
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cynllun Gweithredu: Carchar Ei Mawrhydi Caerdydd 

Cyflwynwyd y Cynllun Gweithredu: 23 Rhagfyr 2019  

Ymateb i Arolygiad HMIP: 15-26 Gorffennaf 2019 
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RHAGARWEINIAD 

 

Mae Arolygiaeth Carchardai Ei Mawrhydi (HMIP) ac Arolygiaeth Prawf ei Mawrhydi ar gyfer Cymru a Lloegr yn arolygiaethau annibynnol sy'n craffu ar 

yr amodau ar gyfer carcharorion a throseddwyr, a sut maent yn cael eu trin. Maent yn adrodd ar eu canfyddiadau ynglŷn â charchardai, Sefydliadau 

Troseddwyr Ifanc ac effeithiolrwydd gwaith y gwasanaeth prawf, Cwmnïau Adsefydlu Cymunedol (CRCs) a gwasanaethau troseddwyr ifanc ledled 

Cymru a Lloegr i'r Weinyddiaeth Gyfiawnder (MoJ) a Gwasanaeth Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi (HMPPS). Mewn ymateb i'r adroddiad, mae'n 

ofynnol i HMPPS/MoJ ddrafftio cynllun gweithredu cadarn ac amserol i fynd i'r afael â'r argymhellion. Mae'r cynllun gweithredu'n cadarnhau a gytunir ar 

argymhellion, a gytunir arnynt yn rhannol neu a anghytunir â hwy yn llwyr (gweler y categorïau isod). Os cytunir ar argymhelliad neu os cytunir arno'n 

rhannol, mae'r cynlluniau gweithredu yn darparu camau penodol i fynd i'r afael â'r rhain. Mae camau gweithredu yn glir, yn fesuradwy, yn gyraeddadwy 

ac yn berthnasol gyda pherchennog ac amserlen pob cam wedi'u nodi'n glir. Anfonir y cynllun gweithredu i HMIP a bydd yn cael ei gyhoeddi ar Prison 

Finder. Bydd y cynnydd o ran gweithredu a chyflawni'r cynlluniau gweithredu hefyd yn cael ei fonitro. 

Term  Diffiniad  Sylwadau Ychwanegol 
Cytuno Cytunir â'r holl argymhellion, mae modd 

eu cyflawni ac mae'n fforddiadwy. 
Dylai'r ymateb egluro'n glir sut y caiff yr argymhelliad ei gyflawni ynghyd 
â’r raddfa amser. Dylai'r camau gweithredu fod mor SMART (Specific, 
Measurable, Achievable, Realistic and Time-bound) â phosibl. Dylai'r 
camau gweithredu fod yn ddigon penodol i'w holrhain er mwyn gweld 
sut maent yn datblygu.   

Cytuno'n rhannol 
 

Dim ond rhan o'r argymhelliad y cytunir 
arno, mae modd ei gyflawni, mae’n 
fforddiadwy a chaiff ei weithredu yn y 
man. 
Gallai hyn fod oherwydd na allwn 
weithredu'r argymhelliad cyfan 
oherwydd rhesymau comisiynu, polisi, 
gweithredol neu fforddiadwyedd.   

Rhaid i'r ymateb nodi'n glir pa ran o'r argymhelliad a gaiff ei weithredu 
ynghyd â chamau SMART er mwyn gweld sut maent yn datblygu.  
Rhaid egluro pam na allwn gytuno'n llawn ar yr argymhelliad - mae'n 
rhaid i hyn nodi'n glir a yw o ganlyniad i resymau comisiynu, polisi, 
gweithredol neu fforddiadwyedd. 



 
 

 

  

Heb gytuno Ni chytunir ar yr argymhelliad ac ni 
chaiff ei weithredu.   
Gallai hyn fod o ganlyniad i resymau 
comisiynu, polisi, gweithredol neu 
fforddiadwyedd. 

Rhaid i'r ymateb nodi'n glir y rhesymau pam rydym wedi dewis yr 
opsiwn hwn. 
Rhaid egluro pam na allwn gytuno ar yr argymhelliad - mae'n rhaid i 
hyn nodi'n glir a yw o ganlyniad i resymau comisiynu, polisi, gweithredol 
neu fforddiadwyedd. 



 
 

CYNLLUN GWEITHREDU:  ADRODDIAD HMCIP 

SEFYDLIAD: CEM CAERDYDD 

1. 

Rhif y Cofnod 

2.  

Argymhelliad 

3.  

Cytuno/ 

Cytuno’n 

rhannol/ 

Heb gytuno 

4.  

Ymateb 

Camau a gymerwyd/fwriedir eu cymryd 

5.  

Perchennog Cyfrifol  

6.  

Dyddiad Targed 

Prif bryderon ac 

argymhellion 

     

Cyfeirio at y 

Llywodraethwr 

     

S48 Prif bryder: Roedd nifer y 

bobl a oedd yn hunan-

niweidio dros dair gwaith 

yn uwch nag yn yr 

arolygiad blaenorol. 

Roedd y cyfweliadau a 

gynhaliwyd gyda phob 

carcharor a oedd yn 

hunan-niweidio yn helpu’r 

staff i ddeall gwraidd y 

broblem. Fodd bynnag, nid 

oedd strategaeth glir i 

leihau’r niferoedd.  

 

Argymhelliad: Dylai'r 

carchar ddadansoddi ei 

ddata a chanlyniad ei 

gyfweliadau â 

charcharorion a oedd 

wedi hunan-niweidio i 

Cytuno 

 

 

 

 

 

  

Mae Cynllun Lleihau Niwed wedi cael ei ddatblygu gan 

ddefnyddio'r holl wybodaeth sydd ar gael, a gasglwyd mewn 

cyfarfodydd ynghylch hunan-niweidio gyda charcharorion a fydd yn 

cyfrannu at adnabod y prif sbardunau y tu ôl i hunan-niweidio.  

