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A

1

Adrannau 1 - 3

RÔL STATUDOL Y BWRDD MONITRO ANNIBYNNOL

Mae Deddf Carchardai 1952 yn ei gwneud yn ofynnol i bob carchar gael ei fonitro gan Fwrdd
annibynnol a benodir gan yr Ysgrifennydd Gwladol o blith aelodau'r gymuned y mae'r carchar
neu'r ganolfan wedi’i lleoli ynddi.
Dyletswydd benodol y Bwrdd yw:
(1) ei fodloni ei hun fod y rheiny sy'n cael eu cadw yn ei garchar yn derbyn triniaeth deg a
thrugarog a bod y rhaglenni sy'n eu paratoi at gael eu rhyddhau'n amrywiol a digonol.
(2) rhoi gwybod yn brydlon am unrhyw bryder sydd ganddo i'r Ysgrifennydd Gwladol, neu
unrhyw swyddog y mae wedi dirprwyo awdurdod iddo fel y mae'n ei farnu'n briodol.
(3) adrodd yn flynyddol i'r Ysgrifennydd Gwladol ynglŷn â pha mor dda mae'r carchar
wedi cwrdd â'r safonau a'r gofynion sydd arno a pha effaith y mae'r rhain yn ei gael
ar y rheiny sydd yn y carchar.
I alluogi'r Bwrdd i gyflawni'r dyletswyddau yma'n effeithiol, mae hawl gan ei aelodau i weld
pob carcharor a phob rhan o'r carchar, ac i weld cofnodion y carchar.
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2

CRYNODEB GWEITHREDOL

2.1 Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno canfyddiadau’r Bwrdd Monitro Annibynnol yng Ngharchar EM
Brynbuga a Phrescoed ar gyfer y cyfnod o 01/04/2018 i 31/03/2019. Mae tystiolaeth y Bwrdd yn deillio o’r
canlynol:
• Cyswllt rheolaidd â charcharorion a staff;
• Arsylwadau goddrychol a wnaethpwyd yn ystod ymweliadau rota;
• Adolygiadau cymharol gwrthrychol a dadansoddiad o Wybodaeth Rheoli’r carchar ac adroddiadau
rota a chofnodion y Bwrdd Monitro Annibynnol;
• Dadansoddiad o Geisiadau carcharorion i’r Bwrdd (gweler Adran D a’r sylw atodol)
• Adolygiad a dadansoddiad o system gwynion y Carchar;
• Adolygiadau chwarterol o Ffurflenni Adrodd am Ddigwyddiadau Gwahaniaethu (DIRF);
• Presenoldeb mewn cyfarfodydd allweddol er enghraifft:
o Cyfarfodydd cydraddoldeb (yn cynnwys y staff a’r dynion)
o Cyfarfodydd Defnyddio Grym chwarterol
• Adolygiad o arolwg Carchardai Ei Mawrhydi, Mesur Ansawdd Bywyd Carchar (MQPL), a gynhaliwyd
yn CEM Brybuga rhwng 13 ac 16 Awst 2018;
• Adolygiad o’r adroddiadau gan Gyfarwyddwr Carchardai Gwasanaeth Cyhoeddus De Cymru a
chanfyddiadau Tîm Rhanbarthol 19 Medi ac 11 Rhagfyr 2018.
2.2 Mae dadansoddiad y Bwrdd yn awgrymu nad oes unrhyw faterion arwyddocaol yn peri pryder yn y
carchar hwn. Rydym o’r farn fod CEM Brynbuga/Prescoed yn cael ei redeg yn dda, a bod ganddo
ddiwylliant a chanlyniadau sy’n dal i wella ac sy’n cael eu hadolygu’n rheolaidd gan yr Uwch Dîm Rheoli.
Mae’r farn hon yn debyg i’r farn a fynegwyd ac a gyhoeddwyd gan:
• Arolygiaeth Carchardai Ei Mawrhydi yn dilyn ei harolwg ar ddiwedd 2017;
• Ein hadroddiad ar gyfer 2017/18;
• Arolygon mesur ansawdd bywyd carchar (MQPL) 2018;
• Adroddiadau chwarterol Cyfarwyddwr Carchardai Sector Cyhoeddus Cymru.
Mae’r tri safle fel arfer yn cael eu cynnal a’u cadw’n dda ac maent yn lân, ag un eithriad (gweler 7.2 yn
ymwneud â Lester). Mae gan garchar Brynbuga rai anfanteision oherwydd ei fod yn hen, ond ym marn y
Bwrdd mae’r ffordd y mae’r carchar yn cael ei redeg yn lliniaru’r anfanteision hyn. Mae’r rhan fwyaf o’r
dynion fel pe baent yn gwerthfawrogi eu bod ym Mrynbuga, ac nid mewn carchar arall, ac yn yr achos hwn
mae’n ymddangos bod y ffaith fod y carchar yn llai yn hwyluso perthnasoedd cynhyrchiol.
Yn ein barn ni mae’r carchar yn bodloni’r pedwar prawf carchar iach a nodwyd gan Arolygiaeth
Carchardai Ei Mawrhydi, sef: diogelwch, parch, gweithgarwch pwrpasol ac adsefydlu.

Y prif ddyfarniadau
A yw carcharorion yn cael eu trin yn deg?
2.3 O’r hyn a welodd y Bwrdd, mae’r carcharorion yn dal i gael eu trin yn deg ac yn cael eu parchu.
Gwelir tystiolaeth o hyn fel a ganlyn:
• Y nifer bach o Geisiadau a dderbyniwyd gan y bwrdd – nifer sy’n lleihau o hyd. (Gweler adran D 13.1
a’n Sylw Atodol ynglŷn â’r niferoedd);
• Y nifer bach o Gwynion y mae’r system carchardai’n eu derbyn gan garcharorion;
• Dadansoddiad o ystadegau Cymhellion a Breintiau a Enillwyd (IEP). Datgelodd adolygiad
nodweddiadol o’r cynllun IEP ym Mrynbuga nad oedd unrhyw ddynion ar y lefel Sylfaenol, ond bod
116 ar y lefel Safonol a 158 ar y lefel uwch;
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Arsylwi ar y berthynas rhwng staff a charcharorion yn ystod ymweliadau aelodau’r bwrdd;
Arsylwi yn ystod amseroedd bwyd;
Trafodaethau gyda Gwrandawyr, Bydis, Cynrychiolwyr Cydraddoldeb a charcharorion unigol;
Yn ystod y cyfnod adolygu roedd aelod o’r bwrdd yn bresennol yn yr unig adolygiad DA (Rheol
Carchar 43) a gynhaliwyd. Roedd yn amlwg bod pawb a oedd yn gysylltiedig ag ef (12 aelod o’r
staff) yn edrych ar bennaf les y carcharor ynghyd â’i ddyfodol ar ôl iddo gael ei ryddhau. Roedd yn
cael ei drin yn gadarn ond â thegwch tosturiol, parch ac agwedd ystyriol.

2.31. Un ffaith y mae’n werth ei nodi yw bod nifer cynyddol o garcharorion hŷn ym Mrynbuga erbyn hyn.
Mae llawer o waith wedi cael ei wneud yn y cyfnod adrodd hwn i ddatblygu seilwaith pwrpasol er mwyn
darparu ar gyfer y grŵp hwn, gan gynnwys creu canolfan alw heibio ganolog yn cael ei staffio gan Fyddin yr
Iachawdwriaeth a chysylltiadau rhagorol â phartneriaid gofal cymdeithasol. Mae hyn yn debygol o gael ei
weithredu’n llawn yn ystod y cyfnod adrodd nesaf ac mae’r bwrdd yn edrych ymlaen i weld y manteision
a ddaw yn sgil hyn.

2.4 A yw carcharorion yn cael eu trin yn drugarog?
Mae CEM Brynbuga yn hen garchar (gweler 3.2), ond mae’r bwrdd (a’r carcharorion) yn credu bod y ffordd
y mae’n cael ei redeg, a’r diwylliant sy’n deillio o hynny, yn goresgyn y broblem hon (gweler 7.1). Gall y
bwrdd ddweud bod y dynion yn cael eu trin yn drugarog. Mae perthynas dda ar y cyfan rhwng y staff a’r
dynion; mae’n gynhyrchiol ac yn cynnwys elfen o hiwmor. Mae CEM Prescoed yn safle mwy modern
(gweler 3.3) sy’n cael ei reoli â’r un ethos, gan gynhyrchu’r un math o ganlyniadau cadarnhaol. Mae’r
enghreifftiau a welwyd yn ddiweddar yn cynnwys:
• Cystadlaethau rhwng staff a charcharorion – yn cynnwys pêl foli, pêl-droed, diwrnodau chwaraeon
a rygbi. Mae’r staff a’r dynion yn cymryd rhan yn y rhain, ac yn gwylio, ac mae’n ymddangos eu bod
yn creu awyrgylch iach iawn.
• Mae darpariaeth ystyriol wedi’i datblygu’n dda ar gyfer cyn aelodau o’r lluoedd arfog.
• Mae fforymau cydraddoldeb a grwpiau ffocws carcharorion yn ddigwyddiadau sy’n cael eu cynnal
yn wythnosol gyda chynrychiolwyr sy’n cynrychioli carcharorion â nodweddion gwarchodedig
amrywiol.
• Mae carcharorion yn cael eu defnyddio i fentora cymheiriaid ac yn cael eu cynrychioli yn
strwythur Rheoli Iechyd a Diogelwch y ddau garchar.
Mae’r carchar yn gweithio tuag at statws ‘amgylchedd sy’n galluogi’ ar gyfer y safle cyfan a chynhelir yr
asesiad yn ystod y cyfnod adrodd nesaf.

