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Rhagair 

Mae cyffuriau anghyfreithlon yn yrwyr mawr iawn o droseddau, ac yn broblem fawr i’r system 
gyfiawnder troseddol cyfan. Mae hanner pob trosedd meddiannu o bosibl yn ymwneud â chyffuriau, 
ac mae amcangyfrif bod hyn yn costio dros £9 biliwn i’r cyhoedd a’r gronfa gyhoeddus bob 
blwyddyn. Mae marwolaethau’n ymwneud â chyffuriau - dros 4,500 y flwyddyn - ar lefelau mwy nag 
erioed ac mae gan bron hanner y bobl yn y ddalfa ac ar brawf broblemau cyffuriau. Rydym wedi 
gweld cynnydd enfawr yn soffistigeiddrwydd y cyflenwyr cyffuriau ar y farchnad, gan ddenu 
unigolion ifanc a bregus i mewn i weithgareddau troseddol wedi’u trefnu. 
O ystyried graddfa’r cysylltiadau hyn, mae’r diffyg ffocws a buddsoddi i’r broblem hon ledled y 
system cyfiawnder troseddol mewn blynyddoedd diweddar yn bryderus iawn i mi. Er bod yr 
adroddiad hwn yn canolbwyntio ar y gwasanaeth prawf, mae’n berthnasol i’r holl system. Nid yw 
rhaglenni a strwythurau a roddwyd ar waith eisoes i adnabod a chyfeirio troseddwyr gyda 
phroblemau cyffuriau at driniaeth wedi dwyn ffrwyth. O ganlyniad, does dim digon o bobl yn derbyn 
y cymorth sydd ei angen, sy’n ddrud iawn i’r gymdeithas ehangach o ran parhau i droseddu a’r 
costau parhaus i’r GIG a gwasanaethau cyhoeddus eraill o ddefnydd cyffuriau cronig, anhrefnus a 
niweidiol.   
Mae gan wasanaethau prawf rôl bwysig i’w chwarae o ran cefnogi newidiadau positif i unigolion 
sydd ynghlwm wrth gyffuriau, a’u cyflenwad. Ni all staff prawf wneud hyn ar eu pennau eu hunain: 
maent yn dibynnu ar waith sgilgar gwasanaethau cyffuriau a lluoedd yr heddlu, yn ogystal â llu o 
sefydliadau gwirfoddol i drin a chefnogi pobl i adfer a gwella ar ôl camddefnyddio cyffuriau. Pan 
mae’n gweithio’n dda, mae pobl yn adeiladu bywydau cynhyrchiol, ac mae llai o ddioddefwyr ar y 
cyfan.  
Er ein bod wedi archwilio yn ystod y pandemig ac wedi gweld yr effaith fawr mae Covid-19 wedi’i 
gael ar wasanaethau, roedd hi’n amlwg iawn nad oedd y system bresennol yn gweithio’n dda hyd 
yn oed cyn y pandemig, ac mae’r archwiliad hwn wedi dangos bod y gwasanaethau cyffuriau a 
ddarperir yn annigonol. Does dim digon o bobl ar brawf yn cael eu cyfeirio at gymorth, ac nid yw 
dau draean o bobl sy’n gadael y carchar yn Lloegr sydd angen triniaeth barhaus yn ymgysylltu â’r 
driniaeth honno. O’r 60 achos a archwiliom o bobl ar brawf gyda phroblem gyffuriau sylweddol, 
roedd gwasanaethau cyffuriau’n gwybod am 50 ohonynt, ond dim ond 5 ohonynt oedd â 
chynlluniau triniaeth oedd wedi cael eu rhannu rhwng y gwasanaeth prawf ac asiantaeth cyffuriau, 
a dim ond 10 ohonynt oedd yn derbyn profion i sicrhau eu bod nhw’n peidio â chymryd cyffuriau. 
Nid oedd rheolwyr prawf yn gallu dweud wrthym faint o ddefnyddwyr cyffuriau dosbarth A oedd yn 
rhan o’u llwythi achos, neu faint oedd mewn triniaeth - bwlch gwybodaeth mawr. Hyd yn oed lle 
roedd pobl wedi cael eu cyfeirio at driniaeth, nid oedd ein harchwilwyr yn gallu cael gwybod os 
oedd apwyntiadau wedi cael eu cadw, neu brofion cyffuriau wedi cael eu cynnal.   
Daeth ein harchwiliad ar y cyd gyda’r Comisiwn Ansawdd Gofal ac Arolygiaeth Iechyd Cymru i’r 
casgliad nad yw’r strategaeth llywodraeth genedlaethol i daclo troseddau’n ymwneud â chyffuriau 
wedi’i hymgorffori ddigon yn y gwasanaeth prawf. Nid yw arweinyddiaeth mewn gwasanaethau 
prawf ar y mater hwn wedi bod yn ddigon cryf i lywio deilliannau positif.   
Mae partneriaethau lleol wedi cael eu gwanhau mewn blynyddoedd diweddar, yn enwedig yn 
Lloegr, lle bu dadfuddsoddiad mewn darpariaeth i ddefnyddwyr cyffuriau. Mae’r gwasanaethau wedi 
cael eu comisiynu mewn ffordd dameidiog, heb arweinydd i drefnu a rheoli cynnydd. Mae datganoli 
yng Nghymru wedi helpu i amddiffyn y buddsoddiad mewn gwasanaethau cyffuriau, a daethom o 
hyd i ddull partneriaeth mwy effeithiol yn fanno. Mae angen i systemau Cymru a Lloegr rannu 
dysgu’n fwy effeithiol, yn enwedig gan fod mwy o ranbarthau prawf yn Lloegr, megis Manceinion 
Fwyaf, yn gweithio gyda chyrff etholedig gyda phwerau datganoledig.   
Mae pobl sy’n dedfrydu wedi hen arfer â’r niweidiau a grëir gan gyffuriau, ac eisiau dedfrydu’n 
effeithiol. Ond nododd chwech allan o 10 o’r 449 o ynadon wnaeth ymateb i’n harolwg nad oeddent 
yn hyderus iawn, neu ddim yn hyderus o gwbl, bod y gwasanaeth prawf yn cynnig gwasanaethau 
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camddefnyddio sylweddau’n dda. Dywedon nhw nad oedd digon o adroddiadau prawf yn argymell 
triniaeth cyffuriau strwythuredig a phrofion, a deuthum i’r casgliad bod y rhan fwyaf o’r achosion yn 
ein sampl o ddefnyddwyr cyffuriau wedi cael eu dedfrydu heb adroddiadau cyn-dedfrydu. Mae nifer 
y bobl ar brawf sy’n cael triniaeth cyffuriau wedi lleihau’n sylweddol dros y degawd diwethaf. Mae 
angen i hyn newid. 
Mae llawer o bobl yn mynd i’r carchar gyda phroblem gyffuriau difrifol, ac yn cael triniaeth yno i 
sefydlogi a gwella’u dibyniaeth ar gyffuriau. Ond mae gormod o’r bobl hyn yn stopio cael triniaeth 
unwaith y byddant yn ail-ymuno â chymdeithas. Ar hyn o bryd, dim ond un ymhob tri sy’n aros 
mewn triniaeth ar ôl y carchar (Iechyd Cyhoeddus Lloegr, 2011). Daeth ein harchwiliad i’r casgliad 
bod systemau’n rhy wan i daclo’r broblem hon yn uniongyrchol. Mae Llywodraeth Cymru wedi 
goruchwylio trefniadau comisiynu effeithiol, sydd wedi uno trefniadau’r carchar a threfniadau 
cymunedol. Mae angen archwilio’r rhain ymhellach. Mae Cymru hefyd wedi arwain y ffordd gyda 
meddyginiaethau newydd i drin caethiwed i gysglynnau.   
Rwy’n croesawu galwad diweddar y Fonesig Carol Black am £552 miliwn ychwanegol o gyllid y 
llywodraeth wedi’i glustnodi fesul blwyddyn ar gyfer triniaeth camddefnyddio sylweddau o fewn 
pum mlynedd. Dylai pobl ar brawf fod yn flaenoriaeth frys ar gyfer unrhyw gynnydd mewn 
buddsoddiad i’r dyfodol, fyddai’n lleihau trosedd, achub bywydau a thalu am ei hun yn y tymor hir.  
Er bod y gwasanaeth prawf yn canolbwyntio ar niweidiau troseddau, ac mae’n iawn ei fod yn gwneud hynny, 
dylai hefyd sicrhau bod pobl a reolir o fewn gwasanaethau cyhoeddus yn cael eu cadw’n ddiogel. Mae mwy o 
bobl yn marw oherwydd marwolaethau’n ymwneud â chyffuriau nag erioed. Nid yw staff y gwasanaeth prawf 
a gwasanaethau cyffuriau’n gweithio gyda’i gilydd ddigon i rannu gwybodaeth i ddysgu o ddigwyddiadau neu 
farwolaethau difrifol a fu bron â digwydd. Rydym yn galw am adolygiad cenedlaethol o drefniadau i ddiogelu 
pobl agored i niwed a reolir gan wasanaethau cyhoeddus, a dysgu gwersi a rhannu ymarfer da gan 
farwolaethau trasig a chynamserol pobl dan ofal y gwasanaeth prawf. 

 
Justin Russell    
Prif Arolygydd Prawf EM   

 
Dr Rosie Benneyworth BM BS BMedSci MRCGP 
Prif Arolygydd Gwasanaethau Meddygol Sylfaenol a Gofal Integredig 
Comisiwn Ansawdd Gofal 
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Ffeithiau cyd-destun 

48% Canran y bobl gyda phroblemau cyffuriau dan oruchwyliaeth prawf, o 
wybodaeth rhaglen graidd yr archwiliad.1 

4,411 Nifer y gofynion adsefydlu cyffuriau a nodir yn y llys (Ionawr - Rhagfyr 
2020). Mae hyn yn llai na phedwar y cant o bob gofyniad. 

65% 
Canran y bobl sy’n gadael triniaeth wrth adael y carchar (Lloegr). Seiliedig 
ar y ffigurau o ran y bobl nad ydynt yn mynychu o fewn tair wythnos o gael 
eu rhyddhau o’r ddalfa.2 

£9.3 biliwn Amcangyfrif o bris y troseddau a gofnodwyd, gan ddefnyddwyr troseddau 
yn Lloegr (2017/2018).3 

£2.4 biliwn 
Amcangyfrif o fanteision cyfunol triniaeth cyffuriau ac alcohol bob 
blwyddyn, sy’n arwain at arbedion mewn meysydd fel troseddau, iechyd a 
gofal cymdeithasol.4 

£17,917.50 Amcangyfrif o’r arbedion cost blynyddol a gynhyrchir fesul person yn deillio 
o driniaeth cymorth heroin.5 

29% Canran y digwyddiadau lle mae dioddefwyr troseddau treisgar yn credu bod 
y cyflawnwr/cyflawnwyr dan ddylanwad cyffuriau.6 

4,561 Nifer y marwolaethau’n ymwneud â chyffuriau yng Nghymru a Lloegr a 
gofrestrwyd yn 2020.7 

1,094 yn 
2018/2019,  
1,002 yn 
2019/2020 

Nifer y bobl sy’n marw dan oruchwyliaeth y gwasanaeth prawf.8 

526 yn 
2018/2019,  
458 yn 
2019/2020 

Nifer y bobl sy’n marw dan oruchwyliaeth y gwasanaeth prawf ar ôl cael eu 
rhyddhau o’r carchar (pob achos). 2018/2019 oedd y flwyddyn waethaf a 
gofnodwyd, gyda’r niferoedd yn lleihau ers hynny.9 

 

 
1 Arolygiaeth Prawf EM. (2020). Adroddiad Blynyddol 2019/2020: archwiliadau’r gwasanaethau prawf. 
2 Iechyd Cyhoeddus Lloegr (PHE). (2021). Triniaeth Alcohol a Chyffuriau mewn Lleoliadau Diogel 2019 i 2020: Adroddiad. 
Ystadegau Swyddogol. 
3 Black, C. (2020). Adolygiad o gyffuriau: adroddiad cam un. Llundain: Y Swyddfa Gartref. Ar gael ar: 
https://www.gov.uk/government/publications/review-of-drugs-phase-one-report. 
4 Amcangyfrif costau gan y Gymdeithas Llywodraeth Leol yn Adolygiad Gwario Cynhwysfawr 2020: cyflwyniad LGA (2020). 
Ar gael ar: https://www.local.gov.uk/publications/re-thinking-public-finances#care-and-health-inequalities. 
5 Poulter, H. Crow, R. a Moore, H. (2021). Triniaeth cymorth heroin (HAT) Adroddiad Gwerthuso Peilot. Prifysgol Teesside. 
Ar gael ar: https://research.tees.ac.uk/en/projects/evaluation-of-the-middlesbrough-heroin-assisted-treatment-pilot. 
6 Swyddfa Ystadegau Gwladol. (2020). Arolwg Troseddau Cymru a Lloegr: blwyddyn yn gorffen Mawrth 2020. Ar gael ar: 
www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/datasets/natureofcrimetablesviolence. Tabl 9A 
7 Swyddfa Ystadegau Gwladol. (2020). Marwolaethau’n ymwneud â gwenwynu gan gyffuriau yng Nghymru a Lloegr: 
cofrestriadau 2020. 
8 Y Weinyddiaeth Gyfiawnder. (2020). Marwolaethau Troseddwyr yn y Gymuned, diweddariad blynyddol hyd at fis Mawrth 
2020. 
Ar gael ar: Deaths of Offenders in the Community, annual update to March 2020 - GOV.UK (www.gov.uk). 

https://www.gov.uk/government/publications/review-of-drugs-phase-one-report
https://www.local.gov.uk/publications/re-thinking-public-finances#care-and-health-inequalities
https://research.tees.ac.uk/en/projects/evaluation-of-the-middlesbrough-heroin-assisted-treatment-pilot
http://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/datasets/natureofcrimetablesviolence
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Canfyddiadau allweddol 
O’r 60 achos o bobl ar brawf gyda phroblem gyffuriau y gwnaethom eu harchwilio: 

• roedd gan 54 hanes amlwg o drawma; ond dim ond ar gyfer oddeutu traean o’r grŵp hwn  
cafodd hyn ei ystyried yn briodol wrth asesu, cynllunio ac ymyrryd 

• ni wnaeth dros hanner (33) elwa ar adroddiad cyn-dedfryd cyn cael dedfryd 
• roedd gan bump allan o’r 24 o bobl a gafodd eu dedfryd oedd yn cynnwys gofyniad 

adsefydliad cyffuriau (DRR) gofnod clir o’u cydsyniad 
• roedd gwasanaethau trin cyffuriau’n gwybod am 50 ohonynt  
• dim ond chwech oedd yn cynnwys digon o ymyrraeth gan asiantaethau cyffuriau yn y broses 

gynllunio 
• dim ond pump o’r 46 perthnasol oedd â chynlluniau dedfrydu oedd wedi’u rhannu rhwng y 

gwasanaeth prawf a’r asiantaethau trin cyffuriau  
• roedd cofnod o waith gydag asiantaethau cyffuriau ar gael ar gyfer 10 unigolyn yn unig  
• nid oedd gwaith adsefydlu i sicrhau bod pobl yn cael gafael ar driniaeth cyffuriau yn y 

gymuned wrth gael eu rhyddhau o’r carchar yn ddigonol ar gyfer dau draean (16 allan o’r 26 
o bobl berthnasol)  

• dim ond naw o bobl gafodd ddigon o ymyrraeth i adeiladu ar y gwaith adfer a gyflawnwyd 
yn y ddalfa 

• roedd hanner wedi derbyn mandad clir i gael profion cyffuriau i fesur cydymffurfiaeth, ond 
dim ond mewn 10 achos wnaeth hyn ddigwydd  

• bu i ychydig dros draean (21) leihau eu defnydd o gyffuriau yn ystod eu hamser dan 
oruchwyliaeth 

• ni wnaeth unrhyw rai lleihau eu troseddu. 

O’r gweithwyr proffesiynol oedd yn rhan o’r arolwg am driniaeth cyffuriau, daeth y pwyntiau 
allweddol canlynol i’r amlwg:  
Dywedodd yr ynadon wrthym (449 o ymatebion): 

• nid oedd 42 y cant yn gwybod am wasanaethau cyffuriau lleol a’r trefniadau ar gyfer profion 
cyffuriau dan DRRau 

• dim ond traean oedd yn gallu defnyddio llys adolygiad cyffuriau yn eu hardal 
• roedd hyder mewn Cwmnïau Adsefydlu Cymunedol o ran eu gallu i wneud gwaith cyffuriau’n 

dda wedi lleihau, gyda 57 y cant yn nodi nad oeddent yn hyderus iawn, neu ddim yn 
hyderus o gwbl.  

Dywedodd y comisiynwyr wrthym (15 o ymatebion):  
• roedd un ardal yn Lloegr wedi gweld gostyngiad dros 40 y cant yn y gyllideb, ac roedd y 

rhan fwyaf wedi profi toriadau o 25 y cant neu fwy dros y bum mlynedd ddiwethaf 
• roedd pob un o’r Byrddau Cynllunio Ardal yng Nghymru (APBau) wedi gweld cynnydd i’w 

cyllidebau, ond mae hyn yn wahanol i adborth gan HMPPS a’r Comisiynwyr Heddlu a 
Throsedd yng Nghymru, sydd wedi gweld y gyllideb yn rhewi neu’n lleihau   

• ni wnaeth pump gomisiynu llwybrau cyfiawnder troseddol penodol. 

Dywedodd y darparwyr prawf wrthym (125 o ymatebion):  
• nid oedd gan 89 y cant staff lled-arbenigol yn gweithio gyda chamddefnyddio sylweddau 
• roedd 94 y cant yn meddwl y byddai’n fuddiol gweithredu’r arbenigedd hwn 
• roedd 86 y cant yn gweithredu heb unrhyw gyd-leoliad gyda gwasanaethau cyffuriau 
• roedd gan 35 y cant wasanaethau penodol i fenywod 
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• dim ond 28 y cant oedd â gwasanaethau penodol i bobl gyda diagnosis deuol9 
• dim ond 11 y cant oedd â gwasanaethau penodol i weithwyr rhyw 
• dim ond 4 y cant oedd â llwybrau neu drefniadau penodol i bobl o gefndir du, Asiaidd neu 

leiafrifoedd ethnig.

Crynodeb gweithredol 

Yr archwiliad thematig mewn cyd-destun 
Mae cyffuriau a throseddau’n hynod gysylltiedig. Credir bod bron hanner y bobl ar brawf gyda 
phroblem gyffuriau, ac mae troseddau a gyflawnir gan ddefnyddwyr cyffuriau dosbarth A’n costio 
dros £9 biliwn i gymdeithas bob blwyddyn. Amlygodd adolygiad diweddar10 o farchnad gyffuriau’r 
DU rôl gangiau cyffuriau trefnus a llinellau cyflenwi effeithiol. Mae’r defnydd o gyfryngau 
cymdeithasol wedi ymestyn y sianelau sydd ar gael i’r farchnad a gwerthu cyffuriau. Mae cyffuriau 
yn y carchar yn broblem fawr ac mae gan Wasanaeth Carchar a Phrawf Ei Mawrhydi (HMPPS) 
strategaeth ar waith i leihau’r cyflenwad, i reoli’r galw ac adeiladu adferiad i bobl sy’n taclo 
problemau cyffuriau.  
Mae pandemig Covid-19 yn gefndir mawr i’r archwiliad hwn. Roedd yr holl asiantaethau cyfiawnder 
troseddol a chyffuriau’n delio ag ystyriaethau iechyd a diogelwch cynyddol a llai o staff. Cytunodd y 
darparwyr prawf ar fodelau darparu eithriadol gyda HMPPS a chafodd llawer o’r gwaith wyneb yn 
wyneb sydd fel arfer yn cael ei gynnal gydag unigolion gan asiantaethau prawf a chyffuriau eu 
cwtogi’n sylweddol. Yn yr un modd, cafodd wasanaethau cyffuriau ganiatâd i gwtogi rhai profion 
cyffuriau a gweithgareddau wyneb yn wyneb hefyd.  
I ychwanegu mwy o gymhlethdod, mae’r Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol (NPS), Cwmnïau 
Adsefydlu Cymunedol (CRC) a rhai darparwyr y gadwyn gyflenwi’n symud i fodel darparu newydd, 
wrth i wasanaethau uno i sefydliad newydd ym mis Mehefin 2021: y Gwasanaeth Prawf. Mae’r 
symudiad uno hwn ar gyfer y sefydliad newydd wedi rhoi rheolwyr a staff dan bwysau, ac ni ddylid 
amcangyfrif yn rhy isel effaith y newid hwn.  
Yn ogystal, mae newidiadau i batrymau defnydd cyffuriau wedi dod i’r amlwg mewn ymateb i’r 
pandemig. Adolygodd Canolfan Monitro Cyffuriau a Chaethiwed i Gyffuriau Ewrop (EMCDDA) (2020) 
effaith Covid-19 ar batrymau defnyddio cyffuriau a niwed yn ymwneud â chyffuriau yn Ewrop. Mae’r 
canfyddiadau cychwynnol yn awgrymu bod gostyngiad mewn defnydd o gyffuriau ar y cyfan, neu 
rai mathau o ddefnydd o gyffuriau, yn ystod tri mis cyntaf y pandemig (Mawrth i Mehefin 2020). 
Gall mesurau cyfnod clo a tharfu ar farchnadoedd cyffuriau’r stryd egluro hyn. Mae’n ymddangos 
mai’r defnydd o gocên ac MDMA (Ecstasi) a gafodd ei effeithio fwyaf, sy’n gysylltiedig iawn â chau 
economi’r nos. Mae darlun mwy cymysg o ddefnydd o ganabis. Mae prinder heroin lleol wedi cael 
eu hadrodd, ac wedi arwain at leihad mewn defnydd mewn rhai gwledydd. Gwelwyd cynnydd yn 
nifer y meddyginiaethau presgripsiwn (yn enwedig bensodiasepinau). Fodd bynnag, daeth 
adroddiad mwyaf diweddar EMCDDA (2021) i’r casgliad bod y farchnad gyffuriau wedi bod yn hynod 
wydn er gwaethaf y tarfu a achoswyd gan y pandemig. Er bod peth tarfu cychwynnol i 
farchnadoedd manwerthu cyffuriau ar y stryd, mae’n ymddangos fel bod prynwyr a gwerthwyr wedi 
addasu drwy gyfathrebu drwy dechnoleg, gan gynnwys gwasanaethau negeseuon wedi’u 
hamgryptio, cyfryngau cymdeithasol ac adnoddau ar-lein eraill. Roedd yr adroddiad hefyd yn nodi 
bod y tarfu cychwynnol a welwyd yn ystod y cyfnodau clo wedi diflannu’n gywir wrth i fesurau 
pellter cymdeithasol gael eu llacio, er bod llai o alw’n parhau am gyffuriau’n ymwneud â 
digwyddiadau adloniant, megis MDMA, ond galw uwch am gyffuriau all gael eu defnyddio gartref. 

 
9 Term yw diagnosis deuol i ddisgrifio problemau iechyd meddwl a chamddefnyddio alcohol a sylweddau sy’n bodoli 
eisoes. 
10 Black, C. (2020). Adolygiad cyffuriau: adroddiad cam un. Llundain: Y Swyddfa Gartref. Ar gael ar: 
www.gov.uk/government/publications/review-of-drugs-phase-one-report.  

http://www.gov.uk/government/publications/review-of-drugs-phase-one-report
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Gwelwyd newid sylweddol mewn adnoddau triniaeth cyffuriau ers 2000. Roedd cyllideb triniaeth 
gyfunol yn llywio ystod o raglenni. Roedd y rhain yn cynnwys y Rhaglen Ymyrraeth Cyffuriau (DIP), 
wnaeth ddefnyddio dull aml-asiantaeth cryf i leihau troseddu a helpu pobl i ddelio â chaethiwed a 
symud tuag at adferiad. Cafodd ei sefydlu’n 2003, a bu i’r Swyddfa Gartref ei datgomisiynu fel 
rhaglen genedlaethol ym mis Hydref 2013. Derbyniodd y DIP dros £900 miliwn o gyllid yn ei oes.11 
Ar ei uchaf, bu i dros 4,500 o bobl fynd i mewn i driniaeth drwy DIP bob mis, ac roedd wyth allan o 
bob 10 o unigolyn yn cael triniaeth am o leiaf 12 wythnos. Roedd y ffigurau’n dangos gostyngiad 
bron traean o ran nifer y troseddau meddiannu.13 
Bu i lawer o’r rhaglenni hyn ddod i ben yn Lloegr, ar ôl i’r Asiantaeth Driniaeth Cenedlaethol uno ag 
Iechyd Cyhoeddus Lloegr, a chafodd y ffocws canolog ei golli. O 2013, roedd awdurdodau lleol yn 
gyfrifol am iechyd y cyhoedd, gan gynnwys comisiynu gwasanaethau cyffuriau, a thoriadau i’r grant 
iechyd cyhoeddus. Dechreuodd hyn ddymchwel sylfeini gwaith partneriaeth cyffuriau a throseddau 
lleol. Arweiniodd llymder at doriadau mewn buddsoddiad i wasanaethau’r heddlu a phrawf hefyd, 
ochr yn ochr â gwarediad y grant wedi’i glustnodi i awdurdodau lleol oedd wedi amddiffyn yn 
rhannol y gwariant ar driniaeth camddefnyddio sylweddau hyd at Ebrill 2019.  
Yn 2013, trosglwyddodd y Ddeddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol y cyfrifoldeb ar gyfer comisiynu 
gwasanaethau camddefnyddio sylweddau o ymddiriedolaethau gofal iechyd sylfaenol i awdurdodau 
lleol yn Lloegr. Yng Nghymru, mae gan weinidogion bwerau dan Adrannau 2 a 3 o Ddeddf y GIG 
(Cymru) 2006 ynghylch taclo camddefnyddio sylweddau.   
Yn Lloegr, mae awdurdodau lleol yn comisiynu adsefydliad dadwenwyno a phreswyl, a thriniaeth 
alcohol a chyffuriau ar sail prynu yn y fan a’r lle neu gontract bloc (Comisiwn Ansawdd Gofal, 2017). 
Mae’r grant iechyd y cyhoedd (£3.2 biliwn yn 2018/2019) yn ariannu gwasanaethau iechyd 
cyhoeddus craidd (gan gynnwys gwasanaethau cyffuriau ac alcohol) a gomisiynir gan lywodraeth 
leol. Rhwng 2015/2016 a 2020/2021, bydd grant iechyd y cyhoedd wedi lleihau gan 23 y cant 
mewn termau go iawn (gan 7.5 y cant mewn arian parod) (Pwyllgor Dethol Iechyd, 2019). 
Yn fwy diweddar, gyda nifer y marwolaethau’n ymwneud â chyffuriau’n parhau i gynyddu a 
bygythiadau difrifol yn deillio o soffistigeiddrwydd cynyddol y marchnadoedd cyffuriau, mae 
llywodraeth y DU wedi adnewyddu ei diddordeb yn y maes polisi hwn. Mae wedi sefydlu tasglu 
troseddau a chyfiawnder, cynnal adolygiad mawr o gyffuriau, ac wedi sicrhau bod £80 miliwn o 
fuddsoddiad ychwanegol ar gael ar ddechrau 2021 am flwyddyn yn unig. 
Credir bod strategaeth gyffuriau traws-llywodraeth newydd ar y gweill, yn dilyn cyhoeddiad 
Adolygiad Cyffuriau: adroddiad cam dau (Black, 2021), oedd yn galw am drawsnewidiad difrifol o’r 
systemau triniaeth cyffuriau ac adferiad a chynyddu adnoddau i gefnogi’r symudiadau hyn.  

Methodoleg 
Cwblhawyd y gwaith maes ar gyfer yr archwiliad hwn rhwng mis Ionawr a mis Mawrth 2021. 
Oherwydd y pandemig Covid-19, cyflawnwyd yr archwiliad o bell gan ddefnyddio technoleg fideo-
gynadledda megis Microsoft Teams. Gwnaethom gynnwys chwe rhanbarth NPS a pum CRC ar 
wahân, gan ddarparu estyniad o leoliadau metropolitan, trefol, gwledig ac arfordirol. 
Gwnaethom adolygu 60 achos o bobl ar brawf y mae’n wybyddus fod ganddynt broblem gyffuriau 
neu’n gwella o gaethiwed i gyffuriau, gan gynnwys pobl sydd wedi cael dedfryd o DRR, neu sydd 
dan amodau trwydded. Gwnaethom siarad gydag ymarferwyr prawf a gweithwyr cyffuriau lle bo’n 
berthnasol. Gwnaethom gyfweld ystod eang o randdeiliaid, gan gynnwys uwch reolwyr o’r unedau 
darparu lleol, rheolwyr arweiniol ar gyfer camddefnyddio sylweddau, a phartneriaid lleol megis y 
Comisiynydd Heddlu a Throsedd, Partneriaeth Diogelwch Cymunedol, y Bwrdd Diogelu Oedolion a 
barnwr lleol o bob ardal.  

 
11 Y Swyddfa Gartref. (2011). Llawlyfr gweithredol y rhaglen ymyrraeth cyffuriau. Ar gael ar: 
www.gov.uk/government/publications/dip-operational-handbook.  

https://www.gov.uk/government/publications/dip-operational-handbook
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Gwnaethom gynnal tri o arolygon trydanol, gan ofyn i ynadon, darparwyr prawf a chomisiynwyr 
gwasanaethau cyffuriau am eu barn ar ddedfrydu, darpariaeth gwasanaethau camddefnyddio 
cyffuriau ac effeithiolrwydd gweithio mewn partneriaeth. Sicrhaodd y sefydliad Choice Support 12 o 
gyfweliadau manwl ar ein cyfer gyda phobl ar brawf â phroblemau camddefnyddio sylweddau.  
Cynhaliwyd gwaith dadansoddi data er mwyn cefnogi’r archwiliad hwn gyda HMPPS, Iechyd 
Cyhoeddus Lloegr (PHE) a Gwasanaethau Dadansoddeg GIG Cymru, sydd bellach wedi dod yn 
Iechyd a Gofal Digidol Cymru. Mae manylion ein dull ar gael yn Atodiad 2: Methodoleg.  

Strategaeth, polisi ac arweinyddiaeth 
Ni ddeuthum o hyd i unrhyw strategaeth gydlynol i fynd i’r afael â chamddefnyddio sylweddau 
ymysg pobl ar brawf yn Lloegr ledled y Weinyddiaeth Gyfiawnder a’r Adran Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol. Mae hyn wedi achosi tensiwn yn Lloegr, er bod HMPPS wedi cyhoeddi’n ddiweddar 
Strategaeth Cyffuriau ac Alcohol yng Nghymru (2020). O fewn HMPPS, mae’r strategaeth ar gyfer 
prawf y tu ôl i’r strategaeth ar gyfer carcharau, ac nid yw gwaith trawsadrannol wedi dwyn ffrwyth 
hyd yn hyn. 
Ers i’r cyfrifoldeb am swyddogaethau iechyd y cyhoedd yn Lloegr symud i awdurdodau lleol yn 
2013, mae pwysau wedi bod ar gomisiynu cyllidebau ac mewn sawl ardal, mae llwybrau penodol i 
gyfiawnder troseddol wedi cael eu lleihau neu eu dirymu o blaid gwasanaeth cyffredinol. Mae’r 
model ar gyfer y gwasanaeth prawf unedig yn gyfle i’r gwasanaeth prawf a’r comisiynwyr ail-
ddechrau’r drafodaeth ynghylch pa wasanaethau sydd wedi’u comisiynu. Mae Cymru wedi bod yn 
arwain y ffordd: bellach mae comisiynu mwy cydlynol rhwng y carchar a’r gymuned, gyda 
chontractau’n cael eu comisiynu ar y cyd drwy HMPPS a Chomisiynwyr Heddlu a Throsedd. Rydym 
yn erfyn ar y Weinyddiaeth Gyfiawnder a’r Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol i feddwl beth all gael 
ei ddysgu o enghraifft Cymru ac o arloesedd lleol, wrth i ddatganoli gyflymu ym Manceinion Fwyaf a 
chyfarwyddwyr prawf rhanbarthol geisio comisiynu gwasanaethau i ategu’r rhai a ddarparwyd drwy 
wasanaethau iechyd a Chomisiynwyr Heddlu a Throsedd ac o gyllidebau awdurdod lleol.  
Trafododd llawer o’r staff y gwnaethom siarad â nhw am ddiffyg hyfforddiant ynghylch cyffuriau. 
Doedd dim llawer wedi cael mewnbwn diweddar ar y pwnc. Dim ond canran bychan o’r ymarferwyr 
prawf oedd yn gyfarwydd â’r cysyniad o adfer mewn gwaith cyffuriau, ac mae angen mynd i’r afael 
â hyn. Bydd angen taclo pwysau llwyth gwaith hefyd, i sicrhau bod modd rheoli cymhlethdod yr 
anghenion y mae llawer o ddefnyddwyr cyffuriau yn ei wynebu.  
Roeddem yn croesawu’r ffocws wedi’i adnewyddu ar gyffuriau a chyfiawnder troseddol, a’r cyllid 
diweddar i gefnogi gwasanaethau. Bydd angen i arweinyddiaeth adrannol gan y Weinyddiaeth 
Gyfiawnder, yr Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Llywodraeth Cymru lywio gwaith ar draws y 
llywodraeth mewn ffordd frwd ac eglur, i newid sefyllfa’r cyflenwad cyffuriau, troseddau’n ymwneud 
â chyffuriau, niferoedd isel mewn triniaeth a marwolaethau cynyddol ynghylch cyffuriau. 

Partneriaeth a gwaith llys 
Mae sawl haen i waith camddefnyddio sylweddau, gan gynnwys cyfiawnder, iechyd a gofal 
cymdeithasol. Mae gwaith partneriaeth yn hanfodol i ymarfer effeithiol.  
Roedd y trefniadau partneriaeth a adolygwyd yn yr archwiliad hwn dan bwysau oherwydd pandemig 
Covid-19 wnaeth ddechrau ym mis Mawrth 2020. Hefyd, mae’n ymddangos fel bod adnewyddu 
gwasanaethau prawf drwy’r diwygiadau Trawsnewid Adsefydliad saith blynedd yn ôl wedi dinistrio 
partneriaethau. Mae sefydliadau prawf wedi bod ynghlwm wrth lawer o weithgareddau mewnol i 
sefydlu sefydliadau newydd a chyflawni gwasanaethau prawf. Mae hyn wedi lleihau capasiti ar gyfer 
gwaith allanol gyda phartneriaid. Mae cyfraniad y gwasanaeth prawf yn fwy cyfyngedig oherwydd 
nid yw cronfeydd data achosion prawf yn casglu gwybodaeth am broffil y defnyddwyr cyffuriau, allai 
gael ei ddefnyddio i lywio penderfyniadau comisiynu.  
Yn fwy positif, roedd gan ddarparwyr camddefnyddio sylweddau berthnasoedd positif gyda 
chomisiynwyr a rhanddeiliaid eraill. Gwnaethom ddod o hyd i ragor o weithgareddau partner yn 
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Abertawe a dechrau gwella ymarfer partneriaeth ym Manceinion Fwyaf, lle mae’r gwasanaethau 
wedi’u datganoli.  
Mae pobl sy’n dedfrydu’n delio gyda chyffuriau a throseddau’n rheolaidd. Dywedon nhw nad ydynt 
yn clywed llawer o argymhellion gan dimau llysoedd prawf am ymyriadau penodol i fynd i’r afael â 
chamddefnyddio sylweddau fel gyrrwr troseddu pobl. Mae hyn yn gyson â’r gostyngiad mawr yn y 
defnydd o DRRau (y Weinyddiaeth Gyfiawnder, 2005-2020). Rydym yn dadlau dros gynnydd mewn 
ymyriadau’r llys i alluogi pobl i gael mynediad i driniaeth a manteisio ar yr oruchwyliaeth all ddeillio 
o brofion cyffuriau. Roedd pobl sy’n dedfrydu hefyd yn gwerthfawrogi’r cyfle am adolygiadau 
parhaus wyneb yn wyneb gan bobl ar DRRau, ond bellach mae’r rhain ond yn cael eu defnyddio 
mewn llysoedd y Goron, a ddim yn ddigon aml.  