Mae dull gweithredu amlddisgyblaethol wedi'i gyflwyno wrth 

ddatblygu'r cynllun a fydd yn cynnwys camau gweithredu er mwyn 

mynd i'r afael â'r materion hyn. 

 

Bydd pob Asesiad cymhleth, Gofal yn y Carchar a Gwaith Tîm 

(ACCT) yn awr yn cael ei drafod a'i gefnogi gan y Cynllun 

Ymyrraeth ar gyfer Cymorth Wythnosol (CSIP) - Cyfarfod 

Ymyrraeth Diogelwch sy'n cael ei gadeirio gan y Pennaeth 

Preswylfa a Diogelwch.  

 

Bydd adolygiad o bob achos ACCT cymhleth yn cael ei gwblhau 

gyda chefnogaeth y Tîm Dalfa Ddiogelach Rhanbarthol a’r Tîm 

Seicoleg sy'n edrych ar resymau, amseriadau, sbardunau ac ati. 

Bydd pob pwynt dysgu yn cael ei ychwanegu at gynllun 

gweithredu'r Polisi Lleihau Niwed. 

 

 

 

Llywodraethwr   

 

 

 

 

 

 

 

Llywodraethwr 

 

 

 

 

 

Llywodraethwr 

 

 

 

 

 

Wedi cwblhau 

 

 

 

 

 

 

 

Wedi cwblhau 

 

 

 

 

 

Wedi cwblhau 

 

 

 

 

 



 
 

geisio adnabod y 

materion sylfaenol. Dylai 

ddatblygu strategaeth 

gyda chamau 

gweithredu amserol i 

fynd i'r afael â'r 

achosion hyn. 

S49 Prif bryder: Nid oedd 

unrhyw ddull dibynadwy o 

sicrhau bod anghenion 

pob carcharor â 

nodweddion gwarchodedig 

yn cael eu bodloni, na bod 

achos posibl o 

wahaniaethu yn cael ei 

nodi a’i drin yn brydlon. 

Roedd yr ymatebion i'r 

arolwg gan garcharorion a 

oedd yn ystyried bod 

ganddynt anabledd a'r rhai 

â phroblem iechyd meddwl 

yn waeth na charcharorion 

eraill. Roedd hyn yn 

amlwg iawn yng nghyd-

destun diogelwch. Roedd 

y ddau grŵp hwn o 

garcharorion yn gyfran 

sylweddol o'r boblogaeth 

yn gyffredinol ac, er 

gwaethaf y lefel uchel o 

anghenion sydd ganddynt, 

ychydig o gymorth sydd ar 

gael ac nid oedd digon o 

Cytuno 

 

 

 

Nodweddion Gwarchodedig (PC) 

 

Mae Arweinwyr yr Uwch Dîm Rheoli (SMT) wedi'u penodi i 

gadeirio cyfarfodydd PC, ac mae lluniau o bob arweinydd i’w gweld 

mewn mannau allweddol i garcharorion yn y sefydliad.  Mae 

amserlen bellach mewn lle ar gyfer cyfarfodydd PC, sydd eisoes 

wedi cychwyn ac sy'n cael eu cadeirio gan Arweinydd o'r SMT. 

 

Cymerir cofnodion ym mhob cyfarfodydd PC, a thrafodir unrhyw 

ganfyddiadau a ddaeth i law yn y Cyfarfodydd Cydraddoldeb Misol 

lle y bydd camau gweithredu'n cael eu cofnodi yn y cynllun 

gweithredu pwysicaf. 

 
Bydd y Swyddog Cydraddoldeb yn casglu data ar draws yr holl 

blatfformau sydd ar gael e.e. Defnyddio Grym, Cwynion, 

Gweithgareddau, Dyfarniadau a Lefelau Cymhelliant, fel y gellir 

craffu ar ddata ar gyfer anghymesuredd er mwyn ein galluogi i fynd 

i’r afael ag unrhyw gamau yn gyflym. Caiff y data hwn ei gyflwyno 

yn y cyfarfod Cydraddoldeb. 

  
Anabledd  

 

Bydd CEM Caerdydd yn cynnal arolwg o dros 300 o garcharorion 

sydd ar hyn o bryd yn datgan eu bod yn "anabl" i ddeall eu 

pryderon yn ymwneud â diogelwch a materion eraill. 

 

Bydd carchar Caerdydd yn gofyn i’r adran seicoleg ranbarthol lunio 

arolwg a dadansoddi'r allbwn i'n helpu i lywio canlyniadau ar gyfer 

y carcharorion hyn. 

 

 

Llywodraethwr 

 

 

 

 

 

Llywodraethwr 

 

 

 

 

Llywodraethwr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llywodraethwr 

 

 

 

Llywodraethwr 

 

 

 

 

Wedi cwblhau  

 

 

 

 

 

Wedi cwblhau 

 

 

 

 

Mawrth 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ionawr 2020 

 

 

 

Mai 2020 

 

 



 
 

wasanaethau ar gael 

iddynt ychwaith. 

 

Argymhelliad: Dylai'r 

ymatebion negyddol i’r 

arolwg a roddwyd gan 

garcharorion ag 

anableddau a 

charcharorion â 

chyflyrau iechyd meddwl 

gael eu harchwilio'n 

ofalus i weld a oes 

angen newid 

gwasanaethau. Dylid 

rhoi unrhyw newidiadau 

gofynnol ar waith. 

 

 

Bydd y swyddogion cydraddoldeb yn cynnal cyfres o fforymau 

misol ar gyfer pob mater cydraddoldeb gyda'r grŵp hwn o 

garcharorion er mwyn deall ymhellach y materion a'r pryderon 

sydd ganddynt. 

 

Yn dilyn yr arolwg a'r gyfres o fforymau, bydd carchar Caerdydd yn 

datblygu strategaeth anabledd/symudedd ar gyfer y sefydliad sy'n 

cael ei bwydo gan y data dadansoddi anghenion. 

