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Cyflwyniad 

Carchar lleol categori B i ddynion yw Carchar Ei Mawrhydi Caerdydd. Ar adeg yr arolygiad hwn, 
roedd yno bron i 750 o garcharorion. Mae'n garchar lleol traddodiadol yng nghanol y ddinas ac yn 
gwasanaethu llysoedd de-ddwyrain Cymru. Adeiladau Fictorianaidd sydd yma'n bennaf ond 
ychwanegwyd rhai mwy modern hefyd yn y degawdau diwethaf. Cafodd y carchar ei arolygu diwethaf 
yn haf 2016 pan farnwyd nad oedd y canlyniadau i garcharorion yn ddigon da mewn dau allan o'r 
pedwar maes a arolygwyd. Barnwyd bod y gweithgareddau i bwrpas, a'r adsefydlu, yn weddol dda. 
 
Roeddwn hefyd yn bresennol yn ystod arolygiad 2016 ac yn falch o weld bod y carchar wedi gwneud 
cynnydd da iawn ers hynny. Heblaw am un, roedd y graddau'n well ym mhob un o'n profion carchar 
iach gan godi mewn diogelwch, parch a gweithgareddau i bwrpas. O ystyried y cyd-destun heriol y 
mae carchardai, yn enwedig rhai lleol, wedi bod yn gweithredu ynddo yn y blynyddoedd diwethaf, 
mae hyn yn dipyn o gamp i'r carchar. Yn fy marn i gellir priodoli llawer iawn o'r gwelliant hwn i'r 
perthnasoedd rhagorol rhwng staff a charcharorion ac i arweinyddiaeth egnïol a phenderfynol yr 
uwch-dîm. Yn eu tro mae'r perthnasoedd hyn wedi cyfrannu at weld y carchar yn rhoi sylw i rai o'r 
pethau sylfaenol sy'n nodweddu cymeriad carchar fel lefelau trais, pa mor gyffredin yw cyffuriau neu 
ddim, ac amodau byw'r carcharorion. 
 
Yn bwysig iawn, roedd y carchar yn gymharol ddiogel. Dywedodd llai o garcharorion na mewn 
carchardai tebyg wrthym eu bod yn teimlo'n anniogel, ffactor aruthrol bwysig sy'n effeithio ar gymaint 
o'r hyn sy'n digwydd mewn carchar. Yn aml iawn gwelwn effaith erydol trais ar gymaint o agweddau 
ar fywyd carchar lle mae'r carcharorion eu hunain yn byw mewn ofn. Mae'n glod mawr, o gofio bod 
trais ar draws yr ystad garchardai wedi cynyddu'n ddychrynllyd yn y blynyddoedd diwethaf, bod 
Caerdydd wedi llwyddo i nofio yn erbyn y don hon. Nid oedd trais wedi cynyddu ers yr arolygiad 
diwethaf.  
 
Heb os, mae'r strategaeth gynhwysfawr i leihau'r cyflenwad o gyffuriau wedi cael effaith. Yn yr 
arolygiad diwethaf roedd pryderon gwirioneddol am lif y cyffuriau'n dod i mewn i'r carchar, ac yn 
enwedig rôl y carcharorion oedd yn cael eu galw'n ôl i garchar. Roedd cyffuriau anghyfreithlon yn 
parhau i fod yn broblem, ond roedd cyfradd y carcharorion oedd yn profi'n bositif am gyffuriau, yn 
dilyn profion gorfodol, wedi gostwng, ac o leiaf roedd teimlad fod rhywfaint o reolaeth dros y sefyllfa. 
Heb os byddai'r carchar yn elwa o fwy o dechnoleg i gynorthwyo'r ymdrechion hyn ac roedd y ffaith 
nad oedd yno sganiwr corff yn fwlch mawr yn amddiffynfeydd y carchar. Yn y cyfamser ni fedrant 
fforddio gorffwys ar eu rhwyfau o gwbl ac yn ein barn ni, er y dylid ei adolygu'n rheolaidd, mae'r 
drefn chwilio bresennol i garcharorion newydd sy'n cyrraedd y carchar, yn parhau i fod yn gymesur.  
 
Ochr yn ochr â sefydlogi'r trais a'r cyflenwad cyffuriau, roedd amodau byw wedi gwella'n sylweddol 
ers yr arolygiad diwethaf. Roedd y celloedd a'r ardaloedd cymunedol yn lanach a rhaglen o 
adnewyddu dodrefn yn y celloedd, roedd cawodydd gwell ar rai o'r adeiniau ac roedd nawr yn llawer 
haws cael gafael ar becyn nwyddau sylfaenol a dillad gwely ers yr arolygiad diwethaf, diolch i'r ffaith 
bod gan y carchar nawr ei dŷ golchi ei hun a bod y toiledau'n cael eu sgrinio'n well. Roedd yn sicr yn 
wir fod rhai celloedd yn orlawn o hyd, ond ar y cyfan, am garchar lleol o'i fath a'i oed, roedd llawer 
iawn o gynnydd wedi cael ei wneud. 
  
Wrth gwrs nid yw carchar Caerdydd yn rhydd o'r problemau cymdeithasol sy'n effeithio ar 
gymunedau'n gyffredinol. Mae 65% o'r carcharorion sy'n cyrraedd yno'n dweud bod ganddynt 
broblemau iechyd meddwl. Mae dros eu hanner yn dweud bod ganddynt broblemau cyffuriau, a 
thraean bod ganddynt broblemau ag alcohol. Yn y chwe mis cyn ein harolygiad roedd angen 
dadwenwyno alcohol ar dros 350 o garcharorion. Hefyd ers yr arolygiad diwethaf, sy'n dipyn o 
bryder, roedd y lefelau hunan-niwed wedi treblu. Mae angen gwneud mwy i ddeall pam fod hyn yn 
digwydd. Mae hyn i gyd wedi rhoi pwysau aruthrol ar y gwasanaethau gofal iechyd - manylion yng 
nghorff yr adroddiad hwn. Roedd yn ddarlun cymysg ac mae rhai o'n prif bryderon ac argymhellion yn 
canolbwyntio ar ddarparu gwasanaethau i gwrdd â galw uchel iawn.  
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Problem gymdeithasol arall sydd wedi cael cryn effaith ar y carchar, ac ar y gwasanaeth y gallai ei 
gynnig i rai yn ei ofal, yw digartrefedd ar ôl rhyddhau. Dros y chwe mis cyn yr arolygiad roedd canran 
uchel iawn o'r carcharorion oedd yn cael eu rhyddhau o'r carchar, sef 47%, heb le byw o unrhyw fath 
i fynd iddo. Nid oedd y cwmni adsefydlu cymunedol (CRC) yn dilyn trwodd yn ddigon trylwyr gyda'r 
carcharorion ar ôl eu rhyddhau, felly ni wyddom faint yn union o garcharorion ddaeth o hyd i lety 
priodol yn y diwedd. Mae'r berthynas sefydledig rhwng digartrefedd yn yr amgylchiadau hyn, a'r risg o 
aildroseddu, yn gydnabyddedig iawn. Roedd hyn yn broblem sy'n amlwg yn un na all y gwasanaeth 
carchardai ei datrys ar ei ben ei hun. Felly rwyf wedi cymryd y cam anghyffredin o wneud 
argymhelliad i HMPPS a Llywodraeth Cymru y dylent weithio gyda'i gilydd i ganfod atebion i'r 
broblem ddifrifol hon. 
 
At ei gilydd roedd yn arolygiad hynod galonogol drwy ddangos beth y gellir ei gyflawni mewn carchar 
lleol traddodiadol. Mae Carchar Ei Mawrhydi Caerdydd yn gwrthbrofi'r hen ystrydebau bod 
carchardai Fictorianaidd canol dinas yn anochel yn llawn trais, anobaith a budreddi. Roedd yn 
ganmoladwy iawn gweld yr holl welliannau ers yr arolygiad diwethaf gan dystio i ymroddiad y rhai a 
fu'n gweithio'n galed i'w cyflawni. Ar hyn, fy ail arolygiad o Gaerdydd, roedd hefyd yn glir i mi fod 
llawer o'r carcharorion wedi ymateb yn dda i'r gwelliannau ac am wneud eu cyfraniad eu hunain i'r 
carchar a thrwy hynny i'w dyfodol eu hunain. 
 
 
 
 
Peter Clarke CVO OBE QPM  Medi 2019  
Prif Arolygydd Carchardai EM 
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Tudalen ffeithiau 

Tasg y sefydliad 
Carchar lleol categori B i ddynion yn gwasanaethu llysoedd de-ddwyrain Cymru. 
 
Lle a chapasiti gweithredol arferol ardystiedig1 
Nifer y carcharorion adeg yr arolygiad: 738 
Capasiti arferol ardystiedig sylfaenol: 539 
Capasiti arferol ardystiedig mewn defnydd: 539 
Capasiti gweithredol: 779 
 

Nodweddion nodedig yr arolygiad hwn 
 
Dywedodd 65% o'r carcharorion fod ganddynt broblem iechyd meddwl a 44% fod ganddynt anabledd. 
 
Dywedodd 38% o'r carcharorion yn cyrraedd y carchar fod ganddynt broblem gyffuriau neu alcohol. 
 
Roedd 70% o'r carcharorion wedi bod yno am lai na thri mis. 
  
Roedd lefel yr hunan-niwed dros dair gwaith yn uwch nag yn yr arolygiad diwethaf.  
  
Roedd 40% o'r carcharorion wedi eu hadnabod fel rhai a gyflawnodd, neu a allai gyflawni, trais yn y cartref. 
  
Roedd y carchar yn rhyddhau dros 200 o garcharorion y mis ar gyfartaledd.  
 
Dros y chwe mis blaenorol roedd 47% o garcharorion wedi eu rhyddhau heb gartref i fynd iddo.  

 
Statws y carchar a darparwyr allweddol 
Cyhoeddus 
 
Darparwr iechyd corfforol: Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro 
Darparwr iechyd meddwl: Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro 
Darparwr (gwasanaethau) camddefnyddio cyffuriau: G4S a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro 
Darparwr dysgu a sgiliau: Gwasanaeth Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi (Cymru) 
Cwmni adsefydlu cymunedol: CTech  
Contractwr hebrwng: GEOAmey 
 
Grŵp carchardai 
Cymru 
 
Hanes byr 
Adeiladwyd Carchar Ei Mawrhydi Caerdydd yn 1827 felly mae'r adeiladau'n bennaf yn rhai 
Fictorianaidd. Mae'r carchar yn dal carcharorion heb euogfarn, ar remand o'r llysoedd lleol, ac a 
ddedfrydwyd i gyfnodau byr hyd at 12 mis. Adeiladwyd unedau newydd yn 1996 yn cynnwys canolfan 
noson gyntaf, a dwy adain newydd. Agorwyd canolfan gofal iechyd ym mis Mai 2008 yn cynnwys 22 o 
welyau cleifion mewnol. 
 
                                                                                                                                                                      
1  CNA Sylfaenol yw cyfanswm yr holl le ardystiedig mewn sefydliad, ac eithrio celloedd mewn unedau gwahanu, celloedd 

gofal iechyd neu ystafelloedd na ddefnyddir fel arfer i gadw cleifion arhosiad hir. CNA Mewn Defnydd yw'r CNA 
Sylfaenol ond heb gynnwys y celloedd hynny nad ydynt ar gael i'w defnyddio'n syth, fel celloedd wedi eu difrodi, sy'n cael 
gwaith adeiladu a chelloedd a dynnwyd allan o ddefnydd oherwydd prinder staff. Capasiti gweithredol yw cyfanswm y 
carcharorion y gall sefydliad eu dal heb risg ddifrifol i drefn, diogelwch a rhedeg y carchar yn iawn. 
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Disgrifiad byr o’r unedau preswyl 
Adain A    Poblogaeth gyffredinol y carchar 
A1     Carcharorion yn gweithio yn y gegin ac ar ailgylchu'n bennaf. 
Adain B     Poblogaeth gyffredinol y carchar 
B1 Carcharorion bregus  
Adain C    Canolfan gynefino a noson gyntaf 
Adain D    Carcharorion gyda breintiau 
Adain E     Poblogaeth gyffredinol y carchar 
Adain F     Poblogaeth gyffredinol y carchar 
F1 Carcharorion dan amheuaeth o gelu eitemau anghyfreithlon 

ar neu yn eu corff / sy'n dewis ymneilltuo ac a atgyfeiriwyd at 
Garcharu Diogelach ar ôl lleisio pryder am eu diogelwch yng 
nghanol carcharorion eraill. 

Adain H    Uned gofal iechyd 
 
Enw'r llywodraethwr / cyfarwyddwr a'r dyddiad mewn swydd 
Helen Ryder, 1 Hydref 2018 
 
Cadeirydd, Bwrdd Monitro Annibynnol 
Jaci Rankmore 
 
Dyddiad yr arolygiad diwethaf 
25-26 Gorffennaf a 1-5 Awst 2016 
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Gwybodaeth am yr arolygiad a'r adroddiad 
hwn 

A1 Corff statudol, annibynnol yw Arolygiaeth Carchardai EM sy'n adrodd ar driniaeth ac amodau 
byw pobl sy'n cael eu cadw mewn carchardai, sefydliadau troseddwyr ifanc, canolfannau 
hyfforddi diogel, cyfleusterau cadw mewnfudwyr, dalfeydd yr heddlu a'r llysoedd a 
chanolfannau cadw milwrol. 

A2 Mae’r holl arolygiadau gan Arolygiaeth Carchardai EM yn cyfrannu at ymateb y DU i’w 
hymrwymiadau rhyngwladol o dan Brotocol Dewisol Confensiwn y Cenhedloedd Unedig yn 
erbyn Arteithio a Thriniaeth neu Gosbi Creulon, Annynol neu Ddiraddiol arall (OPCAT). O 
dan OPCAT, rhaid i bob man sy'n dal carcharorion dderbyn ymweliad rheolaidd gan gyrff 
annibynnol – y Dull Ataliol Cenedlaethol (NPM) – sy’n monitro amodau a thriniaeth 
carcharorion. Mae Arolygiaeth Carchardai EM yn un o nifer o gyrff yr NPM yn y DU. 

A3 Mae pob adroddiad yr Arolygiaeth Carchardai'n cynnwys crynodeb o amodau a thriniaeth 
carcharorion, wedi’u seilio ar bedwar prawf carchar iach a gyflwynwyd gyntaf yn yr adolygiad 
thematig Suicide is everyone's concern, a gyhoeddwyd ym 1999. Y profion yw: 

 
Diogelwch carcharorion, hyd yn oed y rhai mwyaf bregus, yn 

cael eu dal yn ddiogel. 
 

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

 
Gweithgareddau i bwrpas carcharorion yn gallu, a disgwylir iddynt, gymryd 

rhan mewn gweithgaredd y maent yn debyg o elwa 
ohono. 

 
Adsefydlu a chynllunio rhyddhau  carcharorion yn cael eu helpu i gynnal a datblygu 

perthnasoedd â theulu a ffrindiau. Mae carcharorion 
yn cael eu helpu i fod yn llai tebygol o aildroseddu a 
rheolir eu risg o niwed yn effeithiol. Mae carcharorion 
yn cael eu paratoi ar gyfer eu rhyddhau i’r gymuned. 

A4 O dan bob prawf, rydym yn gwneud asesiad o’r canlyniadau i garcharorion a chan hynny 
sefydlu perfformiad cyffredinol y sefydliad yn erbyn y prawf. Mae pedwar dyfarniad posib: 
Mewn rhai achosion, effeithir ar y perfformiad hwn gan faterion sydd y tu allan i reolaeth 
uniongyrchol y sefydliad, a lle mae angen i Wasanaeth Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi 
(HMPPS) roi sylw iddynt. 

 
- Mae'r canlyniadau i garcharorion yn dda.  

Ni cheir tystiolaeth bod canlyniadau ar gyfer carcharorion yn cael eu heffeithio er 
gwaeth mewn unrhyw feysydd arwyddocaol. 

 
- Mae'r canlyniadau i garcharorion yn weddol dda.  

Ceir tystiolaeth o ganlyniadau andwyol i garcharorion mewn nifer fechan o feysydd yn 
unig. I'r mwyafrif, ni cheir canlyniadau arwyddocaol. Mae gweithdrefnau i ddiogelu 
canlyniadau yn eu lle. 

 
- Nid yw'r canlyniadau i garcharorion yn ddigonol.  

Ceir tystiolaeth bod y canlyniadau i garcharorion yn cael eu heffeithio er gwaeth mewn 



 

 Gwybodaeth am yr arolygiad a'r adroddiad hwn 

10 Carchar Ei Mawrhydi Caerdydd 

nifer o feysydd neu'n benodol yn y meysydd hynny sydd o bwys mwyaf i’w lles. Mae 
problemau/pryderon, os na roddir sylw iddynt, yn debygol o ddod yn feysydd o bryder 
difrifol. 

 
- Mae'r canlyniadau i garcharorion yn wael.  

Ceir tystiolaeth bod y canlyniadau i garcharorion wedi’u heffeithio'n ddifrifol gan yr 
arferion presennol. Mae’r carchar yn methu â sicrhau hyd yn oed triniaeth foddhaol 
a/neu amodau boddhaol i’r carcharorion. Mae angen cymryd camau ar unwaith i gywiro 
hyn. 

A5 Gallai ein hasesiadau arwain at un o'r canlynol: 
 

- pryderon ac argymhellion allweddol: adnabod y materion sydd bwysicaf i wella 
canlyniadau i garcharorion ac a ddyfeisiwyd i helpu sefydliadau i flaenoriaethu a rhoi sylw 
i'r gwendidau mwyaf o ran eu triniaeth o garcharorion a'u hamodau byw.  

 
- argymhellion: bydd angen newid sylweddol a / neu adnoddau newydd neu wedi eu 

hailgyfeirio, felly ni fydd yn bosib eu cyflawni'n syth, a fydd yn cael eu hadolygu mewn 
arolygiadau yn y dyfodol. 

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

ein disgwyliadau, ond y gallai sefydliadau eraill tebyg eu dilyn i sicrhau canlyniadau da i'w 
carcharorion. 

A6 Mae arolygwyr yn defnyddio pum ffynhonnell dystiolaeth yn bennaf: arsylwi; arolygon 
carcharorion; trafod gyda charcharorion; trafod gyda staff a thrydydd partïon perthnasol; a 
gwaith papur. Yn ystod arolygiad, defnyddiwn ddulliau cymysg o gasglu a dadansoddi data 
drwy fethodolegau ansoddol a meintiol. Mae'r dystiolaeth o wahanol ffynonellau'n cael ei 
chyfuno i gryfhau dilysrwydd ein hasesiadau. 

A7 Heblaw mewn amgylchiadau eithriadol, mae ein harolygiadau i gyd yn ddirybudd ac yn 
cynnwys ôl-ddilyn yr argymhellion o'r arolygiad blaenorol. 

A8 Mae pob arolygiad carchar yn cael ei gyflawni ar y cyd ag Ofsted neu Estyn (Cymru), y 
Comisiwn Ansawdd Gofal, y Cyngor Fferyllol Cyffredinol (GPhC) ac Arolygiaeth Prawf EM. 
Mae'r gwaith ar y cyd hwn yn sicrhau y defnyddiwn wybodaeth arbenigol gan osgoi 
ymweliadau arolwg lluosog.  

Yr adroddiad hwn 
A9 Yn dilyn yr eglurhad hwn o'n dull, rhoddir crynodeb o ganfyddiadau'r arolwg yn erbyn y 

pedwar prawf o garchar iach. Yn dilyn hyn cyflwynir pedair adran a phob un yn rhoi cyfrif 
manwl o'n canfyddiadau yn erbyn ein Disgwyliadau. Meini prawf ar gyfer asesu amodau a 
thriniaeth o ddynion mewn carchardai (Fersiwn 5, 2017).2 Mae'r cyfeirifau ar ddiwedd rhai o'r 
argymhellion yn nodi eu bod yn cael eu hailadrodd, ac yn rhoi lleoliad paragraff ar gyfer yr 
argymhelliad blaenorol yn yr adroddiad blaenorol. Mae Adran 5 yn casglu ynghyd yr holl 
argymhellion ac enghreifftiau o arfer da a gododd o'r arolygiad. Mae Atodiad II yn rhestru 
argymhellion yr arolygiad blaenorol, a'n hasesiad a gawsant eu cyflawni neu beidio. 

A10 Rhoddir manylion y tîm arolygu a phroffil poblogaeth y carchar yn yr atodiadau. 

                                                                                                                                                                      
2 https://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmiprisons/our-expectations/prison-expectations/ 
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A11 Mae canfyddiadau'r arolwg o garcharorion, a disgrifiad manwl o fethodoleg yr arolwg, i'w cael 
yn atodiad olaf yr adroddiad hwn. Dylid nodi y gallwn ond cyfeirio at gymariaethau â 
sefydliadau cymharol eraill, neu ag arolygiadau blaenorol, lle maen nhw'n ystadegol 
arwyddocaol.3 

                                                                                                                                                                      
3 Mae'r lefel arwyddocâd wedi'i gosod ar 0.01, sy'n golygu mai dim ond 1% o siawns yw bod y gwahaniaeth mewn 

canlyniadau wedi digwydd ar siawns. 
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Crynodeb  

S1 Arolygwyd Carchar Ei Mawrhydi  Caerdydd y tro diwethaf gennym yn 2016 ac fe wnaethom 
53 o argymhellion i gyd. Derbyniodd y carchar 40 o'r argymhellion yn llawn a 9 yn rhannol 
(neu gan ddibynnu ar adnoddau). Gwrthododd bedwar o'r argymhellion. 

S2 Yn yr arolygiad dilynol hwn, cawsom fod y carchar wedi cyflawni 29 o'r argymhellion hynny, 
wedi cyflawni 5 yn rhannol a heb gyflawni 19 o'r argymhellion.  

 
Ffigwr 1: Cynnydd Carchar Ei Mawrhydi Caerdydd gydag argymhellion yr arolygiad diwethaf (n=53) 

 

 
S3 Ers ein harolygiad diwethaf o Garchar Ei Mawrhydi Caerdydd, roedd y canlyniadau i 

garcharorion wedi gwella mewn tri maes carchar iach. Roedd Diogelwch a Pharch wedi 
gwella o fod ddim yn ddigon da i fod yn weddol dda, ac roedd Gweithgareddau i Bwrpas 
wedi gwella o weddol dda i dda. Arhosodd y canlyniadau'n weddol dda ar gyfer Adsefydlu a 
Rhyddhau. 

Ffigwr 2: Canlyniadau carchar iach Carchar Ei Mawrhydi Caerdydd 2016 a 20194 
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4  Dylid nodi bod y meini prawf sy'n cael eu hasesu o dan bob maes carchar iach wedi cael eu diwygio ym mis Medi 2017. 

Mae canlyniadau carchar iach yn adlewyrchu'r disgwyliadau oedd mewn grym ar adeg pob arolygiad. 
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Diogelwch 

S4 Roedd y prosesau derbyn carcharorion yn fwy effeithlon a'r trefniadau a'r amodau ar gyfer y noson 
gyntaf wedi gwella. Teimlai'r rhan fwyaf o garcharorion yn ddiogel, nid oedd y lefelau trais wedi 
gwaethygu ers yr arolygiad diwethaf ac ychydig iawn o'r digwyddiadau oedd yn ddifrifol. Roedd 
defnydd da'n cael ei wneud o gynlluniau herio, cefnogaeth ac ymyrryd (CSIP). Ar y cyfan roedd y 
trefniadau diogelwch yn gymesur ac roedd strategaeth gynhwysfawr i leihau'r cyflenwad o gyffuriau. 
Fodd bynnag, roedd diffyg cyfarpar soffistigedig i ganfod cyffuriau'n bryder. Roedd y cynnydd yn lefel 
yr hunan-niwed yn bryder aruthrol a dim strategaeth glir i'w leihau. Nid oedd argymhellion yr 
Ombwdsmon Carchardai a Phrawf (PPO) bob tro'n cael eu gwreiddio yn yr ymarfer. Roedd ansawdd 
y gofal i rai mewn argyfwng yn rhesymol ond weithiau wedi'i danseilio gan wendidau cofnodi'r timau 
asesu, gofal dan glo a gwaith tîm (ACCT) ar gyfer carcharorion lle'r oedd risg o hunanladdiad neu 
hunan-niwed. Roedd y canlyniadau i garcharorion yn weddol dda yn erbyn y prawf 
carchar iach hwn. 

S5 Yn yr arolygiad diwethaf yn 2016 nid oedd y canlyniadau i garcharorion yng Ngharchar Ei Mawrhydi 
Caerdydd yn ddigon da yn erbyn y prawf carchar iach hwn. Fe wnaethom 19 o argymhellion ar gyfer 
diogelwch.5 Yn yr arolygiad hwn cawsom fod 12 o'r argymhellion wedi eu cyflawni, tri wedi eu 
cyflawni'n rhannol a phedwar heb gael eu cyflawni. 

S6 Er bod llawer o'r siwrneiau o'r llys i'r carchar yn rhai byr, roedd yn rhaid i garcharorion aros 
mewn cell llys am oriau'n aml hyd nes i un o'r staff hebrwng ddod i'w nôl. Roedd y prosesau 
derbyn yn y carchar yn fwy effeithlon nag o'r blaen a'r staff ar y cyfan yn fwy hamddenol a 
hawddgar. Roedd y cyfweliadau noson gyntaf yn dda ac yn canolbwyntio ar ddiogelwch.  

S7 Roedd y staff yn y ganolfan noson gyntaf yn gefnogol a'r amodau byw'n dda. Roedd yn 
darparu amgylchedd cymharol dawel i garcharorion newydd. Roedd y rhaglen gynefino'n rhoi 
trosolwg cyffredinol ar fywyd carchar, wedi'i ategu gan fynediad da at staff a chyd-
garcharorion oedd yn barod i helpu. Er hynny nid oedd mynychu'r rhaglen wedi'i dracio, gan 
ei gwneud yn anodd gweld faint o garcharorion oedd yn dewis peidio â dod.  

S8 Roedd y carchar yn gymharol ddiogel. Dywedodd llawer llai o garcharorion na mewn 
carchardai lleol eraill eu bod erioed wedi teimlo'n anniogel a dim ond rhai oedd yn teimlo’n 
anniogel adeg ein harolwg. Yn ôl data'r carchar, nid oedd lefel y trais wedi gwaethygu'n 
sylweddol ers ein harolygiad diwethaf ac roedd yn gymharol isel. Roedd gan y carchar ymateb 
strategol effeithiol i drais gyda ffocws ar hyrwyddo carcharu diogelach. Roedd ymchwiliad i 
bob digwyddiad o drais. Roedd y camweithredwyr yn cael eu rheoli'n dda a'r dioddefwyr yn 
derbyn cymorth da drwy gynlluniau CSIP effeithiol. Roedd gan y cynllun cymhellion a 
breintiau haeddiannol (IEP) ffocws da ar annog ymddygiad positif ac roedd y gyfundrefn i 
garcharorion ar y lefel sylfaenol wedi gwella. 

S9 Roedd nifer y gwrandawiadau dyfarnu wedi cynyddu ers yr arolygiad diwethaf. Roedd safon 
gwaith papur y gwrandawiadau dyfarnu yr edrychwyd arno'n rhesymol. Roedd y defnydd o 
rym wedi dyblu ers ein harolygiad blaenorol, ac yn gymharol uchel. Roedd yr adroddiadau 
defnyddio grym yn rhesymol a'r rhan fwyaf o'r gwaith papur yr edrychwyd arno wedi'i 
gwblhau, oedd yn welliant mawr. Roedd digwyddiadau lle defnyddiwyd grym, gan gynnwys 
ffilmio gyda chamera corff, nawr yn cael eu hadolygu mewn cyfarfod llywodraethu wythnosol, 
i ganfod pa wersi i'w dysgu ac i ystyried pryderon. Dangosodd ffilmiau a dynnwyd gyda 
chamerâu corff a CCTV fod staff yn ceisio tawelu sefyllfaoedd ac yn defnyddio grym yn 
briodol. 

                                                                                                                                                                      
5 Roedd hyn yn cynnwys argymhellion ar driniaeth ar gyfer problemau cyffuriau sy'n ymddangos, yn ein Disgwyliadau 

diweddaraf (Fersiwn 5, 2017) o dan y maes carchar iach yn ymwneud â pharch. 
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S10 Roedd amodau yn yr uned wahanu wedi gwella'n sylweddol. Roedd y berthynas rhwng staff a 
charcharorion yn barchus a'r carcharorion y siaradwyd â nhw'n bositif am sut yr oedden 
nhw'n cael eu trin. Roedd nifer y carcharorion oedd yn cael eu gwahanu i fyny fymryn ers yr 
arolygiad blaenorol. Fodd bynnag, roedd y rhan fwyaf ond yn aros am gyfnod byr, roedd y 
gwaith papur yn cael ei gwblhau'n weddol dda, a chynlluniau ailintegreiddio'n dda.  

S11 Ar y cyfan roedd y trefniadau diogelwch yn gymesur heblaw am y trefniadau cloi yn ystod y 
broses o chwilio celloedd. Roedd gwaith i leihau'r cyflenwad o gyffuriau wedi bod yn 
rhagweithiol ac effeithiol. Y gyfradd gyfartalog yn profi'n bositif am gyffuriau dros y chwe mis 
diwethaf, gan gynnwys profi am gyffuriau seicoactif6, oedd 8.7% yn erbyn targed o 18.5%, 
oedd yn isel. Fodd bynnag, nid oedd gan y carchar sganiwr corff oedd yn tanseilio'r 
ymdrechion i leihau'r cyflenwad o gyffuriau oedd yn dod i'r carchar. Roedd nifer yr 
adroddiadau am wybodaeth a gyflwynwyd yn y chwe mis blaenorol yn uwch nag o'r blaen, 
ond roedd yr adroddiadau'n cael eu prosesu a'u rheoli'n dda.  

S12 Roedd 10 o farwolaethau wedi bod yn y carchar ers yr arolygiad diwethaf, dau'n achosion o 
hunanladdiad. Roedd y rhan fwyaf o argymhellion y PPO, ond nid pob un, wedi eu 
gweithredu. Yn ôl data'r carchar, roedd y lefelau hunan-niwed ymhell dros dair gwaith yn fwy 
na phan gynhaliwyd yr arolygiad blaenorol a rhai carcharorion yn hunan-niweidio dro ar ôl 
tro. Nid oedd strategaeth glir ar gyfer lleihau'r lefelau eithriadol uchel o hunan-niwed. Fodd 
bynnag, o ddechrau Gorffennaf 2019 ac am dri mis, roedd yr holl garcharorion oedd yn 
hunan-niweidio wedi cael eu holi gan staff. Roedd gan y gwaith positif hwn botensial i roi 
dealltwriaeth well i'r carchar o'r rhesymau dros yr hunan-niweidio.  

S13 Roedd safon cofnodion rheoli achosion yr ACCT yn amrywio ac yn tanseilio'r gofal a 
roddwyd. Roedd rhai carcharorion yn bositif am eu gofal ond cwynodd eraill nad oedd y 
carchar yn bodloni eu hanghenion, yn enwedig rhai iechyd meddwl. Roedd gan y carchar dîm 
ymroddedig o Wrandawyr (carcharorion a hyfforddir gan y Samariaid i roi cefnogaeth 
emosiynol gyfrinachol i'w cyd-garcharorion), ond roedd carcharorion yn cael trafferth trefnu 
apwyntiad ac nid oedd cymorth Samariaid dros y ffôn dros nos, oedd yn bryder. 

S14 Er nad oedd staff yr adeiniau'n gwybod bob tro am y polisi diogelu oedolion newydd, 
roedden nhw'n ffyddiog meddent eu bod yn gwybod am y risg i garcharorion bregus o gael 
eu hecsbloetio a'u cam-drin, ac yn adrodd unrhyw bryderon. Roedd angen gwneud mwy i 
sicrhau nad oedd gan garcharorion bregus ar B1 risg o niwed difrifol oddi wrth ei gilydd.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
6  Sylweddau cemegol sy'n effeithio ar y system nerfol ganolog i newid sut y mae'r ymennydd yn gweithio – canfyddiad, 

hwyliau, ymwybyddiaeth, gwybyddiaeth ac ymddygiad. 



 

 Crynodeb 

16 Carchar Ei Mawrhydi Caerdydd 

Parch 

S15 Roedd y berthynas rhwng staff a charcharorion yn parhau i fod yn gryfder sylweddol ac wedi gwella 
drwy gyflwyno gweithwyr allweddol. Roedd y carchar nawr yn lân iawn a gwelliannau allweddol wedi 
eu gwneud, gan gynnwys mynediad gwell at fwynderau sylfaenol. Roedd yr ymgynghori'n dda. Nid 
oedd y system ceisiadau a chwynion yn effeithiol eto. Roedd y carcharorion yn bositif iawn am y bwyd 
a siop y carchar. Er bod y gwaith amrywiaeth a chydraddoldeb yn datblygu, roedd angen gwneud 
mwy. Roedd y gwasanaeth ffydd yn dda. Nid oedd gofal iechyd yn ddigon da mewn rhai meysydd 
allweddol. Roedd y canlyniadau i garcharorion yn weddol dda yn erbyn y prawf carchar 
iach hwn. 

S16 Yn yr arolygiad diwethaf yn 2016 nid oedd y canlyniadau i garcharorion yn ddigon da yn erbyn y 
prawf carchar iach hwn. Fe wnaethom 21 o argymhellion ar gyfer parch. Yn yr arolygiad hwn 
cawsom fod naw o'r argymhellion wedi eu cyflawni a 12 heb eu cyflawni. 

S17 Roedd y berthynas rhwng staff a charcharorion yn parhau i fod yn gryfder. Roedd y rhan 
fwyaf o'r carcharorion yn bositif am y staff gyda rhai'n sôn am unigolion a fu'n arbennig o 
barod i helpu. Ar y cyfan roedd y cynllun gweithwyr allweddol yn gweithio'n dda ond roedd 
safon y cofnodi ar P-Nomis (basdata a ddefnyddir mewn carchardai i reoli troseddwyr) yn 
rhy amrywiol. At ei gilydd roedd y staff yn rheoli'r carcharorion yn dda a'r rhan fwyaf yn 
gorfodi'r rheolau'n glir, cyson a phriodol.  

S18 Roedd y carchar yn lân iawn. Er yn aml yn orlawn, roedd y celloedd wedi eu dodrefnu'n 
foddhaol ac roedd gosod llenni o gwmpas y toiledau'n welliant mawr. Roedd y cawodydd 
cymunedol hefyd wedi gwella ac roedden nhw bellach yn lân, yn olau a heb lwydni. Roedd 
mynediad at ddillad, dillad gwelyau a chyfarpar glanhau wedi gwella'n sylweddol. 

S19 Ychydig iawn o gwynion a gawsom am y bwyd, ac yn ein harolwg dywedodd 47% o'r 
carcharorion fod safon y bwyd naill ai'n dda neu'n dda iawn. Dywedodd y rhan fwyaf o 
garcharorion (70%) y gallent brynu beth yr oedden nhw ei eisiau o siop y carchar, oedd yn 
llawer gwell nag yn yr arolygiad blaenorol. Er hynny ni allai carcharorion brynu na derbyn 
eitemau o'r siop o fewn 24 awr i gyrraedd.  

S20 Roedd ymgynghori â charcharorion wedi gwella ers yr arolygiad blaenorol, ac yn effeithiol. 
Roedd staff adeiniau'n delio'n effeithiol â cheisiadau ond nid oedd ymatebion staff adrannau 
eraill yn cael eu tracio, gan ei gwneud yn amhosib monitro eu prydlondeb neu safon. Nid 
oedden ni'n ffyddiog bod cwynion gan garcharorion bob tro'n cael eu hateb. Roedden ni'n 
arbennig o bryderus gydag un gŵyn ddifrifol yn honni ymosodiad rhywiol, na chymerwyd 
camau ffurfiol. Nid oedd cwynion yn cael eu dadansoddi'n ddigonol fel bo'n anodd wedyn i'r 
uwch dîm rheoli adnabod y broblem a phenderfynu beth i'w wneud. Nid oedd carcharorion 
yn derbyn cymorth bob tro ar faterion cyfreithiol neu geisiadau mechnïaeth.  

S21 Gwnaed rhai gwelliannau i waith cydraddoldeb ac amrywiaeth ond nid oedd ffordd 
ddibynadwy o sicrhau bod anghenion pawb gyda nodweddion gwarchodedig yn cael eu 
diwallu. Nid oedd data'n cael ei ddadansoddi a'i fonitro'n ddigonol, ond roedd data lleol nawr 
yn cael ei gasglu. Sefydlwyd ystod briodol o grwpiau ffocws ond roedd yn rhy fuan i ni weld 
yr effaith. Yn aml iawn roedd yr ymateb i ffurflenni'n adrodd am wahaniaethu'n wael ac yn 
hwyr.  