2.5 A yw carcharorion wedi’u paratoi’n dda ar gyfer eu rhyddhau?
Mae gan garchar Prescoed (270 o ddynion) tua 100 o ddynion oddi ar y safle ar ROTL (Rhyddhau ar
Drwydded Dros Dro) bob diwrnod gwaith (gweler 11.9). Yn ystod y cyfnod adrodd roedd 22,679 o sesiynau
ROTL. O’r rhain, 11 yn unig a fethodd – gan roi cyfradd gydymffurfio o 99.95%. Mae dros 50% o’r swyddi
hyn yn swyddi â thâl (yn hytrach na swyddi gwirfoddol) ac yn cynnwys diwydiannau fel gweithgynhyrchu a
chynnal a chadw rheilffyrdd, galwedigaethau a all gynnig cyflogaeth broffidiol hirdymor. Yn ychwanegol at
hyn, mae Fferm Cilwrgi, sy’n gysylltiedig â charchar Prescoed, yn hyfforddi ac yn cyflogi 26 o ddynion ar
gyfartaledd. Mae’r dynion hyn yn cyflawni gweithgareddau amaethyddol, gwaith mewn warws a
gweithgareddau cysylltiedig.
Brynbuga. Nid oedd Brynbuga wedi’i ddynodi’n safle ailsefydlu yn ystod y cyfnod adrodd hwn, ond
newidiodd y dynodiad hwn ar 1 Ebrill 2019 a bydd y bwrdd yn monitro’r newid yn ofalus yn y cyfnod adrodd
nesaf.
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Y Prif Feysydd i’w Datblygu
2.6 I’R GWEINIDOG
2.61 Yn ein hadroddiad olaf dywedodd y bwrdd fod Llywodraeth Cymru yn mynd i ailddosbarthu cyllid, sydd
yn y gorffennol wedi bod yn cael ei ddyrannu ar gyfer gofal cymdeithasol yn unig mewn carchardai yn y 22
awdurdod lleol. Teimlem fod hyn yn destun pryder. Mae digon o adnoddau wedi’u dyrannu eleni; fodd
bynnag, mae’r bwrdd yn dal i bryderu ynglŷn â chynaliadwyedd gwleidyddol cyllid hanfodol o’r fath i
garchardai ailsefydlu. Efallai y byddai’r ystâd ddiogel yn elwa o ddychwelyd at gyllid wedi’i glustnodi ar
gyfer y ddarpariaeth hon.
2.62 O ran adsefydlu, mae’r bwrdd yn pryderu ynglŷn â’r prinder cyfleoedd cyflogaeth ar ROTL i droseddwyr
rhyw. Er gwaethaf ymdrechion swyddogion yng ngharchar Prescoed mae llawer o gyflogwyr dylanwadol
(gan gynnwys “The CLINK”) yn amharod i ystyried eu cyflogi (gweler 10.7 ac 11.9.) Mae’r agwedd hon yn
ddealladwy, ond mae’n siomedig - ac (yn achos The Clink) gallai fod yn agored i ddylanwad Adrannol (y
Weinyddiaeth Gyfiawnder).

2.7 I’R GWASANAETH CARCHAR
Mae’n ymddangos bod y model Rheoli Troseddwyr yn y Ddalfa (OMiC) yn gweithio’n dda ac yn darparu
budd yn yr amgylchedd carchar caeëdig yn CEM Brynbuga. Deallwn fod bwriad i gyflwyno’r model i’r ystâd
agored. Mae’r bwrdd wedi cael ei hysbysu y gallai cynllun peilot ar gyfer yr Ystâd Agored gael ei redeg o
garchar Prescoed yn ystod y cyfnod adrodd nesaf ac rydym yn edrych ymlaen i fonitro ei weithrediad.
Fel y nodwyd yn adroddiad y llynedd, mae llawer o waith adnewyddu wedi’i wneud yn Lester, uned dau
lawr yn CEM Prescoed sydd wedi’i hadeiladu â darnau parod wedi’u gwneud ymlaen llaw. Er hyn, mae’n dal
i edrych braidd yn ddi-raen, ac nid yw’r gwaith plymio a’r systemau draenio’n ddibynadwy iawn. O’i
gymharu â gweddill y safle, sydd wedi’i ddiweddaru, mae’n ymddangos bod angen adeilad newydd yn ei le
(gweler 7.2).

2.8 I’R LLYWODRAETHWR
Mae’r Llywodraethwr yn llwyddo i gychwyn a chwblhau gwelliannau fel y nodir yn yr adroddiad hwn
(gweler 2.9). Hysbyswyd y bwrdd am welliannau eraill sydd i’w gwneud, ac o ganlyniad, nid oes gennym
unrhyw beth ymarferol i’w ychwanegu yma. Wedi dweud hynny, mae dau bwynt adolygu yr hoffem eu
codi:
•

•

2.81 Mae’r bwrdd yn ymwybodol y bydd unrhyw offer a ddefnyddir gan y carchar i atal
carcharorion yn yr ysbyty yn cael eu beirniadu. Er hyn, mae’r aelodau’n sylwi bod yr Ombwdsmon
wedi dweud ddwywaith ei fod yn credu y dylai’r Llywodraethwr a’r Pennaeth Gofal Iechyd sicrhau
bod staff sy’n gwneud asesiadau risg ar gyfer carcharorion sy’n cael eu derbyn i’r ysbyty yn deall yn
iawn beth yw’r sefyllfa gyfreithiol a bod asesiadau risg yn dangos cyfiawnhad clir dros ddefnyddio
offer atal (gweler 4.91).
2.82 Rhaid i garcharorion sy’n droseddwyr rhyw sy’n cael amodau Categori D ac sy’n cael eu
dyrannu i CEM Prescoed fyw yn CEM Brynbuga am 3 mis cyn symud i garchar Prescoed, ond nid
yw carcharorion sy’n cael statws Categori D ac yn cael eu neilltuo i garchardai eraill, er enghraifft
CEM Leyhill, yn gorfod dilyn yr un drefn. Mae’r polisi hwn yn peri dryswch i’r bwrdd ac nid yw’n rhoi
llawer o gymhelliant i’r carcharorion. Mae’r bwrdd yn deall bod y polisi hwn wedi cael ei adolygu
ond ei fod yn fater sensitif o safbwynt gwleidyddiaeth leol h.y. mae gwrthwynebiadau.

2.9 Gwelliannau: Mae’r rhain yn cynnwys:
•

Parhau â’r gwelliannau yng ngharchar Brynbuga a charchar Prescoed yn ystod y cyfnod adrodd
diwethaf er mwyn “cael y pethau sylfaenol yn iawn”. Mae’r ddau safle’n edrych yn lân ac yn daclus
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ac mae ganddynt wasanaethau Rheoli Cyfleusterau ymatebol ar y cyfan. Mae’r carcharorion wedi
ymateb i’r diwylliant hwn ac mae celloedd ac ardaloedd cyffredin yn cael eu cynnal a’u cadw’n dda.
Mae nifer y lleoliadau gwaith Cam 2 wedi cynyddu eto yn y cyfnod adrodd hwn (gweler 11.9).
Y ddarpariaeth ar gyfer carcharorion hŷn (gweler 2.31 a 5.2 Oed). Yn ystod y flwyddyn adrodd hon
datblygwyd polisi gofal lliniarol a disgwylir iddo gael ei gymeradwyo’n derfynol gan bartneriaid ym
maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Mae cyfleusterau pwrpasol ar gyfer carcharorion hŷn wedi cael
eu cynllunio a’u hadeiladu a disgwylir y bydd y carchar sector preifat yn y rhanbarth yn cytuno’n
derfynol ar y strategaeth genedlaethol (Cymru). Mae grwpiau ffocws rheolaidd yn targedu’r grŵp
hwn ac mae’r ddarpariaeth gofal cymdeithasol yn dda.
Hwb yn CEM Prescoed. Canolfan gyngor a chymorth yn cael ei harwain gan gymheiriaid yw hon
gyda’r nod o gynnig cefnogaeth i garcharorion eraill. Mae’r gwaith mentora’n cynnwys help i lenwi
ffurflenni a dygymod â bywyd ar ôl gadael y carchar.
Mae Arddangosfa Gelf reolaidd wedi’i sefydlu yn CEM Brynbuga. Gwahoddir pobl leol iddi.
Mae’r ddarpariaeth Gymraeg wedi dal i ddatblygu a chynhelir cyrsiau i staff a charcharorion gan
ddefnyddio tiwtoriaid sy’n gymheiriaid o fewn y grŵp carcharorion.
Bwyd. Mae’n bwnc dadleuol yn aml mewn carchardai, ond mae’r bwrdd wedi sylwi yma mai
ychydig iawn o geisiadau sy’n ymwneud â bwyd (gweler Adran D), a bod gostyngiad yn nifer y
sylwadau negyddol (llyfrau sylwadau yng ngharchar Brynbuga ac yng ngharchar Prescoed). Yn fwy
arwyddocaol, gwelwyd cynnydd yn nifer y sylwadau cadarnhaol ysgrifenedig a llafar.
Ehangwyd y ddarpariaeth addysg gorfforol a chwaraeon ar y ddau safle â buddsoddiad lleol
ychwanegol i ddarparu rhagor o sesiynau. Mae asiantaethau allanol, megis tîm rygbi proffesiynol
'Dreigiau Gwent', yn rhedeg cyrsiau rygbi yn y ddau garchar ac mae’r gwasanaeth tân yn hwyluso
gwaith adeiladu tîm gyda’r carcharorion. Mae’r tîm pêl-droed yn gwneud yn dda yn y gynghrair leol,
ac mae gwaith ymchwil wedi’i wneud gyda’r tîm hwn er mwyn gwireddu manteision chwaraeon
wrth adsefydlu carcharorion (fe wnaethon nhw hefyd ennill y gynghrair leol y tymor hwn). Ceir
gemau rygbi, pêl-droed a phêl foli rheolaidd rhwng y staff a’r carcharorion, sy’n creu awyrgylch da
ac yn helpu i chwalu rhwystrau.
Mae teuluoedd yn ymweld yn rheolaidd â charchar Brynbuga a charchar Prescoed ac mae nifer yr
ymweliadau wedi cynyddu.
Mae’r ddarpariaeth ar gyfer cyn aelodau o’r lluoedd arfog yn dal i wella. Cynhelir grwpiau ffocws
rheolaidd, a hwylusir cyfarfodydd rheolaidd yn cael eu cefnogi gan STOMP a digwyddiadau penodol
megis 'diwrnod chwaraeon' ar gyfer elusennau sy’n cefnogi’r grŵp hwn.
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DISGRIFIAD O’R CARCHAR

3.1 Mae CEM Brynbuga a Phrescoed wedi’i leoli ar dri safle yn nhref Brynbuga a’r ardal o’i chwmpas (deddwyrain Cymru). Rheolir y rhain gan un Llywodraethwr sy’n Llywodraethu â chymorth dau uwch dîm
rheoli. Y Niferoedd Ardystiedig Arferol (CNA) cyfunol yn ystod y cyfnod adrodd oedd 538.
• Mae CEM Brynbuga yn garchar Categori C.
• Mae CEM Prescoed yn Garchar Agored Categori D.
• Mae Fferm Cilwrgi yng Nghoed-y-paun yn derbyn carcharorion o garchar Prescoed sy’n gweithio ac
yn derbyn hyfforddiant ym maes amaethyddiaeth, defnyddio peiriannau cysylltiedig ag amaeth a
gwaith warws.
Cefnogir cyfuniad cymhleth o garcharorion gan y canlynol:
• Gweithwyr Allweddol â thîm Rheoli Troseddwyr yn y Ddalfa (OMiC) ym Mrynbuga.
• Swyddogion Personol yn CEM Prescoed (yn ystod y cyfnod adrodd presennol). Bydd hyn yn cael ei
ddiweddaru pan fydd OMiC yn cael ei gyflwyno i’r Ystâd Agored.
• Tîm Ailsefydlu.
• Gweithwyr achos.
• Yr Adran Seicoleg.
• Tîm Camddefnyddio Sylweddau.
• Y Gaplaniaeth.
• Adran Gofal Iechyd.
Mae gofal iechyd yn cynnig cyfleuster gofal dydd ym Mrynbuga a Phrescoed. Nid oes gwelyau i gleifion
mewnol ar hyn o bryd. Mae llyfrgelloedd a champfeydd yn CEM Brynbuga a Phrescoed, ac mae Capel amlffydd ym Mhrescoed hefyd.

