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Mae Deddf Carchardai 1952 yn mynnu bod pob carchar yn cael ei fonitro gan Fwrdd Annibynnol
sy'n cael ei benodi gan yr Ysgrifennydd Gwladol o blith aelodau’r gymuned lle mae’r carchar
neu’r ganolfan wedi’i leoli.
Mae’r Bwrdd yn gyfrifol yn benodol am y canlynol:
(1) ei fodloni ei hun fod y rhai sydd yn y carchar yn cael eu trin yn drugarog a chyfiawn a bod
rhaglenni amrywiol a digonol ar gael i'w paratoi ar gyfer eu rhyddhau.
(2) rhoi gwybod yn brydlon i'r Ysgrifennydd Gwladol, neu unrhyw swyddog sydd ag awdurdod
dirprwyedig fel y mae’n ei farnu’n briodol, am unrhyw bryder sydd ganddo.
(3) rhoi adroddiad blynyddol i'r Ysgrifennydd Gwladol ynglŷn â pha mor dda y mae’r
carchar wedi bodloni'r safonau a'r gofynion sydd arno a pha effaith mae'r rhain yn ei
chael ar y rhai sydd yn y carchar.
Er mwyn galluogi'r Bwrdd i gyflawni'r dyletswyddau hyn yn effeithiol, mae gan ei aelodau hawl
mynediad at bob carcharor a phob rhan o'r carchar a hefyd at gofnodion y carchar.
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1. Crynodeb Gweithredol
Y Prif Ddyfarniadau
• Mae’r Bwrdd yn credu bod yr adroddiad hwn yn cadarnhau ein canfyddiadau fod
carcharorion yng Ngharchar Ei Mawrhydi a Sefydliad Troseddwyr Ifanc y Parc yn
cael eu trin yn deg.
• Mae holl arsylwadau'r Bwrdd yn cadarnhau bod y carcharorion yn cael eu trin yn
drugarog.
• Gall y Bwrdd gadarnhau bod amrywiaeth eang a chynyddol y gweithgareddau yn
galluogi'r carcharorion i gael eu paratoi’n dda ar gyfer eu rhyddhau.
Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno canfyddiadau’r Bwrdd Monitro Annibynnol yng Ngharchar Ei
Mawrhydi a Sefydliad Troseddwyr Ifanc y Parc rhwng Mawrth 2018 a Chwefror 2019. Mae’r
canfyddiadau hyn yn seiliedig ar arsylwadau, craffu ar gofnodion a data, mynychu rhai
cyfarfodydd yn y carchar, cyfarfod â charcharorion, staff a rheolwyr a cheisiadau'r carcharorion.
Mae’r Bwrdd yn dal yn bryderus ynghylch lefel y digwyddiadau treisgar, y camddefnydd o
sylweddau a’r achosion o hunan-niweidio a adroddir i ni o fis i fis. Fodd bynnag, rydym yn
ymwybodol iawn fod y rhain yn broblemau sy’n parhau mewn sefydliadau ledled Cymru a
Lloegr, a chredwn fod y problemau hyn yn parhau i gael blaenoriaeth uchel iawn gan reolwyr y
sefydliad hwn.
Mae maint y Bwrdd wedi bod yn fach drwy gydol y flwyddyn adrodd hon a dim ond saith aelod
oedd ar gael i ymgymryd â dyletswyddau rota wythnosol ac i wneud gwaith monitro cyffredinol
a chanolbwyntio ar feysydd o ddiddordeb arbennig. Mae hyn yn bendant wedi effeithio ar ein
gallu i arsylwi a monitro’r llu o agweddau ar fywyd yn y sefydliad mawr ac amrywiol hwn a’r
datblygiadau newydd a chadarnhaol yr ydym yn cael gwybod yn dda amdanynt. Mae rheolwyr a
staff fel ei gilydd yn barod i roi amser i ni drafod eu swydd a’r gwahanol fentrau a datblygiadau
sy'n digwydd, a’n gobaith, os gallwn ni gynyddu ein niferoedd dros y flwyddyn nesaf, yw
datblygu ein gweithgareddau monitro yn fwy effeithiol i’r amrywiaeth o raglenni newydd yr
ydym yn ymwybodol ohonynt.
Yn y cyd-destun hwn, rydym wedi blaenoriaethu'r ceisiadau a gawn gan garcharorion, a’n
cyfrifoldebau i feysydd arbennig y Ffenics, carcharu mwy diogel a’r uned pobl ifanc. Mae nifer y
ceisiadau wythnosol wedi gostwng yn fawr, ac yn anaml maent yn cyrraedd ffigyrau dwbl.
Rydym wedi cymryd y gostyngiad hwn o ddifrif, ac wedi trafod y rhesymau posibl dros hyn heb
unrhyw gasgliadau pendant.
Mae ansawdd a safon yr amgylchedd corfforol yn dal yn rhagorol yn gyffredinol, ac mae’r gwaith
cynnal a chadw ac ehangu yn y gerddi yn arbennig. Mae’r Bwrdd yn falch iawn o weld bod y
rhaglen gweithiwr allweddol wedi cael ei chyflwyno, ac mae’n cael ei rhoi ar waith yn gyflym yn
y sefydliad. Gobeithio y gallwn fonitro effaith hyn yn fanylach yn ystod y flwyddyn nesaf.
Maes arwyddocaol arall lle mae’r Bwrdd wedi gallu gweld rhagor o ddatblygiadau cadarnhaol
yw diogelwch a lleihau hunan-niweidio. Mae’r twf ym maint a sylfaen sgiliau’r tîm carcharu
mwy diogel yn galluogi dealltwriaeth ehangach o’r rhesymau dros hyn a’r ymyriadau sydd fwyaf
tebygol o gyflawni gwelliant.
Mae’r Bwrdd yn falch o weld y newidiadau cadarnhaol sydd wedi’u gwneud eleni gan y tîm gofal
iechyd er mwyn lleihau diffyg presenoldeb mewn apwyntiadau ac mae’n teimlo y gallwn
briodoli rhywfaint o’r gostyngiad yn nifer y ceisiadau i’r Bwrdd i'r newidiadau hyn.
Mae darparu amrywiaeth eang o waith a gweithgarwch pwrpasol yn parhau i dyfu ac mae'r
bwrlwm llon rydym yn dyst iddo’n rheolaidd yn ystod symud i ac o ddiwydiannau a lleoliadau
eraill yn dangos hyn.
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Mae'r Bwrdd yn parhau’n fodlon â’r ddarpariaeth o gefnogaeth ailsefydlu sy’n cael ei rhoi i'r holl
garcharorion ac yn rhagweld na ddylai newid darparwr effeithio ar hyn mewn unrhyw ffordd.
Argraff gyffredinol y Bwrdd yw bod CEM a STI Parc yn parhau’n sefydliad sy’n cael ei reoli’n dda
gydag ethos o ddatblygiad a gwelliant parhaus. Mae popeth rydym yn ei arsylwi a’i fonitro’n
dangos bod diogelwch carcharorion yn parhau’n hollbwysig,

3.