S22 Yn ein harolwg, roedd carcharorion gydag anableddau neu broblemau iechyd meddwl yn fwy 
negyddol am eu profiadau yn y carchar, yn enwedig am ddiogelwch. Roedd Caerdydd yn 
parhau i fod yn lle anaddas i garcharorion ag anableddau corfforol. Ni wyddai staff nos bob 
tro pwy fyddai angen cymorth arnynt pe bai angen gwagu'r adeilad.  
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S23 Roedd mynediad da at wasanaethau crefyddol i garcharorion ac roedd eu hanghenion 
ysbrydol yn cael eu diwallu’n dda.  Roedd y caplaniaid yn gwneud amrywiaeth o waith 
bugeiliol, gyda phroffil uchel ac wedi eu hintegreiddio'n dda drwy'r carchar.  

S24 Roedd gwaith gofal iechyd mewn partneriaeth yn effeithiol a'r trefniadau llywodraethu'n 
adnabod y rhan fwyaf o'r meysydd risg oedd angen sylw. Roedd ystod y gwasanaethau gofal 
sylfaenol yn foddhaol ac nid oedd yr amser aros am y rhan fwyaf o wasanaethau'n ormodol. 
Er hynny roedd y cymorth i gleifion gyda chyflyrau hirdymor yn ddarniog ac angen gwella. 
Roedd amgylchedd ffisegol yr uned cleifion mewnol wedi gwella a chleifion yn derbyn gofal da 
ac ymatebol drwy gyfundrefn helaeth o wasanaethau.  

S25 Roedd y galw am wasanaethau iechyd meddwl yn uchel ac yn llawer uwch nag y byddem fel 
arfer yn dod ar ei draws. Roedd llawer yn aros rhy hir i dderbyn gofal a thriniaeth sylfaenol. 
Roedd rhai bylchau yn y ddarpariaeth, er enghraifft roedd diffyg ymyriadau seicolegol.  

S26 Nid oedd cleifion sy’n sefydlogi ar fethadon a dadwenwyno o alcohol yn cael eu monitro'n 
foddhaol. Unwaith yr oedd carcharorion yn derbyn triniaeth, roedd y gwasanaethau 
seicogymdeithasol a chlinigol yn dda a'r gofal un-i-un, gan gynnwys cymorth drwy'r gât, yn 
dda. Roedd rhai risgiau gyda'r ffordd y cludir meddyginiaeth i'r adeiniau. Roedd y gwasanaeth 
deintyddol yn dda. 

Gweithgareddau i bwrpas 

S27 Roedd y gyfundrefn feunyddiol wedi gwella'n sylweddol ac yn cael ei rhoi ar waith yn gyson. Ychydig 
iawn o garcharorion oedd wedi eu cloi yn eu celloedd yn ystod y diwrnod gwaith craidd ac roedd 
llawer yn cymryd rhan mewn gweithgareddau i bwrpas. Roedd y gwasanaeth llyfrgell ac addysg 
gorfforol yn dda. Barnodd Estyn fod y ddarpariaeth addysg, sgiliau a gwaith yn dda ac yn rhagorol o 
ran lles, ymddygiad ac agweddau at ddysgu. Roedd nifer ddigonol o leoedd i gyflawni gweithgaredd 
a'r lefelau mynychu'n dda. Roedd dysgu, sgiliau a gwaith bellach yn derbyn blaenoriaeth ac yn dda 
iawn. Roedd y canlyniadau i garcharorion yn dda yn erbyn y prawf carchar iach hwn. 

S28 Yn yr arolygiad diwethaf yn 2016 roedd y canlyniadau i garcharorion yn weddol dda yn erbyn y 
prawf carchar iach hwn. Fe wnaethom bump o argymhellion ar gyfer gweithgareddau i bwrpas. Yn yr 
arolygiad hwn cawsom fod tri o'r argymhellion wedi eu cyflawni a dau wedi eu cyflawni'n rhannol. 

S29 Roedd amser allan o'r gell yn gymharol dda. Wrth archwilio'r adeiniau, cawsom fod 18% o 
garcharorion wedi eu cloi yn eu celloedd yn ystod y diwrnod gwaith craidd. Roedd hyn yn 
llawer is nag yn 2016. Roedd y gyfundrefn feunyddiol yn cael ei darparu'n gyson a dibynadwy 
ac wedi gwella'n arw. Roedd mynediad at ffonau, cawodydd a chymdeithasu'n dda ac yn 
cynnwys cymdeithasu gyda'r nos i weithwyr llawn amser a rhai gyda breintiau ar y cynllun IEP. 
Fodd bynnag, prin o hyd oedd yr amser i wneud ymarfer corff awyr agored.  

S30 Roedd y gwasanaeth llyfrgell yn dda. Roedd ystod eang o ddeunyddiau perthnasol a 
defnyddiol ar gael yn y brif lyfrgell a thrwy ddau wasanaeth bach ar yr adeiniau. Roedd 
mynediad wedi gwella a dywedodd 52% o'r carcharorion eu bod fel arfer yn mynd i'r llyfrgell 
unwaith yr wythnos neu'n amlach, dwywaith gymaint ag o'r blaen. Roedd y ddarpariaeth 
Addysg Gorfforol hefyd yn dda. Er hynny ni allai carcharorion yn yr uned wahanu, ac mewn 
cadeiriau olwyn, ddefnyddio'r gampfa.  

S31 O ran addysg, sgiliau a gwaith, roedd y carcharorion i gyd bron wedi gwneud cynnydd da tuag 
at gyrraedd eu targedau dysgu. Roedd cyfraddau llwyddiant y carcharorion yn cwrdd â 
gofynion cytundebol y carchar, ac yn y rhan fwyaf o feysydd yn rhagori arnynt gan gymharu'n 



 

 Crynodeb 

18 Carchar Ei Mawrhydi Caerdydd 

ffafriol felly â charchardai eraill yng Nghymru. Roedd y carcharorion i gyd bron wedi dysgu 
sgiliau defnyddiol a fyddai'n eu helpu i ddod o hyd i waith neu hyfforddiant. Roedd gwaith 
cwrs ac ymarferol y rhan fwyaf o'r carcharorion wedi'i gwblhau i safon uchel. Gwelsom 
enghreifftiau da o waith allgymorth i helpu carcharorion i wneud gwaith addysg a datblygu eu 
sgiliau hanfodol. Roedd tua hanner y carcharorion wedi gwella eu llythrennedd a rhifedd o un 
lefel o leiaf mewn amser byr.   

S32 Roedd y rhan fwyaf yn mynychu addysg a gwaith yn rheolaidd. Gwelsom gymhelliad ac 
ymddygiad da gan y rhan fwyaf o'r carcharorion, oedd yn gwerthfawrogi bod y ddarpariaeth 
wedi gwella eu hagweddau. Teimlai'r carcharorion i gyd bron yn ddiogel a'u bod yn cael parch 
yn ystod gweithgareddau, gan gefnogi ei gilydd yn effeithiol. Roedd carcharorion yn deall sut i 
ddatblygu eu lles corfforol ac emosiynol a sut y gallent ddysgu sut i wneud dewisiadau priodol 
yn well. Roedd llawer wedi dysgu sut i fyfyrio ar eu hymddygiad troseddol, gan greu 
strategaethau defnyddiol i osgoi aildroseddu. Dywedodd carcharorion gyda phroblemau 
iechyd meddwl fod y dosbarthiadau miwsig a chelf yn gwella eu lles. Dywedodd sawl un fod 
mynychu'r cyrsiau wedi bod yn brofiad newid bywyd llesol iddyn nhw. 

S33 Roedd y ddarpariaeth addysg, sgiliau a gwaith yn eang ac wedi'i theilwrio'n effeithiol i wella 
sgiliau cymdeithasol, cyflogaeth, llythrennedd, rhifedd a chrefftau medrus y carcharorion. At 
ei gilydd roedd yr addysgu a'r asesu ar draws y carchar yn dda. Roedd llawer o'r tiwtoriaid yn 
dda am gynllunio gweithgareddau a'r rhan fwyaf yn defnyddio cynlluniau dysgu unigol (ILP) i 
ysgogi'r carcharorion. Roedd y rhan fwyaf o'r tiwtoriaid yn gwerthuso cynnydd carcharorion 
unigol yn dda gan roi adborth gwerthfawr, cymorth ac anogaeth effeithiol. Ar draws y 
ddarpariaeth, roedd y mentor-garcharorion yn rhoi cymorth gwerthfawr i athrawon ac i'w 
cyd-garcharorion.   

S34 Roedd trefniadau effeithiol ac effeithlon ar gyfer cyflawni asesiad cychwynnol o sgiliau 
carcharorion ac unrhyw broblemau lles, i sefydlu a oedd ganddynt anawsterau dysgu. Roedd 
y carcharorion yn cyfrannu at eu targedau gwella eu hunain, a'u cynlluniau dysgu unigol yn 
rhoi arweiniad ar sut y gallent wella. Roedd staff yn tracio a chofnodi sgiliau galwedigaethol. 
Gwelsom fod cymorth i helpu datblygiad personol y carcharorion wedi'i wreiddio'n effeithiol 
drwy'r holl weithgareddau asesu a'r ddarpariaeth addysg. Roedd staff cymorth dysgu'n rhoi 
allgymorth addysg effeithiol i garcharorion mewn rhannau eraill o'r carchar. Dim ond mewn 
ambell i sesiwn, nid oedd tiwtoriaid yn herio agwedd y carcharorion at eu hymddygiad 
troseddol yn gadarn na'n gyson. Roedd y mentor-garcharorion yn rhannu eu profiadau a 
chefnogi eu cyd-garcharorion yn dda. 

S35 Roedd uwch-arweinwyr wedi rhoi blaenoriaeth uwch i ddysgu, sgiliau a gwaith. Roedd digon 
o ddarpariaeth i bwrpas i ateb anghenion y carcharorion. Roedd adroddiad hunan-asesu 
cynhwysfawr yn mesur perfformiad dysgwyr yn erbyn ystod eang o ddarparwyr tebyg, gan 
wneud defnydd effeithiol o ddata a gwahanol dystiolaeth i adnabod cryfderau a beth oedd 
angen ei wella. Roedd y cynllun datblygu ansawdd yn rhoi blaenoriaeth briodol i feysydd oedd 
angen eu gwella. Gwnaed defnydd effeithiol o wybodaeth marchnad lafur a phartneriaethau 
cyflogwyr er mwyn gwella cyfleoedd dysgu a rhagolygon cyflogaeth y carcharorion. Roedd 
partneriaethau defnyddiol â darparwyr addysg bellach a dysgu seiliedig ar waith eraill wedi 
dechrau datblygu, er mwyn rhannu arferion da. Roedd gan staff fynediad da at hyfforddiant. 
Er hynny nid oedd y cynlluniau datblygu staff yn ddigon trylwyr eto i sicrhau ei fod yn ystyried 
holl anghenion y staff. 
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Adsefydlu a chynllunio ar gyfer rhyddhau 

S36 Roedd cymorth da i helpu carcharorion i gadw mewn cysylltiad â'u plant a'u teuluoedd. Roedd angen 
gwella'r trosolwg strategol ar waith lleihau ail-droseddu ond roedd y cyswllt rhwng carcharorion a 
rheolwyr troseddwyr y carchar wedi gwella ar ôl cyflwyno model newydd. Nid oedd digon o 
garcharorion yn cael eu rhyddhau ar gyrffyw cyfyngu i'r cartref (HDC). Gellid cyfiawnhau 
penderfyniadau am ail-gategoreiddio. Roedd defnydd cadarn o gyfyngiadau cyswllt ond roedd angen 
gwella'r cynlluniau rheoli risg ar gyfer rhyddhau. Nid oedd digon o le ar y rhaglenni ymddygiad 
troseddol. Roedd rhyddhau llawer iawn o garcharorion heb gartrefi i fynd iddynt yn tanseilio'r 
ymdrechion ailsefydlu ac adsefydlu. Roedd cymorth i garcharorion gyda phryderon ariannol yn 
foddhaol, ond ychydig iawn o gymorth i rai oedd wedi eu camdrin. Adolygwyd y rhan fwyaf o'r 
cynlluniau ailsefydlu, ac yn ein harolwg dywedodd y rhan fwyaf o'r carcharorion eu bod yn cael help i 
baratoi am ryddhau. Roedd y canlyniadau i garcharorion yn weddol dda yn erbyn y 
prawf carchar iach hwn. 

S37 Yn yr arolygiad diwethaf yn 2016 roedd y canlyniadau i garcharorion yn weddol dda yn erbyn y 
prawf carchar iach hwn. Fe wnaethom wyth o argymhellion ar gyfer adsefydlu.7 Yn yr arolygiad hwn 
cawsom fod pump o'r argymhellion wedi eu cyflawni a thri heb eu cyflawni. 

S38 Roedd yr Ymddiriedolaeth Cyngor a Gofal Carchardai'n rhoi cymorth rhagorol i'r 
carcharorion i ddatrys problemau teuluol ac i gynnal neu wella eu cysylltiadau teuluol. Roedd 
darpariaeth dda ar gyfer diwrnodau teuluol, a phawb yn gymwys i ofyn amdanynt. Roedd yr 
holl bost personol, gan gynnwys ffotograffau, yn cael ei lungopïo i leihau'r cyflenwad o 
gyffuriau oedd yn dod i'r carchar. Ond tan yn ddiweddar roedd ansawdd y llungopïau wedi 
bod yn wael iawn, gan achosi ypset a rhwystredigaeth i'r carcharorion.  

S39 Er cynyddu'r staffio ar y llinell bwcio ymweliad, roedd yn parhau weithiau i fod yn anodd 
mynd trwodd ar y ffôn. Roedd hyn wedi'i wrthbwyso i raddau gan y system archebu ar-lein, 
oedd yn llawer haws. Roedd ymweliadau'n cael eu rheoli'n weddol, er bod oedi byr gyda'r 
amser dechrau a'r sesiynau ymweld yn fyrrach nag y gwelwn yn aml. Gellid trefnu sesiynau 
dwbl ond roedd gofyn i ymwelwyr adael y sefydliad a phasio drwy'r trefniadau diogelwch eto, 
gan darfu ar y sesiynau.  

S40 Roedd angen gwella'r trosolwg strategol ar adsefydlu a chynllunio rhyddhau. Er enghraifft, nid 
oedd dadansoddiad cynhwysfawr o angen i adnabod sut fath a faint o help oedd ei angen. 
Roedd gan y carchar boblogaeth gymhleth gydag amrywiol anghenion. Roedd gan tua 20% 
ddedfrydau byr iawn ac roedd 70% wedi bod yno am lai na thri mis. Dywedodd dau o bob tri 
bod ganddynt broblemau iechyd meddwl, aseswyd bod gan 30% risg uchel neu uchel iawn o 
achosi niwed difrifol i eraill ac roedd tua 40% wedi eu cyhuddo neu wedi eu cael yn euog o 
drais yn y cartref.  

S41 Roedd y model rheoli troseddwyr newydd yn golygu mai rheolwyr troseddwyr cymunedol 
oedd yn gyfrifol am reoli'r carcharorion i gyd bron. Fodd bynnag, ni wyddai'r rhan fwyaf o 
garcharorion a holwyd pwy oedd eu rheolwr troseddwyr ac ychydig a gâi unrhyw gyswllt â 
nhw. O dan y model, pur anaml y defnyddiwyd rheolwyr troseddwyr y carchar. Roedd y 
prosesau HDC yn drylwyr ond roedd diffyg llety addas yn y gymuned yn lleihau'n sylweddol 
faint oedd yn cael eu rhyddhau.  

                                                                                                                                                                      
7 Roedd hyn yn cynnwys argymhellion ar gynllunio ailintegreiddio ar gyfer cyffuriau ac alcohol, ac ailintegreiddio ar gyfer 

addysg, sgiliau a gwaith, sydd yn ein Disgwyliadau diweddaraf (Fersiwn 5, 2017) o dan y profion carchar iach ar gyfer 
parch yn y naill achos a gweithgareddau i bwrpas yn yr achos arall. 
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S42 Roedd y trefniadau amddiffyn y cyhoedd er mwyn amddiffyn plant a dioddefwyr posib eraill 
yn parhau i fod yn drylwyr. Er bod y carchar yn cyfnewid peth gwybodaeth â rheolwyr 
troseddwyr cymunedol, ni welsom ddigon o dystiolaeth fod safon cynllunio rhyddhau'r 
rheolwyr cymunedol yn ddigon da i sicrhau y byddai'r risg o niwed difrifol ar ôl rhyddhau'n 
cael ei reoli'n effeithiol. Roedd hyn wedi'i waethygu gan rôl gyfyngedig tîm rheoli risg rhyng-
adrannol y carchar a'r diffyg trosolwg ar gynlluniau rhyddhau yn achos carcharorion y 
gwyddys eu bod mewn risg uchel o achosi niwed.  

S43 Roedd yr adolygiadau categoreiddio'n ddiweddar a chyfiawnhad i'r penderfyniadau. Roedd 
rhai carcharorion yn cael trafferth symud ymlaen i garchardai eraill mwy addas ac yn aros yng 
Ngharchar Ei Mawrhydi Caerdydd yn rhy hir heb lwybr clir ar gyfer symud ymlaen.  

S44 Nid oedd anghenion ymddygiad troseddol y boblogaeth yn cael eu dadansoddi er mwyn 
datblygu'r ddarpariaeth, ac roedd rhai bylchau amlwg. Nid oedd digon o waith ar newid 
agwedd, meddwl ac ymddygiad. Roedd ystod foddhaol o gymorth ar gyfer pryderon ariannol, 
gan gynnwys agor cyfrif banc. 

S45 Roedd y sefyllfa lety yng Nghymru i garcharorion oedd yn cael eu rhyddhau'n bryder 
sylweddol. Dros y chwe mis blaenorol roedd nifer y carcharorion a ryddhawyd heb gartref i 
fynd iddo'n eithriadol uchel ar 47%. Nid oedd y cwmni adsefydlu cymunedol (CRC) yn 
monitro canlyniadau'n foddhaol ar ôl rhyddhau, oedd yn ei gwneud yn amhosib dweud faint 
oedd yn llwyddo i ddod o hyd i gartref cynaliadwy.  

S46 Nid oedd ffordd systematig o adnabod carcharorion oedd wedi cael eu cam-drin, ac nid oedd 
digon o ymyriadau penodol i'w helpu i ddelio â thrawma. 

S47 Roedd galw uchel am gymorth i ailsefydlu – roedd dros 200 yn cael eu rhyddhau bob mis. 
Roedd y CRC yn gweithio'n galed i gyflawni asesiadau sgrinio carchar sylfaenol i'r holl 
garcharorion. Yn ein harolwg, dywedodd llawer mwy o garcharorion na mewn carchardai 
lleol eraill fod rhywun yn eu helpu i baratoi ar gyfer rhyddhau. Roedd gan garcharorion 
gynllun ailsefydlu, oedd yn cael ei adolygu 12 wythnos cyn rhyddhau, ac roedd staff y CRC yn 
eu gweld eto wythnos cyn eu rhyddhau i ateb unrhyw anghenion taer. Roedd y gwasanaeth 
drwy'r gât yn ddefnyddiol ond y galw'n fwy na'r ddarpariaeth.  

Pryderon ac argymhellion allweddol 

S48 Pryder: Roedd lefel yr hunan-niwed dros dair gwaith yn uwch nag yn yr arolygiad diwethaf. 
Roedd cyfweliadau gyda phob carcharor oedd wedi hunan-niweidio'n helpu staff i ddeall eu 
problemau. Fodd bynnag nid oedd strategaeth glir i leihau'r hunan-niwed.  

Argymhelliad: Dylai'r carchar ddadansoddi ei ddata a chanlyniadau'r cyfweliadau 
â charcharorion oedd wedi hunan-niweidio er mwyn adnabod y rhesymau. Dylai 
ddatblygu strategaeth gydag amserlen o gamau i ymateb i’r rhesymau hyn.  

S49 Pryder: nid oedd ffordd ddibynadwy o sicrhau bod anghenion pawb gyda nodweddion 
gwarchodedig yn cael eu diwallu, na bod gwahaniaethu posib yn cael ei adnabod a'i weithredu 
arno'n syth. Roedd ymatebion arolwg carcharorion a gredai fod ganddynt anabledd, a rhai 
gyda phroblemau iechyd meddwl, yn fwy negyddol nag ymatebion carcharorion eraill. Roedd 
hyn yn arbennig o amlwg yn achos diogelwch. Roedd y ddau grŵp yma o garcharorion yn 
cynrychioli cyfran sylweddol o boblogaeth y carchar, ond er y lefel uchel o angen a fynegwyd, 
ychydig iawn o gymorth a gwasanaethau oedd ar gael i'r grwpiau hyn.  
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Argymhelliad: Dylid edrych yn fanwl ar ymatebion arolwg negyddol carcharorion 
ag anabledd a phroblemau iechyd meddwl i sefydlu a oes angen newid unrhyw 
wasanaethau. Dylid gweithredu unrhyw newid sydd ei angen.  

S50 Pryder: Roedd y galw am wasanaethau iechyd meddwl yn uchel a'r ystod o ymyriadau a 
chymorth, yn enwedig i gleifion oedd angen therapïau seicolegol arnynt, yn anfoddhaol i ateb 
eu hanghenion. Roedd gormod o gleifion yn aros rhy hir i dderbyn gofal a thriniaeth sylfaenol.  
 
Argymhelliad: Dylai'r gwasanaethau iechyd meddwl asesu anghenion 
carcharorion yn brydlon a darparu cymorth prydlon drwy ystod briodol o 
wasanaethau therapiwtig.   

S51 Pryder: Ni allai'r carchar sicrhau bod cleifion yn cyrraedd y carchar oedd yn sefydlogi ar 
fethadon, a / neu'n dadwenwyno o alcohol, yn cael eu monitro'n briodol. Nid oedd digon o 
gapasiti i ddarparu mynediad prydlon at driniaethau clinigol, ac i adolygu'r gofal i sicrhau bod 
cleifion yn parhau i dderbyn cymorth priodol.  
 
Argymhelliad: Dylai cleifion sy'n dadwenwyno o alcohol, a / neu sy'n sefydlogi ar 
fethadon, dderbyn gofal priodol sy'n cynnwys mynediad amserol at asesiadau, 
cymorth a thriniaeth glinigol, monitro a chymorth parhaus drwy adolygiadau 
rheolaidd. 

S52 Pryder: Nid oedd gan y carchar ddigon o ymyriadau i ateb anghenion cysylltiedig â 
throseddu'r carcharorion. 

Argymhelliad: Dylid dadansoddi anghenion i adnabod pa ymyriadau sydd eu 
hangen i ateb anghenion yr holl garcharorion yng Ngharchar Ei Mawrhydi 
Caerdydd. Dylid gweithredu unrhyw ymyriadau sydd eu hangen. 

S53 Pryder: Ar adeg ein harolygiad, dangosodd data'r CRC am y chwe mis diwethaf fod 47% o'r 
carcharorion wedi eu rhyddhau heb gartref i fynd iddo, oedd yn tanseilio unrhyw ymdrechion 
ailsefydlu. Nid oedd y CRC yn monitro canlyniadau'n foddhaol ar ôl rhyddhau, oedd yn ei 
gwneud yn amhosib dweud faint oedd yn llwyddo i ddod o hyd i gartref cynaliadwy nes 
ymlaen. 

Argymhelliad: Dylai HMPPS weithio gyda Llywodraeth Cymru i sicrhau bod 
cartrefi ar gael i garcharorion sy'n cael eu rhyddhau o'r carchar.  
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Adran 1. Diogelwch 

Mae carcharorion, yn enwedig rhai bregus, yn cael eu dal yn ddiogel. 

Y dyddiau cyntaf dan glo 
Canlyniadau disgwyliedig: 
Mae carcharorion sy'n trosglwyddo i/o'r carchar yn ddiogel ac yn cael eu trin yn iawn. Ar 
ôl cyrraedd maen nhw'n ddiogel ac yn cael eu trin â pharch. Wrth eu derbyn, mae risg 
yn cael ei adnabod a chael sylw. Cefnogir carcharorion ar eu noson gyntaf. Mae'r 
cynefino'n gynhwysfawr. 

1.1 Roedd rhai carcharorion yn aros am oriau lawer mewn cell llys cyn cael eu cludo i'r carchar 
gan staff hebrwng. Roedd y faniau'n lân gyda chyflyru aer, a llawer o'r siwrneiau'n gymharol 
fyr. Roedd carcharorion yn cael eu tynnu o'r faniau'n brydlon ar ôl cyrraedd y dderbynfa. 
Nid oedd y rhan fwyaf o'r carcharorion a holwyd wedi cael gwybod eu bod yn dod i 
Gaerdydd a neb wedi derbyn gwybodaeth am y carchar ymlaen llaw.  

1.2 Roedd y dderbynfa'n gymharol brysur gyda dros 50 yn cyrraedd o'r newydd bob wythnos. 
Ar y cyfan roedd y staff yn hamddenol a hawddgar a'r carcharorion yn bositif am eu 
triniaeth ar ôl cyrraedd. Dywedodd 75% y cawsant eu trin yn dda / eithaf da wrth gael eu 
derbyn. 

1.3 Roedd y prosesau derbyn yn fwy effeithlon nag o'r blaen, ac yn y rhan fwyaf o achosion a 
welsom, roedd y carcharorion yn y dderbynfa am lai na dwy awr. Yn yr arolwg, dywedodd 
llawer mwy o garcharorion na mewn carchardai lleol eraill (54% o'i gymharu â 35%) eu bod 
wedi treulio llai na dwy awr yn y dderbynfa. Fodd bynnag, roedd rhai'n aros yn hirach, yn 
enwedig os oedden nhw'n cyrraedd diwedd y bore. Nid oedd noeth-chwilio carcharorion a 
gyrhaeddai o garchardai eraill yn seiliedig ar asesiad risg unigol. 

1.4 Roedd y cyfleusterau derbyn yn weddol lân. Roedd yr amodau yn y brif ystafell gadw wedi 
gwella, a mwy o wybodaeth ar y waliau. Roedd hysbysebion a gyfieithwyd yn disgrifio'r 
prosesau derbyn, ond carchar arall oedd wedi eu cynhyrchu felly nid oeddent mewn 
ieithoedd perthnasol i garcharorion Carchar Ei Mawrhydi Caerdydd. Roedd ystafelloedd 
cadw eraill yn foel.  

1.5 Yn ôl yr arolwg, teimlai 50% o garcharorion yn isel a 21% fel cyflawni hunanladdiad ar ôl 
cyrraedd. Ond yn ystod yr arolygiad, ni ddyrannwyd unrhyw Wrandawyr (carcharorion a 
hyfforddir gan y Samariaid i roi cefnogaeth emosiynol gyfrinachol i'w cyd-garcharorion) i'r 
dderbynfa. Roedd staff y dderbynfa'n dosbarthu dillad gwelyau, nwyddau ymolchi a dillad 
glân ac roedd digon o'r rhain. Fodd bynnag, roedd y cyswllt gan fwyaf yn ymarferol ac ni 
welsom unrhyw gymorth parod yn cael ei roi i garcharorion newydd. 

1.6 Roedd carcharorion yn cael eu trosglwyddo o'r dderbynfa i'r ganolfan noson gyntaf, a'u 
dangos i ystafell aros gyffyrddus gydag amgylchedd tawel. Roedd carcharorion yn cael eu 
holi gyda chyd-garcharor cynefino cefnogol, oedd yn rhoi trosolwg byr o'r carchar ac yn 
ateb unrhyw gwestiynau. Roedd dau Wrandäwr yn ymweld â'r ganolfan noson gyntaf bob 
dydd (gweler hefyd baragraff 1.46). 

1.7 Roedd swyddog hefyd yn gweld y carcharorion yn breifat ar gyfer y cyfweliad noson gyntaf. 
Roedd y cyfweliadau ar y cyfan yn dda ac yn canolbwyntio ar ddiogelwch. Cafodd un 
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carcharor nad oedd yn siarad Saesneg ei gyfweld drwy gyfieithydd ffôn a rhoddwyd taflen 
wybodaeth yn ei iaith ei hun iddo.  

1.8 Cynigiwyd galwad ffôn teulu am ddim i bob carcharor – dywedodd 69% yn yr arolwg y 
cynigiwyd galwad ffôn am ddim ar ôl cyrraedd o'i gymharu â 47% mewn carchardai tebyg. 
Roedd staff hefyd yn helpu carcharorion i wneud cais am eu hymweliad cyntaf.  

1.9 Roedd amodau'r ganolfan noson gyntaf wedi gwella ac erbyn hyn yn dda. Roedd yn lân a 
golau a'r celloedd wedi eu dodrefnu'n briodol. Dywedodd llawer mwy o garcharorion na 
mewn carchardai lleol eraill eu bod yn teimlo'n ddiogel ar eu noson gyntaf. Cawsom wybod 
bod archwiliadau ychwanegol ar bob carcharor noson gyntaf. Awgryma'r arolwg fod gan 
lawer mwy o garcharorion na mewn carchardai lleol eraill broblem gyffuriau / alcohol ar ôl 
cyrraedd. Derbyniodd y carcharorion hyn archwiliadau mwy manwl. Fodd bynnag, nid 
oeddem yn fodlon eu bod bob amser yn digwydd mor aml ag y dylent. (hefyd para. 1.44). 

1.10 Yn yr arolwg, dywedodd 82% eu bod wedi derbyn cynefino, o'i gymharu â 58% yn yr 
arolygiad blaenorol. Roedd cynefino'n digwydd y diwrnod ar ôl cyrraedd. Roedd staff o 
wahanol adrannau ac asiantaethau'n dod i weld y carcharorion newydd yn y bore. 
Cynigiwyd cyflwyniad cynefino i bob carcharor. Fel yn yr arolygiad blaenorol, nid oedd yn 
orfodol mynychu er bod mwy o ymdrech i ddarbwyllo carcharorion i fynychu. 

1.11 Dim ond 53% o'r rhai a dderbyniodd gynefino a ddywedodd ei fod yn egluro popeth yr 
oeddent angen ei wybod am y carchar. Roedd y rhaglen gynefino'n rhoi trosolwg rhesymol 
ar fywyd carchar, wedi'i ategu gan fynediad da at staff a chyd-garcharorion parod i helpu. 
Fodd bynnag, nid oedd y broses yn cael ei thracio'n ganolog felly roedd yn anodd i'r carchar 
wybod faint o garcharorion oedd wedi cwblhau bob elfen. Gallai'r cyflwyniad cynefino fod 
wedi cynnwys gwybodaeth ysgrifenedig fwy manwl am y carchar.  

Arfer da 

1.12 Roedd staff y ganolfan noson gyntaf yn helpu carcharorion newydd i drefnu eu hymweliad cyntaf 
gan deulu a ffrindiau. 

Rheoli ymddygiad 
Canlyniadau disgwyliedig: 
Mae carcharorion yn byw mewn amgylchedd diogel, trefnus ac ysgogol lle mae 
ymddygiad da'n cael ei hyrwyddo a'i wobrwyo. Mae ymddygiad annerbyniol yn cael ei 
drin mewn ffordd wrthrychol, teg, cymesur a chyson. 

Annog ymddygiad da 

1.13 Dywedodd llawer llai o garcharorion yn yr arolwg nag yn yr arolwg cymharol eu bod wedi 
teimlo'n anniogel - 44% o'i gymharu â 61% mewn carchardai lleol eraill, a dywedd 23% eu 
bod yn teimlo'n anniogel pan wnaed yr arolygiad. Dywedodd y rhan fwyaf a holwyd ei fod 
yn lle diogel i fyw. 

1.14 Roedd y lefelau trais tua'r un fath ag yn 2016 ac yn gymharol isel. Roedd 129 o 
ddigwyddiadau treisgar wedi bod yn y chwe mis blaenorol o'i gymharu â 139 o'r blaen. 
Roedd ymosodiadau ar garcharorion i lawr o 76 yn yr arolygiad blaenorol i 49; roedd 40 o 
achosion cwffio o'i gymharu â 30 o'r blaen, ond roedd ymosodiadau ar staff i fyny o 33 i 40.  
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1.15 Roedd gan y carchar strategaeth gynhwysfawr oedd yn ymateb yn effeithiol i drais. Roedd 
gan yr adran carcharu diogelach ddigon o adnoddau i ymateb yn brydlon i atgyfeiriadau gan 
staff. Roedd gan y carchar dri swyddog carcharu diogelach a thîm newydd o garcharor-
gynrychiolwyr carcharu diogelach oedd yn canolbwyntio ar hybu diogelwch. 

1.16 Roedd cynlluniau herio, cefnogaeth ac ymyrryd8 (CSIP) wedi gwreiddio'n llawn yn niwylliant 
y carchar, oedd yn sicrhau bod pob digwyddiad o drais yn cael ei atgyfeirio i'r adran 
carcharu diogelach i ymchwilio iddynt. Roedd yr ymchwiliadau'n drylwyr ac fel arfer yn 
arwain naill ai at ymyriad lefel isel, neu at gynllun CSIP llawn. Dangosodd y cynlluniau CSIP a 
welsom fod camweithredwyr trais yn cael eu rheoli'n dda a'r cymorth i ddioddefwyr yn 
dda. Nid oedd defnydd eto o gynlluniau CSIP i reoli bwlio lefel isel neu i gefnogi dioddefwyr 
bwlio. 

1.17 Roedd y carchar yn parhau i fod â landin pwrpasol (B1) ar gyfer carcharorion oedd wedi eu 
hadnabod i fod yn fwy bregus. Roedd carcharorion y cawsom air â nhw yn yr uned hon yn 
ddiolchgar am y cymorth gan y grŵp staff dynodedig hwn. Roedd gan rai carcharorion yn yr 
uned fynediad at waith yn y carchar, er enghraifft roedd wyth yn gweithio yn y gerddi gofal 
iechyd (para. 2.62). Fodd bynnag, roedd gormod yn aros yn yr uned am gyfnodau hir. 
Roedd gennym hefyd bryderon bod carcharorion oedd yn cyflwyno risg o niwed difrifol i 
eraill yn cael eu cadw ochr yn ochr â charcharorion bregus iawn heb ddigon o dystiolaeth o 
asesiad risg neu gynllun rheoli i roi sylw i'r broblem. 

1.18 Ar ôl cyrraedd y carchar, roedd carcharorion newydd yn cael eu rhoi ar lefel sylfaenol y 
cynllun cymhellion a breintiau haeddiannol (IEP) gyda rhai oedd yn trosglwyddo o 
garchardai eraill yn aros ar eu lefel bresennol. Roedd gan y cynllun IEP ffocws da ar annog 
ymddygiad da'n hytrach na dim ond canolbwyntio ar fesurau cosbi. Adlewyrchwyd y dull 
positif hwn yn yr arolwg gyda 49% o'r carcharorion yn dweud fod y cynllun yn eu hannog i 
ymddwyn yn dda, oedd yn llawer uwch na mewn carchardai lleol eraill. Roedd y rhan fwyaf 
o'r carcharorion gyda breintiau yn gwerthfawrogi'r cymhellion, fel y cymdeithasu gyda'r nos. 

1.19 Roedd 21 o garcharorion ar y lefel sylfaenol yn ystod yr arolygiad. Roedd y gyfundrefn i'r 
rhain wedi gwella. Gallent gael cawod, ffonio a gwneud ymarfer corff bob dydd, a 
chymdeithasu ar benwythnos. Roedden nhw'n cael eu hannog i weithio a manteisio ar 
addysg. 

1.20 Nid oedd y carchar yn sicrhau ansawdd y broses IEP. Nid oedd pob adolygiad IEP yn cael ei 
gofnodi ar P-Nomis (basdata a ddefnyddir mewn carchardai i reoli troseddwyr) ond roedd 
tystiolaeth fod gweithwyr allweddol yn rhan weithredol o'r broses IEP, oedd yn dda. Roedd 
gwaith papur ar gael ar gyfer tua hanner y carcharorion lefel sylfaenol a adolygwyd gennym, 
ond dim gwaith papur ar gyfer y gweddill. 

Gwrandawiadau dyfarnu 

1.21 Roedd nifer y gwrandawiadau dyfarnu wedi cynyddu o 916 yn yr arolygiad blaenorol i 1435 
y tro hwn, oedd yn debyg i'r lefel a welsom mewn carchardai lleol eraill. Dangosodd y 
gwrandawiadau dyfarnu y buom ynddynt y gallai carcharorion roi eu hanes eu hunain o'r 
hyn a ddigwyddodd, gofyn am gyngor cyfreithiol a hefyd am gymorth ychwanegol.   