Gwaith achos ac ymyriadau 
Dangosodd data cyfanredol o’n rhaglen archwiliad craidd mai dim ond 47 y cant o bobl ar brawf yr 
oedd defnydd o gyffuriau’n broblem iddynt wnaeth dderbyn ymyriad ar ei gyfer (Arolygiaeth Prawf 
EM, 2019). Er i ni weld peth ymarfer ardderchog yn yr archwiliad hwn, a llawer o staff ymroddgar a 
gweithgar yn benderfynol i gyflawni cynnydd go iawn gyda’r bobl yr oeddent yn eu goruchwylio, 
roedd y darlun yn anghyson ac yn dibynnu gormod ar ddiddordeb ymarferwyr unigol. Roedd yr 
achosion a adolygwyd yn dangos bod asesu a chynlluniau ar gyfer pobl ar brawf angen eu gwella’n 
sylweddol. Yn yr achosion hyn, roedd yr asesiadau, y cynlluniau a’r ddarpariaeth gwasanaeth yn 
gofyn am rannu gwybodaeth yn well rhwng asiantaethau. Nid oedd anghenion amrywiol pobl yn 
cael eu hystyried yn ddigonol chwaith.  
Roedd consensws eang bod gwaith amlasiantaethol cryf, gyda mwy o staff arbenigol wedi’u cyd-
leoli yn effeithiol. Roedd yr achosion oedd ym meddiant y timau Rheoli Troseddwyr Integredig 
ymhlith y gorau a welsom. Mae manteision y model yma’n amlwg a dylid eu hefelychu i greu gwaith 
effeithiol gyda defnyddwyr cyffuriau. Rydym yn credu y gallai’r dull hwn wella’r lefel o gydgynllunio 
a dod â chydlyniad i’r gwaith a gyflawnir ledled y gwasanaethau prawf a chyffuriau. 
Mae DRRau wedi cael eu gwanhau mewn blynyddoedd diweddar ac, yn y mwyafrif o achosion a 
archwiliwyd gennym, doedd dim gwahaniaeth rhyngddyn nhw a gorchmynion cymunedol safonol. 
Mae angen i’r elfen driniaeth ar y gofynion hyn gael ei hail-ystyried a rhoi disgwyliadau clir ar waith 
i sicrhau bod yr ymyriadau hyn yn cael eu cyflawni a’u monitro’n effeithiol. 
Mae angen i systemau ac arferion cofnodi gael eu gwella i alluogi darlun clir ar anghenion, lles, 
gwaith yn ymwneud â throseddau a phrofion cyffuriau. Roedd y gwaith adolygu a welwyd bron iawn 
bob amser yn cael ei gyflawni ar wahân, gydag asiantaethau cyffuriau a phrawf prin iawn yn dod at 
ei gilydd gyda defnyddwyr gwasanaeth i adolygu cynnydd a’r camau nesaf.  

Adsefydlu 
Mae’r trefniadau ar gyfer pobl sy’n gadael y ddalfa’n gymhleth. Mae angen cyfnewid gwybodaeth i 
bedwar lle - gyda gwasanaethau cyffuriau yn y gymuned ac yn y carchar a gwasanaethau adsefydlu 
dan arweiniad prawf yn y carchar a’r gymuned - er mwyn integreiddio a llywio’n llawn cynllun 
triniaeth ar gyfer bob person sy’n gadael y carchar.   
Mae gormod o bobl yn syrthio drwy’r rhwyd. Deuthum i’r casgliad nad yw pobl yn cael eu rhyddhau 
bob amser gyda phresgripsiwn wedi’i drefnu ar gyfer meddyginiaethau yn lle cysglynnau lle bo 
angen ac, yn Lloegr, mae dau draean o bobl yn gadael triniaeth ac nid ydynt yn mynd i driniaeth 
gymunedol o fewn y tair wythnos gyntaf o adael y carchar. Mae targed ymestyn i wella parhad gofal 
pobl, ac mae’r prif weinidog wedi nodi ei fwriad ar gyfer gwasanaethau i sicrhau bod o leiaf 75 y 
cant o bobl yn cael eu cadw mewn triniaeth unwaith y maent yn dychwelyd i’r gymuned ar ôl bod 
yn y carchar.  
Mae defnyddio amodau trwydded yn hynod amrywiol. Rydym yn croesawu defnydd mwy cyson o 
adnodd canllaw i gefnogi ymarferwyr prawf. Mae angen i’r Gwasanaeth Prawf wneud mwy i sicrhau 
bod ymarfer yn gyfrannol ac yn effeithiol o ran rheoli’r rhai sydd angen triniaeth a phrofion cyffuriau 
ar ôl gadael carchar.  
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Lleihau niweidiau cyffuriau 
Roedd yr archwiliad hwn yn edrych ar farwolaethau’n ymwneud â chyffuriau ar gyfer pobl oedd yn 
wybyddus i’r gwasanaethau prawf, sydd wedi bod yn cynyddu’n raddol dros y ddau ddegawd 
diwethaf. Deuthum i’r casgliad fod y systemau adolygu ar gyfer marwolaethau dan oruchwyliaeth yn 
canolbwyntio gormod ar brosesau ac, mewn ardaloedd lleol, does dim digon o wybodaeth neu gyd-
adolygu’n digwydd. Gall asiantaethau ddysgu o’i gilydd er mwyn lleihau marwolaethau cynamserol. 
Rydym yn nodi’r cynnydd o ran cofnodi’r marwolaethau hyn, a’r cyllid cynyddol gan y llywodraeth i 
alluogi ymarfer a mynd i’r arfer â’r materion. 
Gwnaethom edrych hefyd ar fregusrwydd pobl sydd â phroblemau cyffuriau. Gwelsom lefelau uchel 
o broblemau iechyd meddwl ac anghenion llety ac ategol. Eto, mae’r pandemig wedi achosi pwysau 
go iawn, ac roedd yn galonogol gweld ymdrechion dewr staff er mwyn helpu’r bobl mewn angen, 
gyda bwyd, dillad a ffonau symudol i’w helpu nhw i gadw mewn cyswllt â gwasanaethau.   
Fodd bynnag, mae gwaith i atal gorddosau wedi cael ei effeithio gan y pandemig, a dywedodd staff 
prawf eu bod o’r farn nad oedd gwaith felly yn eu cylch gwaith. Mae angen i ymyriadau bras a 
meddyginiaethau wrthdroi gorddos posibl gael eu rhannu’n ehangach. 
Yn gyffredinol, deuthum i’r casgliad nad yw staff prawf a’r gwasanaethau cyffuriau’n ddigon 
rhagweithiol o ran diogelu’r oedolion y maent yn gweithio gyda nhw, a bod y trothwy i dderbyn 
gwasanaethau gofal cymdeithasol oedolion yn uchel iawn. Mae angen i arweinwyr gefnogi staff 
gyda hyfforddiant a datblygu gwybodaeth, a gwaith gyda threfniadau diogelu lleol i sicrhau bod 
oedolion mewn perygl yn cael eu cadw’n ddiogel yn y gymuned, tra’u bod nhw’n cael help i droi i 
ffwrdd o drosedd. 
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Argymhellion 

Dylai’r Weinyddiaeth Gyfiawnder weithio gyda’r Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol a’r 
Llywodraeth Cymru er mwyn:  

1. comisiynu gwerthusiad strwythuredig, gan gynnwys costau a manteision, o fodelau cyd-
gomisiynu iechyd a chyfiawnder integredig ar gyfer gwasanaethau triniaeth cyffuriau ac 
adfer ledled Cymru a Lloegr a gweithredu arfer gorau  

2. sicrhau bod strategaethau a pholisïau cydlynol ar waith i fynd i’r afael â chamddefnyddio 
cyffuriau ar bobl ar brawf   

3. deddfu i ehangu gallu’r gwasanaeth prawf i roi profion cyffuriau i bobl ar brawf, fel bod y 
gwasanaeth yn gallu profi cyfran fwyaf o’i lwyth achos, i helpu i asesu ac adnabod pobl 
gyda phroblem gyffuriau all elwa ar driniaeth o bosibl.   

Dylai’r Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Llywodraeth Cymru weithio gyda’r 
Weinyddiaeth Gyfiawnder er mwyn: 

4. darparu cyllid digonol er mwyn trin ac adfer pobl o ran cyffuriau ar brawf ac yn dilyn cael 
eu rhyddhau o’r ddalfa 

5. sicrhau bod cyfarwyddwyr Iechyd Cyhoeddus Lloegr a byrddau cynllunio ardal i Gymru yn 
darparu triniaeth cyffuriau ymatebol a darpariaethau adfer i bobl ar brawf ac yn dilyn cael 
eu rhyddhau o’r ddalfa.  

Dylai Gwasanaeth Carcharau a Phrawf Ei Mawrhydi weithio gyda chomisiynwyr 
llywodraeth leol a gwasanaethau cyffuriau er mwyn: 

6. cynyddu defnydd y gofynion adsefydlu cyffuriau drwy sicrhau bod asesiadau 
camddefnyddio sylweddau yn y llys yn cael eu cyflawni gan ymarferwyr sgilgar, a’u bod yn 
cyflwyno sylwadau ar addasrwydd a chymhelliant ar gyfer triniaeth, ac yn helpu i osod y 
disgwyliadau ar gyfer diffynyddion  

7. pennu cyfran y bobl ar brawf ym mhob ardal leol sy’n ddibynnol ar gyffuriau, a fyddai’n 
elwa ar driniaeth arbenigol a sicrhau bod y driniaeth hon ar gael i bobl ar brawf sydd ei 
hangen   

8. sicrhau bod pob unigolyn sy’n gadael y ddalfa sydd angen triniaeth barhaus yn ei derbyn, 
gyda chefnogaeth trefniadau trosglwyddo effeithiol  

9. sicrhau bod ymyriadau ar sail tystiolaeth ac adfer yn cael eu comisiynu a’u darparu 

10. gweithredu cynllun gwaith i adeiladu diwylliant gweithio ar y cyd rhwng sefydliadau 
proffesiynol perthnasol, a sicrhau bod hyn yn ddefnydd effeithiol o ddarpariaethau 
cyfnewid gwybodaeth 

11. mesur a chyhoeddi deilliannau i bobl ar brawf gyda phroblem gyffuriau, megis cyflawni 
ymyriadau seicogymdeithasol; lleihau defnydd o gyffuriau anghyfreithlon; llai o droseddu; 
gwelliannau i iechyd meddwl; gwelliannau mewn deilliannau addysg, hyfforddiant a 
chyflogaeth; a deilliannau llety gwell  

12. gwella diogelwch pobl ar brawf drwy: 

a. cynyddu mynediad i nalocson a darpariaeth ohono  

b. lleihau nifer y bobl sy’n marw o achosion penodol i gyffuriau drwy wella systemau i 
adolygu marwolaethau penodol i gyffuriau, gan gynnwys adolygiadau digwyddiadau 
fu bron â digwydd, a chryfhau rhannu dysgu ystyrlon rhwng asiantaethau 
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c. datblygu rhaglenni dysgu sy’n galluogi staff i gyflawni lleihau niwed effeithiol ac atal 
gorddosau i weithio gyda phobl â phroblemau cyffuriau 

d. sicrhau bod pob ymarferydd rheng-flaen yn deall ac yn rhoi camau ar waith i 
ddiogelu oedolion mewn perygl.  

Dylai’r Gwasanaeth Prawf: 
13. lansio a gweithredu strategaeth gyffuriau effeithiol a pholisïau perthnasol er mwyn: 

a. sicrhau bod llywodraethu effeithiol yn llywio arferion effeithiol ac ymatebol er mwyn 
taclo camddefnyddio sylweddau 

b. gwella data a systemau gwybodaeth er mwyn casglu proffil ac anghenion data pobl 
ar brawf, i gefnogi comisiynu effeithiol gwasanaethau cyffuriau ar lefel leol. Dylai hyn 
gynnwys newidiadau i’r adnodd asesu OASys i alluogi rheolwyr prawf i echdynnu 
nifer yr unigolion ar lwythi achos prawf sy’n ddefnyddwyr cyffuriau dosbarth A ac er 
mwyn tracio faint ohonynt sy’n derbyn triniaeth bryd hynny. Dylid datblygu hefyd 
maes penodol yn nDelius i gofnodi canlyniadau profion cyffuriau 

c. comisiynu gwasanaethau priodol i daclo caethiwed i gyffuriau a chefnogi adferiad 

d. cynyddu’r defnydd o brofion cyffuriau rheolaidd, mewn gorchmynion a thrwyddedau 
cymunedol perthnasol, fel adnodd ar gyfer asesu, monitro a chydymffurfio 
cychwynnol, gan gynnwys archwilio’r potensial er mwyn peilota profion cyffuriau yn 
yr apwyntiad cyntaf er mwyn mesur graddfa’r defnydd o gyffuriau dosbarth A nad 
yw’n cael ei adrodd  

e. sicrhau bod profion cyffuriau ar gyfer pob gofyniad adsefydlu cyffuriau ar gael i’r llys, 
os yw dan fandad 

f. cyflwyno model cyffuriau lled-arbenigol fel bod ymarferwyr prawf sy’n gweithio gyda 
gofynion adsefydlu cyffuriau’n datblygu mwy o hyder a gwybodaeth o drefniadau lleol 
a pherthnasoedd gwell gydag asiantaethau partner 

g. gwella hyfforddiant i staff ar gyffuriau, sut i weithio gyda thrawma a sut i gefnogi 
pobl tuag at adferiad.  

Dylai’r Gwasanaeth Prawf a Byrddau Cyfiawnder Troseddol Lleol weithio o fewn 
adrannau iechyd lleol er mwyn:  

14. sicrhau bod trefniadau llywodraethu lleol addas ar waith fel bod pob partner perthnasol, 
gan gynnwys Byrddau Iechyd a Lles a gwasanaethau lleol ynghlwm wrth gynllunio, 
comisiynu a chyflawni gwasanaethau ar y cyd effeithiol i bobl gyda phroblemau cyffuriau, 
fel cyfraniad mawr at leihau troseddau lleol.  
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1. Cyflwyniad 

1.1. Pam y thematig hwn? 
Mae camddefnyddio cyffuriau yn yrrwr mawr o droseddu ac mae’n amser da i archwilio’r pwnc hwn. 
Yn ddeddfwriaethol, mae llywodraeth y DU wedi nodi ei fwriad i ‘ail-osod’ profion cyffuriau yn ei 
bapur gwyn, Dull Callach o ran Dedfrydu (A Smarter Approach to Sentencing) (2020). Cyhoeddodd 
y Fonesig Carol Black Adolygiad cyffuriau: adroddiad cam un, ym mis Chwefror 2020, ac Adolygiad 
cyffuriau: adroddiad cam dau, oedd yn ystyried atal, triniaeth ac adferiad ym mis Gorffennaf 2021. 
Mae’r adolygiad yn nodi’r problemau mewn system heb ddigon o gyllid ac yn galw am ddull 
cydlynol, buddsoddiad sylweddol, ymchwil, hyfforddiant gwell a phroffesiynoldeb i wella triniaeth, 
adferiad a deilliannau cymdeithasol.  
“Mae achos ‘buddsoddi i arbed’ cryf o ran triniaeth cyffuriau … Er bod Rhan 1 o’r adolygiad wedi 
dangos bod camddefnyddio cyffuriau’n costio £20 biliwn i gymdeithas bob blwyddyn, yn 2020 i 
2021 dim ond £650 miliwn gafodd ei wario ar driniaeth gyffuriau. Mae pob £1 sy’n cael ei wario 
ar leihau niwed a thriniaeth yn rhoi adenilliad iechyd a chyfiawnder cyfunol o £4. Bydd methu â 
buddsoddi’n anochel yn arwain at bwysau cynyddol yn y dyfodol ar y system gyfiawnder 
troseddol, gwasanaethau iechyd, gwasanaethau cyflogaeth a’r system les.” – Y Fonesig Carol 
Black (2021) 

Adolygodd Arolygiaeth Prawf EM ddefnydd o gyffuriau ddiwethaf yn ei gyd-archwiliad thematig o 
sylweddau seicoweithredol newydd (2017), a gynhaliwyd gyda’r Comisiwn Ansawdd Gofal (CQC). Ni 
fu archwiliad ehangach o gyffuriau ers 2006, pan gyhoeddom Hanner Llawn a Hanner Gwag. 
Archwiliad o waith camddefnyddio sylweddau gyda throseddwyr y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol. 
Cyn hynny, gwnaethom adrodd ar driniaeth cyffuriau a gorchmynion profion yn 2003.  
Yn y cyfnod ers i ni edrych yn fanwl y tro diwethaf, mae’r rhaglen ymyrraeth gyffuriau (gweler y 
rhan ‘Cefndir’ isod) ar gyfer adnabod troseddwyr sydd ynghlwm wrth gyffuriau a’u cyfeirio nhw at 
driniaeth wedi cael ei defnyddio llawer llai, mae lleihad sylweddol mewn gorchmynion triniaeth a 
gofynion a gwelwyd cynnydd sylweddol mewn marwolaethau’n ymwneud â chyffuriau yng Nghymru 
a Lloegr. Yn yr un cyfnod hwn, mae’r diddordeb yn yr agenda adfer wedi tyfu ac mae ganddo 
baralelau cryf gyda’r theori arall diweddar.   
Bydd y model cyflawni prawf cyfunol yn newid trefniadau comisiynu, gyda chyfarwyddwyr prawf 
rhanbarthol yn gallu prynu ‘gwasanaethau adferol wedi’u comisiynu’, gan gynnwys ymyriadau 
‘dibyniaeth ac adfer’. Gobeithir y bydd canfyddiadau’r adolygiad hwn yn llywio darpariaeth i’r 
dyfodol.   

1.2. Cefndir  
Y berthynas rhwng camddefnyddio sylweddau a throseddu 
Er bod y cysylltiad rhwng camddefnyddio sylweddau a throsedd yn gymhleth, mae tystiolaeth i 
awgrymu bod nifer sylweddol o’r rhai sy’n mynd i’r carchar yn defnyddio cyffuriau i raddau 
problemus. Nododd Palmer et al. (2011) bod y ffigur hwn rhwng 30 a 50 y cant.  
Cyflawnir troseddau’n ymwneud â chyffuriau, megis gwerthu neu storio cyffuriau, neu droseddau 
meddiant megis lladrad, byrgleriaeth neu buteindra, yn aml er mwyn ariannu problem gyffuriau. 
Oherwydd cyffredinrwydd defnydd o gyffuriau anghyfreithlon mewn carcharau, mae nifer y bobl 
sy’n gadael y ddalfa sydd angen triniaeth am gamddefnyddio sylweddau’n debygol o fod yn 
sylweddol (Pierce et al., 2015). 

Trosolwg o driniaeth gyffuriau presennol a diweddar 
Mae nifer y bobl sy’n cael triniaeth cyffuriau a’r gyllideb ar gyfer ymyriadau fel hyn wedi lleihau’n 
sylweddol yn Lloegr ers 2013, pan gafodd yr Asiantaeth Driniaeth Cenedlaethol ei dirymu.  
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Mae cydnabyddiaeth helaeth bod y sector trin cyffuriau bellach yn cael ei danariannu yn Lloegr, a 
chyda’r deilliannau’n gwaethygu i bobl gyda phroblemau cyffuriau, mae Llywodraeth y DU wedi 
ymateb drwy gomisiynu adolygiad o gyffuriau yn Lloegr gan y Fonesig Carol Black, sydd wedi 
argymell bod cyllid ychwanegol yn cael ei glustnodi ar gyfer triniaeth, gan gynyddu i £552 miliwn y 
flwyddyn dros y gyllideb waelodlin presennol. Hefyd, sicrhaodd Llywodraeth y DU bod £80 miliwn 
ychwanegol ar gael i wella triniaeth cyffuriau a llwybrau cyfiawnder troseddol ar ddechrau 2021; 
fodd bynnag, mae’r cyllid hwn ond wedi’i sicrhau am flwyddyn ac mae dyfodol triniaeth cyffuriau, yn 
enwedig i bobl yn y system gyfiawnder troseddol yn dal i fod yn fregus. 
Mae Ffigur 1 yn nodi’r gostyngiad mewn cyllid a’r niferoedd sy’n derbyn triniaeth yn Lloegr rhwng 
2014 a 2019.12  

 
Ffigur 1: Gwariant cyffuriau ac alcohol a niferoedd mewn triniaeth13 

Yn 2017, roedd y gwariant canolrif ar driniaeth camddefnyddio sylweddau ac atal fesul preswylydd 
mewn cynghorau haen uchaf yn Lloegr yn £7.64 (gostyngiad o £2.60 ers 2015) (Cymdeithas 
Llywodraeth Leol, 2019).  
Mae Cymru wedi gweld mân gynnydd yn ei gwariant mynediad agored, fel sydd wedi’i nodi yn 
Ffigur 2. Fodd bynnag, mae cyllid HMPPS a’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd (PCC) wedi lleihau’n 
gyffredinol, gan olygu bod pobl ar brawf yn derbyn gwasanaethau wedi’u tanariannu. 

 
12 Black, C. (2020). Adolygiad cyffuriau: adroddiad cam un. Llundain: Y Swyddfa Gartref. Ar gael ar: 
https://www.gov.uk/government/publications/review-of-drugs-phase-one-report.  
13 Mae PHG yn cyfeirio at y grant iechyd cyhoeddus. 
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Ffigur 2: Cyllid wedi’i ddyrannu ar gyfer camddefnyddio sylweddau (SMAF), Cymru, 2011/2012 i 
2020/202114  

 
Ffigur 3: ‘Nifer y bobl sy’n cael eu cyfeirio at driniaeth ac sy’n dechrau ar driniaeth, Cymru, 
poblogaeth gyfan, 2011/2012 i 2020/202115 

Mae rhagor o wybodaeth ar gyllid ar gael yn Atodiad 3. 
Ar y cyfan, mae darlun problemus o ddadfuddsoddiad. Mynegwyd pryder hefyd yn y British Medical 
Journal ynghylch Strategaeth Gyffuriau Llywodraeth y DU yn 2017, a diffyg gofyniad statudol (ac 
adnoddau cysylltiedig) i awdurdodau lleol (Lau) ddarparu gwasanaethau camddefnyddio sylweddau 

 
14 Data wedi’i ddarparu gan HMPPS Cymru, heb ei gyhoeddi 
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yn y gymuned. Mae Black (2020) yn amcangyfrif bod awdurdodau lleol yn Lloegr wedi gorfod rheoli 
gostyngiad o hyd at 40 y cant yn y dyraniadau grant iechyd cyhoeddus. 
Yn 2013, cafodd 195 o wasanaethau adsefydlu a dadwenwyno eu cofrestru gyda CQC yn Lloegr; 
erbyn 2019, roedd hyn wedi lleihau i 132 o ganolfannau gweithredol.15 

Mae Ffigur 4 yn nodi trosolwg o driniaeth cyffuriau dros y ddau ddegawd diwethaf. 

 
Ffigur 4: Hanes bras o driniaeth gyffuriau, Lloegr16 

Er mwyn cydnabod y sefyllfa yng Nghymru yn 2014, bu i’r Gwasanaeth Rheoli Troseddwyr 
Cenedlaethol yng Nghymru (bellach HMPPS yng Nghymru) dderbyn goddefeb arbennig i gadw 
llywodraethiant dros gyllid camddefnyddio sylweddau ar gyfer darparu gwasanaethau trin cyffuriau 
ac alcohol statudol. Cafodd y penderfyniad ei wneud gan gefnogi’r uchelgais i gyd-gomisiynu 
gwasanaethau trin camddefnyddio sylweddau gyda’r pedwar PCC a’r Byrddau Cynllunio Ardal lleol 
(APBau), er mwyn datblygu a chyflawni llwybr trin camddefnyddio sylweddau integredig ledled 
Cymru. Cafodd cytundeb hefyd i ymestyn contract gwasanaethau camddefnyddio sylweddau’r 
carcharau i roi cyfle i alinio’r ail-gomisiynu gwasanaethau yn y ddalfa gyda darpariaeth trin cyffuriau 
ac alcohol cymunedol ardal de Cymru. Mae Ffigur 5 yn nodi’r cyllidebau presennol yng Nghymru, fel 
y’i darparwyd gan HMPPS.17 

 Uned cyflawni prawf Cost y contract Cyfraniad HMPPS  
Gogledd Cymru £1 miliwn £500,000 
Gwent £5 miliwn £550,000 
Dyfed £1.5 miliwn  £270,000 
Powys £950,000 £53,000 
De Cymru £3.5 miliwn  £1.5 miliwn 

Ffigur 5: Cyllidebau presennol wedi’u cyd-gomisiynu gan HMPPS/PCC ar gyfer triniaeth 
camddefnyddio penodol i gyfiawnder troseddol yng Nghymru, cyfunol19 

 

 
15 King, A. (13 Gorffennaf 2019). ‘Gwasanaethau caethiwed preswyl yn Lloegr wedi’u torri gan draean ymysg argyfwng 
gorddos cyffuriau a chyllid, yn ôl ffigurau’. The Independent.  
16 Black, C. (2020). Adolygiad cyffuriau – tystiolaeth yn ymwneud â’r defnydd, cyflenwad ac effeithiau cyffuriau, gan 
gynnwys tueddiadau presennol a risgiau i’r dyfodol. Llundain: Y Swyddfa Gartref. Ar gael ar: 
www.gov.uk/government/publications/review-of-drugs-phase-one-report. 
17 Data wedi’i ddarparu gan HMPPS Cymru, heb ei gyhoeddi. 
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Blaenoriaeth HMPPS yng Nghymru yw sicrhau cysondeb darpariaeth ledled Cymru; fodd bynnag, 
mae gwasanaethau wedi cael eu hail-gomisiynu dan bump o gontractau ar wahân (Gogledd Cymru, 
Gwent, Dyfed, Powys a De Cymru) i alluogi amrywiad lleol mewn trefniadau comisiynu a’r modelau 
darpariaeth gwasanaeth. Er bod y system yng Nghymru wedi’i hariannu’n well, mae arweinwyr wedi 
amlygu pwysau ar gyllid. Mae HMPPS yng Nghymru a nifer o’r PCCau yn poeni nad yw’r costau 
clinigol cynyddol yn gynaliadwy.  
Mae Ymgyrch ADDER (caethiwed, gwyro, tarfu, gorfodaeth ac adferiad) yn brosiect newydd gan 
y Swyddfa Gartref, sy’n dwyn ynghyd partneriaid mewn gorfodaeth y gyfraith yn lleol, y system 
gyfiawnder a gwasanaethau trin ac iechyd y cyhoedd i ddarparu ymyriadau mewn ymateb 
‘system gyfan’ i broblemau cyffuriau. Mae wedi cael ei lansio mewn pum safle - Middlesborough, 
Blackpool, Bae Abertawe,18 Hastings a Norwich – gyda £28 miliwn o gyllid, fel sydd wedi’i nodi yn 
Ffigur 6 isod. Derbyniodd y safleoedd yn Lloegr swm uwch, ond gan fod iechyd wedi’i ddatganoli i 
Lywodraeth Cymru, roedd y cyfraniad ADDER yn is ar gyfer Abertawe, ac wedi’i dargedu ar gyfer 
tarfu ar droseddau.  

Ardaloedd a ariannwyd gan Brosiect 
ADDER19 £ 

Blackpool £4.8 miliwn 
Hastings £4.35 miliwn 
Middlesbrough £4.58 miliwn 
Norwich £4.8 miliwn 
Bae Abertawe £1 miliwn 

Ffigur 6: Dyraniadau cyllid Ymgyrch ADDER 

Cefnogir y prosiect ADDER gan becyn cyllid £148 miliwn yn 2021/2022 ar gyfer lleihau trosedd, gan 
gynnwys £80 miliwn i wella triniaeth cyffuriau, wedi’i ganolbwyntio ar leihau troseddau’n ymwneud 
â chyffuriau ac atal y cynnydd mewn marwolaethau’n ymwneud â chyffuriau. Mae hyn yn 
cynrychioli’r cynnydd mwyaf mewn triniaeth gyffuriau ers 15 mlynedd. Dylid nodi bod y 
dyraniadau’n wahanol, ac yn is, ar gyfer Cymru, gan fod materion iechyd yn ddyletswydd ar 
Lywodraeth Cymru. Felly, dim ond mentrau’n ymwneud â throseddau all gael eu hariannu dan y 
cynllun hwn yng Nghymru.  
Mae pob ardal leol yn gymwys ar gyfer y cyllid ehangach, a bydd y rhan fwyaf ohono’n cael ei 
ddyrannu gan yr Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol (DHSC) a PHE, gan ystyried lefelau 
amddifadedd.   
Mae’r cyllid lleihau troseddau ehangach yn cynnig adnoddau ychwanegol i’r heddlu a’r Asiantaeth 
Drosedd Cenedlaethol i ddirymu gangiau troseddol wedi’u trefnu a thaclo’r cyflenwad o gyffuriau.  
Er mwyn monitro deilliannau, bydd System Fonitro Trin Cyffuriau Cenedlaethol PHE yn cynhyrchu 
data misol ar:  

• ddarpariaeth a gwaith nalocson 
• triniaeth breswyl a chleifion mewnol 
• troseddwyr sy’n mynd i mewn i driniaeth  
• troseddwyr sy’n gadael y carchar ac sydd wedi’u hymgysylltu’n llwyddiannus â thriniaeth 

yn y gymuned.  

 
18 At ddibenion yr adroddiad hwn, mae Bae Abertawe’n cyfeirio at ardaloedd Abertawe, Castell-nedd a Phort Talbot. 
19 Y Swyddfa Gartref, Swyddfa’r Prif Weinidog, 10 Stryd Downing, DHSC. (2021). ‘£148 miliwn i dorri troseddau’n 
ymwneud â chyffuriau’. Ar gael ar: www.gov.uk/government/news/148-million-to-cut-drugs-crime, cyrchwyd Gorffennaf 
2021. 

http://www.gov.uk/government/news/148-million-to-cut-drugs-crime
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Ledled Cymru, mae saith APBau’n gyfrifol, o fewn eu rhanbarthau ar gyfer asesu anghenion a 
chomisiynu a monitro darpariaeth y gwasanaethau camddefnyddio sylweddau, gan ddefnyddio cyllid 
a ddyrannwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae Llywodraeth Cymru’n cyhoeddi dangosyddion 
perfformiad allweddol yn chwarterol. 
Dylai aelodaeth yr APBau gynnwys cynrychiolwyr o’r awdurdodau cyfrifol ynghlwm wrth y 
Bartneriaeth Ddiogelwch Cymunedol, er enghraifft awdurdodau lleol, byrddau iechyd lleol a’r heddlu 
i sicrhau cysylltiad rhwng eu cyfrifoldebau camddefnyddio sylweddau a’u galluogi nhw i gyflawni eu 
dyletswydd statudol dan y Ddeddf Trosedd ac Anhrefn 1998.  
Yn wahanol i’r dad-fuddsoddiad yn Lloegr, cafodd cyllid yng Nghymru ei gynyddu gan dros 10 y 
cant yn 2019/2020 i gefnogi APBau. Buddsoddodd Llywodraeth Cymru bron £53 miliwn yn ystod y 
cyfnod hwn i fodloni ymrwymiadau yn yr agenda camddefnyddio sylweddau, fel y’i nodir yn ei 
Chynllun Cyflawni Camddefnyddio Sylweddau 2019-22. Tra bod buddsoddiad mewn triniaeth 
cyffuriau wedi lleihau yn Lloegr, mae Cymru wedi amddiffyn y gyllideb trin cyffuriau. Mae APBau’n 
comisiynu ar wahân y gwasanaethau camddefnyddio sylweddau sydd â mynediad agored, ac nid 
ydynt yn gyfyngedig i achosion cyfiawnder troseddol.   
Ymhellach i hynny, caiff y gwasanaethau camddefnyddio sylweddau cyfiawnder troseddol eu cyd-
gomisiynu drwy bump o gontractau ar wahân (Gogledd Cymru, Gwent, Dyfed, Powys a De Cymru). 
Caiff y contractau hyn eu cyd-gomisiynu gan HMPPS a PCCau.  

Hanes diweddar 
Roedd Timau Gweithredu ar Gyffuriau (DATau) yn bartneriaethau amlasiantaethol a gafodd eu 
creu’n rhan o strategaeth gyffuriau genedlaethol y DU yn 1995. Roedd DATau yn gyfrifol am 
gydlynu mentrau lleol a rhaglenni ar ddefnydd o gyffuriau ac alcohol ac adrodd sut roedd y 
rhaglenni hyn yn cefnogi’r strategaeth genedlaethol i asiantaethau iechyd y cyhoedd cenedlaethol. 
Pennwyd yr Asiantaeth Drin Cenedlaethol ar gyfer Camddefnyddio Sylweddau (NTA) yn 2001 i wella 
argaeledd, capasiti ac effeithiolrwydd triniaeth cyffuriau. Roedd yn galluogi gwasanaethau i gael eu 
comisiynu a phartneriaethau effeithiol i ffynnu.  
Cafodd y Rhaglen Ymyriadau Cyffuriau (DIP) ei sefydlu yn 2003. Rhoddwyd cyllid y Swyddfa Gartref 
i dimau integredig cyfiawnder cymunedol (CJITau) drwy brif grant y DIP, i weithio gyda llwyth 
achos o bobl yr oedd eu hymddygiad troseddu’n gysylltiedig â chamddefnyddio heroin a 
chocên/crac cocên. Rhwng 2003 a 2010, cafodd cyllid ei ddyrannu’n uniongyrchol gan y Swyddfa 
Gartref i DATau awdurdodau lleol. O 2010 i 2013, cafodd 60 y cant o’r cyllid ei leoli drwy gyllideb 
driniaeth cyfunol yr Asiantaeth Driniaeth Cenedlaethol a bu i’r Swyddfa Gartref gadw’r gweddill.  
Yna, cafodd rhan y Swyddfa Gartref o’r cyllid ei basio ymlaen i’r PCCau newydd eu sefydlu, tra bod 
y cronfeydd triniaeth cyfunol yn cael eu symud i’r grant iechyd cyhoeddus (PHG) yn dilyn dirymu’r 
NTA. Ni chafodd cyllid PCC na PHG ei glustnodi ar gyfer triniaeth cyffuriau. Roedd y cyllid dros £900 
miliwn dros gyfnod y rhaglen. O ran llywodraethu, roedd DIP yn adrodd i’r Bwrdd Strategol 
Cenedlaethol Rheoli Troseddwyr Integredig (IOM).20 Yng Nghymru, roedd y DIP yn adrodd i’r Bwrdd 
Rheoli Perfformiad Rhaglen Ymyriadau Cyffuriau Cymru Gyfan.21  
Cyflwynwyd profion cyffuriau wrth arestio mewn gorsafoedd heddlu ar gyfer pob troseddwr a 
gafodd ei arestio ar gyfer ‘troseddau sbardun’, oedd yn gyffredinol yn cynnwys dwyn, twill neu 
gyffuriau. Ar ei uchaf yn 2009 a 2010, cynhaliwyd bron 250,000 o brofion cyffuriau wrth arestio bob 

 
20 Roedd y Bwrdd yn cynnwys: y Swyddfa Gartref, Cymunedau a Llywodraeth Leol, y Weinyddiaeth Gyfiawnder, Adran 
Iechyd, Cymdeithas Prif Swyddogion yr Heddlu, yr Asiantaeth Triniaeth Genedlaethol, yr Adran Plant, Ysgolion a 
Theuluoedd, Uned Cyflawni’r Prif Weinidog. Roedd y Bwrdd yn darparu arweinyddiaeth strategol ar gyfer y Rhaglen 
Troseddwyr Mynych a Blaenoriaeth (PPO) a’r DIP.   
21 Y Swyddfa Gartref. (2011). Llawlyfr gweithredol y rhaglen ymyriadau cyffuriau. Ar gael ar : 
www.gov.uk/government/publications/dip-operational-handbook. 

https://www.gov.uk/government/publications/dip-operational-handbook
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blwyddyn.22 Dros y degawd rhwng 2004 a 2013, cynhaliwyd bron i 1.7 miliwn o brofion cyffuriau 
wrth arestio, a chafodd 22 y cant o’r profion hynny ganlyniad positif ar gyfer opioidau fel heroin neu 
ddefnydd cyfunol o gocên ac opioidau. Yn ogystal, yn rhan o’r contractau cyfunol yng Nghymru, 
caiff profion wrth arestio ac ymyriadau camddefnyddio sylweddau eu cynnal mewn ystafelloedd yn 
nalfa’r heddlu, gyda gwybodaeth yn mynd gyda’r diffynyddion i’r llys.   