3.2 Agorodd CEM Brynbuga am y tro cyntaf yn 1844. Mae’r carchar wedi’i leoli yn y dref, ac mae’r tair prif
adain yn ymestyn allan o un pwynt rheoli canolog.
Carcharorion agored i niwed sydd yn y carchar heddiw, ac mae’r rhan fwyaf ohonynt yn droseddwyr rhyw. Y
CNA yn ystod y cyfnod adrodd oedd 278.
Cynlluniwyd y system er mwyn paratoi carcharorion ar gyfer eu rhyddhau’n ddiogel a lleihau’r risg o
aildroseddu.
• Roedd y Rhaglen Trin Troseddwyr Rhyw (SOTP) ar gael i bob carcharor tan iddi ddod i ben (yn
genedlaethol) ym Mawrth 2017. Cyflwynwyd cynlluniau Horizon a Kaizen yn ei lle.
• Ceir Adran Addysg lwyddiannus ynghyd â gweithdai ar gyfer gwaith coed, gosod brics a phlastro.
• Yr amcanion yw cadw carcharorion yn ddiogel, a darparu sefydliad â threfn dda lle mae
carcharorion yn cael eu trin yn drugarog, ac â chwrteisi a pharch.

3.3 Mae CEM Prescoed wedi’i leoli mewn ardal o gefn gwlad agored tua tair milltir y tu allan i’r dref ar safle
Sefydliad Troseddwyr Ifanc a agorodd yn 1939. Erbyn hyn mae’n garchar ailsefydlu Categori D. Y CNA yn
ystod y cyfnod adrodd oedd 260. Mae’r system wedi’i chynllunio i adsefydlu ac addysgu drwy gynlluniau
dedfrydau ac ailsefydlu ac i hybu gostyngiad yn y risg y bydd troseddwyr yn aildroseddu pan fyddant yn
dychwelyd i’w cymunedau. Mae cyfleoedd ar gyfer addysg, hyfforddiant a lleoliadau gwaith, a dyrennir
adnoddau ar gyfer ailsefydlu carcharorion. Mae’r drefn ym Mhrescoed yn cynnwys amryw o ddiwydiannau
a gweithgareddau ac mae wedi llwyddo i gynyddu nifer y lleoliadau gwaith a’r amrywiaeth.
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B
4

Adrannau tystiolaeth 4 – 11
DIOGELWCH

4.1 Mae gan y ddau sefydliad systemau perthnasol i ddarparu proses dderbyn gadarnhaol. Mae cyflwyno
offeryn diagnostig ANVIL o gymorth er mwyn asesu risgiau sy’n cael eu hachosi gan garcharorion pan maent
yn cyrraedd y carchar, ac mae’r broses gynefino’n nodi sgiliau llythrennedd ac unrhyw ffactorau sy’n
gwneud carcharorion yn agored i niwed. Drwy ddefnyddio’r Cynllun Gweithiwr Allweddol mae CEM
Brynbuga yn monitro cynnydd er mwyn galluogi amgylchedd mwy diogel yn y ddalfa. Mae gwrandawyr a’r
cynllun Bydis yn cynnig cefnogaeth ac ymgysylltiad a gallant olygu bod mentoriaid yn cael cymwysterau.
Gallai hyn olygu eu bod yn gallu cael gwaith ar ôl cael eu rhyddhau (yn amodol ar gymeradwyaeth). Mae
CEM Prescoed yn ategu’r broses gynefino â mentoriaid sy’n GYMHEIRIAID. Cynorthwyir y ddwy broses
gynefino ag ymyriadau CSIP lle bo’n briodol.
4.2 Defnyddir gwyliadwriaeth yn y ddau sefydliad i ganfod bwlio ac ymateb iddo. Cofnodir arsylwadau yn
brydlon a chymerir camau i herio’r rhai sy’n bwlio a chefnogi dioddefwyr.
4.3 Mae nifer y dogfennau “Asesu, Gofal yn y Ddalfa a Gwaith Tîm” (ACCT) sydd wedi’u hagor eleni’n dal yn
isel. Mae arsylwadau’n dangos bod y gweithdrefnau’n cael eu dilyn, bod adolygiadau/cofnodion yn cael eu
cynnal a bod sylwadau cywir yn cael eu gwneud mewn pryd.
4.4 Mae’r Llywodraethwr ar gyfer gweithrediadau Diogelwch a Rheoli Troseddwyr yn CEM Brynbuga wedi
bod yn bresennol yng nghyfarfodydd MAPPA misol Gwent. Gweithredir y broses MAPPA drwy gyfrwng
telegynhadledd neu drwy gyswllt fideo. Mae CEM Prescoed yn ymgysylltu drwy gyfrwng telegynhadledd
neu mae’r staff yn mynd i gyfarfodydd lleol. Mae dogfennau’r system asesu troseddwyr (OASys) yn gyfredol
gan mwyaf pan mae’r carcharorion yn cyrraedd. Gallai’r adegau pan nad oes adolygiadau wedi cael eu
gwneud fod yn gysylltiedig â’r ffaith fod carcharorion sydd wedi cael dedfryd o garchar am oes yn cymryd
amser i symud i’r sefydliad Categori D.
4.5 Mae’r Defnydd o Rym yn dal yn isel yn CEM Brynbuga. Yn CEM Prescoed dim ond dulliau atal sy’n cael
eu hamlinellu mewn gweithdrefnau (h.y. defnyddio gefynnau clicied yn y sefydliad a defnyddio gefynnau
anhyblyg wrth symud o un sefydliad i un arall) sydd wedi cael eu defnyddio os yw carcharor yn cael ei
ddychwelyd i amodau caeëdig.
4.6 Yn ôl CEM Brynbuga mae’r defnydd o gyffuriau anghyfreithlon yn isel, ac mae camddefnyddio cyffuriau a
roddir ar bresgripsiwn yn fwy o broblem. Mae CEM Prescoed yn cynnig cynllun prawf cyffuriau sy’n seiliedig
ar gytundeb, lle mae’r carcharorion sy’n ymuno â’r cynllun yn cytuno i roi sampl dŵr. Mae nifer y profion â
chanlyniad cadarnhaol wedi bod yn isel ac mae’r camau gweithredu’n rhagweithiol. Mae carcharorion y
canfyddir eitemau gwaharddedig anghyfreithlon yn eu meddiant, sydd wedi’u casglu o ardaloedd 'dan
waharddiad', yn cael eu dychwelyd i amodau caeëdig.
4.7 Bu dwy farwolaeth yn y ddalfa yn ystod y flwyddyn adrodd hon – y naill a’r llall yn CEM Brynbuga.
4.8 Bu un carcharor, a oedd wedi cael ei drosglwyddo i CEM Brynbuga yn Chwefror 2018, farw mewn ysbyty
ar 18 Ebrill 2018. Darparwyd presgripsiynau ar gyfer pwysedd gwaed uchel a cholesterol, thyroid
gorweithredol ac arthritis. Adolygwyd y carcharor gan feddyg y carchar. Gwnaethpwyd prawf gwaed ac
adolygwyd canlyniadau’r prawf pan nad oedd y carcharor yn bresennol. Argymhellwyd apwyntiad ar gyfer
adolygiad gan feddyg teulu, ond ni threfnwyd apwyntiad dilynol. Ddechrau mis Ebrill rhoddwyd
presgripsiwn ar gyfer gwrthasid ond nid oedd cofnod o’r rheswm dros y penderfyniad hwn. Ni chafodd y
carcharor ei weld. Dair gwaith yn ystod yr wythnos ganlynol cafodd y carcharor ei weld gan staff nyrsio.
Hysbyswyd y staff nyrsio bod y carcharor yn cyfogi, yn teimlo pwys yn ei stumog a phoen yn ei fol. Ni
chafodd y carcharor ei gyfeirio at feddyg teulu er iddo ofyn am gael gweld un.
4.9 Yn dilyn ymddangosiad yn y Llys, cofnodwyd bod y carcharor wedi colli 10 kg mewn dau fis. Ni
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chymerwyd unrhyw gamau. Y diwrnod canlynol dywedodd y carcharor wrth reolwr y carchar ei fod yn
teimlo pwys yn ei stumog ac yn ddiweddarach cwynodd fod ganddo boen bol a’i fod yn teimlo’n sâl.
Oherwydd ei bod yn benwythnos bu’n rhaid i’r carcharor fynd i’r Adran Damweiniau ac Achosion Brys mewn
tacsi, â gefynnau am ei arddyrnau a chadwyn yn ei gysylltu â swyddogion. Dangosodd profion a gynhaliwyd
yn ystod y diwrnodau ar ôl hynny fod ganddo friw yn ei stumog a gwnaethpwyd cynlluniau i wneud biopsi.
Newidiwyd yr asesiad risg ar gyfer ei hebrwng i gadwyn hebrwng yn unig. Cafodd drallwysiad gwaed, heb
dynnu’r gadwyn hebrwng, a chafodd ragor o waed y diwrnod canlynol. Ar ôl cysylltu â’r Llywodraethwr ar
Ddyletswydd cafwyd caniatâd i dynnu’r gadwyn hebrwng ar unwaith. Daeth adolygiad gan lawfeddyg i’r
casgliad ei bod yn bosibl y byddai angen i’r carcharor gael ei dderbyn i’r uned dibyniaeth fawr neu ofal dwys.
Awr a chwarter yn ddiweddarach cafodd y carcharor ataliad anadlol ac yn dilyn hynny ataliad y galon.
Roedd perthynas agosaf y carcharor wedi ymweld ag ef yn yr ysbyty, a chysylltodd un o reolwyr y carchar â’r
person hwnnw ar ôl i’r carcharor farw. Penodwyd swyddog cyswllt teulu ac ymwelodd y swyddog â chartref
y carcharor cyn pen dwy awr a hanner ar ôl i’r teulu gael ei hysbysu ynglŷn â’i farwolaeth. Cynigiodd y
carchar wneud cyfraniad ariannol tuag at gostau’r angladd yn unol â’r polisi cenedlaethol. Cafodd y staff eu
dibriffio a chynigiwyd cefnogaeth i’r tîm gofalu. Gosodwyd hysbysiadau yn y carchar i roi gwybod i’r
carcharorion am y farwolaeth ac aseswyd carcharorion rhag ofn bod y farwolaeth wedi cael effaith niweidiol
arnynt.
4.92 Bu farw carcharor yn CEM Brynbuga ar 20 Medi 2018. Roedd gan y carcharor hanes o bwysedd gwaed
uchel ac osteoarthritis pan gyrhaeddodd y carchar ym mis Tachwedd 2017 ac roedd yn cadw ei
feddyginiaeth ei hun. Dri diwrnod ar ôl iddo gyrraedd y carchar cafodd ei gyfeirio i’r adran gardioleg. Ar ôl
cael ECG ganol mis Mawrth 2018 gwelodd y carcharor gardiolegydd ddechrau mis Mai. Paratowyd cynllun
triniaeth i’w anfon ymlaen i’r carchar a chafodd y cynllun hwn ei roi ar waith. Gwnaethpwyd trefniadau i
osod teclyn monitro calon yng nghanol mis Gorffennaf a chafodd hyn ei wneud. Tua diwedd Awst
dywedwyd bod brest y carcharor yn glir, ac erbyn diwedd mis Awst roedd y poenau yn ei frest yn well
oherwydd ei fod yn defnyddio chwistrell GTN.
4.93 Am 07.35 ar 20 Medi 2018 canfuwyd y carcharor yn ei gell. Nid oedd yn ymateb. Defnyddiwyd y radio i
hysbysu ynglŷn â chod argyfwng glas a galwyd am ambiwlans. Ni ddechreuwyd CPR gan fod yr arwyddion
yn awgrymu ei fod wedi marw beth amser cyn hynny. Am 07.45 cyrhaeddodd y parafeddygon ac roedd
cyflwr corff y carcharor yn awgrymu ei fod wedi marw yn ystod y nos.
4.94 Roedd yr archwiliad post mortem yn nodi ei fod wedi marw o ganlyniad i glefyd coronaidd y galon ac
atheroma yn y rhydwelïau coronaidd.
4.95 Yn dilyn y farwolaeth penodwyd swyddog cyswllt teulu. Hysbyswyd y teulu agosaf yn bersonol am
09.30 am. Cydymdeimlwyd â’r teulu a chynigiwyd cefnogaeth iddynt. Cyfrannodd y carchar at gost yr
angladd hefyd yn unol â’r polisi cenedlaethol. Cafodd y staff eu dibriffio a chynigiwyd cefnogaeth iddynt.
Gosodwyd hysbysiadau yn y carchar i gynnig cefnogaeth ac aseswyd carcharorion a oedd yn cael eu
hystyried fel rhai yr oedd risg y byddent yn cyflawni hunanladdiad neu’n niweidio eu hunain.
Roedd canfyddiadau’r adolygiad clinigol yn nodi bod y gofal clinigol yn CEM Brynbuga gystal â’r hyn y byddid
yn ei ddisgwyl yn y gymuned. Ni wnaethpwyd unrhyw argymhellion gan yr Ombwdsmon Carchardai a
Phrofiannaeth.
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5