 

Bydd CEM Caerdydd yn cynnal asesiad hygyrchedd i weld a allwn 

wneud addasiadau rhesymol ar gyfer carcharorion anabl. 

 

Iechyd Meddwl 

 

Ym mis Mehefin 2019, roedd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r 

Fro yn llwyddiannus mewn cais am arian gan Lywodraeth Cymru 

ar gyfer Iechyd mewn Carchardai.  Mae rhan o'r wobr hon yn 

canolbwyntio ar gyflogi staff iechyd meddwl ychwanegol.  Prif 

bwrpas y cynnig hwn yw creu Gwasanaeth Iechyd Meddwl 

Integredig a fydd yn gweithio'n agos gyda gofal sylfaenol i 

ddarparu gwasanaeth saith diwrnod yr wythnos. Byddai'r model 

darparu gwasanaeth arfaethedig yn gwella'n sylweddol y mynediad 

at wasanaethau iechyd meddwl a diagnosis deuol a thriniaeth i 

garcharorion yn CEM Caerdydd. 

 

Trefnir grŵp strategaeth i oruchwylio'r gwaith o sefydlu a 

gweithredu'r cynllun hwn a phenodwyd aelod o staff yn ddiweddar i 

oruchwylio'r cynllun. Bydd y grŵp yn archwilio ymatebion negyddol 

a nodwyd yn yr arolwg i weld pa wasanaethau a allai fod angen eu 

newid yn ogystal â'r newidiadau sydd eisoes ar y gweill. 

 

Llywodraethwr 

 

 

 

 

Llywodraethwr 

 

 

 

Llywodraethwr 

 

 

 

 

Llywodraethwr/UHB 

Caerdydd a’r Fro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llywodraethwr/UHB 

Caerdydd a’r Fro 

 

 

 

 

Medi 2020 

 

 

 

 

Mawrth 2020 

 

 

 

Mawrth 2020 

 

 

 

 

Ebrill 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wedi cwblhau 

 

 

 

S50 Prif bryder: Roedd y galw 

am wasanaethau iechyd 

meddwl yn uchel ac nid 

oedd yr ystod o ymyriadau 

a chymorth a ddarparwyd, 

yn enwedig ar gyfer 

cleifion sydd angen 

Cytuno 

 

 

Bydd rhan o'r adnoddau iechyd meddwl newydd a sicrhawyd drwy 

gyllid ychwanegol gan Lywodraeth Cymru yn cael ei chyflwyno i'r 

Uned Sefydlu, er mwyn gwella'r ddarpariaeth iechyd meddwl a’r 

hygyrchedd ar gyfer asesu carcharorion newydd. 

 

Bydd y cynnydd yn y ddarpariaeth o adnoddau iechyd yn caniatáu 

i CEM Caerdydd gynyddu'r gefnogaeth angenrheidiol drwy ystod o 

Llywodraethwr/UHB 

Caerdydd a’r Fro  

 

 

 

Llywodraethwr/UHB 

Caerdydd a’r Fro  

Ebrill 2020 

 

 

 

 

Ebrill 2020 

 



 
 

therapïau seicolegol, yn 

ddigonol i ddiwallu eu 

hanghenion. Roedd 

gormod o gleifion wedi 

gorfod aros yn rhy hir i 

dderbyn gofal a thriniaeth 

arferol. 

 

Argymhelliad: Dylai 

gwasanaethau iechyd 

meddwl asesu 

anghenion carcharorion 

yn brydlon a darparu 

cymorth amserol drwy 

ystod briodol o 

ymyriadau therapiwtig.   

ymyriadau yn seiliedig ar anghenion yr unigolyn. Bydd amseroedd 

aros cleifion i gael mynediad at wasanaethau yn cael eu monitro 

yn dilyn y cynnydd yn y ddarpariaeth. Trafodir hyn yn y cyfarfodydd 

partneriaid.  

Bydd y cynnydd yn y ddarpariaeth o adnoddau iechyd yn caniatáu 

inni gynyddu'r gefnogaeth angenrheidiol drwy ystod o ymyriadau 

yn seiliedig ar anghenion yr unigolyn. 

 

 

 

 

 

 

 

Llywodraethwr/UHB 

Caerdydd a’r Fro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehefin 2020 

 

 

 

 

 

 

 

S51 Prif bryder: Nid oedd y 

carchar yn gallu sicrhau 

bod cleifion a oedd yn 

cyrraedd y carchar ac a 

oedd yn cymryd methadon 

ac yn sefydlog a/neu’n 

rhoi’r gorau i yfed alcohol 

yn cael eu monitro'n 

briodol. Nid oedd digon o 

gapasiti i sicrhau bod 

triniaeth glinigol ar gael yn 

ddi-oed ac i adolygu safon 

y gofal er mwyn gofalu 

bod cleifion yn parhau i 

gael cymorth priodol. 

 

Argymhelliad: Dylai 

cleifion sy'n ceisio rhoi’r 

gorau i yfed alcohol, 

Cytuno 

 

  

Mae CEM Caerdydd wedi sefydlu Grŵp Gorchwyl a Gorffen sy'n 

canolbwyntio ar gamddefnyddio sylweddau. Bydd hyn ar y cyd â 

Grŵp Prosiect y Gweithlu yn sicrhau y caiff llwybr clinigol syml ei 

ddatblygu. 

 

Caiff anghenion pob carcharor eu hasesu pan fyddant yn cyrraedd 

y carchar i benderfynu pa gymorth a thriniaeth sydd eu hangen 

arnynt. Caiff y rhai y nodwyd eu bod yn ceisio rhoi’r gorau i yfed 

alcohol eu blaenoriaethu yn yr Adran Gofal Iechyd, lle ceir celloedd 

penodol ar eu cyfer. Os bydd y gell honno yn cael ei defnyddio gan 

rywun arall, yna byddwn yn ystyried creu gofod ychwanegol yn yr 

Adran.  