1.22 Nid oedd gan y carchar nifer fawr o wrandawiadau'n aros i gael eu prosesu (51) gyda'r 
hynaf yn dyddio'n ôl i tua 8 wythnos. Ar y cyfan roedd gwaith papur y gwrandawiadau'n 

                                                                                                                                                                      
8  Defnyddir cynlluniau herio, cefnogaeth ac ymyrryd gan rai carchardai i reoli'r carcharorion mwyaf treisgar a chefnogi'r 

carcharorion mwyaf bregus yn y system. Mae carcharorion sy'n cael eu hadnabod fel camweithredwyr trais difrifol neu 
reolaidd, neu sy'n fregus oherwydd iddynt ddioddef trais neu fwlio, yn cael eu rheoli a'u cefnogi drwy gynllun gyda 
thargedau unigol ac adolygiadau rheolaidd. 
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rhesymol, ond nid oedd y dyfarnwr yn gwneud digon o ymholiadau mewn rhai achosion. 
Gwelsom hefyd wrandawiadau am fân faterion a allai fod wedi cael eu rheoli drwy'r cynllun 
IEP. At ei gilydd roedd y sancsiynau'n deg a dedfrydau'n cael eu hadolygu'n rheolaidd. 

Defnyddio grym 

1.23 Roedd y defnydd o rym yn uchel ac wedi dyblu ers yr arolygiad blaenorol. Cofnodwyd 405 
o achosion o'i gymharu â 201 o'r blaen, oedd yn uchel. Nid oedd y carchar wedi gwneud 
llawer i ymchwilio i'r cynnydd, ond cawsom wybod bod hyn oherwydd adrodd gwell. 

1.24 Roedd adroddiadau ar ddefnyddio grym yn rhesymol, a gan amlaf yn dangos bod angen a 
chyfiawnhad drosto. Roedd y carchar wedi ceisio sicrhau bod gwaith papur yn cael ei 
gwblhau ar amser ac roedd y rhan fwyaf a welsom yn gyflawn, oedd yn welliant sylweddol. 

1.25 Roedd y trefniadau llywodraethu wedi gwella a digwyddiadau lle defnyddiwyd grym, yn 
cynnwys ffilmio gyda chamerâu corff, nawr yn cael eu hadolygu mewn cyfarfod wythnosol. 
Roedd gwersi i'w dysgu'n cael eu bwydo'n ôl i'r staff perthnasol a phryderon yn cael eu 
hymchwilio ymhellach. 

1.26 Dangosodd ffilmiau a dynnwyd gyda chamerâu corff a CCTV fod staff yn ceisio tawelu 
sefyllfaoedd ac yn defnyddio grym yn briodol. Fodd bynnag, nid oedd yr holl ymyriadau a 
gynlluniwyd wedi eu recordio a defnyddiai'r carchar gamerâu corff yn hytrach na rhai llaw i 
recordio digwyddiadau, fel bo'n anodd felly adolygu'r recordiadau oherwydd nad oedd eu 
hansawdd cystal. 

Argymhelliad 

1.27 Dylai'r carchar ymchwilio i'r cynnydd mewn defnyddio grym a gweithredu 
unrhyw gamau sydd angen eu cymryd. 

Gwahanu  

1.28 Roedd yr uned wahanu wedi'i hailwampio yn y 18 mis blaenorol a'r amodau'n llawer gwell. 
Roedd yr ardaloedd cymunedol yn cael eu cynnal i safon dda a'r celloedd yn lân a boddhaol. 
Ond roedd y gyfundrefn feunyddiol yn dal i fod yn rhy gyfyng. Roedd mynediad at 
gawodydd a ffonau, cynigiwyd ymarfer corff rheolaidd yn yr awyr agored a mynediad at 
lyfrgell. Ond ni allent ddefnyddio'r gampfa na chymryd rhan mewn gweithgareddau eraill y 
tu allan i'r uned.  

1.29 Gwelsom berthynas barchus rhwng staff a charcharorion a staff yn rheoli carcharor ag 
anghenion cymhleth yn dda iawn. Yn yr arolwg, dywedodd 47% o'r carcharorion fod staff 
gwahanu'n eu trin yn dda ac roedd y rhan fwyaf yn bositif am eu triniaeth yn yr uned 
wahanu. 

1.30 Roedd nifer y carcharorion oedd wedi eu gwahanu wedi cynyddu. Fodd bynnag, roedden 
nhw nawr yno am gyfnodau llawer byrrach. Yn yr arolygiad blaenorol roedd carcharorion 
yn treulio tua 10 diwrnod yn yr uned wahanu o'i gymharu â 3½ diwrnod y tro hwn.  

1.31 Roedd y rhan fwyaf o'r gwaith papur ar wahanu wedi'i gwblhau'n weddol. Ond nid oedd 
adolygiadau o garcharorion a wahanir am resymau trefn neu ddisgyblaeth bob tro'n 
amlddisgyblaethol. Gwelsom staff yn gwneud defnydd da o gynlluniau CSIP i ailintegreiddio'n 
ôl i'r prif adeiniau.  
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Argymhelliad 

1.32 Dylai fod gan garcharorion a wahanir fynediad at gyfundrefn addas sy'n cynnwys 
mynd i'r gampfa a chymryd rhan mewn gweithgareddau. 

Diogelwch 
Canlyniadau disgwyliedig: 
Mae diogelwch a threfn dda yn cael eu cynnal drwy roi sylw i faterion corfforol a 
gweithdrefnol, gan gynnwys gwybodaeth ddiogelwch effeithiol a pherthynas gadarnhaol 
rhwng staff a charcharorion. Mae carcharorion yn ddiogel rhag dod i gysylltiad â 
chamddefnyddio cyffuriau a mesurau effeithiol i leihau'r cyflenwad o gyffuriau yn eu lle. 

1.33 Ar y cyfan roedd y trefniadau diogelwch yn gymesur heb gyfyngu'n ddiangen ar fynediad y 
carcharorion at y gyfundrefn. Roedd yr adran ddiogelwch yn dyrannu carcharorion i waith 
yn ddi-oed a dim osgoi mentro yn eu penderfyniadau. Roedd symudiadau carcharorion i ac 
o weithgareddau'n cael eu goruchwylio a'u rheoli'n dda. Fodd bynnag, roedd rhai arferion 
yn anghymesur. Er enghraifft, gwelsom un adain gyfan wedi'i 'chloi' er mwyn gallu chwilio un 
gell. Roedd dull y carchar o noeth-chwilio ar ôl cyrraedd yn gymesur o ystyried nad oedd 
cyfarpar canfod cyffuriau soffistigedig, ond dylid adolygu hyn yn rheolaidd i sicrhau bod 
angen yr arferion hyn o hyd. 

1.34 Roedd y pwyllgor diogelwch yn cyfarfod yn fisol gan osod amcanion clir ar sail gwybodaeth. 
Roedd presenoldeb yn y cyfarfod fel arfer yn dda ond nid oedd staff carcharu diogelach yn 
mynychu'n rheolaidd. Roedd yr adran ddiogelwch yn cydnabod mai'r prif fygythiad oedd 
cyffuriau'n dod i mewn i'r carchar, ac roedd gwaith rhagweithiol i leihau'r cyflenwad o 
gyffuriau. Roedd gan y carchar nawr bolisi cynhwysfawr ar leihau'r cyflenwad o gyffuriau a'r 
staff diogelwch yn gweithio'n agos ag adrannau eraill i'w weithredu. Roedd tîm chwilio 
dynodedig bellach yn ei le'n cynnwys defnyddio cŵn i chwilio am gyffuriau a ffonau. Roedd y 
carchar yn llungopïo'r holl ohebiaeth, ac eithrio dogfennau cyfreithiol, oedd wedi arwain at 
lai o gyffuriau seicoactif9 (PS) yn dod i mewn. Roedd defnydd da o bolion canfod ffonau yn 
ystod chwiliadau a gynlluniwyd, ond nid oedd gan y carchar sganiwr corff, oedd yn ddiffyg 
sylweddol. Roedd defnydd priodol ac adolygu rheolaidd o ymweliadau caeedig. Roedd dau 
garcharor ar ymweliad caeedig pan oedden ni yno, y ddau am droseddau ymweliad. 

1.35 Roedd yr adran ddiogelwch yn derbyn, ar gyfartaledd, 600 o adroddiadau gwybodaeth (IR) 
bob mis gyda 3289 wedi eu cyflwyno dros y chwe mis blaenorol, oedd yn uwch nag o'r 
blaen (2329). Roedd gan yr adran ddiogelwch ddigon o adnoddau i reoli'r llif gwybodaeth ac 
ychydig iawn o adroddiadau IR oedd heb eu cwblhau. Gan amlaf roedden nhw'n 
gweithredu'n brydlon ac effeithiol ar y wybodaeth. Dros y tri mis blaenorol, roedd yr adran 
ddiogelwch wedi gofyn am 124 o chwiliadau gyda 85 wedi eu cyflawni a chanfuwyd cyffuriau 
yn 64 o'r achosion hyn. 

1.36 Dywedodd 52% o'r carcharorion a holwyd ei bod yn hawdd cael gafael ar gyffuriau 
anghyfreithlon, yr un fath â mewn carchardai cymharol. Fodd bynnag, dim ond 17% a 
ddywedodd ei bod yn hawdd cael gafael ar alcohol, oedd yn llawer is na mewn carchardai 
tebyg. Y gyfradd gyfartalog yn profi'n bositif am gyffuriau (MDT) dros y chwe mis diwethaf, 
gan gynnwys profi am gyffuriau seicoactif, oedd 8.7% yn erbyn targed o 18.5%, oedd yn isel. 
Roedd 141 o brofion amheuaeth wedi eu gwneud yn y chwe mis blaenorol o'i gymharu â 
thri o'r blaen, oedd yn welliant mawr. Roedd y swît MDT yn lân ond yr awyru'n anfoddhaol 
yn yr ystafelloedd cadw. 

                                                                                                                                                                      
9  Cyffuriau cemegol sy'n effeithio ar y system nerfol ganolog i newid sut y mae'r ymennydd yn gweithio – canfyddiad, 

hwyliau, ymwybyddiaeth, gwybyddiaeth ac ymddygiad. 
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Argymhelliad 

1.37 Dylid gosod sganiwr corff a'i ddefnyddio i leihau'r cyflenwad o gyffuriau yn y 
carchar. 

Diogelu 
Canlyniadau disgwyliedig: 
Mae'r carchar yn darparu amgylchedd diogel sy'n lleihau'r risg o hunan-niwed a 
hunanladdiad. Mae carcharorion gyda risg o hunan-niwed a hunanladdiad yn cael eu 
hadnabod ac yn derbyn gofal a chymorth priodol. Mae'r holl oedolion bregus yn cael eu 
hadnabod, eu diogelu rhag niwed ac esgeuluso ac yn derbyn gofal a chymorth effeithiol.  

Atal hunanladdiad a hunan-niwed 

1.38 Ers yr arolygiad diwethaf yn 2016, roedd 10 marwolaeth wedi bod – dau yn hunanladdiad. 
Bu farw carcharor arall o gyflyrau iechyd lle'r oedd PS yn ffactor a gyfrannodd at hynny. 
Roedd y rhan fwyaf o argymhellion y PPO, ond nid pob un, wedi eu gweithredu. Roedd yn 
ymddangos bod rhai problemau anoddach eu trin, fel y defnydd amhriodol o atal corfforol 
wrth hebrwng i'r ysbyty.  

1.39 Yn ôl data'r carchar, roedd 435 achos o hunan-niwed wedi bod yn y chwe mis blaenorol o'i 
gymharu â 123 pan wnaed yr arolygiad yn 2016. Roedd nifer yr achosion o hunan-niwed yn 
llawer uwch na mewn carchardai tebyg. Roedd nifer fach o garcharorion yn hunan-niweidio 
dro ar ôl tro ond ni allai hyn egluro pam ei fod gymaint yn uwch na mewn carchardai eraill. 
(Gweler Pryderon ac Argymhellion Allweddol S48). 

1.40 Nid oedd y strategaeth carcharu diogelach yn cynnig cynllun clir i leihau'r lefelau uchel o 
hunan-niwed. Ychydig iawn o gynllunio gweithredu oedd yn digwydd. Er hynny roedd tîm 
carcharu diogelach newydd, brwdfrydig yn ei le ers Chwefror 2019 ac yn dechrau ymateb 
yn gryfach i'r broblem. (Gweler hefyd baragraff 1.15). 

1.41 Roedd y carchar wedi derbyn cyllid dros dri mis o ddechrau Gorffennaf 2019 i gyfweld pob 
carcharor oedd yn hunan-niweidio o fewn 72 awr. Roedd gan y gwaith positif hwn botensial 
i roi dealltwriaeth well i'r carchar o'r rhesymau dros hunan-niweidio. Roedd pryderon 
iechyd meddwl a materion meddyginiaeth yn ymddangos i fod yn ffactorau. Adlewyrchwyd 
hyn gan beth a ddywedodd y carcharorion wrthym, gan gofnodion rheoli achosion y tîm 
gofal dan glo a gwaith tîm (ACCT) i garcharorion gyda risg o hunanladdiad neu hunan-
niwed, a hefyd o'r data ar geisiadau am Wrandawyr. (Gweler Pryderon ac Argymhellion 
Allweddol S48). 

1.42 Nid oedd cyfarfod amlddisgyblaethol wythnosol i garcharorion oedd yn hunan-niweidio'n 
aml. Roedd y carchar wedi cyflwyno ffurflenni pryderon cymunedol i ymwelwyr eu llenwi 
os oedden nhw'n poeni am rywun yr oedden nhw'n ymweld â nhw, ond ni chyflwynwyd 
dim. 

1.43 Agorwyd 451 o ddogfennau rheoli achosion ACCT yn y chwe mis blaenorol o'i gymharu â 
269 yn yr arolygiad blaenorol. Roedd safon cofnodion rheoli achosion yr ACCT yn 
amrywio ac yn tanseilio'r gofal. Ar y cyfan nid oedd y ffactorau a ysgogai hunan-niwed yn 
glir. Roedd y mapiau gofal yn gymysg a chamau gweithredu clir weithiau ar goll. Nid oedd 
achosion yn cael eu hadolygu'n amserol bob tro ac nid oedd yr adolygiadau'n ddigon 
amlddisgyblaethol. Gwelsom staff yn rhyngweithio'n bositif ambell waith, ond nid oedd y 
cyswllt â'r carcharor yn hanner digon rheolaidd. Nid oedd staff bob amser yn gwirio rhai 
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carcharorion arbennig o fregus yn ddigon aml. (Gweler Pryderon ac Argymhellion 
Allweddol S48). 

1.44 Roedd rhai carcharorion yn bositif am eu gofal ond cwynodd eraill nad oedd y carchar yn 
diwallu eu hanghenion, yn enwedig rhai iechyd meddwl. Nid oedd digon o staff o bell ffordd 
wedi eu hyfforddi mewn atal hunanladdiad a hunan-niwed. 

1.45 Roedd gan y carchar ddigon o Wrandawyr ond roedd carcharorion yn cael trafferth trefnu 
apwyntiad i'w gweld. Nid oedd Gwrandawyr yn y dderbynfa ac nid oedd yr un yn byw yn y 
ganolfan noson gyntaf, er yn ymweld â'r ganolfan bob dydd. Yn aml iawn roedd disgwyl i 
Wrandawyr gynnal eu sesiynau drwy ddrws y gell, a allai effeithio ar gyfrinachedd. Nid oedd 
mynediad at linell gymorth y Samariaid dros nos, oedd yn anghyffredin a phryderus. 
(Gweler hefyd baragraff 1.5). 

Argymhellion 

1.46 Dylid gwella'r cymorth i garcharorion gyda risg o hunan-niwed drwy ddefnyddio 
gweithdrefnau'r ACCT yn fwy effeithiol a mwy o hyfforddiant i staff. 

1.47 Dylai carcharorion fod yn gallu siarad yn gyfrinachol â Gwrandäwr ar unrhyw 
adeg a dylai fod gan bob carcharor fynediad at ffôn Samariaid. 

Arfer da 

1.48 Byddai cyfweld pob carcharor oedd wedi niweidio'i hun o fewn 72 awr i ganfod pam eu bod wedi 
hunan-niweidio'n rhoi dealltwriaeth well i staff o'r rhesymau dros hunan-niweidio er mwyn gallu rhoi 
cymorth gwell i'r carcharorion. 

Amddiffyn oedolion mewn perygl10 

1.49 Roedd y carchar wedi dechrau datblygu ei waith diogelu oedolion. Roedd y llywodraethwr 
yn mynychu'r bwrdd ar y cyd rhanbarthol ar ddiogelu oedolion a phlant ac wedi cyflwyno 
cyfarfod diogelu chwarterol newydd mewnol.  

1.50 Roedd polisi diogelu newydd yn cyflwyno llwybrau ar gyfer adrodd pryderon diogelu i'r tîm 
carcharu diogelach, ond nid oedd unrhyw achos wedi'i atgyfeirio atynt eto. O dan y polisi 
dylai fod gan garcharorion mewn perygl gynllun cymorth yn ei le ond nid oedd yr un o'r 
cynlluniau wedi eu gweithredu.  

1.51 Nid oedd staff wedi eu hyfforddi mewn diogelu oedolion. Er nad oedd staff adeiniau'n 
gyfarwydd â'r polisi diogelu, gwyddai'r rhai y cawsom air â nhw fod risg bosib y gallai 
carcharorion bregus gael eu hecsbloetio a'u camdrin, gan ddweud y byddent yn adrodd 
pryderon.  

1.52 Roedd rhai carcharorion bregus yn uned BI lle gellid eu diogelu'n well rhag carcharorion ar 
y prif adeiniau. Ond roedd angen gwneud mwy i sicrhau nad oedd y carcharorion hyn yn 
wynebu risg o niwed difrifol oddi wrth ei gilydd. (Gweler paragraff 1.17) 

                                                                                                                                                                      
10 Mae dyletswyddau diogelu'n berthnasol i oedolyn sydd: 

• angen gofal a chymorth arnynt (p'un ai yw'r awdurdod lleol yn cwrdd ag unrhyw un o'r anghenion hyn neu beidio); a 
• eisoes yn, neu mewn perygl, o gael eu cam-drin a'u hesgeuluso; a 
• o ganlyniad i'r anghenion gofal a chymorth hynny, yn methu ag amddiffyn eu hunain naill ai rhag y risg, neu rhag y 

profiad, o gael eu cam-drin a'u hesgeuluso (Deddf Gofal 2014). 
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Argymhelliad 

1.53 Dylai'r carchar sicrhau bod yr holl garcharorion yn uned B1 yn cael eu diogelu 
drwy gyflawni asesiadau risg effeithiol a gweithredu'r camau angenrheidiol. 
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Adran 2. Parch 

Mae carcharorion yn cael eu trin gyda pharch i’w hurddas fel pobl. 

Y berthynas rhwng staff a charcharorion 
Canlyniadau disgwyliedig: 
Mae carcharorion yn cael eu trin yn barchus gan staff, drwy gydol eu hamser dan glo, ac yn 
cael eu hannog i fod yn gyfrifol am eu gweithredoedd a’u penderfyniadau eu hunain. 

2.1 Roedd y berthynas rhwng staff a charcharorion yn parhau i fod yn gryfder sylweddol ac wedi 
gwella ers yr arolygiad blaenorol drwy gyflwyno gweithwyr allweddol. Roedd gan bob 
carcharor nawr weithiwr allweddol, ac yn ein harolwg dywedodd 80% fod ganddynt swyddog 
personol, oedd yn llawer uwch na charchardai cymharol.  

2.2 Roedd y cynllun gweithwyr allweddol yn gweithio'n dda ar y cyfan a'r staff a'r carcharorion yn 
bositif am effaith y prosiect. Gwelsom gofnodion da ar P-Nomis (basdata a ddefnyddir mewn 
carchardai i reoli troseddwyr) yn rhoi sylw i gynlluniau dedfrydu ac anghenion adsefydlu'r 
carcharorion ac yn cofnodi siwrne'r carcharorion yn dda. Roedd y rhan fwyaf o'r staff yn deall 
eu rôl fel gweithwyr allweddol, ond nid oedd hyn bob amser wedi'i adlewyrchu ar P-Nomis 
lle'r oedd y safon, er rhai cofnodion da, yn amrywio gormod.  

2.3 Roedd y rhan fwyaf o'r carcharorion yn bositif am y staff a rhai'n sôn am unigolion a fu'n 
arbennig o hawddgar. Yn yr arolwg dywedodd 61% fod eu swyddog personol yn barod i helpu 
a dywedodd 41% fod aelod o staff wedi siarad â nhw yn yr wythnos flaenorol i holi sut oedden 
nhw, oedd yn uwch na mewn carchardai lleol eraill ar gyfer y ddau beth. 

2.4 At ei gilydd roedd staff yn rheoli'r carcharorion yn dda a'r carchar yn drefnus a di-stŵr. Yn 
ystod cymdeithasu a phrydau bwyd, gwelsom gyfathrebu cwrtais a pharchus ar draws y 
carchar, gyda'r rhan fwyaf o staff yn gorfodi'r rheolau'n glir, cyson a phriodol. 

Bywyd beunyddiol 
Canlyniadau disgwyliedig: 
Mae'r carcharorion yn byw mewn amgylchedd glân ac addas ac yn ymwybodol o reolau a 
threfn y carchar. Darperir gwasanaethau sylfaenol hanfodol, ymgynghorir yn rheolaidd â'r 
carcharorion a medrant wneud cais am wasanaethau a chymorth ychwanegol. Mae'r 
prosesau cwyno ac unioni cam yn effeithlon a theg. 

Amodau byw 

2.5 Roedd yr amodau byw wedi gwella'n sylweddol ers yr arolygiad diwethaf. Roedd y carchar 
nawr yn lân iawn a gwelliannau allweddol wedi eu gwneud, gan gynnwys mynediad gwell at 
amwynderau sylfaenol. 

2.6 Roedd yr ardaloedd cymunedol yn werth chweil – heb sbwriel ac wedi eu cynnal a'u cadw'n 
dda. Yn yr arolwg dywedodd 69% fod yr ardaloedd cymunedol fel arfer yn lân, oedd yn llawer 
uwch na mewn carchardai lleol eraill.  
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2.7 Ar y cyfan, er bod rhai celloedd yn fach, yn enwedig yn rhan hŷn Fictorianaidd y carchar, roedd 
y glendid a'r safonau addasrwydd yn werth chweil. Roedd rhaglen o adnewyddu hen ddodrefn 
ar waith ac roedd rhannau helaeth o'r carchar wedi eu cwblhau. Roedd y carcharorion a 
holwyd yn croesawu hyn.  

2.8 Roedd gormod o gelloedd yn orlawn oherwydd eu bod yn dal dau berson ond wedi eu 
dylunio'n wreiddiol i un. Roedd llenni o gwmpas y toiledau'n welliant sylweddol ers yr 
arolygiad diwethaf. Roedd y celloedd a welsom yn ddi-raffiti a rhaglen beintio yn sicrhau bod 
celloedd yn cael eu cynnal i safon dda. Nid oedd gan bob cell gwpwrdd gyda chlo. 

2.9 Roedd ystafelloedd y basment wedi gwella'n arw ers yr arolygiad blaenorol, yn enwedig uned 
A1 lle'r oedd llawer iawn o waith ailwampio wedi'i wneud a mesurau wedi eu rhoi yn eu lle i 
drin tamprwydd. Roedd yr ystafelloedd nawr yn olau a glân gyda chadeiriau meddal yn yr 
ardaloedd cymunedol. 

2.10 Roedd Adain D i garcharorion gyda breintiau'n arbennig o werth chweil lle'r oedd glendid, 
addasrwydd a safon yr ystafelloedd yn y cwestiwn. Roedd y rhan fwyaf o'r celloedd yn rhai i un 
ac yn olau. Roedd yr uned hefyd yn cynnwys cyfleusterau coginio sylfaenol, ac roedd 
carcharorion yn gwerthfawrogi hyn. 

2.11 Roedd y cawodydd cymunedol ar rai adeiniau hefyd wedi gwella a bellach yn lân, yn olau a heb 
lwydni. Roedd mynediad at ddillad, dillad gwelyau a chyfarpar glanhau wedi gwella'n sylweddol. 
Roedd y carchar wedi cyflwyno ei dai golchi ei hun ers yr arolygiad diwethaf, felly gallai'r 
carcharorion newid eu dillad hyd at dair gwaith yr wythnos. Roedd hyn wedi'i adlewyrchu yn 
yr arolwg gyda 82% o'r carcharorion yn dweud y gallent gael gafael ar ddillad gwelyau glân bob 
wythnos, oedd yn llawer uwch na mewn carchardai lleol eraill. Roedd yno nawr gyflenwad da o 
ddillad carchar o safon addas i rai oedd eu hangen arnynt. 

Gwasanaethau preswyl 

2.12 Ychydig iawn o gwynion a gawsom am y bwyd, ac yn ein harolwg dywedodd 47% o'r 
carcharorion fod safon y bwyd naill ai'n dda neu'n dda iawn, oedd gryn dipyn yn uwch na mewn 
carchardai tebyg eraill.  

2.13 Roedd carcharorion yn dewis eu prydau bwyd o fwydlen gylchol bob pedair wythnos, gyda 
darpariaeth ar gyfer crefyddau a dietau meddygol. Roedd carcharorion yn derbyn un pryd o 
fwyd poeth y dydd, a chinio ysgafn. Roedd pecynnau brecwast, yn cynnwys ffrwyth neu iogwrt, 
bisged siocled a dwy dafell o fara, yn cael eu cyflenwi'r noson cynt ac roedd carcharorion 
weithiau'n eu bwyta cyn y bore. 

2.14 Roedd cyfarpar da yn y gegin ac roedd wedi derbyn sgôr hylendid da mewn arolygiad gan y 
rheoleiddiwr llywodraeth leol yn Chwefror 2019. Roedd y gegin wedi cael ei hailwampio'n 
sylweddol ers yr arolygiad blaenorol. Cawsom wybod bod y gwaith o drwsio llawr y gegin yn 
anfoddhaol, a'i fod felly'n anodd ei gadw'n lân.    

2.15 Roedd y cyfleusterau gweini bwyd ar yr adeiniau'n lân a gwelsom staff yn goruchwylio'r 
gweini'n dda. Ni allai'r carcharorion fwyta gyda'i gilydd oherwydd nad oedd lle ar yr adeiniau. 

2.16 Roedd y trefniadau ymgynghori'n drylwyr. Roedd arolwg bwyd blynyddol yn cael ei gynnal a 
llyfrau sylwadau bwyd ar yr adeiniau. Roedd y rheolwr arlwyo'n cymryd yr adborth o ddifrif ac 
yn gwneud newidiadau lle gallai.   
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2.17 Roedd yr holl garcharorion oedd yn gweithio yn y gegin wedi cwblhau cymhwyster hylendid 
bwyd ac roedd 4 yn y broses o gwblhau cymhwyster lefel 1 mewn lletygarwch, oedd yn 
welliant ers yr arolygiad blaenorol. 

2.18 Roedd ystod llawer ehangach o eitemau ar gael i'w prynu yn y siop ac yn yr arolwg dywedodd 
70% o'r carcharorion y gallent brynu beth oedd ei angen arnynt o'r siop. Roedd yr ymateb hwn 
yn llawer gwell nag yn yr arolygiad blaenorol ac o’i gymharu ag ymatebion o garchardai tebyg 
eraill. 

2.19 Er hynny ni allai carcharorion brynu na derbyn eitemau o'r siop o fewn 24 awr i gyrraedd. 
Weithiau roedd yn rhaid i'r carcharorion aros dros 10 diwrnod cyn derbyn eu harcheb gyntaf 
o'r siop, a oedd yn golygu eu bod weithiau’n cronni dyledion.    

Ceisiadau, unioni cam ac ymgynghori â charcharorion 

2.20 Roedd ymgynghori â'r carcharorion wedi gwella a nawr yn effeithiol. Roedd hyn yn cynnwys 
ymgynghori misol â'r adeiniau drwy gynrychiolwyr yr adeiniau. Roedd y wybodaeth o'r cyfarfod 
misol yna'n cael ei bwydo i fforwm carcharorion chwarterol ag uwch-reolwyr. Dangosai'r 
cofnodion fod gweithredu naill ai wedi'i gyflawni neu adroddiadau ar gynnydd wedi eu rhoi. 
Roedd y cynrychiolwyr a holwyd yn gweld y fforymau'n werth chweil ond nid oeddent yn cael 
eu hysbysebu'n ddigon da ac nid oedd gweithredu a diweddaru'n cael ei rannu'n eang. 

2.21 Roedd rhwydwaith effeithiol o garcharorion cynorthwyol ar draws y carchar. Roedd yn hawdd 
eu hadnabod ac roedden nhw'n cefnogi carcharorion a staff mewn amryw o wahanol rolau o 
gynefino i ailsefydlu. Roedd y carchar yn ymgynghori â nhw ac unrhyw bryderon yn cael sylw. 

2.22 Roedd system geisiadau newydd wedi'i chyflwyno ac roedd carcharorion nawr yn derbyn copi 
o'u cais. Roedd staff yr adeiniau'n rheoli'r ceisiadau'n dda gyda phroses ddi-oed ac effeithlon ar 
gyfer ymateb i'r ceisiadau. Fodd bynnag, nid oedd ymatebion gan staff mewn adrannau eraill yn 
cael eu tracio fel bo'n amhosib monitro prydlondeb neu safon yr ymatebion. Wrth adolygu'r 
cwynion, cawsom fod rhai'n ymwneud â cheisiadau heb eu hateb. 

2.23 Roedd nifer y cwynion wedi codi ers yr arolygiad blaenorol er yn gymharol isel. Roedd 
ffurflenni cwyno ar gael yn hwylus ar bob adain a dywedodd 55% o garcharorion drwy'r arolwg 
ei bod yn hawdd gwneud cwyn. Fodd bynnag, nid oedden ni'n ffyddiog bod cwynion gan 
garcharorion bob tro'n cael eu hateb. Mewn logiau a gawsom gan y carchar roedd tua 30% o 
gwynion heb gael ymateb yn y chwe mis blaenorol. Roedden ni'n arbennig o bryderus gydag un 
gŵyn ddifrifol yn honni ymosodiad rhywiol, na chymerwyd camau ffurfiol. Er bod yr uwch dîm 
rheoli'n trafod cwynion bob mis, nid oedden nhw'n cael eu dadansoddi'n drylwyr fel bo'n 
anodd wedyn i'r tîm adnabod y broblem a phenderfynu ar weithredu.  

2.24 Roedd peth gwybodaeth gyfreithiol sylfaenol yn y pecyn ad-alw ar drwydded ond nid oedd 
cymorth ar faterion cyfreithiol a cheisiadau mechnïaeth yn cael ei roi fel arferiad. Cawsom 
wybod bod angen i garcharorion ofyn am gymorth gan eu rheolwr troseddwr naill ai drwy 
wneud cais cyffredinol neu drwy eu gweithiwr allweddol. 

Argymhelliad 

2.25 Dylai'r carchar sicrhau bod pob cwyn yn cael ei ateb o fewn yr amser gofynnol. 



 

 Adran 2. Parch 

34 Carchar Ei Mawrhydi Caerdydd 

Cydraddoldeb, amrywiaeth a ffydd 
Canlyniadau disgwyliedig: 
Mae dull clir o hyrwyddo cyfle cyfartal, dileu gwahaniaethu anghyfreithlon a meithrin 
perthnasoedd da. Mae'r carchar yn adnabod a rhoi sylw i anghenion penodol carcharorion 
sydd â nodweddion gwarchodedig11 ac unrhyw nodweddion lleiafrifol eraill. Mae 
carcharorion yn gallu ymarfer eu crefydd. Mae’r gaplaniaeth yn chwarae rhan lawn ym 
mywyd y carchar ac yn cyfrannu at ofal, cymorth ac adsefydlu'r carcharorion. 

Rheoli strategol 

2.26 Roedd y dull strategol o ymdrin ag amrywiaeth a chydraddoldeb yn parhau i fod yn wan. Nid 
oedd ffordd ddibynadwy o sicrhau bod anghenion pawb gyda nodweddion gwarchodedig yn 
cael eu diwallu, na bod gwahaniaethu posib yn cael ei adnabod a'i weithredu arno'n syth.  

2.27 Roedd y polisi cydraddoldeb ac amrywiaeth yn seiliedig ar dempled cenedlaethol ac wedi'i 
ddiweddaru ym mis Mawrth 2019. Roedd yn rhoi sylw i'r meysydd perthnasol ond nid oedd yn 
cynnwys digon o wybodaeth am nodweddion penodol y boblogaeth leol. Cawsom wybod bod 
y cynllun gweithredu cydraddoldeb wedi'i brif-ffrydio. Roedd yn ddogfen glir a defnyddiol ond 
roedd llawer iawn o'r gweithredu wedi'i gategoreiddio fel 'ar y gweill' a heb ei gwblhau.  

2.28 Roedd y tîm gweithredu cydraddoldeb ac amrywiaeth (DEAT) yn cwrdd bob mis ond nid oedd 
neb o'r tu allan ac nid oedd y carcharor-gynrychiolydd bob tro'n mynychu. Roedd y DEAT yn 
ystyried data cenedlaethol, ond nid oedd yn ddiweddar. Nid oedd yn ystyried digon ar y data 
ac roedd y trafodaethau'n bennaf yn disgrifio pryderon yn lle canfod atebion iddynt. Roedd 
ymdrechion yn cael eu gwneud i gynhyrchu data lleol mwy perthnasol a diweddar, a fyddai ar 
gael yng nghyfarfod nesaf y DEAT meddai staff.  

2.29 Roedd 19 o ffurflenni adrodd am wahaniaethu (DIRF) wedi eu cyflwyno dros y chwe mis 
diwethaf sef hanner y nifer dros yr un cyfnod yn yr arolygiad blaenorol. Roedd y rhan fwyaf o'r 
ymatebion i'r carcharorion yn wael. Nid oedd iddynt sylwedd na manylder ac nid oedden 
nhw'n ddefnyddiol. Yn aml iawn roedd yr ymateb yn hwyr, ac mewn dau achos o leiaf roedd y 
carcharor wedi'i ryddhau cyn cwblhau'r ymchwiliad. Roedd gwiriadau'r rheolwyr o ansawdd y 
broses DIRF yn aneffeithiol ac nid oedd unrhyw graffu annibynnol.  

2.30 Roedd grwpiau ffocws wedi eu cyflwyno i garcharorion o'r rhan fwyaf o'r grwpiau 
gwarchodedig. Dros y mis blaenorol roedd 11 o gyfarfodydd wedi eu cynnal. Roedd y rhan 
fwyaf o'r grwpiau ffocws hyn wedi eu harwain gan nifer fach o gynrychiolwyr cydraddoldeb abl 
iawn, oedd yn cadw cofnod o'r drafodaeth er mwyn goleuo'r DEAT. Fodd bynnag, ar adeg yr 
arolygiad hwn, nid oedd uwch-aelodau staff yn arwain ar y gwahanol nodweddion 
gwarchodedig. 

2.31 Roedd y cynrychiolwyr cydraddoldeb a holwyd gennym yn frwdfrydig am eu rôl ac yn teimlo 
bod y staff yn eu cefnogi'n dda. Roedd ganddynt gylch gwaith ehangach ers yr arolygiad 
blaenorol ac roedden nhw nawr yn llenwi holiadur cydraddoldeb gyda charcharorion newydd 
gyrraedd. Ond nid oedd pob un o'r carcharorion newydd yn gyffyrddus yn datgelu manylion 
personol. (Gweler paragraff 2.40.) 

2.32 Roedd hyd at 30% o'r staff heb gwblhau eu hyfforddiant cydraddoldeb ac amrywiaeth gorfodol. 
Ni allai'r carchar ychwaith roi gwybodaeth i ni am faint o staff oedd o gefndiroedd du a 
lleiafrifol ethnig.  

                                                                                                                                                                           
11 Y seiliau y penderfynir arnynt bod gwahaniaethu'n anghyfreithlon (Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, 2010). 
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Argymhelliad 

2.33 Dylai proses y ffurflenni adrodd am wahaniaethu (DIRF) gynnig ffordd ddibynadwy 
i garcharorion godi pryderon a dylid delio'n brydlon a chraffu'n annibynnol ar 
ffurflenni DIRF. 

Nodweddion gwarchodedig 

2.34 Yn ystod yr arolygiad roedd 23% o'r rhai wnaeth ymateb i'n harolwg o gefndiroedd lleiafrifol 
ethnig. Roedd canlyniadau arolwg y grŵp hwn o garcharorion fwy neu lai'r un fath â rhai 
carcharorion gwyn er bod data monitro wedi dangos peth anghysondeb gyda dyrannu gwaith a 
gwrandawiadau dyfarnu. Ystyriwyd y canlyniadau i sefydlu'r rhesymau am hyn. 

