
 

 

 
 

 
 

 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cynllun Gweithredu: CEM BRYNBUGA a CEM a STI PRESCOED 
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CYFLWYNIAD 

 

 

Mae Arolygiaeth Carchardai Ei Mawrhydi (HMIP) yn arolygiaeth annibynnol sy’n craffu ar yr amodau ar gyfer carcharorion a sut y cânt eu trin.  Maent 

yn adrodd eu canfyddiadau am garchardai a Sefydliadau Troseddwyr Ifanc ar draws Cymru a Lloegr i'r Weinyddiaeth Cyfiawnder (MOJ) a 

Gwasanaeth Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi (HMPPS).   Wrth ymateb i'r adroddiad, mae gofyn i HMPPS / MOJ ddrafftio cynllun gweithredu cadarn 

ac amserol er mwyn rhoi sylw i'r argymhellion.  Mae'r cynllun gweithredu yn cadarnhau a gytunir â'r argymhellion, a gytunir â nhw'n rhannol neu a oes 

diffyg cytundeb yn eu cylch (gweler y categoriadau isod).  Pan gytunir ar argymhelliad neu pan gytunir ar argymhelliad yn rhannol, bydd y cynllun 

gweithredu yn cynnig camau a gweithredoedd penodol er mwyn rhoi sylw i'r rhain.  Mae gweithredoedd yn glir, yn fesuradwy, yn gyraeddadwy ac yn 

berthnasol, a nodir perchennog pob cam a'r amserlen ar ei gyfer mewn ffordd glir.  Anfonir cynlluniau gweithredu at HMIP ac fe'u cyhoeddir ar 

gyfleuster Chwilio am Garchar HMPPS ar y we.  Yn ogystal, caiff y cynnydd a gaiff ei sicrhau yn erbyn gweithredu a chyflawni'r cynlluniau gweithredu 

ei fonitro, ac adroddir amdano. 

 

Term  Diffiniad  Sylw ychwanegol 

Cytunwyd Cytunir â'r holl argymhelliad, mae modd 
ei gyflawni ac mae'n fforddiadwy. 

Dylai'r ymateb esbonio mewn ffordd glir sut y cyflawnir yr argymhelliad, 
ynghyd ag amserlenni.  Dylai'r camau gweithredu fod mor CAMPUS 
(cyraeddadwy, amserol, mesuradwy, penodol, uchelgeisiol, synhwyrol) 
ag y  bo modd.  Dylai'r camau gweithredu fod yn ddigon penodol er 
mwyn gallu olrhain y cynnydd yn eu herbyn.   

Cytunwyd yn Rhannol 
 

Dim ond rhan o'r argymhelliad y cytunir 
ag ef, sy’n gyraeddadwy, yn fforddiadwy 
ac a gaiff ei weithredu. Gallai hyn fod 
oherwydd na allwn weithredu'r 
argymhelliad cyfan am resymau 
comisiynu, polisi, gweithredol neu 
fforddiadwyedd. 
   

Rhaid i'r ymateb nodi mewn ffordd glir pa ran o'r argymhelliad a 
weithredir, ynghyd â chamau gweithredu CAMPUS, a chynnydd a gaiff 
ei olrhain. Rhaid bod esboniad o'r rheswm pam na allwn gytuno ar yr 
argymhelliad yn llawn – rhaid i hyn nodi'n glir a yw o ganlyniad i 
resymau comisiynu, polisi, gweithredol neu fforddiadwyedd. 

Nas Cytunwyd Ni chytunir â'r argymhelliad ac ni chaiff 
ei weithredu. Efallai bod hyn oherwydd 
rhesymau comisiynu, polisi, rhesymau 
gweithredol neu fforddiadwyedd. 
 

Rhaid i'r ymateb nodi'n glir pam ein bod wedi gwneud y dewis hwn.  
Rhaid bod esboniad o'r rheswm pam na allwn gytuno ar yr argymhelliad 
– rhaid i hyn nodi'n glir a yw o ganlyniad i resymau comisiynu, polisi, 
rhesymau gweithredol neu fforddiadwyedd. 



 

 

 

 
CYNLLUN GWEITHREDU – ADRODDIAD HMCIP 
SEFYDLIAD: CEM BRYNBUGA a CEM a STI PRESCOED                                                             

 

1. 
Rhif 
yr 
arg. 

2 
Argymhelliad  

3. 
Cytunwyd / 
Cytunwyd 
yn Rhannol 
/ Nas 
Cytunwyd 

4. 
Ymateb 
Camau a Gymerwyd / Cynlluniwyd  

5. 
Swyddogaeth sy’n 
Gyfrifol / 
Arweinydd Polisi 

6.  
Dyddiad 
Targed 

 Prif argymhellion i’r llywodraethwr      

5.1 Dylai’r carchardai wella rheoli 
ansawdd mewn addysg a sgiliau i 
sicrhau bod gwerthusiadau’n 
canolbwyntio ar gyflawniad a 
chynnydd carcharorion, ac yn seiliedig 
ar dystiolaeth o lygad y ffynnon a 
dadansoddi data.(S44) 
 

Cytunwyd Bydd y carchar yn cyflwyno dull diwygiedig a gwell o reoli ansawdd yn 
dilyn adolygiad o Ddysgu a Sgiliau a gynhaliwyd ar lefel ranbarthol. Bydd 
y dull hwn yn cynnwys cyflawniad, cynnydd a chymwysterau 
carcharorion yn ffurfiol fel elfen o’r holl asesiadau a gwerthusiadau. Bydd 
y gwerthusiadau’n canolbwyntio ar ddata cadarn ac amserol yn ogystal â 
thystiolaeth o lygad y ffynnon a phrofiadau.  