CYDRADDOLDEB A THEGWCH

5.1 Mae Aelod o’r Bwrdd yn mynychu Cyfarfodydd Cydraddoldeb a gynhelir yn chwarterol. Mae’r carchar
yn dal i gynnal rhaglen dreigl o fforymau wythnosol i roi sylw i nodweddion gwarchodedig, sy’n cael eu
disgrifio yn y Ddeddf Cydraddoldeb. Mae’r arsylwadau’n awgrymu bod anfanteision yn cael eu cydnabod,
a’u trafod, a bod sylw priodol yn cael ei roi iddynt yn y fforwm agored hwn. Un enghraifft yw’r ymgyrch
bresennol i gynyddu nifer y dynion hŷn a’r rhai ag anableddau ar lefel uwch y cynllun Cymhellion a
Breintiau a Enillwyd (IEP).

5.2 Cafodd “ciplun” dangosol a gymerwyd yn Chwarter Cyntaf 2019 ei drafod a’i gytuno mewn cyfarfod
Cydraddoldeb yn ddiweddar, a darparwyd y data a ganlyn i CEM Brynbuga:
•

•

•
•
Oed
•
•
•

•

•

•

•

Cyfran uwch o garcharorion gwyn na’r cyfartaledd cenedlaethol. 93 % o’r boblogaeth o’i
gymharu â 74% yn genedlaethol ond:
Grwpiau ethnig ar bob lefel IEP yn gymharol debyg. (Ond gweler OED ac ANABLEDD isod).
Cwynion gan wahanol grwpiau ethnig yn gymharol debyg.
Uwch na’r cyfartaledd cenedlaethol ar gyfer y rhai 60 +. 14% o’i gymharu â 6% yn
genedlaethol.
Uwch na’r cyfartaledd cenedlaethol ar gyfer y rhai 50+. 30% o’i gymharu ag 17% yn
genedlaethol.
50 + yn cael eu tangynrychioli ar lefel uwch y cynllun IEP. Dim ond 23% o’r lefel uwch,
ond 43% o’r lefel safonol. Mae’r Uwch Dîm Rheoli yn ymwybodol o hyn ac mae’n rhoi
sylw i’r mater er mwyn hybu cynnydd.

Crefydd
• Cyfran uwch o anffyddwyr/agnostig/dim crefydd nag yn genedlaethol. 37% o boblogaeth
Brynbuga o gymharu â 31% yn genedlaethol.
• Cyfran is o garcharorion Mwslimaidd na’r cyfartaledd cenedlaethol. 8% o boblogaeth
Brynbuga o gymharu â 15% yn genedlaethol.
• Mae 13% o’r rhai ar y lefel safonol yn Fwslimiaid a 6% o’r rhai ar y lefel uwch.
• Mae 43% o’r boblogaeth yn Gristnogion. Mae 52% ohonynt ar lefel safonol y cynllun IEP a
40% ohonynt ar y lefel uwch.
• Mae 37% o’n poblogaeth yn Anffyddwyr/Agnostig/Dim Crefydd. Mae 27% ar y lefel safonol
a 40% ar y lefel uwch.
Cyfeiriadedd rhywiol
• Mae 12% o’r boblogaeth yn teimlo’n gyfforddus i ddatgan eu bod yn hoyw neu
ddeurywiol, o gymharu â 3% yn genedlaethol. Mae’n ymddangos bod y carchar yn lle
diogel i fod yn agored ynglŷn â bod yn hoyw a chydnabyddir bod carcharorion LGBTQ yn
gwneud cyfraniad sylweddol i gymdeithas y carchar.
• Mae cysondeb o ran cyfeiriadedd rhywiol ar lefelau’r cynllun IEP.
Anabledd
• Mae gan 51% o’n poblogaeth un anabledd neu fwy.
• Mae’r rhai sydd ag anabledd draean yn llai tebygol o fod ar lefel uwch. Mae’r Uwch Dîm
Rheoli’n cydnabod yr anghysondeb hwn ac mae cynlluniau i geisio newid y sefyllfa. Byddwn
yn monitro canlyniadau cynnydd yn ystod y flwyddyn.
Rhywedd
• Yn ystod y cyfnod adrodd roedd un carcharor trawsryweddol ym Mrynbuga. Roedd yn
chwarae rhan lawn yn y system ac roedd yn ymddangos yn gyfforddus i ymddangos yn y
naill ryw neu’r llall.

5.3 Cynhelir y Bwrdd Cymhellion a Breintiau a Enillwyd yn rheolaidd gan ddibynnu ar y ceisiadau. Mae
'rhoi rhywbeth yn ôl' yn cael ei asesu fel elfen o’r lefel uwch. Er enghraifft, mae’r Cynllun Bydis yn cael ei
gyflawni gan gyfranogwyr iau tra mae’n bosibl i ddynion hŷn wneud cynnydd drwy gymryd rhan mewn
fforymau a defnyddio’r cyfleusterau yn yr iard ymarfer (ond gweler OED uchod).
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5.4 Mae ymweliadau gan aelodau o’r Bwrdd â’r ddau sefydliad yn awgrymu bod ymwybyddiaeth o sut i
gwyno am faterion yn ymwneud â’r carchar. Os ceir casgliad anfoddhaol, mae ymwybyddiaeth o sut i
uwchgyfeirio cwyn o’r fath.
5.5 Mae gan y ddau sefydliad ardaloedd ymweld priodol ar gyfer ymweliadau teulu. Mae’r ardaloedd hyn
yn groesawus ac yn addas ar gyfer teuluoedd.
5.6 Mae gan CEM Brynbuga ddiwrnod teulu unwaith y mis. Mae CEM Prescoed yn cynnal diwrnodau teulu
bob dau fis. Gan nad yw wedi’i gynllunio i ddarparu ar gyfer ymweliadau teulu, mae hyn yn golygu bod dau
swyddog yn gorfod cael eu neilltuo o’r sefydliad. Os bydd y tywydd yn caniatáu gellir cynnal y diwrnodau
hyn yn yr awyr agored ar y caeau chwarae. Mae’r ffurflenni adborth sy’n cael eu llenwi yn dilyn yr
ymweliadau yn gadarnhaol a mynegwyd gwerthfawrogiad o’r lluniaeth a ddarperir.
5.7 Roedd Deddf Cydraddoldeb 2010 yn sefydlu tair dyletswydd yn ymwneud â gwahaniaethu ac mae’n
ofynnol i garchardai:
• Hybu cyfle cyfartal
• Dileu gwahaniaethu anghyfreithlon ac erledigaeth
• Meithrin perthynas dda rhwng pobl sy’n rhannu nodweddion gwarchodedig a phobl eraill.
O ganlyniad, mae’r Cadeirydd yn archwilio sampl o Ffurflenni Adrodd am Ddigwyddiadau Gwahaniaethu
(DIRF) bob chwarter ac roedd y broses a’r canlyniadau yn ymddangos yn hygyrch ac yn deg yn CEM
Brynbuga a CEM Prescoed yn ystod y cyfnod adrodd.
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6

UNED ARWAHANU / GOFAL A GWAHANU

Nid oes uned arwahanu yn CEM Brynbuga/Prescoed
Nid yw’r bwrdd yn ymwybodol o unrhyw achosion o garcharorion yn cadw’u hunain ar wahân yn ystod y
cyfnod adrodd hwn. Ni chafwyd unrhyw achosion ychwaith o ddynion yn gofyn am gael eu trosglwyddo am
eu rhesymau eu hunain.
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7