2.35 Yn ein harolwg, disgrifiodd 7% o'r boblogaeth eu hunain fel pobl o gefndir Sipsi, Romani neu 
Deithiwr. Cynhaliwyd y grŵp ffocws cyntaf i Deithwyr yn ystod ein harolygiad. Er yn eithaf 
bodlon ar y cyfan gyda'u triniaeth, roedden nhw'n pwysleisio pa mor bwysig oedd bod 
Teithwyr yn gallu chwarae rôl flaenllaw'n cefnogi eu cyd-Deithwyr.  

2.36 Roedd 7% o'r boblogaeth yn garcharorion o gefndir gwladolion tramor. Roedd swyddog 
mewnfudo, y gallai'r carcharorion ei weld ar gais, yn ymweld â'r carchar bob wythnos ac roedd 
goruchwyliwr troseddwyr yn y carchar yn cysylltu â'r Swyddfa Gartref ar ran y carcharorion. 
Roedd carcharorion o gefndir gwladolion tramor yn ymddangos i fod wedi integreiddio'n 
weddol yn y carchar ac roedd y rhai a holwyd yn ymddangos i fod yn fodlon â'u triniaeth. 
Roedd mwy o ddefnydd erbyn hyn o gyfieithu ar y pryd / deunydd wedi'i gyfieithu. Gwnaed 
defnydd o'r gwasanaeth cyfieithu ar y pryd yn ystod yr arolygiad ac roedd gwybodaeth 
hanfodol am gyfundrefn y carchar wedi'i hargraffu ac ar gael mewn chwe gwahanol iaith yn y 
ganolfan noson gyntaf. Ni welsom garcharorion o wahanol grwpiau crefyddol yn wynebu 
gwahaniaethu na'n cael eu trin yn llai ffafriol.  

2.37 Roedd y canlyniadau arolwg i garcharorion ag anabledd, a rhai gyda phroblemau iechyd 
meddwl, yn llawer gwaeth nag i garcharorion eraill ar draws nifer o feysydd, ond yn enwedig o 
ran diogelwch. Dywedodd 56% o garcharorion ag anabledd eu bod yn teimlo'n anniogel ar ryw 
bwynt yn ystod eu hamser yno, o'i gymharu â 34% o rai heb anabledd. Dywedodd 30% o 
garcharorion gyda phroblem iechyd meddwl eu bod yn teimlo'n anniogel ar adeg yr arolygiad, 
o'i gymharu â 10% o rai heb broblem iechyd meddwl. Roedd y canfyddiadau hyn yn bryder a 
rhaid edrych yn llawer mwy manwl arnynt. (Gweler hefyd yr adran gofal iechyd meddwl a 
Pryderon ac Argymhellion Allweddol S49 ac S50.) 

2.38 Roedd y carchar wedi adnabod 288 o garcharorion ag anabledd. Yn ein harolwg, dywedodd 
44% o'r rhai a holwyd fod ganddynt anabledd - cyfradd fymryn yn uwch. Roedd gan y carchar 
un gell gwbl addasedig, gyda defnyddiwr cadair olwyn ynddi. Roedd yr unig gell addasedig arall 
ar adain F. Roedd nifer o addasiadau syml wedi eu gwneud ar gyfer nifer fach o garcharorion, 
ac er bod nifer o rampiau ar draws y carchar, roedd mynediad yn parhau i fod yn anodd i 
garcharorion gyda phroblemau symud difrifol. Roedd asiantaeth wedi cynnal arolwg mynediad 
anabledd yn gynharach yn 2019, ond nid oedd y canlyniadau ar gael eto.  

2.39 Roedd wyth o gynlluniau personol gwagu ar frys (PEEP) yn eu lle yn ystod ein harolygiad. Yn 
ystod yr ymweliad nos i'r carchar, cawsom nad oedd yr holl staff oedd yn cael cyswllt 
uniongyrchol â charcharorion PEEP yn gyfarwydd â'r cynlluniau na'r broses PEEP.      

2.40 Dros y 12 mis blaenorol roedd dau garcharor trawsrywiol wedi eu cadw yn y carchar. Roedd 
adolygiadau achos rheolaidd wedi eu cyflawni ar eu cyfer a gallent brynu eitemau o'r siop oedd 
yn briodol i'r rhywedd yr oedden nhw'n uniaethu â fo. Yn wahanol i ffigurau ein harolwg, a 
ddangosodd fod 4% o'r carcharorion yn hoyw, deurywiol neu arall, ni allai'r carchar adnabod 



 

 Adran 2. Parch 

36 Carchar Ei Mawrhydi Caerdydd 

unrhyw garcharorion oedd yn disgrifio eu bod yn perthyn i'r grŵp hwn. (Gweler paragraff 
2.31.)   

2.41 Cynhaliwyd grwpiau ffocws ar gyfer carcharorion iau a hŷn. Yn ystod yr arolygiad, roedd staff 
wedi cysylltu â chydweithwyr yn y gymuned am gyngor ar sut orau i adnabod a chefnogi 
carcharorion oedd wedi gadael gofal. Roedd cwestiwn newydd wedi'i ychwanegu at yr asesiad 
noson gyntaf er mwyn adnabod rhai oedd wedi gadael gofal (person 25 oed neu iau wedi 
derbyn gofal gan awdurdod lleol). Roedd gan garcharorion hŷn fynediad o hyd at sesiynau 
campfa ar wahân a gallent gael benthyg sbectols darllen yn y llyfrgell.  

2.42 Yn ein harolwg, dywedodd 12% eu bod wedi bod yn y lluoedd arfog. Roedd grŵp cymorth 
misol a phoblogaidd i gyn-filwyr lle gallai carcharorion dderbyn cyngor a chwnsela'n ogystal â 
chyngor ar fudd-daliadau a gwasanaethau tai.  

Ffydd a chrefydd 

2.43 Roedd y caplaniaid yn parhau i weithio'n effeithiol gyda'i gilydd fel tîm aml-ffydd. Er bod oedi 
hir wedi bod cyn penodi caplaniaid Sicaidd a Bwdhaidd, a bylchau'n parhau, roedd aelodau o'r 
tîm presennol yn ysgwyddo'r cyfrifoldeb am y gwaith hwn. Lle nad oedd yn bosib cynnig 
gwasanaeth drwy'r tîm i garcharorion o ffydd leiafrifol, roedd trefniadau'n cael eu gwneud i gael 
caplan ymweld. 

2.44 Yn ôl data'r carchar, nid oedd gan 55% unrhyw grefydd, roedd 31% yn Gristnogion a 11% yn 
Fwslemiaid. Yn ein harolwg, dywedodd 82% oedd â chrefydd y gallent fynychu gwasanaethau 
crefyddol os oedden nhw'n dymuno, a dywedodd 72% y gallent siarad yn breifat â chaplan eu 
ffydd. 

2.45 Roedd aelod o'r gaplaniaeth yn gweld pob carcharor newydd o fewn 24 awr i gyrraedd ac yn 
egluro'r math o gymorth y gallent ei roi iddynt. Roedd caplan yn y carchar bob dydd ac ar gael 
i'r carcharorion, gan ddelio fel arfer â thua deg cais am gymorth bugeiliol bob dydd. Roedd 
caplaniaid hefyd yn cwrdd â charcharorion bob chwe wythnos i drafod materion ffydd fel diet a 
chyfleusterau, ac yn delio'n foddhaol â phryderon y carcharorion. 

2.46 Roedd y cyfleusterau ffydd yn dda. Roedd y capel yn cynnig amgylchedd heddychlon ar gyfer 
mynychu gwasanaeth, gweddïo a myfyrio. Roedd yr ardal aml-ffydd wedi'i hailwampio a bellach 
yn fwy addas, er bod awyru'n dal i fod y broblem. Pan oedd y nifer yn mynychu oedfa dydd 
Gwener yn fwy na 40, roedd drysau ochr y capel yn cael eu hagor i greu mwy o le.  

2.47 Roedd y gaplaniaeth yn rhan annatod o fywyd y carchar. Roedd caplaniaid yn aml yn mynychu 
cyfarfodydd diogelwch, gan gynnwys cyfarfodydd i reoli carcharorion a allai fod yn gysylltiedig â 
therfysgaeth, hefyd y pwyllgor cydraddoldeb a her ynghyd ag adolygiadau o gynlluniau cymorth 
ac ymyrryd (para. 1.17). Roedd y tîm hefyd yn cyfrannu mewnbwn rheolaidd ar ei rôl yn 
hyfforddi swyddogion newydd, oedd yn digwydd ar y safle. Fodd bynnag, annigonol o hyd oedd 
presenoldeb a chyfraniad y caplaniaid at adolygu achosion asesu, gofal dan glo a gwaith tîm 
(ACCT) i garcharorion gyda risg o hunanladdiad a hunan-niwed. 

2.48 Roedd gan y gaplaniaeth gysylltiadau cryf ag asiantaethau yn y gymuned. Bob pythefnos roedd 
caplan yn ymweld â hosteli prawf yng Nghaerdydd i roi cymorth ac anogaeth i garcharorion 
oedd wedi symud yno ar ôl cael eu rhyddhau o'r carchar. Roedd caplaniaid hefyd yn atgyfeirio 
carcharorion i'r elusen lles cymdeithasol Visions of Hope, oedd yn rhoi therapi i bobl y 
cawsant eu camdrin a gyda phroblemau dibyniaeth. Roedd 12 carcharor wedi eu lleoli yno 
dros y flwyddyn flaenorol.        
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Iechyd, lles a gofal cymdeithasol 
Canlyniadau disgwyliedig: 
Mae cleifion yn derbyn gofal gan wasanaethau sy'n asesu a chwrdd â'u hanghenion iechyd, 
gofal cymdeithasol a phroblemau cyffuriau ac yn hyrwyddo gofal parhaus ar ôl eu 
rhyddhau. Mae safon y ddarpariaeth yn debyg i'r hyn y gallai cleifion ddisgwyl ei derbyn 
allan yn y gymuned. 

2.49 Cafodd yr arolygiad o wasanaethau iechyd ei wneud ar y cyd rhwng Arolygiaeth Gofal Iechyd 
Cymru ac Arolygiaeth Carchardai EM o dan gytundeb memorandwm dealltwriaeth. 

Strategaeth, llywodraethu clinigol a phartneriaethau 

2.50 Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro oedd yn darparu gwasanaethau iechyd y carchar. 
Roedd dadansoddiad o anghenion iechyd wedi'i ailgomisiynu a gwelsom weithio'n effeithiol 
mewn partneriaeth. Roedd y trefniadau llywodraethu'n adnabod meysydd risg ac roedd 
cynlluniau wedi eu creu i ateb y pryderon. 

2.51 Roedd trefniadau arweinyddiaeth a systemau effeithiol i fonitro'r rhan fwyaf o'r arferion 
clinigol. Roedd presenoldeb mewn rhai cyfarfodydd atebolrwydd clinigol pwysig yn anghyson, 
oedd yn golygu nad oedd cyfle digonol i uwch-staff gyd-drafod ansawdd y gofal. Roedd y 
mesurau archwilio a sicrhau ansawdd lleol hefyd braidd yn annigonol.  

2.52 Roedd y carchar yn ymgynghori â chleifion ar faterion iechyd drwy'r fforwm carcharorion 
arferol ac nid oedd cynrychiolwyr iechyd dynodedig. Gwelsom dystiolaeth o adrodd 
digwyddiadau'n briodol a gwersi a ddysgwyd yn cael eu rhannu â staff. 

2.53 Roedd y gwasanaeth yn rhedeg 24 awr y dydd ac roedd nyrs ar y safle bob amser. Roedd y 
staff clinigol yn hawdd eu hadnabod a gwelsom ryngweithio positif â chleifion. Roedd ambell i 
swydd heb ei llenwi, ond defnyddiwyd y nyrsys yn bennaf i reoli a gweinyddu meddyginiaeth. 
Nid oedd digon o staff mewn rhai llefydd, yn enwedig ar gyfer y gwasanaeth iechyd meddwl a 
sylweddau clinigol. Roedd sylwadau i Fwrdd Iechyd Cymru wedi dangos beth oedd effaith hyn 
ar iechyd carcharorion – roedd adolygiad llawn o'r gweithlu ar y gweill. Roedd mynediad at 
hyfforddiant yn dda gyda thystiolaeth fod staff wedi cwblhau'r rhan fwyaf o'r sesiynau gorfodol. 
Dywedodd staff newydd fod y cynefino'n dda ond ychydig iawn o dystiolaeth ysgrifenedig oedd 
i gefnogi hyn ac er y dywedodd staff eu bod yn derbyn cymorth da, roedd y trefniadau 
goruchwylio'n rhy ad hoc. 

2.54 Roedd y cofnodion clinigol a welsom gan amlaf yn drylwyr gan adlewyrchu'r gofal a'r 
penderfyniadau clinigol, ond roedd eu safon yn amrywio. Roedd mynediad cyfartal at 
wasanaethau ac nid oedd cyfyngiadau oherwydd cyfundrefn neu leoliad adain y carcharorion. 

2.55 Roedd gan y ganolfan iechyd ddigon o le aros ac roedd gan yr ystafelloedd triniaeth glinigol 
ddigon o le, cyfarpar boddhaol a gan amlaf yn cydymffurfio â safonau atal haint. Roedd yr 
ystafelloedd triniaeth ar yr adeiniau'n fwy amrywiol ac roedd angen buddsoddiad helaeth ar 
adain F i gyrraedd lefel dderbyniol. 

2.56 Roedd staff wedi eu hyfforddi i lefel cymorth bywyd a dadebru a dywedodd swyddogion fod 
achosion meddygol brys yn cael sylw prydlon. Roedd y cyfarpar wedi'i leoli'n strategol a'r 
cynnwys yn briodol ac yn cael ei ail-stocio'n dilyn pob digwyddiad. Roedd y trefniadau i ddelio 
ag argyfwng y tu allan i oriau, pan oedd ond un nyrs ar ddyletswydd, yn llai clir ac ni allai staff y 
carchar ddangos bob tro y gwyddent ble i ddod o hyd i ddiffibriliwr allanol awtomatig. 
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2.57 Nid oedd y carchar yn sicrhau ansawdd y broses gwynion a dim ond un uwch-glinigydd oedd 
yn gyfrifol am ei goruchwylio. Fodd bynnag, roedd tueddiadau'n cael eu monitro a chwynion 
iechyd nawr yn cael eu trin yn gyfrinachol. Roedd yr ymatebion a adolygwyd gennym gan amlaf 
yn ateb y pryderon a rhai'n cael eu datrys wyneb yn wyneb, oedd yn bositif. 

Hybu iechyd a lles  

2.58 Nid oedd dull hybu iechyd ar draws y carchar ac roedd yn aneglur pa fynediad oedd gan 
garcharorion at rai rhaglenni sgrinio ar gyfer materion iechyd penodol i oed, fel aneurysm 
aortig abdomenal a chanser y coluddyn. Fodd bynnag, gwelsom nifer o fesurau unigol lle'r oedd 
staff addysg a'r gampfa, yn enwedig, yn darparu cymorth wedi'i deilwrio i geisio gwella lles 
carcharorion. Roedd arbenigwyr yn ymweld â'r carchar i roi mynediad rheolaidd i gleifion at 
wasanaethau iechyd rhyw, ac i drin feirysau sy'n cael eu cario yn y gwaed. Roedd mynediad da 
at frechiadau imwneiddio. Roedd condoms ar gael ond nid oedd cymorth i roi'r gorau i ysmygu 
fel therapi cyfnewid nicotin. Roedd systemau yn eu lle i atal afiechydon heintus ac i ddelio ag 
unrhyw haint. 

Gofal sylfaenol a gwasanaethau cleifion mewnol 

2.59 Roedd carcharorion yn cyrraedd y carchar yn cael eu sgrinio yn y dderbynfa ac yn cael cynnig 
ail asesiad iechyd cynhwysfawr o fewn 24 awr. Roedd porth iechyd Cymru Gyfan yn rhoi 
gwybodaeth am feddyginiaeth ar bresgripsiwn gyda chais wedyn am nodiadau Meddyg Teulu'r 
cleifion. Er bod gwasanaeth meddygol ar-alwad ar gael, nid oedd mynediad tu allan i oriau'n 
syth ar-safle at Feddyg Teulu neu weithwyr sylweddau clinigol i hwyluso meddyginiaeth noson 
gyntaf i garcharorion oedd yn dod yno o'r llys, a allai ohirio mynediad at driniaeth, er bod 
cyfarwyddiadau grŵp cleifion (PGD) (sy'n awdurdodi staff gofal iechyd priodol i gyflenwi a 
gweinyddu meddyginiaeth presgripsiwn) yn golygu y gallai cleifion oedd yn diddyfnu o gyffuriau 
neu alcohol gael rhyddhad o'u symptomau (gweler hefyd baragraff 2.82).  

2.60 Roedd angen i garcharorion ofyn i nyrsys ar yr adeiniau drefnu apwyntiad â'r tîm gofal iechyd. 
Oherwydd nad oedd llawer o breifatrwydd, gallai hyn atal cleifion rhag gofyn. Roedd mynediad 
da at yr holl glinigau gofal sylfaenol a gallai cleifion weld meddyg o fewn pythefnos ar gyfer y 
rhan fwyaf o apwyntiadau arferol, gyda slotiau i rai oedd yn sâl iawn. Gwelsom staff yn 
rhyngweithio'n broffesiynol â chleifion ond roedd y cyfraddau di-fynychu'n parhau i fod yn rhy 
uchel. 

2.61 Roedd cleifion gyda chyflyrau hirdymor yn cael eu hadnabod wrth gael eu derbyn ond nid oedd 
clinigau rheolaidd nac adolygiadau systematig o'u gofynion gofal. Weithiau roedd staff nyrsio 
hyfforddedig yn rhedeg rhai clinigau, ond nid oedd llawer o gynllunio gofal felly nid oedd 
anghenion rhai cleifion efallai'n cael eu diwallu. Hefyd, roedd gan lawer o gleifion faterion 
triniaeth yn ymwneud â phroblemau cyffuriau ac iechyd corfforol a meddwl, ond nid oedd 
trefniadau gofal ar y cyd na chyfarfodydd rheoli achosion cymhleth i gydlynu'r gofal, gan 
gynnwys rhagnodi cymhleth, yn effeithiol. Roedd mynediad da at ofal eilaidd fel apwyntiadau ag 
ysbytai allanol. Ar y cyfan roedd y trefniadau i drosglwyddo a rhyddhau'n dda ac roedd cleifion 
yn derbyn cyflenwad digonol o feddyginiaeth presgripsiwn a gwelsom fanylion ar sut i gofrestru 
â Meddyg Teulu a defnyddio gwasanaethau allanol eraill os oedd angen. 

2.62 Roedd amgylchedd ffisegol yr uned cleifion mewnol 22 gwely wedi gwella a chleifion yn derbyn 
gofal da ac ymatebol. Gallent fanteisio ar gyfundrefn therapiwtig helaeth yn cynnwys addysg, 
gwaith ac ymweliadau rheolaidd i ardd oedd wedi'i chadw'n dda. Ar y cyfan roedd derbyn a 
rhyddhau cleifion mewnol yn dilyn meini prawf clinigol, er yn ystod yr arolygiad roedd yno 
ddau glaf ag anghenion di-glinigol nad oedd lle iddynt yn unlle arall. At ei gilydd roedd y staffio'n 
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briodol er bod staff iechyd weithiau'n cael eu galw i ffwrdd i fynychu dyletswyddau eraill. 
Roedd y staff yn adnabod y cleifion yn dda ac yn ceisio hybu diwylliant ward positif. 

Argymhelliad 

2.63 Dylai cleifion gyda chyflyrau hirdymor, neu anghenion gofal cymhleth, dderbyn 
gofal a chymorth wedi'i gydlynu'n briodol ac sy'n cael ei adolygu'n rheolaidd. 

Gofal cymdeithasol 

2.64 Roedd memorandwm dealltwriaeth yn ei le rhwng y carchar a Chyngor Dinas Caerdydd. 
Roedd y tîm carcharu diogelach yn arwain y trefniadau mewnol ac roedd cyswllt da a chyson 
â'r adran gofal iechyd a'r awdurdod lleol. Roedd y gwasanaethau gofal cymdeithasol yn cael eu 
hysbysebu'n dda a'r trefniadau gweithredol yn cael eu hystyried fel rhan o'r bwrdd 
partneriaeth.  

2.65 I ddechrau, roedd anghenion gofal cymdeithasol y carcharorion yn cael eu hystyried fel rhan 
o'r broses dderbyn a sgrinio iechyd. Gallai unrhyw aelod o staff neu garcharor wneud 
atgyfeiriad. Roedd tri atgyfeiriad wedi'i wneud yn y 12 mis blaenorol a phob un wedi cael eu 
hasesu'n amserol ond nid oedd angen pecyn gofal cymdeithasol ar yr un o'r carcharorion. 
Roedd mynediad at gymhorthion symud a chyfarpar meddygol arbenigol ar gael lle bo'n briodol 
ond ychydig iawn o gymorth oedd ar yr adeiniau i rai gyda phroblemau symudedd, fel bod 
cleifion ag anghenion corfforol weithiau'n gorfod defnyddio'r ardal cleifion mewnol.   

Gofal iechyd meddwl 

2.66 Roedd gwir angen cymorth iechyd meddwl. Yn ein harolwg dywedodd 65% fod ganddynt 
broblem iechyd meddwl wrth gyrraedd, yr un fath â data atgyfeirio'r carchar – atgyfeiriwyd 
66.8% o garcharorion newydd at y gwasanaeth iechyd meddwl, tua 60 bob wythnos. 

2.67 Gallai carcharorion oedd angen cymorth brys arnynt weld rhywun y diwrnod hwnnw ac o 
fewn 72 awr. Fodd bynnag, yn y ddau dri mis blaenorol, bu'n rhaid i gleifion a atgyfeiriwyd aros 
am 28 diwrnod i gael eu hasesu. Roedd proses asesu newydd a chyfarfodydd sgrinio dyddiol 
wedi lleihau hyn i arhosiad 6 diwrnod erbyn Gorffennaf 2019. 

2.68 Roedd nifer y staff yn y tîm allgymorth amlddisgyblaethol wedi cynyddu'n gynharach yn 2019, a 
nawr yn cynnwys seiciatrydd, seicotherapydd, therapyddion galwedigaethol, cwnselydd yn 
gweithio 12 awr yr wythnos, arweinydd tîm a thri nyrs iechyd meddwl. Fodd bynnag, nid oedd 
hyn yn ddigon i ateb lefel uchel yr angen, oedd yn bryder mawr. Dim ond am 5 diwrnod yr 
wythnos oedd y gwasanaeth ar gael, roedd gormod o aros am ofal arferol a dim gwasanaeth tu 
allan i oriau. Roedd y cymorth iechyd meddwl sylfaenol yn annigonol: felly hefyd y ddarpariaeth 
i gleifion ag anawsterau dysgu a mewnbwn staff i adolygiadau ACCT. (Gweler Pryderon ac 
Argymhellion Allweddol S50.) 

2.69 Roedd gan y tîm 76 o achosion gyda thua 36 yn cael eu rheoli o dan Gynllunio Gofal a 
Thriniaeth (CTP) (gwasanaethau iechyd meddwl i rai gyda diagnosis o salwch meddwl). Roedd 
canlyniadau asesu a nodiadau achosion yn cael eu cofnodi ar fasdata lleol a'u copïo i SystmOne 
(y system gwybodaeth glinigol electronig), gyda chleifion ag anghenion cymhleth yn cael eu 
trafod mewn cyfarfodydd atgyfeirio wythnosol. Roedd gweithwyr allweddol iechyd meddwl 
cymunedol, a chydlynwyr gofal, yn cael eu gwahodd i adolygiadau CPA ac roedd cysylltiadau da 
â thimau cymunedol lleol er mwyn gallu cynllunio rhyddhau a pharhau'r driniaeth i 
garcharorion. Roedd cleifion yn yr uned cleifion mewnol yn derbyn gofal da. 
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2.70 Yn y chwe mis blaenorol atgyfeiriwyd wyth claf at y gwasanaethau iechyd meddwl cymunedol o 
dan y Ddeddf Iechyd Meddwl, ond dim ond 5 a drosglwyddwyd o fewn canllaw 14 diwrnod y 
GIG. Roedd tua 62% o swyddogion carchar wedi cael hyfforddiant ymwybyddiaeth iechyd 
meddwl, ond dim ond swyddogion newydd oedd wedi'i dderbyn yn y 12 mis blaenorol. 

Triniaeth ar gyfer dibyniaeth cyffuriau12 

2.71 Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro oedd yn darparu gwasanaethau cyffuriau clinigol, gyda 
chymorth seico-gymdeithasol gan Ganolfan Weithredu Cymru ar gyfer Dibyniaeth a 
Chaethiwed fel rhan o'r consortiwm Dyfodol, oedd hefyd yn darparu gwasanaethau cyffuriau 
ac alcohol cymunedol. Roedd y timau wedi eu cyd-leoli yn yr adran gofal iechyd, yn rhannu 
mynediad at gofnodion cleifion ac yn cynnal cyfarfodydd clinigol wythnosol, lle'r oedd nyrsys 
iechyd meddwl hefyd yn bresennol. Roedd strategaeth a chynllun gweithredu cyffuriau'r 
carchar wedi'i hadolygu'n ddiweddar, a gwybodaeth yn cael ei rhannu'n well rhwng y timau 
diogelwch a chyffuriau.  

2.72 Roedd cymorth seicogymdeithasol parod ar gael a charcharorion newydd yn cael eu gweld yn 
ystod cynefino ac yn derbyn gwybodaeth lleihau niwed. Roedd y tîm yn ymateb yn brydlon i 
atgyfeiriadau lle'r oedd amheuaeth bod carcharorion yn cymryd cyffuriau seicoactif (para. 1.38). 
Roedd y gwasanaeth yn gweithio gyda 269 o garcharorion, yn bennaf ar sail un-i-un, a 
phecynnau 'yn y gell' hefyd ar gael, a gwelsom dystiolaeth o waith achos da.  Nid oedd gan y 
carchar uned ymyriadau cyffuriau mwyach. Roedd grwpiau lles a chyfarfodydd Alcoholics 
Anonymous a Narcotics Anonymous yn cael eu cynnal, ond yr unig waith grŵp oedd hwyluso 
grwpiau cyd-gymorth a chyfarfodydd Cocaine Anonymous bob pythefnos, oedd ddim yn 
ddigon. Nid oedd cynllun cymorth gan gyd-garcharorion. (Gweler Pryderon ac Argymhellion 
Allweddol S51.) 

2.73 Yn yr arolwg roedd gan 51% o garcharorion newydd broblem gyffuriau a 33% gyda phroblem 
alcohol. Yn y chwe mis blaenorol roedd angen dadwenwyno alcohol ar 353 ac roedd 199 yn 
derbyn therapi cyfnewid opioid ar y pryd. Roedd pawb yn cael eu sgrinio fel rhan o'r broses 
dderbyn, a thriniaeth alcohol yn dechrau'n brydlon, ond gallai gymryd hyd at ddau ddiwrnod 
cyn dechrau ar driniaeth methadon. Er yn croesawu cyflwyno methadon fel triniaeth dewis 
cyntaf i garcharorion dibynnol ar opioid, nid oedd clinigau dynodedig ar gyfer dechrau nac 
adolygu cyfundrefnau rhagnodi. (Gweler Pryderon ac Argymhellion Allweddol S51.) 

2.74 Nid oedd cleifion yn cael eu monitro ddigon yn ystod sefydlogi na dadwenwyno. Dylai 
dadwenwyno alcohol ddigwydd yn yr uned gofal iechyd ond roedd y diffyg lle'n golygu mai lle i 
ddim ond tri allan o'r 18 claf oedd yno. Roedd y 11 claf oedd yn sefydlogi ar fethadon wedi eu 
lleoli ar yr adeiniau heb fonitro 24 awr, oedd yn beryglus. Ni wyddai staff faint o garcharorion 
a effeithiwyd, na ble'r oeddent. (Pryderon ac Argymhellion Allweddol A51). 

2.75 Roedd gweinyddu cyffuriau rheoledig yn cael ei reoli'n dda a gwelsom ryngweithio positif 
rhwng y nyrs gyffuriau a'r cleifion, ond nid oedd y prosesau a'r system yn ddigon trylwyr i 
sicrhau gofal cyson o ansawdd da. 

2.76 Roedd cysylltiadau cymunedol cryf a databas cyffredin yn hwyluso trefniadau da iawn i sicrhau 
cefnogaeth yn y gymuned ar ôl rhyddhau ac roedd 70% o'r carcharorion yn parhau gyda'u 
triniaeth ar ôl cael eu rhyddhau. Roedd nifer dda'n manteisio ar hyfforddiant naloxone (cyffur i 
reoli gorddosio ar gyffuriau), oedd yn cael ei roi i garcharorion ar ôl cael eu rhyddhau fel y 
gallent drin gorddos yn y gymuned. 

                                                                                                                                                                           
12 Yn yr adroddiad blaenorol roedd triniaeth ar gyfer dibyniaeth cyffuriau wedi'i gynnwys o dan ddiogelwch, gyda chynllunio i 

integreiddio ar gyfer cyffuriau ac alcohol yn dod o dan ailsefydlu a chynllunio rhyddhau (adsefydlu'n flaenorol).  
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Argymhelliad 

2.77 Dylid ehangu'r ystod o ymyriadau seicogymdeithasol i gynnwys modiwlau gwaith 
grŵp mwy rheolaidd ynghyd â chymorth a chefnogaeth gan gyd-garcharorion i 
ateb anghenion y boblogaeth. 

Optimeiddio meddyginiaeth a gwasanaethau fferyllol 

2.78 Roedd cleifion yn derbyn eu meddyginiaeth yn brydlon o fferyllfa fewnol. Roedd tîm y fferyllfa'n 
sgrinio presgripsiynau rhagnodi'n glinigol ac yn monitro'r rhagnodi, oedd yn dda. Fodd bynnag, 
ychydig iawn o gapasiti oedd ganddynt i gael cyswllt uniongyrchol â chleifion, ac fel rhagnodwyr 
annibynnol roedd eu sgiliau wedi eu tanddefnyddio. Roedd grŵp rheoli meddyginiaeth yn 
cyfarfod yn rheolaidd i drafod arferion, gwaith archwilio a thueddiadau rhagnodi, ac i lunio 
polisi. 

2.79 Roedd meddyginiaeth yn cael ei gweinyddu dan oruchwyliaeth ddwywaith y dydd am 7am a 
3pm, ond dim llawer o gwbl yn y nos. Roedd goruchwyliaeth dda o giwio gan swyddogion.  
Roedd staff yn mynd ar ôl carcharorion oedd yn colli dosys o feddyginiaeth risg uchel. 

2.80 Roedd gan tua hanner y cleifion feddiant o'u meddyginiaeth – oedd fel arfer yn cael ei gyflenwi 
gydag enw'r claf ar y label, gyda thrywydd dosrannu ar ei gyfer. Fodd bynnag, roedd yn rhaid i 
nyrsys gyflenwi meddyginiaethau dyddiol heb labeli oedd ym meddiant rhai cleifion, gan 
gynnwys meddyginiaethau y gellid eu masnachu, oherwydd y diffyg gweinyddu yn y nos. Roedd 
hynny’n peri risg. Nid oedd gan garcharorion yn rhannu cell unlle i gadw eu meddyginiaeth, er 
bod staff yn cyflawni hap-archwiliadau o gelloedd ar sail gwybodaeth, gan adrodd achosion lle'r 
oedd meddyginiaeth ar goll neu'n ddiawdurdod. Roedd asesiadau risg cyflawn fel arfer ar gyfer 
meddyginiaeth mewn-meddiant ar SystmOne, ac roeddent yn cael eu hadolygu'n briodol.  

2.81 Roedd staff y fferyllfa'n gwirio'r stoc feddyginiaeth bob wythnos ac yn gwirio'r dyddiadau bob 
tri mis. Roedd oergelloedd addas i gadw meddyginiaeth oedd angen ei chadw'n oer, oedd yn 
cael eu monitro'n rheolaidd, er nad oedd tymereddau allan-o-ystod yn cael eu rheoli'n briodol 
o hyd. Nid oedd meddyginiaeth yn cael ei storio na'i chludo'n ddiogel o gwmpas y carchar bob 
tro. Gwelsom dabledi a 'swigod' rhydd ar drolis meddyginiaeth ar yr adeiniau, oedd yn 
anfoddhaol. Roedd rhai agweddau eraill ar reoli meddyginiaeth yn wael. Er enghraifft, gwelsom 
feddyginiaeth yn cael ei pharatoi ymlaen llaw i'w chludo i gleifion na allent ddod i'r ystafelloedd 
clinig, a gwelsom feddyginiaethau eraill oedd heb gael eu cloi'n ddiogel mewn cypyrddau 
meddyginiaeth. Roedd rheolaeth dda gan amlaf o gyffuriau rheoledig ond gwelsom rai dosys 
methadon wedi eu labelu'n anfoddhaol a baratowyd gan nyrsys i gael eu gweinyddu nes ymlaen 
yn y diwrnod. Roedd yr arferion hyn i gyd yn cynyddu'r risg o gamgymeriad ac yn dangos nad 
oedd trosolwg y carchar o reoli meddyginiaeth yn foddhaol. 

2.82 Roedd ystod o gyfarwyddiadau PGD ar gyfer meddyginiaethau lladd poen syml a moddion mân 
salwch, gan gynnwys i drin symptomau diddyfnu o gyffuriau ac alcohol. Roedd y cyflenwadau'n 
cael eu cofnodi'n briodol. Roedd carcharorion yn derbyn digon o feddyginiaeth ar ôl eu 
rhyddhau, neu roedd trefniant ar eu cyfer i dderbyn meddyginiaeth yn y gymuned. 

Argymhellion 

2.83 Dylai tîm y fferyllfa dderbyn cymorth i oruchwylio rheolaeth o feddyginiaeth ac i 
ddarparu mwy o wasanaethau wyneb-yn-wyneb, fel clinigau drwy'r fferyllfa, 
adolygiadau meddyginiaeth a sesiynau cwnsela. 
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2.84 Dylid gweinyddu meddyginiaeth ar adegau sy'n sicrhau eu bod yn cael yr effaith 
glinigol orau yn hytrach na’u darparu fel meddyginiaethau mewn-meddiant 
dyddiol i gydfynd â chyfundrefn y carchar.  

2.85 Dylid cyflwyno mesurau diogelwch trylwyr ar gyfer cludo meddyginiaeth o 
gwmpas y carchar a dylid storio pob meddyginiaeth yn ddiogel hyd nes y caiff ei 
chyflenwi i gleifion.  

Gwasanaethau deintyddol ac iechyd y geg 

2.86 Roedd ystod lawn o sesiynau triniaethau deintyddol y GIG ar gael dair gwaith yr wythnos. 
Roedd dwy swît ddeintyddol yn y carchar, gyda chyfarpar priodol yn cydymffurfio â safonau 
rheoli haint. Roedd diffyg gydag un o'r cadeiriau wedi effeithio ar gapasiti'r gwasanaeth yn 
ddiweddar, ond roedd yr amser aros am asesiad a thriniaeth arferol tua 3-4 wythnos, oedd yn 
dda. Roedd amser clinigol neilltuol ar gyfer triniaeth aciwt neu frys, fel y gallai'r tîm gofal 
sylfaenol weithredu trefn brysbennu deintyddol. 

2.87 Roedd y prosesau llywodraethu'n drylwyr gyda phob agwedd o ymarfer. Roedd hyfforddiant 
staff, cynnal a chadw cyfarpar a gwaredu gwastraff i gyd yn dda. Roedd y gadair ddiffygiol am 
gael ei hadnewyddu erbyn diwedd Gorffennaf 2019.



 

 Adran 3. Gweithgareddau i bwrpas 

Carchar Ei Mawrhydi Caerdydd 43 

Adran 3. Gweithgareddau i bwrpas 

Gall carcharorion gymryd rhan mewn gweithgareddau sy’n debygol o fod o fudd 
iddynt, a disgwylir iddynt wneud hynny. 

Amser allan o’r gell 
Canlyniadau disgwyliedig: 
Mae'r holl garcharorion yn cael digon o amser y tu allan i'r gell ac yn cael eu hannog i 
gymryd rhan mewn gweithgareddau i gefnogi adsefydlu. 