Cyfarwyddwr Grŵp 
Carchardai 

Medi 2018 

5.2 Dylid gwella trosolwg o waith rheoli 
troseddwyr ym Mrynbuga i sicrhau 
bod dynion yn derbyn cefnogaeth 
effeithiol i leihau eu risg o niwed, a 
gwneud cynnydd tuag at ryddhau. 
(S46) 

Cytunwyd  
 

Mae Pennaeth Rheoli Troseddwyr Brynbuga wedi ymrwymo i sicrhau 
bod troseddwyr yn CEM Brynbuga yn derbyn cefnogaeth a chyfarwyddyd 
effeithiol drwy broses Rheoli Troseddwyr gynhwysfawr a thrylwyr.  
 
Bydd CEM Brynbuga yn gweithredu model newydd, sef Rheoli 
Troseddwyr yn y Ddalfa (OMiC), er mwyn sicrhau bod pob carcharor yn 
cael cefnogaeth ddigonol gan ei Reolwr Troseddwyr a chefnogaeth 
Gweithiwr Allweddol gan Swyddog Carchar. Bydd y model OMiC yn 
sicrhau bod yr adnodd Rheoli Troseddwyr yn ddigonol er mwyn cyflawni’r 
amcanion hyn, gan gynnwys cyflwyno rôl newydd ar gyfer Rheoli 
Troseddwyr yn y Carchar a fydd yn cael ei chyflawni gan staff y carchar a 
staff prawf. 
 
Mae’r carchar yn cyflwyno elfennau rheoli achosion y model hwn yn 
gyflym. Bydd gan y carchar saith Swyddog Carchar ychwanegol a dau 
Reolwr Dalfa i gefnogi elfennau cefnogaeth Gweithiwr Allweddol y model, 
ac Uwch Swyddog Prawf i ddarparu trosolwg penodol gan arbenigwyr i 
waith Rheoli Troseddwyr. 
 
Mae anghenion cynnydd carcharorion yn cael eu nodi yn y cyfweliad 
Noson Gyntaf / Cynefino gyda Swyddogion Cynefino ac unwaith eto 
gyda’u Goruchwyliwr Troseddwyr yn ystod cyfweliad cynefino’r Uned 

Llywodraethwr 
 
 
 
Cyfarwyddwr Grŵp 
Carchardai 

Medi 2018 
 
 
Medi 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Rheoli Troseddwyr. Mae’r Atgyfeiriadau’n cael eu gwneud i adrannau ac 
asiantaethau perthnasol. 
 
Mae gan bob carcharor nad yw’n cael ei reoli dan y model OMiC gynllun 
dedfryd, sy’n nodi anghenion adsefydlu sydd heb eu diwallu. Mae’r 
carcharorion sy’n mynd i’w ffenestr adsefydlu 12 wythnos yn cael eu nodi 
a’u trosglwyddo i garchar adsefydlu os yw hynny’n bosibl. Mae’r 
carcharorion nad ydynt yn gallu trosglwyddo i garchar adsefydlu 
(oherwydd ymrwymiad i raglenni, apwyntiadau meddygol, cymwysterau 
addysg ac yn y blaen) yn cael eu cyfeirio at asiantaethau er mwyn 
sicrhau bod eu hanghenion adsefydlu yn cael eu diwallu lle bo’n bosibl. 

5.3 Dylid datblygu strategaeth ar gyfer 
rheoli dynion nad ydynt yn gymwys i 
fynychu’r rhaglenni ymddygiad 
troseddol a gynigir ym Mrynbuga. 
(S47) 

Cytunwyd Bydd y Pennaeth Aildroseddu yn adolygu’r Strategaeth Lleihau 
Aildroseddu ac yn sicrhau bod y strategaeth hon yn cynnwys cynnig 
wedi’i ddiffinio’n glir i garcharorion nad ydynt yn gymwys ar gyfer y 
rhaglenni achrededig. Bydd y cynnig hwn yn ddibynnol ar anghenion 
unigol carcharorion a bydd yn nodi’r gefnogaeth y gallant ei disgwyl, er 
enghraifft; mynediad at wasanaethau cyffuriau, cefnogaeth dysgu a 
sgiliau, cyngor ar gyflogaeth a gyrfaoedd, cyngor ar reoli dyledion a 
gwasanaethau cefnogi teuluoedd. Bydd y Strategaeth yn cael ei 
hadolygu’n flynyddol er mwyn sicrhau bod y cynnig hwn yn dal yn 
berthnasol.  
 
Bydd targedau Cynllun Cynnydd pob carcharor yn cael eu rheoli drwy 
elfennau Gweithiwr Allweddol y model OMiC, a fydd yn cael ei weithredu. 
Mae’r model hwn yn sicrhau y bydd gan bob carcharor yn CEM 
Brynbuga Weithiwr Allweddol i osod targedau perthnasol ar gyfer ei 
ddedfryd a sicrhau bod carcharorion yn cymryd camau i leihau eu risg (er 
enghraifft cydymffurfio â’r drefn neu roi sylw i anghenion fel 
camddefnyddio sylweddau) hyd yn oed os nad ydynt yn gymwys ar gyfer 
rhaglenni ymddygiad troseddu achrededig. 

Llywodraethwr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cyfarwyddwr Grŵp 
Carchardai 

Medi 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medi 2018 

 Prif argymhelliad i Wasanaeth 
Carchardai a Phrawf EM 

    

5.4 Dylid adolygu’r meini prawf ar gyfer 
derbyn dynion â chollfarnau rhywiol 
ym Mhrescoed i sicrhau y gall dynion 
wneud cynnydd fel y cynlluniwyd. 
(S45) 

Cytunwyd yn 
Rhannol 

Ar hyn o bryd rhaid i’r carchar gydymffurfio â Chyfarwyddeb Weinidogol 
ar dderbyn dynion sydd wedi’u dyfarnu’n euog o droseddau rhyw yn 
CEM Prescoed. Gwnaethpwyd y Gyfarwyddeb hon gyda’r Ysgrifennydd 
Gwladol (John Reid, 2006), Paul Coggins a Gerry Sutcliffe 
(Gweinidogion Carchardai, 2006), Edwina Hart (Gweinidog dros 
Gyfiawnder Cymdeithasol, Llywodraeth Cynulliad Cymru), yr AS lleol 
(David Davies), HMPPS a chynrychiolwyr o’r gymuned leol.   
   