LLETY (yn cynnwys cyfathrebu)

7.1 Brynbuga. Mae’r celloedd a’r cyfleusterau yn nodweddiadol o garchar sy’n defnyddio adeilad o’r 19eg
ganrif. Mae oed yr adeilad a’i gynllun yn golygu bod ganddo broblemau o ran cynnal a chadw a
phreifatrwydd. Mae’r bwrdd yn cydnabod hyn, ond gall ddweud bod y ffordd y mae’r carchar yn cael ei
redeg yn lliniaru’r problemau hyn. Er enghraifft, gall y gwaith plymio fod yn annibynadwy ond, yn
gyffredinol, mae unrhyw broblemau’n cael eu datrys o fewn ffrâm amser y mae’r dynion yn ei dderbyn.
Mae rhyngweithiad y Bwrdd â’r carcharorion yn dangos bod y dynion, ar y cyfan, yn fodlon eu bod ym
Mrynbuga, ac y byddai’n well ganddynt fod yno nag mewn carchar arall. Un pryder sydd wedi cael ei fynegi
gan y bwrdd ac Arolygiaeth Carchardai Ei Mawrhydi ers blynyddoedd yw bod carcharorion yn gorfod bwyta
yn eu celloedd, ond mae’r Llywodraethwr newydd wedi rhoi sylw i hyn y llynedd. Gosodwyd byrddau a
chadeiriau integredig er mwyn i’r dynion allu bwyta gyda’i gilydd yn eu hadain. Mae hwn yn welliant mawr
a gwneir defnydd da o’r byrddau a’r cadeiriau erbyn hyn pan mae’n amser bwyd – ac ar adegau eraill i
sgwrsio a chymdeithasu. Mae’r amgylchedd, ar y safle ac ym mha bynnag adain y mae’r dynion, yn dal yn
lân. Mae gwaith peintio wedi’i wneud yn ddiweddar ac mae lluniau newydd ar y waliau.
7.2 Prescoed. Yn y gorffennol roedd nifer o’r adeiladau mewn cyflwr gwael ac roeddent yn edrych yn ddiraen. Mae’r sefyllfa wedi gwella yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf ond mae angen gwaith atgyweirio
(plymio yn bennaf) yn yr unedau o hyd. Mae uned Lester yn eithriad. Er bod gwaith adnewyddu wedi’i
wneud mae ansawdd yr adeilad yn wael. Uned wedi’i hadeiladu o ddarnau parod yw Lester a dim ond tua
deng mlynedd oedd ei hoes ddisgwyliedig. Cafodd ei chodi dros ugain mlynedd yn ôl ac nid yw’n
heneiddio’n dda.
Yn ystod y ddau gyfnod adrodd diwethaf mae ymdrechion i wella amgylchedd cyffredinol y ddau garchar
wedi bod yn llwyddiannus. Mae’r tir o amgylch yr adeiladau ac ymddangosiad cyffredinol y sefydliad wedi
cael ei wella drwy waith cynnal a chadw rheolaidd – yn unol â’r dyhead i “gael y pethau sylfaenol yn iawn”.
Arwyddion newydd a ffotograffau arddangos allanol mawr a garddwriaeth yw’r prif themâu.
7.3 Cyfathrebu. Yn adroddiad y llynedd dywedodd y Bwrdd fod cyfathrebu rhwng y Bwrdd Monitro
Annibynnol a’r Llywodraethwr sy’n Llywodraethu wedi gwella llawer iawn ers penodi’r Llywodraethwr
presennol. Mae’r Bwrdd yn teimlo bod y Llywodraethwr yn agored, yn dryloyw ac yn awyddus i gysylltu â’r
Bwrdd a’r dynion. Rydym yn falch o ddweud bod y cyfathrebu cadarnhaol a chynhyrchiol hwn wedi parhau.
Mae’r Llywodraethwr sy’n Llywodraethu’n mynd i gyfarfodydd y Bwrdd, yn darparu diweddariadau
cynhwysfawr i’r Bwrdd bob mis, yn barod i ateb cwestiynau ac yn sicrhau ei fod yn hygyrch i’r Bwrdd y tu
allan i gyfarfodydd. Mae’r Bwrdd yn edrych ymlaen i weithio gydag ef yn y dyfodol.
7.4 Mae aelodau o’r Bwrdd yn ymweld â’r carchardai o leiaf unwaith yr wythnos ac maent mewn sefyllfa
dda i weld y cyfathrebu rhwng staff a charcharorion. Arsylwadau cyffredinol Aelodau’r Bwrdd yw bod y
rhyngweithio rhwng y staff a’r carcharorion yn dda iawn. Nid oes unrhyw bryder nad yw’r staff yn dangos
parch at y carcharorion. Ar ben hyn, mae’r berthynas rhwng y staff a’r carcharorion yn ymddangos yn
gefnogol ac yn gadarnhaol i raddau helaeth. Mae’r staff, yn enwedig Gweithwyr Allweddol, yn amlwg yn
adnabod carcharorion unigol yn dda ac at ei gilydd mae’r cyfathrebu’n ymddangos yn glir ac yn amserol.
Cefnogir arsylwadau Aelodau’r Bwrdd gan y ffaith nad oes ceisiadau yn ymwneud â materion cyfathrebu.
7.5 Nid oes gan y Bwrdd unrhyw bryderon i adrodd amdanynt mewn cysylltiad â’r ‘Ffreutur’. Nid yw’n
ymddangos bod problem gyda hyn ym Mrynbuga nac ym Mhrescoed. Ni fynegwyd unrhyw bryder ynglŷn
â’r Ffreutur gan y carcharorion eleni. Ni wnaethpwyd unrhyw geisiadau yn ymwneud â’r ffreutur ac ni
welwyd unrhyw beth anffafriol yn arsylwadau Aelodau’r Bwrdd.
7.6 Mae’r ddarpariaeth arlwyo ym Mrynbuga a Phrescoed wedi bod yn dda ar y cyfan. Mae’r ddau
sefydliad yn darparu’n llwyddiannus ar gyfer amrywiaeth o ofynion meddygol a chrefyddol. Mae’r bwrdd
yn arsylwi ac yn blasu’n rheolaidd ar adegau gweini bwyd, ac o ganlyniad mae’n gallu dod i’r casgliad bod y
bwyd sy’n cael ei ddarparu’n ddigonol, yn faethlon ac yn dderbyniol ym marn y carcharorion. Yn ystod y
flwyddyn, mae’r bwrdd wedi sylwi ar adborth cadarnhaol am y bwyd sy’n cael ei weini (mae llyfrau
sylwadau ar gael yn y lleoedd bwyta yn CEM Brynbuga a CEM Prescoed ac maent yn cael eu monitro gan y
bwrdd). Mae ychydig o sylwadau negyddol.
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8

GOFAL IECHYD (gan gynnwys iechyd meddwl a gofal cymdeithasol)

8.1 Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan sy’n darparu’r holl wasanaethau iechyd ar gyfer CEM Brynbuga a
CEM Prescoed. Mae gwasanaethau meddygon teulu, deintyddion, optegwyr a ffisiotherapyddion yn cael eu
trefnu drwy gontract allanol.
8.2 Mae’r gwasanaeth gofal iechyd yn dal yn dda ond mae bob amser yn brysur. Mae’n gweithio’n dda
gydag adrannau a phartneriaid eraill.
8.3 Mae’n dal i weithio gyda Thîm Integredig Sir Fynwy ac yn cwrdd yn rheolaidd i nodi unrhyw broblemau
posibl a’u cyfeirio at y gwasanaethau priodol. Mae modiwlau hyfforddiant gofal iechyd wedi cael eu
darparu ar y rhaglen Bydis a chynhelir cyfarfodydd misol gyda Bydis a gofal cymdeithasol.
8.4 Mae rhywfaint o gynnydd wedi’i wneud â’r llwybr gofal lliniarol “Diwedd Oes” ond dim cymaint â’r
disgwyl. Mae’r rhan hon o’r gwasanaeth yn gwneud darpariaeth ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol, rheoli
poen a threfniadau priodol i ddarparu ar gyfer marwolaeth urddasol.
8.5 Mae cyfleoedd hyfforddiant ar gyfer nyrsys a gweithwyr cymorth iechyd yn parhau ac yn cynnwys y
canlynol:
•

Un aelod cofrestredig o’r staff yn y broses o gwblhau modiwl “Byw gyda Chyflyrau Hirdymor” ac
un arall wedi cofrestru, fel rhan o gwrs Meistr mewn Ymarfer Clinigol Uwch, ar gyfer y modiwl
“Presgripsiynu Annibynnol” a fydd yn dechrau ym mis Medi. Bydd hyn yn welliant mawr i’r
gwasanaeth pan nad oes meddyg teulu ar gael.

•

Penodwyd dyn fel nyrs gofrestredig yn ddiweddar. Mae ganddo ddiddordeb penodol yn iechyd
rhywiol dynion. Bydd hyn yn gwella gwasanaethau i’r dynion.

•

Gan weithio mewn cysylltiad agos â Phrifysgol De Cymru, mae’r nyrsys cofrestredig wedi cael
hyfforddiant diweddaru sgiliau a hyfforddiant mentoriaeth. Mae myfyrwyr wedi’u lleoli ar y
ddau safle ers mis Mawrth. Mae hyn wedi cael ei groesawu.