3.1 Roedd amser allan o'r gell nawr yn gymharol dda a'r gyfundrefn feunyddiol wedi gwella'n 
arw ers yr arolygiad diwethaf, ac yn cael ei chymhwyso'n gyson. Yn ystod ein harchwiliadau 
o'r adeiniau, dim ond nifer cymharol fach o garcharorion (18%) oedd wedi eu cloi yn eu 
celloedd yn ystod y diwrnod gwaith craidd, oedd yn llawer llai nag yn 2016 pan oedd 46% 
wedi eu cloi. Roedd llawer o'r rhai oedd allan o'r gell yn cymryd rhan mewn 
gweithgareddau. 

3.2 Roedd cyfundrefn feunyddiol ddibynadwy a chyson yn golygu bod gan garcharorion fynediad 
da erbyn hyn at ffonau, cawodydd, cymdeithasu a chyfnodau domestig bob dydd. Roedd hyn 
wedi'i adlewyrchu yn yr arolwg gyda 90% o'r carcharorion yn dweud y gallent gael gafael ar 
ddillad gwelyau glân bob wythnos - llawer uwch na mewn carchardai lleol eraill.  

3.3 Gallai gweithwyr llawn amser a’r rhai ar lefel uchaf y cynllun cymhellion ac ennill breintiau 
hefyd gymdeithasu gyda'r nos, rhywbeth oedd yn cael ei werthfawrogi ganddynt. 

3.4 Roedd carcharorion hefyd yn fwy positif na mewn carchardai cymharol pan ofynnwyd a 
oedd y carchar yn cadw at yr amseroedd datgloi (dywedodd 63% eu bod) ac a allent 
gymdeithasu fwy na phum gwaith yr wythnos (dywedodd 57% y gallent).  Fodd bynnag 
roedd yr amser i ymarfer yn yr awyr agored, i'r rhan fwyaf, yn parhau i fod yn rhy fyr sef 30 
munud. 

3.5 Roedd gwasanaeth y llyfrgell yn cael ei oruchwylio gan lyfrgellydd proffesiynol ac yn cael ei 
redeg yn dda. Roedd ystod eang o ddeunydd perthnasol a defnyddiol yn y brif lyfrgell, gan 
gynnwys llyfrau am ddiwylliant Cymru, llyfrau mewn ieithoedd tramor, deunydd hawdd-eu-
darllen a llyfrau sain. Roedd gwybodaeth barod hefyd am bolisïau'r carchar a chasgliad 
diweddar o destunau cyfreithiol.  

3.6 Roedd gan garcharorion yn adeiniau A a B fynediad at eu llyfrgell eu hunain, oedd yn llai na'r 
brif lyfrgell ond gallent archebu unrhyw beth oedd yn y brif lyfrgell. Roedd gan garcharorion 
yn adain F fynediad at lyfrgell lai trefnedig yn yr adain, yn cynnwys nofelau'n bennaf ac wedi'i 
rhedeg gan un o staff cadw trefn y carchar.   

3.7 Ar y cyfan roedd gwell mynediad at y llyfrgell ers yr arolygiad blaenorol. Roedd yr amserlen 
wedi'i hailddylunio i gynnig mynediad tecach i weithwyr a charcharorion oedd ddim yn 
weithwyr. Yn yr arolwg, dywedodd 52% o'r carcharorion eu bod fel arfer yn mynd i'r 
llyfrgell unwaith yr wythnos neu'n amlach, dwywaith gymaint ag o'r blaen. Dangosodd 
gofnodion y llyfrgellydd fod 15,880 o ymweliadau wedi bod i'r llyfrgell yn 2018-19, cynnydd 
o 10% o'i gymharu â'r flwyddyn cynt.  

3.8 Gallai carcharorion oedd angen mwy o helpu arnynt i ddarllen dderbyn cymorth drwy 
raglen ddarllen Ymddiriedolaeth Shannon, ac roedd eu staff yn gweithio yn y llyfrgell. Roedd 
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deunydd yn canolbwyntio ar Saesneg i siaradwyr ieithoedd eraill (ESOL) hefyd ar gael yn y 
brif lyfrgell.    

3.9 Roedd y cyfleusterau addysg gorfforol yn dda ac yn cynnwys dwy gampfa, neuadd 
chwaraeon a chae bob-tywydd. Roedd defnydd da o'r cyfarpar ymarfer yn yr ierdydd pan 
oedden ni yno.  

3.10 Roedd y carcharorion nawr yn cael eu codi o'r gweithdai'n hytrach nag o'r adeiniau, gan 
annog mwy i fynychu'r gweithdai oherwydd nad oeddent yn poeni am golli sesiynau campfa. 
Roedd defnydd da o Addysg Gorfforol a dywedodd 50% o'r carcharorion eu bod yn mynd 
i'r gampfa ddwywaith yr wythnos neu'n amlach - llawer mwy na charchardai cymharol 
(38%). 

3.11 Roedd sesiwn campfa ychwanegol, i garcharorion oedd yn gweithio, wedi'i chyflwyno ar 
ddechrau'r diwrnod. Roedd y sesiynau poblogaidd i rai dros 50 yn parhau gyda rhaglenni 
unigol i rai ag anghenion iechyd arbennig neu a oedd yn gwella o anafiadau, drwy 
ymgynghori â staff gofal iechyd. Er hynny ni allai carcharorion yn yr uned wahanu, ac mewn 
cadeiriau olwyn, ddefnyddio'r gampfa. 

3.12 Roedd gan staff y gampfa gysylltiadau agos â'r gymuned ac roedd cynrychiolwyr o Glwb Pêl-
droed Dinas Caerdydd yn ymweld â'r carchar bob wythnos i helpu i gynnal sesiynau pêl-
droed. Gallai carcharorion hefyd gymryd rhan mewn gemâu pêl-droed pump-bob-ochr gyda 
thimau o'r gymuned leol.  

Addysg, sgiliau a gweithgareddau gwaith (Estyn)13 
Canlyniadau disgwyliedig: 
Gall y carcharorion i gyd gymryd rhan mewn gweithgareddau i bwrpas, sydd o fudd 
iddynt ac yn gwella eu rhagolygon gwaith. Mae carcharorion yn cael eu hannog a'u 
galluogi i ddysgu yn ystod ac ar ôl eu dedfryd. Mae'r ddarpariaeth ddysgu, sgiliau a 
gwaith o safon dda ac yn cwrdd yn effeithiol ag anghenion yr holl garcharorion. 14 

3.13 Cyflawnodd Estyn yr asesiadau canlynol o'r ddarpariaeth ddysgu, sgiliau a gwaith: 
 

Safonau:        Da 
 
Lles ac agweddau at ddysgu:     Rhagorol 

 
Addysgu a phrofiadau dysgu:     Da 

 
Gofal, cymorth ac arweiniad:     Da 

 
Arweinyddiaeth a rheoli:      Da 

                                                                                                                                                                      
13 Arolygwyr Estyn sy'n cyflawni'r rhan yma o'r arolygiad yn defnyddio fframwaith arolygu cyffredin Estyn. Mae hyn yn 

sicrhau bod carchardai'n atebol am gyrraedd yr un safon perfformiad â cholegau addysg bellach yn y gymuned.   
14 Yn yr adroddiad blaenorol roedd materion ailintegreiddio ar gyfer addysg, sgiliau a gwaith wedi eu cynnwys o dan 

ailsefydlu a chynllunio rhyddhau (adsefydlu'n flaenorol). 
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Safonau 

3.14 Yn y gweithdai galwedigaethol, cyrsiau cyflogadwyedd a sesiynau addysg, roedd y 
carcharorion bron i gyd yn gwneud cynnydd effeithiol tuag at gyrraedd eu hamcanion dysgu. 
Roedd cyfraddau llwyddiant y carcharorion wedi gwella ers yr arolygiad blaenorol gan 
gwrdd â gofynion cytundebol y carchar, ac yn y rhan fwyaf o feysydd yn rhagori arnynt. Ar y 
cyfan roedd y cyfraddau'n 90% o'i gymharu â 82% yn 2015-16, gan gymharu'n ffafriol â 
charchardai eraill yng Nghymru. 

3.15 Roedd y carcharorion i gyd bron wedi dysgu sgiliau defnyddiol a fyddai'n eu helpu i ddod o 
hyd i waith neu hyfforddiant. Er enghraifft, teimlai rhai oedd yn dysgu am gynnal a chadw 
strydoedd fod eu profiad wedi gwella eu rhagolygon gwaith gan roi siawns well o leihau eu 
hymddygiad aildroseddu. 

3.16 Roedd gwaith cwrs ac ymarferol y rhan fwyaf o'r carcharorion o safon uchel. Roedd un 
carcharor wedi gwneud pen-desg o safon allan o bren wedi'i ailgylchu, Roedd carcharorion 
cerddorol yn ysgrifennu, recordio a chynhyrchu darnau a chaneuon i safon uchel. Roedd y 
rhan fwyaf yn ymfalchïo yn eu gwaith. Roeddent yn defnyddio adborth athrawon a 
mentoriaid yn adeiladol gan ennill dealltwriaeth dda o'r hyn oedd angen iddynt ei wneud i 
ddod yn eu blaenau. Roedd y rhan fwyaf o'r dysgwyr ESOL wedi gwneud cynnydd da gyda'u 
sgiliau iaith. (Gweler hefyd baragraff 3.8.) 

3.17 Roedd carcharorion hefyd yn rhyngweithio â gweithwyr allgymorth ar yr adeiniau. Roedden 
nhw'n defnyddio'r cymorth a gawsant i gymryd rhan mewn addysg a gwella eu sgiliau 
hanfodol. Roedd llawer o'r carcharorion mewn gwaith yn cymryd rhan mewn sesiynau i 
wella eu sgiliau sylfaenol. Ar draws y ddarpariaeth ddysgu, sgiliau a gwaith, roedd tua 
hanner y dysgwyr wedi gwella eu llythrennedd a'u rhifedd o un lefel o leiaf mewn amser 
byr. Gwyddai'r rhan fwyaf y byddai hyn yn eu helpu i fanteisio ar gyfleoedd ac yn gwella eu 
rhagolygon gwaith. 

Lles ac agweddau at ddysgu 

3.18 Roedd ymddygiad y carcharorion i gyd yn dda. Roeddent yn gwrtais, cyfeillgar, cefnogol a 
pharchus iawn o'i gilydd. Teimlent i gyd bron yn ddiogel mewn gwersi a gwaith. Roedd yr 
awyrgylch yn ddi-stŵr a hamddenol ond i bwrpas, gan helpu'r carcharorion i ddysgu, gwella 
sgiliau personol a'u teimlad o les. Roedd ffocws pob gweithgaredd nid yn unig ar sgiliau ond 
hefyd ar hyrwyddo hunan-fyfyrio a hunan-werth a meithrin annibyniaeth a hunan-wella.  

3.19 Roedd llawer wedi dysgu'n well sut i fynegi eu teimladau a myfyrio ar eu hymddygiad 
troseddol mewn amgylchedd diogel. Roedden nhw'n hyderus wrth drafod dysgu a materion 
personol eraill, sensitif gyda'i gilydd a gyda'r tiwtoriaid a'r arolygwyr. Er enghraifft, yn y 
rhaglen Tools for Change (gweler hefyd baragraff 4.32), gallai carcharorion drafod beth oedd 
yn sbarduno dicter ynddyn nhw ac mewn eraill, a sut i fynegi a rheoli emosiynau'n bositif. 
Roedd llawer wedi dysgu strategaethau a sgiliau defnyddiol i'w helpu i osgoi aildroseddu.  

3.20 Yn y gwersi celf a cherdd, dywedodd carcharorion gyda phroblemau iechyd meddwl fod y 
gweithgareddau wedi eu helpu. Dywedodd y carcharorion i gyd yn y grwpiau hyn fod y 
sesiynau'n helpu i dawelu gorbryder. Roedd un carcharor newydd yn poeni y byddai ei 
ymddygiad aflonydd ac eratig yn tarfu ar y grŵp, ond gyda chymorth y tiwtor a'i gyd-
garcharorion, sylweddolodd fod cymryd rhan yn ei dawelu. Roedd llawer o garcharorion y 
gweithdai'n cydnabod cyfraniad therapiwtig y gwaith i'w lles.   

3.21 Roedd carcharorion y gweithdai'n cymryd cyfrifoldeb llawn am yr amgylchedd gan dalu sylw 
da i iechyd a diogelwch, a bob amser yn defnyddio cyfarpar diogelwch yn briodol. 
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3.22 Roedd y cyfraddau mynychu'n dda iawn. Dangosodd arolygon ac adborth y carcharorion eu 
bod i gyd bron yn gwerthfawrogi'r cynnydd a wnaethant. Roedd y carcharorion i gyd bron 
yn deall sut i ddatblygu eu lles corfforol ac emosiynol a sut y gallent ddysgu sut i wneud 
dewisiadau'n well. Dywedodd nifer ohonynt fod mynychu cyrsiau wedi eu helpu i fyfyrio ar 
eu hymddygiad troseddol a newid eu hagweddau. Teimlent fod mynychu gweithgareddau 
addysgol wedi bod yn brofiad newid bywyd da iddynt. 

Profiadau dysgu ac addysgu 

3.23 Roedd y ddarpariaeth wedi'i theilwrio'n effeithiol i uwchsgilio'r carcharorion drwy wella eu 
sgiliau cymdeithasol a gwaith. Roedd carcharorion oedd yno am gyfnodau byr yn llwyddo'n 
gyflym i ennill unedau dysgu achrededig y gallent wella arnynt ar ôl symud i garchardai eraill 
neu wrth symud at addysg, hyfforddiant neu waith. Roedd y carchar yn cynnig ystod addas 
o gyrsiau galwedigaethol i'w helpu i ddysgu'r sgiliau sydd eu hangen ar y farchnad lafur leol.   

3.24 Roedd y rhan fwyaf o'r tiwtoriaid yn dda iawn am ysgogi'r carcharorion i wella eu sgiliau 
gwaith a chyflogadwyedd. Roedd llawer o diwtoriaid y gweithdai'n ysbrydoli carcharorion i 
ddysgu sgiliau ymarferol newydd. Roedden nhw'n eu hannog i wella eu llythrennedd a'u 
rhifedd. Roedd llawer o'r tiwtoriaid yn trefnu ystod o weithgareddau difyr, gan helpu'r 
carcharorion i gynnal eu ffocws am gyfnodau hirach, a'r rhan fwyaf yn gwneud defnydd da o 
gynlluniau dysgu unigol i ysgogi'r carcharorion. Ond mewn rhai sesiynau roedd 
gweithgareddau'r tiwtoriaid yn rhy hir. 

3.25 Roedd y rhan fwyaf o'r tiwtoriaid yn gwneud defnydd da o'u gwybodaeth am anghenion 
dysgu unigol y carcharorion i deilwrio'r addysgu i'w anghenion. Er enghraifft, roedd y 
tiwtoriaid yn darparu sesiynau tiwtorial un-i-un effeithiol a sensitif i grwpiau bach ag 
anghenion dysgu ychwanegol, gan eu dysgu sut i wneud syms rhannu hir.   

3.26 Roedd y rhan fwyaf o'r tiwtoriaid addysg a galwedigaethol yn tracio cynnydd carcharorion 
unigol yn effeithiol gan roi adborth, cymorth ac anogaeth werthfawr iddynt. Roedd llawer 
yn gwneud defnydd celfydd o dechnegau cwestiynu i gael carcharorion i gymryd rhan ac 
asesu eu cynnydd. Roedd y rhan fwyaf yn defnyddio cwestiynau datblygol yn effeithiol gan 
annog y carcharorion i fyfyrio ac ehangu ar eu hatebion.   

3.27 Weithiau, nid oedd canlyniadau'r asesiadau cychwynnol yn adlewyrchu gallu'r carcharorion 
yn gywir pan oedden nhw'n cyrraedd y carchar. 

3.28 Roedd staff yn rheoli risgiau diogelwch ac ymddygiad yn effeithiol fel y gallai'r carcharorion 
ennill profiad gwaith ymarferol mewn amgylchedd dysgu diogel a chefnogol. Ar draws y 
ddarpariaeth, roedd llawer o'r carcharorion yn gwerthuso gwaith eu cyd-garcharorion gan 
roi adborth ac anogaeth werth chweil. Roedd cyd-fentoriaid hyfforddedig yn rhoi cymorth 
gwerthfawr i ddysgwyr ac athrawon. Roedden nhw'n dangos arferion gweithio effeithiol 
mewn gweithdai ymarferol gan annog carcharorion yn sensitif i fod yn uchelgeisiol mewn 
sesiynau sgiliau bywyd a gwaith ehangach. 

Gofal, cymorth ac arweiniad 

3.29 Roedd carcharorion newydd yn derbyn asesiad cychwynnol i sefydlu beth oedd eu sgiliau ac 
a oedd ganddynt anawsterau dysgu neu broblemau lles personol. Roedd yr asesiad yn 
digwydd yn brydlon ac effeithlon. Roedd staff yn delio'n bwyllog a chefnogol â 
charcharorion newydd.   Roedd staff yn defnyddio systemau effeithiol i gofnodi canlyniadau 
sgrinio ac yn cynnig addysg a gwaith yn ddiymdroi i'r carcharorion. Roedd y tiwtoriaid i gyd 
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bron yn wybodus am anghenion dysgu'r carcharorion fel y gallent gynllunio darpariaeth 
wedi'i theilwrio.   

3.30 Roedd staff a chyd-garcharorion yn helpu carcharorion i osod targedau ar gyfer eu 
cynlluniau dysgu unigol, a staff yn monitro cynnydd yn rheolaidd. Roedd y carcharorion i 
gyd bron yn deall pa mor dda oedden nhw'n datblygu gyda'u haddysg a gwaith. Dim ond 
ychydig iawn o diwtoriaid oedd ddim yn herio agwedd y carcharorion at eu hymddygiad 
troseddol yn gadarn a chyson. 

3.31 Roedd cymorth i hyrwyddo datblygiad personol, sgiliau cymdeithasol a lles wedi'i wreiddio 
yn yr holl asesiadau a'r ddarpariaeth addysg. Roedd cyrsiau fel Materion Teulu'n dysgu 
sgiliau bywyd ymarferol fel trin arian, a hefyd yn eu hysgogi i feddwl am eu ffordd o fyw a'u 
sgiliau magu plant. Roedd 121 o garcharorion wedi elwa o'r ddarpariaeth ers ei sefydlu yn 
2018. (Gweler hefyd baragraff 4.2.) 

3.32 Roedd staff addysg yn darparu allgymorth addysg gwerthfawr i garcharorion mewn rhannau 
eraill o'r carchar nad oeddent yn mynychu gwaith neu addysg ffurfiol. 

3.33 Roedd partneriaeth â Gyrfa Cymru'n rhoi mynediad da i'r carcharorion at gyngor gyrfa 
annibynnol. Roedd y staff addysg i gyd bron yn cydweithredu'n dda ag eraill i helpu 
carcharorion i ddatrys problemau tai ac ailsefydlu. (Gweler paragraff 4.36.) 

Arweinyddiaeth a rheolaeth 

3.34 Roedd gan y carchar 599 lle ar gyfer gweithgaredd ar gael, oedd yn ddigon i ateb anghenion 
y carcharorion.  Roedd y pennaeth dysgu, sgiliau a gwaith yn monitro'r niferoedd yn 
rheolaidd. Roedd gweithgareddau'n cael eu dyrannu i'r carcharorion o fewn ychydig 
ddyddiau i'w cais.    

3.35 Roedd cyfathrebu da rhwng y rheolwyr dysgu, sgiliau a gwaith, arweinydd y clwstwr dysgu a 
sgiliau, ac arweinwyr y carchar. Roedd yr arweinwyr wedi rhoi blaenoriaeth uwch i ddysgu, 
sgiliau a gwaith yng nghynlluniau strategaeth a rheoli'r carchar. Roedd y pennaeth dysgu, 
sgiliau a gwaith bellach yn mynychu cyfarfodydd yr uwch-reolwyr yn rheolaidd. 

3.36 Roedd gan yr uned adroddiad hunan-asesu cynhwysfawr yn mesur perfformiad y dysgwyr 
yn erbyn ystod eang o ddarparwyr tebyg. Roedd yr adroddiad yn gwneud defnydd effeithiol 
o ddata a thystiolaeth i adnabod cryfderau a beth oedd angen ei wella. Roedd cynllun 
datblygu ansawdd yr uned yn rhoi blaenoriaeth addas i feysydd oedd angen eu gwella. Nid 
oedd nifer fach o'r amcanion yn nodi'r meini prawf y byddai llwyddiant yn cael ei fesur yn 
eu herbyn.   

3.37 Roedd arweinwyr a rheolwyr yn gwneud defnydd effeithiol o wybodaeth marchnad lafur a 
phartneriaethau cyflogwyr i wella cyfleoedd dysgu a rhagolygon cyflogaeth y carcharorion, 
fel hyfforddiant barista. Roedd hyn wedi eu helpu i gryfhau'r elfen hyfforddiant mewn rhai 
gweithgareddau gweithdai, e.e. trwsio beics, i sicrhau bod carcharorion yn ennill sgiliau 
perthnasol ac achrededig. Roedd staff wedi dechrau datblygu partneriaethau defnyddiol â 
darparwyr addysg bellach a dysgu seiliedig ar waith eraill, i rannu arferion da'n well.  

3.38 Roedd gan y rhan fwyaf o ddosbarthiadau a gweithdai bosteri ac arwyddion dwyieithog. 
Roedd rhai carcharorion wedi dangos diddordeb yn yr iaith Gymraeg ers cyrraedd ac wedi 
dysgu geirfa oedd yn berthnasol i'w gwaith neu bwnc. Fodd bynnag, bach o hyd oedd 
cydnabyddiaeth y carcharorion o botensial cyflogaeth yr iaith.   
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3.39 Roedd staff yn cyfarfod yn rheolaidd i drafod materion perfformiad ac ansawdd. Roedd rhai 
wedi sefydlu clwb marcio i roi adborth gwell i garcharorion. 

3.40 Roedd gan staff fynediad da at hyfforddiant. Roedd yr arweinydd clwstwr yn trefnu 
hyfforddiant i ateb anghenion rhai oedd yn gweithio mewn carchardai ar draws de Cymru. 
Roedd llawer o staff y carchar yn gymharol newydd ac nid oedd y cynlluniau datblygu staff 
yn ddigon trylwyr eto i sicrhau bod holl anghenion y staff yn cael eu hystyried. 



 

 Adran 4. Adsefydlu a chynllunio ar gyfer rhyddhau 

Carchar Ei Mawrhydi Caerdydd 49 

Adran 4. Adsefydlu a chynllunio ar gyfer 
rhyddhau 

Mae carcharorion yn cael eu cefnogi i gynnal ac i ddatblygu perthynas â’u 
teulu a’u ffrindiau. Mae carcharorion yn cael eu helpu i leihau’r tebygolrwydd 
y byddan nhw’n aildroseddu ac mae eu risg o niwed yn cael ei reoli’n effeithiol. 
Mae carcharorion yn cael eu paratoi ar gyfer eu rhyddhau yn ôl i’r gymuned.   

Plant a theuluoedd a chyswllt a’r byd tu allan 
Deilliannau disgwyliedig: 
Mae’r carchar yn cefnogi cyswllt carcharorion gyda’u teuluoedd a’u ffrindiau. Mae’r carchar 
yn hwyluso rhaglenni sydd wedi’u hanelu at ddatblygu sgiliau magu plant a sgiliau perthynas. 
Mae carcharorion nad ydyn nhw’n cael ymweliadau yn cael eu cefnogi mewn ffyrdd eraill i 
sefydlu neu i gynnal cefnogaeth deuluol.  

4.1 Roedd Ymddiriedolaeth Cyngor a Gofal y Carchar (PACT) wedi rhoi cefnogaeth ardderchog i 
garcharorion er mwyn eu helpu i ddatrys problemau teuluol ac i gynnal neu i adeiladu 
cysylltiadau teuluol. Roedden nhw wedi gwneud gwaith achos gydag unigolion i gefnogi tua 60 o 
garcharorion, gan weithio’n agos gyda gwasanaethau cymdeithasol ac ysgolion. Roedden nhw 
hefyd wedi darparu cefnogaeth deuluol i ymwelwyr. 

4.2 Roedd y ddarpariaeth ‘diwrnodau i deuluoedd’ yn dda. Roedd PACT wedi cynnal o leiaf 12 
diwrnod gyda thema benodol y flwyddyn. Roedd yr holl garcharorion yn gymwys i wneud cais, 
dim ots beth oedd eu cymhelliant na'u statws breintiau a enillir. Roedd PACT hefyd wedi cynnal 
clybiau gwaith cartref a chlybiau babis a phlant bach bob wythnos a oedd yn gyfle i garcharorion 
ddatblygu eu sgiliau magu plant. Roedd yr adran addysg wedi cynnal cwrs Materion Teuluol, a 
oedd yn gyfle i dadau fyfyrio ynghylch eu perthynas â’u teulu a gwella eu sgiliau magu plant. 
Roedd y carcharorion yn canmol y cwrs. (Gweler paragraff 3.31.)  

4.3 Roedd gan garcharorion fynediad rhesymol at ffonau. Roedd yr holl bost personol a oedd yn 
cyrraedd, gan gynnwys ffotograffau, yn cael eu llungopïo i leihau’r cyflenwad o gyffuriau yn y 
carchar drwy lythyrau neu gardiau a oedd wedi cael eu llenwi â sylweddau seicoweithredol 
(gweler hefyd baragraffau 1.34 a 1.36). Hyd yn ddiweddar roedd ansawdd y llungopïau wedi bod 
yn wael iawn, ac roedd y carcharorion wedi bod yn teimlo’n flin ac yn rhwystredig am hyn.  

4.4 Er gwaethaf cynnydd yn nifer y staff sy’n rhedeg y llinell archebu ymweliadau, roedd hi’n dal yn 
anodd cael drwyddo ar y ffôn weithiau. Roedd y gwasanaeth archebu ar-lein yn gwneud iawn am 
hyn i ryw raddau, ac roedd y system honno’n haws o lawer.  

4.5 Roedd yr ymweliadau’n cael eu rheoli’n weddol dda, er bod oedi byr cyn yr amseroedd dechrau 
weithiau ac roedd yr ymweliadau’n para ychydig dros awr. Roedd teuluoedd a oedd yn byw dros 
50 milltir i ffwrdd yn gallu archebu sesiynau ymweld dwbl, un ar ôl y llall, ond roedd yr 
ymweliadau yma’n cael eu amharu’n ddiangen oherwydd ei bod yn rhaid i’r ymwelwyr adael y 
carchar ar ôl y sesiwn cyntaf a'u bod yn gorfod mynd drwy’r broses ddiogelwch eto. Roedd hyn 
yn ddiangen ac yn rhywbeth nad oedd yn digwydd yn aml mewn carchardai eraill.  

4.6 Roedd y neuadd ymweld yn fawr ac yn lân ac yn cynnwys rhai cyfleusterau rhesymol. Roedd 
ardal ar wahân a mwy cyfforddus i garcharorion a oedd ar y cynllun lefel uwch o gymhellion a 
breintiau haeddiannol. Roedd offer da yn ardal chwarae’r plant. Roedd PACT wrthi’n penodi 
cydlynydd chwarae i ddatblygu gweithgareddau i blant yn ystod ymweliadau. 
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4.7 Roedd amrywiaeth dda o fwyd poeth ac oer ar gael. Gallai carcharorion archebu cacennau pen-
blwydd i’w rhannu â'u teulu. 

4.8 Dywedodd yr ymwelwyr fod y staff yn eu trin yn dda. Roedd y staff yn gwrtais ac yn archwilio 
ymwelwyr a phlant yn sensitif. Roedd yr ystafell i ddal carcharorion wedi cael ei hailwampio ac 
roedd mewn cyflwr gwell nag oedd adeg ein harolygiad blaenorol. Roedd y carcharorion yn 
gwisgo bibiau adnabod yn ystod eu hymweliad, roedd hyn yn ddiangen.  

4.9 Roedd PACT wedi trefnu i un o’i wirfoddolwyr gynnal ymweliad ‘siopwr dirgel’, a oedd wedi 
rhoi gwybodaeth ddefnyddiol a chadarnhaol am brofiad ymwelwyr. Roedd hefyd yn trefnu 
ymgynghoriadau chwarterol gyda charcharorion a theuluoedd ac ymweliadau a gwaith teuluol y 
carchar. 

Arfer da 

4.10 Roedd yr ymweliad ‘siopwr dirgel’ wedi rhoi gwybodaeth ddefnyddiol i’r staff am brofiad ymwelwyr er 
mwyn helpu i gyfrannu at wella’r gwasanaeth i garcharorion a’u teulu a’u ffrindiau. 

Lleihau risg, adsefydlu a chynnydd 
Deilliannau disgwyliedig: 
Mae cynllunio ar gyfer rhyddhau carcharor yn dechrau pan fydd yn cyrraedd y carchar. Mae 
gan bob carcharor reolwr achos penodol a chynllun caethiwed sydd wedi cael ei ddylunio i 
fynd i'r afael â'u hanghenion penodol, rheoli’r risg o newid a lleihau’r risg o aildroseddu. 

4.11 Roedd angen gwella sut roedd y gwaith o leihau aildroseddu’n cael ei reoli’n strategol. Nid oedd 
y strategaeth lleihau aildroseddu yn seiliedig ar ddadansoddiad o anghenion ac nid oedd yn 
adlewyrchu anghenion penodol y boblogaeth gymhleth yng Nghaerdydd. Nid oedd y strategaeth 
yn adnabod y bylchau mewn darpariaeth yn ddigonol nac yn rhoi sylw i’r hyn y dylid ei wneud 
i’w goresgyn. Nid oedd cynllun gweithredu trosfwaol i sicrhau bod pob un o’r cynlluniau 
adsefydlu yn cael ei adolygu er mwyn gallu eu gwella. Roedd hwn yn fwlch, yn enwedig ar gyfer 
meysydd allweddol, fel llety. 

4.12 Aseswyd bod bron i draean o’r boblogaeth yn peri risg uchel o niwed. Roedd trosiant 
poblogaeth y carchar yn uchel. Roedd bron i un carcharor o bob pump yn bwrw dedfrydau byr 
o lai na chwe mis ac roedd 70% wedi bod yng Nghaerdydd am lai na thri mis. Roedd gan ddwy 
ran o dair o’r carcharorion broblemau iechyd meddwl wrth gyrraedd yn ôl ein harolwg 
(edrychwch ar baragraff 2.66) ac roedd y carchar wedi nodi bod 40% o’r boblogaeth wedi cael 
eu cyhuddo neu wedi cael euogfarn am drais domestig. Roedd y ffactorau hyn yn golygu bod 
darparu gwasanaethau adsefydlu yn fwy o her.  

4.13 Roedd cyfarfod lleihau aildroseddu’n cael ei gynnal bob mis. Roedd nifer dda yn dod i’r cyfarfod 
ac roedd rhai trafodaethau defnyddiol wedi cael eu cofnodi. Roedd gwybodaeth yn cael ei 
rhannu’n dda rhwng y cwmni adsefydlu cymunedol (CRC) CTech, ei gontractwr St Giles Trust, 
a’r uned rheoli troseddwyr (OMU). Yn ogystal â’r cyfarfodydd lleihau aildroseddu misol, roedd 
staff CRC ac OMU yn cwrdd yn rheolaidd er mwyn ceisio datrys unrhyw broblemau 
gweithredol cyn iddyn nhw effeithio ar y ddarpariaeth.   

4.14 Roedd gweithwyr cyfoedion yn cael eu defnyddio’n dda i gefnogi gwasanaethau adsefydlu yn 
ogystal â rhai prosesau rheoli troseddwyr, fel y cyrffyw cyfyngu i'r cartref (HDC). Roedd y 
gweithwyr cyfoedion CRC yn cael yr un hyfforddiant â staff, ac roedd yr holl weithwyr 
cyfoedion roedden ni wedi siarad â nhw yn deall eu rôl yn dda. Roedd carcharorion yn canmol y 
gefnogaeth roedden nhw’n ei chael ganddyn nhw. 
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4.15 Roedd Caerdydd yn un o’r safleoedd cyntaf i fabwysiadu’r model rheoli troseddwyr mewn 
caethiwed15, a ddechreuwyd ym mis Chwefror 2019. O dan y model newydd, pur anaml oedd 
rheolwyr troseddwyr y carchar yn cael eu symud, roedd hyn wedi gwella’n sylweddol ers ein 
harolygiad diwethaf. Roedd y cyswllt rhwng carcharorion a rheolwyr troseddwyr y carchar wedi 
gwella drwy gyflwyno’r model newydd. Roedd rheolwyr troseddwyr yn y carchar yn cael eu 
dyrannu’n briodol i achosion carcharorion ac roedden nhw naill ai’n rheoli’n weithredol neu’n 
goruchwylio’r rheini a oedd yn cael eu rheoli yn y gymuned. Roedd naw deg chwech y cant o’r 
carcharorion yn cael eu rheoli gan reolwyr troseddwyr cymunedol. Fodd bynnag, nid oedd y 
rhan fwyaf o'r carcharorion roedden ni wedi siarad â nhw yn gwybod pwy oedd eu rheolwr 
troseddwyr ac nid oedd ambell un wedi cael unrhyw gyswllt â nhw. Yn yr achosion hyn, roedd 
gan y carchar ddyletswydd o hyd i sicrhau bod gwybodaeth am gyfnod y carcharor mewn 
caethiwed yn cael eu rhannu a bod rheolwyr troseddwyr y carchar yn cymryd rhan mewn 
trafodaethau i reoli risgiau ac i gynllunio ar gyfer y rhyddhau.   

4.16 Roedd gwaith allweddol, yr oedd staff y carchar wedi’i wneud gyda charcharorion, yn cael ei 
reoli’n dda, er bod y safonau’n amrywio weithiau. Roedd y systemau a oedd ar waith i fonitro ac 
i reoli safonau gwaith allweddol yn dda. Roedd rheolwyr yn sicrhau ansawdd bob mis ac roedd 
uwch reolwyr yn profi cofnodion gwaith allweddol ar hap i ystyried safon y trafodaethau 
ynghylch lles, ymddygiad ac ymwneud carcharorion, yn ogystal â nifer y sesiynau a gynhaliwyd. 
Roedd arolygon wedi cael eu cynnal i gasglu adborth gan garcharorion, ac roedd sesiynau 
hyfforddi misol yn cael eu cynnal i wella sgiliau’r gweithwyr allweddol. Roedd gweithwyr 
allweddol yn pasio gwybodaeth ddiweddar gan reolwyr troseddwyr y carchar i garcharorion cyn 
cyflwyno eu sesiynau.  

4.17 Yn ystod ein harolygiad, nid oedd gan y carchar ôl-groniad o asesiadau cychwynnol o risgiau ac 
anghenion carcharorion. O’r achosion roeddem wedi’u hadolygu, roedd adroddiadau system 
asesu troseddwyr (OASys) wedi cael eu cwblhau pan roedd hynny’n briodol ac roedden nhw’n 
ddigonol. Yn ein harolwg, roedd gan lai o lawer o garcharorion nag mewn carchardai lleol eraill 
gynllun caethiwed – 16% o’i gymharu â 26%. Nid oedd y carchar wedi gwneud digon i ganfod 
pam.  

4.18 Roedd y prosesau HDC yn gadarn. Roedd dau glerc HDC penodol i sicrhau dull gweithredu 
cyson. Roedd ceisiadau’n dechrau cael eu prosesu cyn bod carcharorion yn gymwys i HDC er 
mwyn sicrhau canlyniadau amserol, ond roedd y cyfraddau cymeradwyo’n isel. Yn y chwe mis 
cyn yr arolygiad, dim ond 30% o’r carcharorion oedd wedi cael eu cymeradwyo ar gyfer HDC. 
Pan nad oedd ceisiadau’n cael eu cymeradwyo, roedd cyfiawnhad dros y penderfyniadau. Roedd 
y prinder cyfeiriadau addas yn y gymuned a rhai’r Gwasanaethau Llety a Chefnogaeth 
Mechnïaeth (BASS) yn effeithio ar y nifer a oedd yn cael eu rhyddhau. Nid oedd staff CRC yn 
ystyried dyddiadau HDC, a oedd yn golygu nad oedden nhw’n ceisio dod o hyd i lety ar gyfer 
ymgeiswyr HDC. 

4.19 Yn ystod yr arolygiad, roedd 22 o garcharorion a oedd wedi’u dedfrydu am oes a 14 yn bwrw 
dedfrydau amhenodol am erlyniad cyhoeddus. Roedd rheolwr troseddwyr prawf penodol wedi 
cael ei ddyrannu i’r holl garcharorion a oedd wedi cael eu dedfrydu am oes er mwyn darparu 
cefnogaeth un-i-un. Roedd clerc penodol ar gyfer carcharorion a oedd wedi’u dedfrydu am oes 
yn rheoli’r gwaith papur parôl yn dda ac yn brydlon.   