Ym mis Mai 2010 yng Nghymru, cyhoeddwyd Canllaw ar gyfer Sefydlu Byrddau Cynllunio Ardal 
Camddefnyddio Sylweddau. Yn hwnnw, roedd Llywodraeth Cymru’n cefnogi bod asiantaethau 
partner yn pennu APBau camddefnyddio sylweddol ym mhob ardal bwrdd iechyd lleol. Cyhoeddwyd 
canllawiau diwygiedig ym mis Awst 2012. Roedd hyn yn cynnig gwybodaeth ychwanegol ar statws 
yr APB, ac yn sefydlu’r gofyniad ar gyfer ‘bancwr rhanbarthol’. Cafodd y canllaw hwn ei ddiweddaru 
ymhellach ym mis Ionawr 2018 yn sgil Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 a’r 
Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. Mae APBau hefyd yn gweithio’n agos 
gyda gwasanaethau camddefnyddio sylweddau a gomisiynir gan PCCau ac HMPPS. Mewn llawer o 
ardaloedd, mae hyn drwy gontractau ar y cyd.   
Bu i’r DIP adnabod ac ymyrryd gyda phobl i fynd i’r afael ag anghenion a throseddu camddefnyddio 
cyffuriau dosbarth A, i leihau trosedd a’u helpu nhw i gael mynediad i driniaeth a chefnogaeth arall. 
Gweithiodd y CJITau mewn partneriaeth gyda’r heddlu, timau CARAT23 carcharau, a’r gwasanaeth 
prawf. Yn 2009, cafodd DIP ei adolygu, a’r model gweithredu ei adnewyddu. Pennwyd model cyllid 
DIP newydd. 
Ar ôl i DIP stopio gael ei ariannu yn 2013 yn Lloegr, disgrifiodd lluoedd yr heddlu ostyngiad 
sylweddol yn y defnydd o brofion cyffuriau wrth arestio (DTOA). Lleihaodd lluoedd ymhellach eu 
defnydd o DTOA wrth i gyllid triniaeth cyffuriau leihau ac argaeledd gwasanaethau trin cyffuriau i 
unrhyw un oedd yn cael prawf positif am gyffuriau ei leihau.  
Yn 2013, daeth yr NTA yn rhan o’r PHE a symudodd y cyllid camddefnyddio sylweddau o’r GIG i 
awdurdodau lleol, er iddo barhau i gael ei glustnodi o fewn y grant iechyd cyhoeddus ehangach.   
Yn wrthrychol, roedd y trefniadau i daclo defnydd o gyffuriau anghyfreithlon yn llawer mwy cadarn 
10 mlynedd yn ôl. Er i ni groesawu’r diddordeb newydd a’r buddsoddiad yn y sector, mae’r diffyg 
llywodraethu canolog a chyfeiriad polisi mewn blynyddoedd diweddar yn peri pryder.  
Mae adolygiad Black (2021)24 yn nodi ystod eang o argymhellion i daclo diffyg effeithiolrwydd y 
systemau presennol yn Lloegr. Mae’n trafod y dadfuddsoddiad dros amser a’r diffyg dull cydlynol. 
Mae’n argymell: diwygio arweinyddiaeth yn radical, cyllid a chomisiynu; ail-adeiladu gwasanaethau; 
ffocws cynyddol ar atal sylfaenol ac ymyrraeth gynnar; a gwelliannau i ymchwil a sut mae 
gwyddoniaeth yn llywio polisi, comisiynu ac arferion. Mewn ymateb cynnar i’r adolygiad, 
cyhoeddodd y llywodraeth ym mis Gorffennaf 2021 y bydd yn creu Uned Taclo Cyffuriau ar y Cyd, a 
fydd yn dwyn ynghyd y Swyddfa Gartref, DHSC, y Weinyddiaeth Dai, Cymunedau a Llywodraeth 
Leol, yr Adran Gwaith a Phensiynau, yr Adran Addysg a’r Weinyddiaeth Gyfiawnder i helpu i daclo 
camddefnyddio cyffuriau ledled cymdeithas.  

Y strategaeth bresennol 
Strategaeth Gyffuriau’r Llywodraeth 201725 
Mae’r strategaeth hon yn nodi sut mae’r llywodraeth a’i phartneriaid yn bwriadu taclo 
camddefnyddio cyffuriau a’i ganlyniadau ehangach ar lefelau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. 

 
22 Morgan, N. Heap, D., Elliott, A. a Millar T. (2016). Defnyddwyr opioidau a chrac cocên newydd: nodweddion a 
thueddiadau. Y Swyddfa Gartref. Ar gael ar: www.gov.uk/government/publications/new-opiate-and-crack-cocaine-users-
characteristics-and-trends.  
23 Cwnsela, Asesu, Cyfeirio, Cyngor a Gofal Dilynol (CARAT) 
24 Black, C. (2021). Adolygiad Cyffuriau: adroddiad cam dau. Llundain: Y Swyddfa Gartref. 
25 Llywodraeth EM. (2017). Strategaeth Gyffuriau 2017.  

https://www.gov.uk/government/publications/new-opiate-and-crack-cocaine-users-characteristics-and-trends
https://www.gov.uk/government/publications/new-opiate-and-crack-cocaine-users-characteristics-and-trends


Triniaeth cyffuriau yn y gymuned a gwaith adferol gyda phobl ar brawf   23 

Mae’n adeiladu ar Ddeddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol 2012, sy’n gofyn i’r ystod lawn o bartneriaid 
lleol gael eu cynrychioli mewn penderfyniadau â blaenoriaeth yn lleol, ac yn disgwyl cydweithio 
mewn sawl maes, gan gynnwys addysg, iechyd, diogelu, cyfiawnder droseddol, tai a chyflogaeth. 
Mae gan weinyddiaethau datganoledig y DU eu dulliau eu hunain o ran taclo camddefnyddio a 
dibyniaeth ar gyffuriau, ac felly mae’r meysydd iechyd, addysg, tai a gofal cymdeithasol yn y 
strategaeth ond yn berthnasol i Loegr. Mae’r meysydd hynny ynghylch gwaith yr heddlu a’r system 
gyfiawnder troseddol yn berthnasol i Gymru a Lloegr, a gwaith yr Adran Gwaith a Phensiynau i 
Loegr, Yr Alban a Chymru.   
Un maes gweithredu allweddol yw cynnig cefnogaeth i’r rhai sy’n ddibynnol ar gyffuriau a rhoi’r 
cyfle gorau iddyn nhw i wella. Mae hyn yn cynnwys tracio cynnydd ar gyfraddau gwella o 
ddibyniaeth. Cafodd yr angen am weithredu cydlynol ar gyffuriau ac alcohol ei adnabod yn y 
strategaeth, yn ogystal â’r angen i fynd i’r afael ag anghenion iechyd corfforol a meddwl ochr yn 
ochr â chamddefnyddio sylweddau. Adnabuwyd cefnogaeth adfer dan arweiniad cyfoedion yn elfen 
hanfodol ar wella’n effeithiol, a dywedodd y strategaeth y dylai fod ar gael yn rhwydd cyn, yn ystod 
ac ar ôl triniaeth strwythuredig ffurfiol. Ystyriwyd mynediad i gyflogaeth a gweithgareddau ystyrlon 
hefyd yn agwedd hanfodol ar wella, yn ogystal â thai sefydlog a phriodol, a sicrhau rhwydwaith 
cefnogol.   
Cafodd yr angen am driniaeth effeithiol ar gyfer camddefnyddio cyffuriau ac alcohol ei amlygu gan y 
Swyddfa Gartref yn rhan o’i strategaeth atal troseddau yn 2016. O ran cyffuriau, credwyd bod cael 
defnyddwyr i mewn i driniaeth yn allweddol, gyda thriniaeth yn ei hun yn lleihau lefelau troseddu. 
Pwysleisiodd y strategaeth mai gwelliant llawn o ddibyniaeth ddylai fod y flaenoriaeth, gan nodi 
pwysigrwydd ‘cyfalaf adfer’ (t. 30), yn benodol tai a chyflogaeth ystyrlon. Amlygwyd hefyd y 
pwysigrwydd o weithio partneriaeth da fel rhywbeth sy’n ategu gweithrediad llwyddiannus 
ymyriadau, yn ogystal â’r angen i rannu data ledled iechyd, cyfiawnder droseddol a phlatfformau’r 
awdurdod lleol i helpu i atal troseddau yn y dyfodol.  
Mae Adran 6 o’r Ddeddf Trosedd ac Anhrefn 1998 yn nodi bod angen i ‘awdurdodau cyfrifol’ o fewn 
Partneriaeth Ddiogelwch Gymunedol fod â strategaeth ar gyfer taclo camddefnyddio cyffuriau, 
alcohol a sylweddau eraill yn yr ardal.   

Iechyd 
Mae gan y DHSC yr amcanion canlynol ar ei gynllun adrannol unigol: ‘gwella iechyd pobl; cryfhau’r 
system iechyd cyhoeddus a lleihau anghydraddoldebau’. Mae’n trafod y nod i ddarparu rhaglenni 
gwaith i hyrwyddo ymddygiad iach, gan gynnwys ar dybaco, alcohol, iechyd rhywiol a 
gweithgareddau corfforol, gan sicrhau bod y rhaglenni’n gyson gyda’r amcanion atal yng Nghynllun 
Hirdymor y GIG. 
Yn weithredol, yn Lloegr, mae’r rhan fwyaf o driniaeth cyffuriau cymunedol bellach yn cael ei 
chomisiynu gan adrannau iechyd y cyhoedd mewn awdurdodau lleol. Bu dadfuddsoddiad sefydlog 
mewn gwasanaethau trin cyffuriau. Mae maint cyffredinol y grant iechyd y cyhoedd wedi’i glustnodi 
wedi cael ei leihau, ac mae’r cyllid wedi’i glustnodi wedi cael ei gyfuno i brif gyllidebau’r 
awdurdodau lleol. Yn gyffredinol, mae’r toriadau wedi lleihau gallu comisiynwyr i gynnal 
gwasanaethau, ac mae llwybrau cyfiawnder troseddol wedi cael eu dileu mewn rhai ardaloedd, gan 
arwain at ddull gwasanaeth cyffredinol na fydd o bosibl yn gweithio mor dda i bobl ar brawf. 
Dywedodd comisiynwyr Lloegr wrthym fod y rhan fwyaf wedi gweld lleihad i gyllidebau yn y bum 
mlynedd ddiwethaf gyda bron hanner yr ymatebwyr yn adrodd toriadau dros 25 y cant. Er bod pob 
comisiynydd APB wnaeth ymateb i’n harolwg yng Nghymru’n adrodd cynnydd i gyllidebau, mae’r 
HMPPS wedi dioddef cyllidebau’n rhewi, sy’n golygu, wrth gadw cynnydd mewn costau mewn cof, 
bod gwasanaethau’n cefnogi pobl ar brawf wedi cael eu lleihau yng Nghymru hefyd. Mae un PCC 
wedi cynyddu gwariant yn y maes hwn, ond mae rhai eraill wedi cyflawni toriadau. O’r comisiynwyr 
a arolygwyd, ni wnaeth traean gomisiynu unrhyw lwybrau cyfiawnder troseddol. 
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Strategaeth iechyd a gofal cymdeithasol y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol 2019-
202226 
Gan gydnabod bod gan bobl sydd mewn cyswllt â’r system gyfiawnder troseddol yn aml anghenion 
iechyd a chymorth lluosog a chymhleth, datblygodd yr NPS strategaeth iechyd a gofal cymdeithasol 
yn 2019, sy’n berthnasol i Gymru a Lloegr. Mae’r strategaeth hon yn amlinellu’r ymrwymiadau 
craidd i fynd i’r afael â bregusrwydd pobl sy’n gweithio gyda’r system gyfiawnder troseddol i wella 
eu hiechyd a lles, yn ogystal â nodi’n fanwl saith o feysydd â blaenoriaeth i gyflawni’r strategaeth 
gyffredinol.   
Mae’r NPS yn cydnabod bod camddefnyddio sylweddau’n cyflwyno rhwystr sylweddol i ymdrechion i 
adsefydlu unigolion dan oruchwyliaeth y gwasanaeth prawf, ac felly mae’r strategaeth yn nodi tri o 
brif amcanion i fynd i’r afael â hyn:  

• adnabod unigolion gyda phroblemau camddefnyddio sylweddau wrth iddynt fynd i mewn 
i’r system gyfiawnder troseddol a chefnogi dedfrydu priodol, gan gynnwys y defnydd o 
ddedfrydau cymunedol a gofynion triniaeth  

• gweithio gydag asiantaethau partner i gryfhau llwybrau cyfeirio lleol i’r rhai all elwa ar 
wasanaethau camddefnyddio sylweddau, gan gynnwys gwella llwybrau i’r gymuned i’r 
rhai sy’n derbyn triniaeth camddefnyddio sylweddau yn y carchar   

• bod yn wyliadwrus i batrymau camddefnyddio cyffuriau newidiol (yn enwedig sylweddau 
seicoweithredol) a chynyddu hyfforddiant ac ymwybyddiaeth o’r patrymau hyn ar sail 
deallusrwydd a data lleol.  

I ddechrau, ni adnabuwyd unrhyw gyllid ychwanegol i gefnogi’r strategaeth hon, ond yn dilyn 
adolygiad gwariant llywodraeth y DU yn 2020, sicrhaodd y DHSC bod £80 miliwn ar gael i wella 
llwybrau triniaeth ym maes cyfiawnder troseddol, a chafodd £1 miliwn o’r cyllid hwn ei glustnodi ar 
gyfer y strategaeth gyffuriau eiddo cymeradwy.  
Mae’r cyllid a sicrhawyd yn cyfrannu at gyflawni tri o brif flaenoriaethau ar gyfer camddefnyddio 
sylweddau, gyda:   

• buddsoddiad i’r rhaglen Gofynion Trin Dedfrydau Cymunedol (CSTR)  
• cyllid i gyfarwyddwyr iechyd y cyhoedd ar sail parhad gofal i’r rhai sy’n gadael y carchar, 

yn ogystal â CSTRau 
• cyllid ar gyfer y strategaeth gyffuriau eiddo cymeradwy cyntaf, sydd wedi ysgogi 

hyfforddiant ac ymwybyddiaeth ymysg staff, gan gynnwys sylweddau seicoweithredol. 

Er ei bod hi’n gadarn o ran dull, nid yw’r strategaeth wedi cyflawni deilliannau gwell eto, ac nid yw’r 
cynlluniau gweithredol i yrru’r strategaeth wedi cael eu hymgorffori eto. Mae niferoedd y DRRau 
wedi lleihau ers i’r strategaeth gael ei gweithredu. Mae angen i’r gwasanaeth prawf ddyblu ei 
ymdrechion i fodloni ei amcanion a nodwyd ynghylch camddefnyddio cyffuriau. Bydd angen 
adnoddau i wneud hyn.  
“Mae angen £5 miliwn ychwanegol y flwyddyn gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder ar gydlynwyr 
iechyd a chyfiawnder prawf fel bod modd iddynt chwarae rhan lawn mewn partneriaethau ardal 
lleol.” – Y Fonesig Carol Black (2021) 

Cymru 
Mae gwasanaethau camddefnyddio sylweddau yng Nghymru wedi cael eu disgrifo fel rhai sy’n 
‘canolbwyntio ar ddinasyddion’ (Llywodraeth Cymru, 2019). Maent yn mabwysiadu dull iechyd 
cyhoeddus ar sail cryfderau, gyda phwyslais ar leihau niwed, atal a thriniaeth, a sicrhau bod 

 
26 HMPPS. (2019). Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol: Strategaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol 2019-2022. Ar gael ar: 
www.gov.uk/government/publications/national-probation-service-health-and-social-care-strategy-2019-22. 

https://www.gov.uk/government/publications/national-probation-service-health-and-social-care-strategy-2019-22
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unigolion yn aros yn dda. Mae hyn yn lleihau’r niwed sy’n gysylltiedig â chamddefnyddio sylweddau 
ac sy’n cynnal adferiad. 

Cymru Iachach: ein cynllun ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol 27  
Mae cynllun Llywodraeth Cymru, Cymru Iachach, yn nodi’r dull system gyfan o ran iechyd a gofal 
cymdeithasol, yn amlinellu system ‘llesiant’ sydd â’r nod o gefnogi a rhagweld anghenion iechyd, i 
atal salwch, a lleihau’r effaith o ran iechyd gwael ac anghydraddoldeb. Mae’r agenda 
camddefnyddio sylweddau’n gofyn i’r sector iechyd a gofal cymdeithasol weithio gyda’i gilydd, ochr 
yn ochr â phartneriaid eraill, i roi’r cymorth mwyaf priodol i bob unigolyn, ar sail yr anghenion ac 
amgylchiadau.  
Mae cynllun cyflawni 2019-2022 wedi’i strwythuro dan bedwar nod allweddol: 

• atal niwed 
• cefnogi unigolion – i wella eu hiechyd a chynorthwyo a chynnal adferiad 
• cefnogi ac amddiffyn teuluoedd  
• taclo argaeledd ac amddiffyn unigolion a theuluoedd drwy weithgareddau gorfodaeth. 

Mae Llywodraeth Cymru’n cydnabod bod gofal sylfaenol, fel y pwynt cyswllt cyntaf i’r rhan fwyaf o 
ddinasyddion, yn chwarae rhan allweddol o ran uchafu’r cyfleoedd ar gyfer atal a hunan-reoli, gan 
gynnwys rheoli camddefnyddio sylweddau.   
Cydnabyddir bod gweithio partneriaeth yn hanfodol ac yn ategu’r gwaith a nodir yn y cynllun. Dylai 
sgôp yr holl strategaethau comisiynu gynnwys camau gweithredu i fynd i’r afael â’r sylweddau mwy 
‘traddodiadol’, yn ogystal â’r rhai sydd wedi dod i’r amlwg mewn blynyddoedd diweddar, megis 
sylweddau seicoweithredol newydd, a steroidau a chyffuriau sy’n gwella perfformiad a delwedd.  

Cynllun Cyflawni Camddefnyddio Sylweddau 2019/2020 (Cymru)28 
Mae Cynllun Cyflawni Camddefnyddio Sylweddau Llywodraeth Cymru’n adeiladu’r cynnydd a wnaed 
yn ystod strategaeth 2008-2018, Gweithio Gyda’n Gilydd i Leihau Niwed. Mae’n amlinellu’r 
blaenoriaethu ar gyfer y tair blynedd nesaf ac yn nodi’r meysydd â blaenoriaeth ar gyfer lleihau’r 
niweidiau sy’n gysylltiedig â chamddefnyddio sylweddau.  
Yn unol â’r cynllun cyflawni, cyhoeddodd HMPPS strategaeth gyffuriau ac alcohol ddiwygiedig ar 
gyfer Cymru ym mis Rhagfyr 2020, yn berthnasol i garcharau a phrawf. Y nod yw gwella’r 
strategaeth mewn perthynas â lleoliadau cymunedol a chyhoeddi strategaeth newydd dros y 
misoedd nesaf.   

Llwybrau o’r ddalfa i’r gymuned 
Bu i adolygiad PHE o driniaeth camddefnyddio cyffuriau yn Lloegr (2017) amlygu bregusrwydd 
carcharorion i farwolaethau’n ymwneud â chyffuriau yn yr ychydig wythnosau cyntaf ar ôl cael eu 
rhyddhau, yn ogystal â’r risg o ddechrau defnyddio cyffuriau eto ac ail-droseddu yn y boblogaeth 
hon. Pwysleisiodd yr angen am ‘lwybr cadarn ac integredig’ (t.11), gan gynnwys triniaeth cyffuriau 
yn y carchar a thriniaeth yn y gymuned. Roedd strategaeth gyffuriau’r Swyddfa Gartref (Y Swyddfa 
Gartref, 2017) hefyd yn pwysleisio’r angen am barhad triniaeth gwell i droseddwyr wrth gael eu 
rhyddhau i’r gymuned. Mae gwaith yn mynd rhagddo gyda chomisiynwyr lleol i ddatblygu llwybrau 
triniaeth iechyd yn y gymuned i gefnogi troseddwyr i gael triniaeth briodol ar unrhyw gam o’u taith 

 
27 Llywodraeth Cymru. (2019). Cymru Iachach: ein cynllun ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol. Ar gael ar: 
https://gov.wales/healthier-wales-long-term-plan-health-and-social-care. 
28 Llywodraeth Cymru. (2019). Cynllun cyflawni camddefnyddio sylweddau 2019-2022. Ar gael ar: 
https://gov.wales/substance-misuse-delivery-plan-2019-2022-0. 

https://gov.wales/healthier-wales-long-term-plan-health-and-social-care
https://gov.wales/substance-misuse-delivery-plan-2019-2022-0


Triniaeth cyffuriau yn y gymuned a gwaith adferol gyda phobl ar brawf   26 

drwy’r system gyfiawnder troseddol, o orsaf yr heddlu i ddedfryd gymunedol/gwarchodol ac ar ôl 
cael eu rhyddhau o’r carchar.   
Mae comisiynu integredig yng Nghymru wedi gwella’r llwybr hon, gyda chyfraddau uwch o bobl yn 
cynnal y driniaeth wrth iddynt symud o’r ddalfa i’r gymuned.   

Adfer a chyfalaf cymdeithasol 
Wrth ystyried yr hyn a olygir gan adfer, mae Best (2019) yn cyfeirio at Sefydliad Betty Ford (2007) 
a Chomisiwn Polisi Cyffuriau’r DU (2008), sy’n awgrymu bod caethiwed yn cynnwys tri o ffactorau: 

i. rheolaeth dros neu atal defnydd problemus o sylweddau 
ii. gwelliannau mewn iechyd a llesiant byd-eang 
iii. cyfranogiad actif mewn a chyfraniad at y gymuned neu’r gymdeithas. 

Mae’r cysyniad o ‘gyfalaf adfer’ yn cyfeirio at swm yr adnoddau sydd ei angen i ddechrau a chynnal 
adferiad o gamddefnyddio sylweddau (Best a Laudet, 2014) neu’r adnoddau sydd ar gael i unigolyn 
i’w gefnogi yn ei daith at adferiad (Granfield a Cloud, 2001). Mae hefyd yn adlewyrchu newid ffocws 
o’r patholeg o gaethiwed i ffocws ar yr asedau mewnol ac allanol sydd eu hangen i ddechrau a 
chynnal adferiad hirdymor o broblemau alcohol a chyffuriau eraill (White a Cloud, 2008). 
 
 
Mae tri math o gyfalaf adferiad wedi cael eu hadnabod (White a Cloud, 2008): 

i. Cyfalaf adferiad personol - gan gynnwys cyfalaf corfforol megis iechyd, asedau ariannol, 
lloches diogel sy’n hanfodol i adferiad, dillad, bwyd a mynediad i drafnidiaeth; a chyfalaf 
dynol gan gynnwys gwerthoedd unigol, gwybodaeth, sgiliau addysgol/galwedigaethol, 
capasiti datrys problemau, hunanymwybyddiaeth, hunan-barch, hunan-effeithiolrwydd, 
gobaith/optimistiaeth, canfyddiad o orffennol/presennol/dyfodol unigolyn, synnwyr o ystyr a 
phwrpas mewn bywyd, a sgiliau rhyngbersonol.   
 

ii. Cyfalaf adferiad teulu/cymdeithasol – gan gynnwys perthnasoedd agos, perthnasoedd 
teuluol a pherthnasoedd cymdeithasol, wedi’u nodi gan barodrwydd partneriaid agos ac 
aelodau’r teulu i gymryd rhan mewn triniaeth, presenoldeb eraill mewn adferiad yn rhan o 
rwydwaith teuluol a chymdeithasol yr unigolyn, a mynediad i allbynnau ar gyfer 
gweithgareddau hamdden ar sail sobrwydd.  
 

iii. Cyfalaf adferiad cymunedol – yn cynnwys agweddau/polisïau/adnoddau cymunedol 
ynghylch caethiwed ac adferiad sy’n hyrwyddo dirwyn i ben problemau alcohol a chyffuriau. 
Mae hyn yn cynnwys ystod dda o adnoddau trin caethiwed, sefydliadau cymorth ymyriadau 
a chymunedol, ymdrechion gweithredol i leihau’r stigma ynghylch camddefnyddio cyffuriau, 
a modelau adferiad lleol gweladwy ac amrywiol.  

Fodd bynnag, mae’n ddiddorol nodi bod rhyw’n chwarae rhan o ran y ffactorau a fydd yn cynnal 
adferiad yn y modd mwyaf positif. Mewn adolygiad o’r mecanweithiau gweithredu grwpiau cymorth 
12 cam, daeth Kelly (2017) i’r casgliad mai hunangred sy’n sbarduno adferiad i fenywod, ac i 
ddynion, y dylanwad pwysicaf yw newid rhwydweithiau cymdeithasol. 

Ystadegau 

Marwolaethau’n ymwneud â chyffuriau 
• Mae dadansoddiad mwyaf diweddar gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS, 2001) yn 

dangos bod 4,561 o farwolaethau’n ymwneud â gwenwyno gan gyffuriau yn 2020 yn y 
boblogaeth gyfan yng Nghymru a Lloegr. Roedd cyfraddau gwenwyno gan gyffuriau 60.9 
y cant yn uwch yn 2020 nag yr oedden nhw yn 2010. Mae’r gyfradd wedi cynyddu bob 
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blwyddyn ers 2012. Ffigur 2020 yw’r nifer uchaf a gofnodwyd ers i’r cofnodion ddechrau 
yn 1993 (2,178), gyda niferoedd yn fwy na dwbl ers y cyfnod hwn.   

Camddefnyddio sylweddau a throseddau  
• Dangosodd cam un Adolygiad Cyffuriau Carol Black29 bod carfan oddeutu 300,000 o 

ddefnyddwyr heroin a chrac yn gyfrifol am bron hanner pob trosedd a llofruddiaeth 
meddiant.   

• Mae Arolwg Troseddau Cymru a Lloegr30 yn darparu ychydig o ddata ar gyfranogiad 
sylweddau at droseddau treisgar. Mae’r ffigurau diweddaraf (blwyddyn yn gorffen mis 
Mawrth 2020) yn dangos bod dioddefwyr yn credu bod y cyflawnwr/cyflawnwyr dan 
ddylanwad cyffuriau mewn 29 y cant o ddigwyddiadau.31 

• Bu i astudiaeth yn 2012 gan y GIG32 (n=1,796 o ddefnyddwyr mewn triniaeth) 
amcangyfrif bod defnyddwyr rheolaidd o heroin, crac neu gocên gyflawni cyfanswm o 
133 o droseddau meddiant fesul blwyddyn fesul defnyddiwr, ar gyfartaledd, ar bris 
blynyddol i gymdeithas o £26,074 fesul defnyddiwr.   

• Mae’r astudiaeth hon yn amcangyfrif bod modd atal 34 trosedd fesul person fesul 
blwyddyn drwy driniaeth cyffuriau effeithiol a bod £1 sy’n cael ei wario ar driniaeth 
gyffuriau’n arbed £2.50 mewn costau i gymdeithas; bu i adolygiad Black (2020) 
amcangyfrif dychweliad uwch ar fuddsoddiad, o £3.50 ar gyfer bob £1 sy’n cael ei wario.   

Cyfeiriadau’r gwasanaeth prawf i driniaeth camddefnyddio sylweddau 
• Mae Ystadegau Gwladol ynghylch camddefnyddio a thriniaeth sylweddau - o system 

fonitro triniaeth cyffuriau PHE (NDTMS) – yn nodi o gyfanswm o 180,000 o bobl yn 
llwyth achos prawf cymunedol yn 2019/20, dim ond 2,890 o atgyfeiriadau i driniaeth 
oedd wedi cael eu cofnodi ar gyfer y rhai ar brawf (gan gynnwys DRRau a’r rhai dan 
oruchwyliaeth CRC): 1,149 (opioidau), 826 (nad oeddent yn opioidau), a 915 (nad 
oeddent yn opioidau ac alcohol).33 

Mae Ffigur 7 isod yn dangos yr atgyfeiriadau prawf i driniaeth (cyflwyniadau newydd ar gyfer 
triniaeth), ar gyfer Lloegr, 2005/06 – 2019/20. Mae’r data wedi dod o ystadegau triniaeth 
camddefnyddio sylweddau oedolion PHE.38 

 
29 Black, C. (2020). Adolygiad Cyffuriau: adroddiad cam un. Llundain: Y Swyddfa Gartref 
30 Swyddfa Ystadegau Gwladol. (2020). Troseddau Cymru a Lloegr: blwyddyn yn gorffen mis Mehefin 2020. 
31 Swyddfa Ystadegau Gwladol. (2020). Arolwg Troseddau ar gyfer Cymru a Lloegr: blwyddyn yn gorffen mis Mawrth 
2020. Ar gael ar: www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/datasets/natureofcrimetablesviolence; 
Tabl 9A  
32 Y GIG. (2012). Amcangyfrif o’r manteision lleihau troseddau ynghylch triniaeth ac adferiad cyffuriau. Ar gael ar: 
www.drugsandalcohol.ie/17540/1/NTA_Estimating_crime_reduction_benefits.pdf. 
33 Iechyd Cyhoeddus Lloegr. (2021). Ystadegau camddefnyddio a thriniaeth alcohol a chyffuriau. Ar gael ar: 
www.gov.uk/government/collections/alcohol-and-drug-misuse-and-treatment-statistics. 

http://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/datasets/natureofcrimetablesviolence
https://www.drugsandalcohol.ie/17540/1/NTA_Estimating_crime_reduction_benefits.pdf
https://www.gov.uk/government/collections/alcohol-and-drug-misuse-and-treatment-statistics
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Ffigur 7: atgyfeiriadau’r gwasanaeth prawf i driniaeth (cyflwyniadau newydd ar gyfer triniaeth), 
Lloegr 

• Mae ffigurau ar wefan Fframwaith Deilliannau Iechyd y Cyhoedd,34 yn berthnasol i Loegr, 
yn nodi yn 2019/2020, roedd 8,708 (35 y cant) o oedolion gydag anghenion triniaeth 
camddefnyddio sylweddau wedi ymgysylltu’n llwyddiannus gyda thriniaeth strwythuredig 
yn y gymuned o fewn tair wythnos o gael eu rhyddhau o’r carchar. Mae hyn yn awgrymu 
nad yw o leiaf 65 y cant yn derbyn y driniaeth ofynnol.  

• Adroddodd y Bwletin Ymchwil a Dadansoddi Arolygiaeth Prawf EM (2019) bod ymyriadau 
ar gyfer camddefnyddio sylweddau wedi cael eu cyflawni mewn 47 y cant o’r achosion a 
archwiliwyd ar gyfer camddefnyddio sylweddau.   

• Mae Ystadegau Rheoli Troseddwyr ar gyfer Gorffennaf i fis Medi 2020 yn nodi mai dim 
ond tri y cant o orchmynion cymunedol a phedwar y cant o orchmynion atal dedfrydau 
oedd yn cynnwys gofyniad am driniaeth gyffuriau. 

• Mae dadansoddiad o ddata’r System Fonitro Triniaeth Cyffuriau Cenedlaethol ar gyfer 
Arolygiaeth Prawf EM yn dangos lleihad sylweddol mewn atgyfeiriadau defnyddwyr 
opioidau at driniaeth gan y gwasanaeth prawf yn Lloegr dros y 10 mlynedd ddiwethaf, a 
bod y gymhareb o lwyddo i gwblhau triniaeth yn y grŵp hwn i atgyfeiriadau newydd 
wedi lleihau’n sylweddol dros y cyfnod hwn.  

Faint o bobl a gafodd eu hatgyfeirio ar gyfer triniaeth a beth yw’r deilliannau? 
Yn Lloegr, yn y 15 mlynedd o ddata triniaeth yn dechrau o 2005 i 2006,35 roedd cyfanswm o 
1,011,762 o bobl wahanol wedi bod mewn cyswllt gyda gwasanaethau trin cyffuriau ac alcohol. 
Erbyn 31 Mawrth 2020: 

• Roedd 144,805 (14 y cant) yn dal i gymryd rhan mewn triniaeth 
• Roedd 402,518 (40 y cant) wedi gadael cyn iddynt gwblhau’r driniaeth ond heb 

ddychwelyd 
• Roedd 464,439 (46 y cant) wedi cyflawni’r driniaeth a heb ddychwelyd. 

 
34 Iechyd Cyhoeddus Lloegr. (2021). Fframwaith Deilliannau Iechyd y Cyhoedd. Ar gael ar: 
https://fingertips.phe.org.uk/profile/public-health-outcomes-framework. 
35 Iechyd Cyhoeddus Lloegr. (2020). Ystadegau triniaeth camddefnyddio sylweddau oedolion 2019 i 2020: adroddiad. Ar 
gael ar:  www.gov.uk/government/statistics/substance-misuse-treatment-for-adults-statistics-2019-to-2020/adult-
substance-misuse-treatment-statistics-2019-to-2020-report#treatment-outcomes. 
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Mae Ffigurau 8 i 10 isod yn nodi’r darlun ar gyfer pobl gyda phroblemau opioidau. Maent yn cyfleu’r 
niferoedd is o atgyfeiriadau o ffynonellau prawf; y nifer sy’n dal i gael triniaeth hyd at y pwynt 12 
wythnos; a’r gyfran o ddeilliannau llwyddiannus o atgyfeiriadau prawf o gymharu â ffynonellau 
atgyfeirio eraill.  

 
Ffigur 8: Tueddiadau yn y boblogaeth o atgyfeiriadau newydd gan y gwasanaeth prawf ar gyfer 
triniaeth opioidau, 2009/2010 i 2019/2020 

 
Ffigur 9: Tueddiadau yn niferoedd yr atgyfeiriadau prawf a chadw mewn triniaeth am o leiaf 12 
wythnos ar gyfer triniaeth opioidau, 2009/2010 i 2019/2020 
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Ffigur 10: Tueddiadau yng nghyfran y rhai sy’n cwblhau triniaeth opioidau’n llwyddiannus yn ôl 
ffynhonnell atgyfeirio ar gyfer Lloegr, 2009/2010 i 2019/2020 

Triniaeth camddefnyddio sylweddau yn y carchar  
Mae System Fonitro Triniaeth Cenedlaethol PHE yn darparu ystadegau ar gyfer camddefnyddio 
sylweddau mewn lleoliadau diogel yn Lloegr36: 

• rhwng Ebrill 2019 a Mawrth 2020, roedd 51,006 o oedolion yn cael triniaeth am 
gamddefnyddio sylweddau o fewn lleoliad carchar. O’r rhain, roedd 52 y cant ar gyfer 
defnydd o opioidau, 19 y cant ar gyfer cyffuriau nad ydynt yn opioidau yn unig, 19 y 
cant ar gyfer cyffuriau nad ydynt yn opioidau ac alcohol, a 10 y cant ar gyfer alcohol yn 
unig  

• o’r rhai sy’n mynd i’r ddalfa, dechreuodd 62 y cant ar driniaeth ar unwaith, dechreuodd 
28 y cant ar driniaeth o fewn tair wythnos, ac ar gyfer 11 y cant, ni ddechreuodd y 
driniaeth tan o leiaf tair wythnos  

• o’r oedolion sy’n gadael carchar gydag apwyntiad ar gyfer triniaeth gymunedol, dim ond 
35 y cant wnaeth ymgysylltu’n llwyddiannus mewn triniaeth strwythuredig yn y gymuned 
o fewn tair wythnos o gael eu rhyddhau o’r carchar.  

Ethnigrwydd a chamddefnyddio sylweddau  
• Yn 2019/2020, roedd 270,705 o oedolion yn cael triniaeth ar gyfer camddefnyddio 

sylweddau yn Lloegr; mae hyn yn debyg i 2018/2019 (268,251).  
• Mae 83 y cant o’r rhai sy’n cael triniaeth yn bobl wyn Prydeinig. 
• Roedd pedwar y cant o’r rhai sy’n cael triniaeth yn wyn arall - yr ail gategori ethnig 

mwyaf yn derbyn triniaeth.   
• Roedd categorïau lleiafrifoedd Du, Asiaidd a lleiafrifoedd yn cynrychioli naw y cant o’r 

bobl ar brawf.  

 
36 Iechyd Cyhoeddus Lloegr. (2021). Triniaeth Alcohol a Chyffuriau mewn Lleoliadau Diogel 2019 i 2020: Adroddiad. 
Ystadegau Swyddogol.  



Triniaeth cyffuriau yn y gymuned a gwaith adferol gyda phobl ar brawf   31 

• Doedd dim grŵp nad oedd yn wyn yn cynrychioli mwy nag oddeutu un y cant o 
ddefnyddwyr ar gyfer gwasanaethau triniaeth cyffuriau.  

1.3. Nodau ac amcanion 
Roedd yr archwiliad yn ceisio ateb y cwestiynau canlynol:  

1. Yw arweinyddiaeth y sefydliad yn cefnogi a hyrwyddo cyflawniad gwasanaethau 
camddefnyddio cyffuriau, adferiad a chefnogaeth gysylltiedig personol ac ymatebol o’r radd 
flaenaf i bob unigolyn?  

2. Yw staff y sefydliad wedi’u grymuso i ddarparu gwasanaethau camddefnyddio cyffuriau ac 
adferiad personol ac ymatebol o’r radd flaenaf i bob unigolyn? 

3. A oes ystod gynhwysfawr o wasanaethau triniaeth cyffuriau, adferiad a chysylltiedig o’r radd 
flaenaf ar waith, sy’n cefnogi gwasanaeth ymatebol a phwrpasol i bob unigolyn?  

4. Oes gwybodaeth amserol a pherthnasol ar gael a chyfleusterau priodol ar waith i gefnogi 
dull personol ac ymatebol o’r radd flaenaf o ran darpariaeth camddefnyddio cyffuriau a 
gwasanaethau cefnogaeth cysylltiedig i bob unigolyn?  

5. Yw’r wybodaeth a’r cyngor cyn-dedfrydu yn cael eu rhoi i’r llys i gefnogi ei benderfyniadau? 
6. Yw gwasanaethau Trwy’r Porth yn bersonol ac yn gydlynol, ac a ydyn nhw’n cefnogi 

triniaeth ac adferiad cyffuriau, a’r anghenion cymorth cysylltiedig?  
7. Yw’r asesiad o anghenion camddefnyddio cyffuriau, adferiad a chymorth cysylltiedig yn llawn 

gwybodaeth, yn ddadansoddol a phersonol, gan gadw mewn cof yn weithredol ffactorau 
bregusrwydd a phositif, ac sy’n cynnwys unigolion?  

8. Yw cynllunio i fynd i’r afael â chamddefnyddio cyffuriau, adferiad ac anghenion cymorth 
cysylltiedig yn llawn gwybodaeth, yn holistaidd ac yn bersonol, gan gynnwys unigolion yn 
weithredol?   

9. Yw gwasanaethau triniaeth cyffuriau, adferiad a chymorth cysylltiedig personol, cydlynol, â 
ffocws o’r radd flaenaf yn cael eu cyflawni, gan gynnwys yr unigolion?  