 

Mae dwy nyrs sy’n ymdrin â chamddefnyddio sylweddau yn 

gweithio yn y prif adeiniau preswyl bob dydd er mwyn darparu 

cymorth ychwanegol a monitro’r carcharorion, yn enwedig y rhai 

sy’n cymryd methadon a sylweddau eraill. Mae trefniadau mewn 

lle ar gyfer penodi dwy nyrs ym maes camddefnyddio sylweddau 

ychwanegol ar ddechrau 2020.    

 

Llywodraethwr 

 

 

 

 

Llywodraethwr/UHB 

Caerdydd a’r Fro 

 

 

 

 

 

 

Llywodraethwr/UHB 

Caerdydd a’r Fro  

 

 

 

 

 

 

Mawrth 2020 

 

 

 

 

Mawrth 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Mawrth 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

a/neu gymryd methadon 

ac yn sefydlog gael gofal 

priodol sy'n cynnwys 

cael eu hasesu’n 

amserol, cael cymorth a 

thriniaeth glinigol a 

chael eu monitro a’u 

cynorthwyo drwy 

adolygiadau rheolaidd. 

Sicrhawyd cyllid ychwanegol ar gyfer clinig wythnosol a arweinir 

gan feddyg er mwyn adolygu triniaeth gyfnewid opioidau i'r 

carcharorion hynny sydd ei hangen. 

 

 

 

 

 

 

 

Llywodraethwr/UHB 

Caerdydd a’r Fro 

 

 

 

 

Mawrth 2020 

 

 

 

 

S52 Prif bryder: Nid oedd digon 

o ymyriadau ar gael yn y 

carchar i fynd i'r afael ag 

anghenion sy'n gysylltiedig 

â throseddu yng nghyswllt 

carcharorion yng 

Nghaerdydd. 

 

Argymhelliad: Dylid 

cwblhau dadansoddiad 

o anghenion er mwyn 

nodi pa ymyriadau sydd 

eu hangen i ddiwallu 

anghenion yr holl 

garcharorion yng 

Nghaerdydd. Dylid rhoi 

ar waith unrhyw 

ymyriadau a nodir. 

 

Cytuno 

 

 

Cwblheir dadansoddiad llawn a thrylwyr o'r Anghenion Aildroseddu 

yn 2020, a fydd yn rhoi ystyriaeth i Gynlluniau Cyflunio Dynion a 

Llif troseddwyr. Bydd hyn yn llywio Strategaeth Newydd i Leihau 

Aildroseddu gyda CEM Caerdydd fel carchar sy’n derbyn 

carcharorion newydd/ carchar sy’n ailsefydlu carcharorion. 

 

Bydd y dadansoddiad o anghenion yn cynnwys edrych ar ddwy 

ffrwd waith, sef Prosiect Cyflawnwr Trais Domestig (DV) a gwaith 

cyflawnwyr Trais yn erbyn Merched, Cam-drin Domestig a Thrais 

Rhywiol (VAWDASV) mewn carchardai, gan weithio ar fynd i'r 

afael â'r bwlch ymyrryd cydnabyddedig hwn yn CEM Caerdydd. 

 

Ar ôl cwblhau'r dadansoddiad o anghenion, bydd y Panel 

Ymyriadau Effeithiol sy'n arwain o'r Gwasanaethau Seicolegol 

Fforensig yn cysylltu â'r arweinydd lleihau aildroseddu, a thîm FPS 

i gwmpasu ymyriadau sy'n gweddu i anghenion y boblogaeth yn y 

ddalfa. 

 

O ystyried absenoldeb poblogaeth sefydlog yng Nghaerdydd 

oherwydd y trosiant uchel, mae'r ffaith bod Caerdydd yn dal 

carcharorion â dedfrydau byrrach yn bennaf yn rhoi mwy o her i ni 

o ran nodi ymyriadau priodol i ddiwallu eu hanghenion.  Nid yw 

carchar derbyn carcharorion/adsefydlu carcharorion yn bodloni'r 

meini prawf ar gyfer darparu Rhaglenni Ymddygiad Troseddwyr 

achrededig. Bydd yr holl garcharorion y nodwyd bod angen OBP 

arnynt gan eu Rheolwr Troseddwyr yn y Carchar (POM), naill ai'n 

cael cais i drosglwyddo i sefydliad priodol er mwyn diwallu eu 

Llywodraethwr 

 

Gorffennaf 2020 

 

 

 

 

 

 



 
 

hanghenion, neu'n cael eu hatgyfeirio at eu Rheolwr Troseddwyr 

Cymunedol i'w cwblhau ar ôl eu rhyddhau. 

 I Lywodraeth Cymru      

S53 Prif bryder: Ar adeg ein 

harolygiad roedd data'r 

CRC ei hun yn dangos, 

dros y chwe mis blaenorol, 

bod 47% o'r boblogaeth 

wedi'u rhyddhau heb 

unrhyw lety, a oedd yn 

tanseilio unrhyw gyfleoedd 

ailsefydlu. Nid oedd y 

CRCs yn monitro 

canlyniadau'n ddigonol ar 

ôl i’r carcharorion gael eu 

rhyddhau, ac roedd 

hynny'n ei gwneud yn 

amhosibl dweud faint a 

lwyddodd i gael llety 

cynaliadwy yn 

ddiweddarach. 

 

Argymhelliad: Dylai 

HMPPS weithio gyda 

Llywodraeth Cymru i 

sicrhau bod llety ar gael 

i garcharorion sy'n cael 

eu rhyddhau o'r ddalfa. 