Gwasanaethau Deintyddol
8.6 Mae’r gwasanaeth deintyddol yn cael ei ddarparu gan Time for Teeth Ltd ac mae ganddo gontract
cyfnod penodol hyd at 31 Mai 2023.
8.7 Etifeddodd y gwasanaeth hwn restr aros hir ac mae wedi ychwanegu sesiynau i helpu i gwrdd â’r galw.
Erbyn hyn mae 3 sesiwn yr wythnos ym Mrynbuga a 2 ar gyfer y dynion o Brescoed sy’n dod i’r ystafelloedd
deintyddol ym Mrynbuga.
Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol
8.8 Darperir gwasanaethau meddygol cyffredinol gan Ganolfan Iechyd Malpas Brook. Cynhelir 3 syrjeri yr
wythnos ym Mrynbuga a 2 ym Mhrescoed. Mae’r contract yn weithredol tan 3 Awst 2020.
8.9 Mae problem o hyd â dargyfeirio meddyginiaeth, er bod llai o adroddiadau o hyn bellach gan fod
paracetamol ac ibuprofen ar gael â thocyn o’r peiriannau gwerthu, y tu allan i oriau’r ddarpariaeth gofal
iechyd. Mae ailddosbarthu rhai mathau o analgesia, nad oes gan garcharorion hawl i’w cael yn eu
meddiant ym Mrynbuga mwyach, hefyd wedi helpu i leihau’r broblem. Mae archwiliadau meddyginiaeth
rheolaidd yn parhau.
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Offthalmoleg
8.10 Mae Pen Optical Ltd yn darparu 2 sesiwn y mis ar y ddau safle. Mae’r contract yn weithredol hyd at 30
Mehefin 2020.
8.11 Nid oes rhestr aros i weld yr optegydd ar hyn o bryd.
Fferyllfa
8.12 Mae Fferyllfa Rhaglan yn darparu’r gwasanaeth, o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.00am – 5.00pm, ac
eithrio ar brynhawn dydd Mercher. Mae’r contract yn weithredol hyd at 31 Gorffennaf 2020.
Bu 2 farwolaeth yn y ddalfa y llynedd:
8.13 Bu farw’r claf cyntaf ar 25 Ebrill o waedu yn rhan uchaf ei bibell gastroberfeddol wedi’i achosi gan
wlser yn y dwodenwm â phibell guriadol. Pan gyfeiriwyd yr achos at yr Ombwdsmon Carchardai a
Phrofiannaeth gwnaeth yr adolygydd clinigol nifer o argymhellion. Mae’r rhain i gyd wedi cael eu
gweithredu.
8.14 Bu farw’r ail glaf ar 20 Medi o glefyd coronaidd y galon ac atheroma yn y rhydwelïau coronaidd. Pan
gyfeiriwyd yr achos at yr Ombwdsmon ni wnaeth yr adolygydd clinigol unrhyw argymhellion.
Ymchwiliad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon
8.15 Mae ymgynghoriad yn mynd rhagddo ac yn ymchwilio i brofiadau o iechyd a gofal cymdeithasol yn yr
ystâd carchardai oedolion. Rydym yn disgwyl am y canfyddiadau a gallwn roi adroddiad manwl amdanynt
yn ein hadroddiad nesaf.
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9

ADDYSG A GWEITHGAREDDAU ERAILL

9.1 Cyflwyniad
Mae’r carchar wedi gwneud cynnydd da mewn nifer o feysydd allweddol ers adroddiad hunanasesu
2017/2018, ac mae hyn wedi cael effaith gadarnhaol ar forâl carcharorion a staff:
•
Mae athro Band 6 newydd a chynorthwyydd gweinyddol Band 3 wedi cael eu recriwtio.
•
Mae Dangosyddion Perfformiad Allweddol/targedau Llywodraeth Cymru wedi cael eu cyflawni.
•
Agorwyd cyfleuster hyfforddiant adeiladu newydd ym Mhrescoed gan y Cyfarwyddwr Gweithredol
(HMPPS) ym Mawrth 2019.
•
Roedd canlyniadau arolygon pwls dysgwyr yn gadarnhaol iawn.
•
Mae cyflawniadau dysgwyr wedi bod yn gyson dda ym Mrynbuga a Phrescoed.
•
Cynhaliwyd Arddangosfa Gelf lwyddiannus iawn i ddathlu Blwyddyn y Môr Llywodraeth Cymru.
•
Mae nifer y carcharorion sy’n cofrestru ar gyrsiau’r Brifysgol Agored yn uwch nag y mae wedi bod
ers dechrau’r ddarpariaeth.
9.2 Safonau
Mae’r safonau’n dda ar y cyfan. Mae’r carcharorion yn dal i ddatblygu sgiliau perthnasol y gellir eu
trosglwyddo. Mae’r sgiliau hyn yn datblygu hyder a chymhelliant, a gellid eu defnyddio i gael gwaith a
gweithgaredd economaidd ar ôl gadael y carchar.
•
•
•
•

Mae data canlyniadau a ddarparwyd ar gyfer y cyfnod Mawrth 2018 – Ebrill 2019 yn cadarnhau bod
bron bob un o’r carcharorion a oedd yn cwblhau cymwysterau ffurfiol yn cyrraedd eu nodau dysgu.
Mae’r canlyniadau ar gyfer dysgwyr sy’n astudio ar gyfer cymwysterau TGAU yn y ddau garchar yn
rhagorol â 100% o’r rhai sy’n cwblhau (53/53 dysgwr) yn cael eu cymwysterau.
Mae’r canlyniadau ar gyfer dysgwyr sy’n astudio ar gyfer cymwysterau galwedigaethol yn y ddau
garchar yn rhagorol, â 99% o’r rhai sy’n cwblhau (297/300 dysgwr) yn cael eu cymwysterau.
Mae’r canlyniadau ar gyfer dysgwyr sy’n astudio ar gyfer cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru yn
rhagorol â 100% o’r rhai sy’n cwblhau (242) yn cael eu cymwysterau.