10. Yw adolygu cynnydd o ran mynd i’r afael â chamddefnyddio cyffuriau, adferiad ac anghenion 
cymorth cysylltiedig yn llawn gwybodaeth, yn ddadansoddol ac yn bersonol, gan gynnwys 
unigolion yn weithredol?   

 
 
Sgôp yr archwiliad 
Roedd sgôp yr archwiliad hwn yn cynnwys gwaith yr NPS a’r CRCau, gan gynnwys dedfrydau 
cymunedol a thrwyddedau ar ôl rhyddhau. Gwnaethom edrych ar waith a gyflawnwyd gydag 
unigolion a oedd:  

• yn amodol ar ddedfryd gymunedol gan gynnwys DRR 
• wedi’u rhyddhau o’r ddalfa gydag amod(au) trwydded i gydymffurfio â thriniaeth a/neu 

brofion cyffuriau 
• yn amodol ar ddedfryd gymunedol neu drwydded lle cawsant eu hasesu fel unigolion ag 

anghenion mawr ynghylch eu camddefnyddio cyffuriau. 
Ein dull oedd edrych ar anghenion pobl gyda phroblemau cyffuriau ac ansawdd a phriodoldeb y 
gwasanaethau a ddarparwyd ar eu cyfer. Gwnaethom adolygu cofnodion gwasanaethau prawf a 
chyffuriau a siarad â’r bobl mewn gwasanaethau wnaeth roi caniatâd. O ganlyniad i hyn, mae’n 
debygol fod y mewnbwn a gasglwyd gennym yn fwy positif nag ymateb cynrychioladol.  
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1.4. Amlinelliad o’r adroddiad 

Pennod Cynnwys 
2. Strategaeth, polisi ac 

arweinyddiaeth 
Strategaeth a pholisi 
Arweinyddiaeth 
Staffio 
Adnoddau, eiddo a mynediad 

3. Partneriaeth a gwaith llys Trosolwg 
Gwasanaethau a gomisiynwyd 
Llif gwybodaeth 
Dedfrydu yn y llys  
Peilot Gofynion Triniaeth Dedfryd yn y Gymuned  

4. Llwyth achos ac ymyriadau Asesu a chynllunio  
Darpariaeth gwasanaeth ac ymyriadau  
Gofynion adsefydlu cyffuriau  
Camddefnyddio cyffuriau, trawma ac ymarfer sy’n 
deall trawma  
Bodloni anghenion amrywiol  
Profion cyffuriau  
Adolygu a gwerthuso  

5. Adsefydlu Gadael y ddalfa 
Amodau trwydded 
Deilliannau i’r rhai sy’n gadael y carchar 

6. Lleihau niwed o gyffuriau Marwolaethau’n ymwneud â chyffuriau 
Atal gorddos 
Triniaeth cymorth heroin 
Diogelu oedolion 
Caethwasiaeth fodern a ffiniau sirol 
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2. Strategaeth, polisi ac arweinyddiaeth 

Mae’r bennod hon yn adolygu’r strategaeth a’r polisi cenedlaethol ar gyffuriau. Edrychwn ar 
lwyddiannau drwy arweinyddiaeth effeithiol a meddwl am ble mae’r bylchau a’r heriau. Amlygir 
ardaloedd gyda phwerau datganoledig, ochr yn ochr â dysgu, ledled y system.   

2.1  Strategaeth a pholisi 
Fel y’i nodir yn adran 1.2, mae strategaeth a pholisi cyffuriau’n cynnwys ystyriaethau cyfiawnder 
troseddol ac iechyd ac yn berthnasol i sawl adran lywodraethol ac asiantaethau ledled Cymru a 
Lloegr. Ledled y llywodraeth, mae ffocws newydd ar gyffuriau a chyfiawnder troseddol.   

Strategaeth camddefnyddio cyffuriau HMPPS a’r gwasanaeth prawf  
Does dim strategaeth gyffuriau prawf ar hyn o bryd. Cyhoeddodd HMPPS strategaeth gyffuriau 
carcharau yn 2019, yn bennaf mewn ymateb i’r broblem gynyddol o gyffuriau canabinoidau 
synthetig, sy’n aml yn cael eu galw’n ‘spice’ neu ‘mamba’ mewn carcharau. Mae’r strategaeth yn 
canolbwyntio ar dri phrif nod: gwella parhad gofal rhwng lleoliadau’r carchar a’r gymuned; gan 
gynyddu cyfran yr unigolion sydd ynghlwm wrth driniaeth ar ôl bod yn y ddalfa, a thaclo’r cyflenwad 
o gyffuriau sy’n dod i mewn i garcharau.  
Gweithiodd HMPPS ar strategaeth gyffuriau ddiwygiedig i gynnwys gweithrediadau prawf, gyda’r 
bwriad o’i chyhoeddi yn 2021. Bydd y tri phrif nod yn cael eu cadw, ac mae’n debygol y bydd nod i 
leihau marwolaethau’n ymwneud â chyffuriau’n cael ei ychwanegu. Rydym yn cefnogi’n gryf y newid 
arfaethedig hwn. I ategu’r nod strategol newydd, mae llunwyr polisïau wedi comisiynu adolygiadau 
ar sail tystiolaeth gan arbenigwyr rhyngwladol a’r Panel Cyngor ac Achredu Gwasanaethau Cywiro. 
Bydd y rhain yn edrych ar sut gall profion cyffuriau gefnogi lleihad mewn troseddau’n ymwneud â 
chyffuriau. Rydym yn croesawu unrhyw ychwanegiad i’r sail dystiolaeth yn y maes hwn. 
Cyhoeddodd yr NPS hefyd strategaeth iechyd a gofal cymdeithasol lefel uchel tair blynedd yn 
2019.37 Ei nodau oedd: 

• adnabod unigolion wrth iddynt ddod i’r system gyfiawnder troseddol a chefnogi 
dedfrydu, gan gynnwys y defnydd o ofynion cymunedol a thriniaeth 

• gweithio gydag asiantaethau partner i gryfhau llwybrau atgyfeirio camddefnyddio 
sylweddau lleol yn y gymuned a’r rhai sy’n derbyn triniaeth yn y carchar   

• bod yn wyliadwrus i newidiadau mewn patrymau camddefnyddio cyffuriau, a chynyddu 
hyfforddiant ac ymwybyddiaeth staff, ar sail deallusrwydd a data lleol.   

Mae sicrhau llwybr ofal gydlynol i’r rhai sy’n symud o’r carchar i’r gymuned yn hanfodol er mwyn 
cefnogi’r rhai gyda phroblemau camddefnyddio cyffuriau, ar gyfer eu hadferiad a’u hatal nhw rhag 
cyflawni troseddau. Mae gormod o bobl yn gadael triniaeth pan fyddant yn gadael y carchar ac yn 
ail-ymuno â’r gymuned, gyda data PHE yn dangos mai dim ond 35 y cant38 o bobl sy’n cadw eu 
hapwyntiadau ar gyfer triniaeth o fewn tair wythnos o adael y carchar. Mae’n debygol bod llawer 
mwy o bobl nad ydynt yn derbyn apwyntiadau ar gyfer y gofal sydd eu hangen arnynt, gan ymestyn 
y bylchau triniaeth hyd yn oed yn fwy. Mae Cymru a Lloegr yn mesur y cyfraddau hyn yn wahanol 
ac nid yw’n bosibl ar hyn o bryd cymharu’r ddwy gyfres ddata’n uniongyrchol. Ar yr wyneb, mae 
Cymru’n gwneud yn llawer gwell o ran cyfradd y bobl sy’n cyflawni triniaeth gymunedol ar ôl iddynt 

 
37 HMPPS a NPS. (2019). Strategaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol 2019-2022. Ar gael 
ar: www.gov.uk/government/publications/national-probation-service-health-and-social-care-strategy-2019-22. 
38 Iechyd Cyhoeddus Lloegr. (2021). Triniaeth Alcohol a Chyffuriau mewn Lleoliadau Diogel 2019 i 2020: Adroddiad. 
Ystadegau Swyddogol.  

https://www.gov.uk/government/publications/national-probation-service-health-and-social-care-strategy-2019-22
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adael y carchar. Fodd bynnag, yn strategol, nid yw Llywodraeth San Steffan a Llywodraeth Cymru 
yn cydweithio’n ddigon agos i allu creu barn ar beth sy’n gweithio orau.  

Roedd manyleb gwasanaeth PHE ynghylch gwasanaethau iechyd cyhoeddus i’r rhai mewn lleoliadau 
diogel a dan glo yn Lloegr (Iechyd Cyhoeddus Lloegr, 2018) yn pwysleisio’r angen am ymyriadau 
Trwy’r Porth, gan gynnwys y disgwyliad y bydd timau camddefnyddio sylweddau’n cyfrannu at 
gynlluniau adsefydlu ar y cyd â CRCau, yr NPS a’r timau troseddu ieuenctid (YOTau). Mae gan 
ddarparwyr prawf ddyletswydd gofal drwy gatiau’r carchar, ond nid oes ganddynt gyfrifoldeb 
cytundebol dros ofal iechyd a dim pŵer i ddylanwadu darparwyr iechyd, heblaw am y gefnogaeth ar 
ddisgresiwn allen nhw ei chynnig i bobl wrth drefnu apwyntiadau.  

Strategaeth iechyd a chamddefnyddio cyffuriau 
Yn Lloegr, mae’r DHSC yn gweithio’n unol â’r blaenoriaethau a nodir yn Strategaeth Gyffuriau’r 
Llywodraeth, dan arweiniad y Swyddfa Gartref (2017a). Mae ganddo dri phrif ffrwd: lleihau’r galw, 
cyfyngu ar gyflenwad ac adeiladu adferiad. Yn ein barn ni, mae’r nodau hyn yn dal i fod yn addas at 
y diben. 
Mae wedi cefnogi symudiadau positif yn ei waith strategol, yn drawsadrannol gyda’r Weinyddiaeth 
Gyfiawnder a HMPPS i fynd i’r afael â chyffuriau yn y carchar. Mae uchelgais i ymestyn y gwaith 
hwn i fod yn berthnasol i gyfiawnder cymunedol, ond roedd uwch arweinwyr o fewn y DHSC yn 
cydnabod bod y pandemig wedi tarfu ar gynnydd. 
Yn ogystal, derbyniodd DHSC £80 miliwn i daclo camddefnyddio cyffuriau yn 2021/2022. Mae’r rhan 
fwyaf o’r cyllid (£65 miliwn) wedi cael ei ddyfarnu i awdurdodau lleol i gefnogi cyflawniad 
gwasanaethau’n benodol ar gyfer y garfan o droseddwyr. Defnyddir y cyllid hwn i gyflwyno 
gweithwyr cyffuriau ac alcohol cyfiawnder troseddol arbenigol, yn gweithio mewn gorsafoedd 
heddlu, llysoedd neu garcharau, gyda chylch gwaith i adnabod unigolion a lle bo angen, eu cyfeirio 
nhw at driniaeth.  
Mae GIG Lloegr yn arwain ar bartneriaethau cynaliadwyedd a thrawsnewid a rhaglenni systemau 
gofal integredig yn y gymuned er mwyn dod â phartneriaid ynghyd.  
Roedd pob darparwr camddefnyddio cyffuriau a archwiliwyd yn cefnogi’r cynlluniau iechyd 
cenedlaethol. Roedd hyn yn cynnwys parhau i wella gwasanaethau camddefnyddio sylweddau, er 
enghraifft, drwy beilota triniaeth glinigol a seicogymdeithasol arloesol a rhannu canfyddiadau. 

2.2 Arweinyddiaeth 
Prawf 
Ni ddaethpwyd o hyd i lawer o dystiolaeth o arweinyddiaeth yn yr agenda cyffuriau ar lefel 
genedlaethol yn yr NPS. Nid yw’r gwaith hwn wedi cael ei flaenoriaethu ers Trawsnewid Adsefydlu, 
oherwydd ffocws cynyddol yr NPS ar amddiffyn y cyhoedd. Ar draws CRCau, nid oedd dulliau arwain 
yr un peth, ac roedd hyn i’w ddisgwyl gyda’r modelau gweithredu gwahanol oedd ar waith yn ystod 
ein gwaith maes. Roedd diffyg arweinyddiaeth o ran yr agenda cyffuriau yn amlwg yn llawer o’r 
gwaith achos a adolygwyd gennym, ond roedd yn waeth byth oherwydd pandemig Covid-19 a’r 
pwysau cysylltiedig.  
Nid oedd y weledigaeth ar gyfer gwasanaethau lleol wedi’i datblygu’n dda iawn yn y safleoedd 
gwaith maes yn Lloegr, ond gwnaeth argraff dda iawn yng Nghymru. Mae gan Gymru bwerau 
datganoledig i reoli iechyd a gofal cymdeithasol, ac mae arweinyddiaeth gryf o ran yr agenda 
cyffuriau wedi arwain at gyd-gomisiynu gwasanaethau gan HMPPS a PCCau lleol. Mae gwariant 
Cymru ar wasanaethau cyffuriau ac amddiffyn llwybrau unigryw i bobl yn y system cyfiawnder 
troseddol wedi cael ei gynnal.  
Fodd bynnag, nid oedd yr ymyriadau oedd ar gael ym mhob safle gwaith maes yn ddigonol i 
wireddu’r weledigaeth strategol, er ein bod ni’n cydnabod bod y pandemig wedi effeithio ar 
gyflawniad wyneb yn wyneb a phrofion cyffuriau. Mae’r defnydd o DRRau wedi lleihau’n sylweddol 
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mewn blynyddoedd diweddar, gyda gostyngiad o 36 y cant yn y flwyddyn ddiwethaf. Mae 
arweinyddiaeth y gwasanaeth prawf wedi galluogi’r ymyriadau hyn i gael eu gwanhau i’r fath 
raddau fel nad oes modd dweud y gwahaniaeth rhyngddyn nhw a gorchmynion cymunedol heb 
ofynion triniaeth strwythuredig. 
Mae natur dameidiog rheoli troseddwyr, o ganlyniad i Drawsnewid Adsefydlu, wedi ychwanegu 
cymhlethdod i weithio partneriaid yn y maes cyffuriau. Mae’r Model Gweithredu Targed newydd ar 
gyfer y gwasanaeth prawf cyfunol yn adnabod deilliannau lefel uchel ynghylch dibyniaeth a gwella. 
Mae’r rhain yn cynnwys gallu rheoli’n well sefyllfaoedd risg uchel, a bod modd cael gafael ar 
gefnogaeth arbenigol.   

Darparwyr gwasanaeth camddefnyddio cyffuriau  
Deuthum i’r casgliad bod y gwasanaethau cyffuriau a archwiliwyd yn arddangos arweinyddiaeth 
effeithiol ar y cyfan, yn ogystal â llywodraethu priodol a threfniadau partneriaeth addas. Roedd y 
rhain yn cynnwys partneriaethau ar lefel strategol i gefnogi cyflawniad darpariaeth gwasanaeth 
gyfunol. Fodd bynnag, roedd y trefniadau o ran ymuno â’r gwasanaethau prawf yn amrywiol. Roedd 
gan bob darparwr camddefnyddio cyffuriau arweinwyr llywodraethu a chlinigol, oedd yn cefnogi eu 
cydymffurfiaeth â’r rheoliadau angenrheidiol wrth gyflawni gweithgareddau rheoledig. 
Roedd pob darparwr camddefnyddio cyffuriau’n darparu gwasanaethau oedd yn alinio â’r safonau 
rhagoriaeth clinigol, fel y’i nodir yn:  

• Llwybr camddefnyddio cyffuriau’r Sefydliad Cenedlaethol Rhagoriaeth Glinigol (NICE), ar 
gael ar: http://pathways.nice.org.uk/pathways/drug-misuse   

• Safonau ansawdd NICE ar gyfer anawsterau cyffuriau ar: 
http://www.nice.org.uk/Guidance/QS23  

• Canllawiau camddefnyddio cyffuriau ar: 
https://www.gov.uk/government/publications/drug-misuse-and-dependence-uk-
guidelines-on-clinical-management 

Roedd y rhain yn cynnwys y gofyniad i barhau i wella’r gwasanaethau camddefnyddio 
sylweddau, megis peilota’r driniaeth glinigol a seicogymdeithasol arloesol newydd a rhannu 
canfyddiadau. 
Ar draws pob maes, roedd gan ddarparwyr camddefnyddio cyffuriau berthynas dda gyda 
chomisiynwyr a rhanddeiliaid eraill, ac roedd rheolwyr yn aml yn cael cyfarfodydd sicrwydd ansawdd 
gyda chomisiynwyr. Fodd bynnag, roedd y gwaith partneriaeth, rhwng comisiynwyr a’r gwasanaeth 
prawf, a darparwyr y gwasanaethau cyffuriau a’r gwasanaeth prawf, yn aml ar wahân yn Lloegr, er 
bod gwaith yn mynd rhagddo i wella perthnasoedd ym Manceinion. Roedd y berthynas gyd-
gomisiynu yng Nghymru yn gweithio’n llawer gwell.  
Yn fwy positif, yn Blackpool, roedd arweinwyr prawf wedi bod yn benodol dda am ganolbwyntio ar 
gyffuriau, er gwaethaf pwysau’r pandemig. Roedd trefniadau partneriaeth ar waith ar lefel strategol 
i gefnogi cyflawniad gofal cydlynol. Yn Blackpool, roedd y gwaith ar Ymgyrch ADDER wedi mynd 
ymhelaf nag unrhyw leoliad arall a welsom. Roedd arweinwyr lleol wedi adeiladu ar ddysgu o 
fentrau eraill, megis y rhaglen Fulfilling Lives. 

Enghraifft o arfer da 

Yn Blackpool, bu i arweinwyr syntheseiddio eu dysgu o brosiectau blaenorol a symud hyn ymlaen. 
Drwy ‘sefyll ar ysgwyddau’ gwaith blaenorol gan Fulfilling Lives a rhaglenni eraill, nhw oedd y 
safle Ymgyrch ADDER gorau a welsom. Gwnaethom ystyried hyn yn dref oedd yn dangos cof 
sefydliadol a dysgu systemig ledled ei waith partneriaeth. Oherwydd hyn, roedd gan y 
bartneriaeth yn Blackpool wasanaeth cefnogi cyfoedion, staff gydag arbenigwyr profiad go iawn 
ar waith, o fewn ychydig wythnosau o gyllid ychwanegol y llywodraeth yn dod ar gael.   

http://pathways.nice.org.uk/pathways/drug-misuse
http://www.nice.org.uk/Guidance/QS23
https://www.gov.uk/government/publications/drug-misuse-and-dependence-uk-guidelines-on-clinical-management
https://www.gov.uk/government/publications/drug-misuse-and-dependence-uk-guidelines-on-clinical-management
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2.3  Staffio 
Roedd ychydig dros hanner yr aelodau staff a gyfwelwyd â hwy (29) yn ystod yr archwiliad o’r farn 
fod modd rheoli eu llwyth gwaith, a’i fod yn eu galluogi nhw i gyflawni gwasanaeth o safon i bobl 
gyda phroblemau cyffuriau. Mae hyn yn adlewyrchu ein canfyddiadau o ymchwil diweddar ar lwythi 
achos a llwythi gwaith, sy’n amlinellu sut mae llwythi achos gormodol yn effeithio ar waith achos 
effeithiol (Arolygiaeth Prawf EM, 2021). Mae hefyd wedi’i ategu yn adroddiad y Pwyllgor Dethol 
Cyfiawnder ar ddyfodol y gwasanaeth prawf (Pwyllgor Dethol Cyfiawnder, 2021).   
Roedd pedwar pumed o’r ymarferwyr prawf a gafodd gyfweliad (43) yn teimlo’n bositif am 
oruchwyliaeth y timau rheoli a’r gefnogaeth yr oeddent yn ei derbyn. Roedd rheolwyr gwasanaethau 
cyffuriau’n cefnogi staff i gyflawni ystod o ymyriadau. Roedd staff yn trin pobl yn y system 
gyfiawnder troseddol yr un peth â phobl eraill oedd yn derbyn gwasanaethau, ac roedd rheolwyr yn 
cefnogi cyflawniad triniaeth cyffuriau cyfiawnder troseddol effeithiol a phersonol, a gwasanaethau 
adferiad.  
Fodd bynnag, nid oedd yr hyfforddiant yn ddigonol, gyda dim ond 35 y cant o ymarferwyr prawf 
(18) wedi cael hyfforddiant penodol ar driniaeth ac ymyriadau cyffuriau. Roedd hyfforddiant ar 
adferiad a dealltwriaeth ohono’n waeth: dim ond 13 y cant o ymarferwyr prawf oedd wedi cael 
mewnbwn penodol ar y cysyniad hwn a sut i’w roi ar waith. Er gwaethaf y diffyg hyfforddiant a 
nodwyd gan swyddogion, roedd y rhan fwyaf o’r farn fod ganddynt y wybodaeth a’r sgiliau 
angenrheidiol i wneud y gwaith. Yn ein barn ni, ym maes prawf, mae diffyg gwybodaeth am 
gamddefnyddio cyffuriau ac adferiad/gwella’n enwedig. Does dim llawer o staff yn deall y 
posibilrwydd o adferiad, dulliau perthnasol a sut i gynnwys camau adferiad wrth gynllunio, er mwyn 
cefnogi unigolion i symud ymlaen.  

Mae gan NPS becyn cymorth sy’n deall trawma ar gael i staff, ond ni welsom unrhyw 
ddefnydd uniongyrchol ohono yn y gwaith achos a adolygwyd gennym. Roedd llai na 
hanner y staff prawf y gwnaethom siarad gyda nhw wedi ymgorffori effaith trawma i’w 
hymarfer, ac mae lle i wella. Nodir yr achos dros waith sy’n deall trawma yn ein papur 
Mewnwelediad Academaidd Arolygiaeth Prawf EM (McCartan, 2020). 
Mewn gwasanaethau cyffuriau, gwnaethom ddod o hyd i staff gydag ystod o sgiliau, 
cymwysterau a phrofiad oedd yn eu galluogi nhw i gyflawni gwasanaeth trin cyffuriau ac 
adfer i bobl ar brawf. Fodd bynnag, roedd y ddealltwriaeth o drawma a sut mae’n effeithio 
ar unigolion yn amrywiol yn y grŵp staff. Roedd gan bob gwasanaeth camddefnyddio 
cyffuriau fatrics hyfforddiant oedd yn cynnwys hyfforddiant gorfodol, megis diogelu, ochr yn 
ochr â datblygiad proffesiynol. Mae hyn yn unol â’r hyn a nodir ar gyfer rhai sy’n cyflawni 
gweithgaredd rheoledig, ac mae’n cydymffurfio â’r Ddeddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol 
(2012). 
Roedd bron i ddau draean o’r staff a gafodd gyfweliad yn deall y trefniadau atgyfeirio ar gyfer 
DRRau, er bod hyn yn amrywio’n helaeth rhwng ardaloedd, gyda staff Abertawe a Middlesborough 
yn nodi eu bod fwyaf hyderus yn y maes hwn (17 allan o 19 o ymarferwyr prawf).  
Roedd pobl ar brawf ar y cyfan yn bositif am staff ac yn nodi sut roedd cyswllt dros y ffôn wedi 
gweithio’n dda fel opsiwn amgen i’w gweld nhw wyneb yn wyneb yn ystod y pandemig. Fodd 
bynnag, roedd rhai hefyd yn nodi’r nifer o weithwyr gwahanol yr oeddent wedi cael eu goruchwylio 
ganddynt.   
“Mae hi’n fy neall i’n well na fi fy hun. Rwy’n teimlo’n hyderus eu bod nhw’n gwybod sut i’m cefnogi. 
Ac maent wedi fy nghefnogi sawl gwaith. Does gen i ddim cof da iawn, ac os ydw i’n anghofio 
apwyntiad neu rywbeth, bydd hi mewn cyswllt bob amser i weld os oes angen help arna’ i.”   
 

“Rwyf wedi cael pedwar swyddog prawf gwahanol ers i mi gael y ddedfryd hon, tri o weithwyr IOM 
gwahanol ond mae wedi bod yn iawn a dweud y gwir, heblaw am yr un gweithiwr nad oeddwn i’n ei 
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hoffi. Roedden i gyd yn rhannu gwybodaeth gyda’i gilydd, a doedd dim angen i mi fynd yn ôl dros 
unrhyw beth gyda dim un ohonynt, oherwydd roedden nhw i gyd yn deall y sefyllfa ‘lly.”   

2.4  Adnoddau, eiddo a mynediad 
Mae HMPPS wedi cynhyrchu cyfres dda o adnoddau yn ei ganllawiau cyffuriau yn y carchar 
(Dip) (heb ei gyhoeddi). Mae’r canllaw ar gael i’r holl staff HMPPS ac mae’n cael ei gadw yn 
y storfa wybodaeth a phrosesau, Equip. Mae’n cynnwys taflenni ffeithiau cyffuriau, 
gwybodaeth ymateb i argyfwng, cyngor Covid-19, a mynegai o erthyglau a deunyddiau 
cyfeirnodau. Rydym yn croesawu’r defnydd o’r deunyddiau hyn yn ymarferol. Gwnaethom 
hefyd ddod o hyd i adnoddau ym mhob CRC i gefnogi arfer da gyda defnyddwyr cyffuriau. 
Mae angen i bobl ar brawf allu cael mynediad i eiddo gydag urddas ledled yr ystâd prawf. Nid oedd 
dau o’r eiddo y gwnaethom ymweld â nhw’n addas i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn (swyddfeydd 
prawf Abertawe a Hastings). Roedd llawer o wasanaethau cyffuriau’n ei chael hi’n anodd cynnig 
apwyntiadau gyda’r nos o gwmpas oriau gwaith, er bod Lambeth ar agor yn hwyr un diwrnod yr 
wythnos i ymateb i anghenion gweithwyr. Mewn un lleoliad, dywedodd staff prawf wrthym fod 
angen i unigolion fynychu cyn 9am, yn aml yn gorfod ciwio tu allan i gael mynediad i apwyntiadau 
galw heibio cyfyngedig, er gwaethaf y gwasanaeth cyffuriau lleol yn cynnig sawl pwynt mynediad, 
gan gynnwys rhwydwaith helaeth o feddygfeydd meddygon teulu. Yn gyffredinol, ein barn oedd bod 
y bobl sy’n byw bywydau prysur yn ei chael hi’n anodd cael gafael ar yr help oedd ei angen arnynt. 
Nid yw cyd-leoli asiantaethau’n digwydd yn gyson, er bod hyn yn cael ei ystyried yn helaeth yn 
ddymunol ac yn arfer gorau.  
Mewn cymhariaeth, mae’r pandemig wedi sbarduno rhai dulliau creadigol iawn o fodlon anghenion 
unigolion, megis ymweliadau ar stepen ddrws, parseli bwyd a rhannu ffonau symudol. Gydol yr 
archwiliad, nododd llawer o arweinwyr bod defnyddio cyfarfodydd ar-lein wedi sicrhau bod cadw 
cysylltiad yn bosibl. Eglurodd pobl ar brawf nad oedd y rhan fwyaf o’u cyswllt wedi bod wyneb yn 
wyneb, ac felly doedd dim angen iddynt ymweld â gwasanaethau. Roedd y rhai oedd wedi ymweld 
yn teimlo fel eu bod yn cael cefnogaeth.   
“Mae’n gweithio i mi ar hyn o bryd. Does dim rhaid i mi fynd i’r swyddfa mwyach oherwydd beth 
sy’n digwydd gyda’r cyfnod clo a Covid. Nid yw fy iechyd yn dda iawn, felly rwy’n hoffi bod popeth yn 
digwydd dros y ffôn nawr a does dim angen i mi beri risg i mi fy hun drwy fynd tu allan.”  
 

“Mae fy swyddog wedi fy helpu i newid fy ffordd o wneud pethau, gan fy nghyflwyno i grwpiau 
hunangymorth ar-lein a chyfarfodydd canabis dienw ar-lein, sydd wedi bod yn wych yn ystod y 
pandemig ac yn help mawr i mi.” 

2.5  Canfyddiadau a goblygiadau 
Mae ystadegau cenedlaethol yn cyfleu darlun gwael o soffistigeiddrwydd cynyddol y marchnadoedd 
cyffuriau, tan-ddefnydd triniaeth a nifer gynyddol y marwolaethau’n ymwneud â chyffuriau. Mae 
llawer o weithgareddau strategol ar gamddefnyddio cyffuriau, ac rydym yn croesawu’r diddordeb 
newydd yn yr agenda ledled y llywodraeth. Nawr, mae angen ymgorffori strategaeth i bolisïau ac 
ymarfer os yw’r deilliannau’n mynd i well ai bobl ar brawf a’r gymdeithas ehangach. Yn Lloegr, 
mae’r diffyg strategaeth gydlynol ac arweinyddiaeth o ran camddefnyddio cyffuriau ledled HMPPS 
a’r DHSC wedi creu bwlch. Yng Nghymru, mae pwerau datganoledig ac arweinyddiaeth glir wedi 
arwain at gyd-gomisiynu gwasanaethau, er enghraifft rhwng HMPPS a PCCau lleol. 
Mae’r strategaeth ar gyfer y gwasanaethau prawf y tu ôl i’r hyn sy’n digwydd mewn carcharau, ac 
nid yw dechreuad mwy o waith traws-adrannol wedi dwyn ffrwyth eto. Mae angen gafael cryf ledled 
Cymru a Lloegr, gyda rhaglenni gwaith effeithiol a systemau monitro effeithiol i dracio cynnydd.  
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Nid yw’r rhan fwyaf o staff wedi cael digon o hyfforddiant, ac mae diffyg gwybodaeth gan lawer. 
Ochr yn ochr â’r diffyg llywio strategol yn y maes, mae hi’n hawdd gweld pam nad yw pobl sy’n 
profi caethiwed a phroblemau cyffuriau’n cyflawni deilliannau positif.   

Dysgu systemau 
Mae gwahaniaethau sylweddol rhwng dulliau Cymru a Lloegr yn y maes polisi hwn, ond does dim 
llawer o seilwaith i ddysgu ledled y systemau hyn. Mae angen i wersi pwysig, megis manteision cyd-
gomisiynu ac adeiladu llwybrau penodol i fodloni anghenion pobl yn y system gyfiawnder troseddol, 
ddylanwadu ar benderfyniadau o ran datganoli trefniadau cyd-gomisiynu - ym Manceinion Fwyaf er 
enghraifft.   
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3. Partneriaeth a gwaith llys  

Mae gwaith partneriaeth yn hanfodol i ymarfer effeithiol ar gamddefnyddio sylweddau. Yn y bennod 
hon, edrychwn ar sut mae prawf ac asiantaethau cyffuriau’n gweithio gyda’i gilydd, a sut mae 
gwaith partneriaethau ehangach yn gweithio i ddarparu’r dadansoddiad cywir o anghenion a rhoi’r 
gwasanaethau cywir ar waith. Rydym yn ystyried pa mor dda mae gwybodaeth yn llifo ledled 
partneriaethau a lle mae modd cryfhau systemau. Rydym yn nodi barn dedfrydwyr, a’r defnydd o 
adroddiadau arbenigol a chyn-dedfrydu yn y llys i daclo troseddau’n ymwneud â chyffuriau. 
Ymhellach i hyn, rydym yn adolygu cynllun peilot i gynyddu’r defnydd o’r ymyriadau arbenigol hyn.  

3.1 Trosolwg 
Fel sydd wedi’i nodi, mae camddefnyddio cyffuriau’n faes cymhleth gydag elfennau cyfiawnder ac 
iechyd.    
Mae’r broses o gomisiynu gwasanaethau iechyd ar gyfer troseddwyr wedi’i rhannu rhwng grwpiau 
comisiynu clinigol (CCGau), awdurdodau lleol a GIG Lloegr. Mae’r GIG Lloegr yn gyfrifol am iechyd 
meddwl, camddefnyddio sylweddau ac anghenion iechyd corfforol troseddwyr tra’u bod yn y 
carchar, tra bod CCGau yn gyfrifol am anghenion iechyd meddwl a chorfforol y rheiny yn y 
gymuned. Yn gynyddol, mae gwasanaethau yn y gymuned yn dod at ei gilydd i weithio mewn 
Partneriaethau Cynaliadwyedd a Thrawsnewid a Systemau Gofal Integredig.39 
Mae awdurdodau lleol yn comisiynu gwasanaethau cyffuriau ac alcohol yn Lloegr; Byrddau Cynllunio 
Ardal sy’n gwneud hynny yng Nghymru. Yn ei hanfod, mae’r rhain yn drefniadau iechyd y cyhoedd 
ar gyfer gwasanaethau sy’n cael eu cynnig i bawb sydd ag anawsterau o ran cyffuriau. Lle bo 
unigolion yn troseddu, mae partneriaethau’n gweithio’n wahanol yn dibynnu ar a oes gan yr ardal 
bwerau datganoledig (megis Bae Abertawe a Manceinion Fwyaf) neu beidio.  
Deuthum o hyd i ragor o weithgareddau partneriaeth yn yr ardaloedd datganoledig. Ledled De 
Cymru, mae’r HMPPS a’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd wedi cyd-gomisiynu ‘Dyfodol’ - 
consortiwm o ddarparwyr yn gweithio gyda’i gilydd i ddarparu cymorth ac ymyrraeth i bobl yn HMP 
Abertawe, Caerdydd, Brynbuga a Phrescoed, gydag aliniad cryf yn HMP Parc. Mae’r gwasanaeth 
hwn yn ymestyn i gynnwys triniaeth glinigol yn y gymuned i ddefnyddwyr gwasanaeth ynghlwm 
wrth y system gyfiawnder am hyd at 52 wythnos. Mae’r contract yn darparu llwybrau unigryw 
wedi’u dylunio ar gyfer pobl yn y system gyfiawnder troseddol ac yn gweithredu mewn swyddfeydd 
dalfa’r heddlu i ddarparu ymyriadau cynnar yn ogystal â mewn carcharau a’r gymuned. Gwnaethom 
siarad gyda staff yn gweithio yn eiddo Dyfodol yn Abertawe a Chastell-nedd, a rheolwyr yn gweithio 
ledled y carcharau.  
Ym Manceinion Fwyaf, mae’r Weinyddiaeth Gyfiawnder wedi gweithio gydag Awdurdod Cyfunol 
Manceinion Fwyaf i gyd-gomisiynu gwasanaethau caethiwed ac adferiad i bobl oruchwyliedig prawf, 
i ategu’r rhai sydd eisoes wedi’u comisiynu gan yr adran iechyd cyhoeddus. Mae lefel uwch 
integreiddiad iechyd a chyfiawnder i weld yn addawol, er ei bod hi’n rhy gynnar i fesur deilliannau.   

Nid oedd unrhyw ymarferydd prawf yn gweithio yn y safleoedd y gwnaethom ymweld â 
nhw’n gweithio mewn timau arbenigol yn canolbwyntio ar gyffuriau, ac nid oedd y rhan 
fwyaf o ardaloedd yn gweithio o fewn model partneriaeth amlddisgyblaethol ac arbenigol. 
Gwnaethom weld ymarfer gwell, yn gyffredinol, yn yr achosion dan arweiniad y timau IOM, 
lle roedd dull cydweithredol ac aml-asiantaethol ar waith. 

 
39 Partneriaethau yw Partneriaethau Cynaliadwyedd a Thrawsnewid a systemau gofal integredig rhwng comisiynwyr y 
GIG, ymddiriedolaethau GIG, awdurdodau lleol a’r sector gwirfoddol a chymuneol, gyda’r nod o dorri i lawr rhwystrau 
rhwng y sefydliadau sy’n talu am wasanaethau a’r rhai sy’n eu darparu, rhwng gofal sylfaenol ac eilradd, rhwng iechyd 
meddwl a chorfforol, rhwng iechyd a gofal cymdeithasol.  
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3.2 Gwasanaethau wedi’u comisiynu 
Ar lefel leol, roedd arweinwyr yn cydnabod pwysau’r pandemig Covid-19, a bod y flaenoriaeth i reoli 
gwasanaethau o fewn trefniadau darpariaeth eithriadol wedi gwaethygu’r gwaith partneriaeth ar 
gyffuriau.   

Wrth fod gwasanaethau’n symud tuag at ddarpariaeth mwy arferol a’r gwasanaeth prawf 
cyfunol, roedd llawer o optimistiaeth ymysg arweinwyr lleol am y potensial i adnewyddu’r 
gwaith partneriaeth cyffuriau. Mae rheswm dros fod yn optimistig oherwydd ymhob maes, 
deuthum i’r casgliad bod gan ddarparwyr camddefnyddio cyffuriau berthnasoedd da gyda 
chomisiynwyr a rhanddeiliaid eraill. Roedd rheolwyr gwasanaethau cyffuriau’n cael 
cyfarfodydd sicrwydd ansawdd rheolaidd gyda chomisiynwyr. 
Yn Lloegr, dywedodd comisiynwyr gwasanaethau cyffuriau wrthym eu bod wedi profi lleihad yn y 
buddsoddiad. Maent yn awyddus i adeiladu partneriaethau ar sail ardal all gyd-gomisiynu 
gwasanaethau mewn ymateb i anghenion lleol, yn hytrach na chenedlaethol. Amlygodd comisiynwyr 
yr elfennau canlynol yn allweddol:   

• cyd-leoli a hyfforddiant traws-sector 
• ymyrraeth gwasanaethau cyffuriau’n gynt  
• egluro trefniadau profion cyffuriau  
• modelau darparu sy’n deall trawma, sy’n ganolog i ddarparu triniaeth unigol 
• llwybrau penodol i fenywod. 