Mae adolygiad o’r meini prawf dyrannu ar draws y sefydliadau agored, 
gan gynnwys Prescoed, yn cael ei gynnal ar hyn o bryd. Bydd hyn yn 
pennu a yw’r cyfyngiadau sy’n bodoli ar hyn o bryd ar gyfer dynion sydd 

Cyfarwyddiaeth Carchardai 
a Rheoli Capasiti (PETP) 

Rhagfyr 2018 



 

 

wedi’u dyfarnu’n euog o droseddau rhyw yn dal yn briodol. Nid oes 
penderfyniadau wedi’u gwneud ynglŷn â chanlyniad yr adolygiad hwn.   

 Argymhellion     

 Rheoli ymddygiad     

5.5 Dylid ystyried ceisiadau ar gyfer 
statws uwch yn gyflym i alluogi 
carcharorion teilwng i fanteisio ar y 
breintiau lefel uwch. (1.17) 
 
 

Cytunwyd 
 
 
 
 

Mae’r Pennaeth Preswylio yn CEM/STI Prescoed wedi ymrwymo i 
gefnogi agwedd ddynamig ac ymatebol at y polisi Cymhellion a Breintiau 
a Enillwyd (IEP) ar y ddau safle. 
Yn CEM/STI Prescoed, mae’r weithdrefn wedi cael ei hadolygu’n drylwyr 
ac erbyn hyn mae ceisiadau’n cael eu hystyried o fewn tri diwrnod ar ôl 
iddynt gael eu cyflwyno i’r Rheolwr Dalfa Preswyl.  
 
Yn CEM Brynbuga, mae adolygiadau ar gyfer statws uwch erbyn hyn yn 
cael eu trefnu fel eu bod yn digwydd bob pythefnos, ac yn cael eu rheoli 
gan y Rheolwr Dalfa Preswyl. Mae’r amlder hwn yn caniatáu i bob achos 
gael ystyriaeth ddigonol wrth sicrhau bod troseddwyr yn clywed 
canlyniad cyn gynted ag y bo modd. 

Llywodraethwr 
 
 
 
 

Cwblhawyd 
 
 
 
 

5.6 Dylai rheolwyr sicrhau bod data’n cael 
ei gasglu a’i ddadansoddi ar draws 
pob agwedd o reoli ymddygiad i nodi 
unrhyw bryder lle bod angen 
gwaith.(1.22) 
 

Cytunwyd 
 
 
 
 
 
 
 

Mae’r Pennaeth Preswylio a Diogelwch yn CEM Brynbuga a CEM/STI 
Prescoed wedi ymrwymo i ddefnyddio dull cadarn a rhagweithiol o 
ddadansoddi a gweithredu ar sail data er mwyn sicrhau bod y ddau safle 
mor ddiogel, gweddus ac adsefydlol ag sy’n bosibl. 
 
Cynhelir cyfarfodydd Dalfa Ddiogelach yn chwarterol, ac maent yn 
ystyried data a gwybodaeth sy’n ymwneud â digwyddiadau treisgar, 
lefelau Cymhellion a Breintiau a Enillwyd (IEP), gwybodaeth am 
ddiogelwch sy’n ymwneud â materion ymddygiad a data dyfarniadau. 
Cyflwynir y data wedyn mewn tair rhan: 
 
1. Crynodeb gweithredol  
2. Casgliad ac Argymhellion  
3. Dadansoddiad o’r Data.   
 
Ychwanegir yr argymhellion at y Cynllun Gweithredu Dalfa Ddiogelach.  

Llywodraethwr Cwblhawyd ac 
yn parhau 
 
 

 Diogelwch     

5.7 Dylid noeth-chwilio carcharorion yn 
unig ar sail cudd-wybodaeth neu 
amheuaeth benodol.(1.29, 
argymhelliad wedi’i ailadrodd 1.46) 

Nas 
Cytunwyd 
CEM 
Brynbuga 
 
 
 
 
 
 

Mae PSI 07/2016 yn nodi fel a ganlyn: 
‘Visits: Male prisoners must routinely be given a Level A rub-down 
search and hand-held metal detector scan following visits. In addition, a 
percentage [10%] of male prisoners selected at random must be full 
searched following visits, at a level agreed as part of local searching 
strategies.’  
 
Yn CEM Brynbuga, mae’r unig ychwanegiadau at y 10% o’r carcharorion 
sy’n cael eu chwilio yn dilyn ymweliadau yn unol â’r PSI yn digwydd o 
ganlyniad i gudd-wybodaeth benodol sy’n berthnasol i reoli’r risg mewn 

Cyfarwyddwr Gweithredol 
Diogelwch, Trefn a 
Gwrthderfysgaeth  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Cytunwyd 
CEM/STI 
Prescoed 

ymweliadau. Ar gyfer chwiliadau cell, dim ond ar sail cudd-wybodaeth y 
mae carcharorion yn cael eu noeth-chwilio.  
 
Dim ond yn dilyn cudd-wybodaeth a dderbyniwyd fel rhan o’r Strategaeth 
Diogelwch Lleol y bydd carcharorion yn CEM/STI Prescoed yn cael eu 
noeth-chwilio. 