 

 

 

 

Cytuno 

 

 

Mae Llywodraeth Cymru a Gwasanaeth Carchardai a Phrawf Ei 

Mawrhydi (HMPPS) yng Nghymru yn cyd-gynhyrchu ac yn 

cydweithredu i ariannu nifer o fentrau arloesol, sydd mewn camau 

gwahanol o weithredu, profi a gwerthuso. Maent wedi cydariannu 

secondiad unigryw i gael Arweinydd Cyfiawnder Troseddol i 

weithio ym maes Atal Digartrefedd. Mae'r rôl yn cefnogi'r gwaith o 

ddatblygu polisi, yn benodol yng nghyswllt materion pobl sy'n 

gadael carchar ac mae'n hanfodol i gefnogi'r broses o ddeall a 

gweithredu polisi Llywodraeth Cymru ymhlith asiantaethau 

cyfiawnder troseddol nad ydynt wedi'u datganoli. Yn y swydd hon, 

bydd Bwrdd Prosiect Atal Digartrefedd Cymru gyfan yn cael ei 

sefydlu a'i gyd-gadeirio gan y HMPPS a Llywodraeth Cymru. 

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu cyllid ar gyfer Cynllun Peilot 

yn seiliedig ar Dai yn RCT (Rhondda Cynon Taf) a fydd yn darparu 

tai a chymorth i ddynion sy'n gadael CEM Caerdydd a merched 

sy’n gadael Eastwood Park. Mae'r prosiect eisoes yn mynd 

rhagddo ac mae carfan gychwynnol wedi'i hadnabod ac mae rhai 

unigolion bellach yn derbyn cymorth.  

 

Darparwyd arian hefyd ar gyfer Prosiect Tai Cyntaf dan arweiniad 

Cyngor Caerdydd yn benodol ar gyfer troseddwyr sy'n gadael CEM 

Caerdydd. Bydd yr arian hwn hefyd yn sicrhau bod unigolyn o'r 

Tîm Opsiynau Tai yn bresennol yn y carchar, gan ddarparu 

cymorth tai i unigolion cyn iddynt gael eu rhyddhau.  

 

Mae cywirdeb cofnodion wedi bod yn allweddol o ran gwaith 

gwella, a chynhaliodd y CMT (Tîm Rheoli Contractau) ymarfer 

cywirdeb data yn gynharach eleni ac adroddwyd yn ôl ar y 

canfyddiadau. Mae'r ymarfer yn cael ei ailadrodd ym mis 

Tachwedd 2019 i ddadansoddi'r gwelliant, gyda'r canfyddiadau i'w 

trosglwyddo i NPS (Y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol) o dan 

broses drosglwyddo OM (Rheoli Troseddwyr). O fis Rhagfyr 2019 

ymlaen, bydd y rhaglen rheoli troseddwyr yn y gymuned yng 

HMPPS/Llywodraeth 

Cymru 

Mehefin 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Nghymru yn symud o dan berchnogaeth y NPS a bydd y 

cyfrifoldeb am gofnodi, monitro a sicrhau ansawdd data llety yn 

dilyn hefyd.  Bydd hyn yn galluogi dull mwy cydlynol ac unedig o 

gofnodi llety a bydd hefyd yn rhoi mwy o fewnwelediad i 

gynaliadwyedd llety drwy gydol taith y troseddwr. 

Argymhellion 

cyffredinol 

     

Cyfeirio at y 

Llywodraethwr 
     

1.27 Dylai'r carchar ymchwilio 

i'r cynnydd yn y defnydd o 

rym a rhoi unrhyw gamau 

gofynnol ar waith. 

Cytuno Bydd cyfarfod wythnosol llywodraethu Defnyddio Grym (UoF) yn 

adolygu'r wybodaeth a gafwyd o friffiau’r carcharor, tra'n parhau i 

fonitro pob UoF yn wythnosol gan adolygu gwaith papur, Camerâu 

Teledu Cylch Cyfyng (CCTV) a Chamerâu Corff (BWC).  

 

Caiff agenda misol cyfarfodydd UoF ei ddiweddaru i adolygu data 

a mynd i'r afael â’r patrymau a nodwyd, a bydd unrhyw gamau 

gweithredu angenrheidiol yn cael eu cymryd i fynd i'r afael â nhw. 

 

Bydd yr wybodaeth yn cael ei gwerthuso i weld pam y 

cychwynnwyd defnyddio grym er mwyn i'r sefydliad ddysgu ac 

adnabod tueddiadau a all gael eu datrys drwy hyfforddiant. 

 

Llywodraethwr 

 

 

 

 

Llywodraethwr 

 

 

 

Llywodraethwr   

 

 

Mawrth 2020 

 

 

 

 

Wedi cwblhau 

 

 

 

Wedi cwblhau 

1.32 Dylai carcharorion sydd ar 

wahân gael mynediad at 

gyfundrefn weddus sy'n 

cynnwys ymweld â'r 

gampfa a chymryd rhan 

mewn gweithgareddau. 

Cytuno Cynhelir asesiad risg ar bob carcharor sydd wedi'i wahanu, a bydd 

yn cael cyfundrefn bwrpasol yn dibynnu ar y rhesymau dros ei 

wahanu. Mae gwaith ar gael i'r rhai sy'n barod i gymryd rhan. 

 

Llywodraethwr 

 

 

Wedi cwblhau 

1.37 Dylid gosod sganiwr corff i 

leihau'r cyflenwad o 

gyffuriau yn y carchar. 

Cytuno'n 

rhannol 

Mae'r grŵp diogelwch wedi sicrhau cyllid gan y Llywodraeth ar 

gyfer mesurau diogelwch gwell.  Mae'r sefydliad yn disgwyl 

canlyniad y cais am gyllid i weld a oes sganiwr wedi'i ddyrannu i'r 

sefydliad. 

Llywodraethwr  

 

 

Mawrth 2020 

1.46 Dylid gwella'r cymorth i 

garcharorion sydd mewn 

perygl o hunan-niweidio 

Cytuno Bydd proses sicrwydd wythnosol yn cael ei chyflwyno gyda 

rheolwyr adeiniau yn cwblhau gwiriadau ACCT wythnosol a'r 

Llywodraethwr ar Ddyletswydd yn cwblhau deg y cant ar 

Llywodraethwr 

 

 

Wedi cwblhau 

 

 



 
 

trwy ddefnyddio 

gweithdrefnau ACCT yn 

effeithiol a chynnig mwy o 

hyfforddiant i'r staff. 

benwythnosau. Bydd y ffocws yn ystyried ansawdd adolygiadau 

amlddisgyblaethol amserol, amlder arsylwadau a mapiau gofal sy'n 

gysylltiedig â chyfweliad asesu ACCT. 