4.20 Nid oedd gan y carchar bolisi dedfryd amhenodol, ac, er bod rhywfaint o gefnogaeth seicolegol 
ar gael ar gyfer y grŵp yma, at ei gilydd nid oedd y ddarpariaeth yn ddigonol ar gyfer y rheini a 
oedd wedi’u dedfrydu am oes. 

                                                                                                                                                                              
15  Yn dilyn adolygiad o reoli troseddwyr yn 2015, roedd Gwasanaeth Carchardai a Phrawf EM wedi dechrau cyflwyno model 

rheoli troseddwyr newydd o 2017 ymlaen. Mae’r model newydd yn cael ei roi ar waith fesul cam, gan ddechrau gyda 
gweithwyr allweddol swyddogion carchar newydd. Mae’r ail gam, rheoli troseddwyr craidd, a chyflwyno rheolwyr troseddwyr 
y carchar yn cael ei gyflwyno’n raddol, o 2019 ymlaen. 
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Arfer da 

4.21 Roedd sicrhau ansawdd cadarn, arolygon a hyfforddiant yn sicrhau bod safon y gwaith allweddol yn 
gwella, gan roi gwasanaeth gwell i garcharorion.  

Diogelu'r cyhoedd 

4.22 Roedd y carchar wedi llwyddo i adnabod carcharorion a oedd yn rhwym wrth drefniadau 
diogelu'r cyhoedd.  Er bod y carchar wedi cyfnewid rhywfaint o wybodaeth â rheolwyr 
troseddwyr cymunedol, ni welsom ddigon o dystiolaeth i ddangos eu bod yn cynllunio’r 
rhyddhau i safon uchel er mwyn sicrhau y byddai’r risg o niwed difrifol wrth ryddhau yn cael ei 
reoli’n effeithiol. 

4.23 O’r rheini a oedd i fod i gael eu rhyddhau yn ystod y tri mis canlynol, ystyriwyd bod gan 67 risg 
uchel neu uchel iawn o niwed, ac roedd 27 yn rhwym wrth drefniadau amlasiantaeth ar gyfer 
amddiffyn y cyhoedd (MAPPAs). Roedd nifer fawr o garcharorion (235) yn rhwym wrth 
drefniadau diogelu’r cyhoedd am harasio ac roedd pryderon ynghylch trais domestig mewn 
perthynas â chyfran fawr o’r boblogaeth (edrychwch ar baragraff 4.11). 

4.24 At ei gilydd roedd rhannu gwybodaeth ynghylch carcharorion a oedd yn rhwym wrth MAPPAs 
yn dda. Nid oedd y lefelau rheoli MAPPA bob tro wedi cael eu hadolygu yn rhai o'r achosion 
roedden ni wedi edrych arnyn nhw. Roedd diffyg goruchwyliaeth o nifer fawr o garcharorion 
risg uchel, a oedd yn aml yn bwrw dedfrydau byr iawn, er mwyn sicrhau bod eu holl risgiau’n 
cael sylw fel rhan o’r broses i gynllunio’r rhyddhau. 

4.25 Nid oedd y presenoldeb yn y tîm rheoli risg rhwng adrannau (IRMT) yn ddigon da ac nid oedd y 
cyfarfod yn trafod pawb a oedd yn rhwym wrth MAPPA fel mater o drefn na’r rheini a oedd yn 
peri risg uchel o niwed a bron â chael eu rhyddhau. Roedd rhai o’r carcharorion hyn yn cael eu 
trafod yn y cyfarfodydd diogelwch perthnasol, ond nid y cwbl, ac nid oedd y cyfarfodydd yn 
canolbwyntio’n ddigonol ar yr holl risgiau neu bryderon hysbys a fyddai wedi effeithio ar y 
gwaith o gynllunio’r rhyddhau. 

4.26 Yn ystod ein harolygiad, roedd 10 carcharor yn rhwym wrth gyfyngiadau ar gyswllt â phlant. 
Roedd gwybodaeth yn cael ei rhannu ar draws y carchar er mwyn sicrhau bod mesurau diogelu 
priodol ar waith a bod y staff yn yr holl adrannau perthnasol yn gwybod pwy oedd angen eu 
monitro a beth i’w wneud os oedd unrhyw bryderon. 

4.27 Aseswyd bod angen monitro galwadau ffôn a phost pedwar deg wyth o garcharorion, ac roedd 
hyn yn cael ei weithredu’n gadarn. Roedd y carcharorion a oedd yn cael eu monitro’n cael eu 
hadolygu’n briodol ac roedd unrhyw bryderon yn cael eu huwchgyfeirio. Roedd y rheini a oedd 
yn rhwym wrth weithdrefnau diogelu’r cyhoedd wedi dweud bod oedi cyn i rifau ffôn gael eu 
hychwanegu at eu cyfrif ffôn. Gwelsom dystiolaeth o’r tîm gweinyddu achosion yn gweithio’n 
galed i ddilysu rhifau ffôn ar gyfer carcharorion. 

Argymhelliad 

4.28 Dylai’r tîm rheoli risg rhwng adrannau adolygu'r holl garcharorion sydd â risg uchel 
ac uchel iawn o niwed cyn iddyn nhw gael eu rhyddhau er mwyn sicrhau bod camau 
priodol yn cael eu cymryd a bod cyfyngiadau ar waith. 
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Categoreiddio a throsglwyddo 

4.29 Roedd byrddau categoreiddio cychwynnol ac adolygiadau ail-gategoreiddio’n cael eu cynnal yn 
brydlon ac nid oedd unrhyw achosion a oedd yn dal i ddisgwyl. Roedd cyfiawnhad dros y 
penderfyniadau ac roedden nhw’n seiliedig ar amrywiaeth briodol o wybodaeth. Gallai 
carcharorion gyflwyno sylwadau yn y byrddau ac roeddent yn cael gwybod am y canlyniad a sut 
roedd apelio. 

4.30 Yn ystod ein harolygiad, roedd pum carcharor categori B ac 16 o garcharorion a oedd wedi cael 
eu dedfrydu am oes nad oeddent yn cael eu hystyried ar gyfer parôl, yr oedd angen eu 
trosglwyddo o Gaerdydd i sefydliad gwahanol er mwyn iddyn nhw allu cwblhau gwaith i fynd i’r 
afael â'u troseddu. Er gwaethaf ymdrechion penodol y carchar i’w trosglwyddo, roedd y 
carcharorion yma’n aml yn aros yng Nghaerdydd yn rhy hir, yn aml a hwythau wedi cael eu 
galw’n ôl. Gallai’r rheini nad oedd modd eu trosglwyddo oherwydd eu bod yn cael eu hystyried 
ar gyfer parôl fod yn aros am dros flwyddyn os oedd eu gwrandawiad yn cael ei ohirio. Roedd 
hyn yn golygu bod eu mynediad at ymyriadau’n gyfyngedig ac nid oeddent yn gallu dangos i’r 
bwrdd parôl eu bod wedi mynd i'r afael â’u risgiau. (Gweler paragraff 4.31.) 

Ymyriadau 
Deilliannau disgwyliedig: 
Mae carcharorion yn gallu cael gafael ar ymyriadau sydd wedi’u dylunio i hyrwyddo adsefydlu 
llwyddiannus. 

4.31 Nid oedd gan y carchar ddigon o ymyriadau ymddygiad troseddol wedi’u hachredu oherwydd 
tybiwyd y byddai’r carcharorion yr oedd angen iddynt wneud y gwaith yma’n cael eu 
trosglwyddo i sefydliad hyfforddi.  

4.32 Roedd yr adran addysg yn rhedeg rhaglen Offer i Newid a oedd yn edrych ar lesiant a 
chymhelliant. Dim ond nifer fach iawn o ddynion a oedd wedi cymryd rhan ac roedd 55 wedi 
cwblhau’r cwrs yn ystod y chwe mis blaenorol. (Gweler hefyd baragraff 3.19.)  

4.33 Roedd rheolwyr troseddwyr prawf a oedd yn y carchar wedi gwneud rhywfaint o waith un-i-un, 
ond roedd problemau capasiti yn golygu mai dim ond y rheini gyda’r anghenion mwyaf a oedd yn 
cael eu targedu. Roedd carcharorion a oedd yn tynnu tua therfyn dedfryd hirach ac yn cael eu 
hystyried ar gyfer parôl yn cael eu blaenoriaethu ac roedd rheolwyr troseddwyr yn gweithio 
gyda dim mwy na phedwar carcharor ar y tro. Dim ond tri rheolwr troseddwyr prawf yn y 
carchar oedd â digon o gymwysterau i ddarparu’r ymyriadau, er eu bod yn gallu cynnig cyngor i’r 
chwe rheolwr troseddwyr yn y carchar a oedd yn rheoli’r carcharorion risg is.  

4.34 Roedd y CRC yn darparu rhai ymyriadau y gellid eu teilwra yn ôl anghenion unigolion. Roedd y 
rhaglen addysg wedi cynnal rhaglenni i helpu carcharorion gyda’u llesiant corfforol ac emosiynol 
ac er mwyn helpu eu gallu i wneud dewisiadau priodol (gweler paragraffau 3.19 a 3.31.) Roedd 
nifer wedi datblygu’r gallu i fyfyrio ynghylch eu hymddygiad troseddol ac roedden nhw wedi 
dysgu strategaethau defnyddiol i osgoi aildroseddu. Fodd bynnag, nid oedd dadansoddiad o 
anghenion mewn lle i asesu’r angen am ymyriadau byr sy’n canolbwyntio ar y drosedd ar gyfer 
troseddwyr risg uchel sy’n bwrw dedfrydau byr iawn. (Gweler prif bryder ac argymhelliad S52.) 

4.35 Yn ein harolwg, dywedodd 75% o’r carcharorion bod angen help arnyn nhw gyda’u materion 
ariannol, a oedd yn uwch o lawer na mewn carchardai lleol eraill. Dywedodd llawer mwy o 
garcharorion yn ein harolwg (42% o’i gymharu â 23%) eu bod wedi cael help i drefnu budd-
daliadau adeg eu rhyddhau. Roedd pob carcharor wedi cael apwyntiad gyda’r Ganolfan Byd 
Gwaith adeg eu rhyddhau. Gwelsom fod gan y carchar amrywiaeth ddigonol o gynlluniau rheoli 
arian ymarferol a chefnogaeth gyda dyledion ar gyfer carcharorion. Gallai carcharorion agor 
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cyfrifon banc neu undeb credyd. Roedden nhw hefyd yn cael cefnogaeth drwy'r Ganolfan Byd 
Gwaith ac roedd y CRC yn gwneud gwaith un-i-un gyda nhw. 

4.36 Yn ein harolwg, dywedodd 77% o’r carcharorion fod angen help arnyn nhw gyda llety a 
dywedodd 42% eu bod yn cael yr help hwnnw. Dros y chwe mis blaenorol, roedd 47% o’r 
boblogaeth wedi cael ei rhyddhau heb gyfeiriad sefydlog oherwydd diffyg llety addas. Nid oedd y 
CRC yn monitro canlyniadau llety’n ddigonol ar ôl rhyddhau, a oedd yn golygu ei bod hi’n 
amhosibl gwybod faint oedd mewn llety cynaliadwy. (Gweler prif bryder ac argymhelliad S53.) 

4.37 Roedd gweithiwr cyswllt carchar ar gael i helpu i atal troi allan a rhoi cyngor ar dai a, pan roedd 
y CRC wedi adnabod angen o ran tai, roedd gweithiwr achos yn cael ei ddyrannu i ddod o hyd i 
gyfeiriad rhyddhau priodol. Roedd y CRC wedi dechrau gweithio gydag awdurdodau lleol a 
chymdeithasau tai i wella prosesau, ond nid oedd hyn wedi gwella’r canlyniadau i garcharorion 
eto. 

4.38 Cyfyngedig oedd y gefnogaeth benodol i garcharorion a oedd wedi dioddef camdriniaeth neu 
erledigaeth. Nid oedd gan y carchar ffordd systematig o wybod faint o garcharorion oedd wedi 
cael eu herlid, oedd â bregusrwydd neu a oedd wedi cael eu cam-drin. (Gweler hefyd 
baragraffau 1.43 a 1.52 a phryder allweddol ac argymhelliad S48.) 

Cynllunio ar gyfer rhyddhau 
Deilliannau disgwyliedig: 
Mae anghenion ail-integreiddio penodol carcharorion penodol yn cael eu diwallu drwy 
gynllun amlasiantaethol unigol er mwyn cynyddu’r tebygolrwydd o ail-integreiddio’n 
llwyddiannus i'r gymuned. 
 

4.39 Roedd dros 200 yn cael eu rhyddhau bob mis ac roedd llawer iawn o alw am gefnogaeth ailsefydlu. 
Fodd bynnag, yn ein harolwg, roedd llawer mwy o garcharorion na mewn carchardai lleol eraill 
(66% o’i gymharu â 45%) wedi dweud bod rhywun wedi eu helpu i baratoi ar gyfer cael eu 
rhyddhau. 

4.40 Roedd staff CRC yn gweithio’n galed i sicrhau bod asesiadau offer sgrinio caethiwed sylfaenol yn 
cael eu cwblhau mewn da bryd. Roedd carcharorion yn cael adolygiad o’u cynllun ailsefydlu 12 
wythnos cyn iddyn nhw gael eu rhyddhau ac roedden nhw wedyn yn cwrdd â staff CRC saith 
niwrnod cyn iddyn nhw gael eu rhyddhau er mwyn sicrhau bod unrhyw gamau angenrheidiol yn 
cael eu cymryd. Roedd hyn yn arbennig o bwysig i’r nifer uchel o garcharorion a oedd yn y 
carchar am gyfnod byr. Roedd y cynlluniau ailsefydlu a welsom yn ddigonol ac roedd y 
carcharorion roeddem wedi siarad â nhw yn ymwybodol ohonyn nhw. 

4.41 Roedd byrddau rhyddhau wedi cael eu hail-gyflwyno ac roedden nhw’n rhoi cyfle arall i 
garcharorion godi unrhyw broblemau. Roedden nhw hefyd yn helpu gyda’r trefniadau teithio. 

4.42 Roedd y gefnogaeth ymarferol adeg rhyddhau yn ddigonol. Roedd staff derbynfa yn darparu 
dillad a bagiau i garcharorion yr oedd angen hynny arnyn nhw, ond nid oedd gan garcharorion 
unman i wefru eu ffonau symudol cyn iddyn nhw gael eu rhyddhau. Roedd gwasanaeth drwy’r-
giât da, wedi’i drefnu gan PACT Futures a’r CRC, wedi cael ei dargedu at garcharorion agored i 
niwed neu'r rheini gyda phroblemau camddefnyddio sylweddau, gan eu cefnogi i’w helpu i 
gyrraedd lle’r oedd angen iddyn nhw fod ar eu diwrnod rhyddhau. Roedd y galw am y 
gwasanaeth yn fwy na’r hyn a oedd ar gael, ac o ganlyniad roedd y CRC wedi cynnig cefnogaeth 
ychwanegol i’r gwasanaeth drwy ddarparu gweithiwr ailsefydlu ychwanegol.
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Adran 5. Crynodeb o’r argymhellion ac 
arferion da 

Mae’r canlynol yn rhestr o’r prif argymhellion newydd a blaenorol, yr argymhellion cyffredinol ac 
enghreifftiau o arferion da a gynhwysir yn yr adroddiad hwn. Mae’r cyfeirnod ar ddiwedd bob un yn 
cyfeirio at leoliad y paragraff yn y prif adroddiad, ac yn yr adroddiad blaenorol pan fo’r argymhellion yn 
cael eu hailadrodd. 
 
 
Y prif bryderon ac argymhellion 

 
Wedi’i 
gyfeirio at: 

 
S48 

 
Pryder allweddol: Roedd lefel yr hunan-niweidio dros dair gwaith yn 
uwch nag yr oedd yn yr arolygiad diwethaf. Roedd cyfweliadau gyda’r holl 
garcharorion oedd yn hunan-niweidio yn helpu’r staff i ddeall achosion y 
broblem. Fodd bynnag, nid oedd unrhyw strategaeth glir ar gyfer gostwng 
lefel yr hunan-niweidio.  
 
Argymhelliad: Dylai’r carchar ddadansoddi ei ddata a 
chanlyniadau ei gyfweliadau gyda charcharorion oedd yn hunan-
niweidio er mwyn canfod gwraidd y broblem. Dylai ddatblygu 
strategaeth gyda chamau i’w cyflawni o fewn amser penodol er 
mwyn mynd i’r afael â’r achosion. 
 

 
Y 
llywodraethwr  

 
S49 

 
Pryder allweddol: Nid oedd ffordd ddibynadwy o sicrhau bod y carchar 
yn diwallu anghenion yr holl garcharorion â nodweddion gwarchodedig, 
nac ychwaith bod rhagfarn posibl yn cael ei adnabod a’i drin yn ddi-oed. 
Ni chafwyd ymateb cystal i’r arolwg gan y carcharorion hynny oedd yn 
ystyried bod ganddynt anabledd a’r rhai oedd â phroblem iechyd meddwl 
o’i gymharu â’r carcharorion eraill. Roedd hyn i’w weld yn amlwg wrth 
edrych ar ddiogelwch. Roedd y ddau grŵp hwn o garcharorion yn 
cynrychioli cyfran sylweddol o’r boblogaeth gyffredinol ac, er gwaethaf 
lefel ymddangosiadol uchel yr anghenion a fynegwyd, ychydig iawn o 
gymorth a gwasanaethau oedd ar gael iddynt. 
 
Argymhelliad: Dylai’r ymatebion negyddol i’r arolwg gan 
garcharorion sydd â phroblemau iechyd meddwl gael eu 
harchwilio’n fanwl er mwyn gweld oes angen newid y 
gwasanaethau. Dylid rhoi unrhyw newidiadau angenrheidiol ar 
waith. 
 

 
Y 
llywodraethwr 

 
S50 

Pryder allweddol: Roedd y galw am wasanaethau iechyd meddwl yn uchel 
ac nid oedd y dewis o ymyriadau na’r cymorth a ddarparwyd iddynt yn 
ddigon i ateb eu hanghenion. Roedd hyn yn arbennig o wir yn achos 
cleifion oedd angen therapïau seicolegol. Roedd gormod o gleifion yn 
aros yn rhy hir i gael gofal a thriniaethau cyffredin. 
 
Argymhelliad: Dylai’r gwasanaethau iechyd meddwl asesu 
anghenion y carcharorion yn ddi-oed a darparu cymorth 
amserol drwy amrywiaeth briodol o ymyriadau therapiwtig.   
 

 
Y 
llywodraethwr 
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S51 

 
Pryder allweddol: Yn achos cleifion oedd yn cyrraedd i’r carchar yn 
sefydlogi ar fethadon a/neu yn dadwenwyno yn sgil rhoi’r gorau i 
alcohol, ni oedd modd i’r carchar sicrhau eu bod yn cael eu monitro’n 
briodol. Nid oedd digon o gapasiti i gyflwyno triniaeth glinigol ddi-oed 
ac sicrhau bod y cleifion yn cael y gefnogaeth briodol. 
 
Argymhelliad: Dylai cleifion sy’n dadwenwyno yn sgil rhoi’r 
gorau i alcohol, a/neu sy’n sefydlogi ar fethadon, dderbyn gofal 
priodol a di-oed sy’n cynnwys asesiad, cymorth a thriniaethau 
clinigol, monitro a chymorth parhaus drwy gyfrwng 
arolygiadau rheolaidd. 
 

 
Y 
llywodraethwr 

 
S52 

 
Pryder allweddol: Nid oedd gan y carchar ddigon o ymyriadau er mwyn 
mynd i’r afael ag anghenion cysylltiedig â throseddu carcharorion 
Caerdydd. 
 
Argymhelliad: Dylid cynnal dadansoddiad o’r anghenion er 
mwyn adnabod pa ymyriadau y mae eu hangen fel bod 
anghenion yr holl garcharorion yng Nghaerdydd yn cael eu 
bodloni. Dylid rhoi unrhyw ymyriadau angenrheidiol ar waith. 
 

 
Y 
llywodraethwr 

 
S53 

 
Pryder allweddol: Ar adeg ein harolygiad, roedd data’r Cwmni 
Adsefydlu Cymunedol ei hun yn dangos bod 47% o’r boblogaeth, dros y 
chwe mis blaenorol, wedi ei rhyddhau heb le i fyw, a oedd yn tanseilio 
pob cyfle i ailsefydlu. Ni chafodd canlyniadau’r carcharorion a 
ryddhawyd eu monitro’n ddigonol gan y Cwmni Adsefydlu Cymunedol, 
oedd yn golygu ei bod yn amhosibl gwybod pa nifer ohonynt lwyddodd 
i ddod o hyd i le cynaliadwy i fyw yn ddiweddarach. 
 
Argymhelliad: Dylai Gwasanaeth Carchardai a Phrawf ei 
Mawrhydi weithio gyda Llywodraeth Cymru i sicrhau bod gan 
garcharorion sy’n cael eu rhyddhau o’r ddalfa le i fyw. 
 

 
Llywodraeth 
Cymru 

 
Argymhellion Cyffredinol 

 
Wedi’i 
gyfeirio at: 

1.27 Dylai’r carchar ymchwilio i’r cynnydd yn y grym a ddefnyddir a 
gweithredu unrhyw gamau angenrheidiol. 

Y 
llywodraethwr 

1.32 Dylai carcharorion sy’n cael eu cadw ar wahân gael trefn weddus sy’n 
cynnwys mynd i’r gampfa a chymryd rhan mewn gweithgareddau. 

Y 
llywodraethwr 

1.37 Dylid gosod a defnyddio sganiwr corff er mwyn lleihau’r cyflenwad o 
gyffuriau yn y carchar. 

Y 
llywodraethwr 

1.46 Dylid gwella’r cymorth sydd ar gael i garcharorion sydd mewn perygl o 
hunan-niweidio, a hynny drwy ddefnydd effeithiol o weithdrefnau asesu, 
gofal yn y ddalfa a gwaith tîm (ACCT) a mwy o hyfforddiant staff. 

Y 
llywodraethwr 

1.47 Dylai carcharorion allu siarad yn gyfrinachol gyda Gwrandäwr ar 
unrhyw adeg, a dylai’r holl garcharorion gael defnyddio ffôn y Samariaid. 

Y 
llywodraethwr 

1.53 Dylai’r carchar sicrhau bod yr holl garcharorion ar uned B1 yn cael eu 
diogelu drwy gynnal asesiadau risg effeithiol a gweithredu ar unrhyw 
gamau angenrheidiol. 

Y 
llywodraethwr 
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2.25 Dylai’r carchar sicrhau bod pob cwyn yn cael ei hateb o fewn yr 
amserlen ofynnol. 

Y 
llywodraethwr 

2.33 Dylai proses adrodd am wahaniaethu (DIRF) fod yn ffordd ddibynadwy i 
garcharorion gael mynegi pryderon. Dylid trin ffurflenni DIRF yn 
brydlon a dylid craffu arnynt yn annibynnol. 

Y 
llywodraethwr 

2.63 Dylai cleifion sydd â chyflyrau tymor hir, neu anghenion gofal cymhleth 
dderbyn gofal a chymorth cydgysylltiedig priodol sy’n cael ei adolygu’n 
rheolaidd. 

Y 
llywodraethwr 

2.77 Dylid ehangu’r amrywiaeth o ymyriadau seicolegol er mwyn cynnwys 
modiwlau gwaith grŵp a gyflwynir yn gyson, cymorth a ddarperir ar y 
cyd, a chymorth cyfoedion er mwyn ateb anghenion y boblogaeth. 

HMPPS  

2.83 Dylai tîm y fferyllfa gael cymorth i oruchwylio’r gwaith o reoli 
meddyginiaethau a darparu mwy o wasanaethau sy’n wynebu cleifion, 
megis clinigau a arweinir gan y fferyllfa, adolygiadau o’r defnydd o 
feddyginiaethau a sesiynau cwnsela. 

Y 
llywodraethwr 

2.84 Dylai meddyginiaethau gael eu rhoi i gleifion ar adegau sy’n sicrhau’r 
effeithlonrwydd clinigol gorau yn hytrach na chael eu cyflenwi fel 
meddyginiaethau a roddir ym meddiant y cleifion yn ddyddiol er mwyn 
cydymffurfio â chyfundrefn y carchar.  

Y 
llywodraethwr 

2.85 Dylid rhoi mesurau diogelwch cadarn ar waith ar gyfer cludo 
meddyginiaethau o gwmpas y carchar a dylid storio’r holl feddyginiaeth 
yn ddiogel hyd nes y caiff ei rhoi i’r cleifion. 

Y 
llywodraethwr 

4.28 Dylai’r Tîm Rheoli Risg Rhyngadrannol (IRMT) adolygu pob carcharor 
sydd mewn perygl mawr neu berygl mawr iawn o niwed cyn eu 
rhyddhau er mwyn sicrhau bod camau priodol yn cael eu rhoi ar waith 
a bod amodau wedi eu sefydlu. 

Y 
llywodraethwr 

 
Enghreifftiau o arferion da 

 

1.12 Roedd staff y ganolfan noson gyntaf yn helpu carcharorion i drefnu eu 
hymweliadau cyntaf gan deulu a ffrindiau. 

 

1.49 Mae’n bosibl y byddai cyfweld yr holl garcharorion sy’n niweidio eu 
hunain o fewn cyfnod o 72 awr er mwyn deall eu rhesymau yn rhoi 
gwell dealltwriaeth i’r staff o’r problemau sylfaenol. Gallai’r staff wedyn 
roi cymorth gwell i’r carcharorion. 

 

4.10 Rhoddodd ymweliad ‘siopwr dirgel’ fewnwelediad buddiol i’r staff o 
brofiad ymwelwyr er mwyn helpu i ddylanwadu ar welliannau i’r 
gwasanaeth i garcharorion a’u teuluoedd a’u ffrindiau. 

 

4.21 Roedd trefn sicrwydd ansawdd gadarn, holiaduron a hyfforddiant yn 
sicrhau bod safon gwaith allweddol yn gwella, gan roi gwasanaeth gwell 
i’r carcharorion. 
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Adran 6. Atodiadau 

Atodiad I: Y tîm arolygu 
Peter Clarke Prif arolygwr 
Sandra Fieldhouse Arweinydd Tîm 
Ian MacFadyen  Arolygwr 
Deri Hughes-Roberts Arolygwr 
Emma Sunley  Arolygwr 
Darren Wilkinson Arolygwr 
Caroline Wright Arolygwr 
Sharlene Andrews Ymchwilydd  
Becky Duffield Ymchwilydd 
Rachel Duncan Ymchwilydd 
Billie Powell Ymchwilydd 
Catherine Shaw Ymchwilydd 
Stephen Eley Arolygydd arweiniol iechyd a gofal cymdeithasol 
Sigrid Engelen Arolygydd iechyd a gofal cymdeithasol 
Tom Stephenson Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru  
Helen Bonniface Fferyllydd 
Alun Connick Arolygwr Estyn 
Lin Howells Arolygwr Estyn 
Sion Peters Flynn Arolygwr Estyn 
Mark Rogers Arolygwr rheoli troseddwyr 
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Atodiad II: Cynnydd ar yr argymhellion yn yr 
adroddiad diwethaf 
Mae’r canlynol yn grynodeb o’r prif ganfyddiadau o’r adroddiad diwethaf a rhestr o’r argymhellion a 
wnaed, wedi’u trefnu yn ôl y pedwar prawf carchar iach. Mae’r cyfeirnodau ar ddiwedd bob 
argymhelliad yn cyfeirio at leoliad y paragraff yn yr adroddiad blaenorol. Os yw argymhelliad wedi ei 
ailadrodd yn y prif adroddiad, darperir ei rif paragraff newydd hefyd. Caiff yr argymhellion ym mhrif 
gorff yr adroddiad eu seilio ar y pumed argraffiad o’r disgwyliadau, ond mae’r isod yn seiliedig ar y 
pedwerydd argraffiad. Mae’n bosibl felly y bydd eu trefn ychydig yn wahanol i’w trefn yn y prif 
adroddiad.  

Diogelwch 
Mae carcharorion, yn enwedig rhai bregus, yn cael eu dal yn ddiogel. 
 

Yn yr arolygiad diwethaf, yn 2016, roedd carcharorion yn aml yn cyrraedd Caerdydd yn hwyr gyda’r nos ar ôl 
treulio cyfnodau rhy hir yng nghelloedd y llys. Roedd staff y dderbynfa yn gwrtais, ond roedd y broses ger y 
dderbynfa yn cymryd gormod o amser. Roedd trefniadau’r noson gyntaf a’r cyfnod cynefino yn weddol effeithiol. 
Roedd tua chwarter y carcharorion yn dweud nad oeddent yn teimlo’n ddiogel yn y carchar a chofnodwyd lefel 
uchel o ymosodiadau. Roedd rhai agweddau o’r gwaith o leihau trais heb eu datblygu’n ddigonol. Roedd y 
trefniadau diogelwch yn rhesymol ar y cyfan ond roedd rhai diffygion arwyddocaol. Roedd y gwaith a wnaed er 
mwyn lleihau argaeledd uchel cyffuriau yn arbennig o wan. Roedd y rhan fwyaf o’r celloedd yn yr uned wahanu 
mewn cyflwr gwael iawn ac roedd y cymorth strwythuredig i garcharorion oedd ar wahân yn wael iawn. 
Rheolwyd gwrandawiadau dyfarnu yn eithaf da. Defnyddiwyd llawer iawn o rym ac roedd y drefn lywodraethu’n 
wael. Gwelwyd fod dogfennaeth bwysig yn aml heb ei llenwi neu ar goll. Roedd y cynllun cymhellion a breintiau 
haeddiannol (IEP) yn cael ei rheoli’n briodol yn gyffredinol. Roedd y gwasanaethau i’r rhai oedd yn 
camddefnyddio sylweddau yn foddhaol, ond nid oedd y gwaith o fonitro carcharorion oedd yn dadwenwyno yn 
sgil rhoi’r gorau i alcohol yn ddigonol. Nid oedd canlyniadau’r carcharorion yn ddigon da yn erbyn y prawf 
carchar iach hwn.  

Prif argymhelliad 
Dylai’r rheolwyr sicrhau bod gwaith trwyadl a chyd-drefnus yn digwydd er mwyn mynd i’r afael ag 
argaeledd cyffuriau yn y carchar. Dylid rhoi cynllun gweithredu manwl ar waith er mwyn lleihau’r 
cyflenwad ac integreiddio’r cynllun hwnnw i’r strategaeth gyffuriau. (S44) 
Cyflawnwyd 

Argymhellion 
Dylid dal carcharorion yng nghelloedd y llys am y cyfnod byrraf bosibl. (1.4) 
Heb ei gyflawni  
 
Dylid rhoi cyfnod cynefino effeithiol i bob carcharor sydd angen un er mwyn eu paratoi ar gyfer bywyd 
yn y carchar. (1.12) 
Cyflawnwyd 
 
Dylid ymchwilio i ganfyddiad negyddol y carcharorion o’u diogelwch a gweithredu ar ganfyddiadau’r 
ymchwil. (1.17) 
Cyflawnwyd 
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Dylid rhoi systemau effeithiol ar waith er mwyn monitro bwlïod a chynorthwyo’r dioddefwyr. (1.18) 
Cyflawnwyd  
 
Dylai’r arweinwyr gofal iechyd a gwarchodaeth ddiogel weithredu’r holl argymhellion o ymchwiliadau’r 
Ombwdsmon Carchardai a Phrawf i farwolaeth yn y ddalfa yn ddi-oed. (1.22) 
Heb ei gyflawni 
 
Dylai tîm o staff amlddisgyblaethol fynychu adolygiadau achos asesu, gofal yn y ddalfa, a gwaith tîm 
(ACCT) (1.23) 
Heb ei gyflawni 
 
Dylai carcharorion sydd mewn argyfwng allu siarad gyda Gwrandäwr ar unrhyw adeg. (1.24) 
Heb ei gyflawni 
 
Dylai’r carchar a’r bwrdd diogelu oedolion lleol ddatblygu polisïau a gweithdrefnau diogelu effeithiol. 
(1.27) 
Wedi’i gyflawni’n rhannol 
 
Dylai noeth-chwiliad fod yn gymesur â’r risgiau a gyflwynir a dylai chwiliadau sy’n seiliedig ar wybodaeth 
ddigwydd yn ddi-oed ac yn ddarostyngedig i wiriadau gan y rheolwyr. (1.36) 
Cyflawnwyd 
 
Dim ond ar gyfer digwyddiadau cysylltiedig ag ymweliadau y dylid defnyddio ymweliadau caeedig. (1.37) 
Cyflawnwyd 
 
Dylid rhoi cymorth i garcharorion ar lefel sylfaenol y cynllun cymhellion a breintiau i wella eu 
hymddygiad er mwyn iddynt allu symud ymlaen i’r lefel safonol. (1.41) 
Cyflawnwyd 
 
Dylai gwaith papur sy’n ymwneud â defnyddio grym gael ei gwblhau’n drylwyr a chael ei reoli’n fanwl. 
(1.45) 
Cyflawnwyd 
 
Dylid defnyddio gwybodaeth ynglŷn â thueddiadau a phatrymau mewn modd strategol er mwyn helpu i 
leihau’r grym a defnyddir. (1.46) 
Cyflawnwyd 
 
Dylai’r celloedd a’r mannau cymunedol yn yr uned wahanu fod yn lân ac mewn cyflwr da. (1.50) 
Cyflawnwyd 
 
Dylai’r holl garcharorion arhosiad hirach gael cynlluniau rheoli er mwyn sicrhau bod eu hanghenion yn 
cael eu diwallu ac er mwyn atal dirywiad seicolegol. (1.51) 
Cyflawnwyd 
 
Dylai’r holl garcharorion sy’n cael eu dal ar wahân gael radio, oni bai fod asesiad risg unigolyn yn nodi 
fel arall. (1.52) 
Cyflawnwyd 
 
Dylai ymyriadau gwaith grŵp fod yn agored i garcharorion, waeth pa ran o’r carchar y maent yn cael eu 
dal. Dylid datblygu’r amrywiaeth o wasanaethau cymorth ar gyfer camddefnyddio sylweddau, a dylai 
gynnwys grwpiau cymorth ar y cyd. (1.58) 
Cyflawnwyd yn rhannol 
 
Dylai carcharorion sy’n dadwenwyno yn sgil rhoi’r gorau i sylweddau, yn enwedig alcohol, gael eu lleoli 
yn y ganolfan gofal iechyd a chael eu monitro a’u goruchwylio’n briodol am 24 awr y dydd. (1.59) 
Cyflawnwyd yn rhannol 
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Parch  
Caiff carcharorion eu trin â pharch i’w hurddas fel pobl. 
 

Yn yr arolygiad diwethaf, yn 2016, roedd safon y gwaith cynnal a chadw a glendid yr unedau preswyl yn 
amrywio o ddigonol i wael. Roedd gormod o garcharorion nad oeddent yn cael pethau angenrheidiol megis 
dillad glân ac roedd diffyg cyfleusterau sylfaenol yn y celloedd yn aml. Roedd y berthynas rhwng y staff a’r 
carcharorion yn dda ac yn un o gryfderau’r sefydliad. Roedd cymheiriaid cefnogol hefyd yn rhoi cymorth 
effeithiol. Roedd cydraddoldeb ac amrywiaeth yn cael ei reoli’n wan ac nid oedd digon yn cael ei wneud i 
adnabod a diwallu anghenion grwpiau amrywiol. Roedd darpariaeth crefydd yn dda. Rheolwyd cwynion yn dda. 
Roedd y gwasanaethau iechyd yn eithaf da ar y cyfan, ond nid oedd y gwasanaethau iechyd meddwl yn ateb 
lefel uchel yr angen. Roedd ansawdd y bwyd yn rhesymol. Nid oedd canlyniadau’r carcharorion yn ddigon da yn 
erbyn prawf carchardai iach.  