Disgrifiad o'r Carchar/Sefydliad Troseddwyr Ifanc

Mae CEM/STI Parc yn sefydliad lleol categori B a sefydliad troseddwyr ifanc gydag uned fechan i
bobl ifanc a'r canlynol wedi’i gytuno:
i)
ii)

llety sylfaen normal, ardystiedig o 1699 o oedolion ac oedolion ifanc o 1 Mawrth
2018 ymlaen
gallu gweithredol cyfredol o 1599 (gan gynnwys 64 o bobl ifanc).

Agorodd CEM a STI Parc ar 17eg Tachwedd 1997, a dyma’r unig garchar sy’n cael ei weithredu’n
breifat yng Nghymru. Mae’n cael ei reoli gan G4S Justice Services ar ran Gwasanaeth Carchardai
a Phrawf Ei Mawrhydi. Mae llawer o staff y carchar yn cael eu recriwtio o’r ardal leol.
Mae’r carchar wedi’i leoli ar gyrion Pen-y-bont ar Ogwr ond mae’n hawdd ei gyrraedd ar y
ffordd ac ar y rheilffordd.
Fel pob sefydliad o dan gontract, mae gan CEM a STI Parc reolydd o Wasanaeth Carchardai a
Phrawf Ei Mawrhydi. Mae’r rheolydd a’i dîm yn rheoli’r contract 25 mlynedd rhwng y
Gwasanaeth Carchardai a G4S, ac mae’n uniongyrchol atebol i’r Cyfarwyddwr Rheoli
Troseddwyr (Cymru). Cyflogir Cyfarwyddwr y carchar gan G4S ac mae’n cyfateb i
Lywodraethwr mewn sefydliad a weithredir yn gyhoeddus.
Gall Bloc uned carcharorion agored i niwed Coed ddal 387 o garcharorion ond y gallu
gweithredol yw 345.
•

Darperir gofal iechyd gan Justice Health, Cymorth Plismona G4S a’r Gwasanaethau
Iechyd.
• Mae addysg yn cael ei darparu gan G4S
• Mae’r gwasanaethau llyfrgell yn cael eu darparu gan Greenwich Leisure Limited. Roedd
y gwasanaethau ailsefydlu mewn perthynas â llety, cyflogaeth a chymorth wedi’u rhoi ar
gontract i Working Links drwy gydol y flwyddyn adrodd. Oherwydd cyfansoddiad
cymhleth y boblogaeth, mae’r Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol a Gyrfa Cymru hefyd yn
gysylltiedig â darparu gwasanaethau ailsefydlu.
• Mae’r ganolfan ymwelwyr yn cael ei staffio gan Barnardo's.
Mae’r carchar wedi creu cysylltiadau gyda nifer o sefydliadau a chwmnïau sy'n darparu cyrsiau
hyfforddi a chyfleoedd cyflogaeth.
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4. Diogelwch
Mae’r tîm carcharu mwy diogel wedi datgan mai ei nod yng Ngharchar Ei Mawrhydi a Sefydliad
Troseddwyr Ifanc y Parc yw hybu diogelwch a gweddeidd-dra drwy wneud y canlynol:
•
•
•

canfod risgiau,
rheoli a lleihau ymddygiad niweidiol gan ddynion tuag at eu hunain ac eraill,
darparu amrywiaeth o rwydweithiau ymyrryd a chymorth holistaidd wedi’u teilwra i
ymateb i anghenion unigolion.

Mae’r nodau hyn yn cwmpasu amrywiaeth gynyddol o sgiliau staff, adnoddau sydd ar gael a
gwasanaethau cymorth, ac mae’r Bwrdd yn ymdrechu i ddilyn y datblygiadau hyn drwy
adroddiadau misol gan y Cyfarwyddwr, drwy gael aelod i fynychu cyfarfodydd Carcharu Mwy
Diogel, ac ymweld yn wythnosol â'r adain Carcharu Mwy Diogel. Drwy gyfrwng yr holl ddulliau
hyn mae’r Bwrdd yn parhau i gael argraff glir iawn o ddifrifoldeb ac ymrwymiad y staff a’r
rheolwyr a’r ddealltwriaeth bositif ac unigol o anghenion carcharor ym mhob cam o’i siwrnai yn
y carchar.
Wrth eu derbyn, mae'r holl garcharorion yn cael asesiad iechyd ac iechyd meddwl cychwynnol
ac mae’r sylwadau’n dangos bod hwn yn cael ei gynnal gyda gofal a pharch. Mae'r dderbynfa’n
rhesymol groesawus ac yn cynnwys amrywiaeth eang o wybodaeth, ond rydym yn cael ar ddeall
na fydd llawer o ddynion sy’n cyrraedd o angenrheidrwydd yn gofyn am wybodaeth o’r fath yn y
cam hwn, nac yn ei dirnad.
Mae'r holl garcharorion sy’n cyrraedd yn cael eu rhoi i ddechrau yn adain A2 neu X1 (yr uned i
garcharorion agored i niwed) ar gyfer eu noson gyntaf yn y carchar. Wedyn bydd pob carcharor
newydd yn trosglwyddo i adain gynefino, sef Dewis, yn yr un bloc. Dyma rywbeth a
ddatblygwyd i bob pwrpas dros y flwyddyn ddiwethaf. Yn yr adain hon, mae rhaglen gynefino ac
asesu helaeth yn cael ei darparu dros y bythefnos nesaf, ac mae’n cynnwys amrywiaeth o
fewnbynnau, megis gofal iechyd, addysg, cyflogaeth ac ati. Y nod yw sicrhau bod y carcharor yn
gallu symud ymlaen i leoliad priodol gyda chynllun cyflogaeth neu addysg eisoes yn ei le.
Rhoddir tâl yn wobr am gydymffurfio â’r rhaglen, felly ymdrechir i sicrhau bod modd lleddfu
rhai o'r problemau dyledion sy'n gallu wynebu carcharorion newydd, cyn iddynt symud ymlaen.
Mae hyn i’w weld yn llwyddiannus, gyda thros 80% o ddynion yn cwblhau'r rhaglen.
Bydd yr achosion o drais a hunan-niweidio yn parhau i achosi pryder wrth gwrs yn y boblogaeth
uchel iawn hon o garcharorion, sydd rhwng 15 a 80 oed neu’n hŷn. Mae’r Bwrdd yn cydnabod
bod rhai o'r digwyddiadau hyn yn ymwneud â defnyddio cyffuriau a’r ddyled sy'n dod o hynny,
ac mae’r ymdrechion i reoli dyfodiad a dosbarthiad y cyflenwadau cyffuriau yn flaenoriaeth
uchel iawn a pharhaus i reolwyr y sefydliad. Mae’r Cyfarwyddwr yn rhoi adroddiad misol i’r
Bwrdd, sy'n cynnwys gwybodaeth am ymosodiadau difrifol a'r defnydd o rym ar gyfer hyn, a
hynny yn yr adain oedolion a’r adain pobl ifanc. Mae’r Bwrdd yn gwerthfawrogi'r wybodaeth
hon a’r drafodaeth mae’n ei chreu, ac mae’n rhannu’r rhwystredigaeth barhaus am yr effaith
mae hyn yn siŵr o’i chael ar yr ymroddiad i ddiogelwch yn y carchar.
Darperir ffigyrau manwl iawn am ddigwyddiadau hunan-niweidio hefyd, ac maent yn cael eu
dadansoddi’n rheolaidd a manwl yn y cyfarfod Carcharu Mwy Diogel. Y darlun cyffredinol o hyd
yw bod mwy na 50% o ddigwyddiadau o'r fath yn cael eu cynnal gan grŵp bychan o hunanniweidwyr cyson a bod y ffocws sydd wedi’i roi ar weithio gyda dynion o’r fath i roi sylw i’w
hanawsterau penodol wedi talu ar ei ganfed o ran sicrhau llai o'r math yma o ymddygiad. Cred y
Bwrdd mai’r amrywiaeth o ymyriadau rheoli ymddygiad sydd ar gael nawr sy’n gyfrifol am hyn,
i leihau ymddygiad o’r fath a hefyd i ddeall anghenion carcharorion yn well a darparu
ymyriadau i’r rhai sy’n dangos anawsterau emosiynol.
Mae’r tîm carcharu mwy diogel wedi ehangu o ran maint a sgiliau yn ystod y flwyddyn
ddiwethaf, gyda thîm o weithwyr achos yn datblygu ac yn cyflwyno amrywiaeth o ymyriadau
dychmygus i garcharorion a nodir fel rhai agored i hunan-niweidio. Mae gwerthuso’r rhain yn
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dangos bod effaith bositif mewn lles ar gyfer ymyriadau nad ydynt o angenrheidrwydd angen
mewnbwn arbenigol neu gost sylweddol.
Mae dadansoddwr ymddygiad yn cael ei gyflogi yn awr, y penodiad cyntaf o’i fath mewn carchar
yn y DU yn ôl pob tebyg. Mae hi’n gallu cyflwyno ymyriadau uniongyrchol a hefyd cynghori ac
arwain staff eraill ar sut orau i gefnogi a datblygu rhaglenni i reoli carcharorion problemus.
Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf mae’r Bwrdd yn falch o adrodd am dwf sylweddol iawn mewn
gweithgarwch pwrpasol sy’n cael ei arwain gan gymheiriaid sydd wedi'i ddatblygu gan yr adran
cyfundrefnau, yng nghyd-destun rhaglen ddatblygu arwyddocaol sydd wedi’i threfnu’n dda ac y
mae’r Bwrdd wedi cael gwybodaeth dda a chyson amdani. Mae hyn wedi adeiladu’n strategol ar
rai mentrau cefnogi cymheiriaid sy’n bodoli eisoes. Un enghraifft o'r datblygiad hwn yw Arwain
Unigolion Ymlaen Gyda’n Gilydd (LIFT). Dyma fenter sy’n cael ei gweithredu gan garcharorion
ar gyfer carcharorion sy’n cael eu hystyried fel carcharorion sy’n wynebu risg ac, yn benodol, ar
gyfer y rhai sydd ar asesiad, gofal yn y carchar a gwaith tîm. I sefydlu cyswllt, mae LIFT yn
chwarae rhan ym mhroses gyflwyno’r carcharorion ac mae ei rôl yn cael ei hystyried fel clust i
wrando ar bryderon carcharorion, gyda'r nod o ddatblygu agwedd fwy cadarnhaol. Mae
defnyddio nifer o lyfrau gwaith wedi profi’n ddefnyddiol i gefnogi’r cyswllt hwn yn
llwyddiannus. Mae'r swyddogaethau hyn ymhlith rhai o’r 145 o swyddogaethau cymheiriaid
gydag a heb dâl.