Ym Mrynbuga, roedd y cyflawniad cychwynnol cyfartalog yn y flwyddyn yn 107.5% ac roedd y gyfradd
gyfartalog ar gyfer cadw myfyrwyr yn 85.5%. Roedd y gyfradd cyrhaeddiad gyfartalog yn 85.8% o’i gymharu
â tharged o 80%, ac roedd y gyfradd lwyddiant gyfartalog yn 74.5% o’i gymharu â tharged o 70%. Mae rhai
meysydd cadw a chyrhaeddiad penodol ychydig yn is na’r targed ac mae hyn yn cael ei briodoli i natur
hirdymor y boblogaeth.
Ym Mhrescoed roedd y cyflawniad cychwynnol cyfartalog yn y flwyddyn yn 102.5%. Roedd y gyfradd
gyfartalog ar gyfer cadw myfyrwyr yn 95% o’i gymharu â tharged o 80%. Roedd y gyfradd cyrhaeddiad
gyfartalog yn 90% o’i gymharu â tharged o 80%, ac roedd y gyfradd lwyddiant gyfartalog yn 85.5% o’i
gymharu â tharged o 70%.
Yn y ddau garchar, mae’r rhai sy’n dilyn darpariaeth y Brifysgol Agored yn dewis cyrsiau i’w hastudio hyd at
lefel gradd. Maent yn astudio pynciau amrywiol i ddatblygu sgiliau astudio ac ymchwilio annibynnol
effeithiol sy’n gwella hyder a hunan-gymhelliant.
Mae carcharorion sy’n ymwneud â gweithgareddau galwedigaethol yn dysgu sgiliau newydd neu’n
defnyddio sgiliau sydd ganddynt yn barod mewn cyd-destunau newydd. Mae carcharorion yn yr ardd
fasnachol a’r fferm yn tyfu cynnyrch sy’n cael ei ddefnyddio wedyn yng ngheginau’r carchar.
Mae bron bob un o’r dysgwyr mewn dosbarthiadau Sgiliau Hanfodol yn gwneud cynnydd priodol wrth
ddatblygu sgiliau llythrennedd. Mae hyn yn welliant sylweddol ers 2017/2018 pan nad oedd carcharorion
yn gwneud digon o gynnydd wrth wella’u sgiliau.
Mae’r carchar yn cefnogi mentor dwyieithog i ddatblygu strategaeth i hyrwyddo’r iaith Gymraeg. Er hyn,
mae nifer y carcharorion sy’n defnyddio’r iaith yn dal i amrywio, felly mae’n anodd dweud pa effaith y
mae’r strategaeth yn ei gael ar arferion dysgu ac addysgu, safonau a phellter a deithiwyd.
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9.3 Lles ac agweddau at ddysgu
Mae gan garcharorion a staff berthynas waith gryf, sy’n seiliedig ar barch, ac sy’n annog carcharorion i
gymryd rhan mewn gweithgareddau dysgu a sgiliau.
Mae’r carcharorion yn teimlo’n ddiogel yn eu hamgylchedd dysgu. Maent yn ymwybodol o’u hawliau a’u
cyfrifoldebau, ac mae ganddynt ddealltwriaeth dda o iechyd a diogelwch.
Mae llawer o garcharorion yn ymwybodol o bwysigrwydd ffordd iach o fyw ac agwedd gadarnhaol at fywyd
ac maent yn dilyn rhaglenni i wella eu hiechyd a’u lles. Maent yn deall yr angen i wneud ymarfer corff yn
rheolaidd a gwneud dewisiadau iach. Mae’r rhan fwyaf yn gallu cael mynediad at weithgaredd corfforol
rheolaidd ac mae rhai’n cymryd rhan mewn gweithgareddau buddiol sy’n eu helpu i fyw bywydau iach. Er
enghraifft, mae’r dysgwyr yn gofalu am randir ac yn tyfu llysiau sy’n cael eu defnyddio yn ddiweddarach yng
nghegin y carchar.
9.4 Profiad Dysgu ac Addysgu
Mae amrywiaeth da o weithgareddau addysgol a galwedigaethol ar gael ac mae’r rhain o gymorth â’r
broses adsefydlu. Mae gan yr athrawon a’r tiwtoriaid gymwysterau da ar y cyfan ac mae ganddynt
wybodaeth gyfredol am bynciau, profiad galwedigaethol a sgiliau mewn diwydiant.
Yn gyffredinol, mae’r athrawon yn cynllunio sesiynau sy’n cael eu haddysgu ac yn tracio cynnydd yn dda.
Maent yn defnyddio amrywiaeth da o weithgareddau ac arddulliau addysgu er mwyn ennyn diddordeb
carcharorion, yn enwedig y dysgwyr hynny sy’n cael anhawster i setlo mewn amgylchedd dosbarth. Mae’r
athrawon a’r tiwtoriaid yn gosod disgwyliadau priodol ar gyfer eu dysgwyr ac yn rhoi lefelau da o
gefnogaeth iddynt. Paratoir cynlluniau dysgu unigol ar gyfer pob dysgwr; fodd bynnag nid yw’r prosesau
sicrhau ansawdd yn ddigon cadarn i fod yn sail ddigonol i gynllunio ar gyfer dysgu.
Anogir pob carcharor i fynegi ei hun mewn ffordd gadarnhaol ac maent yn cael eu trin yn deg. Mae gan y
rhan fwyaf ddealltwriaeth sylfaenol o gydraddoldeb ac amrywiaeth a pharch at bobl eraill.
Mae’r ystafelloedd dosbarth yn cael eu cynnal a’u cadw’n dda ac maent yn darparu amgylchedd dysgu
priodol. Mae safon y gweithdai galwedigaethol yn dda.
Mae’r Arolwg Pwls Dysgwyr mwyaf diweddar (2018) yn cadarnhau bod:
• 96% yn credu bod staff Prescoed yn rhagorol neu’n dda. Dychwelwyd 116/120 o arolygon, cyfradd
ddychwelyd o 96.6%
• 94% yn credu bod staff Brynbuga yn rhagorol neu’n dda. Dychwelwyd 101/110 o arolygon, cyfradd
ddychwelyd o 91%
9.5 Gofal, cefnogaeth ac arweiniad
Mae trefniadau priodol wedi’u gwneud ym Mrynbuga a Phrescoed i ddysgu am bwysigrwydd ffyrdd iach o
fyw, gan gynnwys camddefnyddio sylweddau, iechyd emosiynol a newid ymddygiad.
Mae’r carchar yn gweithio’n dda gyda charcharorion er mwyn lleihau’r risg y byddant yn aildroseddu ac yn
colli cysylltiad ag addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant ar ôl cael eu rhyddhau. Mae’r athrawon a’r tiwtoriaid
yn sicrhau bod carcharorion yn gallu adnabod eu cryfderau personol a gosod targedau perthnasol sy’n
cysylltu’n briodol â chynlluniau dedfrydau ac adsefydlu.
Mae’r carcharorion yn cael mynediad da at gyngor ac arweiniad annibynnol drwy’r broses gynefino,
mynediad at gynghorwyr Gyrfa Cymru a chymorth mentora parhaus gan staff sy’n paratoi carcharorion yn
dda ar gyfer adsefydlu, cyflogaeth ac ailsefydlu.
Mae’r staff yn monitro presenoldeb carcharorion mewn sesiynau unigol yn dda ac yn gwneud ymholiadau
dilynol fel mater o drefn ynglŷn â’r rhesymau dros eu habsenoldeb. Yn gyffredinol, mae’r cyfraddau
presenoldeb yn uwch na 90%.
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Cyfrannodd dros 70 o breswylwyr Brynbuga at yr Arddangosfa Gelf. Daeth amrediad eang o sefydliadau
partner i’r arddangosfa hon, gan gynnwys Llywodraeth Cymru, Coleg Gwent, y Brifysgol Agored, y Rhaglen
Addysg Heddwch, Cyngor Sir Fynwy a Chymwysterau Cymru. Roedd cyfle hefyd i’r dynion wahodd eu teulu
a’u ffrindiau i ddod i’r arddangosfa i weld eu gwaith.
Roedd yr eitemau a arddangoswyd yn cynnwys replica maint llawn o gwch pysgota, golygfa o harbwr wedi’i
adeiladu o frics a nifer o ddarnau o waith celf a oedd yn cael eu harddangos yn y gampfa a oedd wedi’i
throi’n oriel. Ar hyn o bryd mae 159 o ddynion yn dysgu sgiliau newydd neu’n adeiladu ar eu cymwysterau
presennol drwy’r ddarpariaeth dysgu a sgiliau ym Mrynbuga.
9.6 Arweinyddiaeth a Rheolaeth
Mae’r carchar yn gwneud cynnydd da â’r gwaith o geisio cyflawni’r weledigaeth strategol a mynd i’r
cyfeiriad a bennwyd gan y Llywodraethwr. Mae’n cael cefnogaeth dda gan yr uwch reolwyr a’r tîm dysgu a
sgiliau, ac mae hyn wedi galluogi’r carchar i weithredu nifer o gynlluniau i gryfhau’r ddarpariaeth neu
ehangu’r cwricwlwm er mwyn cyflawni dyheadau galwedigaethol a phersonol carcharorion. Mae hyn yn
cynnwys y cyfleuster hyfforddiant adeiladu sydd bron â chael ei gwblhau ym Mhrescoed.
Mae morâl staff yn uchel ar hyn o bryd ac mae hynny’n cael ei briodoli’n bennaf i’r canlyniadau cadarnhaol
a’r gefnogaeth a roddir gan y llywodraethwr, cyflawni targedau Llywodraeth Cymru, safon cyflawniadau’r
dysgwyr a chanlyniadau’r Arolwg Pwls.
Mae digon o ddarpariaeth i alluogi pob dysgwr o oed gweithio i gymryd rhan mewn addysg, hyfforddiant a
chyflogaeth. Er enghraifft:
• Ym Mhrescoed ar hyn o bryd mae 12 lleoliad AU, 20 o leoliadau rhan-amser amrywiol, a 10 o
leoliadau gosod brics
• Ym Mrynbuga mae 36 o leoedd ar gael mewn darpariaeth Sgiliau Hanfodol, 20 mewn AU, 50 mewn
adeiladu, a 21 mewn diwydiant.
Mae hyn yn sicrhau bod pob carcharor o oed gweithio yn gallu cymryd rhan mewn gweithgareddau.
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10 GWAITH, HYFFORDDIANT GALWEDIGAETHOL a CHYFLOGAETH
10.1 Yn ystod y flwyddyn adrodd mae dau aelod newydd o’r staff wedi cael eu recriwtio i gefnogi gwaith yr
adran. Mae morâl y staff yn ymddangos yn dda ac mae perthynas dda rhwng y staff a’r dynion. Mae’r
cryfder hwn yn un o’r ffactorau sylfaenol sydd wedi galluogi’r adran i gyrraedd targedau perfformiad
Llywodraeth Cymru a rhagori arnynt. Er enghraifft, cyfradd gadw o 85.5% o’i gymharu â tharged o 80% ym
Mrynbuga a 95% o’i gymharu â’r un targed ym Mhrescoed.
10.2 Mae amrywiaeth eang o weithgareddau ar gael yn y ddau sefydliad. Mae’r rhain yn cynnwys Gosod
Brics, Plastro, Gwaith Coed, Garddwriaeth, Coedwigaeth a gwaith Cegin. Mae llawer o’r gweithgareddau hyn
yn arwain at gymwysterau City and Guilds. Mae’r adran wedi bod drwy asesiadau allanol a mewnol ac mae
wedi cadw ei statws Corff Dyfarnu.
10.3 Yn ogystal â’r cymwysterau City and Guilds mae cyfleoedd i gael cymwysterau academaidd hyd at lefel
gradd y Brifysgol Agored. Cynhaliwyd seremoni wobrwyo ar gyfer graddau’r Brifysgol Agored yn y carchar yn
ddiweddar.
10.4 Mae Fferm Cilwrgi yn dal i gefnogi gwaith a chymwysterau amaethyddol. Mae’r safle bob amser yn
ceisio gwneud cymaint o ddefnydd ag sy’n bosibl o’i gyfleusterau er mwyn sicrhau bod mwy o amrywiaeth o
gymwysterau ar gael.
10.5 Agorwyd gweithdy adeiladu newydd ym Mhrescoed. Ar hyn o bryd mae’n cynnig cymhwyster City and
Guilds lefel 2 mewn gosod brics. Mae cynlluniau i gysylltu arlwy’r cwrs ag anghenion cyflogwyr lleol e.e.
Network Rail.
10.6 Cynhaliwyd arddangosfa gelf ym Mrynbuga yn ystod y flwyddyn. Thema’r arddangosfa oedd “Blwyddyn
y Môr”. Roedd yr arddangosfa’n cynnwys cyfraniadau o bob rhan o’r adran ac roedd yn llwyddiannus iawn.
10.7 Mae anghysondeb rhwng gallu dynion o’r ddau sefydliad i sicrhau gwaith ar ôl gadael y carchar. Mae
hyn yn anorfod o ystyried natur y ddau sefydliad. Nid yw hyn yn golygu na all dynion ym Mrynbuga gael
cymwysterau, ond mae natur eu troseddau’n golygu bod dynion â chymwysterau tebyg sy’n gadael Prescoed
yn debygol o gael gwell derbyniad na hwy. Nid yw hyn yn atal y staff rhag gwneud eu gorau glas.
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11 PARATOI AR GYFER AILSEFYDLU
11.1 Mae’r Bwrdd Monitro Annibynnol yn cael ei hysbysu am berfformiad cyffredinol yn y maes hwn drwy
dystiolaeth a gesglir o’r canlynol:
• Presenoldeb yn y cyfarfodydd Lleihau Aildroseddu a gynhelir bob dau fis ar gyfer carchar Brynbuga
a charchar Prescoed.
• Presenoldeb Llywodraethwr/Uwch Reolwyr y carchar yng nghyfarfodydd misol y Bwrdd Monitro
Annibynnol.
• Adolygiad o adroddiadau mewnol a Chylchlythyrau chwarterol.
• Sgyrsiau â staff carchar a Phartneriaid sy’n ymwneud â darparu gwasanaethau ailsefydlu e.e. Gyrfa
Cymru a’r Ganolfan Byd Gwaith.
• Sgyrsiau’r Bwrdd Monitro Annibynnol â charcharorion ynglŷn â’u profiadau yn ystod ymweliadau
Rota â charchardai Brynbuga a Phrescoed.
• Dadansoddiad cymharol o’r Adroddiad wedi’i baratoi gan Brif Arolygwr Carchardai Ei Mawrhydi yn
dilyn arolwg 2017 ac adroddiadau ymweliadau’r bwrdd.
• Sgyrsiau ag aelodau o deuluoedd y carcharorion yn ystod ymweliadau, e.e. y 12 diwrnod teulu.

11.2 Mae cyfarfodydd a gynhelir bob dau fis yn dod â phobl sydd ag arbenigedd amrywiol o’r tu mewn i’r
carchar a’r tu allan iddo at ei gilydd. Mae’r bwrdd yn sylwi bod y tîm ailsefydlu’n cydnabod bod adeiladu
perthynas dda â phartneriaid yn hanfodol er mwyn lleihau aildroseddu.
Trafodir cynnydd a pherfformiad yn y meysydd a ganlyn yn y cyfarfodydd hyn:
• Llety
• Addysg, Hyfforddiant a Chyflogaeth
• Cyffuriau ac Alcohol
• Cyllid, Budd-daliadau a Dyledion
• Plant, Teuluoedd a Phobl Arwyddocaol Eraill
• Diweddariadau Polisi
• Adolygu’r Cynllun Gweithredu ar Leihau Aildroseddu
• Agwedd, Meddylfryd ac Ymddygiad

11.3 Mae’r bwrdd yn credu bod y Tîm Ailsefydlu’n dal i berfformio’n dda. Mae’n berthnasol i ni nodi bod
y tîm yn CEM Brynbuga wedi cael ei enwebu ar gyfer cydnabyddiaeth yng ngwobrau’r Weinyddiaeth
Gyfiawnder.
•
•
•

Mae adroddiad gweithredol y Broses Sicrwydd Genedlaethol (NAP) ar gyfer chwarter olaf ein
cyfnod adrodd yn dangos GWYRDD (cyflawni’r safonau gofynnol) ar gyfer Lleihau Aildroseddu.
Mae’r gwasanaeth Drwy’r Giât Estynedig Newydd yn cael ei weithredu’n llawn ym Mhrescoed.
Mae bwrdd Rhyddhau newydd yn cael ei gyflwyno er mwyn cofnodi holl anghenion y dynion sy’n
dod at 12 wythnos olaf eu dedfryd.

