimised you because you have a disability? 5% 3% 5% 2%

8.7 Victimised you because you were new here? 4% 5% 4% 3%

8.7 Victimised you because of your offence/crime? 2% 5% 2% 2%

8.7 Victimised you because of gang related issues? 2% 3% 2% 1%

For those who have been victimised by staff or other prisoners:

8.8 Did you report any victimisation that you have experienced? 37% 34% 37% 23%

SECTION 8: Safety continued



Main comparator and comparator to last time 

Any percentage highlighted in green is significantly better 

Any percentage highlighted in blue is significantly worse 

Any percentage highlighted in orange shows a significant difference in prisoners' background details 

Percentages which are not highlighted show there is no significant difference 
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9.1 Is it easy/very easy to see the doctor? 27% 21% 27% 21%

9.1 Is it easy/very easy to see the nurse? 60% 42% 60% 51%

9.1 Is it easy/very easy to see the dentist? 9% 8% 9% 9%

For those who have been to the following services, do you think the quality of the health service from the 
following is good/very good:

9.2 The doctor? 34% 40% 34% 42%

9.2 The nurse? 51% 51% 51% 56%

9.2 The dentist? 22% 29% 22% 25%

9.3 The overall quality of health services? 31% 36% 31% 30%

9.4 Are you currently taking medication? 56% 52% 56% 44%

For those currently taking medication:

9.5 Are you allowed to keep possession of some or all of your medication in your own cell? 40% 59% 40% 50%

9.6 Do you have any emotional well being or mental health problems? 61% 41% 61% 37%

For those who have problems:

9.7 Are you being helped or supported by anyone in this prison? 33% 42% 33% 44%

10.1 Did you have a problem with drugs when you came into this prison? 47% 32% 47% 44%

10.2 Did you have a problem with alcohol when you came into this prison? 26% 21% 26% 35%

10.3 Is it easy/very easy to get illegal drugs in this prison? 49% 39% 49% 34%

10.4 Is it easy/very easy to get alcohol in this prison? 15% 18% 15% 13%

10.5 Have you developed a problem with drugs since you have been in this prison? 13% 10% 13% 8%

10.6 Have you developed a problem with diverted medication since you have been in this prison? 14% 8% 14% 10%

For those with drug or alcohol problems:

10.7 Have you received any support or help with your drug problem while in this prison? 40% 56% 40% 48%

10.8 Have you received any support or help with your alcohol problem while in this prison? 37% 54% 37% 33%

For those who have received help or support with their drug or alcohol problem: 

10.9 Was the support helpful? 52% 77% 52% 66%

SECTION 9: Health services 

SECTION 10: Drugs and alcohol



Main comparator and comparator to last time 

Any percentage highlighted in green is significantly better 

Any percentage highlighted in blue is significantly worse 

Any percentage highlighted in orange shows a significant difference in prisoners' background details 

Percentages which are not highlighted show there is no significant difference 
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Is it very easy/ easy to get into the following activities:

11.1 A prison job? 46% 31% 46% 34%

11.1 Vocational or skills training? 28% 29% 28% 24%

11.1 Education (including basic skills)? 40% 44% 40% 37%

11.1 Offending behaviour programmes? 18% 17% 18% 12%

Are you currently involved in any of the following activities:

11.2 A prison job? 49% 44% 49% 38%

11.2 Vocational or skills training? 7% 8% 7% 7%

11.2 Education (including basic skills)? 9% 24% 9% 14%

11.2 Offending behaviour programmes? 3% 7% 3% 1%

11.3 Have you had a job while in this prison? 70% 69% 70% 57%

For those who have had a prison job while in this prison:

11.3 Do you feel the job will help you on release? 32% 39% 32% 48%

11.3 Have you been involved in vocational or skills training while in this prison? 51% 56% 51% 39%

For those who have had vocational or skills training while in this prison:

11.3 Do you feel the vocational or skills training will help you on release? 43% 44% 43% 48%

11.3 Have you been involved in education while in this prison? 53% 67% 53% 46%

For those who have been involved in education while in this prison:

11.3 Do you feel the education will help you on release? 47% 50% 47% 46%

11.3 Have you been involved in offending behaviour programmes while in this prison? 48% 54% 48% 34%

For those who have been involved in offending behaviour programmes while in this prison:

11.3 Do you feel the offending behaviour programme(s) will help you on release? 37% 40% 37% 39%

11.4 Do you go to the library at least once a week? 26% 28% 26% 39%

11.5 Does the library have a wide enough range of materials to meet your needs? 26% 33% 26% 32%

11.6 Do you go to the gym three or more times a week? 25% 23% 25% 28%

11.7 Do you go outside for exercise three or more times a week? 50% 40% 50% 50%

11.8 Do you go on association more than five times each week? 49% 42% 49% 28%

11.9 Do you spend ten or more hours out of your cell on a weekday? 5% 9% 5% 10%

12.1 Have staff supported you and helped you to maintain contact with family/friends while in this prison? 24% 31% 24% 40%

12.2 Have you had any problems with sending or receiving mail? 33% 49% 33% 44%

12.3 Have you had any problems getting access to the telephones? 27% 35% 27% 33%

12.4 Is it easy/ very easy for your friends and family to get here? 39% 35% 39% 49%

SECTION 11: Activities

SECTION 12: Friends and family



Main comparator and comparator to last time 

Any percentage highlighted in green is significantly better 

Any percentage highlighted in blue is significantly worse 

Any percentage highlighted in orange shows a significant difference in prisoners' background details 

Percentages which are not highlighted show there is no significant difference 
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For those who are sentenced:

13.1 Do you have a named offender manager (home probation officer) in the probation service? 56% 62% 56% 48%

For those who are sentenced what type of contact have you had with your offender manager: 

13.2 No contact? 64% 43% 64% 57%

13.2 Contact by letter? 19% 28% 19% 28%

13.2 Contact by phone? 12% 13% 12% 2%

13.2 Contact by visit? 22% 36% 22% 23%

13.3 Do you have a named offender supervisor in this prison? 16% 31% 16% 15%

For those who are sentenced:

13.4 Do you have a sentence plan? 14% 33% 14% 29%

For those with a sentence plan:

13.5 Were you involved/very involved in the development of your plan? 65% 54% 65% 63%

Who is working with you to achieve your sentence plan targets: 

13.6 Nobody? 65% 46% 65% 54%

13.6 Offender supervisor? 20% 31% 20% 29%

13.6 Offender manager? 15% 26% 15% 11%

13.6 Named/ personal officer? 5% 11% 5% 14%

13.6 Staff from other departments? 25% 18% 25% 14%

For those with a sentence plan:

13.7 Can you achieve any of your sentence plan targets in this prison? 37% 52% 37% 62%

13.8 Are there plans for you to achieve any of your targets in another prison? 20% 28% 20% 25%

13.9 Are there plans for you to achieve any of your targets in the community? 42% 31% 42% 27%

13.10 Do you have a needs based custody plan? 5% 7% 5% 7%

13.11 Do you feel that any member of staff has helped you to prepare for release? 6% 11% 6% 16%

For those that need help do you know of anyone in this prison who can help you on release with the 
following: 

13.12 Employment? 20% 26% 20% 27%

13.12 Accommodation? 31% 32% 31% 31%

13.12 Benefits? 32% 34% 32% 34%

13.12 Finances? 20% 21% 20% 20%

13.12 Education? 20% 27% 20% 25%

13.12 Drugs and alcohol? 34% 41% 34% 36%

For those who are sentenced:

13.13
Have you done anything, or has anything happened to you here to make you less likely to offend 
in future? 40% 45% 40% 43%