5.

Cydraddoldeb a Thegwch

Mae’n ofid i'r Bwrdd nad oedd rheolwr cydraddoldeb parhaol yn y swydd dros y rhan fwyaf o'r
flwyddyn ddiwethaf, felly nid oes cyfarfodydd rheolaidd na chofnodion. Fodd bynnag, nid yw
hyn wedi atal cyflwyno gweithgareddau newydd a pharhad effeithiol y rhai eraill ac mae
aelodau’r tîm cydraddoldeb wedi gweithio’n galed i sicrhau hyn.
Ar adeg yr adroddiad hwn, mae 31 o garcharorion wedi’u hadnabod yn LHDT, gydag un ar ddeg
yn y prif leoliad, un deg naw yn yr uned pobl fregus ac un yn yr uned pobl ifanc. Mae grŵp
ffocws LHDT wedi cael ei sefydlu erbyn hyn.
Mae ffigur du, Asiaidd a lleiafrif ethnig (DALlE) yr UPI yn 40%, llawer uwch nag yn y prif
sefydliad. Y rheswm am hyn yw am fod nifer fawr o bobl ifanc yn cael eu derbyn o ddalgylch
eang iawn, ac mae hon yn un o nifer sy’n gostwng o unedau PI yn Lloegr, a’r unig un yng
Nghymru.
Cyflwynir cwynion carcharorion am faterion gwahaniaethu gan ddefnyddio ffurflen atgyfeirio
gwybodaeth gwahaniaethu (DIRF). Mae’r Bwrdd wedi dod yn ymwybodol o bryderon am
ymchwiliadau anghyson i’r rhain gan reolwyr gweithredol, nad ydynt wedi derbyn yr
hyfforddiant angenrheidiol yn y maes hwn efallai. Rydym yn falch bod y mater yn cael sylw
nawr, ac mae aelodau o’r tîm cydraddoldeb wedi ymgymryd â'r dasg.
Rydym yn falch o ddweud bod mwy o sylw’n cael ei roi i'r Gymraeg, sy'n amlwg yn yr
amrywiaeth o arwyddion dwyieithog sydd o gwmpas y sefydliad. Ar hyn o bryd, mae 26 o
garcharorion yn y carchar wedi dweud eu bod yn Gymraeg eu hiaith, ac mae pob carcharor
Cymraeg wedi cael sticer “siaradwr Cymraeg” ar gyfer drws ei gell. Mae’r sesiynau i siaradwyr
Cymraeg wedi cael eu sefydlu yn y brif uned a’r uned carcharorion bregus, a byddant yn cael eu
cynnal bob mis. Yn ystod y sesiynau hyn, bydd cyfle i weld DVDs Cymraeg, darllen llyfrau
Cymraeg a thrafod eu cynnwys. Bydd siaradwyr o wahanol gefndiroedd yn cael eu gwahodd i
siarad gyda’r grŵp. Bydd y sesiynau’n rhoi cyfle i siaradwyr Cymraeg rhugl ddefnyddio’r iaith
yn fwy agored.
Un o'r agweddau mwyaf arloesol a llwyddiannus ar ddarparu gwasanaethau yn y carchar yw’r
amrywiaeth eang a’r gwaith cynyddol sy’n cael ei wneud gan dîm Cefnogi Teuluoedd a Waliau
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Anweledig Parc, sydd bellach yn cynnwys mwy na 60 aelod o staff. Mae'r Bwrdd wedi bod yn
gadarnhaol bob amser, ac mae’n parhau felly, am yr effaith ar garcharorion ac am yr enw da
mae’r gwasanaeth hwn wedi’i ddatblygu yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, ac mae’n briodol
adrodd ar ei dwf a’i amrediad parhaus yma.
Gan ddechrau gyda throsglwyddo’r gwaith o redeg y ddarpariaeth ymweliadau fwy na deng
mlynedd yn ôl o’r adran ddiogelwch i'r tîm yma, mae cyfundrefn gefnogol ac addas i deuluoedd
unigryw wedi blaguro a chael ei hymestyn. Mae’r ganolfan ymwelwyr, sef adeilad ar wahân wrth
fynedfa’r carchar, yn lle cyfforddus, cynnes a chroesawus sy’n cael ei redeg gan staff Barnardo's
sydd wedi bod yn bartneriaid i’r Carchar ers tro. Mae nawr hefyd yn cynnwys bar byrbrydau, i
gydnabod bod llawer o’r ymwelwyr wedi teithio’n bell, ac mae cyfleusterau chwarae ar gael y tu
mewn a’r tu allan. Mae’r neuadd ymweld yn adlewyrchu’r awyrgylch gynnes a chyfeillgar yma.
Mae'r adnodd nid yn unig yn cael ei ddefnyddio ar gyfer y gyfundrefn ymweliadau rheolaidd,
ond hefyd ar gyfer amrywiaeth eang o ddyddiau i deuluoedd, gan gynnwys digwyddiadau
penodol fel prynhawn rhiant-athro diweddar a arsylwyd gan aelod o'r bwrdd. Roedd hwn yn
ddigwyddiad pleserus a chadarnhaol, gydag athrawon o chwe ysgol yn bresennol. Roedd yn
galonogol gweld y plant yn eistedd gyda’r ddau riant a’u hathro yn y neuadd ymweld yn trafod
eu cynnydd. Mae cynnal digwyddiad o’r math yma’n gofyn am feithrin a chynnal perthnasoedd
da a chydweithredol gyda'r ysgolion a fynychir gan blant carcharorion. Dyma faes sydd wedi
cael ei ddatblygu’n llwyddiannus drwy ehangu partneriaeth gyda sefydliadau gwirfoddol ac
awdurdodau lleol yn ardal de Cymru fel bod staff sy’n cael eu cyflogi gan y tîm yn gallu mynd i
ysgolion i gynnig cymorth penodol i deuluoedd a phlant y dynion yn y Parc.
Mae’r gwasanaeth wedi ennill nifer o wobrau, ac eleni eto mae wedi ennill Gwobr
Ymddiriedolaeth Butler am ymyriadau teuluol. Mae hefyd wedi cael achrediad Buddsoddwyr
mewn Teuluoedd, sef yr unig garchar yn Ewrop i ennill rhywbeth sy’n cael ei ennill gan ysgolion
yn unig fel arfer.
6. Uned Arwahanu/Gofal a Gwahanu
Uned y Ffenics yw’r adnodd arwahanu yn y carchar. Mae’n cynnwys 24 o gelloedd ac mae’n
llawn yn gyson. Mae aelodau’r Bwrdd i gyd yn gyfarwydd â swyddogaeth yr uned hon gan fod
trefn neu ddisgyblaeth dda (GOOD) yn cael eu cynnal yno ddwy neu dair gwaith yr wythnos ar
amser rheolaidd ac mae aelodau'r Bwrdd bron bob amser yn gallu blaenoriaethu presenoldeb.
Mae aelod Bwrdd yn siarad gyda’r holl garcharorion yn yr uned wrth ddrws eu cell unwaith yr
wythnos ac yn gwneud cofnod o hyn yng nghofnod yr adain. Mae’r aelodau’n teimlo bod staff yr
uned yn barchus a pharod eu cymorth tuag at y carcharorion yn eu gofal. Mae’r staff yn aml yn
gorfod delio ag ymddygiad heriol, gan gynnwys protestiadau budr, ac maent yn rheoli'r rhain yn
broffesiynol a thawel.
Er ei bod yn llymach i ryw raddau wrth reswm nag amgylcheddau byw eraill, mae'r adain yn