Prif argymhellion 
Dylid rhoi cyfarpar priodol yn y celloedd; llenni, sgriniau toiled, cabinetau y gellir eu cloi a matresi . 
Dylid gwyntyllu’r celloedd a’r cawodydd yn briodol. Dylai’r carcharorion allu cael cyflenwad rheolaidd 
o ddillad a dillad gwely glân. (S45) 
Cyflawnwyd 
 
Drwy arolygiaeth y llywodraethwyr a’r rheolwyr o amrywiaeth, dylid sicrhau bod anghenion yr holl 
garcharorion sydd â nodweddion gwarchodedig yn cael eu cofnodi, eu hasesu a’u diwallu, a bod 
tystiolaeth o wahaniaethu potensial yn cael sylw’n ddi-oed. (S46) 
Heb ei gyflawni 

Argymhellion 
Ni ddylid rhoi dau garcharor mewn cell a gynlluniwyd ar gyfer un carcharor. (2.7) 
Heb ei gyflawni 
 
Dylai’r rheolwyr sicrhau bod ceisiadau’n cael eu trin yn ddi-oed ac yn effeithiol. (2.8) 
Heb ei gyflawni  
 
Dylid cynnal fforymau ymgynghori effeithiol rheolaidd gyda charcharorion. (2.12) 
Cyflawnwyd  
 
Dylid defnyddio gwasanaeth cyfieithu proffesiynol pan fo angen cywirdeb neu gyfrinachedd. (2.25) 
Cyflawnwyd 
 
Dylid ymchwilio i’r rhesymau am ganfyddiad gwael carcharorion o weithgaredd crefyddol a gweithredu 
ar y canfyddiadau. (2.30) 
Cyflawnwyd  
 
Dylai’r carcharorion allu mynychu gwasanaethau crefyddol mewn cyfleusterau sydd wedi eu gwyntyllu’n 
dda, sydd â digon o le, ac sydd wedi eu haddurno a’u dodrefnu’n briodol. (2.31) 
Cyflawnwyd 
 
Dylai carcharorion allu cael cyngor cyfreithiol effeithiol yn rhwydd. (2.35) 
Heb ei gyflawni 
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Dylai’r bwrdd partneriaeth iechyd lunio cynllun er mwyn mynd i’r afael â’r lleithder yn y ganolfan 
iechyd, y diffyg lle ar gyfer therapi iechyd meddwl, ystafelloedd aros digroeso, a’r angen am waith 
adnewyddu yn yr ystafelloedd triniaeth yr adain. (2.46) 
Cyflawnwyd 
 
Dylai system gwynion iechyd gadw cyfrinachedd meddygol. (2.47) 
Cyflawnwyd 
 
Dim ond cleifion ag anghenion clinigol a ddylai aros ar yr uned cleifion preswyl. Dylai ei swyddogaeth 
a’r meini prawf eithrio gael eu diffinio’n glir, eu cytuno a’u monitro gan fwrdd partneriaeth iechyd y 
carchar. (2.53) 
Heb ei gyflawni 
 
Dylai fod gan garcharorion fan diogel i storio meddyginiaeth sydd yn eu meddiant a dylid cynnal 
gwiriadau systematig. (2.62) 
Heb ei gyflawni 
 
Dylid rhoi pob meddyginiaeth ar adeg briodol yn ôl cyfarwyddiadau’r sawl sy’n rhoi’r presgripsiwn er 
mwyn sicrhau’r effaith therapiwtig orau. Dylai cofnodion gweinyddu’r feddyginiaeth fod yn gywir ac yn 
gyflawn. (2.63) 
Heb ei gyflawni  
 
Dylid adolygu’r defnydd o stoc gyffredinol er mwyn annog defnyddio meddyginiaeth ag enw’r claf arni 
pan fo modd. (2.64) 
Heb ei gyflawni 
 
Dylid ehangu ystod y cyfarwyddiadau grŵp cleifion er mwyn osgoi ymgynghoriadau diangen gyda’r 
meddyg. Dylai’r nyrsys fod wedi eu hyfforddi i’w defnyddio er mwyn sicrhau bod y gweithdrefnau’n 
cael eu dilyn yn gywir. (2.65)  
Cyflawnwyd 
 
Dylid gweithredu model gwasanaeth iechyd meddwl sy’n gallu diwallu anghenion iechyd emosiynol a 
meddyliol y boblogaeth. (2.75) 
Heb ei gyflawni 
 
Dylai bob aelod o staff mewn swyddi cyswllt â charcharorion dderbyn hyfforddiant ymwybyddiaeth 
iechyd meddwl. (2.76) 
Heb ei gyflawni 
 
Dylai trosglwyddiadau i wasanaethau iechyd meddwl o dan y Ddeddf Iechyd Meddwl ddigwydd yn ddi-
oed. (2.77) 
Heb ei gyflawni 
 
Dylai carcharorion sy’n gweithio yn y ceginau gael astudio ar gyfer cymhwyster galwedigaethol 
cenedlaethol mewn arlwyo. (2.81) 
Cyflawnwyd  
 
Dylai carcharorion allu prynu a derbyn eitemau o fewn 24 awr ar ôl cyrraedd. (2.83) 
Heb ei gyflawni  
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Gweithgaredd i bwrpas  
Gall carcharorion gymryd rhan mewn gweithgareddau sy’n debygol o fod o fudd 
iddynt, a disgwylir iddynt wneud hynny. 
 

Yn yr arolygiad diwethaf, yn 2016, roedd trefniadau dros-dro diweddar wedi bod yn effeithiol er mwyn cynyddu 
natur ragweladwy’r drefn, ond roedd yr amser a dreuliwyd allan o’r gell yn rhy fyr. Roedd rheolaeth strategol o 
ddarpariaeth gweithgareddau’n dda. Roedd amrywiaeth a graddau’r gweithgareddau’n dda iawn ac yn diwallu 
anghenion mwyafrif y carcharorion. Roedd bron bob un o’r carcharorion yn cymryd rhan mewn rhyw fath o 
weithgaredd am ran o’r amser. Roedd yr addysgu, y dysgu a’r cyflawniadau’n dda ar y cyfan. Roedd y 
ddarpariaeth llyfrgell yn rhesymol ond roedd mynediad iddi wedi ei gyfyngu. Roedd darpariaeth addysg gorfforol 
yn ateb anghenion mwyafrif y carcharorion. Roedd canlyniadau’r carcharorion yn eithaf da yn erbyn y prawf 
carchar iach hwn.  

Prif argymhellion 
Dylai’r carcharorion dreulio’r diwrnod gwaith allan o’u celloedd, a chael manteisio ar weithgaredd a 
chymdeithasu pwrpasol. Dylent hefyd gael amser ar gyfer eu hanghenion domestig ac o leiaf awr y dydd 
o ymarfer corff yn yr awyr agored. (S47) 
Cyflawnwyd yn rhannol 

Argymhellion 
Dylai’r system reoli gwybodaeth am ddysgu a sgiliau fesur perfformiad yr holl garcharorion a’r staff. 
(3.11) 
Cyflawnwyd 
 
Dylid gwerthuso effaith dysgu a sgiliau ar ymddygiad troseddol carcharorion a’u cyflogadwyedd ar ôl 
iddynt adael y carchar. (3.12) 
Cyflawnwyd yn rhannol 
 
Dylai’r holl garcharorion gael mynediad cyfartal i’r llyfrgell. (3.33) 
Cyflawnwyd  
 
Dylid trefnu sesiynau ymarfer corff penodol ar gyfer carcharorion sydd ag anableddau. (3.40) 
Cyflawnwyd 
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Ailsefydlu 
Caiff carcharorion eu paratoi ar gyfer eu rhyddhau i’r gymuned a chânt gymorth 
effeithiol er mwyn lleihau’r tebygolrwydd o aildroseddu. 
 

Yn yr arolygiad diwethaf, yn 2016, roedd goruchwyliaeth strategol y gwaith ailsefydlu yn rhesymol. Roedd y 
gwaith o reoli troseddwyr yn amrywiol ac roedd traws-leoliad goruchwylwyr y troseddwyr yn cyfyngu ar yr hyn 
y gellid ei gyflawni. Roedd darpariaeth y cwmni adsefydlu cymunedol oedd ar gael er mwyn diwallu anghenion 
ailsefydlu nifer fawr o’r carcharorion arhosiad byr yn dda. Roedd gwaith diogelu’r cyhoedd yn gadarn. Roedd 
gormod o asesiadau cyrffyw cyfyngu i’r cartref a chategoreiddio yn cael eu gohirio oherwydd prinder staff. 
Roedd gwasanaethau llety’n dda. Ac eithrio rhai, roedd y trefniadau ymweld yn ddigonol ac roedd gwaith 
gwych yn cael ei wneud er mwyn hybu cysylltiadau teuluol. Roedd canlyniadau’r carcharorion yn eithaf da yn 
erbyn y prawf carchardai iach hwn.  

Argymhellion 
Dylai pob aelod o staff ailsefydlu weithio mewn cydweithrediad a, chyhyd ag y bo modd, weithio yn 
agos at ei gilydd, er mwyn sicrhau’r canlyniadau gorau er mwyn lleihau’r risg bod carcharorion yn 
aildroseddu. (4.5) 
Cyflawnwyd  
 
Dylai tîm digyfnewid o oruchwylwyr troseddwyr, digon i ateb yr angen, wneud y gwaith craidd o 
asesu carcharorion a chynllunio i safon ddibynadwy. (4.10) 
Cyflawnwyd  
 
Dylai’r pwyllgor rheoli risg rhyngadrannol lywodraethu systemau a phrosesau diogelu’r cyhoedd, yn 
unol â’r polisi cyhoeddedig. (4.13) 
Heb ei gyflawni 
 
Ni ddylid dal carcharorion sy’n cael eu carcharu er mwyn amddiffyn y cyhoedd (IPP) yng Ngharchar ei 
Mawrhydi Caerdydd oni bai bod cyfleoedd clir i weithio ar leihau’r perygl o aildroseddu. (4.17) 
Heb ei gyflawni 
 
Dylai fod gan y Cwmni Ailsefydlu Cymunedol (CRC) gysylltiadau effeithiol â chyflogwyr a sefydliadau 
addysg bellach er mwyn cefnogi’r carcharorion wrth eu rhyddhau. (4.24) 
Cyflawnwyd  
 
Dylid rhoi cymorth i garcharorion wneud cais i agor cyfrif banc. (4.28) 
Cyflawnwyd  
 
Dylai’r mannau aros i garcharorion fod yn lân a chael eu cynnal a’u cadw’n briodol. (4.33) 
Cyflawnwyd 
 
Dylai fod gan y carchar gynllun cydlynol ac ymarferol i gyflwyno rhaglenni sy’n briodol i’w boblogaeth, 
ac sy’n diwallu’r anghenion canfyddedig. (4.36) 
Heb ei gyflawni  
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Atodiad III: Proffil poblogaeth y carchar 
Sylwer os gwelwch yn dda: Darparwyd y ffigyrau canlynol gan y sefydliad a’r sefydliad sy’n gyfrifol am unrhyw 
wallau. 
 
Dadansoddiad o’r boblogaeth yn ôl:   
Statws 18–20 oed 21 a hŷn % 
Wedi’i ddedfrydu 6 380 53.2 
Wedi’i alw’n ôl 2 89 12.6 
Wedi’i gollfarnu ond heb ei 
ddedfrydu 

14 95 15 

Ar remánd 5 126 18.1 
Carcharorion sifil 0 2 0.3 
Carcharorion     
 Cyfanswm 28 697  

 
Dedfryd 18–20 oed 21 a hŷn % 
Heb ei ddedfrydu 21 232 36.8 
Llai na 6 mis 1 126 17.5 
6 mis i lai na 12 mis 1 77 10.8 
12 mis i lai na 2 flynedd 1 87 12.1 
2 flynedd i lai na 4 blynedd 3 78 11.2 
4 blynedd i lai na 10 mlynedd 1 50 7.0 
10 mlynedd a mwy (nid bywyd) 0 10 1.4 
ISPP (dedfryd amhenodol er 
mwyn diogelu’r cyhoedd) 

0 14 1.9 

Bywyd 0 23 5.1 
Cyfanswm 28 697  

 
Oed Nifer y carcharorion % 
Nodwch yr oed lleiaf yma: 18  
O dan 21 oed 28 3.9 
21 i 29 oed 239 33.0 
30 i 39 oed 283 39.0 
40 i 49 oed 126 17.4 
50 i 59 oed 43 5.9 
60 i 69 oed 4 0.6 
70 oed a hŷn 2 0.3 
Nodwch yr oed mwyaf yma: 75  
Cyfanswm 725  

 
Cenedligrwydd 18–20 oed 21 a hŷn % 
Prydeinig 26 638 91.6 
Gwladolion tramor 1 54 7.6 
Heb nodi 1 5 0.8 
Cyfanswm 28 697  
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Categori diogelwch 18–20 oed 21 a hŷn % 
Heb ei ddedfrydu, dim categori 19 207 31.2 
Wedi’i ddedfrydu, dim categori 1 31 4.4 
Categori A    
Categori B 0 40 5.5 
Categori C 1 407 56.3 
Categori D 0 11 1.5 
Arall 7 1 1.1 
Cyfanswm 28 697  

 
Ethnigrwydd 18–20 oed 21 a hŷn % 
Gwyn    
     Prydeinig 23 559 80.3 
     Gwyddelig 0 2 0.3 
     Sipsi/Teithiwr Gwyddelig  0 8 1.1 
     Gwyn arall 0 12 1.7 
    
Cymysg    
     Gwyn a du Caribïaidd 0 8 1.1 
     Gwyn a du Affricanaidd 1 3 0.6 
     Gwyn ac Asiaidd 0 5 0.7 
     Cymysg arall 0 13 1.8 
    
Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig    
     Indiaidd 0 7 1.0 
     Pacistanaidd 0 6 0.8 
     Bangladeshaidd 1 2 0.4 
     Tsieineaidd  0 1 0.1 
     Asiaidd arall 1 12 1.8 
    
Du neu ddu Prydeinig    
     Caribïaidd 1 17 2.5 
     Affricanaidd 1 15 2.2 
     Du arall 0 8 1.1 
    
Grŵp ethnig arall    
      Arabaidd 0 2 0.3 
     Grŵp ethnig arall 0 7 1.0 
    
Heb nodi 0 10 1.4 
Cyfanswm 28 697  
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Crefydd 18–20 oed 21 a hŷn % 
Bedyddiwr 0 0  
Eglwys Lloegr 0 27 3.7 
Yr Eglwys Gatholig 0 70 9.7 
Enwadau Cristnogol Eraill  2 125 17.5 
Mwslimaidd 3 76 10.9 
Sicaidd 0 1 0.1 
Hindŵaidd 0 3 0.4 
Bwdhaidd 1 6 1 
Iddewig 0 1 0.1 
Arall 0 9 0.7 
Dim crefydd 22 379 55.3 
Cyfanswm 28 697  

 
Demograffeg arall 18–20 oed 21 a hŷn % 
Cyn-filwyr (y lluoedd arfog) 0 8  
    
Cyfanswm 0 8 0.1 

 
Carcharorion a ddedfrydwyd yn unig  
Hyd arhosiad 18–20 oed 21 a hŷn 
 Rhif % Rhif % 
Llai na 1 mis 5 0.7 140 19.3 
1 mis i 3 mis 1 0.1 180 24.8 
3 mis i 6 mis 1 0.1 71 9.8 
6 mis i flwyddyn 0 0 45 6.2 
Blwyddyn i 2 flynedd 0 0 21 2.9 
2 i 4 blynedd 0 0 7 1.0 
4 blynedd neu fwy 0 0 1 0.1 
Cyfanswm 7 1 465 64.1 

 
Carcharorion heb eu dedfrydu yn unig  
Hyd arhosiad 18–20 oed 21 a hŷn 
 Rhif % Rhif % 
Llai na mis 7 2.8 93 36.8 
1 mis i 3 mis 6 2.4 67 26.5 
3 mis i 6 mis 6 2.4 42 16.6 
6 mis i flwyddyn 2 0.8 28 11.1 
Blwyddyn i 2 flynedd 0 0 2 0.8 
2 flynedd i 4 blynedd 0 0 0 0 
4 blynedd neu fwy 0 0 0 0 
Cyfanswm 21 2.9 232 32 
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Atodiad IV: Methodoleg yr arolwg o garcharorion a’r 
canlyniadau 

Methodoleg yr arolwg o garcharorion 
Cynhelir arolwg cynrychioliadol o garcharorion ar gychwyn pob arolygiad. Mae canlyniadau’r arolwg 
yn cyfrannu at sylfaen dystiolaeth yr arolygiad. 
 
Mae ymchwilwyr Arolygiaeth Carchardai Ei Mawrhydi wedi datblygu holiadur hunanlenwi i gefnogi 
Disgwyliadau Arolygiaeth Carchardai Ei Mawrhydi. Mae’r holiadur yn cynnwys cwestiynau 
strwythuredig sy’n edrych ar ‘siwrnai’ y carcharor, o’i dderbyn i’w ryddhau, ynghyd â chwestiynau 
demograffig a chefndirol sy’n ein galluogi i gymharu ymatebion gan wahanol is-grwpiau o boblogaeth y 
carchar. Gofynnir tri chwestiwn agored hefyd ar ddiwedd yr holiadur sy’n rhoi cyfle i’r carcharorion 
fynegi, yn eu geiriau eu hunain, eu barn ynglŷn ag elfennau cadarnhaol a negyddol y carchar.16  
 
Mae’r holiadur ar gael mewn 14 o ieithoedd a gellir ei ateb drwy wasanaeth cyfieithu dros y ffôn 
hefyd os oes angen.  
 
Cafodd yr holiadur ei ddiwygio yn ystod 2016-17 mewn ymgynghoriad â’r arolygwyr a’r carcharorion. 
Mae’r fersiwn bresennol wedi bod yn cael ei defnyddio ers mis Medi 2017.  

Samplo 
Ar ddiwrnod yr arolwg, caiff sampl haenedig ei ddewis ar hap gan Arolygaeth Carchardai Ei 
Mawrhydi. Daw’r sampl o argraffiad P-NOMIS o boblogaeth y carchar sydd wedi ei threfnu yn ôl 
lleoliad cell. Gan ddefnyddio cyfrifiad pŵer, cyfrifa ymchwilwyr Arolygaeth Carchardai Ei Mawrhydi 
faint y sampl lleiaf sydd ei angen er mwyn sicrhau bod modd cyffredinoli canfyddiadau’r arolwg i 
boblogaeth gyfan y sefydliad.17 

Dosbarthu a chasglu holiaduron 
Mae ymchwilwyr Arolygiaeth Carchardai Ei Mawrhydi yn dosbarthu ac yn casglu’r holiaduron yn 
bersonol. Caiff pwrpas yr holiadur ei egluro a rhoddir sicrwydd ei fod yn gyfrinachol ac yn anhysbys 
er mwyn i’r carcharorion gael rhoi caniatâd gwybodus i gymryd rhan. 18 Rhoddir gwybod i’r 
carcharorion mai eu dewis hwy yw gwirfoddoli i gymryd rhan yn yr arolwg; ni chofnodir 
gwrthodiadau ond ni ddewisir sampl yn eu lle. Bydd y rhai sy’n cymryd rhan yn cael amlen i selio’r 
holiadur ynddi ar ôl ei lenwi a rhoddir gwybod iddynt pa bryd y byddwn yn dod i’w chasglu. Gwneir 
trefniadau er mwyn gweinyddu’r holiadur drwy gyfweliad wyneb yn wyneb gydag ymatebwyr sy’n rhoi 
gwybod eu bod yn cael anawsterau llythrennedd.  

Ymateb i’r arolwg 
Ar adeg yr arolwg a gynhaliwyd ar 15 Gorffennaf 2019, 748 oedd poblogaeth y carcharorion yng 
Ngharchar Ei Mawrhydi Caerdydd. Gan ddefnyddio’r dull samplo a ddisgrifir uchod, dosbarthwyd 
holiaduron i 212 o garcharorion. Derbyniwyd cyfanswm o 190 o holiaduron wedi eu llenwi, cyfradd 
ymateb o 90%. Roedd hyn yn cynnwys dau holiadur a gafodd eu llenwi drwy gyfweliadau wyneb yn 
wyneb. Gwrthododd naw carcharor gymryd rhan yn yr arolwg ac roedd 13 o’r holiaduron yn rai na 
chafodd eu dychwelyd neu a gafodd eu dychwelyd yn wag. 

                                                                                                                                                                      
16 Cynhelir dadansoddiad ansoddol o’r sylwadau ysgrifenedig hyn gan ymchwilwyr Arolygaeth Carchardai Ei Mawrhydi a’i 

ddefnyddio gan yr arolygwyr.  
17 Cyfwng hyder o 95% a gwall samplo o 7%. Mae’r fformiwla’n rhagdybio cyfradd ymateb o 75% (65% mewn sefydliadau 

agored). 
18 I gael mwy o wybodaeth am yr egwyddorion moesegol sy’n sail i fethodoleg ein harolwg, darllenwch ein hegwyddorion 

moesegol ar gyfer gweithgareddau ymchwil, y gellir eu lawrlwytho o wefan Arolygiaeth Carchardai Ei Mawrhydi 
http://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmiprisons/about-our-inspections/ 
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Canlyniadau’r arolwg a dadansoddiad 
Ar y tudalennau canlynol, cyflwynwn ganlyniadau llawn yr arolwg cyn cyflwyno amrywiol 
ddadansoddiadau cymharol ar gyfer Arolygaeth Carchardai Ei Mawrhydi. Ar gyfer dadansoddiadau’r 
cymharydd, ailffurfiwyd bob cwestiwn i fformat ‘ie/na’ a chafodd yr ymatebion cadarnhaol eu 
cymharu.19 Mae’r ymatebion coll wedi eu heithrio o bob dadansoddiad, ac i rai cwestiynau, adroddir 
am ymatebion o is-grŵp o’r sampl (fel y dynodir yn y data).  

Canlyniadau llawn yr arolwg  
Darperir dadansoddiad llawn o’r ymatebion i bob cwestiwn. Mae’r canrannau wedi eu talgrynnu ac 
felly mae’n bosibl na fyddant yn adio i roi 100%. 

Ymatebion o Garchardai Ei Mawrhydi Caerdydd20 o’u cymharu ag ymatebion o arolygon 
eraill Arolygiaeth Carchardai Ei Mawrhydi21 
• Ymatebion arolwg Carchar Ei Mawrhydi Caerdydd yn 2019 o’u cymharu ag ymatebion carchardai 

lleol eraill sydd wedi cael eu harolygu ers mis Medi 2017. 
• Ymatebion arolwg Carchar Ei Mawrhydi Caerdydd yn 2019 o’u cymharu ag ymatebion arolwg 

Carchar Ei Mawrhydi Caerdydd yn 2016.  

Cymhariaeth rhwng is-boblogaethau carcharorion Carchar ei Mawrhydi Caerdydd22 
• Ymatebion carcharorion du neu leiafrif ethnig o’u cymharu ag ymatebion carcharorion gwyn. 
• Ymatebion carcharorion Mwslimaidd o’u cymharu ag ymatebion carcharorion nad ydynt yn 

Fwslimaidd. 
• Ymatebion carcharorion anabl o’u cymharu ag ymatebion y rhai nad oes ganddynt anabledd.  
• Ymatebion carcharorion sydd â phroblemau iechyd meddwl o’u cymharu ag ymatebion y rhai nad 

oes ganddynt broblemau iechyd meddwl. 
• Ymatebion carcharorion 25 oed ac iau o’u cymharu ag ymatebion y rhai sydd dros 25 oed. 
 
Sylwer os gwelwch yn dda mai dim ond pan fo digon o ymatebion ym mhob is-grŵp y cynhelir 
dadansoddiad cymharol o ymatebion y carchar.23 
 
Yn y dadansoddiadau cymharol; tynnir sylw at y gwahaniaethau sy’n ystadegol arwyddocaol drwy eu 
lliwio.24 Mae’r canlyniadau sydd gryn dipyn yn fwy cadarnhaol yn cael eu dangos yn wyrdd ac mae’r 
canlyniadau sydd gryn dipyn yn fwy negyddol yn cael eu dangos yn las. Mae oren wedi ei ddefnyddio i 
ddangos gwahaniaeth ystadegol sylweddol yn y demograffig neu fanylion cefndirol eraill. Os nad oes 
unrhyw liw, nid yw’r gwahaniaeth rhwng y ddau ganlyniad yn ystadegol arwyddocaol a gallai fod wedi 
digwydd ar hap. Mae llwyd yn dangos nad oes data cymharol dilys ar gyfer y cwestiwn hwnnw. 
 
Caiff cwestiynau sydd wedi eu hidlo eu mewnoli a rhoddir eglurhad o’r modd y maent wedi eu hidlo 
o’u blaenau mewn llythrennau italig. Mewn dadansoddiadau cymharol, mae’r canrannau ar gyfer y 
cwestiynau sydd wedi eu hidlo yn cyfeirio at nifer yr ymatebwyr sydd wedi eu hidlo i’r cwestiwn 

                                                                                                                                                                      
19 Defnyddio prawf Chi-square (neu brawf manwl Fisher os oes llai na phump ymateb mewn grŵp). 
20 Gallai’r canrannau a ddangosir yn y dadansoddiad llawn fod rhywfaint yn wahanol i’r rhai a ddangosir yn y 

dadansoddiadau cymharol. Y rheswm am hyn yw bod y data wedi ei bwysoli er mwyn sicrhau bod sefydliadau’n cael eu 
cymharu ar sail ystadegol ddilys. 

21 Cynhelir y dadansoddiadau ar ddata a gaiff ei grynhoi o bob un o gwestiynau’r arolwg. Gan ein bod yn defnyddio fersiwn 
newydd o’r holiadur ers mis Medi 2017, nid oes data cymharydd cyflawn ar gael hyd yn hyn ar gyfer yr holl gwestiynau. 

22 Caiff y dadansoddiadau hyn eu gwneud ar ddata cryno o rai o gwestiynau’r arolwg yn unig.  
23 Lleiafswm o 10 ymateb y mae’n rhaid iddynt hefyd gynrychioli o leiaf 10% o’r ymateb cyfan.  
24 Gwahaniaeth ystadegol arwyddocaol rhwng y ddwy sampl yw un sy'n annhebygol o fod wedi digwydd ar hap yn unig, a 

gellir rhagdybio felly ei fod yn cynrychioli gwahaniaeth gwirioneddol rhwng y ddwy boblogaeth. Er mwyn addasu 
gwerthoedd-p yn briodol yng ngoleuni amryfal brofion, ystyrir bod p<0.01 yn ystadegol arwyddocaol ar gyfer yr holl 
gymariaethau. Golyga hyn mai siawns o 1% yn unig sydd o wahaniaeth yn digwydd ar hap.  
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hwnnw. Ar gyfer y cwestiynau eraill i gyd, mae’r canran yn cyfeirio at gyfanswm yr ymatebion dilys i’r 
cwestiwn hwnnw.  
 

Arolwg 
 Gwybodaeth gefndirol  

 
1.1 Ar ba adain neu floc ydych chi’n byw arno ar hyn o bryd? 
  Adain A ..............................................................................................................................    49 (26%) 
  Adain B ..............................................................................................................................    43 (23%) 
  Adain C ..............................................................................................................................    16 (8%) 
  Adain D..............................................................................................................................    15 (8%) 
  Adain E ...............................................................................................................................    22 (12%) 
  Adain F ...............................................................................................................................    38 (20%) 
  Uned arwahanol ..............................................................................................................    1 (1%) 
  Uned gofal iechyd ............................................................................................................    6 (3%) 

 
1.2 Faint yw eich oed? 
  O dan 21 ..........................................................................................................................    9 (5%)  
  21 - 25 ...............................................................................................................................    28 (15%)  
  26 - 29 ...............................................................................................................................    31 (16%)  
  30 - 39 ...............................................................................................................................    75 (40%)  
  40 - 49 ...............................................................................................................................    33 (18%)  
  50 - 59 ...............................................................................................................................    11 (6%)  
  60 - 69 ...............................................................................................................................    0 (0%)  
  70 a throsodd ..................................................................................................................    1 (1%)  

 
1.3 Beth yw eich grŵp ethnig?  
  Gwyn - Saesneg/ Cymraeg/ Albanaidd/ Gwyddel/Gwyddeles o Ogledd 

Iwerddon/ Prydeinig ........................................................................................................  
   
134 (72%) 

 

  Gwyn - Gwyddelig ...........................................................................................................    0 (0%)  
  Gwyn – Sipsi neu Deithiwr Gwyddelig .......................................................................    7 (4%)  
  Gwyn – unrhyw gefndir Gwyn arall .............................................................................    4 (2%)  
  Cymysg - Gwyn a Du Caribïaidd ..................................................................................    14 (7%)  
  Cymysg - Gwyn a Du Affricanaidd ...............................................................................    4 (2%)  
  Cymysg - Gwyn ac Asiaidd ............................................................................................    1 (1%)  
  Cymysg – unrhyw gefndir ethnig Cymysg arall .........................................................    4 (2%)  
  Asiaidd/ Asiaidd Prydeinig - Indiaidd ............................................................................    1 (1%)  
  Asiaidd/ Asiaidd Prydeinig - Pacistanaidd ....................................................................    1 (1%)  
  Asiaidd/ Asiaidd Prydeinig – Bangladeshaidd .............................................................    3 (2%)  
  Asiaidd/ Asiaidd Prydeinig - Tsieineaidd .....................................................................    0 (0%)  
  Asiaidd – unrhyw Gefndir Asiaidd arall ......................................................................    2 (1%)  
  Du/ Du Prydeinig - Caribïaidd .......................................................................................    3 (2%)  
  Du/ Du Prydeinig - Affricanaidd  ..................................................................................    4 (2%)  
  Du – unrhyw gefndir Du/ Affricanaidd/ Caribïaidd arall .........................................    2 (1%)  
  Arabaidd .............................................................................................................................    0 (0%)  
  Unrhyw grŵp ethnig arall ...............................................................................................    3 (2%)  

 
1.4 Pa mor hir ydych chi wedi bod yn y carchar? 
  Llai na 6 mis .....................................................................................................................    141 (77%)  
  6 mis neu fwy ..................................................................................................................    43 (23%)  
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1.5 Ydych chi wedi cael eich dedfrydu?  
  Ydw ...................................................................................................................................    93 (50%)  
  Ydw – wedi fy ngalw’n ôl .............................................................................................    33 (18%)  
  Nac ydw – ar remánd neu’n disgwyl dedfryd ..........................................................    59 (32%)  
  Nac ydw – disgwyl allgludiad .......................................................................................    2 (1%)  

 
1.6 Pa mor hir yw eich dedfryd? 
  Llai na 6 mis .....................................................................................................................    41 (22%)  
  6 mis i lai na blwyddyn ..................................................................................................    25 (13%)  
  Blwyddyn i lai na 4 blynedd ..........................................................................................    39 (21%)  
  4 blynedd i lai na 10 blynedd .......................................................................................    12 (6%)  
  10 blynedd neu fwy ........................................................................................................    2 (1%)  
  IPP (dedfryd amhenodol er mwyn diogelu’r cyhoedd) ..........................................    3 (2%)  
  Bywyd ................................................................................................................................    4 (2%)  
  Heb dderbyn dedfryd ar hyn o bryd ..........................................................................    61 (33%)  

 
 Cyrraedd a derbyniad  

 
2.1 Gawsoch chi wybodaeth gyfredol ynglŷn â’r carchar hwn cyn i chi gyrraedd? 
  Do ..................................................................................................................................    30 (16%)  
  Naddo ...........................................................................................................................    139 (75%)  
  Ddim yn cofio .............................................................................................................    16 (9%)  

 
2.2 Wrth gyrraedd y carchar, faint o amser y gwnaethoch chi ei dreulio yn y dderbynfa? 
  Llai na 2 awr ....................................................................................................................    100 (54%)  
  2 awr neu fwy .................................................................................................................    79 (43%)  
  Ddim yn cofio .................................................................................................................    6 (3%)  

 
2.3 Wrth gael archwiliad yn y dderbynfa, a gafodd hyn ei wneud mewn ffordd barchus? 
  Do ......................................................................................................................................    142 (77%)  
  Naddo ...............................................................................................................................    36 (19%)  
  Ddim yn cofio .................................................................................................................    7 (4%)  

 
2.4 Yn gyffredinol, sut y cawsoch chi eich trin yn y dderbynfa? 
  Yn dda iawn .....................................................................................................................    52 (28%)  
  Yn eithaf da ......................................................................................................................    87 (47%)  
  Yn eithaf drwg .................................................................................................................    30 (16%)  
  Yn ddrwg iawn ................................................................................................................    10 (5%)  
  Ddim yn cofio .................................................................................................................    6 (3%)  

 
2.5 Wrth gyrraedd yma am y tro cyntaf, a gawsoch chi unrhyw broblemau gyda’r canlynol?  
  Problemau yn cael rhifau ffôn ......................................................................................    87 (48%)  
  Cysylltu â theulu .............................................................................................................    65 (36%)  
  Trefnu gofal i blant neu ddibynyddion eraill.............................................................    4 (2%)  
  Cysylltu â chyflogwyr ....................................................................................................    10 (5%)  
  Pryderon cysylltiedig ag arian ......................................................................................    64 (35%)  
  Pryderon cysylltiedig â thai/llety .................................................................................    57 (31%)  
  Teimlo’n isel ....................................................................................................................    91 (50%)  
  Teimladau o hunan-laddiad ..........................................................................................    38 (21%)  
  Problemau iechyd meddwl eraill .................................................................................    71 (39%)  
  Problemau iechyd corfforol .........................................................................................    37 (20%)  
  Problemau cyffuriau neu alcohol (e.e. symptomau diddyfnu) ..............................    69 (38%)  
  Problemau’n cael meddyginiaeth ................................................................................    64 (35%)  
  Angen eich diogelu rhag carcharorion eraill ............................................................    12 (7%)  
  Eiddo ar goll neu wedi’i ohirio ....................................................................................    20 (11%)  
  Problemau eraill ..............................................................................................................    25 (14%)  
  Dim problemau ...............................................................................................................    23 (13%)  
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2.6 A gawsoch chi gymorth gan y staff i ddelio gyda’r problemau hyn wrth i chi gyrraedd? 
  Do ......................................................................................................................................    61 (34%)  
  Naddo ...............................................................................................................................    96 (53%)  
  Dim problemau wrth gyrraedd ...................................................................................    23 (13%)  

 
 Y noson gyntaf a chynefino 

 
3.1 Cyn i chi fynd i’r carchar ar eich noson gyntaf yma, a gawsoch chi gynnig unrhyw rai o’r 

pethau canlynol? 
  Tybaco neu gynhaliaeth nicotîn ...............................................................................    149 (82%)  
  Pethau ymolchi / eitemau sylfaenol eraill ..............................................................    90 (49%)  
  Cawod...........................................................................................................................    94 (52%)  
  Galwad ffôn am ddim ................................................................................................    125 (69%)  
  Rhywbeth i’w fwyta ...................................................................................................    140 (77%)  
  Cyfle i weld rhywun o’r gwasanaeth gofal iechyd ...............................................    111 (61%)  
  Cyfle i siarad â Gwrandäwr neu’r Samariaid .......................................................    53 (29%)  
  Cymorth gan garcharor arall (e.e. mentor cymheiriaid neu gyfaill) ...............    52 (29%)  
  Ddim wedi cael cynnig yr un o’r rhain ..................................................................    5 (3%)  

 
3.2 Ar eich noson gyntaf yn y carchar yma, pa mor lân neu frwnt oedd eich cell? 
  Glân iawn .........................................................................................................................    19 (10%)  
  Eithaf glân .........................................................................................................................    78 (42%)  
  Eithaf brwnt .....................................................................................................................    47 (25%)  
  Brwnt iawn.......................................................................................................................    40 (21%)  
  Ddim yn cofio .................................................................................................................    3 (2%)  

 
3.3 Oeddech chi’n teimlo’n ddiogel ar eich noson gyntaf yma? 
  Oeddwn ............................................................................................................................    139 (75%)  
  Nac oeddwn ....................................................................................................................    44 (24%)  
  Ddim yn cofio .................................................................................................................    2 (1%)  

 
3.4 Yn ystod eich ychydig ddyddiau cyntaf yma, gawsoch chi:  
   Do Naddo Ddim yn 

cofio 
 

  Mynd i siop / ffreutur y carchar?   52 (30%)   118 (67%)   5 (3%)  
  Credyd ffôn PIN am ddim?   129 (70%)   48 (26%)   6 (3%)  
  Rhifau ar eich ffôn PIN?   84 (47%)   87 (49%)   7 (4%)  

 
3.5 A oedd y rhaglen gynefino yn cynnwys popeth roedd angen i chi ei wybod ynglŷn â’r carchar 

hwn? 
  Oedd .................................................................................................................................    80 (43%)  
  Nac oedd ..........................................................................................................................    72 (39%)  
  Ddim wedi dilyn rhaglen gynefino ..............................................................................    34 (18%)  

 
 Ar yr adain 

 
4.1 Ydych chi mewn cell ar eich pen eich hun? 
  Ydw ...............................................................................................................................    57 (30%)  
  Nac ydw, rydw i’n rhannu cell neu ystafell gysgu ...............................................    131 (70%)  

 
4.2 Ydy cloch alw eich cell yn cael ei hateb o fewn 5 munud fel arfer? 
  Ydy .....................................................................................................................................    69 (38%)  
  Nac ydy .............................................................................................................................    97 (53%)  
  Ddim yn gwybod ............................................................................................................    17 (9%)  
  Does dim cloch alw yn fy nghell .................................................................................    0 (0%)  
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4.3 Atebwch y cwestiynau canlynol ynglŷn â’r adain neu’r bloc lle’r ydych chi’n byw ar hyn o 
bryd: 

   Ydw/oes/ydi Na Ddim yn 
gwybod 

 

  Ydych chi’n cael digon o ddillad glân, addas ar gyfer 
yr wythnos fel arfer? 