 
 
Cwblhawyd 

 Diogelu      

5.8 Dylid gwella rheolaeth strategol 
hunanladdiad a hunan-niwed a dylid 
canolbwyntio ar ddadansoddi data a 
deall gwahanol anghenion dynion 
ymhob safle.(1.36) 
 

Cytunwyd Mae’r Pennaeth Preswylio a Diogelwch yn dod â thîm amlddisgyblaethol 
at ei gilydd mewn cyfarfod Dalfa Ddiogelach chwarterol. Mae’r tîm yn 
sicrhau bod yr holl ddata hunan-niweidio a data cysylltiedig yn cael eu 
dadansoddi. Yn dilyn hyn, cyflwynir y data sydd wedi cael eu dadansoddi 
mewn tair rhan: 
 
1. Crynodeb gweithredol  
2. Casgliad ac Argymhellion  
3. Dadansoddiad o’r Data 
 
Ychwanegir yr argymhellion at y Cynllun Gweithredu Dalfa Ddiogelach. 
Mae’r camau gweithredu hyn sy’n cael eu hychwanegu at y cynllun yn 
cael eu dyrannu i Reolwr cyfrifol, mae ganddynt gyfyngiadau amser ac 
maent yn cael eu monitro gan y Pennaeth Dalfa Ddiogelach.   

Llywodraethwr Cwblhawyd ac 
yn parhau 

5.9 Dylid gwirio ac ail-gyflenwi offer 
argyfwng yng ngharchar Brynbuga’n 
rheolaidd. (1.37) 
 

Cytunwyd Mae pob un o’r diffibrilwyr yn CEM Brynbuga yn gyfredol erbyn hyn. 
 
Mae’r cyfrifoldeb ffurfiol am ailstocio yn nwylo’r Ganolfan Pobl er mwyn 
sicrhau dull cyson o gynnal a chadw offer argyfwng. O ddydd i ddydd, 
mae gwiriad offer argyfwng wedi cael ei gynnwys yn ffurfiol erbyn hyn fel 
rhan o ddyletswyddau Swyddog y Dydd. Cefnogir hyn ymhellach wedyn 
gan wiriad Iechyd a Diogelwch misol gan y rheolwyr. 
 
Fel mesur ychwanegol mae’r unedau newydd yn hunan-wirio yn 
awtomatig bob 24 awr ac mae larwm uchel yn canu os oes angen. Yna 
bydd y Swyddog Cymorth Gweinyddol Preswyl yn ymateb i’r rhybudd 
hwnnw ac yn cymryd camau priodol yn unol â chyfarwyddyd yr Uned.   

Llywodraethwr Cwblhawyd 

5.10 Dylid gweithredu prosesau ffurfiol i 
ddiogelu oedolyn sydd mewn perygl a 
dylid hyfforddi staff i nodi risgiau a 
gwneud atgyfeiriadau priodol. (1.40) 
 

Cytunwyd Bydd CEM Brynbuga a CEM/STI Prescoed yn sicrhau bod pob aelod o’r 
staff yn deall ei gyfrifoldebau diogelu ac yn meddu ar y sgiliau a’r hyder 
i’w cyflawni. 
 
Cafodd y polisi Diogelu Oedolion ei ailgyhoeddi yn Ionawr 2018 ac erbyn 
hyn mae Panel Diogelu’r sefydliad yn cyfarfod yn chwarterol i adolygu 
risgiau a nodwyd. 
 
Erbyn hyn mae gan staff Dalfa Ddiogelach a staff Cymorth Gweinyddol 
Preswyl gyfrifon hyfforddiant gyda Bwrdd Diogelu De-ddwyrain Cymru. 

Llywodraethwr  
 
 
 
Cwblhawyd 
 
 
 
Cwblhawyd ac 
yn parhau 



 

 

Hyd yn hyn, maent wedi dilyn hyfforddiant mewn Rheolaeth drwy 
Orfodaeth, Trais Domestig a Rhywiol a gweithdrefnau Diogelu Plant. 
 
Ar y cyd â’r Bwrdd Diogelu bydd y carchar yn cyflwyno hyfforddiant 
pwrpasol mewn Diogelu Plant ac Oedolion i bob aelod o’r staff sy’n dod i 
gysylltiad uniongyrchol â charcharorion. Bydd yr hyfforddiant hwn yn 
canolbwyntio’n benodol ar adnabod a chyfeirio. 

 
 
 
Rhagfyr 2018 

 Cydraddoldeb, amrywiaeth a chred     

5.11 Dylid cyhoeddi proses y DIRF. Dylid 
ymchwilio DIRFs yn drylwyr a sicrhau 
ansawdd ymatebion. (2.23) 
 

Cytunwyd Mae CEM Brynbuga a CEM/STI Prescoed wedi ymrwymo i sicrhau bod 
unrhyw faterion cydraddoldeb, amrywiaeth a chred yn cael eu nodi’n 
gadarn a’u datrys drwy system y Ffurflen Adrodd am Ddigwyddiadau 
Gwahaniaethu (DIRF). 
 
Cyhoeddwyd Hysbysiad i Garcharorion a Hysbysiad i Staff yn amlinellu 
gweithdrefnau adrodd DIRF yn Chwefror 2018. Mae’r broses hefyd yn 
cael ei chyhoeddi nawr ar yr Hysbysfyrddau cydraddoldeb lle mae’n 
hawdd i staff a charcharorion eu gweld. Mae carcharorion hefyd yn cael 
eu hatgoffa o’r broses DIRF ac yn cael eu hannog i’w defnyddio drwy 
Fforymau Carcharorion rheolaidd y carchardai.  
 