SECTION 13: Preparation for release



Diversity analysis

Any percentage highlighted in green is significantly better 

Any percentage highlighted in blue is significantly worse 

Any percentage highlighted in orange shows a significant difference in prisoners' 
background details 

Percentages which are not highlighted show there is no significant difference 

33 154

1.3 Are you sentenced? 59% 75%

1.5 Are you a foreign national? 26% 5%

1.6 Do you understand spoken English? 97% 100%

1.7 Do you understand written English? 93% 99%

1.9 Do you consider yourself to be Gypsy/ Romany/ Traveller? 7% 2%

1.1 Are you Muslim? 54% 0%

1.12 Do you consider yourself to have a disability? 24% 39%

1.13 Are you a veteran (ex-armed services)? 3% 7%

1.14 Is this your first time in prison? 28% 23%

2.6 Were you treated well/very well by the escort staff? 66% 74%

2.7 Before you arrived here were you told that you were coming here? 66% 77%

3.2 When you were searched in reception, was this carried out in a respectful way? 63% 78%

3.3 Were you treated well/very well in reception? 49% 67%

3.4 Did you have any problems when you first arrived? 81% 78%

3.7 Did you have access to someone from health care when you first arrived here? 40% 62%

3.9 Did you feel safe on your first night here? 49% 69%

3.10 Have you been on an induction course? 54% 58%

4.1 Is it easy/very easy to communicate with your solicitor or legal representative? 31% 41%
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Number of completed questionnaires returned

Key to tables

Key question responses (ethnicity) HMP Cardiff 2016

Prisoner survey responses (missing data have been excluded for each question). Please note: where there are 
apparently large differences, which are not indicated as statistically significant, this is likely to be due to chance.



Diversity analysis

Any percentage highlighted in green is significantly better 

Any percentage highlighted in blue is significantly worse 

Any percentage highlighted in orange shows a significant difference in prisoners' 
background details 

Percentages which are not highlighted show there is no significant difference 
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4.4 Are you normally offered enough clean, suitable clothes for the week? 24% 19%

4.4 Are you normally able to have a shower every day? 76% 77%

4.4 Is your cell call bell normally answered within five minutes? 12% 16%

4.5 Is the food in this prison good/very good? 12% 24%

4.6 Does the shop /canteen sell a wide enough range of goods to meet your needs? 34% 46%

4.7 Are you able to speak to a Listener at any time, if you want to? 36% 45%

4.8 Do you feel your religious beliefs are respected? 40% 33%

4.9 Are you able to speak to a religious leader of your faith in private if you want to? 54% 42%

5.1 Is it easy to make an application? 49% 62%

5.3 Is it easy to make a complaint? 38% 42%

6.1 Do you feel you have been treated fairly in your experience of the IEP scheme? 28% 36%

6.2 Do the different levels of the IEP scheme encourage you to change your behaviour? 36% 39%

6.3 In the last six months have any members of staff physically restrained you (C&R)? 6% 9%

7.1 Do most staff, in this prison, treat you with respect? 51% 75%

7.2 Is there a member of staff you can turn to for help if you have a problem in this prison? 64% 72%

7.3
Do staff normally speak to you at least most of the time during association time? 
(most/all of the time) 10% 18%

7.4 Do you have a personal officer? 32% 32%

8.1 Have you ever felt unsafe here? 57% 46%

8.2 Do you feel unsafe now? 33% 22%

8.3 Have you been victimised by other prisoners? 23% 28%

8.5 Have you ever felt threatened or intimidated by other prisoners here? 16% 18%

8.5
Have you been victimised because of your race or ethnic origin since you have been 
here? (By prisoners) 20% 4%

8.5 Have you been victimised because of your religion/religious beliefs? (By prisoners) 16% 3%

8.5 Have you been victimised because of your nationality? (By prisoners) 10% 5%

8.5 Have you been victimised because you have a disability? (By prisoners) 3% 6%



Diversity analysis

Any percentage highlighted in green is significantly better 

Any percentage highlighted in blue is significantly worse 

Any percentage highlighted in orange shows a significant difference in prisoners' 
background details 