Dywedodd rhai PCCau wrthym am achosion o gomisiynu gwasanaethau er mwyn taclo cyffuriau a 
throsedd. Yn Ne Cymru, roedd y dull un darparwr wedi’i fabwysiadu er mwyn cynyddu’r potensial 
am ymgysylltiad syml, a’i nod oedd cydnabod y ffaith bod unigolion yn y system gyfiawnder 
troseddol yn gymhleth, yn wynebu anfanteision sylweddol ac felly mae angen mwy o amser a mwy 
o ddewisiadau i ymgysylltu. Mewn cymhariaeth, dywedodd un APB Cymru wrthym am broblemau 
rhwng y strwythurau comisiynu gwahanol yn lleol:  
‘Gall y cyllid, y comisiynu a’r trefniadau contraction ar wahân greu rhwystrau yn y system i 
ddefnyddwyr gwasanaeth, fel sy’n amlwg o dystiolaeth yn ein hasesiad anghenion camddefnyddio 
sylweddau mwyaf diweddar.’ 

Ymatebodd ein harolwg o gomisiynwyr yn Lloegr fel a ganlyn, gan adlewyrchu natur dameidiog y 
trefniadau lleol: 
‘Hoffem gryfhau’r profiad triniaeth i’r rhai ar lwybr cyfiawnder troseddol, ond mae’n amlwg bod 
natur dameidiog y gwasanaeth prawf a materion gyda llysoedd lleol wedi tanseilio ymdrechion i 
wneud DRRau yn opsiwn triniaeth cadarn. Rydym yn fodlon ystyried buddsoddiad ychwanegol yn yr 
ardal hon (yn enwedig gyda’r cyllid newydd yn dod ar gael) ond mae angen i hyn gael ei wneud gyda 
diddordeb ac adnoddau gan y gwasanaeth prawf a’r llysoedd.’  

Yn safleoedd gwaith maes Lloegr, bu dad-fuddsoddiad mewn gwasanaethau cyffuriau. Yn 
genedlaethol, mae comisiynwyr wedi adrodd bod hyn hyd at 40 y cant o leihad yn y gyllideb.40 Mae 
gwasanaethau Cymru wedi cael eu cynnal ar y cyfan.  
Gwnaethom weld darlun cymysg ynghylch argaeledd gwasanaethau ac ymyriadau i bobl gyda 
phroblemau cyffuriau. Yn Nwyrain Sussex, roedd staff yn teimlo dan straen o ran cael dim ond un 
gwasanaeth i gyfeirio ato o fewn y bartneriaeth leol. Mae darparwyr camddefnyddio cyffuriau wedi 
cael peth cyswllt gyda gwasanaethau gofal eraill, ac wedi cyflwyno atgyfeiriadau at y tîm iechyd 

 
40 Black, C. (2020). Adolygiad Cyffuriau: adroddiad cam un. Llundain: Y Swyddfa Gartref. Ar gael ar: 
https://www.gov.uk/government/publications/review-of-drugs-phase-one-report. 

https://www.gov.uk/government/publications/review-of-drugs-phase-one-report
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meddwl lleol, y meddyg teulu, gwasanaethau cymdeithasol a gweithwyr proffesiynol eraill yn ôl yr 
angen. 
Heblaw am Blackpool, ni welsom lawer o fentora cyfoedion i gefnogi pobl gyda phroblemau 
cyffuriau. Yn Blackpool, roedd staff prawf yn dangos mwy o ddealltwriaeth o waith sefydliadau 
adfer, megis Acorn a’r tîm profiad bywyd go iawn yn Empowerment. Gwnaethom weld y manteision 
o gysylltu unigolion gyda’r adnoddau yr oedd y sefydliadau hyn yn eu cynnig. Yn lleoedd eraill, 
gwnaethom drafod gyda rheolwyr sut gallai gwasanaethau ddefnyddio mentoriaid cyfoedion o fewn 
eu cynnig. Fodd bynnag, ni ddefnyddiwyd unrhyw fentoriaid cyfoedion ar adeg ein harchwiliad,  
oherwydd cyfyngiadau Covid-19. Rydym yn croesawu’r defnydd ehangach o brofiad bywyd go iawn, 
cymorth cyfoedion a sefydliadau adfer mewn partneriaethau lleol i roi dewis i bobl a meddiannaeth 
bersonol o’u teithiau triniaeth unigol. Yn anffodus, ni welsom unrhyw waith actif drwy gymorth ar y 
cyd i unrhyw bobl yn yr achosion a archwilwyd. 

3.3  Llif gwybodaeth 
Mae tracio a dadansoddi anghenion pobl ar brawf yn dameidiog. Does dim modd adrodd yn llawn ar 
y data sy’n rhan o’r adnodd asesu prawf, OASys. Nid yw’n bosibl, er enghraifft, echdynnu nifer yr 
unigolion ar brawf sy’n ddefnyddwyr cyffuriau dosbarth A, na thracio faint o bobl sy’n cael eu trin ar 
hyn o bryd.  
Ym Mae Abertawe, lle mae protocol rhannu gwybodaeth wedi’i ysgrifennu’n rhan o fframwaith 
gweithredu’r gwasanaethau sy’n cael eu cyd-gomisiynu, roedd asesiadau gwasanaethau 
camddefnyddio cyffuriau’n rhan o nodiadau achosion, ond nid oedd y rhain yn cael eu rhannu’n 
briodol, a doedd yr ymarferwyr prawf ddim yn gofyn amdanynt, er gwaethaf protocol rhannu 
gwybodaeth sy’n cefnogi’r arfer hwn. Ar y cyfan, nid oedd cofnodion y nodiadau achos cyswllt 
rhwng y gwasanaethau prawf a’r gwasanaethau camddefnyddio cyffuriau’n ddigon manwl, doedd 
dim digon o dystiolaeth i ddangos y cyswllt oedd yn cael ei ddisgrifio gan weithwyr achos neu 
reolwyr.   
Mae gan ddarparwyr camddefnyddio cyffuriau yn Lloegr brotocolau amrywiol gyda darparwyr prawf, 
ond mae’r rhai sydd wedi’u datblygu ym Manceinion a Blackpool i weld yn addawol. Ym mhobman, 
roedd cofnodion gwael o brofion cyffuriau; roedd yn gyson yn aneglur mewn nodiadau achosion, 
heb unrhyw gofnodion o brofion unigol i gynorthwyo dealltwriaeth o gydymffurfiaeth.  
Lle bo partneriaethau a rhannu gwybodaeth yn effeithiol, gall wneud gwahaniaeth go iawn i 
unigolion sy’n cael eu goruchwylio.   
“Oedd, roedd yn dda, mae fy meddyg hyd yn oed yn fy helpu nawr hefyd, ers iddo ddechrau gweithio 
gyda’r gwasanaethau eraill a chawsant gyfarfod mawr. Gobeithio, rwy’n teimlo bod pethau ar fin 
newid i mi nawr unwaith y bydd y cyfnod clo wedi dod i ben. Roedd y cyfarfod hwnnw’n cynnwys y 
gwasanaethau prawf, cyffuriau ac alcohol, tai a fy meddyg.”  

3.4  Dedfrydu yn y llys 
Cawsom ymateb rhagorol i’n harolwg ynadon, gyda bron 450 o ymatebion yn dangos faint o 
ddiddordeb sydd gan ddedfrydwyr yn effeithiolrwydd ymyriadau cyffuriau.   
Roedd yr ynadon yn bositif am DRRau ac yn gweld y manteision o brofion cyffuriau ac adolygiad llys 
ffurfiol. Fodd bynnag, nid oedd digon o adroddiadau cyn-dedfrydu’n cael eu ceisio, a chynigiwyd y 
gofynion hyn mewn nifer fach o achosion yn unig. Ymhellach i hyn, roedd DRRau wedi cael eu rhoi 
ar waith heb yr adroddiadau asesiad mewn rhai ardaloedd. Roedd y barnwyr y gwnaethom siarad â 
nhw’n pwysleisio eu cefnogaeth i’r DRRau, a phrofion cyffuriau rheolaidd i fonitro pobl yn y 
gymuned. Mae hyn yn gysylltiedig â’r sail dystiolaeth ar gyfer triniaeth fel dull lleihau troseddau 
effeithiol. Mae triniaeth yn Lloegr yn gysylltiedig â lleihad amlwg mewn erlyniadau (47 y cant ymysg 
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y rhai oedd yn aros mewn triniaeth am ddwy flynedd, neu’r rhai oedd wedi llwyddo i gwblhau’r 
driniaeth).41 
Nododd yr ynadon, y rhan fwyaf o’r amser (59 y cant) neu weithiau (34 y cant), roeddent yn derbyn 
digon o wybodaeth gan y gwasanaeth prawf ynghylch materion camddefnyddio cyffuriau 
diffynyddion i’w helpu nhw wrth ddedfrydu. Fodd bynnag, nododd yr ynadon nad yw DRRau’n cael 
eu cynnig yn aml yn yr adroddiadau a gyflwynir i’r llys.  
Rhywbeth sy’n peri pryder yw nad oedd gan bron hanner o’r ynadon a arolygwyd (45 y cant) 
drefniadau ar gyfer DRRau a phrofion cyffuriau, neu nid oeddent yn gwybod amdanynt. Roedd 
hyder yn narpariaeth NPS cenedlaethol o waith camddefnyddio cyffuriau’n uwch, gyda 73 y cant yn 
teimlo’n hollol hyderus neu’n eithaf hyderus. Nid oedd bron chwech allan o 10 o ynadon (57 y cant) 
yn hyderus iawn neu’n hyderus o gwbl bod y CRCau yn cyflawni gwasanaethau camddefnyddio 
cyffuriau’n dda, gan ddatgelu diffyg hyder yn y systemau lleol sy’n gofyn am sylw ar frys.  
Bu i farnwyr ac ynadon amlygu’r manteision o lysoedd cyffuriau penodol a chyfleusterau adolygu i 
oruchwylio DRRau. Roeddent yn credu y byddai llysoedd arbenigol yn helpu ynadon i wella eu 
gwybodaeth a’u harbenigedd.  
Cafodd bron hanner o’r diffynyddion gyda phroblemau cyffuriau yn ein sampl o 60 achos eu 
dedfrydu heb adroddiadau cyn-dedfrydu (33 achos). Lle roedd adroddiadau wedi cael eu paratoi (24 
achos), roedd y rhan fwyaf ohonynt (22 achos) wedi ystyried y cysylltiad rhwng defnydd o gyffuriau 
a throseddu. Ond dim ond hanner yr adroddiadau wnaeth ddadansoddi’r cysylltiadau rhwng 
defnydd o gyffuriau a risgiau o niwed i eraill yn briodol. Roedd asesiadau gwasanaethau cyffuriau 
ond yn amlwg mewn saith achos, gyda’r adroddiadau’n rhy aneglur i ddweud mewn pedwar achos 
arall. 
Roedd adborth cymysg gan bobl ynghylch eu hadroddiadau llys. Roedd rhai’n credu eu bod wedi 
cael eu cynnwys a bod rhywun yn gwrando arnynt.  
“Oedd, ro’n i ynghlwm wrth baratoi f’adroddiadau, mae popeth yn eithaf syml a dweud y gwir. 
Maent yn gofyn cwestiynau am eich hunain a’ch barn ar yr achos llys, ac atebais i’r cwestiynau’n 
onest.”  

Roedd eraill yn teimlo fel eu bod heb eu cynnwys yn yr adroddiadau, ac yn syml eisiau ymgysylltu 
gyda gwasanaethau, mynd drwy’r broses a symud ymlaen.  
“Dydw i heb gael dweud fy nweud mewn unrhyw adroddiadau llys o gwbl … Does neb wedi gofyn. 
Dwi’n droseddwr mynych ac yn ddefnyddiwr cyffuriau, a dwi’m yn cymryd rhan yn yr ochr honno o 
bethau. Dwi’n gadael iddyn nhw fynd ati. Maen nhw’n gwybod beth i’w ddweud, dyna ydi eu gwaith 
nhw.”  

Cyn y pandemig, ym Mae Abertawe a Lambeth, roedd darparwyr gwasanaethau cyffuriau wedi 
trefnu i ymarferydd adferiad cyffuriau fod yn y llys; roedd y gweithwyr hyn yn cyflawni asesiadau a 
gallent wneud argymhellion i ymarferwyr prawf yn cynnwys priodoldeb y gofal a thriniaeth y byddai 
eu gwasanaeth yn eu cynnig. Roedd hyn yn sicrhau bod diffynyddion yn cael mynediad i asesiad 
priodol ac arbenigol cyn dedfrydu.   
Yn gyffredinol, deuthum i’r casgliad bod staff gwasanaethau cyffuriau’n cynnal asesiadau 
cynhwysfawr ac yn awgrymu triniaeth addas. Lle bo cyswllt gydag ymarferydd adferiad yn rhan o’r 
amodau trwydded, roedd unigolion yn fwy tebygol o ymgysylltu gyda gofynion y gorchymyn. Roedd 
atgyfeiriadau triniaeth hefyd yn cynnwys rhagor o fanylion ynghylch beth allai’r cleient ei ddisgwyl 
o’r driniaeth. 

 
41 Iechyd Cyhoeddus Lloegr. (2017). Adolygiad tystiolaeth o’r deilliannau disgwyliedig o driniaeth camddefnyddio cyffuriau 
yn Lloegr. Ar gael ar: www.gov.uk/government/publications/drug-misuse-treatment-in-england-evidence-review-of-
outcomes. 

https://www.gov.uk/government/publications/drug-misuse-treatment-in-england-evidence-review-of-outcomes
https://www.gov.uk/government/publications/drug-misuse-treatment-in-england-evidence-review-of-outcomes


Triniaeth cyffuriau yn y gymuned a gwaith adferol gyda phobl ar brawf   43 

Rhaid cael parodrwydd i gydymffurfio â DRR dan adran 209 o’r Ddeddf Cyfiawnder Troseddol 
(2003) er mwyn bodloni’r meini prawf cymhwysedd cyfreithiol. Cafwyd cydsyniad yn glir, ac roedd 
wedi cael ei gofnodi ar gyfer dim ond pump o’r 24 o bobl berthnasol y gwnaethom edrych ar eu 
hachosion. Mae hyn yn peri cwestiwn anghyfforddus o ran a yw gorchmynion yn cael eu cyflwyno’n 
rhy llac yn y llys, heb sail gyfreithiol priodol wedi’i sefydlu ym mhob achos. Rhaid gwella hyn ar 
unwaith.  

3.5  Peilot Gofyniad Triniaeth Dedfrydau Cymunedol  
Nod y fframwaith gweithredu Gofyniad Triniaeth Dedfrydau Cymunedol (CSTR) rhwng y 
Weinyddiaeth Gyfiawnder/DHSC, a lansiwyd yn 2017, yw: 

• lleihau troseddu ac ail-droseddu drwy wella deilliannau iechyd a gofal cymdeithasol 
ehangach drwy fynediad cyflym i orchmynion triniaeth effeithiol ac unigol  

• lleihau nifer y dedfrydau gwarchodol byrdymor drwy gynnig mynediad i driniaeth sy’n 
mynd i’r afael ag achos ategol yr ymddygiad troseddu  

• gwella deilliannau iechyd drwy ddarparu ymyriadau ar sail tystiolaeth, ochr yn ochr â 
chofrestriad meddygon teulu a chefnogi mynediad i wasanaethau cymunedol fel bo 
angen  

• galluogi mynediad i wasanaethau cymunedol statudol i gefnogi unigolion, yn ystod ac ar 
ôl y ddedfryd gymunedol, i leihau ymweliadau â’r adran ddamweiniau ac achosion bryd a 
defnydd allan o oriau drwy gynnig triniaethau effeithiol ar sail seicoleg. 

Yn ystod ein gwaith maes, roedd Manceinion a Lambeth yn gweithredu fel safleoedd peilot CSTR, 
ond nid oedd y cynllun yn dangos niferoedd cynyddol o DRRau yn yr ardaloedd hyn. Fodd bynnag, 
rydym yn ymwybodol o ragor o lwyddiant mewn safleoedd eraill. Dywedodd arweinwyr wrthym fod 
diffyg y llwybrau cyfiawnder troseddol mewn rhai gwasanaethau cyffuriau a gomisiynwyd yn gallu 
bod yn rhwystr mawr o ran hyrwyddo’r defnydd o DRRau strwythuredig.   

Enghraifft o arfer da 

Yn y rhaglen CSTR, mae partneriaid iechyd a chyfiawnder yn gweithio gyda’i gilydd i geisio 
defnydd mwy o ofynion triniaeth cyffuriau a thriniaeth arall, yn rhan o ddedfrydau cymunedol. 
Cafodd y rhaglen ei lansio ym mis Hydref 2017 gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder, DHSC, GIG Lloegr 
a Gwelliant y GIG, HMPPS a PHE. Mae’n canolbwyntio ar wella gweithio aml-asiantaethol i sicrhau 
bod rolau’n glir, gyda’r llwybrau triniaeth angenrheidiol ar waith. Mae’r rhaglen yn hyrwyddo 
CSTRau drwy grwpiau llywio lleol a phartneriaethau rhwng asiantaethau iechyd a chyfiawnder. 
Mae prosesau, fframweithiau llywodraethu a ffyrdd o weithio’n cael eu cytuno’n lleol i ddarparu’r 
farnwriaeth gydag argymhellion gorchmynion cymunedol effeithiol. Y nod yw trin yr unigolyn er 
mwyn lleihau eu risgiau ac amddiffyn y cyhoedd, gyda phartneriaethau cadarn a dull cydweithio.  

3.6  Casgliadau a goblygiadau 
Mae’r darlun partneriaeth ar gamddefnyddio cyffuriau’n gymhleth. Gyda threfniadau comisiynu 
gwahanol, mae’n anodd gweld sut mae’r partneriaethau hyn yn cael eu dwyn ynghyd i wella 
darpariaeth gwasanaeth.   
O ystyried nad yw cronfeydd data cofnodi ac asesu achosion yn casglu gwybodaeth am broffil y 
defnyddwyr cyffuriau, ni all arweinwyr prawf lywio partneriaethau lleol yn gywir a phenderfyniadau 
comisiynu. Mae hyn yn cynyddu’r posibilrwydd bod darpariaeth gwasanaeth yn methu â bodloni’r 
anghenion. Er y bydd asesiadau anghenion strategol ar y cyd lleol yn adeiladu darlun o anghenion 
cyffuriau, nid yw arweinwyr prawf yn cyfrannu’n llawn at yr asesiadau hyn oherwydd diffyg rheoli 
gwybodaeth.   
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Mae pwysau’r pandemig wedi effeithio ar berthnasoedd, a dylid canolbwyntio nawr ar adnewyddu 
partneriaethau a symud tuag at ddull mwy cydlynol. Mae’r Gwasanaeth Prawf cyfunol yn cynnig 
cyfle i weithio gydag asiantaethau eraill a gyrru canlyniadau gwell i bobl ar brawf a chymunedau 
lleol. Mae angen clir i wella nifer y bobl sy’n cael triniaeth ac sy’n aros mewn triniaeth, ac mae 
gwaith partneriaeth yn hanfodol i hyn.  
Mae dedfrydwyr yn awyddus i weithredu dedfrydau effeithiol i fynd i’r afael â throsedd. I wneud 
hynny, mae angen iddynt fod yn fodlon bod asesiad priodol wedi cael ei gynnal, bod profion yn cael 
eu cynnal lle bo angen, a bod modd i’r unigolyn elwa ar y gorchymyn a roddir. Doedd trefniadau ar 
gyfer asesiadau arbenigol ddim yn ddigon cadarn, a bu i bron hanner o’r ynadon oedd yn rhan o’r 
arolwg gadarnhau bod nad oedd trefniadau profion cyffuriau’n eglur yn yr ardal. Doedd dim digon o 
adroddiadau cyn-dedfrydu’n cynnig triniaeth strwythuredig i ddefnyddwyr cyffuriau. Mae angen i 
arferion llysoedd gael eu cryfhau fel bod diffynyddion sydd â phroblemau cyffuriau difrifol yn cael eu 
hasesu gan arbenigwyr a bod ymyriadau strwythuredig yn cael eu cynnig. Rhaid pennu addasrwydd 
a chymhelliant ar gyfer triniaeth, a chaniatâd gan y diffynnydd. Gyda’r eglurder hwn, dylai triniaeth 
cyffuriau gael ei defnyddio’n fwy eang.   
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4. Gwaith achos ac ymyriadau  

Yn y bennod hon, rydym yn ystyried y rhwystrau sy’n atal pobl rhag cael triniaeth cyffuriau’n 
llwyddiannus. Rydym yn archwilio ansawdd y gwaith achos, gan gynnwys asesu, cynllunio ac 
arferion adolygu. Rydym hefyd yn edrych ar yr ystod o ymyriadau sy’n cael eu cynnig i daclo 
materion cyffuriau a dadansoddi’r gostyngiad yn y defnydd o DRRau.   

4.1  Asesu a chynllunio 
Nid oedd safon yr asesu a’r cynllunio ynghylch cyffuriau’n ddigon da yn oddeutu hanner yr achosion 
a adolygwyd.  
Yn gyffredinol, roedd cofnod o ymgysylltiad unigolyn gyda’r gwasanaethau camddefnyddio 
cyffuriau, ond nid oedd yn glir bob amser. Nid oedd gan nodiadau’r achosion a adolygwyd gynllun 
triniaeth/adferiad clir, na chofnod clir o ba ymgysylltiad gyda’r gwasanaethau triniaeth oedd ei 
angen. Felly, weithiau nid oedd yn glir os oedd y cyswllt yn bodloni anghenion yr achos.  
Nid oedd yr asesiadau’n glir yn gyson, ac mewn 11 o achosion doedd dim modd pennu a oedd 
unigolion yn chwistrellu eu cyffur neu ddim. Nodir y defnydd o gyffuriau a aseswyd yn Ffigur 11 
isod. Cafodd rhai eu hasesu fel defnyddwyr sawl cyffur.   

Nifer Cyffur  Dyddiol/wythnosol/weithiau 
16 Canabis Dyddiol 
10 Heroin Dyddiol 
4 Heroin Wythnosol 
8 Cyffuriau eraill ar bresgripsiwn Dyddiol 
6 Crac cocên Dyddiol 
4 Crac cocên Wythnosol 
4 Powdr cocên Weithiau 
3 Sylweddau seicoweithredol 

newydd/spice  
Dyddiol 

3 Bensodiasepinau Dyddiol 
2 Bensodiasepinau Weithiau 
2 Amffetaminau Dyddiol 

Ffigur 11: Defnydd o gyffuriau a aseswyd 

Roedd yr asesiadau’n wannach o ran defnydd o gyffuriau yn y gorffennol, gyda lefelau a 
chyffredinrwydd y defnydd o gyffuriau heb eu nodi’n glir. Nid yw dyluniad yr asesiad prawf, OASys, 
yn cefnogi hyn ar hyn o bryd, a byddai’n elwa ar gael ei ddiwygio. Yn ein sampl, roedd 21 o bobl 
oedd yn defnyddio heroin neu grac cocên bob dydd, neu’r ddau, ar ddechrau eu gorchymyn neu 
drwydded. O’r bobl hyn, roedd 12 ar drwydded, 9 yn amodol i DRRau, ac roedd un yn cael ei reoli 
gyda gorchymyn cymunedol heb fod angen unrhyw driniaeth.   

Nifer Cyffuriau a ddefnyddiwyd yn flaenorol 
39 Canabis 
36 Heroin 
35 Crac cocên 
17 Powdr cocên 
16 MDMA/ecstasi 
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16 Amffetaminau 
15 Cyffuriau eraill ar bresgripsiwn 
14 Bensodiasepinau 
0 Steroidau 
0 Dim sylweddau 
4 Ddim yn amlwg 

Ffigur 12: Cyffuriau a ddefnyddiwyd o’r blaen 

Er ein bod ond yn gallu cysylltu ag unigolion oedd yn dal yn y gymuned, roedd y rhan fwyaf yn 
bositif am eu profiad o asesiadau a’u perthynas gyda’u hymarferwyr prawf.   
“Nid yw’n dweud wrthyf beth i’w wneud, mae’n f’arwain ar y trywydd iawn, ond rwy’n cael dweud 
fy nweud ym mha wasanaethau fydd orau i mi.”  
 

“Mae’n fy neall i’r rhan fwyaf o’r amser, a bydd yn gwrando arnaf yn cwyno am hyn a’r llall, yna 
mae’n fy helpu i ddod o hyd i ddatrysiadau i’r pethau dwi’n cwyno amdanyn nhw ac yn fy helpu i 
sortio pethau.”  

Roedd un person yn teimlo fel ei fod wedi cael ei adael i lawr, ac yn dibynnu ar ffrindiau am 
gefnogaeth yn lle.  
“Ro’n i’n ddigartref ac yn cysgu ar y stryd am ddwy noson. Ar ôl dau ddiwrnod, roedd fy swyddog 
eisiau fy rhoi i mewn i westy gwely a brecwast budr, a gwrthodais fynd i mewn yno. Cefais gymorth 
drwy rai ffrindiau dwi’n eu hadnabod. Cefais i ddim llawer o help gan y gwasanaeth prawf.”  

Roedd y cynlluniau ymyrraeth gorau’n mynd i’r afael â meysydd gwahanol o fywydau’r unigolion, 
nid eu troseddu’n unig: 
“Doeddwn i ddim yn arfer gadael fy ngwely’r rhan fwyaf o ddyddiau oherwydd fy iselder a’m 
gorbryder, ond ers cael fy ngweithiwr prawf nawr, dwi wedi dechrau cymryd rhan mewn pethau i 
helpu fy lles meddyliol.”  

 
“Mae wedi f’atgyfeirio i wasanaethau penodol allai fy helpu yn y dyfodol gyda, fel, gwaith 
gwirfoddol a chyflogaeth ac ati ond oherwydd y cyfnod clo mae wedi bod yn anodd cael mynediad 
i’r rhan fwyaf o’r rhain … Mae fy swyddog wedi rhoi llawer o anogaeth i mi i helpu i wella fy hun ac 
aros allan o’r carchar, ac mae ei chefnogaeth wedi bod 100 y cant.”  

 
“Dwi wedi dechrau gwneud cyrsiau ar-lein ar hyn o bryd, a dwi’n dysgu cymaint ag y gallaf fel bod 
modd i mi fynd yn ôl i weithio i gael bywoliaeth, a bod yn fodel rôl i fy mhlentyn.” 

Nid oedd pawb yn teimlo fel bod rhywun yn gwrando arnynt: 
“Ro’n i wir yn meddwl y byddai’r cwrs yn dda i mi, ond cefais fy rhoi ar gwrs trais domestig, a 
dywedon nhw y byddai hynny’n trafod fy mhroblemau dicter, ond dwi’m yn credu bod y cwrs a 
dweud y gwir.”  

Dywedodd un person wrthym am yr effaith negyddol a gafodd y gwasanaeth arno pan roedd y 
cyfyngiadau’n fwy llym: 
“Wythnos cyn i mi adael y carchar, daeth yr IOM a chefais wybod beth fyddai hynny’n ei gynnwys, 
tri chyfarfod bob wythnos gyda fy ngweithiwr prawf, dau ymweliad i’r swyddfa, bob wythnos, un 
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ymweliad gartref bob dydd Iau. Hefyd, ymweliadau’r heddlu bob wythnos; mae’n ddwys iawn a 
dweud y gwir. Ac os dwi’m yn gwneud hyn i gyd, dwi mewn perygl o gael fy ngalw nôl i’r carchar. 
Ti’n deall be dwi’n ei feddwl? Mae’n daith tair awr yna ac yn ôl i’r swyddfa brawf, felly mae hynny’n 
gwneud i mi deimlo’n isel weithiau. Tair awr allan o’r diwrnod am sgwrs 20 munud. Canol y gaeaf 
hefyd. Mae’n rhaid i mi wneud hynny.”  

Roedd pawb y gwnaethom siarad gyda nhw’n credu eu bod nhw’n gwybod pwy i gysylltu â nhw os 
oeddent eisiau cwyno. Cwynodd rhai pobl y bydden nhw’n amharod cwyno, oherwydd ni fyddent 
eisiau achosi problemau i’w hunain.  
“Ydw, dwi’n gwybod beth i’w wneud ond bydden i’m yn trafferthu, pam achosi trafferth i’ch hun? 
Dyna dwi’n ei ddweud. Pwy sy’n mynd i wrando arna fi? Nhw yw’r rhai proffesiynol.”  

4.2  Darpariaeth gwasanaeth ac ymyriadau  
Roedd gwaith ar sail troseddau a therapiwtig yn cael ei danddefnyddio yn yr achosion a 
adolygwyd gennym. Wrth drafod gydag ymarferwyr prawf a gweithwyr cyffuriau, cawsom 
glywed am ffocws ar gefnogaeth ymarferol a datrys problemau, yn enwedig ar gyfer 
anghenion tai. Rydym yn cydnabod pa mor bwysig yw hyn ac effaith Covid-19, a’r 
trefniadau darparu eithriadol sydd wedi bod ar waith ers mis Mawrth 2020. Fodd bynnag, 
mae’n debyg nad yw ymyriadau strwythuredig yn cael eu defnyddio mwyach. Prin iawn 
mae’r darparwyr prawf yn defnyddio’r rhaglen Adeiladu Sgiliau ar gyfer Gwella achrededig. 
Nid yw’n cael ei gynnig yn y rhan fwyaf o rannau o’r wlad, ac nid yw’n rhan o’r gyfres o 
raglenni achrededig y bydd pob rhanbarth prawf yn ei gynnig o’r diwrnod cyntaf yn y 
gwasanaeth prawf cyfunol newydd. 
Yn yr un modd, nid oedd gweithwyr cyffuriau’n cynnig llawer o ymyriadau seicogymdeithasol, gan 
ffocysu’n hytrach ar bresgripsiynau i bobl sydd angen therapi cyfnewid opioidau. Er bod Breaking 
Free ar-lein, ymyrraeth ddigidol, ar gael mewn llawer o wasanaethau cyffuriau a ledled CRC Swydd 
Gaer a Manceinion Fwyaf, ni welsom unrhyw ddefnydd ohono yn yr achosion a adolygwyd gennym.  
Ar y cyfan, doedd dim llawer o waith uniongyrchol ar adferiad a doedd dim digon o ymarferwyr 
prawf yn meddu ar sgiliau yn y maes hwn. Yn rhy aml, y targed yw cynnal triniaeth, heb lawer o 
ddyhead i bobl ddod o hyd i waith a sefydlogrwydd economaidd. Y risg o ran gwasanaethau ‘sgript 
a mynd’ yw nad ydynt yn hyrwyddo newid, ac mae diffyg gobaith i helpu pobl i sicrhau adferiad lle 
bo’n bosibl. Mae angen mwy o gysylltiadau gydag adferiad, dan arweiniad cyfoedion a sefydliadau 
cymorth teuluol fel bod ymarferwyr prawf yn gallu meithrin camau adferiad da.  
Rydym yn croesawu dychweliad at drefniadau gweithredu mwy arferol, ac mae cyfle go iawn i ail-
osod yr agweddau ymarfer o ran gwaith cyffuriau wrth i hyn ddigwydd.   

4.3  Gofynion adsefydlu cyffuriau 
Beth yw gofyniad adsefydliad cyffuriau?  
Dan adran 209 o’r Ddeddf Cyfiawnder Troseddol 2003, mae gofyniad adsefydliad cyffuriau (DRR), 
yn cynnwys triniaeth strwythuredig a phrofion cyffuriau rheolaidd ar gael i’r llysoedd fel opsiwn 
dedfrydu ar gyfer troseddau a gyflawnwyd ar neu ar ôl 04 Ebrill 2005. Gellid gwneud DRR ar gael 
yn rhan o orchymyn cymunedol neu orchymyn dedfryd wedi’i ohirio.   
I fod yn gymwys ar gyfer DRR, mae’n rhaid i’r trefniadau angenrheidiol fod wedi’u rhoi ar waith, 
neu’n gallu cael eu rhoi ar waith ar gyfer triniaeth ac mae’n rhaid i ddiffynnydd:   

• fod yn ddibynnol ar neu fod â thueddiad i gamddefnyddio cyffuriau anghyfreithlon 
• angen ac elwa ar driniaeth 
• mynegi ei ph/barodrwydd i gydymffurfio â’r gofyniad. 
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Mae modd teilwra’r swm a dwyster y driniaeth cyffuriau sydd ei hangen dan y DRR i anghenion 
unigol, waeth beth fo difrifoldeb y drosedd. Mae’r safon glinigol ar gyfer dechrau ar driniaeth o fewn 
dau ddiwrnod o ddedfryd ar gyfer DRR. Dan adran 210 o’r Ddeddf Cyfiawnder Troseddol, gall y llys 
ddarparu ar gyfer adolygiad unrhyw DRR, ac mae’n rhaid gwneud hynny yn achos gofynion sy’n 
para o leiaf 12 mis. Dylai’r adolygiad fod ar ffurf adroddiad ysgrifenedig wedi’i gyflwyno gan yr NPS 
i’r llys, sy’n cynnwys canlyniadau profion cyffuriau unigol. Mae ffigur 13 yn dangos hydoedd y 
DRRau yn y sampl o unigolion a gafodd ddedfryd rhwng 01 Ionawr 2020 a 31 Mawrth 2020 gyda 
DRR oedd wedi dod i ben erbyn 21 Mawrth 2021. Dim ond 11 y cant o’r DRRau hyn sy’n cael 
adolygiad llys, gan olygu nad oedd naw allan o 10 o DRRau yn cael mewnbwn parhaus gan y llys. 

 
Ffigur 13: Hyd y DRR 

Y darlun cenedlaethol  
Mae nifer y DRR sy’n cael eu gorchymyn yn y llys yn lleihau’n sylweddol. Mae wedi lleihau o dros 
17,000 yn 2008 i lain a 5,000 yn 2020, gyda lleihad o 36 y cant yn y flwyddyn ddiwethaf a 
adroddwyd amdani. Mynegwyd pryder bod cyflwyniad y gofynion gweithgareddau adsefydlu (RAR) 
o bosibl wedi arwain at leihad yn nifer y gofynion eraill a phenodol42 (Arolygiaeth Prawf EM, 2019). 
O ystyried y ffigurau a nodwyd yn flaenorol ar gyffredinrwydd defnydd problemus o gyffuriau yn y 
boblogaeth brawf, mae’n ymddangos bod bwlch clir yn lefel yr anghenion a swm y driniaeth a roddir 
ar waith drwy gydol y broses lys. Yn ein barn ni, mae asesiadau cyffur arbenigol annigonol yn 
cyfrannu at y lleihad hwn, o blaid RAR nad ydynt yn gofyn am unrhyw asesiad arbenigol cyn 
dedfrydu.  
Fel canran, mae DRRau yn cynrychioli oddeutu tri i bedwar y cant o’r holl ofynion gorchmynion 
cymunedol, ac maent wedi bod yn gyson isel mewn blynyddoedd diweddar, gyda dim ond 2,643 o’r 
gofynion hyn wedi’u creu yn 2020. Mae hyn ochr yn ochr â lleihad cyffredinol oddeutu 26 y cant ym 
mhob dedfryd gymunedol rhwng 2019 a 2020. 
  