Mae proses Sicrhau Ansawdd wedi’i sefydlu erbyn hyn ar gyfer DIRFs 
sy’n cael eu cyflwyno. Mae’r gwaith hwn yn cael ei wneud gan y 
Pennaeth Preswylio a Diogelwch ar ôl cwblhau’r ymchwiliad a gwneir 
cofnod ar bob DIRF. Mae rhagor o waith sicrhau ansawdd ar gyfer pob 
DIRF yn cael ei wneud wedyn yn y Cyfarfod Cydraddoldeb chwarterol.  

Llywodraethwr Cwblhawyd 
 

5.12 Dylid defnyddio fforymau rheolaidd 
gyda dynion duon a lleiafrifoedd 
ethnig, teithwyr a charcharorion sy’n 
wladolion tramor i nodi eu hanghenion 
a’u pryderon a datblygu 
gwasanaethau priodol. (2.37) 
 

Cytunwyd Mae fforymau cydraddoldeb rheolaidd wedi cael eu sefydlu yn CEM 
Brynbuga a CEM/STI Prescoed er mwyn ymgysylltu â charcharorion yn y 
ddalfa ar draws yr holl nodweddion gwarchodedig, rhoi sylw i 
ganfyddiadau a mynd i’r afael â materion sy’n effeithio ar y berthynas 
rhwng staff a charcharorion. Mae unrhyw sylwadau sy’n cael eu gwneud 
mewn cysylltiad ag asesu carcharorion sydd â nodweddion 
gwarchodedig yn cael eu diffinio’n glir. Mae’r manylion yn cynnwys 
dyddiadau ac amseroedd cyfarfodydd ac mae canlyniadau gweladwy’n 
cael eu nodi. Mae agenda a chylch gorchwyl y fforymau hyn hefyd yn 
adlewyrchu argymhellion Adolygiad Lammy o gynrychiolaeth Pobl 
Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig yn y System Cyfiawnder 
Troseddol. Mae nifer dda’n dod i’r cyfarfodydd hyn.  
 
Mae’r cyfarfodydd yn ymddangos ar Restr Cyfarfodydd a gwahoddir yr 
holl randdeiliaid perthnasol, gan gynnwys y Bwrdd Monitro Annibynnol. 

Llywodraethwr Cwblhawyd 

 Iechyd, lles a gofal cymdeithasol     

  5.13 Ni ddylai fod rhaid i garcharorion aros 
y tu allan i’r adran iechyd ym 

Cytunwyd yn 
Rhannol 

Bydd y Pennaeth Preswylio a Diogelwch yn sicrhau bod y defnydd o’r 
ystafell aros yn CEM Brynbuga mor effeithiol ag sy’n bosibl, gan 

Llywodraethwr Mai 2018 



 

 

Mrynbuga ar adegau prysur yn ystod 
tywydd garw. (2.52)   
 

gydnabod cyfyngiadau’r safle. 
 
Cytunir yn rhannol â’r argymhelliad hwn gan nad oes llawer o le y tu 
mewn i’r adran gofal iechyd. Fodd bynnag, er mwyn ategu’r ddarpariaeth 
bresennol, mae canopi pwrpasol wedi’i archebu a bydd yn cael ei osod 
wrth fynedfa’r Uned Gofal Iechyd. Bydd y canopi hwn yn sicrhau bod gan 
unrhyw un sy’n aros am Ofal Iechyd yn CEM Brynbuga le i gysgodi rhag 
tywydd garw.   

5.14 Dylai carcharorion fod yn gallu codi 
cwynion a phryderon iechyd drwy 
system glir, gyfrinachol ac sy’n cael ei 
deall yn dda. (2.53) 
 

Cytunwyd Bydd CEM Brynbuga a CEM/STI Prescoed yn gweithio gyda Bwrdd 
Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan er mwyn sicrhau bod cwynion a 
phryderon yn cael eu rheoli’n dda ac yn cael eu trin yn gyfrinachol ac yn 
effeithiol. Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan sy’n gyfrifol am 
ddarparu gofal iechyd yn y carchar. 
 
Bydd gwybodaeth ynglŷn â sut y bydd carcharorion yn gallu mynegi 
pryder ynglŷn â’u hiechyd yn gyfrinachol yn cael ei chynnwys mewn 
taflen wybodaeth newydd am ofal iechyd. Bydd y daflen hon yn nodi y 
dylai carcharorion gyflwyno unrhyw bryderon ynglŷn â gofal iechyd yn 
llafar neu yn ysgrifenedig i’r Pennaeth Gofal Iechyd i ddechrau. Bydd y 
pryderon a’r ymatebion hyn yn cael eu cofnodi mewn cronfa ddata gofal 
iechyd. Yna bydd pob cwyn ac ymateb yn cael eu huwchgyfeirio ac yn 
cael eu hadolygu’n fisol drwy’r Bwrdd Ansawdd a Diogelwch Cleifion ym 
Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan er mwyn cydymffurfio â’r 
trefniadau ar gyfer ymdrin â phryderon, cwynion a digwyddiadau. Mae 
copïau o daflen ‘Gweithio i Wella’ Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan 
ar gael i’r carcharorion hefyd ym man aros y Ganolfan Gofal Iechyd. 

Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Aneurin Bevan / 
Llywodraethwr 

Mehefin 2018 

5.15 Dylid nodi cleifion ag anghenion 
iechyd cymhleth a bod ganddynt 
gynllun gofal a oruchwylir gan 
gydlynydd gofal. (2.62) 
 

Cytunwyd Bydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn sicrhau bod cleifion sydd 
ag anghenion iechyd cymhleth yn derbyn cymorth iechyd digonol sy’n 
cael ei ddarparu drwy gynllun gofal cynhwysfawr wedi’i gydlynu’n dda. 
 