 

Bydd unrhyw bwyntiau dysgu o wiriadau sicrhau ansawdd yn cael 

eu rhannu â staff gan y tîm dalfa ddiogelach i wella ansawdd y 

ddogfen a'r cymorth i'r carcharor. Bydd CEM Caerdydd yn 

cynnwys hunanladdiad a hunan-niwedio (SaSH) yn ei gynllun 

hyfforddi er mwyn sicrhau bod mwy o staff yn cael eu hyfforddi yn 

y maes hwn. 

 

Bydd gwasanaeth bibliotherapi ar gael i ddynion drwy gysylltu â’r 

Llyfrgell.   

 

 

 

 

Llywodraethwr 

 

 

 

 

 

 

Llywodraethwr / UHB 

Caerdydd a’r Fro 

 

 

 

 

Wedi cwblhau 

 

 

 

 

 

 

Mawrth 2020 

1.47 Dylai carcharorion allu 

siarad yn gyfrinachol â 

Gwrandäwr ar unrhyw 

adeg a dylai pob carcharor 

gael mynediad at rif ffôn y 

Samariaid. 

Cytuno Rydym yn mynd i'r afael â chael gwell mynediad at wrandawyr 

drwy gynnig llenyddiaeth a chanllawiau i staff, ynghyd â rota 

newydd, mae gwrandawyr yn cael eu cyflogi mewn meysydd 

blaenoriaeth yn y sefydliad. Cynhelir asesiad risg pan wneir cais 

am wrandawyr, er mwyn sicrhau y cynhelir y sgwrs yn ddiogel. 

 

Prynwyd tri ffôn er mwyn i’r carcharorion gael mynediad 

uniongyrchol at gangen lleol y Samariaid.  

 

Mae cangen lleol Samariaid yn cynnig cymorth wythnosol i 

wrandawyr y sefydliad, ac mae unrhyw bryderon neu faterion yn 

cael eu trosglwyddo'n uniongyrchol i'r rheolwr dalfa ddiogelach fel 

y gellir mynd i'r afael â nhw. Trafodir ystadegau misol gyda'r prif 

wrandäwr yng nghyfarfod y ddalfa ddiogelach. 

Llywodraethwr 

 

 

 

 

 

Llywodraethwr 

 

 

Llywodraethwr 

 

 

Rhagfyr 2019 

 

 

 

 

 

Wedi cwblhau 

 

 

Wedi cwblhau 

1.53 Dylai'r carchar sicrhau bod 

pob carcharor ar uned B1 

yn cael ei ddiogelu drwy 

gynnal asesiadau risg 

effeithiol a rhoi unrhyw 

gamau gweithredu 

gofynnol ar waith. 

Cytuno Mae adolygiad o broses atgyfeirio'r uned wedi'i gwblhau gyda data 

ychwanegol yn cael ei adolygu cyn ei ddyrannu, yn ogystal â hyn, 

bydd adolygiad misol gan Bennaeth Diogelwch pob carcharor yn yr 

uned yn cael ei gyflwyno. Bydd y diweddariad hwn yn cael ei 

adlewyrchu ym mholisi atal a chefnogi bregusrwydd sefydliadau. 

 

Bydd unrhyw ddigwyddiad ar B1 yn cael ei adolygu a bydd yr 

asesiad cychwynnol ar gyfer yr unigolyn sydd i'w leoli ar B1 yn cael 

ei adolygu yn dilyn unrhyw ddigwyddiad. 

Llywodraethwr 

 

 

 

 

 

Llywodraethwr 

Wedi cwblhau 

 

 

 

 

 

Wedi cwblhau 

 



 
 

2.25 Dylai'r carchar sicrhau bod 

pob cwyn yn cael ei hateb 

o fewn yr amserlen 

ofynnol. 

Cytuno Cesglir cwynion bob bore o ddydd Llun i ddydd Gwener, yna 

byddant yn cael eu cofnodi a'u hanfon at y rheolwr priodol.  

Lluniwyd taenlen a fydd yn hysbysu'r clerc cwynion 3 diwrnod cyn 

y dyddiad cau, fel y gellir dilyn yr holl ymatebion sydd heb gael 

sylw. Caiff y cwynion sydd heb gael sylw eu nodi yng nghyfarfod y 

bore a'u cofnodi bryd hynny er mwyn bod yn atebol. 

 

Diwrnod 5 - ymateb interim wedi'i wneud: aros am ymateb 

ysgrifenedig llawn. Ar y pwynt hwn, gwnaed cysylltiad dyddiol â'r 

rheolwr er mwyn iddo lunio ymateb.  

 

Bydd y cofnod cwynion yn cael ei adolygu i alluogi dewislen o 

faterion cyffredin i gael eu dewis er mwyn darparu trosolwg misol 

o'r cwynion a dderbynnir, bydd rheolwr addas yn gwirio ansawdd 

yr holl gwynion. 

Llywodraethwr 

 

 

 

 

 

 

Llywodraethwr 

 

 

 

Llywodraethwr 

 

 

Wedi cwblhau 

 

 

 

 

 

 

Wedi cwblhau 

 

 

 

Wedi cwblhau 

2.33 Dylai'r broses DIRF 

ddarparu ffordd 

ddibynadwy i garcharorion 

godi materion sy'n peri 

pryder iddynt a dylid 

ymdrin â DIRFs yn brydlon 

a chraffu arnynt yn 

annibynnol. 

Cytuno Cynhelir adolygiad llawn o'r Ffurflen Riportio Achos o Wahaniaethu 

(DIRF) gan y Dirprwy Lywodraethwr.  Mae fframwaith llywodraethu 

a sicrwydd wedi'i sefydlu i ymateb i DIRF yn brydlon, a bod 

ansawdd yr ymatebion yn mynd i'r afael â'r mater. 