 
42 Arolygiaeth Prawf EM. (2019). Adroddiad Prif Archwilydd Prawf. Ar gael ar: 
www.justiceinspectorates.gov.uk/hmiprobation/inspections/report-of-the-chief-inspector-of-probation/. 
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https://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmiprobation/inspections/report-of-the-chief-inspector-of-probation/
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Tueddiadau DRR  

 
Ffigur 14: Nifer y gofynion triniaeth alcohol (ATR) a gofynion adsefydliad cyffuriau (DRR) a 
ddechreuwyd dan orchmynion cymunedol a gorchmynion dedfrydau wedi’u gohirio, 2005–2020, 
Cymru a Lloegr43 

Yn yr archwiliad hwn, gwnaethom adolygu’r darlun cenedlaethol ar DRR, gan edrych ar nifer yr 
unigolion a gafodd ddedfryd rhwng 01 Ionawr 2020 a 31 Mawrth 2021, gyda DRR oedd wedi dod i 
ben erbyn 21 Mawrth 2021. Mae’r rheswm dros y ffigur dod i ben yn bod yn uwch gan ei fod yn 
seiliedig ar nifer y digwyddiadau gyda DRR. Mae pob cyfrif arall yn seiliedig ar nifer yr unigolion. 
Roedd y chwarter a gafodd ei samplo’n cynnwys ychydig iawn o DRRau, a dim ond hanner y 
gofynion hyn a gafodd eu cwblhau’n llwyddiannus. Mae Ffigur 15 yn dangos cyfrif o’r troseddwyr a 
gafodd ddedfryd o DRR sydd bellach wedi dod i ben. Mae Ffigurau 16 ac 17 yn cyfeirio at yr un 
cyfnod data ac yn dangos, yn eu trefn, proffil ethnigrwydd ac iechyd yr unigolion sydd â DRR.44 

 
43 Y Weinyddiaeth Gyfiawnder. (2005-2020). Ystadegau chwarterol rheoli troseddwyr (2010-2020) ac Briff ystadegau 
prawf (chwarterol – 2005-2010). Llundain, MoJ. 
44 Y Weinyddiaeth Gyfiawnder. (2021a). Gofynion adsefydlu cyffuriau – Cais Deddf Rhyddid Gwybodaeth. Llundain. Sylwer 
y bydd y cyfrif ‘rheswm dod i ben’ yn uwch gan ei fod yn seiliedig ar nifer y digwyddiadau gyda DRR.  
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Ffigur 15: Niferoedd DRRau a sut daethant i ben45 

Gwnaethom hefyd ystyried a gafodd y gofynion hyn eu defnyddio ledled pob ethnigrwydd yn 
gyfrannol. Mae lefel isel o ddadgyfraniad wedi’i nodi yn Ffigur 15, gyda thanddefnydd bychan o 
DRRau ymysg pobl Asiaidd a gorddefnydd bychan ar gyfer unigolion gyda threftadaeth ddu neu 
gymysg.46 

 
45 Y Weinyddiaeth Gyfiawnder. (2021a). Gofynion adsefydliad cyffuriau – Cais Deddf Rhyddid Gwybodaeth. Llundain. 
46 Arolygiaeth Prawf EM. (2020). Adroddiad Blynyddol 2020. Manceinion: Arolygiaeth Prawf EM. 
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Ffigur 16: Ethnigrwydd a’r llwyth achos prawf gyda DRR a llwyth achos Arolygiaeth Prawf EM 
gyda ffactorau camddefnyddio sylweddau47 

Yn aml, mae pobl ar brawf sydd â DRR hefyd yn dioddef cyflyrau corfforol neu iechyd eraill, gyda 60 
y cant gydag un neu’r llall neu’r ddau yn y sampl a ddadansoddwyd gennym. 

Mae Ffigur 17 yn dangos y lefelau uchel o broblemau iechyd meddwl y mae pobl gyda DRRau yn eu 
profi. 

 
Ffigur 17: Statws iechyd meddwl pobl gyda DRRau60 

Canfyddiadau gwaith maes archwilio 
Yn ein gwaith maes, gwnaethom archwilio 23 achos gyda DRR. Ar y cyfan, deuthum i’r casgliad nad 
oedd y DRR yn llawer mwy na gorchmynion cymunedol safonol. Ni chafodd y disgwyliadau eu gosod 
yn gywir gyda phobl ar brawf, nac ar y cyd â gwasanaethau cyffuriau. Nid oedd asiantaethau 

 
47 Y Weinyddiaeth Gyfiawnder. (2021a). Gofynion adsefydlu cyffuriau - Cais Deddf Rhyddid Gwybodaeth. Llundain. 
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cyffuriau a gwasanaethau prawf yn rhannu gwybodaeth er mwyn asesu’n effeithiol yn ddigon aml 
(dim ond 12 achos). Nid oedd rolau a chyfrifoldebau wedi’u nodi’n glir mewn cynlluniau’n aml (17 
achos). Roedd y cynlluniau hyn ond yn cael eu rhannu rhwng y gwasanaeth prawf a’r asiantaethau 
cyffuriau mewn pum achos, gan greu bylchau mawr mewn cyfathrebu ac ymarfer proffesiynol. 
Mae’n anodd gweld sut gallai ymarfer fod yn effeithiol mewn ffyrdd o weithio mor dameidiog, yn 
enwedig lle bo pobl yn derbyn meddyginiaeth a gwasanaethau cymorth parhaus. Dim ond mewn 
chwe achos gwelwyd cofnod digonol o ba ymgysylltiad oedd ei angen gyda gwasanaethau triniaeth 
cyffuriau. Felly, nid oedd yn eglur bob amser os oedd cyswllt yn bodloni gofynion yr achos. O’r 
arferion cofnodi presennol, roedd hi’n amhosibl gweld faint o apwyntiadau oedd wedi cael eu cadw 
gydag asiantaethau cyffuriau, ac a oedd hyn yn unol â chynlluniau dedfrydau.   

4.4  Camddefnyddio cyffuriau, trawma ac arfer sy’n deall trawma  
Heblaw am bobl gyda DRR, mae gan lawer o bobl ar brawf broblemau camddefnyddio cyffuriau. 
Daeth ein harchwiliad o hyd i ddiffyg ymyriadau penodol i fynd i’r afael â defnydd o gyffuriau, a dull 
cyffredinol iawn yn y rhan fwyaf o achosion. Does dim llawer o ddefnydd o’r rhaglen achrededig 
Adeiladu Sgiliau ar gyfer Adferiad ymysg y grŵp hwn o unigolion. Roedd gan rai ymarferwyr prawf 
becyn waith wedi’i theilwra yn taclo problemau cyffuriau ar gyfer pob unigolyn a’u hanghenion, ond 
roedd hyn yn brin.   
Gwelsom orddefnydd o RAR, a thybiaeth y byddai’r gofynion hyn yn gallu ymdrin ag anghenion 
triniaeth. Nid yw hyn yn briodol, ac yn wir, cafodd cyfarwyddyd ei anfon yn ddiweddar i swyddogion 
ar ddyletswydd llysoedd prawf i sicrhau bod DRR yn cael ei argymell os oes angen triniaeth 
cyffuriau. 
Mae bod yn agored i brofiadau trawma, yn enwedig rhai sy’n digwydd yn ystod plentyn, wedi bod 
yn gysylltiedig ag anhwylderau camddefnyddio sylweddau, gyda chyd-farwoldeb uchel rhwng 
camddefnyddio cyffuriau, anhwylder straen ar ôl trawma (PTSD) a seicopatholeg tymer arall (Bailey 
et al., 2019; Rees et al., 2013; Khoury et al., 2010; Morrissey et al., 2005). Gall camddefnyddio 
sylweddau gan ddioddefwyr camdriniaeth gan bartner agos gynyddu erledigaeth, gan eu bod nhw’n 
llai tebygol o gymryd camau i amddiffyn eu hunain rhag mwy o gamdriniaeth (Iverson et al., 2013). 
Mae arfer sy’n deall trawma’n seiliedig ar bump o egwyddorion craidd (Elliott et al., 2005):  

1. ymwybyddiaeth o drawma 
2. diogelwch 
3. dibynadwy 
4. dewis a rheolaeth 
5. adeiladu cryfderau a sgiliau. 

Mae profiadau trawma’n helaeth ac o fewn ein sampl o 60 o achosion, cawsom wybod bod 54 wedi 
dioddef trawma cyn dod i gyswllt gyda’r gwasanaethau prawf. Mae dull sy’n deall trawma’n rhoi 
fframwaith i ymarferwyr i osgoi ail-drawmateiddio’r rhai sy’n defnyddio eu gwasanaethau, hyrwyddo 
eu diogelwch corfforol, a defnyddio arferion ar sail cryfderau, megis cyfweld cymhellol.  
Mae canllawiau’r DU ar reolaeth glinigol camddefnyddio a dibyniaeth ar gyffuriau48 yn nodi bod 
angen i wasanaethau cyffuriau ystyried egwyddorion gofal sy’n deall trawma a chymwyseddau staff 
perthnasol o ran mynd i’r afael ag anghenion pobl. Mae’r gwasanaethau prawf a chyffuriau’n 
gweithio gyda llawer o bobl gyda hanes o drawma. Mae angen clir i gydnabod y bobl hyn a sicrhau 
sensitifrwydd addas a chymwyseddau i fynd i’r afael â’u hanghenion, gydag amgylchedd triniaeth 
sy’n hyrwyddo gwelliant ac sy’n atal ail-drawmateiddio drwy arferion gwaith.   
Er hyn, gwelsom mai dim ond 22 o bobl oedd yn elwa ar asesiad deall trawma (allan o’r 52 oedd 
wedi cael eu hasesu fel rhai oedd ei angen).  

 
48 Gweithgor Arbenigwyr Annibynnol. (2017). Canllawiau Clinigol ar Gamddefnyddio Cyffuriau a Diweddariad ar 
Ddibyniaeth.  
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Roedd llawer o’r bobl y gwnaethom siarad gyda nhw’n teimlo’n bositif am y ddarpariaeth 
gwasanaeth ac yn teimlo ei fod wedi bod yn werthfawr iddynt. Dylid nodi mai dim ond y bobl fwyaf 
sefydlog oedd yn ymgysylltu â gwasanaethau yr oeddem yn gallu siarad â nhw.   
“Dwi wedi cael llawer iawn o help gan y gwasanaethau hyn, a dwi mewn lle llawer gwell ac yn ceisio 
cael fy mywyd ar y trywydd iawn eto. Ac mae hynny oherwydd yr help a’r gefnogaeth yr ydw i 
wedi’u cael gan fy swyddog prawf a’r gweithwyr cyffuriau, a phobl eraill y maent wedi fy nghyfeirio 
atynt, sy’n helpu f’adferiad yn fawr.”  
 

“Maent yn gweithio i mi. Maent wedi fy stopio rhag eisiau taflu fy hun oddi ar y pier a lladd fy hun. 
Roedd fy mywyd yn anodd iawn oherwydd heroin, ac mae wedi mynd â fi i’r carchar a hyn. Ond ers 
cael fy ngweithiwr prawf sydd wedi gweithio mor galed i adeiladu fy hyder eto a dod o hyd i fy hun. 
Does dim mwy y gallwn i ofyn amdano. Hi yw’r unig berson sydd wedi cymryd amser i ddod i nabod 
fi, ac mae gweithio gyda hi wedi bod yn bleser.”  
 

“Mae wedi sicrhau nad ydw i’n cymryd heroin am y tro cyntaf ers 20 mlynedd ac mae fy mywyd yn 
llawer gwell mewn rhai ffyrdd a dwi’n ddiolchgar am hynny. Dwi wedi cael llawer o help a chymorth 
gan sawl asiantaeth sydd wedi cydweithio’n dda gyda’i gilydd i helpu fy lles, ond mae’n dal i fynd 
rhagddo a dweud y gwir.”  
 

“Mae’n bendant wedi gweithio i mi. Mae gen i swydd nawr. Mae gen i le i fyw ynddo eto, ac mae 
wedi fy helpu i gael trefn ar fy mywyd eto.”  
 

“Gofynnais i fynd ar gwrs rheoli tymer, ond ni chawsant gyfle i drefnu hynny ar fy nghyfer i. 
Gofynnais hefyd a fydden nhw’n fodlon trefnu cwnsela oherwydd y lleisiau yn fy mhen. Ond ni 
chefais hynny chwaith. Dwi’n cael ychydig o gwnsela nawr ond mae hynny drwy wasanaeth arall 
rwy’n ei ddefnyddio.” 

4.5  Bodloni anghenion amrywiol 
Mae asesu, cynllunio a chyflawni ar eu gorau gydag ystyriaeth effeithiol o hanes unigolyn ac 
amgylchiadau personol i gefnogi eu hymgysylltiad. Doedd dim digon o achosion yn cyfleu hyn, gyda 
llai na hanner yr achosion yn cynnwys digon o ystyriaeth am ymgysylltiad. Ar eu gwaethaf, nid oedd 
asesiadau’n cadw rhyw, ethnigrwydd, cyfeiriadedd rhywiol, anabledd na chefndir unigolion mewn 
cof. Siaradom ag un ymarferydd prawf nad oedd yn ymwybodol o ethnigrwydd un o’r bobl yr oedd 
yn gweithio gyda nhw. Roedd un arall wedi colli’r ffaith bod cyfeiriadedd rhywiol yn ffactor allweddol 
yn nefnydd cyffuriau unigolyn ac ymddygiad sy’n peri risg.  

Enghraifft o arfer gwael 
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Mae Brandon yn unigolyn tramor, ond nid yw ei ethnigrwydd wedi cael ei gofnodi. Cafodd 
ddedfryd o DRR pedwar mis a 50 awr o waith di-dâl am yfed a gyrru a meddiannu cyffuriau. Dyma 
ei gollfarn cyntaf yn y DU. 

Mae ganddo hanes pum mlynedd o ddefnyddio methamffetaminau crisial. Mae’n ddefnyddiwr 
cyffuriau chwistrellu. Mae’n ymddangos fel ei fod yn defnyddio cyffuriau yn rhan o’r byd 
chemsex.49 Mae ei gofnodion gwasanaethau cyffuriau’n dangos fod ganddo ddiagnosis iechyd 
ychwanegol, ond nid oedd ei ymarferydd prawf yn gwybod am y rhain, gan nad yw erioed wedi 
trafod ei rywioldeb (dyn hoyw) a’i hunaniaeth ddiwylliannol. Nid oedd yn ystyried y risgiau yr 
oedd yn eu cymryd mewn unrhyw ffordd. 

Rydym yn eirioli dros gynnwys cryfderau pobl yn eu hasesiadau a chynlluniau, a dylid cadw 
cofnodion o unrhyw groniad o gyfalaf adferol.  
Roedd gan Lambeth rai adnoddau trawiadol i helpu i ddeall chemsex a sut i weithio’n dda gyda 
phobl o bob cyfeiriadedd rhywiol. Fodd bynnag, nid oedd yr hyfforddiant yn amlwg yn yr achosion 
prawf a adolygwyd gennym. Rydym yn canmol defnydd ehangach o’r adnoddau ardderchog hyn, a’r 
datblygiad o ymarfer effeithiol ac ymatebol.  
Roedd y rhai oedd â bwprenorffin hirdymor ar bresgripsiwn (therapi cyfnewid opioidau rhyddhad 
araf drwy chwistrelliad) yn nodi ymateb positif i’r dull triniaeth hwn. Fodd bynnag, dim ond nifer 
fach o bobl oedd yn cael y feddyginiaeth, ac am gyfnod eithaf byr. Mae’r canfyddiadau cychwynnol i 
weld yn addawol ac yn haeddu rhagor o sylw a dadansoddiad.   
Mewn un ardal, clywsom fod pobl ar brawf yn credu bod angen iddynt giwio am driniaeth cyn 9am i 
sicrhau y byddant yn gallu cael meddyginiaeth ar bresgripsiwn oherwydd nifer gyfyngedig o 
sesiynau galw heibio’n dechrau o 9am, er bod rhai apwyntiadau ar gael. Ledled pob gwasanaeth, 
rydym yn cefnogi dull sy’n canolbwyntio mwy ar yr unigolyn a fyddai’n ystyried pawb sy’n methu ag 
ymrwymo i sesiynau’n gynnar yn y bore, a/neu gyfle i fynychu’n nes ymlaen yn y diwrnod i gefnogi’r 
rhai sy’n gweithio.   
Yn Blackpool, roedd rhaglen Ymgyrch ADDER (gweler hefyd rhan 2.2) wedi cael ei sefydlu i 
gynnwys ffrwd pobl ifanc i fodloni anghenion penodol y rhai dan 25 oed. Roeddem yn credu bod 
hyn yn ymatebol ac yn arfer effeithiol.   

4.6 Profion cyffuriau 
Mae profion cyffuriau’n cael eu cynnal yn rheolaidd mewn gwasanaethau cyffuriau am resymau 
clinigol. O bersbectif cyfiawnder troseddol, cynhelir profion fel mesur rheoli a monitro, yn hytrach na 
chyfrannu at benderfyniadau clinigol ar therapïau ffarmacolegol. Ar DRRau, mae’n bennaf yn cael ei 
gyflawni gan staff prawf, gan ddefnyddio swab yn y boch. Mae cyfyngiadau i’r rhain, a gall profion 
wrin, sy’n fwy dibynadwy gynnig profion ar gyfer ystod ehangach o gyffuriau. Yng Nghymru, mae 
contractau wedi cael eu rhoi ar waith ar gyfer y gwasanaethau cyffuriau lleol i ddarparu profion 
rheolaidd, ac mae protocolau da ar waith ar gyfer hyn. Fodd bynnag, ni welsom gofnodion priodol 
na rhannu’r cofnodion cyffuriau ledled yr holl safleoedd a archwilwyd gennym. 
Hefyd, mae profi pobl sy’n cael eu rhyddhau o’r carchar ar drwyddedau’n cael eu cynnal gan staff y 
gwasanaeth prawf. Mae rhai gwasanaethau cyffuriau wedi’u comisiynu’n cyflawni’r profion hyn, yn 
unol â threfniadau lleol.   
Yn ogystal, mewn eiddo cymeradwy (AP), rhaid i bob preswylydd lofnodi rheolau’n llywodraethu eu 
harhosiad. Mae’r llawlyfr AP (y Weinyddiaeth Gyfiawnder, 2014) yn nodi:  

 
49 Gweithgareddau rhywiol sy’n cael eu cyflawni dan ddylanwad cyffuriau symbylydd, megis methamffetaminau neu 
meffedron, sydd fel arfer yn cynnwys sawl cyfranogwr. 
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‘Mae Rheolau’r AP yn gofyn i breswylwyr gael profion cyffuriau ac alcohol ar gais yr aelodau 
staff. Mae llofnodi’r Rheolau’n awtomataidd yn golygu caniatâd i brofion. Dylai preswylwyr gael 
eu dewis yn ofalus, ar sail hanes o gamddefnyddio sylweddau neu amheuaeth resymol. Gall profi 
ar amheuaeth resymol gynnwys profi troseddwr lle mae offer cyffuriau i’w gweld yn ei ystafell. 
Mae profi troseddwyr ar hap sydd â hanes o ddefnydd o gyffuriau’n dderbyniol. Nid yw profi pob 
preswylydd yn gyson gyda rheoli risgiau, a dylid osgoi hyn.’  

Nid yw profion cyffuriau’n ganiataol bob amser, a dim ond y rhai sy’n destun DRRau, y rhai sydd ag 
amodau trwydded penodol, a’r rhai sy’n byw mewn APau all gael eu profi am gyffuriau dan reolau a 
deddfau presennol. 
Nid yw profion cyffuriau’n cael eu defnyddio’n ddigon aml. Mae’r lleihad hwn yn bennaf mewn 
ymateb i Covid-19, ond mae angen ail-osod hyn mor gyflym ag sy’n ddiogel gwneud hynny. Dim 
ond 10 allan o’r 60 achos a adolygwyd wnaeth dderbyn unrhyw gofnod o brofion cyffuriau, er 
gwaethaf y ffaith bod ein sampl yn cynnwys 23 achos DRR.  
Yn y system rheoli achos prawf, nDelius, nid yw gwybodaeth ar brofion cyffuriau’n hygyrch, ac nid 
yw arferion cofnodi’n gyson. Nid yw’n bosibl pennu cyfaint y profion cyffuriau ar hyn o bryd. Yn 
wahanol i eitemau eraill yn nDelius, megis nifer yr oriau gwaith di-dâl sy’n cael eu cyflawni dan 
orchymyn, neu statws llety unigolyn, does dim cartref penodol i ganlyniadau profion cyffuriau. Mae 
angen i hyn gael ei wella er mwyn galluogi ymarferwyr a rheolwyr i allu gweld yn glir statws y bobl 
dan oruchwyliaeth.   
Yn Ebrill 2021, bu i’r NPS ail-gyflwyno profion cyffuriau hylif geneuol mewn pum canolfan cyswllt 
cymunedol yn Lloegr a dwy yng Nghymru, ac mae cynlluniau i ail-gyflwyno profion cyffuriau’n 
ehangach yn 2021. Mae hyn yn dilyn cyfnod o flwyddyn pan doedd dim llawer o brofion cyffuriau 
gyda phobl ar brawf, heblaw am yng Nghymru, lle dywedodd arweinwyr wrthym bod profion wedi 
ail-ddechrau ym mis hydref 2020, ac yn CRC Cumbria a Lancashire (gweler isod). Bydden ni’n 
croesawu adolygiad o’r amser y mae wedi’i gymryd i ail-ddechrau’r cyfleuster monitro pwysig hwn.   
Mae’r enghraifft arfer da isod yn disgrifio’r gwaith yn CRC Cumbria a Lancashire i ail-gyflwyno 
profion i gynyddu monitro a goruchwyliaeth pobl gyda phroblemau cyffuriau.  

Enghraifft o arfer da 

Daeth staff CRC Cumbria a Lancashire at reolwyr yn ystod hydref 2020 i wneud cais i ail-
ddechrau’r profion cyffuriau. Dywedon nhw eu bod yn gallu rheoli risg ac amddiffyn y cyhoedd yn 
well pe bydden nhw’n gallu rhoi profion cyffuriau i bobl gan eu goruchwyliaeth. Gwirfoddolodd 
staff i gynnal profion cyffuriau a gofyn a fyddai modd archwilio’r mater ymhellach. 
Bu i’r dirprwy gyfarwyddwr cyfrifol, uwch swyddogion prawf a staff penodol weithio drwy’r 
broses ar gyfer profion geneuol a labordy gyda’r rheolwr iechyd a diogelwch. O hyn, gwnaethant 
nodi, gydag offer priodol - menig, ffedog, mwgwd a miswrn - ei bod hi’n bosibl i’r profion 
cyffuriau gael eu cynnal yn ddiogel yn y swyddfa gyda’r swyddog prawf yn syml yn agor y pecyn 
profion ac yn gwylio’r unigolyn yn cyflawni’r prawf eu hunain. Yna, roedd yr ymarferydd prawf yn 
gwaredu’r pecyn. 
Gyda systemau diogelwch angenrheidiol ar waith, cytunodd y dirprwy gyfarwyddwr i’r peilot hwn 
yn Accrington a Phreston. Roedd hyn ar sail wirfoddol yn unig, gan gydnabod y gorbryderon 
iechyd a diogelwch sy’n ddealladwy yn ymwneud â’r pandemig. Cafodd canllawiau eu creu fel 
bod modd ei wneud yn berthnasol i unrhyw dîm/swyddfa lle bo’n briodol. Sicrhawyd cytundeb 
gan staff a’r undebau llafur. 
O fis Tachwedd 2020, agorodd y ddwy swyddfa eto a pharhau profion cyffuriau, gydag 
ymarferwyr prawf enwebedig yn fodlon eu cynnal. Gall cydweithwyr eraill drefnu prawf arall. 
Roedd swyddfeydd CRC eraill, gan gynnwys Blackpool, yn archwilio’r un dull.  
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Er ein bod wedi siarad gyda nifer fach o bobl ar brawf, roedd y rhai oedd wedi cael profion 
cyffuriau’n bositif ac yn deall y rhesymau dros hynny. Siaradodd rhai pobl am y diffyg profion a 
chredwyd bod hyn oherwydd y pandemig.  

“Nid ydynt yn rhoi profion i mi oherwydd does dim cyswllt wyneb yn wyneb nawr, mae i gyd yn 
digwydd dros y ffôn. Pe na fyddai Covid-19 yn bodoli, yna mae’n siŵr y bydden i wedi gwneud [beth] 
yr oedden nhw’n dweud wrthyf.”  
 

“Dwi heb gael fy mhrofi gan y gwasanaeth prawf erioed. Cefais 10 mlynedd am drosedd yn 
ymwneud â chyffuriau, ac ro’n i’n meddwl y byddai hynny’n beth rheolaidd ar ôl gael fy rhyddhau, 
ond na, does neb wedi gofyn i mi wneud prawf erioed.” 

 
“Dwi wedi cael rhai profion sydd wedi dod nôl yn negyddol. Roedd yn deimlad gwych i mi. Roeddwn i 
eisiau dangos i bawb fy mod i o ddifrif am lanhau a gwella fy mywyd. Dyna beth mae’r profi’n ei 
olygu i mi. Gwirionedd, gonestrwydd a phenderfyniad i aros i ffwrdd oddi wrth y peth gwyn [crac 
cocên].” 

4.7  Adolygu a gwerthuso 
Roedd y gwaith adolygu a welsom bron bob amser yn digwydd ar wahân, gydag asiantaethau 
cyffuriau a phrawf prin iawn yn dod at ei gilydd gydag unigolion i adolygu cynnydd a’r camau nesaf. 
Mae llawer o le i wella a gweithio cydlynol.   

Dywedodd pobl ar brawf ein bod yn teimlo fel bod neb yn eu cynnwys wrth adolygu eu cynnydd.   
“Does dim llawer yn digwydd i mi, felly na. Dwi’n siarad gyda fy swyddog prawf bob pythefnos a 
dyna ni a dweud y gwir; mae’n gofyn sut ydw i, os yw popeth yn iawn gyda mi.” 

Roedd eraill yn teimlo fel bod pobl yn gwrando arnynt ac yn eu cefnogi, ond doedd dim llawer yn 
trafod hyn yn digwydd ledled yr asiantaethau yr oedden nhw’n gweithio gyda nhw.  
“Roeddwn i’n gallu rhannu fy syniadau ac os oedden nhw’n cytuno gyda nhw, bydden nhw’n fy 
nghefnogi hefyd.”  

 
“Maent bob amser yn fy nghefnogi pan rwyf eisiau rhoi cynnig ar rywbeth gwahanol ac yn f’annog i. 
Sy’n wych, ond ers y cyfnod clo, mae llawer o’r gwasanaethau sy’n helpu pobl fel fi a fy mhartner 
wedi cau.” 

4.8  Canfyddiadau a goblygiadau 
Mae angen gwelliannau sylweddol ar ansawdd yr asesiadau a’r cynlluniau ar gyfer pobl ar brawf. 
Bydd angen i’r gwasanaeth prawf edrych eto ar ansawdd yr atgyfeiriadau i wasanaethau cyffuriau i 
sicrhau bod unigolion sy’n cael eu hatgyfeirio’n cael y dechrau gorau posibl i’w cefnogaeth. 
Ymhellach i hyn, mae angen i ddarparwyr cyffuriau a gwasanaethau prawf ddod at ei gilydd i 
adolygu cynnydd pob unigolyn.  
Mae angen eglurder ar y cynnig DRR, gyda’r llysoedd, y darparwyr prawf a’r cyffuriau’n gweithio 
gyda’i gilydd i sicrhau ei fod yn ddedfryd gadarn ac ystyrlon. Ni ddylai anghenion triniaeth cyffuriau 
gael eu trin gan ddefnyddio RARau. 
Mae angen defnydd ehangach o ymyriadau ar sail tystiolaeth ac ymyriadau adfer ar unwaith, i 
wella’r deilliannau i bobl ar brawf.  
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5. Adsefydlu 

Mae’r bennod hon yn edrych ar sut mae staff carcharau a staff yn y gymuned yn cydweithio i 
gynllunio’n effeithiol ar gyfer pobl i adsefydlu i’r gymuned ar ôl cael eu rhyddhau o’r carchar. 
Byddwn yn edrych ar y ffordd y mae parhad triniaeth cyffuriau pobl yn cael ei gynnal, gan nodi 
gwahaniaethau allweddol rhwng Cymru a Lloegr. Rydym hefyd yn ystyried y defnydd o amodau 
trwydded i reoli problemau camddefnyddio cyffuriau i, ac i gefnogi, pobl sy’n cael eu rhyddhau. Yn 
olaf, byddwn yn edrych ar ddeilliannau i bobl sy’n gadael y carchar gyda phroblemau cyffuriau.   

5.1  Gadael y ddalfa  
Ar gyfer pobl sy’n gadael y ddalfa, disgwylir i wasanaethau camddefnyddio sylweddau gysylltu gyda 
gwasanaethau cyffuriau cymunedol perthnasol. Er bod staff Drwy’r Porth y carchar yn rhagweithiol 
yn aml, does dim digon o gyfathrebu i achosi cynllunio a gofal cydlynol. Mae cyfle allweddol i 
gysylltu gyda theulu ac adeiladu cyfalaf adferol i ddatblygu cynlluniau adsefydlu da. Mae’r pandemig 
wedi creu rhagor o anawsterau, ac roedd gwaith lleihau niwed ac atal gorddos wedi cael ei anghofio 
ar gyfer llawer o’r bobl y gwnaethom eu hadolygu; roedd hi’n amlwg bod tybiaeth y byddai 
asiantaeth arall yn gwneud y gwaith. Mae effaith hyn wedi’i nodi isod.  
“…Maen nhw’n trafod dyletswydd gofal yn aml, ond gwnaeth y system garchar fy rhyddhau gan 
wybod fy mod i’n ddigartref. Dyma ti, wythnos o fudd-daliadau a thocyn bws gartref. Bydd dy 
swyddog prawf yn ffonio rhywbryd heddiw ac yn trefnu llety. Ni ddigwyddodd hynny. Mae pobl yn 
marw oherwydd Covid, ac ro’n i’n teimlo fel bod pawb wedi fy ngadael i i lawr.”  

Mewn cymhariaeth, lle roedd y cysylltiadau wedi’u creu, datblygodd darparwyr camddefnyddio 
cyffuriau cymunedol gynlluniau ar gyfer pob unigolyn, yn cynnwys asiantaethau perthnasol, a 
chysylltiadau gyda gwasanaethau cymunedol eraill, wedi atgyfeirio a sicrhau bod anghenion gofal 
iechyd yn cael eu bodloni, er enghraifft gyda gwasanaethau cyflogaeth, ymarferwyr cyffredinol a 
chlinigau profion feirysau a gludir yn y gwaed.   
Roedd gan yr holl ddarparwyr camddefnyddio cyffuriau cymunedol gysylltiadau gyda gwasanaethau 
camddefnyddio sylweddau carcharau yn y rhan fwyaf o garcharau. Roedd staff camddefnyddio 
cyffuriau’n gwybod bod modd gwneud atgyfeiriad ar gyfer carcharwr oedd yn cael ei ryddhau, ond 
dywedodd y staff darparwyr cyffuriau cymunedol y gwnaethom siarad â nhw nad oedden nhw bob 
amser yn derbyn atgyfeiriad. Weithiau, byddai pobl oedd wedi cael eu rhyddhau o’r carchar yn 
cyrraedd y gwasanaethau cyffuriau cymunedol heb rybudd, neu byddai rhywun yn cael eu rhyddhau 
o’r llys ac yn mynychu gwasanaethau adfer cyffuriau heb atgyferiaid perthnasol ar waith.  
Ym Mae Abertawe, roedd dull dalfa-i-gymuned cydlynol, gydag un darparwr (ar gyfer gwasanaethau 
gwrywaidd) yn gweithio yng ngharcharau Abertawe, Caerdydd, Parc, Brynbuga a Phrescoed. Roedd 
cyflawniad gwasanaethau ac ymyriadau’n adeiladu ar y gwaith oedd eisoes wedi’i wneud yn y 
ddalfa. Roedd gweithwyr achos a rheolwyr yn trafod yn bositif y trefniadau darpariaeth gwasanaeth 
yng Nghymru.  
Yn anffodus, nid oedd cofnodion achos yn cofnodi’n glir cynnydd yr unigolyn o’r ddalfa i’r gymuned. 
Mewn rhai gwasanaethau cyffuriau roedd nodiadau achos yn dangos tystiolaeth o weithio cydlynol 
rhwng systemau trin y ddalfa a’r gymuned; ond roedd bylchau o ran rhannu gwybodaeth rhwng y 
gwasanaethau cyffuriau a phrawf.  
Yn gyffredinol, gwnaethom ddod i’r casgliad bod dau draean o bobl sy’n cael eu rhyddhau o’r ddalfa 
(21) yn derbyn cynllunio adsefydlu annigonol oedd yn canolbwyntio ar driniaeth cyffuriau, adfer ac 
anghenion diogelwch. 
Roedd profiad pobl o ran gadael y carchar yn gymysg. Roedd rhai’n teimlo fel eu bod yn cael llawer 
o gefnogaeth.  
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“Cefais lawer o gefnogaeth, a dweud y gwir gan y tîm prawf a’r gweithwyr yn y cyfeiriad cymeradwy 
y cefais fy anfon yno. Gwnaethant fy helpu i gael gafael ar yr adran fudd-daliadau, banciau bwyd, 
galwadau ffôn ac roedd y gefnogaeth yno, ac roedd yn help mawr i mi i sefydlu fy hun eto pan gefais 
fy ryddhau gyntaf. Felly, dwi’n teimlo eu bod yn cyfathrebu gyda’i gilydd, a helpodd fi i ddod yn nes 
at adref yn y pen draw. Cefais gefnogaeth lawn gan bawb oedd ynghlwm ac roedd hynny’n teimlo’n 
dda.” 
 
“Pan cefais fy ngadael allan ym mis Tachwedd, roedd fy swyddog yn ardderchog. Trefnodd i mi aros 
mewn llety gwely a brecwast i fenywod oherwydd fy ngorffennol. Ro’n i’n ddigartref, ro’n i newydd 
golli fy rhieni, ro’n i’n teimlo’n ynysig, yn ofnus ac yn fregus iawn ond mae wedi fy helpu i gael 
gafael ar gymaint o wasanaethau a fydd yn helpu gyda fy mhroblemau iechyd meddwl a’m llesiant 
personol, ochr yn ochr â fy helpu gyda thai hefyd. Mae ganddi’r holl asiantaethau ynghlwm. Mae 
wedi bod yn hynod ddefnyddiol.”  

Roedd eraill yn teimlo fel eu bod wedi cael eu gadael i lawr. 
“Doedd dim cefnogaeth o gwbl. Dwi mewn carchar yn Nottingham ac yn byw yn Blackpool. Y 
diwrnod y cefais fy rhyddhau, roedd hi bron yn 5pm ac amser swper yn y carchar, a daethon nhw i fy 
nghell a dweud wrthyf fy mod yn cael fy rhyddhau. Rhoddon nhw docyn teithio ar drên i mi i 
Blackpool, dim arian. Doedd gen i ddim unrhyw beth; pan ofynnais i’r swyddogion carchar sut mae 
cyrraedd yr orsaf drenau, gwnaethant fy nhywys i’r lle cywir ac roedd angen i mi gerdded dros ddwy 
filltir i gyrraedd yr orsaf drenau … roedd cerdded i lawr lonydd bach yn y tywyllwch ar ben fy hun yn 
frawychus. Ro’n i’n teimlo’n fregus iawn.” 

 
“Roedd yn wael a dweud y gwir. I ddechrau, ro’n i’n ddigartref am sbel. Mae gen i broblemau iechyd 
meddwl, mae gen i epilepsi ac rwy’n gaeth i heroin. Yn y pen draw cefais lety drwy Gyngor 
Bwrdeistref Bromley yn yr hostel rwy’n aros ynddo nawr. Ond mae’n bell iawn i ffwrdd o’m teulu 
a’m ffrindiau a rhwydweithiau cymorth.”  

5.2  Amodau trwydded 
Roedd defnydd a rheolaeth amodau trwydded i brofi a rheoli defnydd o gyffuriau yn anghyson.  
Gwnaethom edrych ar ffigurau profion cyffuriau o’r system rheoli achosion prawf, ar sail pobl sy’n 
cael eu rhyddhau o’r carchar rhwng 01 Ionawr 2020 a 31 Mawrth 2020 gydag amod profion 
cyffuriau oedd wedi dod i ben erbyn Mawrth 2021. Roedd rhaniad y defnydd yn ymestyn yn 
helaeth, o ddim ond un achos mewn rhai CRCau llai i dros 90 yn isadran Gogledd Ddwyrain NPS 
gynt, wnaeth ddangos y nifer uchaf o amodau profion cyffuriau, hyd yn oed am ei faint cymharol. 
Roedd gan dros 60 y cant o’r bobl sydd ag amodau trwydded fel hyn hefyd broblem iechyd meddwl 
wedi’i gofnodi gan efelychu’r anghenion cymhleth a welsom yn ein gwaith maes, ac roedd 15 y cant 
yn dod o gefndir du, Asiaidd neu leiafrifoedd ethnig. Roedd mwy na dau draean o bobl ag amodau 
trwydded yn cael eu hadalw i’r ddalfa, neu’n cael eu trwyddedau wedi’u dileu am beidio â 
chydymffurfio. 
Yn y data a archwilwyd gennym o’r chwarter hwn (Ionawr i Mawrth 2020), roedd bron 50 y cant o’r 
amodau trwydded yn berthnasol i bobl gyda risg uchel neu uchel iawn o niwed difrifol i bobl eraill, 
gan awgrymu lefel is o ddefnydd mewn achosion risg canolig ac isel.  
Ar gyfer amodau trwydded triniaeth cyffuriau, nid oedd yn bosibl cael y data, oherwydd y ffordd y 
mae’r amodau’n cael eu cofnodi. Mae angen rhagor o eglurder o ran sut i gofnodi’r rhain ar nDelius 
er mwyn galluogi rheolwyr i fonitro’r defnydd o amodau trwydded ar wahân o ran profion cyffuriau 
a thriniaeth cyffuriau.  
Rhaid i amodau trwydded fod yn angenrheidiol ac yn gyfrannol, fel y’i nodir yn y Cyfarwyddyd Prawf 
PI 09/15. Ymhellach i hyn, rhaid i amodau trwydded yn ymwneud â thriniaeth gyffuriau neu brofion 
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lynu at ganllawiau yn y cyfarwyddyd prawf PI 30/14, sy’n cynghori y dylai staff ‘gael cyngor gan y 
darparwr triniaeth perthnasol neu weithwyr cyffuriau eraill yn y carchar, o ran addasrwydd 
troseddwr am yr amod/gofyniad hwn’. Nod y canllaw yw cefnogi’r ymarferydd prawf i wneud 
argymhellion i’r llywodraethwr, ac mae’n ymdrin â phum maen prawf: 

i. bod camddefnydd y troseddwr o gyffur a reolir wedi achosi neu gyfrannu at drosedd 
y mae’r troseddwr yn euog ohono, neu’n debygol o achosi neu gyfrannu at y 
troseddwr yn cyflawni rhagor o droseddau; a   

ii. bod y troseddwr yn dibynnu ar, neu’n dueddol o gamddefnyddio cyffur a reolir; a, 
iii. bod y ddibyniaeth neu’r tueddiad yn gofyn am driniaeth, a all fod yn agored i 

driniaeth; a, 
iv. bod y darparwr triniaeth yn y carchar neu’r gweithiwr iechyd yn cysylltu gyda’i 

gyfoedion yn y gymuned i sicrhau bod trefniadau priodol ar waith er mwyn 
rhyddhau. Yna, bydd angen i’r Rheolwr Troseddwyr gadarnhau hyn cyn cyflwyno 
argymhelliad i’r Llywodraethwr neu Gyfarwyddwr yn y carchar y mae’r amod yn 
berthnasol iddo. Bydd angen i’r Llywodraeth/Cyfarwyddwr fod yn fodlon bod 
apwyntiad, gydag amser a lleoliad amlwg, wedi’i nodi cyn bod modd gweithredu’r 
amod.   

v. bydd y mathau o apwyntiadau y mae angen i droseddwyr fynd iddynt yn cael eu 
pennu yn dilyn argymhelliad neu atgyfeiriad gan weithiwr proffesiynol iechyd, gyda 
mewnbwn gan yr ymarferydd prawf.   