Erbyn hyn mae gan y tîm Gofal Iechyd nyrsys cofrestredig sy’n 
gweithredu fel Cydlynwyr Gofal i’r carcharorion hynny sydd ag anghenion 
iechyd cymhleth. Drwy gyfarfod achos amlddisgyblaethol sydd â statws 
mwy ffurfiol, bydd cleifion sydd ag anghenion cymhleth yn cael eu 
dyrannu i’r Cydlynydd Gofal mwyaf priodol, a fydd yn gyfrifol am 
ddatblygu cynllun gofal yr unigolyn.  

Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Aneurin Bevan 

Cwblhawyd 

5.16 Dylai cleifion sydd angen cefnogaeth 
iechyd meddwl barhaus dderbyn 
asesiadau sydd wedi’u cofnodi’n glir a 
chynlluniau gofal a lunnir gyda’r 
carcharor, sydd wedi eu nodi’n fanwl 
yn eu cofnodion clinigol ac sy’n cael 
eu hadolygu’n rheolaidd. (2.76) 

Cytunwyd Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn sicrhau bod cleifion sydd 
ag anghenion iechyd meddwl parhaus yn derbyn asesiadau cadarn a 
chynlluniau gofal cynhwysfawr wedi’u llunio ar y cyd â’r carcharorion. 
 
Erbyn hyn mae 2 Nyrs Gwasanaeth Seiciatreg Fforensig Gofal Sylfaenol 
/ Cydlynydd Gofal yn sicrhau bod asesiadau a chynlluniau gofal yn cael 
eu cynnwys yng nghofnod electronig y cleifion ac yn cael eu hadolygu’n 

Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Aneurin Bevan 

Cwblhawyd 



 

 

chwarterol ar y cyd â’r claf. 

5.17 Dylai systemau cadarn sicrhau bod 
cleifion yn derbyn yr holl wiriadau 
iechyd corfforol sy’n gysylltiedig â’u 
cyflwr a’u meddyginiaeth ar 
bresgripsiwn. (2.77) 

Cytunwyd Mae’r Nyrsys Gwasanaeth Seiciatreg Fforensig Gofal Sylfaenol, mewn 
cyswllt agos â Meddygon Teulu, Seiciatryddion a Fferyllwyr, bellach yn 
sicrhau bod carcharorion sydd ag anghenion iechyd meddwl yn cael 
archwiliad corfforol trylwyr ac adolygiad rheolaidd. 

Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Aneurin Bevan 

Cwblhawyd 

5.18 Dylai’r strategaeth gyffuriau ac alcohol 
adlewyrchu’n eglur y gwahanol 
boblogaethau ymhob carchar a chael 
eu hysbysu gan asesiad anghenion 
cyfredol. Dylai gweithrediad y 
strategaeth gael ei yrru gan gynllun 
gweithredu dynamig sy’n cael ei 
adolygu’n rheolaidd yn y cyfarfod 
pwyllgor cyffuriau ac alcohol. (2.84) 
   

Cytunwyd Mae’r Pennaeth Lleihau Aildroseddu yn CEM Brynbuga ac yn CEM/STI 
Prescoed wedi datblygu dull trylwyr a chynhwysfawr o roi sylw i gyflenwi 
cyffuriau a’r galw amdanynt, gweithio gydag ystod amrywiol o bartneriaid 
a chefnogi dull gweithredu cyfannol ar draws y gwasanaeth carchardai a 
phrawf. Mae hyn yn rhan o ddull gweithredu strategol rhanbarthol 
cyffredinol ar gyfer mynd i’r afael â chamddefnyddio sylweddau. 
 
Mae dadansoddiad o anghenion wedi’i gwblhau ac mae tystiolaeth o hyn 
wedi bod yn sail i’r strategaeth a’r cynllun gweithredu. Mae gan y ddau 
safle fesurau lleihau cyflenwad unigol sy’n diwallu anghenion gwahanol 
pob sefydliad. Bydd y cynllun gweithredu ar gyfer ysgogi newid mewn 
cysylltiad â’r strategaeth yn cael ei adolygu’n fisol er mwyn sicrhau ei fod 
yn berthnasol ac yn effeithiol bob amser. 

Llywodraethwr Cwblhawyd 

5.19 Dylai carcharorion allu cael mynediad 
hawdd at gyngor fferyllydd a chlinigau 
fel sy'n bosib yn y gymuned, e.e. 
adolygiadau o'u meddyginiaeth. (2.91) 
 

Cytunwyd Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan wedi dechrau sesiynau 
wyneb yn wyneb bob pythefnos gyda’r Fferyllydd Arweiniol ar gyfer y 
carchar er mwyn darparu mynediad teg yn CEM Brynbuga. Mae’r 
sesiynau hyn wedi cael derbyniad da ac maent wedi rhoi cyfle i adolygu 
triniaeth a chydymffurfiad. 
 
Mae sesiynau wyneb yn wyneb gyda fferyllydd yn cael eu cynnal bob 
pythefnos erbyn hyn. Mae’r carchar hefyd wedi gweithredu sesiynau bob 
pythefnos er mwyn adolygu rheoli poen gyda’r fferyllydd a nyrs.  

Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Aneurin Bevan / 
Llywodraethwr 

Cwblhawyd 
 
 
 

5.20 Dylai carcharorion allu cael gafael yn 
hawdd ar feddyginiaeth dros y 
cownter ar gyfer anafiadau bychain a 
salwch nad yw'n ddifrifol, yn cynnwys 
gwasanaeth tu allan i oriau. (2.92) 
 

Cytunwyd Mae CEM Brynbuga a CEM/STI Prescoed yn gweithio gyda Bwrdd 
Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan er mwyn sicrhau bod pob carcharor yn y 
carchar yn cael mynediad digonol at feddyginiaeth dros y cownter. 
 
Mae peiriannau gwerthu wedi cael eu harchebu er mwyn darparu 
mynediad y tu allan i oriau at feddyginiaeth lleddfu poen dros y cownter, 
er enghraifft paracetamol.  

Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Aneurin Bevan / 
Llywodraethwr 

Mehefin 2018 

5.21 Dylai carcharorion allu cael gafael ar 
apwyntiadau deintyddol arferol ym 
Mrynbuga o fewn chwe wythnos ac 
ym Mhrescoed o fewn amseroedd 
aros sy'n gyfatebol â'r rhai yn y 
gymuned. (2.95) 
 

Cytunwyd Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan sy’n gyfrifol am ddarparu 
gwasanaethau deintyddol ac mae’n sicrhau bod carcharorion yn CEM 
Brynbuga a CEM/STI Prescoed yn cael mynediad digonol, sy’n cyfateb i’r 
hyn sydd ar gael yn y gymuned, at apwyntiadau deintyddol arferol. 
 
Mae’r ddarpariaeth gwasanaethau deintyddol ar y ddau safle wedi cael ei 
hadolygu ac erbyn hyn mae ‘Time for Teeth’ yn darparu tri sesiwn i CEM 
Brynbuga ac un sesiwn i CEM/STI Prescoed bob wythnos. Cynhelir y 

Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Aneurin Bevan 

Cwblhawyd 



 

 

sesiynau hyn yn yr ystafelloedd clinigol yng Nghanolfan Gofal Iechyd 
CEM Brynbuga. Mae’r cleifion ar y ddau safle’n cael eu brysbennu ar hyn 
o bryd er mwyn nodi blaenoriaethau, ac mae cleifion wedi dechrau cael 
triniaeth ar y ddau safle. Mae’r amseroedd aros yn cael eu cofnodi a’u 
monitro’n chwarterol drwy gyfarfodydd y Bwrdd Partneriaeth. 

 Addysg, sgiliau a gweithgareddau 
gwaith 

    

5.22 Dylai'r carchar sicrhau bod athrawon 
yn cael eu neilltuo i feysydd sy'n 
gwneud y mwyaf o'u harbenigedd 
arbenigol. (3.31) 

Cytunwyd Bydd y Pennaeth Dysgu a Sgiliau yn arwain adolygiad o gymwysterau, 
profiad ac arbenigedd staff a fydd yn cynyddu gwerth y tîm addysgu ar y 
ddau safle ac yn sicrhau bod staff yn cael eu dyrannu’n ddeallus er 
mwyn sicrhau eu bod yn defnyddio eu sgiliau arbenigol. Bydd yr 
adroddiad hwn yn cael ei gyflwyno i’r Llywodraethwr a chydweithwyr 
rhanbarthol i gael ei gymeradwyo’n ffurfiol. 

Llywodraethwr Mai 2018 

5.23 Dylai'r carchar wella'r cynlluniau 
dysgu unigol. (3.43) 
 

Cytunwyd Bydd CEM Brynbuga a CEM/STI Prescoed yn sicrhau bod gan bob 
carcharor sydd mewn addysg yn y carchar gynllun dysgu unigol. Erbyn 
hyn mae targedau cynlluniau dysgu unigol yn cael eu rhannu’n 
ddeilliannau penodol ar gyfer pob unigolyn.  
 
Bydd y Pennaeth Dysgu a Sgiliau yn cysylltu â cholegau sydd wedi cael 
eu hargymell gan Estyn er mwyn sicrhau bod cynlluniau dysgu unigol yn 
adlewyrchu’r ymarfer gorau. 

Llywodraethwr Medi 2018 

 Plant a theuluoedd a chyswllt â’r 
byd y tu allan 

    

5.24 Dylid gwella cyfleusterau ymweld 
carchar Brynbuga. (4.8) 
 

Cytunwyd yn 
Rhannol 

Mae’r Pennaeth Preswylio a Diogelwch yn CEM Brynbuga wedi 
ymrwymo i ddarparu amgylchedd ymweliadau sy’n hwyluso adsefydlu ac 
sy’n cefnogi cyswllt ystyrlon ag aelodau o’r teulu a phobl eraill o bwys.  
 
Cytunir yn rhannol â’r argymhelliad hwn gan nad oes llawer o le yn y 
man ymweliadau. Er hyn, mae gwaith amrywiol wedi’i wneud er mwyn 
gwella’r amgylchedd, gan gynnwys adolygiad o’r ardal luniaeth, cyflwyno 
cyfleuster prydau poeth ac addurniadau newydd. 

Llywodraethwr Cwblhawyd 

5.25 Dylai'r carchardai ymgynghori ag 
ymwelwyr i weld pa gefnogaeth 
ymarferol y gellid ei chynnig i'w helpu i 
gyrraedd y carchardai. (4.9) 
 

Cytunwyd Mae PSI 16/2011 – Darparu Ymweliadau a Gwasanaethau i Ymwelwyr 
yn nodi bod rhaid i’r Uwch Reolwr sy’n gyfrifol am neilltuo ymweliadau 
fonitro ac adolygu’r gwasanaeth drwy broses adolygu flynyddol ffurfiol, 
gan gynnwys adborth gan ymwelwyr cymdeithasol a phroffesiynol.   
 
Cynhelir arolwg blynyddol ar bob safle i ganfod unrhyw broblemau y 
gallai ymwelwyr fod yn eu cael. Bydd y carchar hefyd yn sicrhau bod y 
Cynllun Ymweliadau Carchar â Chymorth yn cael ei hysbysebu’n dda i 
bob carcharor a’u hymwelwyr drwy bosteri, taflenni ac yn y blaen. 
 
Yn CEM/STI Prescoed, cynhaliwyd arolwg o anghenion trafnidiaeth 
ymwelwyr. Mae canlyniadau’r arolwg yn cael eu dadansoddi a byddant 

Cyfarwyddwr, Polisi 
Adfywio Carchardai, Y 
Weinyddiaeth Cyfiawnder  
 
 
Llywodraethwr 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Medi 2018 
 
 
 
 
 
 



 

 

yn arwain at gynllun gweithredu ffurfiol. Mae logisteg ac ymarferoldeb 
cyflenwi gwasanaeth bws mini gwennol ar y diwrnodau priodol yn cael eu 
hymchwilio, ond bydd angen cyfiawnhau’r angen am wasanaeth. 