  97 (53%)   82 (45%)   5 (3%)  

  A oes modd i chi gael cawod bob dydd?   167 (90%)   16 (9%)   3 (2%)  
  Ydych chi’n cael dillad gwely glân bob wythnos?    150 (82%)   28 (15%)   6 (3%)  
  Ydych chi’n cael deunydd glanhau ar gyfer eich cell 

bob wythnos? 
  96 (53%)   80 (44%)   5 (3%)  

  Ydy hi fel arfer yn ddigon tawel i chi allu ymlacio 
neu gysgu yn y nos? 

  98 (55%)   80 (45%)   1 (1%)  

  Os oes angen, a oes modd i chi gael gafael ar eich 
eiddo sydd wedi’i storio? 

  35 (19%)   96 (53%)   49 (27%)  

 
4.4 Fel arfer, pa mor lân neu frwnt yw rhannau cymunedol / cyffredin eich adain neu floc (pen 

grisiau, grisiau, cawodydd yr adain ayb.)? 
  Glân iawn .....................................................................................................................    28 (15%)  
  Eithaf glân .....................................................................................................................    101 (54%)  
  Eithaf brwnt .................................................................................................................    37 (20%)  
  Brwnt iawn...................................................................................................................    20 (11%)  

 
 Bwyd a’r ffreutur 

 
5.1 Sut mae ansawdd y bwyd yn y carchar hwn? 
  Da iawn .............................................................................................................................    10 (5%)  
  Eithaf da ............................................................................................................................    77 (42%)  
  Eithaf drwg .......................................................................................................................    58 (31%)  
  Drwg iawn........................................................................................................................    40 (22%)  

 
5.2 Ydych chi’n cael digon i’w fwyta yn ystod amser bwyd? 
  Bob amser ........................................................................................................................    14 (7%)  
  Y rhan fwyaf o’r amser .................................................................................................    41 (22%)  
  Rhywfaint o’r amser ......................................................................................................    78 (41%)  
  Byth ...................................................................................................................................    55 (29%)  

 
5.3 Ydy’r siop / ffreutur yn gwerthu’r pethau sydd eu hangen arnoch chi? 
  Ydy .....................................................................................................................................    128 (70%)  
  Nac ydy .............................................................................................................................    49 (27%)  
  Ddim yn gwybod ............................................................................................................    7 (4%)  

 
 Perthynas â staff 

 
6.1 Ydy’r rhan fwyaf o’r staff yn eich trin â pharch? 
  Ydyn ..................................................................................................................................    122 (67%)  
  Nac ydyn ..........................................................................................................................    59 (33%)  

 
6.2 A oes unrhyw aelod o staff yma y gallech chi droi ato/ati i gael help gyda phroblem? 
  Oes ....................................................................................................................................    130 (71%)  
  Nac oes .............................................................................................................................    53 (29%)  

 
6.3 Yn yr wythnos ddiwethaf, a oes unrhyw aelod staff wedi gofyn i chi sut mae pethau’n mynd? 
  Oes ................................................................................................................................    75 (41%)  
  Nac oes .........................................................................................................................    110 (59%)  
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6.4 Pa mor gynorthwyol yw eich swyddog personol neu benodol? 
  Cynorthwyol iawn..........................................................................................................    41 (23%)  
  Eithaf cynorthwyol .........................................................................................................    48 (26%)  
  Dim yn gynorthwyol iawn ............................................................................................    21 (12%)  
  Dim yn gynorthwyol o gwbl ........................................................................................    20 (11%)  
  Ddim yn gwybod ............................................................................................................    15 (8%)  
  Does gen i ddim swyddog personol / penodol .......................................................    37 (20%)  

 
6.5 Pa mor aml y byddwch chi’n gweld llywodraethwyr neu gyfarwyddwyr y carchar neu uwch 

reolwyr yn siarad gyda charcharorion? 
  Yn rheolaidd ................................................................................................................    12 (7%)  
  Weithiau .......................................................................................................................    36 (20%)  
  Byth bron .....................................................................................................................    114 (63%)  
  Ddim yn gwybod ........................................................................................................    20 (11%)  

 
6.6 Ydych chi’n teimlo eich bod yn cael eich trin fel unigolyn yn y carchar yma? 
  Ydw ...............................................................................................................................    81 (45%)  
  Nac ydw .......................................................................................................................    100 (55%)  

 
6.7 Ydy’r carchar yn ymgynghori â charcharorion ynglŷn â phethau fel bwyd, y ffreutur, 

materion gofal iechyd neu faterion yn ymwneud â’r adain? 
  Ydy, ac mae pethau weithiau’n newid .......................................................................    25 (14%)  
  Ydy, ond dydy pethau ddim yn newid .......................................................................    45 (24%)  
  Na ......................................................................................................................................    81 (44%)  
  Ddim yn gwybod ............................................................................................................    34 (18%)  

 
 Crefydd 

 
7.1 Beth yw eich crefydd? 
  Dim crefydd .....................................................................................................................    78 (43%)  
  Cristion (yn cynnwys Eglwys Lloegr, Protestaniaeth Gatholig a phob enwad 

Cristnogol arall) ..............................................................................................................  
  70 (38%)  

  Bwdhaidd ..........................................................................................................................    2 (1%)  
  Hindŵ ................................................................................................................................    0 (0%)  
  Iddewig ..............................................................................................................................    0 (0%)  
  Mwslim ..............................................................................................................................    21 (11%)  
  Sîc .......................................................................................................................................    2 (1%)  
  Arall ...................................................................................................................................    10 (5%)  

 
7.2 Ydy eich credoau crefyddol yn cael eu parchu yma? 
  Ydyn ..................................................................................................................................    74 (41%)  
  Nac ydyn ..........................................................................................................................    17 (9%)  
  Ddim yn gwybod ............................................................................................................    13 (7%)  
  Dim yn berthnasol (dim crefydd) ...............................................................................    78 (43%)  

 
7.3 Oes modd i chi siarad yn breifat gyda Chaplan eich crefydd os hoffech chi? 
  Oes ....................................................................................................................................    75 (41%)  
  Nac oes .............................................................................................................................    8 (4%)  
  Ddim yn gwybod ............................................................................................................    21 (12%)  
  Dim yn berthnasol (dim crefydd) ...............................................................................    78 (43%)  
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7.4 Oes modd i chi fynychu gwasanaethau crefyddol, os hoffech chi? 
  Oes ....................................................................................................................................    87 (47%)  
  Nac oes .............................................................................................................................    8 (4%)  
  Ddim yn gwybod ............................................................................................................    11 (6%)  
  Dim yn berthnasol (dim crefydd) ...............................................................................    78 (42%)  

 
 

 Cyswllt gyda theulu a ffrindiau  
 

8.1 Ydy’r staff wedi eich annog i gadw mewn cysylltiad â’ch teulu / ffrindiau? 
  Do ..................................................................................................................................    45 (25%)  
  Naddo ...........................................................................................................................    134 (75%)  

 
8.2 Ydych chi wedi cael unrhyw broblemau’n anfon neu’n derbyn post (llythyrau neu barseli)? 
  Do ..................................................................................................................................    75 (42%)  
  Naddo ...........................................................................................................................    105 (58%)  

 
8.3 Ydych chi’n cael defnyddio’r ffôn bob dydd (os oes gennych chi gredyd)? 
  Ydw ...................................................................................................................................    155 (84%)  
  Nac ydw ...........................................................................................................................    29 (16%)  

 
8.4 Pa mor rhwydd neu anodd yw hi i’ch teulu a’ch ffrindiau gyrraedd yma? 
  Rhwydd iawn ...................................................................................................................    28 (15%)  
  Eithaf rhwydd ..................................................................................................................    71 (39%)  
  Eithaf anodd .....................................................................................................................    36 (20%)  
  Anodd iawn......................................................................................................................    37 (20%)  
  Ddim yn gwybod ............................................................................................................    12 (7%)  

 
8.5 Pa mor aml ydych chi’n cael ymweliadau gan deulu a ffrindiau? 
  Mwy nag unwaith yr wythnos .....................................................................................    9 (5%)  
  Tua unwaith yr wythnos ...............................................................................................    54 (31%)  
  Llai nag unwaith yr wythnos ........................................................................................    49 (28%)  
  Dim yn berthnasol (dim yn cael ymweliadau) .........................................................    65 (37%)  

 
8.6 Ydy’r ymweliadau’n cychwyn ac yn gorffen ar amser fel arfer? 
  Ydyn ..................................................................................................................................    61 (57%)  
  Nac ydyn ..........................................................................................................................    46 (43%)  

 
8.7 Ydy eich ymwelwyr yn cael eu trin â pharch gan y staff? 
  Ydyn ..................................................................................................................................    82 (80%)  
  Nac ydyn ..........................................................................................................................    21 (20%)  

 
 Amser allan o’r gell 

 
9.1 Ydych chi’n gwybod beth yw’r amseroedd datgloi a chloi i fod yn y carchar yma (neu 

amseroedd gwirio’r gofrestr os ydych chi mewn carchar agored)? 
  Ydw, cadwir at yr amseroedd yma fel arfer ............................................................    95 (52%)  
  Ydw, ond ni chadwir at yr amseroedd hyn fel arfer ..............................................    55 (30%)  
  Nac ydw ...........................................................................................................................    33 (18%)  

 
9.2 Faint o amser ydych chi’n ei dreulio allan o’ch cell ar ddiwrnod arferol yn ystod yr wythnos 

(gan gynnwys yr amser a dreulir mewn addysg, gwaith ayb)? 
  Llai na 2 awr ....................................................................................................................    47 (26%)  
  2 i 6 awr ...........................................................................................................................    73 (41%)  
  6 i 10 awr .........................................................................................................................    35 (19%)  
  10 awr neu fwy ...............................................................................................................    10 (6%)  
  Ddim yn gwybod ............................................................................................................    15 (8%)  
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9.3 Faint o amser ydych chi’n ei dreulio allan o’ch cell ar ddydd Sadwrn neu ddydd Sul arferol? 
  Llai na 2 awr ....................................................................................................................    104 (57%)  
  2 i 6 awr ...........................................................................................................................    61 (33%)  
  6 i 10 awr .........................................................................................................................    10 (5%)  
  10 awr neu fwy ...............................................................................................................    0 (0%)  
  Ddim yn gwybod ............................................................................................................    9 (5%)  

 
9.4 Yn ystod sawl diwrnod mewn wythnos arferol y byddwch yn cael cyfle i wneud tasgau 

domestig (cael cawod, glanhau’r gell, defnyddio’r ffôn ayb)? 
  Dim ....................................................................................................................................    4 (2%)  
  1 neu 2 ..............................................................................................................................    29 (16%)  
  3 i 5 ....................................................................................................................................    42 (23%)  
  Mwy na 5 ..........................................................................................................................    92 (51%)  
  Ddim yn gwybod ............................................................................................................    14 (8%)  

 
9.5 Yn ystod sawl diwrnod mewn wythnos arferol y cewch chi gyfnod i gymdeithasu, os 

dymunwch chi? 
  Dim ................................................................................................................................    6 (3%)  
  1 neu 2 ..........................................................................................................................    20 (11%)  
  3 i 5 ................................................................................................................................    35 (19%)  
  Mwy na 5 ......................................................................................................................    104 (57%)  
  Ddim yn gwybod ........................................................................................................    19 (10%)  

 
9.6 Yn ystod sawl diwrnod mewn wythnos arferol y cewch chi fynd allan i gael ymarfer corff, os 

dymunwch chi? 
  Dim ....................................................................................................................................    7 (4%)  
  1 neu 2 ..............................................................................................................................    13 (7%)  
  3 i 5 ....................................................................................................................................    57 (31%)  
  Mwy na 5 ..........................................................................................................................    90 (49%)  
  Ddim yn gwybod ............................................................................................................    15 (8%)  

 
9.7 Pa mor aml yr ydych chi’n mynd i’r gampfa mewn wythnos arferol? 
  Dwywaith yr wythnos neu fwy ...................................................................................    90 (50%)  
  Tua unwaith yr wythnos ...............................................................................................    28 (15%)  
  Llai na unwaith yr wythnos ..........................................................................................    9 (5%)  
  Byth ...................................................................................................................................    54 (30%)  

 
9.8 Pa mor aml yr ydych chi’n mynd i’r llyfrgell mewn wythnos arferol? 
  Dwywaith yr wythnos neu fwy ...................................................................................    16 (9%)  
  Tua unwaith yr wythnos ...............................................................................................    78 (43%)  
  Llai na unwaith yr wythnos ..........................................................................................    36 (20%)  
  Byth ...................................................................................................................................    51 (28%)  

 
9.9 Oes yna ddigon o amrywiaeth o ddeunyddiau i ateb eich anghenion yn y llyfrgell? 
  Oes ....................................................................................................................................    65 (38%)  
  Nac oes .............................................................................................................................    54 (32%)  
  Ddim yn defnyddio’r llyfrgell .......................................................................................    51 (30%)  

 
 Ceisiadau, cwynion a hawliau cyfreithiol 

 
10.1 Ydy hi’n rhwydd i chi wneud cais?? 
  Ydy .....................................................................................................................................    128 (70%)  
  Nac ydy .............................................................................................................................    39 (21%)  
  Ddim yn gwybod ............................................................................................................    17 (9%)  
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10.2 Os ydych chi wedi gwneud unrhyw geisiadau yma, atebwch y cwestiynau isod: 
   Ydyn Nac ydyn Ddim wedi 

gwneud cais 
 

  Ydy ceisiadau’n cael eu trin yn deg fel arfer?   69 (40%)   78 (45%)   25 (15%)  
  Ydy ceisiadau’n cael eu trin o fewn 7 diwrnod fel 

arfer? 
  64 (38%)   80 (47%)   25 (15%)  

 
10.3 Ydy hi’n hawdd gwneud cwyn? 
  Ydy .....................................................................................................................................    102 (55%)  
  Nac ydy .............................................................................................................................    45 (24%)  
  Ddim yn gwybod ............................................................................................................    38 (21%)  

 
10.4 Os ydych chi wedi gwneud unrhyw gwynion yma, atebwch y cwestiynau isod: 
   Ydy Nac ydy Ddim wedi 

cwyno 
 

  Ydy cwynion yn cael eu trin yn deg fel arfer?   24 (14%)   68 (40%)   80 (47%)  
  Ydy cwynion yn cael eu trin o fewn 7 diwrnod fel 

arfer? 
  21 (13%)   66 (40%)   80 (48%)  

 
10.5 Ydych chi wedi eich atal rhag gwneud cwyn yma pan oeddech chi’n dymuno gwneud hynny? 
  Do ......................................................................................................................................    47 (27%)  
  Naddo ...............................................................................................................................    75 (43%)  
  Ddim wedi dymuno gwneud cwyn .............................................................................    53 (30%)  

 
10.6 Yn y carchar hwn, pa mor rwydd neu anodd yw’r canlynol? 
   Rhwydd Anodd Ddim yn 

gwybod 
Dim angen  

  Cyfathrebu gyda’ch cyfreithiwr neu 
gynrychiolydd cyfreithiol? 

  66 (36%)   66 (36%)   34 (19%)   15 (8%)  

  Mynychu ymweliadau cyfreithiol?   95 (54%)   31 (18%)   34 (19%)   15 (9%)  
  Cael gwybodaeth am fechnïaeth?   33 (19%)   64 (37%)   49 (28%)   29 (17%)  

 
10.7 Ydy’r staff yn y carchar hwn wedi agor llythyrau gan eich cyfreithiwr neu gynrychiolydd 

cyfreithiol a chithau ddim yn bresennol? 
  Do ......................................................................................................................................    81 (45%)  
  Naddo ...............................................................................................................................    81 (45%)  
  Ddim wedi cael llythyrau cyfreithiol ..........................................................................    19 (10%)  

 
 Gofal iechyd 

 
11.1 Pa mor rhwydd neu anodd yw gweld y bobl ganlynol? 
   Rhwydd 

iawn 
Eithaf 

rhwydd 
Eithaf anodd Anodd iawn Ddim yn 

gwybod 
 

  Meddyg   12 (7%)   31 (17%)   55 (30%)   62 (34%)   21 (12%)  
  Nyrs   39 (22%)   61 (34%)   35 (20%)   26 (15%)   18 (10%)  
  Deintydd       8 (4%)   16 (9%)   42 (24%)   83 (47%)   29 (16%)  
  Gweithwyr iechyd 

meddwl 
  11 (6%)   22 (12%)   27 (15%)   72 (40%)   46 (26%)  

 
11.2 Beth yw eich barn ar ansawdd gwasanaeth iechyd y bobl ganlynol? 
   Da iawn Eithaf da Eithaf drwg Drwg iawn Ddim yn 

gwybod 
 

  Meddyg   24 (13%)   38 (21%)   29 (16%)   48 (27%)   41 (23%)  
  Nyrs   32 (18%)   55 (31%)   23 (13%)   28 (16%)   40 (22%)  
  Deintydd   12 (7%)   30 (17%)   23 (13%)   46 (26%)   63 (36%)  
  Gweithwyr iechyd 

meddwl 
  18 (10%)   20 (11%)   25 (14%)   41 (23%)   75 (42%)  
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11.3 Oes gennych chi unrhyw broblemau iechyd meddwl? 
  Oes ....................................................................................................................................    119 (65%)  
  Nac oes .............................................................................................................................    63 (35%)  

 
11.4 Ydych chi wedi cael cymorth gyda’ch problemau iechyd meddwl yn y carchar yma? 
  Do ......................................................................................................................................    29 (16%)  
  Naddo ...............................................................................................................................    89 (49%)  
  Does gen i ddim problemau iechyd meddwl ...........................................................    63 (35%)  

 
11.5 Beth yw eich barn ar ansawdd gyffredinol y gwasanaeth iechyd yma? 
  Da iawn .............................................................................................................................    17 (9%)  
  Eithaf da ............................................................................................................................    47 (26%)  
  Eithaf drwg .......................................................................................................................    38 (21%)  
  Drwg iawn........................................................................................................................    49 (27%)  
  Ddim yn gwybod ............................................................................................................    29 (16%)  

 
 Anghenion cymorth eraill 

 
12.1 Ydych chi’n ystyried bod gennych chi anabledd (anghenion corfforol, meddyliol neu ddysgu 

tymor hir sy’n effeithio eich bywyd bob dydd)? 
  Ydw ...............................................................................................................................    80 (43%)  
  Nac ydw .......................................................................................................................    104 (57%)  

 
12.2 Os oes gennych chi anabledd, ydych chi’n cael y cymorth sydd ei angen arnoch? 
  Ydw ...............................................................................................................................    18 (10%)  
  Nac ydw .......................................................................................................................    54 (31%)  
  Does gen i ddim anabledd ........................................................................................    104 (59%)  

 
12.3 Ydych chi wedi bod drwy broses asesu, gofal yn y ddalfa a gwaith tîm (ACCT) yn y carchar 

yma? 
  Do ..................................................................................................................................    44 (24%)  
  Naddo ...........................................................................................................................    136 (76%)  

 
12.4 Os ydych chi wedi bod drwy broses ACCT yn y carchar yma, oeddech chi’n teimlo bod y 

staff yn gofalu amdanoch chi? 
  Oeddwn ........................................................................................................................    18 (10%)  
  Nac oeddwn ................................................................................................................    26 (14%)  
  Ddim wedi bod drwy broses ACCT yn y carchar yma ....................................    136 (76%)  

 
12.5 Pa mor rhwydd neu anodd yw cael siarad gyda Gwrandäwr, os ydych chi angen? 
  Rhwydd iawn ...................................................................................................................    35 (19%)  
  Eithaf rhwydd ..................................................................................................................    41 (23%)  
  Eithaf anodd .....................................................................................................................    20 (11%)  
  Anodd iawn......................................................................................................................    12 (7%)  
  Ddim yn gwybod ............................................................................................................    70 (38%)  
  Dim Gwrandawyr yn y carchar hwn .........................................................................    4 (2%)  

 
 Alcohol a chyffuriau 

 
13.1 Oedd gennych chi broblem alcohol pan ddaethoch chi i’r carchar yma? 
  Oedd .............................................................................................................................    60 (33%)  
  Nac oedd ......................................................................................................................    124 (67%)  
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13.2 Ydych chi wedi cael help gyda’ch problem alcohol yn y carchar yma? 
  Do ..................................................................................................................................    14 (8%)  
  Naddo ...........................................................................................................................    45 (25%)  
  Doedd / does gen i ddim problem alcohol ..........................................................    124 (68%)  

 
13.3 Oedd gennych chi broblem gyffuriau pan ddaethoch chi i’r carchar yma (yn cynnwys 

cyffuriau anghyfreithlon a meddyginiaeth na chafodd ei rhoi i chi ar bresgripsiwn)? 
  Oedd .................................................................................................................................    92 (51%)  
  Nac oedd ..........................................................................................................................    90 (49%)  

 
13.4 Ydych chi wedi datblygu problem gyda chyffuriau anghyfreithlon ers i chi ddod i’r carchar 

yma? 
  Do ..................................................................................................................................    37 (20%)  
  Naddo ...........................................................................................................................    147 (80%)  

 
13.5 Ydych chi wedi datblygu problem gyda chymryd meddyginiaeth nad yw wedi ei rhoi i chi ar 

bresgripsiwn ers i chi fod yn y carchar yma? 
  Do ..................................................................................................................................    37 (20%)  
  Naddo ...........................................................................................................................    146 (80%)  

 
13.6 Ydych chi wedi cael help gyda’ch problem gyffuriau yn y carchar yma (gan gynnwys 

cyffuriau anghyfreithlon a meddyginiaeth na chafodd ei rhoi i chi ar bresgripsiwn)? 
  Do ......................................................................................................................................    53 (30%)  
  Naddo ...............................................................................................................................    46 (26%)  
  Doedd / does gen i ddim problem gyffuriau ............................................................    79 (44%)  

 
13.7 Pa mor rhwydd neu anodd yw cael gafael ar gyffuriau anghyfreithlon yn y carchar yma? 
  Rhwydd iawn ...................................................................................................................    54 (30%)  
  Eithaf rhwydd ..................................................................................................................    40 (22%)  
  Eithaf anodd .....................................................................................................................    4 (2%)  
  Anodd iawn......................................................................................................................    8 (4%)  
  Ddim yn gwybod ............................................................................................................    74 (41%)  

 
13.8 Pa mor rhwydd neu anodd yw cael alcohol yn y carchar yma? 
  Rhwydd iawn ...................................................................................................................    8 (4%)  
  Eithaf rhwydd ..................................................................................................................    22 (12%)  
  Eithaf anodd .....................................................................................................................    22 (12%)  
  Anodd iawn......................................................................................................................    32 (18%)  
  Ddim yn gwybod ............................................................................................................    97 (54%)  

 
 Diogelwch 

 
14.1 Ydych chi wedi teimlo’n anniogel yma erioed? 
  Ydw ...............................................................................................................................    80 (43%)  
  Nac ydw .......................................................................................................................    104 (57%)  

 
14.2 Ydych chi’n teimlo’n anniogel nawr? 
  Ydw ...............................................................................................................................    42 (23%)  
  Nac ydw .......................................................................................................................    141 (77%)  
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14.3 Ydych chi wedi cael profiad o unrhyw rai o’r mathau canlynol o fwlio / erledigaeth gan 

garcharorion eraill yma? (Ticiwch bob ateb perthnasol.) 
  Camdriniaeth eiriol ........................................................................................................    60 (35%)  
  Bygythiadau neu ddychryn............................................................................................    52 (30%)  
  Ymosodiad corfforol .....................................................................................................    34 (20%)  
  Ymosodiad rhywiol ........................................................................................................    11 (6%)  
  Rhywun yn dwyn eich eiddo/offer bwyd ..................................................................    47 (27%)  
  Bwlio / erledigaeth arall ................................................................................................    37 (22%)  
  Dim wedi cael profiad o unrhyw un o’r rhain gan y carcharorion .....................    94 (55%)  

 
14.4 Os byddech chi’n cael eich bwlio / erlid gan garcharorion eraill yn y carchar, fyddech chi’n 

dweud amdanynt? 
  Byddwn .........................................................................................................................    63 (36%)  
  Na fyddwn ....................................................................................................................    112 (64%)  

 
 

14.5 Ydych chi wedi cael profiad o unrhyw un o’r mathau canlynol o fwlio/erledigaeth gan y staff 
yma? (Ticiwch bob ateb perthnasol.) 

  Cam-driniaeth eiriol ......................................................................................................    61 (35%)  
  Bygythiadau neu ddychryn............................................................................................    46 (26%)  
  Ymosodiad corfforol .....................................................................................................    21 (12%)  
  Ymosodiad rhywiol ........................................................................................................    5 (3%)  
  Rhywun yn dwyn eich eiddo/offer bwyd ..................................................................    21 (12%)  
  Bwlio / erledigaeth arall ................................................................................................    50 (28%)  
  Dim wedi cael profiad o unrhyw un o’r rhain gan y staff .....................................    89 (51%)  

 
14.6 Os byddech chi’n cael eich bwlio / erlid gan staff y carchar, fyddech chi’n dweud amdanynt? 
  Byddwn .............................................................................................................................    101 (56%)  
  Na fyddwn ........................................................................................................................    80 (44%)  

 
 Rheoli ymddygiad 

 
15.1 Ydy’r ysgogiadau neu'r gwobrau yn y carchar hwn (e.e. gwell statws) yn eich annog i 

ymddwyn yn dda? 
  Ydyn ..................................................................................................................................    88 (49%)  
  Nac ydyn ..........................................................................................................................    55 (31%)  
  Ddim yn gwybod beth yw’r ysgogiadau /gwobrau ..................................................    37 (21%)  

 
15.2 Ydych chi’n teimlo eich bod wedi cael eich trin yn deg yn y cynllun rheoli ymddygiad (e.e. 

IEP) yn y carchar yma? 
  Ydw ...................................................................................................................................    65 (36%)  
  Nac ydw ...........................................................................................................................    68 (38%)  
  Ddim yn gwybod ............................................................................................................    21 (12%)  
  Ddim yn gwybod beth yw hyn ....................................................................................    27 (15%)  

 
15.3 Ydych chi wedi eich atal yn gorfforol gan staff yn y carchar yma yn ystod y 6 mis diwethaf? 
  Do ..................................................................................................................................    24 (13%)  
  Naddo ...........................................................................................................................    159 (87%)  

 
15.4 Os ydych chi wedi eich atal yn gorfforol gan staff yn y carchar yma yn ystod y 6 mis 

diwethaf, a ddaeth unrhyw un i sgwrsio gyda chi am hyn ar ôl y digwyddiad? 
  Do ..................................................................................................................................    4 (2%)  
  Naddo ...........................................................................................................................    19 (10%)  
  Ddim yn cofio .............................................................................................................    0 (0%)  
  Dim wedi fy atal yma yn ystod y 6 mis diwethaf ................................................    160 (87%)  
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15.5 Ydych chi wedi treulio un noson neu fwy yn yr uned wahanu yn y carchar yma yn ystod y 6 
mis diwethaf? 

  Do ..................................................................................................................................    21 (12%)  
  Naddo ...........................................................................................................................    161 (88%)  

 
15.6 Os ydych chi wedi treulio un noson neu fwy yn yr uned wahanu yn y carchar yma yn ystod y 

6 mis diwethaf, atebwch y cwestiynau isod: 
   Do / Oedd Naddo / 

Nac oedd 
 

  Gawsoch chi eich trin yn dda gan staff yr uned wahanu?   9 (47%)   10 (53%)  
  Oedd modd i chi gael cawod bob dydd?   11 (58%)   8 (42%)  
  Oedd modd i chi fynd allan i gael ymarfer corff bob dydd?   10 (53%)   9 (47%)  
  Oedd modd i chi ddefnyddio’r ffôn bob dydd (os oedd gennych 

chi gredyd)? 
  10 (53%)   9 (47%)  

 
 
 

 Addysg, sgiliau a gwaith 
 

16.1 Pa mor rhwydd neu anodd yw gwneud y gweithgareddau canlynol yn y carchar yma? 
   Rhwydd Anodd Ddim yn 

gwybod 
Ddim ar 
gael yma 

 

  Addysg   87 (49%)   52 (30%)   35 (20%)   2 (1%)  
  Hyfforddiant galwedigaethol neu 

sgiliau  
  53 (32%)   64 (38%)   48 (29%)   2 (1%)  

  Swydd yn y carchar   85 (49%)   65 (38%)   21 (12%)   2 (1%)  
  Gwaith gwirfoddol y tu allan i’r 

carchar 
  8 (5%)   49 (30%)   67 (41%)   41 (25%)  

  Gwaith â thâl y tu allan i’r carchar    7 (4%)   47 (28%)   68 (41%)   43 (26%)  
 
 

16.2 Os ydych chi wedi gwneud unrhyw rai o’r gweithgareddau hyn yn ystod eich cyfnod yn y 
carchar, ydych chi’n meddwl y byddant o fudd i chi ar ôl i chi gael eich rhyddhau? 

   Ydw, bydd 
yn fuddiol 

Na, ddim 
yn fuddiol 

Ddim wedi 
gwneud hyn 

 

  Addysg   69 (41%)   51 (30%)   49 (29%)  
  Hyfforddiant galwedigaethol neu sgiliau    62 (37%)   39 (23%)   66 (40%)  
  Swydd yn y carchar   62 (36%)   69 (40%)   43 (25%)  
  Gwaith gwirfoddol y tu allan i’r carchar   33 (21%)   33 (21%)   93 (58%)  
  Gwaith â thâl y tu allan i’r carchar    37 (23%)   31 (19%)   95 (58%)  

 
16.3 Ydy’r staff yn eich annog i fynychu addysg, hyfforddiant neu waith? 
  Ydyn ..................................................................................................................................    91 (51%)  
  Nac ydyn ..........................................................................................................................    76 (43%)  
  Dim yn  berthnasol (e.e. os ydych chi wedi ymddeol, yn sâl neu ar remánd) .    11 (6%)  

 
 Cynllunio a chynnydd 

 
17.1 Oes gennych chi gynllun dalfa? (Fe’i gelwir hefyd yn gynllun ailsefydlu) 
  Oes ................................................................................................................................    29 (16%)  
  Nac oes .........................................................................................................................    149 (84%)  

 
17.2 Ydych chi’n deall yr hyn y mae angen i chi ei wneud er mwyn cyflawni’r amcanion neu’r 

targedau yn eich cynllun dalfa? 
  Ydw .....................................................................................................................................    22 (76%)  
  Nac ydw .............................................................................................................................    3 (10%)  
  Ddim yn gwybod beth yw fy amcanion neu dargedau .............................................    4 (14%)  
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17.3 Ydy’r staff yn eich cefnogi i gyflawni eich amcanion neu dargedau yn y carchar yma? 
  Ydyn ....................................................................................................................................    17 (61%)  
  Nac ydyn ............................................................................................................................    7 (25%)  
  Ddim yn gwybod beth yw amcanion neu dargedau .................................................    4 (14%)  

 
17.4 Os ydych chi wedi gwneud unrhyw rai o’r canlynol yn y carchar yma, a wnaethant eich 

helpu i gyflawni eich amcanion neu dargedau? 
   Do, fe 

helpodd hyn 
Naddo Ddim wedi 

gwneud / 
ddim yn 
gwybod 

 

  Rhaglenni ymddygiad troseddol   11 (42%)   4 (15%)   11 (42%)  
  Rhaglenni eraill   12 (50%)   2 (8%)   10 (42%)  
  Gwaith un i un   8 (31%)   3 (12%)   15 (58%)  
  Bod ar uned arbenigol   4 (17%)   3 (13%)   17 (71%)  
  Rhyddhau ar drwydded dros dro – rhyddhau yn 

ystod y dydd neu dros nos 
  3 (12%)   4 (15%)   19 (73%)  

 
 
 

 Paratoi ar gyfer eich rhyddhau 
 

18.1 Ydych chi’n disgwyl cael eich rhyddhau yn y 3 mis nesaf? 
  Ydw ...................................................................................................................................    92 (50%)  
  Nac ydw ...........................................................................................................................    60 (33%)  
  Ddim yn gwybod ............................................................................................................    31 (17%)  

 
18.2 Pa mor agos yw’r carchar yma i’r ardal yr ydych yn byw ynddi neu’r cyfeiriad yr ydych yn 

bwriadu byw ynddo ar ôl cael eich rhyddhau? 
  Agos iawn .........................................................................................................................    19 (21%)  
  Eithaf agos ........................................................................................................................    27 (30%)  
  Eithaf pell ..........................................................................................................................    33 (37%)  
  Pell iawn............................................................................................................................    10 (11%)  

 
18.3 Oes unrhyw un yn eich helpu i baratoi ar gyfer cael eich rhyddhau (e.e. swyddog prawf 

cartref, gweithiwr achos)? 
  Oes ....................................................................................................................................    59 (66%)  
  Nac oes .............................................................................................................................    30 (34%)  

 
18.4 Ydych chi’n cael cymorth i helpu i drefnu’r pethau canlynol yn barod ar gyfer eich 

rhyddhau? 
   Ydw, rydw 

i’n cael 
cymorth 
gyda hyn 

Nac ydw, 
ond mae 

arna i angen 
cymorth 
gyda hyn  

Nac ydw, a 
does arna i 
ddim angen 

cymorth 
gyda hyn 

 

  Dod o hyd i le i fyw   28 (32%)   39 (45%)   20 (23%)  
  Dod o hyd i waith   13 (15%)   49 (58%)   22 (26%)  
  Trefnu addysg neu hyfforddiant    10 (13%)   41 (51%)   29 (36%)  
  Trefnu budd-daliadau    28 (33%)   41 (48%)   17 (20%)  
  Datrys materion ariannol    10 (13%)   50 (63%)   20 (25%)  
  Cymorth gyda phroblemau alcohol neu gyffuriau    27 (32%)   29 (35%)   28 (33%)  
  Cymorth iechyd / iechyd meddwl   11 (13%)   49 (58%)   25 (29%)  
  Cymorth gofal cymdeithasol   10 (12%)   37 (45%)   36 (43%)  
  Cysylltu gyda theulu neu ffrindiau eto   9 (11%)   33 (39%)   42 (50%)  
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19.1 Oes gennych chi blant o dan 18 oed? 
  Oes ....................................................................................................................................    98 (54%)  
  Nac oes .............................................................................................................................    82 (46%)  

 
19.2 Ydych chi’n ddinesydd y DU / Prydain? 
  Ydw .....................................................................................................................................    172 (93%)  
  Nac ydw .............................................................................................................................    12 (7%)  

 
19.3 Ydych chi’n dod o gymuned o deithwyr (e.e. Sipsi, Roma, Teithiwr Gwyddelig)? 
  Ydw ...............................................................................................................................    12 (7%)  
  Nac ydw .......................................................................................................................    170 (93%)  

 
19.4 Ydych chi wedi bod yn y gwasanaethau arfog erioed (e.e. y fyddin, y llynges, y llu awyr)? 
  Do ..................................................................................................................................    21 (12%)  
  Naddo ...........................................................................................................................    161 (88%)  

 
19.5 Beth yw eich rhywedd? 
  Gwryw ................................................................................................................................    181 (98%)  
  Benyw..................................................................................................................................    0 (0%)  
  Anneuaidd ..........................................................................................................................    2 (1%)  
  Arall .....................................................................................................................................    1 (1%)  

 
 

19.6 Sut byddech chi’n disgrifio eich cyfeiriadedd rhywiol? 
  Syth / heterorywiol ..........................................................................................................    175 (97%)  
  Hoyw / lesbiaidd / cyfunrywiol ......................................................................................    1 (1%)  
  Deurywiol ..........................................................................................................................    3 (2%)  
  Arall .....................................................................................................................................    1 (1%)  

 
19.7 Ydych chi’n uniaethu fel trawsryweddol neu drawsrywiol? 
  Ydw ............................................................................................................................    0 (0%)  
  Nac ydw ....................................................................................................................    178 (100%)  

 
 Cwestiwn terfynol ynglŷn â’r carchar yma 

 
20.1 Ydych chi’n meddwl bod eich profiadau yn y carchar hwn wedi eich gwneud yn fwy ynteu 

llai tebygol o droseddu yn y dyfodol? 
  Mwy tebygol o droseddu..............................................................................................    17 (9%)  
  Llai tebygol o droseddu ................................................................................................    85 (47%)  
  Dim wedi gwneud gwahaniaeth ..................................................................................    79 (44%)  
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