cael ei chadw mewn cyflwr da ac mae’n ymddangos yn lân a thaclus bob amser. Mae modd
defnyddio ffôn, ac mae llyfrgell fach a radios ac amrywiaeth o weithgareddau a llyfrau posau ar
bapur ar gael hefyd.
Mae’n glir i’r Bwrdd bod ymdrech yn cael ei gwneud bob amser gan y rheolwr sy’n cadeirio
Adolygiad GOOD i sefydlu cynllun ar gyfer dychwelyd i leoliad normal cyn gynted ag sy’n
briodol. Fodd bynnag, mae hefyd yn glir nad yw rhai carcharorion eisiau dychwelyd i leoliad
normal a’u bod yn gobeithio drwy barhau i wrthod y gallant sicrhau trosglwyddo.
Cynhelir dyfarniadau’n ddyddiol yn yr adain hefyd, ac mae'r dyfarnwr annibynnol yn mynychu
ddwywaith y mis. Mae aelodau'r Bwrdd wedi ceisio arsylwi’r sesiynau hyn unwaith y mis ac
wedi arsylwi tegwch a pharch yn y ffordd maent yn cael eu cynnal.
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Yn ystod y flwyddyn adrodd hon mae saith marwolaeth wedi bod yn y carchar. O blith y rhain,
roedd tri o achosion naturiol, un yn ymddangos fel hunan-niwed ac mae'r PPO yn cynnal
ymchwiliad i'r gweddill. Nid oes yr un wedi mynd ymlaen i gwest.
7. Llety, gan gynnwys yr Uned Pobl Ifanc
Mae’r blociau llety yn lân ac yn daclus, ac mae rhaglen gynnal a chadw wedi’i threfnu. Mae adran
cynnal a chadw yn y carchar, sydd â staff cymwys yn gwneud y rhan fwyaf o'r gwaith atgyweirio
a chynnal a chadw.
Mae’r blociau llety yn cael eu paentio bob blwyddyn, gyda charcharorion yn cael eu cyflogi i
wneud y gwaith, a hynny fel arfer i safon uchel. Mae'r ardaloedd hamdden ar y llawr gwaelod
ym mhob uned llety yn cael eu glanhau gan lanhawyr yr adain gyda pheiriannau trydanol
amrywiol. Maent yn cael hyfforddiant helaeth ar ddefnyddio’r offer ac ar y cemegau sy'n cael eu
defnyddio yn y broses lanhau. Mae’r hyfforddiant hwn yn gallu arwain at gymhwyster BICS, sy’n
gallu bod yn ddefnyddiol ar ôl i'r carcharor gael ei ryddhau. Ar yr amod fod yr ymddygiad i’r
safon angenrheidiol, mae darpariaeth ar gyfer tennis bwrdd a phŵl yn yr holl ardaloedd
cymdeithasu.
Mae’r Bwrdd wedi’i fodloni fod yr holl flociau llety yn addas i'r pwrpas a bod holl anghenion y
carcharorion yn cael eu diwallu yn yr ardal hon.
Yn anffodus, fel y dywedwyd eisoes, mae'r iardiau ymarfer ar gyfer Blociau A a B yn parhau i
achosi pryder gan fod yno lawer o sbwriel wedi cael ei daflu drwy ffenestri celloedd. Er bod y
Bwrdd wedi cael gwybod eu bod yn cael eu glanhau’n ddyddiol, rydym yn sylwi ei bod yn gallu
cymryd llawer o amser iddynt gael eu glanhau a byddwn yn parhau i fonitro hyn.
Blociau X a T yw’r llety a adeiladwyd ddiwethaf, ac mae cyfleusterau en suite ym mhob cell.
Mae’r carcharorion yn dweud bod hyn yn ‘gwneud y llety’n fwy cartrefol a llai sefydliadol’. Mae
gan y celloedd ym mhob adain arall doiled a basn ymolchi, ac mae'r cawodydd ar bob landin ym
mhob adain. Mae’r cawodydd hyn i gyd yn cynnwys sgrin guddio/drysau patrwm dail
angenrheidiol ond hefyd mae posib eu monitro’n effeithiol pan fo angen.
Mae pob adain yn cynnwys cyfleuster golchi dillad, lle mae carcharorion yn cael eu cyflogi i
gasglu, trefnu a goruchwylio’r gwaith golchi, sychu ac ailddosbarthu dillad a dillad gwely'r
carcharorion. Mae’r trefniadau hyn yn parhau i weithio’n dda, fel yr adroddwyd eisoes, ac anaml
y mae’r Bwrdd yn cael unrhyw geisiadau mewn perthynas â hyn.
Mae eiddo carcharorion yn parhau i fod yn fater difrifol. Nid yw carcharorion sy'n cael eu
trosglwyddo i’r Parc o garchar arall yn dod â'u holl eiddo gyda hwy bob amser, a hynny am
wahanol resymau; dim lle yn y cludiant neu broblemau disgyblu. Gall gymryd wythnosau, neu
fisoedd hyd yn oed, i’w holl eiddo eu dilyn, ac weithiau maent yn mynd ar goll yn llwyr. Pan fydd
carcharorion yn cael eu symud i Uned y Ffenics neu i leoliad arall oherwydd camymddygiad, a’u
heiddo’n cael ei adael yn eu cell, mae hyn yn gallu achosi problemau. Ymddengys fod eitemau’n
‘mynd ar goll’ pan fo cell yn cael ei chlirio, ac mae hynny hefyd yn arwain at broblemau eiddo
coll. Wedi dweud hynny, mae’r broblem eiddo wedi gwella ers ein hadroddiad diwethaf, ond
mae’n parhau’n waith sy'n mynd rhagddo a bydd y Bwrdd yn parhau i'w fonitro.
Cafwyd problem fawr gyda bwyd ym mhob rhan o'r carchar yn ystod y cyfnod adrodd, ers i
gontractwr newydd ymgymryd â'r ddarpariaeth fwyd. Mae problemau gyda maint y gyfran o
fwyd, y prydau bwyd anghywir yn cael eu danfon, a bwyd heb gael ei ddanfon wedi arwain at
lawer o sylwadau negyddol gan y carcharorion i aelodau'r Bwrdd. Mae'r Bwrdd yn falch fod y
mater hwn yn cael ei gymryd o ddifrif gan y rheolwyr, ac maent wedi gweithio’n galed gyda’r
contractwr newydd i sicrhau gwelliannau, felly gall y Bwrdd adrodd erbyn hyn fod gwelliant
cyffredinol wedi bod, a bydd yn parhau i fonitro hyn.
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Mae gan bob cell ffôn yn y gell ac eithrio carcharorion y gyfundrefn sylfaenol, sy’n colli eu ffôn o
dan y ddarpariaeth cyfundrefn sylfaenol ac yn defnyddio ffonau'r uned yn yr ardaloedd cyswllt.
Ar y cyfan, mae’r berthynas rhwng y staff a’r carcharorion yn un gadarnhaol a chefnogol, a
gwelwyd hwy’n ymwneud yn dda â’i gilydd yn ystod y cyfnodau cymdeithasu. Mae system
newydd o gefnogaeth gweithiwr allweddol, yn unol â rhaglen genedlaethol, wedi cael ei