 

Creffir ar DIRFS yn annibynnol bob mis gan unigolyn proffesiynol 

sy'n annibynnol o’r sefydliad. 

  

Llywodraethwr 

 

 

 

 

Llywodraethwr 

 

 

Rhagfyr 2019 

 

 

 

 

Wedi cwblhau 

2.63 Dylai cleifion sydd â 

chyflyrau hirdymor, neu 

anghenion gofal cymhleth, 

dderbyn gofal a chymorth 

cydgysylltiedig priodol sy'n 

cael eu hadolygu'n 

rheolaidd. 

 

 

 

 

 

 

Cytuno Mae Bwrdd Iechyd y Brifysgol (BIP) wedi dechrau Grŵp Prosiect 

Gweithlu.  Mae'r grŵp hwn yn adolygu rolau a chyfrifoldebau'r staff 

presennol.  Mae gan y grŵp ddau amcan (i) i fynd i'r afael â'r 

heriau o ran cadw staff graddfeydd penodol a (ii) adolygu'r holl 

rolau clinigol gyda'r nod o ddatblygu gweithlu sy'n ymatebol i 

anghenion y carcharorion ond sydd hefyd yn rhoi boddhad i'r staff.  

 

Rhagwelir mai un o amcanion y grŵp hwn fydd datblygu rolau sy'n 

canolbwyntio ar gyflyrau hirdymor ac anghenion gofal cymhleth. 

Mae pob dyn â chyflyrau hirdymor yn cael eu hadnabod pan 

fyddant yn cyrraedd y carchar am y tro cyntaf a byddant yn cael eu 

hatgyfeirio am unrhyw gymorth a gofal priodol wedi hynny. 

 

UHB Caerdydd a’r Fro  

 

 

Mawrth 2020 



 
 

2.77 Dylid ehangu'r ymyriadau 

seicogymdeithasol i 

gynnwys modiwlau gwaith 

grŵp a gyflenwir yn gyson, 

cyd-gymorth a chymorth 

gan gymheiriaid i ddiwallu 

anghenion y boblogaeth. 

Cytuno Dyfodol sy'n cyflawni holl ymyriadau seicogymdeithasol CEM 

Caerdydd ac ers yr arolygiad, rydym wedi sicrhau cyllid 

ychwanegol i ddarparu 3-4 o grwpiau ychwanegol, ac rydym yn 

datblygu grŵp cyd-gymorth yn dilyn cael rhagor o gyllid gan yr 

adran dysgu a sgiliau. 

 

Ar hyn o bryd mae Dyfodol yn darparu grwpiau cyd-gymorth a 

sesiynau Cocaine anonymous yn wythnosol. 

 

Mae carcharorion Adain F1 yn cael sesiwn Achieve to Motivate 

gan weithiwr Prison Link bob wythnos. 

 

Mae cynnig i ddarparu Hyfforddiant Hunanreoli ac Adfer (SMART) 

wedi'i gymeradwyo ac mae'r drwydded i gyflawni wedi'i gwneud 

drwy'r Adran Addysg. Darperir hyn gan weithwyr achos Dyfodol 

gyda chefnogaeth gan staff Sgiliau a Dysgu. Bwriedir i 20 o 

garcharorion fynychu dwy raglen 'dreigl' yr wythnos a hwylusir yn 

olynol. 

 

Bydd hwyluswyr yn cael hyfforddiant ddechrau mis Tachwedd. 

 

Mae Cymheiriaid Ailsefydlu hefyd wedi cael eu hyfforddi, a bydd 

Cymheiriaid y Ddalfa Ddiogelach hefyd yn cael eu hyfforddi yn y 

mis nesaf i gefnogi cleientiaid a'u cyfeirio at adrannau perthnasol. 

 

Mae ystod o ymyriadau seicogymdeithasol yn cael eu rhoi i 

gleientiaid eu cwblhau. 

Llywodraethwr/HMPPS 

 

 

 

 

 

Llywodraethwr 

 

 

Llywodraethwr 

 

 

Llywodraethwr 

 

 

 

 

 

 

Llywodraethwr 

 

Llywodraethwr 

 

 

 

Llywodraethwr 

 

Ionawr 2020 

 

 

 

 

 

Wedi cwblhau 

 

 

Wedi cwblhau 

 

 

Mawrth 2020 

 

 

 

 

 

 

Wedi cwblhau 

 

Wedi cwblhau 

 

 

 

Wedi cwblhau 

 

2.83 Dylai'r tîm fferylliaeth gael 

cymorth i reoli 

meddyginiaethau a 

darparu mwy o 

wasanaethau i gleifion, fel 

clinigau a arweinir gan 

fferyllfeydd, adolygiadau 

o'r defnydd o 

feddyginiaethau a 

sesiynau cwnsela. 

Cytuno Mae'r Bwrdd Iechyd wedi cychwyn Grŵp Prosiect Gweithlu.  Mae'r 

grŵp hwn yn adolygu rolau a chyfrifoldebau'r staff presennol.  Mae 

gan y grŵp ddau amcan (i) i fynd i'r afael â'r heriau o ran cadw’r 

staff sydd gennym ar raddfeydd penodol a (ii) adolygu'r holl rolau 

clinigol gyda'r nod o ddatblygu gweithlu sy'n atebol i anghenion y 

carcharorion ond sydd hefyd yn rhoi boddhad i'r staff. 

 

Mae'r canlyniadau'n dibynnu ar yr UHB yn darparu'r adnoddau 

angenrheidiol, ac os cânt eu sicrhau fe'u defnyddir i gefnogi'r tîm 

fferylliaeth.  