Percentages which are not highlighted show there is no significant difference 
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8.6 Have you been victimised by a member of staff? 49% 24%

8.7 Have you ever felt threatened or intimidated by staff here? 28% 14%

8.7
Have you been victimised because of your race or ethnic origin since you have been 
here? (By staff) 21% 2%

8.7 Have you been victimised because of your religion/religious beliefs? (By staff) 15% 2%

8.7 Have you been victimised because of your nationality? (By staff) 12% 3%

8.7 Have you been victimised because you have a disability? (By staff) 3% 6%

9.1 Is it easy/very easy to see the doctor? 25% 28%

9.1 Is it easy/ very easy to see the nurse? 47% 64%

9.4 Are you currently taking medication? 43% 61%

9.6 Do you feel you have any emotional well being/mental health issues? 57% 63%

10.3 Is it easy/very easy to get illegal drugs in this prison? 42% 51%

11.2 Are you currently working in the prison? 27% 53%

11.2 Are you currently undertaking vocational or skills training? 13% 4%

11.2 Are you currently in education (including basic skills)? 7% 8%

11.2 Are you currently taking part in an offending behaviour programme? 10% 1%

11.4 Do you go to the library at least once a week? 17% 29%

11.6 Do you go to the gym three or more times a week? 13% 28%

11.7 Do you go outside for exercise three or more times a week? 70% 45%

11.8 On average, do you go on association more than five times each week? 40% 51%

11.9
Do you spend ten or more hours out of your cell on a weekday? (This includes hours  
at education, at work etc) 3% 5%

12.2 Have you had any problems sending or receiving mail? 50% 30%

12.3 Have you had any problems getting access to the telephones? 46% 24%



Diversity Analysis

Any percentage highlighted in green is significantly better 

Any percentage highlighted in blue is significantly worse 

Any percentage highlighted in orange shows a significant difference in prisoners' 
background details 

Percentages which are not highlighted show there is no significant difference 

68 119

1.3 Are you sentenced? 72% 72%

1.5 Are you a foreign national? 8% 10%

1.6 Do you understand spoken English? 100% 99%

1.7 Do you understand written English? 97% 98%

1.8
Are you from a minority ethnic group? (Including all those who did not tick white  
British, white Irish or white other categories.) 12% 21%

1.9 Do you consider yourself to be Gypsy/ Romany/ Traveller? 3% 3%

1.1 Are you Muslim? 8% 11%

1.13 Are you a veteran (ex-armed services)? 9% 4%

1.14 Is this your first time in prison? 21% 25%

2.6 Were you treated well/very well by the escort staff? 70% 75%

2.7 Before you arrived here were you told that you were coming here? 73% 77%

3.2 When you were searched in reception, was this carried out in a respectful way? 64% 81%

3.3 Were you treated well/very well in reception? 60% 66%

3.4 Did you have any problems when you first arrived? 92% 70%

3.7 Did you have access to someone from health care when you first arrived here? 53% 60%

3.9 Did you feel safe on your first night here? 60% 69%

3.10 Have you been on an induction course? 60% 56%

4.1 Is it easy/very easy to communicate with your solicitor or legal representative? 34% 41%

Key question responses (disability) HMP Cardiff 2016

Prisoner survey responses (missing data has been excluded for each question). Please note: where there are 
apparently large differences, which are not indicated as statistically significant, this is likely to be due to chance.