chyflwyno ar ambell adain erbyn hyn a bydd yn ehangu ledled y sefydliad cyfan yn ystod y
misoedd nesaf. Mae hyn yn golygu na fydd y cynllun swyddog personol, y mae'r Bwrdd wedi bod
â phryderon yn ei gylch mewn adroddiadau yn y gorffennol, yn bodoli mwyach.
Mae siop y carchar yn cyflogi 12 o garcharorion, a’u prif ddyletswydd yw casglu a bagio
archebion y ffreutur fel bod y carcharorion yn cael eu harchebion wythnosol mewn pryd, a gall y
Bwrdd gadarnhau bod hyn yn digwydd.
Mae’r ardaloedd o laswellt a'r gerddi o amgylch safle'r carchar wedi cael eu cynnal a’u cadw’n
dda drwy gydol y flwyddyn, fel erioed, gydag arddangosfa ragorol o flodau. Mae’r Bwrdd yn
llongyfarch y staff goruchwylio a’r gweithwyr o blith y carcharorion ar harddwch a chysondeb
eu harddangosfeydd, sy’n cyfrannu yn sicr at les pawb yn y Parc.
Mae’r uned pobl ifanc (UPI) yn CEM Parc yn dal hyd at 64 o fechgyn dan 18 oed. Mae’r
cyfleusterau’n cynnwys dau floc llety: mae G1 yn lletya hyd at 36 o bobl ifanc, ac mae E1 yn
lletya hyd at 24 o bobl ifanc, y ddau gyda chymysgedd o bobl ifanc wedi’u dedfrydu a rhai ar
remand (pobl ifanc). Ar gyfartaledd, mae’r boblogaeth drwy'r flwyddyn yn 40 o bobl ifanc.
Mae’r Bwrdd yn ymweld â’r uned o leiaf unwaith yr wythnos, ac mae’n monitro pob agwedd ar
y ddarpariaeth.
Cynhaliodd Prif Arolygydd Carchardai EM archwiliad heb rybudd ar yr UPI ym mis Hydref
2018. Roedd yr adroddiad o ganlyniad yn dda, a chalonogwyd yr arolygwyr gan y gweithredu
effeithiol ar yr argymhellion blaenorol a’r gwelliannau a gofnodwyd ar draws y rhan fwyaf o
ardaloedd. Mae'r Bwrdd yn rhannu’r persbectif ffafriol yma.
Mae’r heriau o reoli grŵp yr UPI yn newid o hyd, a’r cymhlethdodau sy’n cael eu creu
ganddynt. Bu cynnydd yn nifer y bobl ifanc sy’n cael eu datgan fel rhai ag anghenion cymhleth
a chofnodion trais/disgyblu sylweddol wrth dderbyn a throsglwyddo. Mae'r UPI wedi profi
cyfnodau o drais ac ymddygiad sy'n tarfu ar eraill dros gyfnodau byr yn ystod y flwyddyn,
gyda chynnydd yn nifer y digwyddiadau o anhrefn/tarfu, defnydd o rym, dyfarniadau a phobl
ifanc yn cael eu gosod yn rhan o'r gyfundrefn efydd (cyfatebol i sylfaenol). Er bod yr achosion
o drais yn aml, roedd y rhan fwyaf ar lefel isel o hyd, gydag ymyriadau medrus ac amserol gan
staff wedi atal cynyddu.
Mae lefel y rhyngweithio a’r cyswllt rhwng y bechgyn a’r staff yn dda. Mae'r staff yn dangos
goddefgarwch sylweddol ond eto’n dangos hyder i herio ymddygiad amhriodol pan fo angen.
Mae’r Bwrdd yn canmol proffesiynoldeb staff yr UPI. Mae’n eu hystyried yn frwd a diwyd yn
eu dyletswydd i ofalu. Mae llawer ohonynt yn falch o siarad am eu datblygiad proffesiynol
parhaus, sy'n cael ei gefnogi’n ariannol gan y carchar: mae 17 aelod o'r staff wedi cofrestru ar
y radd sylfaen mewn cyfiawnder ieuenctid, ac mae eraill yn gweithio tuag at gymwysterau ôlradd. Cyflwynwyd prosesau newydd i reoli ymddygiad, sy'n meithrin diwylliant sy’n cael ei
arwain gan wobrau er mwyn annog ymddygiad cadarnhaol ymysg y bobl ifanc.
Cafodd pum aelod newydd o staff eu recriwtio i ffurfio'r tîm anghenion, ymgysylltu a lles
(NEWT). Mae gan y staff yma amrywiaeth o sgiliau’n canolbwyntio ar reoli ymddygiad ac
maent yn gweithio’n uniongyrchol gyda phobl ifanc drwy gydol eu siwrnai cynllunio dedfryd
ac yn cynnal ffocws cyffredinol ar gynnydd y person ifanc, gan weithio’n agos â staff y carchar,
a'r adran addysg a’r adrannau eraill perthnasol. Mae cynllun gwobrwyo seiliedig ar
dystiolaeth o'r enw’r economi talebau wedi cael ei gyflwyno sy’n weithredol bob dydd ac yn
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dechrau gyda phob person ifanc yn derbyn ‘cerdyn stampiau’. Mae'r cerdyn stampiau yma’n
arddangos 24 awr lawn (ac eithrio amser addysg). Mae'r 24 awr wedi cael eu rhannu’n 11
cyfnod o amser, a phob un yn cynrychioli cyfle i'r bobl ifanc gael eu gwobrwyo am fodloni
disgwyliadau ymddygiad. Mae’r Bwrdd yn teimlo bod y bobl ifanc yn cael eu cymell gan y
cynllun, sydd wedi’i addasu’n ddigonol ac yn newid o hyd er mwyn cynnal eu diddordeb.
Mae’r ddarpariaeth addysg a dysgu ar gyfer y bobl ifanc yn nodedig. Mae'r addysgu’n unigol i
anghenion personol ac addysgol y myfyrwyr yn y dosbarth. Yn y gwersi hynny a arsylwyd gan
y Bwrdd, roedd y myfyrwyr yn canolbwyntio a’r addysgu wedi’i strwythuro’n dda. Gwelwyd
dulliau creadigol a gofalgar iawn o weithredu yn y gwaith y buom yn ei fonitro.
Rhoddir pwys ar ymgynghori â'r bechgyn ynglŷn â phob agwedd ar eu bywydau. Mae llawer o
hyn yn digwydd yn anffurfiol ac ar hap, ond mae cyfarfodydd misol y cyngor myfyrwyr yn rhoi
cyfle i nifer fach o'r bechgyn wasanaethu fel dirprwyon a chyflwyno eu pryderon i staff uwch
ac asiantaethau allanol. Mae’r Bwrdd wedi mynychu’r rhan fwyaf o’r cyfarfodydd hyn ac
mae’n teimlo eu bod yn cael eu rheoli’n dda ac yn gyfryngau effeithiol ar gyfer rhyngweithio
dwy ffordd rhwng PI a’r carchar. Yr argraff a gafwyd o fonitro'r UPI drwy gydol y flwyddyn yw
bod yno staff cydwybodol, ymroddedig a phroffesiynol sy’n awyddus i wneud eu gorau dros y
bechgyn yn eu gofal. Wrth i heriau newydd godi, canfyddir ffyrdd arloesol o roi sylw iddynt,
gyda’r llwybr cynnydd yn mynd ar i fyny’n gyson.
8. Gofal Iechyd (gan gynnwys iechyd meddwl a gofal cymdeithasol)