UHB Caerdydd a’r Fro  

 

 

 

 

 

 

UHB Caerdydd a’r Fro  

 

Mawrth 2020 

 

 

 

 

 

 

Mawrth 2020 



 
 

2.84 Dylid dosbarthu 

meddyginiaethau ar 

adegau sydd yn sicrhau'r 

effeithiolrwydd clinigol 

mwyaf posibl yn hytrach 

na'u cyflenwi’n ddyddiol i 

gydymffurfio â threfn y 

carchardai 

 

 

 

 

 

 

Cytuno Cwblheir asesiad risg ar gyfer pob unigolyn cyn dosbarthu ei 

feddyginiaeth. Gellir dosbarthu rhai meddyginiaethau bob dydd os 

yw’n ddiogel gwneud hynny. 

 

Caiff pob meddyginiaeth a ddosberthir ei chofnodi ar System One 

(System Dosbarthu Meddyginiaethau i Gleifion), er mwyn cadw 

cofnodion cywir. Mae'r system yn rhan o’n prosesau archwilio 

clinigol, a gyflawnir gan amrywiaeth o staff proffesiynol. Cynhelir 

archwiliad misol o faint o feddyginiaethau a ddosberthir. 

 

Dosberthir yr holl feddyginiaethau yn unol â'r canllawiau, drwy eu 

dosbarthu trwy’r gorddrws am 07:45 a 16:45 neu eu rhoi yn 

uniongyrchol i’r carcharorion yn dilyn asesiad risg yr ydym eisoes 

wedi ei grybwyll 

UHB Caerdydd a’r Fro 

 

 

 

UHB Caerdydd a’r Fro 

 

 

 

Rhagfyr 2019 

 

 

 

Rhagfyr 2019 

2.85 Dylid sefydlu mesurau 

diogelwch cadarn ar gyfer 

cludo meddyginiaethau o 

amgylch y carchar a dylid 

storio pob meddyginiaeth 

yn ddiogel hyd nes y caiff 

ei dosbarthu i gleifion. 

Cytuno Er mwyn sicrhau bod meddyginiaeth yn cael ei chludo'n ddiogel, 

byddwn yn prynu bagiau gyda chlo arnynt er mwyn eu cadw’n saff. 

 

Ar hyn o bryd cludir y feddyginiaeth o'r fferyllfa i'r Ystafelloedd 

Triniaeth ar yr Adeiniau drwy lwybrau diogel h.y. nid drwy'r brif 

adain, yr unig eithriad i hyn yw Adain F gan nad oes unrhyw ffordd 

arall o gael mynediad i'r ystafell driniaeth. 

 

Bydd yr holl staff nyrsio yn cael eu hatgoffa o'r gofyniad i sicrhau 

bod pob cwpwrdd meddyginiaeth dan glo ac y cedwir trolïau o’r 

golwg pan na fyddant yn cael eu defnyddio.  

 

Bydd staff fferyllfa yn cynnal hapwiriadau ar ystafelloedd triniaeth, 

a fydd yn sicrhau bod meddyginiaethau yn cael eu rheoli’n iawn a 

bod y staff yn cydymffurfio â’r rheolau hynny mewn perthynas â 

thabledi rhydd a phecynnau tabledi. Bydd y hapwiriadau hyn hefyd 

yn cynnwys diogelwch cypyrddau meddyginiaethau a throlïau pan 

nad ydynt yn cael eu defnyddio.  Bydd cofnod o'r rhain yn cael ei 

gadw yn yr adran Fferylliaeth 

UHB Caerdydd a’r Fro  

 

 

UHB Caerdydd a’r Fro  

 

 

 

 

UHB Caerdydd a’r Fro  

 

 

 

UHB Caerdydd a’r Fro  

 

Chwefror 2020 

 

 

Wedi cwblhau 

 

 

 

 

Rhagfyr 2019 

 

 

 

Rhagfyr 2019 

 

4.28 Dylai'r IRMT adolygu pob 

carcharor risg uchel a risg 

uchel iawn cyn eu 

rhyddhau er mwyn sicrhau 

Cytuno Mae cynllun gweithredu a chylch gorchwyl diwygiedig ar waith ar 

gyfer y tîm rheoli risg rhyng-adrannol (IRMT) – Mae ffocws ar yr 

holl achosion o reoli troseddwyr sydd newydd eu dedfrydu fel 

carcharorion cymwys yn y ddalfa (OMiC) a'r rhai sy'n cyflwyno'r 

Llywodraethwr 

 

 

Wedi cwblhau 



 
 

bod camau priodol yn cael 

eu gweithredu a bod 

cyfyngiadau ar waith. 

 

 

 

 

 

 

risg fwyaf ar ôl eu rhyddhau (gan gynnwys pob un o'r trefniadau 

amlasiantaethol ar gyfer diogelu'r cyhoedd (MAPPA).  Adolygir y 

carcharorion yn systematig yn wythnosol er mwyn sicrhau bod yr 

holl fesurau yn cael eu rhoi ar waith cyn iddynt gael eu rhyddhau 

o'r ddalfa a bod yr holl wybodaeth berthnasol am risg yn cael ei 

hadrodd yn ôl i'r COM. 

 

Mae gweithio gydag asiantaethau partner yn parhau i fod yn rhan 

annatod o'r gofynion cydymffurfio ar gyfer cyfarfod IRMT. 

 

Bydd carcharorion sydd yn y categorïau canlynol yn gymwys i gael 

adolygiad IRMT o dan y pwyntiau canlynol: - 

• Pob dyn sydd newydd eu dedfrydu a ddaeth o’r llys. 

• Pob achos OMiC cymwys yn ystod y cyfnod trosglwyddo 

(POM i COM) 7.5-7 mis cyn rhyddhau. 

• Pob un aelod o MAPPA a charcharorion Risg Uchel a 

Risg Uchel Iawn o niwed, 28 diwrnod cyn eu rhyddhau.  

• Mae pob carcharor Risg Uchel yn cael ei roi ar remand 

pan fydd yn cyrraedd y carchar am y tro cyntaf 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argymhellion  

Cytuno 19 

Cytuno'n rhannol 1 

Heb gytuno 0 

Cyfanswm 20 