Number of completed questionnaires returned

Key to tables
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Diversity Analysis

Any percentage highlighted in green is significantly better 

Any percentage highlighted in blue is significantly worse 

Any percentage highlighted in orange shows a significant difference in prisoners' 
background details 

Percentages which are not highlighted show there is no significant difference 
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4.4 Are you normally offered enough clean, suitable clothes for the week? 19% 20%

4.4 Are you normally able to have a shower every day? 71% 80%

4.4 Is your cell call bell normally answered within five minutes? 13% 17%

4.5 Is the food in this prison good/very good? 23% 21%

4.6 Does the shop /canteen sell a wide enough range of goods to meet your needs? 44% 45%

4.7 Are you able to speak to a Listener at any time, if you want to? 38% 46%

4.8 Do you feel your religious beliefs are respected? 24% 39%

4.9 Are you able to speak to a religious leader of your faith in private if you want to? 32% 49%

5.1 Is it easy to make an application? 49% 65%

5.3 Is it easy to make a complaint? 37% 43%

6.1 Do you feel you have been treated fairly in your experience of the IEP scheme? 21% 42%

6.2 Do the different levels of the IEP scheme encourage you to change your behaviour? 27% 44%

6.3 In the last six months have any members of staff physically restrained you (C&R)? 18% 3%

7.1 Do most staff, in this prison, treat you with respect? 67% 73%

7.2 Is there a member of staff you can turn to for help if you have a problem in this prison? 67% 73%

7.3
Do staff normally speak to you at least most of the time during association time? 
(most/all of the time) 14% 19%

7.4 Do you have a personal officer? 29% 35%

8.1 Have you ever felt unsafe here? 55% 44%

8.2 Do you feel unsafe now? 28% 22%

8.3 Have you been victimised by other prisoners? 33% 23%

8.5 Have you ever felt threatened or intimidated by other prisoners here? 24% 15%

8.5
Have you been victimised because of your race or ethnic origin since you have been 
here? (By prisoners) 5% 8%

8.5 Have you been victimised because of your religion/religious beliefs? (By prisoners) 6% 4%

8.5 Have you been victimised because of your nationality? (By prisoners) 6% 5%

8.5 Have you been victimised because of your age? (By prisoners) 2% 1%

8.5 Have you been victimised because you have a disability? (By prisoners) 14% 1%



Diversity Analysis

Any percentage highlighted in green is significantly better 

Any percentage highlighted in blue is significantly worse 

Any percentage highlighted in orange shows a significant difference in prisoners' 
background details 

Percentages which are not highlighted show there is no significant difference 
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8.6 Have you been victimised by a member of staff? 43% 21%

8.7 Have you ever felt threatened or intimidated by staff here? 26% 12%

8.7
Have you been victimised because of your race or ethnic origin since you have been 
here? (By staff) 11% 3%

8.7 Have you been victimised because of your religion/religious beliefs? (By staff) 10% 2%

8.7 Have you been victimised because of your nationality? (By staff) 11% 1%

8.7 Have you been victimised because of your age? (By staff) 2% 1%

8.7 Have you been victimised because you have a disability? (By staff) 11% 2%

9.1 Is it easy/very easy to see the doctor? 28% 26%

9.1 Is it easy/ very easy to see the nurse? 59% 62%

9.4 Are you currently taking medication? 79% 45%

9.6 Do you feel you have any emotional well being/mental health issues? 92% 44%

10.3 Is it easy/very easy to get illegal drugs in this prison? 43% 53%

11.2 Are you currently working in the prison? 43% 51%

11.2 Are you currently undertaking vocational or skills training? 7% 5%

11.2 Are you currently in education (including basic skills)? 7% 8%

11.2 Are you currently taking part in an offending behaviour programme? 2% 3%

11.4 Do you go to the library at least once a week? 21% 30%

11.6 Do you go to the gym three or more times a week? 12% 33%

11.7 Do you go outside for exercise three or more times a week? 43% 54%

11.8 On average, do you go on association more than five times each week? 43% 53%

11.9
Do you spend ten or more hours out of your cell on a weekday? (This includes hours  
at education, at work etc) 2% 7%

12.2 Have you had any problems sending or receiving mail? 42% 29%

12.3 Have you had any problems getting access to the telephones? 41% 21%
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