Mae gofal sylfaenol yn y Parc yn cael ei ddarparu gan G4S Health Services. Mae gofal eilaidd yn
parhau i gael ei ddarparu gan yr ysbyty acíwt leol a gwasanaethau mewngymorth iechyd
meddwl.
Yn ystod 2018 mae’r Bwrdd wedi dod yn ymwybodol bod darn sylweddol o waith i roi sylw i
gyfradd diffyg presenoldeb uchel wedi bod ar waith. Roedd y gyfradd hon wedi bod yn rhy
uchel yn y Parc yn flaenorol, yn 30% neu fwy. Mae'r staff gweithredol a’r tîm gweinyddu gofal
iechyd wedi bod yn cydweithio’n agos i gasglu data a mynd ar ôl y rhesymau dros ddiffyg
presenoldeb. Hefyd bu grŵp ymroddedig o swyddogion, yn cael eu cyflogi fel ‘rhedwyr’, sy’n
gyfrifol am ddod â charcharorion ar draws i’w hapwyntiadau. Yn ogystal, mae'r hyrwyddwyr
gofal iechyd ym mhob adain yn gyfrifol am annog y dynion i fynychu eu hapwyntiadau a
chasglu’r rhesymau pan wrthodir apwyntiadau. Mae hyn wedi cael effaith bositif sylweddol ar
nifer yr apwyntiadau sy’n cael eu gwastraffu.
Roedd cadw staff yn bryder mawr yn 2018, gan fod nifer fawr o nyrsys wedi gadael. Roedd y
Bwrdd yn ymwybodol bod nifer fawr o nyrsys asiantaeth yn cael eu cyflogi. Cynhaliodd y
rheolwyr gofal iechyd gyfweliadau gadael a chanfod problemau gyda diffyg cefnogaeth, oriau
gwaith hir, a diffyg cyfle am weithgarwch clinigol yn hytrach na rowndiau meddyginiaeth hir.
Mae'r Bwrdd yn falch o roi gwybod bod y rheolwyr wedi ymateb drwy gynnig mwy o
hyblygrwydd gydag oriau gwaith a hefyd drwy recriwtio technegwyr fferyllfa i gwblhau’r
rowndiau meddyginiaeth. Mae'r Bwrdd wedi sylwi ar batrwm mwy rheolaidd o bresenoldeb
nyrsio.
Mae gwasanaethau sy’n cael eu his-gontractio, fel meddyg teulu, deintydd, optegydd a
ffisiotherapyddion, wedi’u hymgorffori’n dda ac yn sefydlog, gyda'r rhestri aros yn debyg iawn i
amseroedd aros cymunedol. Fodd bynnag, yn ystod 2018, roedd pryderon am y rhestr ar gyfer
podiatreg ac felly awdurdodwyd sesiynau ychwanegol a cheir cynllun yn ei le i roi sylw i hyn yn
awr.
Mae’r llwybr iechyd meddwl ar gyfer mynediad at wasanaethau gofal sylfaenol wedi’i
ymgorffori yn awr ac mae’n gweithio’n dda, gydag RMN ymroddedig wedi’i benodi i gwblhau
gwaith grŵp yn ddyddiol. Mae diffyg gofal seiciatryddol eilaidd, yn enwedig i garcharorion hŷn,
yn parhau’n bryder mawr.
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Mae’r cwynion ffurfiol am ofal iechyd yn parhau i fod yn gymharol isel, yn bennaf oherwydd y
gwaith sy’n cael ei wneud gan y swyddog cyngor a chyswllt cleifion (PALS). Mae aelodau’r
Bwrdd yn adnabod y swyddog yma’n dda ac mae o help gyda rhoi sylw i faterion sy’n cael eu
codi mewn ceisiadau, sydd wedi lleihau eleni yn sicr. Mae ganddi dîm o hyrwyddwyr sy’n
garcharorion sy’n cael eu cyflogi ym mhob adain, i’w chynorthwyo gyda chyfeirio’r dynion at y
gwasanaethau cywir ac i’w hannog i ysgwyddo cyfrifoldeb am eu hiechyd eu hunain. Mae’r
hyrwyddwyr hyn wedi dweud wrth aelodau'r Bwrdd am eu balchder yn cyfrannu at y rôl yma.
Mae'r Bwrdd yn nodi bod CEM a STI Parc, yn ystod chwarter olaf 2018, wedi cael achrediad
awtistiaeth gan y Gymdeithas Awtistig Genedlaethol. Roedd hwn yn gyflawniad gwych a
chyfrannodd y nyrsys anableddau dysgu (AD) yn y Parc yn fawr at yr achrediad. CEM a STI Parc
yw'r carchar cyntaf ar y cyd yn y DU i dderbyn y dyfarniad yma.
9. Addysg a gweithgareddau pwrpasol eraill
Mae’r gwasanaethau addysg yn y Parc yn cael eu darparu gan G4S.
Yn unol â strategaeth Gwasanaeth Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi ar gyfer dysgu, sgiliau a
chyflogaeth, mae’r Parc wedi canolbwyntio ar gysoni'r holl ddarpariaeth addysgol a'r
cymwysterau a gynigir gydag anghenion y farchnad gyflogaeth ac i ddarparu llwybr priodol o
ddysgu i bob carcharor. I wneud hyn, mae tîm ar gael i asesu lefelau pob carcharor pan fydd yn
dod i mewn. Mae’r Bwrdd yn falch o adrodd fod y Parc wedi sicrhau cyllid ar gyfer gosod 110 o
gyfrifiaduron campws rhithiol ym mhob rhan o'r carchar er mwyn ymgorffori dysgu ac i’w
helpu i gamu ymlaen. Mae carcharorion yn gallu defnyddio ystod ehangach o gyrsiau gan
ddefnyddio adnoddau diogel y tu allan i'r brif ddarpariaeth addysg.
Mae'r Parc yn gweithio gyda’r Ymddiriedolaeth Addysg Carchardai i sicrhau cyllid ar gyfer
cyrsiau.
I gefnogi pob dysgwr, mae’r Parc yn cynnig rhaglen gynhwysfawr o ddarpariaeth ar gyfer
anghenion dysgu ychwanegol (ADY). Mae mwy na 70 o garcharorion ar lefel mynediad 1 ac is,
ac mae'r rhaglenni’n cael eu cynllunio’n ofalus i ddiwallu eu hanghenion ac i sicrhau cynnydd os
yw hynny’n bosibl. Mae’r Bwrdd yn hynod falch o nodi bod y Parc yn sefydlu adain ADY
bwrpasol ar hyn o bryd lle bydd athrawon arbenigol yn gweithio ochr yn ochr â nyrsys AD, a
bydd yn gwylio datblygiad y fenter hon gyda diddordeb. Ceir adain benodol i oedolion ifanc, lle
mae tîm amlddisgyblaethol yn gweithio gyda’r rheolwr teuluoedd gan gyflwyno’r rhaglen ‘Man
Up’, sy’n cael effaith ddwys ar wella bywydau a chynnydd addysgol oedolion ifanc. Mae adain
bellach yn canolbwyntio ar addysg a phrosiect cefnogi ar gyfer carcharorion sydd yn y carchar
am y tro cyntaf ac sydd eisiau cymryd rhan lawn mewn addysg. Mae gwersi a arsylwyd gan y
Bwrdd yn dangos bod y cynllun mentora cymheiriaid yn cael ei weithredu ar draws ardaloedd
amrywiol mewn ffordd lwyddiannus iawn, gan gynnwys yn yr adran sgiliau hanfodol sy’n