  
 

 Lleihau risg, adsefydlu a chynnydd     

5.26 Dylid ymgymryd â dadansoddiadau 
anghenion mwy cynhwysfawr o'r 
boblogaeth yn y ddau garchar a'u 
defnyddio i hysbysu strategaeth 
benodol ar gyfer lleihau troseddu. 
(4.27) 
 

Cytunwyd Mae’r Pennaeth Lleihau Aildroseddu’n cytuno’n llwyr â’r argymhelliad 
hwn. Yn dilyn yr arolygiad cwblhawyd dadansoddiad llawn a 
chynhwysfawr o’r anghenion yn CEM Brynbuga a CEM/STI Prescoed yn 
Nhachwedd 2017. Roedd yr arolygiad hwn yn sail i strategaeth Lleihau 
Aildroseddu’r ddau sefydliad. Bydd y dadansoddiad o anghenion yn cael 
ei gwblhau’n flynyddol er mwyn sicrhau bod y carchar yn dal i ddefnyddio 
dull perthnasol dros gyfnod. 

Llywodraethwr 
 

Cwblhawyd 

 Ymyriadau     

5.27 Dylai dynion yng ngharchar Brynbuga 
gael mynediad i Ganolfan Byd Gwaith 
gyda hawliadau budd-dal newydd i 
baratoi ar gyfer rhyddhau.(4.32) 

Cytunwyd Erbyn hyn mae’r Ganolfan Byd Gwaith yn dod i CEM Brynbuga un 
prynhawn yr wythnos, i gynnig cyngor ar gyflogaeth a mynediad at 
hawliadau budd-daliadau cyn i garcharor gael ei ryddhau. 

Llywodraethwr 
 

Cwblhawyd 

5.28 Dylid gwella'r broses wneud cais ar 
gyfer cyfrifon banc i ddynion o garchar 
Prescoed. (4.33) 
 

Cytunwyd yn 
Rhannol 

Mae ceisiadau’n cael eu gwrthod gan y Banc oherwydd amgylchiadau’r 
carcharor yn y cais, yn hytrach na’r broses ei hun. Mae’r sefydliad wedi 
cysylltu ag undebau credyd lleol a all ddarparu cardiau wedi’u rhagdalu 
sy’n golygu y bydd carcharorion yn cael mynediad at fudd-daliadau pan 
fyddant yn cael eu rhyddhau. Mae cyrsiau rheoli dyledion wedi cael eu 
cyflwyno yn CEM/STI Prescoed er mwyn gwella siawns carcharorion o 
gael ceisiadau llwyddiannus. 

Llywodraethwr Medi 2018 

 Cynllunio rhyddhau     

5.29 Dylid gwella casglu data yng 
ngharchar Prescoed fel y gellir 
gwerthuso effeithiolrwydd cynllunio 
rhyddhau CRC a dylid datblygu 
cysylltiadau rhwng y CRC a'r OMU i 
sicrhau bod risgiau'n cael eu rheoli'n 
briodol. (4.37) 
 

Cytunwyd Mae contract y Cwmni Adsefydlu Cymunedol (CRC) yn cyfeirio at y 
ddyletswydd i rannu data gyda’r Llywodraethwr. Gwahoddir y Cwmni i 
fynychu cyfarfod misol yr Uwch Dîm Rheoli lle bydd yn rhannu 
dangosfwrdd perfformiad ac esboniad o’r data, gan ddefnyddio fformat a 
ddatblygwyd ar ddechrau’r contract. Rheolir unrhyw bryderon ynglŷn â 
data perfformiad y Cwmni drwy gyfarfodydd cydgysylltu lleol ac, os oes 
angen, yn y Grŵp Integreiddio Gwasanaethau lleol. 
 
Bydd y data a dderbynnir gan gontractwr y Cwmni Adsefydlu Cymunedol 
hefyd yn cael eu hymgorffori yn y dadansoddiad o anghenion adsefydlu 
blynyddol. Bydd hyn yn ein galluogi i asesu pa mor effeithiol y mae’r 
trefniadau cynllunio rhyddhau yn cyflawni deilliannau priodol. 

 
Bydd y carchar yn sicrhau bod cysylltiadau’n cael eu cryfhau rhwng Uned 
Rheoli Troseddwyr CEM/STI Prescoed a’r Cwmni Adsefydlu Cymunedol 
er mwyn sicrhau bod risgiau’n cael eu rheoli’n effeithiol. Er mwyn 
cyflawni hyn, bydd dull gweithredu amlasiantaethol newydd ar gyfer 
cynllunio dedfrydau, a fydd yn cynnwys y Cwmni Adsefydlu Cymunedol, 

Llywodraethwr 
 
 
 
 
 
 
 
Llywodraethwr 
 
 
 
 
 
Llywodraethwr 

Cwblhawyd 
 
 
 
 
 
 
 
Hydref 2018 
 
 
 
 
 
Hydref 2018 



 

 

yn adolygu’r holl anghenion adsefydlu sy’n berthnasol i bob carcharor ar 
sail fframwaith ‘pasbort’ safonedig o anghenion a ffactorau risg. Mae’r 
pasbort yn cael ei dreialu ar hyn o bryd cyn cael ei weithredu’n llawn. 

 
 
 

Argymhellion 
Cytunwyd 24.5 
Cytunwyd yn 
Rhannol 

4 

Nas Cytunwyd 0.5 
Cyfanswm 29 

  
 
 
 
 
 