Ni ddeuthum o hyd i gadernid fel hyn yn y rhan fwyaf o achosion a adolygwyd gennym. Yn wir, 
roedd rhai ymarferwyr prawf wedi colli gafael ar yr angen i fod yn gyfrannol a cheisio cyngor gan yr 
asiantaeth cyffuriau lleol ynghylch triniaeth. Gwelsom sawl enghraifft lle roedd amodau trwydded ar 
gyfer triniaeth wedi cael eu hychwanegu ‘rhag ofn’. Nid yw hyn yn arfer priodol, a dylid ei ddiwygio.  
Mae’r NPS wedi cyflwyno’r fframwaith cynnig effeithiol 2 (EPF2) i gynorthwyo ymarferwyr prawf i 
benderfynu ar yr amodau trwydded mwyaf priodol i wneud cais i ryddhau pobl yn ddiogel yn ôl i’r 
gymuned. Nid oedd staff CRC yn defnyddio EPF2 ar adeg yr archwiliad. O fewn yr NPS, roedd 
defnydd o’r adnodd yn amrywiol, ac roedd arweinwyr lleol yn cydnabod bod oedi oherwydd y 
pandemig, ond roeddent yn hyderus y byddai’r targed NPS o ddefnydd 75 y cant o’r adnodd yn cael 
ei gyflawni erbyn mis Mehefin 2021.  

5.4  Deilliannau i’r rhai sy’n gadael carchar 
Nid oedd y deilliannau’n bositif yn y grŵp hwn. Ystyriom sampl o bobl oedd yn gadael y carchar 
oedd yn derbyn triniaeth yn y carchar, gan edrych ar beth ddigwyddodd iddyn nhw dros yr ychydig 
fisoedd nesaf. O’r 25,000 o bobl a gafodd eu rhyddhau gydag angen am driniaeth yn Lloegr, dim 
ond 34 y cant wnaeth ddechrau ar driniaeth, ac roedd nifer llawer llai (12 y cant) yn aros mewn 
triniaeth am o leiaf 12 wythnos. Yn anffodus, roedd bron un y cant o’r holl bobl wnaeth ddechrau ar 
driniaeth yn marw cyn cyrraedd y pwynt 12 wythnos.  
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Ffigur 18: Niferoedd yn dechrau ac yn aros mewn triniaeth am 12 wythnos ymysg rhai oedd yn 
gadael y ddalfa yn Lloegr 2019/2020  

Gwnaethom ystyried beth oedd wedi digwydd i’r unigolion hyn. O’r 34 y cant wnaeth ddechrau ar 
driniaeth ar ôl cael eu rhyddhau o’r carchar, roedd dros bedwar mewn 10 yn dal i gymryd rhan 12 
wythnos yn ddiweddarach, a dylid ystyried hyn yn ddeilliant positif sy’n adlewyrchu ymgysylltiad 
parhaus. Fodd bynnag, bu i chwarter adael triniaeth a mynd i’r ddalfa, gyda 24 y cant pellach ddim 
yn cwblhau’r driniaeth am reswm arall.    

 
Ffigur 19: Niferoedd mewn triniaeth a deilliannau i bobl yn gadael y ddalfa yn Lloegr, 2019/2020  

Mae ffigurau gan PHE a nodir yn Ffigur 20 isod yn arddangos y gyfradd o bobl sy’n gadael triniaeth 
cyffuriau yn y carchar, wnaeth fethu â chyrraedd gwasanaethau cymunedol yn y safleoedd gwaith 
maes yr ymwelwyd â hwy yn Lloegr. O’r 26 o bobl a gafodd eu rhyddhau o’r carchar yn ein chwe 
ardal gwaith maes yn y 12 mis hyd at Mawrth 2020 oedd wedi cael eu hasesu fel rhai oedd angen 
triniaeth cyffuriau dilynol yn y gymuned, dim ond 10 (38 y cant) a gafodd ddigon o gefnogaeth i 
ddefnyddio’r gwasanaethau hyn. Mae ystod o resymau dros hyn, gan gynnwys stigma, diffyg 
diddordeb a diffyg gwaith cymhellol i’w cefnogi nhw. Gall y lleihad yn lefel a math y gwasanaethau 
cymunedol fod yn ffactor wnaeth gyfrannu at hyn hefyd. Caiff y ffigurau eu casglu’n wahanol yng 
Nghymru ac felly dim ond ffigurau ar gyfer ymgysylltiad â thriniaeth yn y gymuned sydd ar gael. 
Mae’r ffigurau hyn wedi’u nodi yn Ffigur 21 isod. 
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Ffigur 20: Canran y rhai sy’n gadael carchar wnaeth ddechrau ar driniaeth ac aros mewn 
triniaeth am o leiaf 12 wythnos, un flwyddyn (2019/2020) 

 

Ffigur 21: Cymru: pobl sy’n gadael y carchar yn dechrau ar driniaeth yn y gymuned, un flwyddyn 
(2019/2020)  
Sylwch: Caiff ffigurau Cymru a Lloegr eu casglu’n wahanol. 
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Ffigur 21: Atgyfeiriadau carchar ar gyfer contract camddefnyddio sylweddau cyfiawnder 
troseddol De Cymru50 

Y prif wahaniaeth rhwng data Cymru a Lloegr yw nad yw data Cymru’n cofnodi pawb sy’n cyrraedd 
yn y carchar sydd ag angen am driniaeth cyffuriau. Felly, nid yw’n bosibl dangos mesur llwyddiant o 
ran ymgysylltiad y grŵp ehangach ar ôl iddynt gael eu rhyddhau. Cesglir data Cymru gan dimau 
cymunedol ar achosion y maent wedi derbyn atgyfeiriad ar eu cyfer.   
Er bod sample in harchwiliad yn fychan, gwnaethom ddod i’r casgliad nad oedd gan rai bresgripsiwn 
am feddyginiaeth cyfnewid opioidau wedi’i drefnu ar gyfer yr adeg y byddant yn cael eu rhyddhau 
o’r ddalfa. Fel y’i nodir yn yr enghraifft isod, roedd hyn yn syth yn creu sefyllfa beryglus iddynt o ran 
eu hiechyd ac ail-droseddu.   

Enghraifft ymarfer gwael 

Bu i un fenyw adael y carchar heb unrhyw bresgripsiwn cyfnewid opioidau ar ei chyfer, a 
chysgodd mewn toiled cyhoeddus ar ei noson gyntaf yn ôl yn y gymuned. Roedd ganddi lawer o 
anghenion cymhleth. Er bod gwasanaethau wedi dod at ei gilydd i gynnig cymorth meddygol a 
chefnogaeth gymunedol, cafodd ei thrwydded ei thynnu nôl, ac roedd angen iddi ddychwelyd i’r 
ddalfa.   

Gellid gwneud mwy hefyd i uno gwaith adferol rhwng carcharau a’r gymuned. Mae llawer o 
garcharorion yn cymryd rhan mewn cymorth ar y cyd dan arweiniad cyfoedion, megis Alcoholics 
Anonymous51 neu adfer SMART52 wrth gyflawni eu dedfrydau. Mae rhai carcharau wedi sefydlu 
trefniadau byw di-gyffuriau53 i garcharorion mewn rhannau gwahanol o’r adeilad er mwyn annog 
adferiad a gwella deilliannau. Mae’n amlwg bod angen adeiladu ar y cynnydd y mae pobl yn ei 
wneud yn y ddalfa. Er mwyn amddiffyn a chadarnhau’r cyfalaf adferiad y mae pobl wedi’i adeiladu 

 
50 Data a ddarparwyd gan HMPPS, heb ei gyhoeddi. 
51 Alcoholics Anonymous: www.alcoholics-anonymous.org.uk  
52 SMART Recovery: https://smartrecovery.org.uk  
53 HMPPS. (2019). Strategaeth Gyffuriau Carcharau. Ar gael ar: www.gov.uk/government/publications/national-prison-
drugs-strategy. 

http://www.alcoholics-anonymous.org.uk/
https://smartrecovery.org.uk/
https://www.gov.uk/government/publications/national-prison-drugs-strategy
https://www.gov.uk/government/publications/national-prison-drugs-strategy
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yn y carchar, dylai cynllunio adsefydliad sicrhau bod pobl yn cael cyswllt gyda gwasanaethau 
adferiad wrth gael eu rhyddhau.   
‘Er bod y wyddoniaeth yn dal i ddod i’r amlwg, byddai’r corpws tystiolaeth yn awgrymu drwy 
ddynwared eraill sydd mewn adferiad a dilyn eu rheolau, mae hunaniaethau newydd yn dod i’r 
amlwg sy’n gysylltiedig â rhwydweithiau a grwpiau cymdeithasol, ac mae hynny’n hyrwyddo 
newidiadau yn yr adnoddau personol craidd sydd eu hangen (hunan-barch, hunan-effeithiolrwydd, 
sgiliau ymdopi, gwydnwch a sgiliau cyfathrebu) er mwyn cynnal taith at wellhad.’ (Best, 2019). 
Mae’r prosiect pobl sy’n gadael carcharau, dan arweiniad y Weinyddiaeth Gyfiawnder, yn gweithio 
ar draws llywodraethau gydag unigolion a rhanddeiliaid i archwilio’r ffyrdd o wella cynhwysiant 
cymdeithasol i bobl sy’n gadael carcharau a lleihau ail-droseddu. Mae’r prosiect yn pennu timau sy’n 
cynnwys staff y sector cyhoeddus a’r trydydd sector i gyd-ddylunio a phrofi peilotau arloesol. Bydd y 
timau’n canolbwyntio ar bedwar prif faes o her i’r rhai sy’n gadael carcharau: iechyd a lles; diwrnod 
rhyddhau o’r carchar; y gymuned a pherthnasoedd; a chyflogadwyedd a sgiliau.   
Mae’r Weinyddiaeth Gyfiawnder yn lansio cynllun arian grant i gefnogi datblygiad cynlluniau peilot 
sydd â’r nod o wella deilliannau i’r rhai sy’n gadael y carchar. Aeth y cylch cystadleuaeth cyntaf yn 
fyw ym mis Chwefror 2021, ac roedd disgwyl i’r ail rownd gael ei lansio yn ystod haf 2021. Dylai 
cynlluniau peilot fod yn y cam datblygu o fis Mai 2021 ymlaen.   

Yn ddiweddar, mae GIG Lloegr wedi cyhoeddi manyleb gwasanaeth newydd i wella iechyd 
meddwl mewn carcharau. Mae hyn yn rhoi cyfrifoldeb ar ddarparwr iechyd meddwl y 
carchar i gynnal gwaith dilyniant rheolaidd i asesu a yw pobl sydd wedi derbyn gofal iechyd 
meddwl yn y carchar yn parhau i dderbyn gofal ar ôl cael eu rhyddhau. Fodd bynnag, nid 
yw hwn yn wasanaeth, ac arfer da ydy e. Yng Nghymru, mae gan y Cytundeb Partneriaeth 
ar gyfer Iechyd mewn Carcharau yng Nghymru bedwar blaenoriaeth. Mae’r rhain yn 
cynnwys datblygu fframwaith triniaeth camddefnyddio sylweddau newydd a safonau 
newydd ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl mewn carcharau. Y nod yw y bydd y ddau’n 
cynnwys ffocws ar bontio o’r carchar i’r gymuned.   
Fel arfer, bydd cynllunio ar gyfer cefnogaeth carcharwr gydag anghenion iechyd meddwl 
wrth iddynt symud i’r gymuned yn cynnwys o leiaf pum sefydliad: y darparwr gofal iechyd 
meddwl yn y carchar; yr Uned Rheoli Troseddwyr (OMU); prawf; y darparwr iechyd meddwl 
yn y gymuned, sy’n aml yn wahanol i ddarparwr y carchar; a’r meddyg teulu. Bydd llawer 
hefyd yn derbyn cefnogaeth ar gamddefnyddio sylweddau a thai. Fodd bynnag, mae nifer y 
sefydliadau sy’n gyfrifol am gynllunio cefnogaeth drwy’r gât yn creu heriau o ran cydlynu 
gofal yn effeithiol. Mae pob trosglwyddiad yn gyfle i golli gwybodaeth a chwalu ymddiried 
rhwng y carcharwr a’r darparwr, a chreu oedi o ran cynllunio gofal. 
 

Enghraifft ymarfer gwael 
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Cwblhaodd Hamza raglen methadon yn y ddalfa a chredwyd ei fod yn rhydd rhag gyffuriau am 
gyfnod sylweddol cyn iddo gael ei ryddhau. Fodd bynnag, roedd wedi bod ar driniaeth cyffuriau 
sawl gwaith yn flaenorol. Roedd y cynllun rhyddhau’n cynnwys amcan i gynnal ymataliad, ac er 
bod dim ymyrraeth gan wasanaethau cyffuriau, byddai atgyfeiriad yn cael ei gyflwyno lle bo 
angen. Roedd yr ymarferydd prawf yn tybio na fyddai cyffuriau’n broblem mwyach. O ganlyniad, 
doedd dim cynlluniau ar waith i reoli risgiau posibl. Ni chyflawnwyd unrhyw wiriadau gofal 
cymdeithasol cyn ei ryddhau ar drwydded barhaol neu fel arall. Cafodd ei alw nôl oherwydd 
camymddwyn, ond ni roddwyd unrhyw amodau trwydded ychwanegol ar waith. Ni ystyriodd yr 
ymarferydd prawf y cyd-destun ehangach o’i hanes o lawer o ddefnydd o gyffuriau, ailadrodd 
defnydd o gyffuriau, troseddu dros ffiniau sirol, a’r risgiau yr oedd yn eu peri iddo ef ei hun ac 
eraill. Nid oedd y swyddog wedi darllen yr adroddiad cyn-dedfrydu na dogfennau allweddol eraill 
yn yr achos. Nid oedd unrhyw brofiad posibl o drawma a materion diwylliannol wedi cael eu 
harchwilio. 

5.5  Casgliadau a goblygiadau 
Mae llawer o ffactorau cymhleth wrth gynllunio i drefnu achosion llwyddiannus o ryddhau o’r 
carchar. Mae gwasanaethau iechyd a chyfiawnder yn tueddu i weithio ar wahân, ac nid yw’r 
asiantaethau’n rhannu digon o wybodaeth. Mae gormod o bobl yn gadael y carchar heb y 
gefnogaeth berthnasol ar waith, a deuthum o hyd i sefyllfaoedd lle doedd gan bobl ddim 
presgripsiwn o feddyginiaeth cyfnewid opioidau, gan olygu eu bod nhw mewn perygl go iawn o 
ddefnyddio cyffuriau anghyfreithlon a risg gynyddol o orddos. Roedd dedfrydau byr a’r drws oedd i 
weld byth yn cau rhwng y carchar a’r gymuned yn gwneud y sefyllfa hon yn anos.   
Nid oedd amodau trwydded i reoli pobl ar ôl iddynt gael eu rhyddhau’n cael eu defnyddio’n gyson. 
Deuthum ar draws rhai achosion lle dylai amodau trwydded fod ar waith, a rhai eraill lle roedd y 
gofyniad ar gyfer triniaeth yn amhriodol neu’n anghyfrannol. Mae angen rhagor o ganllawiau i ail-
osod yr ymarfer. 
Hefyd, mae angen cefnogi gwaith adferol yn fwy cyson. Lle mae pobl yn gwneud cynnydd yn eu 
taith at wella rhag dibyniaeth yn y carchar, mae angen amddiffyn hyn ac adeiladu arno yn y 
gymuned.  
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6. Lleihau niwed gan gyffuriau 

Mae’r bennod hon yn archwilio niweidiau difrifol y mae pobl yn eu dioddef oherwydd defnyddio 
cyffuriau. Mae’n edrych ar y niweidiau personol y mae pobl yn eu dioddef drwy gymryd cyffuriau a’r 
bregusrwydd y mae llawer ohonynt yn ei wynebu, a pha mor dda mae ymarferwyr a systemau’n 
gweithio ar hyn o bryd i leddfu’r niweidiau hyn. Rydym yn ystyried a yw marwolaethau’n ymwneud 
â chyffuriau’n cael eu hadolygu’n effeithiol, a lle mae modd cryfhau rhannu dysgu ac arfer da. 
Byddwn yn trafod gorddos a’r angen i ail-ddarganfod y gwaith hanfodol hwn ymysg arferion prawf. 
Byddwn yn ystyried rôl meddyginiaeth i wrthdroi gorddos ac i ba raddau mae’r rhain wedi’u 
defnyddio. Byddwn yn adolygu rhaglen yn y Gogledd Ddwyrain wnaeth roi heroin ar raddfa feddygol 
ar bresgripsiwn i bobl oedd yn gaeth i opioidau ers tro a thrafod y lleihad mewn niwed a’r costau a 
gyflawnwyd gan y cynllun. Rhaid cadw pobl yn fyw ac yn ddiogel wrth iddynt gael yr help sydd ei 
angen i droi cefn ar drosedd a gwella o broblemau caethiwed. Byddwn yn archwilio ymarfer o ran 
diogelu oedolion, ac yn amlygu rôl trosedd wedi’i threfnu a’r bregusrwydd all ddeillio ohoni.  

6.1  Marwolaethau’n ymwneud â chyffuriau 
Yn anffodus, bu i 1,002 o bobl farw am sawl rheswm dan oruchwyliaeth prawf yn y gymuned yng 
Nghymru a Lloegr yn 2019/2020, gan gynnwys 458 a fu farw tra roeddent dan oruchwyliaeth ar ôl 
cael eu rhyddhau.  
Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, roedd 32-35 y cant o farwolaethau ar ôl cael eu rhyddhau o’r 
carchar yn rhai hunan-gyflawnwyd (gan gynnwys marwolaethau’n ymwneud â chyffuriau), a 
digwyddodd naw i 11 y cant yn ystod y pythefnos cyntaf ar ôl rhyddhau. Defnyddwyr opioidau sydd 
â’r risg uchaf o farwolaeth yn ymwneud â chyffuriau. Tra maen nhw yn y ddalfa, gall mynediad 
cyfyngedig defnyddwyr cyffuriau i sylweddau anghyfreithlon leihau’r goddefedd yn y corff, all 
arwain at risg uwch o farwolaeth ddamweiniol os ydynt yn dechrau defnyddio cyffuriau eto yn ôl yn 
y gymuned.54 Mae’r risg yn benodol uchel, a’r prif achos o farwolaeth, yn yr ychydig ddyddiau ac 
wythnosau cyntaf ar ôl iddynt gael eu rhyddhau, ac yna mae’n arafu dros amser.5556 
Fodd bynnag, hyd at 2019, nid oedd yn bosibl cael darlun clir o faint o bobl ar brawf wnaeth 
ddioddef marwolaeth yn ymwneud â chyffuriau, oherwydd nid oedd systemau cofnodi’r gwasanaeth 
prawf yn ddigon manwl i gofnodi hyn. Hyd yn oed nawr, yn dilyn gwelliannau, nid yw’n hollol glir, 
gan fod marwolaethau damweiniol ac eraill yn cael eu cofnodi mewn is-gategorïau gwahanol.   
Dengys y dadansoddiad mwyaf diweddar gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol57 fod 4,561 o 
farwolaethau’n ymwneud â gwenwyno gan gyffuriau yn y boblogaeth gyfan yn 2020 yng Nghymru a 
Lloegr. Roedd cyfraddau’r gwenwyno gan gyffuriau 60.9 y cant yn uwch yn 2020 na’r ffigur yn 
2010. Mae’r gyfradd wedi cynyddo bob blwyddyn ers 2012. Mae ffigur 2020 y nifer uchaf sydd 
wedi’i chofnodi ers i’r cofnodion ddechrau yn 1993 (2,178), gyda’r niferoedd dros ddwbl hynny 
erbyn hyn. 

 
Roedd cyfradd y marwolaethau’n ymwneud â chyffuriau ymysg menywod ar i fyny 

 
54 Cyngor Ymgynghorol ar Gamddefnyddio Cyffuriau (ACMD) (2019). Pontio o’r Ddalfa i’r Gymuned.   
55 Graham, L., Fischbacher, C. M., Stockton, D., Fraser, A., Fleming, M., a Greig, K. (2015). Deall marwolaeth difrifol 
ymysg carcharorion: astudiaeth carfan genedlaethol yn yr Alban gan ddefnyddio data.   
56 Merrall, E. L. C., Kariminia, A. Binswanger, I. A., Hobbs, M. S., Farrell, M., Marsden, J., Hutchinson, S. J., a Bird, S. M. 
(2010). Meta-ddadansoddiad o farwolaethau’n ymwneud â chyffuriau yn fuan ar ôl rhyddhau o’r carchar. Caethiwed, 105, 
1545–1554.   
57 Marwolaethau'n ymwneud a gwenwyno gan gyffuriau yng Nghymru a Lloegr - Swyddfa Ystadegau Gwladol (ons.gov.uk) 

 

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/bulletins/deathsrelatedtodrugpoisoninginenglandandwales/2019registrations
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 Pobl 40 i 49 oed oedd â’r risg uchaf 

 

Roedd cyfraddau’r farwolaeth camddefnyddio cyffuriau’n dangos gwahaniaeth rhwng y 
gogledd a’r de, gyda’r Gogledd Ddwyrain, y Gogledd Orllewin a Swydd Efrog a Humber 
y rhanbarthau gyda’r cyfraddau uchaf, a Llundain gyda’r cyfraddau isaf 

 

Roedd opioidau ynghlwm wrth ychydig dan hanner (49.6 y cant) o wenwyno gan 
gyffuriau a gofrestrwyd yn 2020. Mae’r tueddiadau dros amser yn tueddu i efelychu 
pob achos o wenwyno gan gyffuriau. Heroin a morffin oedd yr opioidau a drafodwyd 
amlaf, gyda 1,337 o farwolaethau’n ymwneud â gwenwyno gan gyffuriau’n nodi un o’r 
sylweddau hyn yn 2020 

 

Yn 2020, cododd marwolaethau oherwydd gwenwyno gan gyffuriau’n ymwneud â 
chocên am y nawfed flynedd yn olynol i 777 o farwolaethau, mwy na dwbl y 320 
marwolaeth yn 2015 a dros chwe gwaith yn uwch na’r 112 marwolaeth yn 2011.   

Mae angen i ddarparwyr gwasanaethau camddefnyddio cyffuriau a reoleiddir gan y CQC yn Lloegr 
roi gwybod am unrhyw farwolaeth o berson sy’n defnyddio’r gwasanaethau, a rhannu’r wybodaeth 
hon heb unrhyw oedi. Roedd gan bob darparwr gwasanaeth camddefnyddio cyffuriau a adolygwyd 
gennym brosesau mewnol priodol a systemau ynghylch ymateb i farwolaethau defnyddwyr 
gwasanaethau. Roedd hyn yn cynnwys adrodd, adolygu gwybodaeth ac ymgysylltu â dysgu. 
Ystyriodd rhai gwasanaethau hyn yn rhan o strategaeth a dull lleihau niwed ehangach.  
Ym Mae Abertawe, mae’r APB wedi sefydlu Grŵp Lleihau Niwed er mwyn codi ymwybyddiaeth o 
weithdrefnau lleihau niwed gan ddefnyddio arferion gwaith aml-asiantaethol, rhannu ymarfer da a 
datrys problemau. Mae’n cynnwys fforwm ar gyfer trafod a chytuno ar weithrediadau ynghylch 
lleihau niwed yn yr ardal. Y nod yw datblygu polisïau, rhaglenni, gwasanaethau a chamau 
gweithredu sydd ynghlwm wrth ddefnyddio cyffuriau ac alcohol. Yn hanfodol, mae’n goruchwylio’r 
Panel Adolygu Gorddos Marwol ac Anfarwol, yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru ar gynnal 
adolygiadau o’r fath. Mae’r grŵp yn cysylltu â’r Bwrdd Gweithredu Cenedlaethol ar gyfer Atal 
Gwenwyno gan Gyffuriau.   
Yng Nghymru, dywedodd staff wrthym nad oed unrhyw rannu dysgu rheolaidd yn digwydd ar draws 
asiantaethau, ond mae disgwyliad bod hyn yn digwydd yn lleol. Roeddem yn falch o glywed bod 
angen i bob gorddos nad yw’n farwol gael ei adrodd yn ddyddiol a’i adolygu, gyda tharged i gysylltu 
â phob unigolyn o fewn 72 awr. Mae gwaith adolygu wedi pennu bod gweithwyr rhyw a phobl gyda 
bregusrwydd iechyd meddwl yn grwpiau risg uwch.   
Er gwaethaf peth gwaith gwell yng Nghymru, yn gyffredinol, mae systemau ar gyfer adolygu 
marwolaethau’n ymwneud â chyffuriau yn wan mewn gwasanaethau prawf, ac yn canolbwyntio ar 
brosesau. Ni welsom ddigon o ddysgu gan ddigwyddiadau’n cael eu rhannu ymysg asiantaethau 
lleol. Mae prosesau marwolaeth dan oruchwyliaeth ar gyfer y gwasanaeth prawf yn cael eu 
trawsnewid, ac mae disgwyl i gyfarwyddyd newydd gael ei gyflwyno yn 2021. Mae angen hyn yn 
fawr, oherwydd ar hyn o bryd nid yw systemau’n ystyried digwyddiadau a fu bron â digwydd neu’n 
defnyddio gwybodaeth gan garcharau neu bartneriaethau’n ddigonol.  
Roedd y gwasanaethau cyffuriau a phrawf bron bob amser yn cynnal adolygiadau o farwolaethau’n 
ymwneud â chyffuriau ar wahân, a prin iawn oedd y rhannu dysgu neu arfer da a welsom rhwng 
asiantaethau. Roedd pob asiantaeth yn cydymffurfio â systemau adolygu mewnol, ond roeddent yn 
canolbwyntio ar brosesau. Yn y flwyddyn cyn gwaith maes (Ionawr 2020 i Ionawr 2021), bu i bump 
o bobl farw ar brawf yn Blackpool yn unig, yn rhannol oherwydd cyffuriau. Er bod y rhain i gyd yn 
farwolaethau cynamserol, ni welsom ddadansoddiad go iawn o bâm roedd hyn yn digwydd. Yn 
anffodus, cafodd menter leol dd ai adolygu marwolaethau’n ymwneud â chyffuriau drwy banel aml-
asiantaethol ei diddymu rhwng Chwefror a Gorffennaf 2020 a dechreuodd eto ym mis Awst 2020 
oherwydd Covid-19. 
Yng nghwm Durham Tees, bu i bedwar o awdurdodau lleol ariannu swydd ar y cyd er mwyn lleihau 
marwolaethau’n ymwneud â chyffuriau. Fodd bynnag, mae’r ffocws hyd yma wedi bod ar ddwyn 
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asiantaethau ynghyd, yn hytrach na gweithredu dysgu neu rannu arfer da. Mae cyfleoedd da i 
gydweithio’n genedlaethol drwy Ymgyrch ADDER (gweler rhan 2.2.), a bydd angen i ardaloedd lleol 
symud y gwaith hwn ymlaen.   
Yn ddiweddar, mae’r Ombwdsmon Carcharau a Phrawf wedi derbyn cais i adolygu bob marwolaeth 
sy’n digwydd o fewn saith diwrnod o ryddhau o’r ddalfa, a bydd hyn yn helpu i adnabod lle mae 
modd gwella arferion. 

6.2  Atal gorddos 
Doedd dim llawer o ymarferwyr prawf yn hyderus o ran rhoi cyngor ar atal gorddos. Mae 
ymwybyddiaeth gynyddol ymysg staff prawf o’r defnydd o nalocson, cyffur i reoli gorddos oherwydd 
camddefnyddio sylweddau, fel mesur atal. Mae nalocson yn gyffur sy’n gweithio’n gyflym ac sy’n 
blocio effeithiau opioidau. Caiff ei roi drwy’r trwyn neu chwistrelliad, a gall gael ei ddefnyddio gan 
unrhyw unigolyn cymwys mewn argyfwng er mwyn gwrthdroi problemau anadlol a achosir gan 
orddos. Mae’r hyfforddiant yn gyflym, yn rhwydd ac yn hygyrch. Gall atal marwolaeth.  
Roedd pob gwasanaeth cyffur y gwnaethom ymweld ag ef yn meddu ar strategaethau er mwyn 
dyrannu nalocson. Ar adeg yr archwiliad, nid oedd gan unrhyw rai o’r eiddo cymeradwy gyfleusterau 
ar y safle eto, ond roedd llawer o’r staff yn gymwys i’w weinyddu. Dywedodd rheolwyr yng 
Nghymru a Middlesborough wrthym fod staff wedi cael hyfforddiant, ond bod problemau technegol 
o ran sicrhau bod y feddyginiaeth ar gael mewn eiddo lleol. Roedd comisiynwyr lleol yn awyddus 
iawn i fod mor greadigol â phosibl, gydag ystod o fesurau i leihau niweidiau’n ymwneud â 
chyffuriau. Dywedodd un wrthym am ei ddyhead i gael “nalocson yn llifo i lawr y strydoedd”. 
Mae cynllun cenedlaethol i gynyddu argaeledd nalocson, dan arweiniad NPS ar y cyd ag 
asiantaethau cyffuriau lleol. Mae’r NPS wedi rhoi gwybod i ni ei fod wedi bod yn gweithio i ddyddiad 
ym mis Gorffennaf eleni, i rymuso 85 o eiddo cymeradwy gyda chyfleusterau nalocson, dan ei 
ymrwymiad i achub bywydau. Erbyn mis Gorffennaf 2021, roedd nalocson ar gael mewn oddeutu 60 
lleoliad cymeradwy, ac rydym yn falch ei fod eisoes yn cael ei weinyddu gan staff lle bo angen. 
Bellach, mae’r rhaglen yn gweithio tuag at weithredu nalocson mewn 85 safle erbyn diwedd mis 
Awst 2021, gyda’r eiddo cymeradwy eraill yn amodol ar drafodaethau pellach gyda phartneriaid 
iechyd lleol.   
Roedd rhai achosion a archwilwyd gennym yn cynnwys cleientiaid yn cael bwprenorffin yn 
gweithredu’n araf ar bresgripsiwn (LAB, meddyginiaeth cyfnewid opioidau araf a roddir drwy 
chwistrelliad sy’n para hyd at fis). Roedd ymateb mwy positif i’r driniaeth hon; fodd bynnag, roedd 
yn sampl bychan a rhoddwyd y driniaeth LAB dros gyfnod byr o amser. Gwnaethom edrych ar 
achosion yn Llundain a Bae Abertawe lle cafodd bobl gynnig triniaeth LAB, a dywedodd mwy nag un 
person wrthym sut roedd wedi newid eu bywydau. Mae’r canfyddiadau cychwynnol i weld yn 
addawol ac yn haeddu rhagor o sylw a dadansoddiad.  
Yn amlwg, mae ystyriaethau clinigol difrifol i feddwl amdanynt cyn rhoi LAB ar bresgripsiwn. Fodd 
bynnag, mewn adroddiad dan arweiniad gyfoedion diweddar yn archwilio effaith Covid-19 ar 
ddefnyddwyr gwasanaethau cyffuriau ac alcohol yn ne Cymru,58 roedd gweithwyr proffesiynol yn 
bositif iawn am y manteision i lawer o bobl leol, ac roedd wedi symud 22 y cant o gleifion at y 
driniaeth hon. Roedd llawer o bobl yn trafod y buddion a welwyd ganddynt o ran cael mwy o 
reolaeth dros benderfyniadau am eu meddyginiaethau a’u triniaeth. Mae LAB yn aros am werthusiad 
llawn gan y DU, ond mae’n cael ei ystyried yn helaeth fel therapi pwysig newydd.   
“Cafodd y dos cyntaf o bwprenorffin y gellid ei chwistrellu ei weinyddu gan ein gwasanaeth ym 
mis Mawrth 2020. Hyd yma, dyma yw’r driniaeth ddewisol ar gyfer dros 70 o gleifion (tua 15 y 
cant o’n llwyth achos). Mae’r estyniad yn ein niferoedd wedi cael ei yrru gan ddewis cleifion. Yn yr 
wyth mis ers y claf cyntaf, mae mwy na 85 y cant o bobl sy’n dechrau ar fwprenorffin 

 
58 Prosiect Kaleidoscope. (2020). Adolygiad Effaith COVID-19 dan arweiniad cyfoedion. Adolygiad o effaith COVID-19 ar 
ddefnyddwyr cyffuriau ac alcohol yng Nghymru. Ar gael ar: https://barod.cymru/lessons-from-covid-19/. 

https://barod.cymru/lessons-from-covid-19/


Triniaeth cyffuriau yn y gymuned a gwaith adferol gyda phobl ar brawf   68 

gweithrediad hir y gellid ei chwistrellu wedi aros mewn triniaeth. Mae hyn yn cyfleu’n amlwg ein 
bod yn cynnig rhywbeth sy’n werthfawr i’n cleifion.” - Danny Mogford, Seiciatrydd Clinigol, GIG 
Lothian. 

6.3  Triniaeth cymorth heroin  
Mae hyd at 10 y cant o bobl sy’n dibynnu ar heroin yn methu ag elwa ar driniaeth confensiynol 
sefydledig, ond mae sail dystiolaeth newydd wedi dangos pa mor effeithiol yw triniaeth gynnal gyda 
heroin meddygol dan oruchwyliaeth fel triniaeth ail-reng ar gyfer caethiwed cronig i heroin (Strang 
et al., 2010; Sneader, 1998). 
Triniaeth cymorth heroin (HAT) yw’r arfer o roi diamorffin graddfa ffarmacolegol ar bresgripsiwn, 
sy’n cael ei hunan-weinyddu drwy chwistrelliad dan oruchwyliaeth staff clinigol. Cafodd y model ei 
ddatblygu yn y Swistir, ac yna cafodd ei ddefnyddio mewn treialon triniaeth opioidau y gellid eu 
chwistrellu ar hap (RIOTTau) yn y DU (Strang et al., 2010).  
Cafodd clinigau chwistrellu dan oruchwyliaeth eu sefydlu yn Lloegr ar ôl cyhoeddiad Strategaeth 
Gyffuriau 2002 Llywodraeth y DU, wnaeth nodi: ‘bydd gweinyddiaeth heroin ar bresgripsiwn ar 
gyfer y rhai sydd ag angen clinigol yn digwydd mewn ardaloedd diogel dan oruchwyliaeth feddygol 
gyda nodwyddau glân. Bydd mesurau llym y gellid eu dilysu’n cael eu rhoi ar waith i sicrhau nad oes 
risg o rannu â’r gymuned ehangach’ (Swyddfa Gartref, 2002). Yn y Strategaeth Gyffuriau 2008, 
nodwyd ‘cyflwyno heroin a methodon y gellid eu chwistrellu ar bresgripsiwn i gleientiaid nad ydynt 
yn ymateb i ddulliau eraill o driniaeth’ fel rhywbeth oed yn amodol ar ganlyniadau’r RIOTT (Swyddfa 
Gartref, 2008). 
Daeth yr awduron i’r casgliad yn y 15 mlynedd cyn yr astudiaeth yn 2010, roedd chwech o 
hapdreialon wedi nodi manteision triniaeth, gyda heroin y gellid ei chwistrellu’n cael ei gymharu â 
methadon geneuol. Yn hynny o beth, dylid darparu heroin y gellid ei chwistrellu dan oruchwyliaeth, 
gyda monitro agos, ar gyfer pobl â chaethiwed cronig i heroin yn y DU.   
Ym Middlesbrough, gwnaethom archwilio rhaglen HAT oedd yn dangos deilliannau addawol iawn, 
gan weithio gyda nifer fechan o bobl oedd wedi cyflawni dros 500 o droseddau rhyngddyn nhw, ac 
wedi costio dros £2 filiwn i’r dioddefwyr a’r cyhoedd.   
Bydd cyfranogwyr yn mynychu clinig arbennig ddwywaith y dydd a chânt eu hasesu gan weithiwr 
proffesiynol meddygol i bennu dos y diamorffin fydd yn cael ei roi ar bresgripsiwn. Unwaith y mae’r 
defnydd o gyffuriau dan reolaeth, byddant yn gweld arbenigwyr o asiantaethau eraill i’w helpu nhw 
i adeiladu eu bywydau nôl ac integreiddio i gymdeithas eto. Yn yr ystafell driniaeth, mae unigolion 
yn hunan-weinyddu diamorffin dan oruchwyliaeth staff meddygol i sicrhau nad oes unrhyw ymateb 
andwyol.   
Lansiwyd y cynllun ym mis Hydref 2019 a chaiff ei ariannu’n rhannol gan Gomisiynydd Heddlu a 
Throsedd Cleveland dan Ddeddf Enillion Troseddau. Mae’r tîm clinigol wedi’i leoli ym Mhractis 
Meddygol Foundations. Mae cyllid ar gyfer yr ail flwyddyn hefyd wedi cael ei ddarparu gan CRC 
Cwm Durham Tees ac mae’n gwella’r adnodd staff presennol a ddarperir gan Iechyd Cyhoeddus De 
Tees. Nod y peilot, sydd wedi’i drwyddedu gan y Swyddfa Gartref, yw:   

• lleihau nifer y marwolaethau ar y stryd a achosir gan gaethiwed i heroin   
• hyrwyddo annibyniaeth, adferiad hirdymor ac ymataliad rhag ymddygiad troseddol 
• darparu seibiant i breswylwyr a busnesau lleol, sy’n aml yn ddioddefwyr troseddau, er 

mwyn ariannu dibyniaeth 
• dileu’r risgiau iechyd sydd ynghlwm wrth heroin stryd a sbwriel cyffuriau  
• rhyddhau adnoddau cyhoeddus sylweddol, gan gynnwys iechyd a’r heddlu, sy’n delio â’r 

broblem ar hyn o bryd  
• stopio’r llif arian i gangiau cyffuriau.  
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Gwerthusodd Prifysgol Teesside flwyddyn gyntaf y rhaglen. Dyma’r deilliannau i’r 14 o bobl a 
gafodd eu derbyn ar y cynllun:   

• parhaodd saith i dderbyn triniaeth 
• gadawodd un driniaeth yn wirfoddol 
• mewn dau achos, roedd rhaid atal triniaeth oherwydd risg feddygol barhaus 
• mewn dau achos, cafodd y driniaeth ei gohirio oherwydd materion meddygol 
• gadawodd ddau y rhaglen ar ôl cyflawni trosedd.  