eithriadol drefnus ac yn cael ei rhedeg yn dda, gan alluogi dysgwyr i wneud cynnydd sylweddol.
Ceir adran celfyddydau creadigol fywiog gyda'r cyrsiau’n orlawn. Mae’r adran yn parhau i fod yn
llwyddiannus iawn mewn nifer o fentrau. Gan weithio gyda'r awduron preswyl, ysgrifennodd
grŵp o ddysgwyr ddrama deledu a’i chyflwyno yng Ngŵyl Ffilmiau Iris. Roedd yn edrych ar
brofiad carcharorion trawsryweddol. Yn nyfarniadau nodedig Koestler, cafodd 95 o ddysgwyr,
mwy nag o unrhyw sefydliad arall yn y wlad, ddyfarniadau mewn amrywiaeth eang o
gategorïau, gan gynnwys un platinwm a chwe aur. Cynigir rhaglen ddifyr o weithgareddau
allgyrsiol, gyda'r dysgwyr yn creu mosaig, cerfluniau, cerddoriaeth ac yn cynhyrchu llyfrau stori
i blant y maent yn eu darllen a’u recordio ar gyfer eu plant eu hunain.
Mae'r Bwrdd yn falch bod y Parc wedi rhagori ar ei dargedau yn y rhan fwyaf o feysydd, yn
benodol cymwysterau llythrennedd a rhifedd, cymwysterau sgiliau galwedigaethol, a llwyddo
mewn TGAU a Safon Uwch ac UG, gyda sawl un yn cael graddau A.
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Ceir adran addysg bellach ac uwch lwyddiannus sydd wedi gweld dynion yn cael llefydd mewn
coleg ac yn derbyn graddau’r Brifysgol Agored mewn pynciau amrywiol, gyda chefnogaeth i rai
dysgwyr gan y ddarpariaeth ragorol yn y Tŷ Dysgu. Mae gan yr adran bartneriaethau gyda nifer
o golegau er mwyn darparu lleoliadau ar gyfer myfyrwyr tystysgrif addysg i raddedigion: dyma
dystiolaeth o’r pwysigrwydd mawr a roddir i rôl addysgu rhagorol.
Cefnogir yr adran addysg a sgiliau yn ei gwaith gan y llyfrgell ragorol yn yr Academi, y Tŷ Dysgu
a’r UPI. Mae'r dysgwyr yn cael sesiynau wedi’u neilltuo i ddefnyddio'r llyfrgell a gallant ofyn am
ymweliadau ychwanegol yn ystod y penwythnos. Mae’r Bwrdd wedi sylwi bod y dysgwyr yn
gwneud defnydd rhagorol o’r llyfrgelloedd, a hynny ar gyfer astudio ac ar gyfer hamdden.
Mae’r Bwrdd yn cydnabod gwaith caled ac ymroddiad y staff a’r dysgwyr wrth iddynt sicrhau’r
llwyddiant uchod.
10. Gwaith, Hyfforddiant Galwedigaethol a Chyflogaeth
Mae’r gyfradd weithgarwch yn y carchar yn parhau’n uchel; ar ddiwedd ein cyfnod adrodd dim
ond 66 o garcharorion oedd wedi’u cofnodi’n ddi-waith, sef cyfradd o 4.03% o boblogaeth y
carchar.
Mae gweithgarwch pwrpasol ar gael i unrhyw garcharor sydd eisiau hynny, yn ddibynnol ar
ofynion y swydd benodol. O’r 1402 o garcharorion sydd mewn gweithgareddau pwrpasol, mae
316 mewn addysg, ac mae’r gweddill mewn gwahanol gyfleoedd gwaith ar yr ystâd.
Mae’r gweithgarwch diwydiant yn parhau i fod yn gysylltiedig â gweithgareddau masnachol yn
yr ardal sy’n lleol i’r carchar. Mae’r uwch reolwyr yn ysgwyddo'r cyfrifoldeb am ddatblygu’r
cysylltiadau hyn ac, ers yr adroddiad diwethaf, maent wedi datblygu gweithgareddau newydd.
Er enghraifft, mae’r gwaith wedi cael ei roi ar gontract i Too Good to Waste, sef prosiect
ailgylchu yn y Rhondda.
Mae rhaglen hyfforddi’n gysylltiedig â Network Rail yn agos at ddwyn ffrwyth ac mae ardal
hyfforddi arbenigol yn cael ei chynllunio ar gyfer hyn. Mae’r fenter hon yn hynod addawol gan ei
bod yn rhagweld hyfforddiant pellach a chyflogaeth ar ôl rhyddhau. Am y rheswm hwnnw,
mae’n rhaid i garcharorion fod o fewn chwe mis i gael eu rhyddhau a bod â chofnod o
ymddygiad rhagorol, a chynnal hynny.
Sefydlwyd prosiect adnewyddu beiciau y llynedd a nawr mae wedi symud i'r brif ardal
diwydiant. Mae’n profi’n boblogaidd iawn, gyda'r dynion yn dysgu sgiliau trosglwyddadwy
defnyddiol.
Mae'r gwaith mewn diwydiannau’n cyd-fynd yn agos â hyfforddiant galwedigaethol. Yn y
flwyddyn adrodd ddiwethaf, cafodd y carcharorion 768 o dystysgrifau ar draws y cyrff ardystio
amrywiol. Mae'r cysyniad o “gampws rhithiol” yn ymestyn i e-hyfforddiant galwedigaethol
posibl ar gyfer y carcharorion a’r staff.
Nid oes gwybodaeth ddibynadwy am brofiad ar ôl rhyddhau ar gael o hyd. Fodd bynnag, mae’r
carchar yn gweithredu’n rhagweithiol i ddatblygu sgiliau cyflogadwy sydd ond yn fuddiol ar ôl
rhyddhau.
11. Paratoi ar gyfer Ailsefydlu
Mae gwasanaethau ailsefydlu yn parhau i gael eu rhoi gan ddarparwr allanol sy'n darparu pecyn
o gymorth wedi'i deilwra ar gyfer pob carcharor sy’n nesáu at gael ei ryddhau, gan ddechrau o
leiaf 12 wythnos cyn y dyddiad hwnnw. Ei nod yw helpu'r carcharor gyda thŷ a rheolaeth ariannol
ac mae Gyrfa Cymru yn rhan o'r ddarpariaeth gan gynnig cyngor a chymorth gyda chyfleoedd
cyflogaeth.
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Mae trefniadau yn eu lle i ddarparu dilysu allanol ar gyfer dyfarnu'r cynllun ardystio sgiliau
adeiladu. Mae hwn yn angenrheidiol ar gyfer unrhyw un sydd eisiau gweithio ar safle adeiladu a
byddai’n cynorthwyo gyda chwilio am swydd ar ôl rhyddhau.
Ceir cysylltiadau da o hyd â sawl sefydliad chwaraeon allanol, fel Clwb Pêl Droed Dinas
Caerdydd ac Undeb Rygbi Cymru, ac mae’r sefydliadau hyn wedi darparu cyrsiau sy’n rhoi cyfle
am gymwysterau amrywiol ym maes hyfforddi.
Mae’r Bwrdd yn cydnabod bod gwaith y prosiect Waliau Anweledig a ddisgrifir mewn mannau
eraill yn yr adroddiad hwn yn gyfraniad pwysig at alluogi llawer o’r carcharorion i setlo’n
effeithiol yn ôl i fywyd teuluol.
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GWAITH Y BWRDD MONITRO ANNIBYNNOL
YSTADEGAU’R BWRDD

Nifer a Argymhellir o Aelodau Bwrdd

22

Nifer aelodau'r Bwrdd ar ddechrau'r cyfnod adrodd

9

Nifer aelodau'r Bwrdd ar ddiwedd y cyfnod adrodd

7

Nifer yr aelodau newydd yn ymuno yn ystod y cyfnod adrodd

0

Nifer yr aelodau yn gadael yn ystod y cyfnod adrodd

2

Cyfanswm cyfarfodydd y Bwrdd yn ystod y cyfnod adrodd

11

Cyfanswm yr ymweliadau â'r Sefydliad

230

Cyfanswm yr adolygiadau arwahanu a gynhaliwyd

92

Cyfanswm yr adolygiadau arwahanu a fynychwyd

86

Dyddiad Adolygiad Perfformiad Blynyddol y Timau
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20162017

20172018

20182019

Llety

11

23

13

B

Dyfarniadau

12

5

5

C

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth (gan gynnwys
crefydd)

14

9

8

D

Addysg/Cyflogaeth/Hyfforddiant gan
gynnwys Cynllun Addysg Unigol

36

49

26

E1

Teulu/ymweliadau gan gynnwys post a ffôn

61

40

34

E2

Cyllid/Tâl

13

15

12

F

Cysylltiedig â Bwyd/Cegin

8

4

14

G

Cysylltiedig ag Iechyd

98

96

63

H1

Eiddo (wrth drosglwyddo/mewn sefydliad
arall)

28

19

24

H2

Eiddo (yn y sefydliad cyfredol)

72

60

47

H3

Ffreutur, Cyfleusterau, siopa Catalog, Argos

4

1

5

I

Cysylltiedig â Dedfryd (gan gynnwys HDC,
ROTL, parôl, dyddiadau rhyddhau, ail-gat ac
ati)

38

34

34

J

Pryderon Staff/Carcharorion, gan gynnwys
bwlio

66

53

44

K

Trosglwyddiadau

22

21

27

L

Amrywiol

17

21

23

500

450

379

Cod

Pwnc

A

Cyfanswm y ceisiadau i’r Bwrdd Monitro
Annibynnol
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