Roedd data hunan-ddatgan yn awgrymu nad oedd unrhyw rai o’r cyfranogwyr yn cysgu ar y stryd 
mwyach, roedd eu defnydd o sylweddau anghyfreithlon eraill wedi lleihau’n sylweddol, ac roedd eu 
hiechyd meddwl yn gwella.  
“Yn y flwyddyn ddiwethaf, roedd 14 o’r unigolion mwyaf ‘risg uchel’ ym Middlesborough, yr oedd 
pob triniaeth arall wedi methu, a oedd yn fwyaf pryderus i’r gwasanaethau cyfiawnder, iechyd a 
gofal cymdeithasol, wedi cael eu derbyn ar y peilot. Roedd rhai ohonynt wedi bod yn defnyddio 
heroin stryd ers 20 mlynedd cyn ymuno.  
 
“Bu i ddadansoddiad o chwe chyfranogwr, oedd wedi treulio o leiaf 30 wythnos ar y cynllun, 
ddatgelu cyn y peilot yr oeddent wedi cyflawni 541 o droseddau gwybyddus, gydag amcangyfrif o 
gost o £2.1m i’r dioddefwyr a’r cyhoedd. Ers dechrau’r driniaeth, bu i’w cyfanswm troseddau cyfunol 
leihau i dair trosedd lefel isel.   
 
“Ym mhob chwe achos, mae’r unigolion naill ai wedi cwblhau’r prawf neu wedi dangos gwell 
cydymffurfiaeth gyda’u gorchymyn cymunedol. Bu i’r chwe chyfranogwr gofnodi cyfradd 
bresenoldeb 98 y cant yn y sesiynau triniaeth ddwywaith y dydd, wnaeth barhau gydol Covid a’r 
cyfnod clo.” - Swyddfa’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd, Cleveland. 

6.4  Diogelu oedolion 
Ni wnaeth ddigon o bobl dderbyn digon o ffocws ar eu diogelwch a’u lles, gyda dim ond 34 o 
unigolion yn ein hadolygiad yn cael yr asesiad angenrheidiol ar gyfer yr anghenion hyn. Mae 
bregusrwydd, cymhlethdod anghenion ac unigedd cymdeithasol yn aml yn waeth i ddefnyddwyr 
cyffuriau. Nid oedd unrhyw ymyriadau i gefnogi diogelwch a lles y bobl hyn, er gwaethaf yr 
anghenion uchel yn y grŵp. Yn anffodus, bu i 38 o bobl y gwnaethom adolygu eu hachosion 
dderbyn ymyriad annigonol i ddiogelu eu lles.   

Enghraifft o ymarfer gwael 
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Derbyniodd Will, gwryw 35 oed, ddedfryd o dair blynedd yn y ddalfa am fyrgleriaeth mewn 
cartref. Cafodd ei ryddhau ar drwydded a’i alw nôl i’r carchar ddwywaith. Ni ofynnodd ei 
ymarferydd prawf am unrhyw amodau trwydded i fynd i’r afael â’i gamddefnydd o gyffuriau. 
Roedd Will wedi cyflawni 90 o droseddau ers iddo fod yn 15 oed, yn bennaf ynghylch 
anonestrwydd a throseddau meddiant, ac ychydig o drais. Roedd ganddo hanes hirsefydlog o 
gamddefnyddio cyffuriau, heroin, bensodiasepinau ac alcohol oedd ei gyffuriau dewisol. Roedd 
hefyd yn defnyddio crac cocên a llwyddodd i gael meddyginiaeth ar bresgripsiwn mewn modd 
anghyfreithlon. 
Bu i mewn ac allan o driniaeth cyffuriau ar hyd y blynyddoedd. Roedd ei ddefnydd o gyffuriau 
chwistrellu wedi arwain at anaf a gorddos yn y gorffennol, ac roedd wedi bod yn yr ysbyty 
oherwydd camddefnyddio alcohol a chyffuriau. Roedd ganddo batrwm hirsefydlog o gynnydd ac 
yna ailwaelu. Roedd cofnodion achos yn aneglur iawn ynghylch ei gamddefnydd o gyffuriau. 
Roedd gan y gwasanaeth cyffuriau lleol wybodaeth, oedd heb ei rhannu gyda’r ymarferydd prawf, 
am ddefnydd chwistrellu blaenorol Will, oedd wedi arwain at anafiadau, gorddos a phroblemau 
ailadroddus ynghylch ei iechyd meddwl. Roedd diffyg y rhannu gwybodaeth a phrinder asesu 
wedi cyfrannu at risgiau heb eu rheoli ynghylch diogelwch personol Will.   

Gwelsom enghreifftiau o bobl gydag anawsterau iechyd meddwl difrifol a phroblemau iechyd 
corfforol sylweddol yn cysgu ar y stryd, er gwaethaf cynnydd rhagweithiol. Mae’r cyfraddau 
anabledd yn uwch ymysg y grŵp hwn o unigolion o gymharu â’r llwyth achosion prawf cyffredinol, 
ac roedd gan 41 o bobl anabledd, a 36 salwch meddwl. Cawsom ein dychryn gan anghenion 
cymhleth y grŵp hwn o bobl ar brawf, fel sydd wedi’i nodi yn yr enghraifft achos isod.  

Enghraifft o achos 

Roedd Ellie wedi cael diagnosis o anhwylder personoliaeth ansefydlog yn emosiynol, iselder a 
gorbryder. Gall fod yn ymosodol ac yn dreisgar ar lafar wrth gael ei herio. Mae ganddi hanes o 
gardota ar y stryd ac roedd yn cael ei rheoli dan orchymyn cymunedol gyda DRR a 50 diwrnod 
RAR am dorri ei gorchmynion ymddygiad troseddol blaenorol, yn gysylltiedig â chardota a 
chaethiwed i gyffuriau. Mae ganddi hanes o hunan-niwed drwy frathu, torri a tharo ei hun, a 
chafodd ei chadw’n breswyl dan y Ddeddf Iechyd Meddwl ddwywaith. Mae ganddi ferch sydd 
wedi cael ei thynnu o’i gofal, ac nid yw’n ei gweld. Mae’n cael trafferthion o ran hunanofal a 
chynnal tenantiaeth. Mae gan Ellie dreftadaeth gymysg, hanes o gamdriniaeth ddomestig ac mae 
wedi cael pyliau o iechyd meddwl difrifol wael. Mae’n trafod cael ei cham-drin gan ei thad pan 
roedd yn blentyn a chael anawsterau gyda’i hunaniaeth ddiwylliannol. 
Ar ôl cyfnod byr yn y ddalfa, cafodd ei rhyddhau heb bresgripsiwn am feddyginiaeth cyfnewid 
opioidau a chysgodd mewn toiled cyhoeddus ar ei noson gyntaf wedi ei rhyddhau.   

Roedd rhai o’r bobl ar brawf a gafodd gyfweliad yn fwy positif:   
“Roedd llawer o gynllunio ynghylch fy nghadw i’n ddiogel rhag defnyddwyr cyffuriau eraill, a bod o’u 
cwmpas nhw. Mae’r gwasanaeth prawf a’r gwasanaethau cyffuriau ac alcohol wedi bod yn help 
mawr ac wedi rhoi llawer o gefnogaeth i mi y tro hwn, ac maent wedi bod yn help mawr o ran 
sicrhau fy mod i’n cyrraedd ble rydw i heddiw, yn rhydd rhag cyffuriau ac yn peidio â chyflawni 
unrhyw droseddau mwyach.”  

Roedd darparwyr camddefnyddio cyffuriau yn cael ychydig o gyswllt gyda gwasanaethau gofal 
eraill, a gwnaethant gyflwyno atgyfeiriadau i’r tîm iechyd meddwl lleol, y meddyg teulu, y 
gwasanaethau cymdeithasol a gweithwyr proffesiynol eraill yn ôl yr angen. Fodd bynnag, roedd 
diffyg dealltwriaeth a gweithgareddau mewn rhai achosion i reoli oedolion mewn perygl, ac ni 
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chyflwynwyd digon o atgyfeiriadau oedolion i’r gwasanaethau cymdeithasol i ddefnyddwyr cyffuriau 
oedd yn profi lefelau uchel o fregusrwydd.   

Enghraifft o ymarfer gwael 

Mae Kelly ym mhobman, ac mae ganddi anghenion cymhleth. Mae’n risg go iawn i’r cyhoedd. 
Fodd bynnag, doedd dim dull clir o ran rheoli’r pryderon niferus hyn. Dros gyfnod yr 
oruchwyliaeth, cafodd Kelly ymosodiad difrifol dair gwaith. Cafodd ei thrywanu yn ei braich, gan 
dorri rhydweli oedd angen 36 o bwythau; cafodd ei tharo ar ei phen gyda pholyn metel, wnaeth 
arwain at waedu ar yr ymennydd posibl; a’i thorri gyda chyllell ar ei thalcen. Profodd ‘cuckooing’ 
sawl gwaith, gydag unigolyn yn ei chyfeiriad gyda thwca. 
Ni wnaeth unrhyw un o’r asiantaethau oedd yn gweithio gyda Kelly atgyfeiriad at ddiogelu 
oedolion. 
Hefyd, cafodd Kelly ei harestio am sawl trosedd arall yn erbyn aelodau’r cyhoedd a phobl yr oedd 
yn eu nabod, gan gynnwys sawl ymosodiad difrifol, ac mae bellach wedi cael collfarn o ladrad yn 
erbyn unigolyn bregus tu hwnt. 

Yn Nwyrain Sussex, gwelsom ddysgu da o adolygiad achos difrifol, a gyhoeddwyd ym mis Rhagfyr 
2020. Mae’r dysgu o farwolaeth drasig menyw dan oruchwyliaeth prawf yn amlygu materion pwysig 
iawn. Roedd ganddi lawer o anghenion cymhleth, gan gynnwys cam-drin domestig a 
chamddefnyddio cyffuriau, roedd bron ar ddiwedd ei bywyd ac roedd mewn triniaeth pan gafodd 
ddedfryd fyrdymor yn y carchar. Gan nad oes carchar i fenywod yn yr ardal leol, aeth i HMP 
Bronzefield, lle daeth ei thriniaeth cyffuriau i ben. Yna, cafodd ei rhyddhau o’r ddalfa heb 
bresgripsiwn a phrofodd dadwenwyno gorfodol. Roedd un o’r pedwar o ganfyddiadau’r adolygiad yn 
canolbwyntio ar fenywod yn y carchar. Roedd rhan o’r cynllun gweithredu er mwyn i’r gwasanaeth 
cyffuriau lleol, NPS a CRC wella eu trefniadau gweithio, ac mae cytundeb lefel gwasanaeth wedi 
cael ei ddatblygu.   
Mae’r enghraifft isod o ymarfer yn arddangos lefel y cymhlethdod yn rhai o’r achosion a archwilwyd 
gennym, a’r manteision o ymgysylltiad positif gydag unigolion ac asiantaethau lleol.   

Enghraifft o ymarfer da 
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Mae Sammy yn ddyn 26 oed gydag anghenion cymhleth, gyda dedfryd o DRR am fyrgleriaeth nad 
oedd mewn annedd, ac adolygiadau’r llys. Cafodd orchymyn atal yn sgil aflonyddu ei rieni. Mae’n 
cael ei reoli drwy IOM.   

Dechreuodd Sammy arbrofi gyda sylweddau anghyfreithlon pan roedd yn 13 oed, gan ddefnyddio 
canabis a meddyginiaeth ar bresgripsiwn. Pan roedd yn 15 oed, roedd yn defnyddio cocên, M-Cat 
a heroin yn rheolaidd. Daeth yn gaeth i Subutex (bwprenorffin) pan roedd yn 17 oed, gan 
ddefnyddio’r cyffur hwn i leihau ei gamddefnydd o heroin. Cwblhaodd raglen methadon yn y 
ddalfa, ond dechreuodd ddefnyddio cyffuriau eto wrth gael ei ryddhau, a chrac cocên yn benodol, 
Mae ganddo ddiagnosis o seicosis wedi’i achosi gan gyffuriau, ac mae’n troseddu pan mae ei les 
emosiynol a’i ddefnydd o gyffuriau’n gwaethygu.   

Mae wedi bod mewn gofal dwys yn dilyn gorddos cyffuriau o leiaf pedwar gwaith yn y ddwy 
flynedd ddiwethaf. Mae Sammy’n defnyddio llawer o gyffuriau gwahanol, ac mae wedi cael 
cynnig nalocson a lleihau niwed oherwydd ei ddefnydd o gyffuriau chwistrellu. Caiff ei ddisgrifio 
fel rhywun sy’n camddefnyddio ‘unrhyw beth sydd ar gael iddo’. Mae’n rhan o restr ‘anffawd’ 
lleol, gyda’r asiantaeth cyffuriau yn ceisio ei gefnogi i leihau ei gamddefnydd o gyffuriau a’r 
risgiau iddo ef ei hun. 

Mae gan Sammy broblemau iechyd meddwl sylweddol ac mae’n hunan-niweidio’n rheolaidd. 
Mae wedi bod yn yr ysbyty yn ystod y cyfnod o oruchwyliaeth. Dangosodd ei ymarferydd prawf 
ddull gofalgar, gan sicrhau bod ei nyrs seiciatreg cymunedol a gweithwyr proffesiynol eraill yn 
ymateb i’w anghenion. Gweithiodd yn agos gyda’i deulu, sy’n ei gefnogi’n sylweddol, ac mae hyn 
wedi’i gydbwyso gan yr amddiffyniadau sy’n rhan o’r gorchymyn atal. Mae wedi defnyddio ei 
pherthynas gryf gyda Sammy i gynnal cyswllt dros y ffôn ac ar y stepen ddrws yn ystod y 
pandemig. Er bod Sammy wedi cael ei alw nôl i’r ddalfa, bu cynllunio da a chafodd ei ryddhau i 
lety â chymorth iechyd meddwl arbenigol.   

6.5  Caethwasiaeth fodern a ffiniau sirol 
Roedd llawer o’r bobl y gwnaethom edrych ar eu hachosion yn hynod agored i niwed. Roedd llawer 
wedi bod yn destun cuckooing, arfer lle bydd troseddwyr yn manteisio ar fregusrwydd pobl ac yn 
cymryd drosodd eu llety at ddibenion troseddol, yn aml er mwyn gwerthu cyffuriau. Roedd tri o’r 
unigolion y gwnaethom edrych ar eu hachosion wedi bod ynghlwm wrth ffiniau sirol.   
Cawsom ein dychryn gan lefel y risg o ecsbloetiaeth, y trais a’r camdriniaeth yr oedd pobl gyda 
phroblemau cyffuriau’n eu hwynebu. Mae llawer yn ddioddefwyr trais eu hunain. Yn aml, gall hyn yn 
ei dro wneud iddynt beri fwy o risg i bobl eraill a gwneud eu hymddygiad yn fwy gwyllt. Mae’n 
hanfodol bod gwasanaethau prawf yn edrych ar risgiau yn eu cyfanrwydd ac yn sicrhau nad yw pobl 
yn destun stigma ac yn cael eu rhoi i’r ymylon wrth feddwl am eu diogelwch.   

6.6  Casgliadau a goblygiadau 
Mae Llywodraeth y DU wedi cydnabod bod gormod o bobl yn marw’n gynamserol oherwydd eu 
problemau cyffuriau. Mae’r cyllid ychwanegol a gafodd ei ddyfarnu yn 2020 i daclo marwolaethau’n 
ymwneud â chyffuriau’n ategu’r ymrwymiad i wella’r sefyllfa. Ar hyn o bryd, nid yw dysgu o 
farwolaethau’n ymwneud â chyffuriau’n cael ei rannu’n effeithiol. Nid yw gwaith NPS i wella’r system 
wedi dod i ben eto, ac mae’n hanfodol bod hyn yn achosi newid mawr i’r systemau presennol, sy’n 
wan ac sy’n canolbwyntio gormod ar brosesau.   
Yn fwy eang, nid yw gwaith lleihau newid ac atal rhag gorddos yn cael eu cyflawni i bobl gyda 
phroblemau cyffuriau mewn modd effeithiol a chyson ar draws y system. Dylai arweinwyr sicrhau 
bod pob ymarferydd rheng-flaen yn deall ac yn cymryd camau i gydnabod y risgiau i iechyd a lles 
defnyddwyr cyffuriau ac yn bod yn rhagweithiol, gan ymyrryd a rhoi cyngor i bobl sydd mewn 
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perygl. Yn yr un modd, dylai’r holl ymarferwyr a rheolwyr ddeall a chymryd camau i ddiogelu 
oedolion sydd mewn perygl. 
Mae caethiwed i opioidau’n achosi nifer fawr o droseddu ac mae angen rhaglenni rhagweithiol i 
daclo’r niweidiau y mae’n ei achosi. Mae’r sail dystiolaeth ar gyfer cynlluniau heroin y gellid ei 
chwistrellu wedi cael ei phennu. Mae gwaith addawol ym Middlesborough, ac mae buddsoddiad i 
driniaeth cymorth heroin yn adnodd allweddol yn y frwydr i leihau troseddau a’r risgiau sylweddol y 
mae pobl yn eu profi.  
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Atodiad 1: Geirfa 

Rhaglen achrededig Rhaglen waith a gyflwynir i droseddwyr mewn grwpiau neu’n 
unigol drwy ofyniad mewn gorchymyn cymunedol neu orchymyn 
dedfryd wedi’i ohirio, neu’n rhan o ddedfryd yn y ddalfa neu amod 
mewn trwydded carchar. Caiff rhaglenni achrededig eu hachredu 
gan y Panel Achrededig Gwasanaethau Cywiro fel rhai sy’n 
effeithiol i leihau’r tebygolrwydd o ail-droseddu 

Gofyniad triniaeth 
alcohol (ATR) 

Gofyniad y gall llys ei roi ar orchymyn cymunedol neu orchymyn 
dedfryd wedi’i ohirio gyda’r nod o daclo camddefnyddio alcohol 

Dyrannu Y broses o wneud penderfyniad o ran a fydd troseddwr yn cael ei 
oruchwylio gan NPS neu CRC 

Adeiladu Perthnasoedd 
Gwell (BBR) 

Mae BBR yn rhaglen gwaith grwpi gydag achrediad cenedlaethol, 
sydd â’r nod o leihau aildroseddu ymysg cyflawnwyr gwryw o 
drais rhwng partneriaid agos 

Amddiffyn plant Gwaith i sicrhau bod pob cam rhesymol wedi cael ei roi ar waith i 
gadw’r risg o blentyn yn cael niwed mor isel ag sy’n bosibl 

CRC Cwmni Adsefydliad Cymunedol 
Gofyniad adsefydliad 
cyffuriau (DRR) 

Gofyniad allai llys ei roi ar orchymyn cymunedol neu orchymyn 
dedfryd wedi’i ohirio gyda’r nod o daclo camddefnyddio cyffuriau 

HMPPS Gwasanaeth Carcharau a Phrawf Ei Mawrhydi: yr un asiantaeth 
sy’n gyfrifol am garcharau a gwasanaethau prawf. Gweler y nodyn 
isod ar NOMS. 

Rheoli Troseddwyr 
Integredig (IOM) 

Mae Rheoli Troseddwyr Integredig yn dwyn ynghyd ymateb 
traws-asiantaeth i’r bygythiadau troseddu ac aildroseddu y mae 
cymunedau lleol yn eu hwynebu. Caiff y troseddwyr mwyaf cyson 
a phroblemus eu hadnabod a’u rheoli ar y cyd drwy gydweithio 
rhwng asiantaethau partner 

LDU Uned Gyflawni Lleol 
Gofyniad triniaeth iechyd 
meddwl 

Gofyniad y gallai llys ei roi ar orchymyn cymunedol neu orchymyn 
dedfryd wedi’i ohirio gyda’r nod o gefnogi problemau iechyd 
meddwl  

MoJ Y Weinyddiaeth Gyfiawnder 
nDelius Delius Cenedlaethol: y system rheoli achosion cymeradwy a 

ddefnyddir gan NPS a CRC yng Nghymru a Lloegr 
NOMS Gwasanaeth Rheoli Troseddwyr Cenedlaethol: tan Ebrill 2017, yr 

un asiantaeth oedd yn gyfrifol am y gwasanaethau carcharau a 
phrawf, sydd bellach yn cael ei alw’n Gwasanaeth Carcharau a 
Phrawf Ei Mawrhydi (HMPPS). 

NPS Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol: un gwasanaeth cenedlaethol a 
ddaeth i rym ym mis Mehefin 2014. Ei rôl yw cynnig 
gwasanaethau i lysoedd a rheoli grwpiau penodol o droseddwyr, 
gan gynnwys y rhai sydd â risg uchel neu uchel iawn o niwed 
difrifol a’r rhai sy’n destun MAPPA 
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OASys System asesu troseddwyr sy’n cael ei defnyddio yng Nghymru a 
Lloegr gan yr NPS a’r CRCau i fesur risgiau ac anghenion 
troseddwyr dan oruchwyliaeth 

Gwarediad allan o’r llys Gwarediad allan o’r llys: datrys trosedd lefel isel fel arfer, lle nid 
yw er budd y cyhoedd i erlyn, drwy ddatrysiad cymunedol, neu 
rybudd amodol. 

Partneriaid Mae partneriaid yn cynnwys sefydliadau statudol ac anstatudol, 
gan weithio gyda’r cyfranogwr/troseddwr drwy gytundeb 
partneriaeth gyda’r NPS neu CRC  

Darparwyr Mae darparwyr yn cynnig gwasanaeth neu fewnbwn a gomisiynir 
gan NPS neu CRC, awdurdod lleol neu gomisiynydd heddlu a 
throsedd 

PSR Adroddiad cyn-dedfrydu. Mae hyn yn cyfeirio at unrhyw adroddiad 
a baratoir ar gyfer llys, boed hynny ar lafar neu ar ffurf 
ysgrifenedig 

Gofyniad gweithgaredd 
adsefydliad (RAR) 

O fis Chwefror 2015, pan weithredwyd y Ddeddf Adsefydlu 
troseddwyr, gall llysoedd nodi nifer o ddyddiau RAR o fewn 
gorchymyn; y gwasanaethau prawf sy’n penderfynu ar y gwaith 
penodol sydd angen ei wneud yn ystod y dyddiau RAR a bennir 
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Atodiad 2: Methodoleg 

Gwaith maes 
Cwblhawyd y gwaith maes rhwng mis Ionawr a Mawrth 2021. Oherwydd y pandemig Covid-19, 
cynhaliwyd yr archwiliad o bell gan ddefnyddio technoleg fideogynadledda megis MS Teams. 
Dewiswyd yr ardaloedd isod ar gyfer yr archwiliad, ac roeddent yn cynnwys pump cwmni CRC ar 
wahân:  

Ardal NPS region CRC 
Middlesbrough Gogledd Ddwyrain Cwm Durham Tees  
Gogledd, Canol a De Dinas 
Manceinion   Manceinion Fwyaf Swydd Gaer a Manceinion Fwyaf 

Blackpool Gogledd Orllewin Cumbria a Sir Gaerhirfryn 
Abertawe Cymru - 
Lambeth Llundain Llundain 
Dwyran Sussex Caint Surrey Sussex Caint Surrey Sussex 

Dull meintiol 
Gwnaethom gynnal tri arolwg trydanol. Cafodd yr arolwg ynadon 449 o ymatebion, yr arolwg 
darparwyr prawf 125 o ymatebion ac arolwg y comisiynwyr gwasanaethau cyffuriau 15 o 
ymatebion.  
Cynhaliwyd gwaith datblygu data i gefnogi’r archwiliad ar y cyd â: 

• Iechyd Cyhoeddus Lloegr (PHE) 
• Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru 
• HMPPS. 

Dulliau ansoddol 
Gwnaethom adolygu gwybodaeth gynhwysfawr ymlaen llaw o bob ardal ac archwilio 60 o achosion, 
gan gynnwys pobl oedd wedi cael dedfryd o ofynion adsefydlu cyffuriau, neu dan amod trwydded i 
gael triniaeth a/neu profion cyffuriau, a/neu rai gydag anghenion cyffuriau uchel a bennir gan eu 
hasesiadau prawf. Roedd yr achosion wedi’u rhannu’n gyfartal rhwng pob ardal, ond roeddent yn 
cynnwys mwy o achosion CRC yn y sampl er mwyn sicrhau bod achosion gofynion adsefydliad 
cyffuriau wedi’u harchwilio. Roedd gan bob achos oruchwyliaeth gymunedol neu drwydded oedd 
wedi dechrau 12 mis yn gynt. Gwnaethom gyfweld â 52 o ymarferwyr prawf oedd yn gweithio ar yr 
achosion hyn, wedi’u hategu gan grwpiau ffocws ac ymarferwyr prawf ym mhob ardal. Cafodd uwch 
reolwyr o’r unedau darparu lleol hyn eu cyfweld, yn ogystal â rheolwyr arweiniol ar gyfer 
camddefnyddio cyffuriau a phartneriaid lleol, gan gynnwys y Comisiynydd Heddlu a Throsedd, y 
Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol, y Bwrdd Diogelu Oedolion a barnwr lleol o bob ardal.  
Yn y safleoedd gwaith maes yn Lloegr, gwnaeth y Comisiwn Ansawdd Gofal (CQC) gyfweld ag ystod 
o staff, oedd yn cynnwys comisiynwyr, rheolwyr cofrestredig, arweinwyr timau, meddygon, 
seiciatryddion, gweithwyr cyswllt carcharau ac ymarferwyr. Bu i’r archwilwyr edrych i mewn i’r 
trefniadau comisiynu rhwng asiantaethau cymunedol a’r darparwyr wedi’u contraction. Gwnaethom 
adolygu ystod o dystiolaeth gan ddarpariaeth oedd yn cyfleu arweinyddiaeth, llywodraethiant, 
trefniadau partneriaeth ac arferion allweddol o fewn gwasanaethau. Gwnaethom samplo 
atgyfeiriadau cleifion, asesiadau risg, cynlluniau gofal ac adolygu’r driniaeth ar gyfer astudiaethau 
achos ym mhob ardal. Allan o’r 50 o astudiaethau achos yn Lloegr, roedd 28 yn wybyddus i’r 
gwasanaethau camddefnyddio cyffuriau, ac nid oedd 22 ohonynt.  
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Yn ardal Bae Abertawe, defnyddiodd yr Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (HIW) yr un fethodoleg ac 
roedd wyth allan o’r 10 o astudiaethau achos yn wybyddus i’r gwasanaeth lleol, Dyfodol.   
Gwnaeth Covid-19 effeithio ar ymyriadau ac ymgysylltiad cyfiawnder troseddol. Gwelsom bob 
gwasanaeth yn ymateb yn dda i’r pandemig ac addasu modelau gwasanaeth i siwtio anghenion y 
bobl leol. Roedd hyn yn cynnwys apwyntiadau dros y ffôn, ymweliadau ar y stepen drws ac ychydig 
o waith grŵp ar-lein. Roedd darparwyr yn dal i weithio drwy’r holl adolygiadau clinigol oedd eu 
hangen a chynnwys cleifion mewn cynlluniau triniaeth newydd. 
Cynhaliwyd cyfweliadau hefyd gyda:  

• cyfarwyddwr prawf rhanbarthol NPS gyda chyfrifoldeb swyddogaethol dros iechyd, gan 
gynnwys cyffuriau 

• arweinydd polisi cyffuriau HMPPS a swyddogion polisi 
• uwch reolwr, tîm partneriaethau iechyd a gofal cymdeithasol HMPPS 
• uwch reolwr polisi yn gyfrifol am bolisi camddefnyddio sylweddau, Llywodraeth Cymru 
• yr arweinydd camddefnyddio sylweddau, Llywodraeth Cymru. 

Ymgysylltiad gyda phobl ar brawf 
Gwnaethom weithio gyda Choice Support, wnaeth gyd-gynhyrchu’r cwestiynau mewnwelediad 
defnyddwyr. Sicrhaodd Choice Support 12 o gyfweliadau ffôn manwl gyda phobl ar brawf o’r 
ardaloedd hyn, oedd yn cynrychioli 20 y cant o’r sampl achosion. Cynhaliwyd gwaith pellach yn 
Lambeth er mwyn casglu mwy o farn gan bobl sydd wedi defnyddio gwasanaethau prawf a 
chyffuriau lleol.    
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Atodiad 3: Cyllidebau triniaeth cyffuriau a lleoedd triniaeth 

Bu gostyngiad amlwg yn y cyllid ar gyfer triniaeth cyffuriau cymunedol, fel sydd wedi’i nodi yn y ffigurau canlynol. 

Source: i) local authority expenditure ii) Unpublished NDTMS Analysis, PHE, 2020 
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Atodiad 4: Niferoedd triniaeth cyffuriau oedolion a 
chamddefnyddio sylweddau pobl ar brawf, gan gynnwys 
trwyddedeion59 

Pobl sy’n cael triniaeth cyffuriau: Dadansoddiad 15 mlynedd ar gyfer y boblogaeth 
gyfan (Lloegr)60 

 
Ffigur 22: Statws olaf pawb mewn triniaeth rhwng 2005 a 2006 a 2019 a 2020 

Faint o bobl sy’n cael eu cyfeirio at driniaeth a beth yw’r deilliannau? 
Yn y 15 mlynedd o ddata triniaeth yn dechrau o 2005 i 2006, mae cyfanswm o 1,011,762 o bobl 
wahanol wedi bod mewn cyswllt gyda gwasanaethau cyffuriau ac alcohol. Erbyn 31 Mawrth 2020: 

• Roedd 144,805 (14 y cant) yn dal i gael triniaeth 
• Roedd 402,518 (40 y cant) wedi gadael cyn iddynt gwblhau eu triniaeth, a heb 

ddychwelyd 
• Roedd 464,439 (46 y cant) wedi cwblhau eu triniaeth a heb ddychwelyd. 

 

 
59 Iechyd Cyhoeddus Lloegr. (2021). Ystadegau triniaeth camddefnyddio sylweddau oedolion 2019 i 2020. Ar gael ar: 
https://www.gov.uk/government/statistics/substance-misuse-treatment-for-adults-statistics-2019-to-2020/adult-
substance-misuse-treatment-statistics-2019-to-2020-report#meeting-the-needs-of-people-who-are-dependent-on-alcohol-
and-drugs.  
60 Iechyd Cyhoeddus Lloegr. (2021). Ystadegau triniaeth camddefnyddio sylweddau oedolion 2019 i 2020. 
https://www.gov.uk/government/statistics/substance-misuse-treatment-for-adults-statistics-2019-to-2020/adult-
substance-misuse-treatment-statistics-2019-to-2020-report#treatment-outcomes. 
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Teithiau triniaeth 

 
Ffigur 23: Nifer y teithiau blaenorol i bobl sy’n dal i gael triniaeth ar ddiwedd 2019 i 2020 

O’r bobl oedd yn dal i gael triniaeth yn Lloegr ar ddiwedd Mawrth 2020, mae 40 y cant wedi cael 
pedwar neu fwy o deithiau triniaeth ac mae dros chwarter (26 y cant) wedi bod mewn triniaeth yn 
barhaus. Mae hyn yn ategu’r ffaith bod dibyniaeth ar gyffuriau’n gyflwr cronig ac ailadroddus, ac 
mae’n aml yn cymryd sawl ymdrech i’w oresgyn. Mae’n digwydd o fewn y cyd-destun cymdeithasol 
mae pobl yn byw ynddo, ac wedi’i bennu ganddo hefyd.   

 

 

 

 

Ffigur 24: Tueddiadau niferoedd mewn triniaeth 2005-2020 (opioidau’n unig), Lloegr 
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Ffigur 25: Tueddiadau niferoedd pawb sy’n cael triniaeth cyffuriau, Lloegr, 2005-2020, 
poblogaeth gyfan 

 

 
Ffigur 26: Tueddiadau niferoedd pawb sy’n cael triniaeth cyffuriau yng Nghymru, 2011-2015, 
poblogaeth gyfan 

Yn wahanol i’r data ar gyfer triniaeth cyffuriau mewn lleoliadau yn y ddalfa,61 does dim data 
cyfwerth wedi’i gyhoeddi ar gyfer pobl ar brawf ac ar drwydded yn y gymuned. At ddibenion yr 
archwiliad hwn, rydym wedi gweithio gyda PHE i gyflwyno gwybodaeth ar atgyfeiriadau i driniaeth 
cyffuriau cymunedol gan atgyfeirwyr prawf a ffynonellau eraill. Mae’r atgyfeiriadau gan y 
gwasanaeth prawf yn isel. Mae hyn yn rhannol oherwydd atgyfeiriadau o ffynonellau eraill, megis y 
carchar, meddygon teulu a hunan-atgyfeiriadau. Fodd bynnag, mae dal i fod yn amlwg nad yw 
digon o bobl yn cael eu hatgyfeirio gan y gwasanaeth prawf i driniaeth cyffuriau strwythuredig. 

 
61 Iechyd Cyhoeddus Lloegr. (2020). Adroddiad ystadegau swyddogol triniaeth alcohol a chyffuriau mewn lleoliadau diogel 
2018 i 2019.  
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Mae sampl o achosion wedi’i gofnodi yma, gan ddefnyddio carfan gychwynnol (1,149 o 
atgyfeiriadau prawf gyda phroblemau opioidau’n dechrau ar driniaeth yn 2019/2020) wedi’i blotio 
nôl i 2009/2010.   
Nodir y rhesymau y mae pobl yn gadael triniaeth, gan gymharu pobl wnaeth adael triniaeth yn y 
cyfnod a gafodd eu hatgyfeirio o ffynhonnell prawf. Mae’n gyfyngedig i bobl gyda phroblemau 
opioidau, ond mae’n edrych ar ddefnydd atodol o sylweddau eraill fel alcohol a sylweddau nad 
ydynt yn opioidau.   
At ddibenion cyd-destun, mae’r niferoedd wedi’u cynnwys ar gyfer pob atgyfeiriad newydd ar gyfer 
opioidau neu bob cleient opioidau sy’n gadael triniaeth. Maent wedi’u nodi’n fwy cyffredinol ar 
https://www.ndtms.net/ViewIt/Adult. 
Lleihaodd y cyfanswm atgyfeiriadau ers 2009/2010 (o ychydig o dan 4,000 i ychydig dros 1,000) 
ond mae’r gyfradd gwblhau mewn canran ar gyfer yr atgyfeiriadau hyn hefyd wedi lleihau (o 
uchafbwynt o 29 y cant yn 2011/2012 i 16 y cant yn 2019/2020).   

 
Ffigur 27: Rhesymau dros adael triniaeth camddefnyddio sylweddau arbenigol  

 

 
Ffigur 28: Cyfran yr atgyfeiriadau prawf wnaeth lwyddo i gwblhau triniaeth camddefnyddio 
sylweddau arbenigol  
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