11.4 Cynorthwyir staff y carchar â gwaith ailsefydlu gan eu partneriaid sydd wedi’u lleoli yn y Ganolfan
Asiantaethau ym Mhrescoed. Mae swyddfa Tîm Lleoliadau Cymunedol ar yr un safle hefyd.

11.5 Yn CEM Brynbuga mae gwasanaeth Drwy’r Giât yn cael ei ddarparu ac mae polisi rhyddhau wedi’i
sefydlu. Ar hyn o bryd mae’r tîm yn ymwneud â phartneriaid megis Cylchoedd er mwyn sicrhau bod
troseddwyr risg uchel yn cael cefnogaeth ar ôl iddynt gael eu rhyddhau.

11.6 Â chymorth eu Partneriaid mae carcharorion yn dal i allu agor cyfrifon Banc gyda’r Halifax a chyfrif
cynilion Undeb Credyd. Roedd hyn yn cael ei nodi fel problem mewn adroddiadau blaenorol.

11.7 Cyn iddynt gael eu rhyddhau mae’r Ganolfan Byd Gwaith yn helpu carcharorion i lenwi ffurflenni
Credyd Cynhwysol a gwneud CV. Er mwyn lleihau’r risg o fod yn ddigartref mae Shelter Cymru yn cynnig
cymorth â phroblemau llety carcharorion.
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Yng ngharchar Brynbuga bellach cynhelir cyfarfod cyn rhyddhau gyda’r asiantaethau sy’n bartneriaid tua 6
wythnos cyn i’r carcharor gael ei ryddhau. Mae’r Bwrdd yn sylwi nad yw digartrefedd wedi’i gyflwyno fel
problem i’r Bwrdd Monitro Annibynnol yn CEM Brynbuga na Phrescoed yn ystod y cyfnod adrodd
presennol. Mae’r Uwch Dîm Rheoli yn ystyried hyn fel mater allweddol ac mae’n casglu ac yn dadansoddi
data er mwyn monitro’r sefyllfa. Mae’r Bwrdd yn cael mynediad rheolaidd at y data hyn. Yn ystod y cyfnod
adrodd nesaf (Ebrill 2019 - Mawrth 2020) bydd llety ar ôl rhyddhau yn fater y bydd y Bwrdd yn ei archwilio.

11.8 Mae’r gwaith o ddatblygu gwasanaethau ailsefydlu yn CEM Brynbuga a Phrescoed yn parhau. Erbyn
hyn mae’r carchardai’n cael cefnogaeth gan wasanaethau amrywiol sy’n dod i mewn i’r sefydliadau gan
gynnwys:
• Gyrfa Cymru;
• Canolfan Byd Gwaith;
• Cylchoedd cefnogaeth;
• Cristnogion yn erbyn tlodi;
• Gwalia Housing, safleoedd a gymeradwywyd;
• Grwpiau cyn-filwyr amrywiol;
• Coleg Gŵyr.

11.9 Mae’r bwrdd yn gweld bod y tîm Lleoliadau Cymunedol yn dal i wneud cyfraniad sylweddol tuag at
y rhaglen Adsefydlu ac Ailsefydlu. Er enghraifft, yn ystod Mawrth 2019 llwyddasant i gael gwaith i 100 o
ddynion allan yn y Gymuned. O’r cyfanswm hwn, roedd 48 yn lleoliadau Cam 1 (di-dâl) a oedd yn
cynnwys 5 yn mynd i Goleg/Prifysgol. Roedd y 52 arall mewn cyflogaeth â thâl (Cam 2). Prin iawn yw’r
cyfleoedd gwaith ar gyfer troseddwyr rhyw o hyd, ond mae’r nifer sydd mewn cyflogaeth â thâl yn dal i dyfu
ac yn ddiweddar aeth dau leoliad Cam 1 yn Gyrfa Cymru ymlaen i fod yn gyflogaeth â thâl.

11.10 Cynorthwyir carcharorion i gynnal a datblygu perthnasoedd gyda Theulu a Ffrindiau.
Mae’r enghreifftiau sy’n dystiolaeth o hyn yn cynnwys y canlynol:
• Yn CEM Brynbuga, oherwydd nifer y ceisiadau ar gyfer diwrnodau teulu, maent yn rhedeg sesiynau
bore a phrynhawn er mwyn sicrhau bod mwy o garcharorion yn cael cyfle i weld eu teulu a’u plant.
Mae cyflwyno cŵn therapi ar y diwrnodau hyn wedi bod yn llwyddiant.
• Mae diwrnodau eraill, nad ydynt yn ddiwrnodau teulu, wedi’u trefnu ar gyfer mis Gorffennaf.
Gwahoddir nifer o bartneriaid allanol ac mae’r gaplaniaeth wedi bod yn gweithio er mwyn darparu
ymwelwyr carchar priodol i wladolion tramor.
• Yn CEM Prescoed, mae diwrnodau teulu’n dal yn llwyddiannus. Ar 28 Chwefror daeth 13 o
deuluoedd i’r carchar.
• Mae’r bwrdd wedi sylwi bod staff y carchar yn gwneud ymdrech arbennig ar gyfer teuluoedd, yn
enwedig dros gyfnod y Nadolig a’r Pasg. Mae adolygiad o’r ffurflenni adborth yn dangos bod y
carcharorion a’u teuluoedd yn gwerthfawrogi eu hymdrechion.

11.12 Mae’r bwrdd yn credu bod y canlyniadau’n dangos bod staff y carchar (â chymorth eu Partneriaid
allanol) yn dal i gael effaith gadarnhaol ar fywydau’r carcharorion.
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C

Gwaith y Bwrdd

YSTADEGAU’R BWRDD
Nifer aelodau'r bwrdd a argymhellir

15

Nifer aelodau'r bwrdd ar ddechrau'r cyfnod adrodd

9

9

Nifer aelodau'r Bwrdd ar ddiwedd y cyfnod adrodd

9

9

Cyfanswm nifer yr ymweliadau â'r Sefydliad

33 272

Cyfanswm yr adolygiadau arwahanu a fynychwyd

N

Ddim yn
berthnasol
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D

Ceisiadau

Cod

Pwnc

Blwyddyn
adrodd
gyfredol

Blwyddyn
adrodd
flaenorol

A

Llety
Gan gynnwys golchi dillad gwelyau, dillad, ymolchi

0

1

B

Disgyblaeth yn cynnwys dyfarniadau, Cymhellion a
Breintiau a Enillwyd, cosbau

2

0

C

Cydraddoldeb

0

0

D

Gweithgaredd Pwrpasol yn cynnwys addysg, gwaith,
hyfforddiant, llyfrgell, trefn, amser allan o'r gell

1

2

E1

Llythyrau, ymweliadau, galwadau ffô n, cyfyngiadau
gwarchod y cyhoedd

6

1

E2

Cyllid yn cynnwys tâ l, arian preifat, arian i'w wario

1

1

F

Bwyd a Cheginau

2

1

G

Iechyd yn cynnwys gofal corfforol, meddyliol a
chymdeithasol

0

1

H1

Eiddo yn y sefydliad

0

0

H2

Eiddo yn ystod trosglwyddo neu mewn sefydliad
neu leoliad arall

2

4

H3

Ffreutur, rhestr cyfleusterau, catalog(au)

0

2

I

Rheoli dedfrydau yn cynnwys Cyrffyw Cyfyngu i'r
Cartref, Rhyddhau ar Drwydded Dros Dro, parô l,
dyddiadau rhyddhau, ail-gategoreiddio

5

4

J

Pryderon staff/carcharorion, gan gynnwys bwlio

1

1

K

Trosglwyddiadau

2

1

Cyfanswm nifer y Ceisiadau

23

25
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13.1 Sylw atodol yn ymwneud â Cheisiadau.
Mae’r Bwrdd wedi nodi bod nifer y Ceisiadau sy’n cael eu gwneud gan garcharorion yn CEM Brynbuga a
Phrescoed yn isel o hyd, ac mae wedi ystyried a ddylai hyn fod yn achos pryder. Mae’r Bwrdd yn
ymwybodol y gallai hyn olygu un o ddau beth. Dyma’r ddau begwn:
• Dangosydd cadarnhaol yn awgrymu bod carcharorion yn cael eu rheoli’n dda a bod y berthynas
rhwng y carcharorion a’r staff yn dda. Y casgliad sy’n cael ei awgrymu yn yr achos hwn yw nad yw’r
carcharorion yn teimlo bod angen iddynt gyflwyno Ceisiadau.
• Dangosydd negyddol – mae’r carcharorion wedi ymddieithrio cymaint oddi wrth drefn y carchar; yn
ofni’r canlyniadau posibl i’r fath raddau (er enghraifft cael eu symud i garchar arall); neu wedi’u
dadrithio i’r fath raddau ag effeithiolrwydd y Bwrdd fel nad ydynt yn trafferthu cyflwyno Ceisiadau.
Mae’r bwrdd wedi adolygu nifer o ffactorau perthnasol, gan gynnwys y canlynol:
• Categori’r carchardai.
• Natur y perthnasoedd y mae Aelodau’r Bwrdd yn eu gweld rhwng carcharorion a’i gilydd a rhwng
grwpiau o garcharorion a staff.
• Sgyrsiau manwl rheolaidd â charcharorion.
• Adolygiad systematig o wybodaeth rheoli’r Uwch Dîm Rheoli ag arsylwi penodol ar y safle.
• Adolygiad rheolaidd o adroddiadau a chanlyniadau DIRF.
• Presenoldeb rheolaidd y bwrdd mewn:
o Cyfarfodydd Cydraddoldeb
o Cyfarfodydd Defnyddio Grym
• Ystyriaeth o adroddiad Arolygiaeth Ei Mawrhydi Tachwedd 2017
Yn y gorffennol roedd lleiafrif o’r carcharorion wedi mynegi barn fod y rhai a oedd yn cyflwyno Ceisiadau i’r
Bwrdd yn cael eu symud yn ddiweddarach, naill ai fel cosb neu mewn ymdrech i wella’r ystadegau. Yn
2017/18 cynhaliodd y Bwrdd adolygiad 12 mis ond ni chanfu unrhyw gydberthynas (yn CEM Brynbuga)
rhwng y rhai a oedd yn cyflwyno Ceisiadau a symud i garchardai eraill neu (yn achos CEM Prescoed)
dychwelyd i amodau caeëdig. Mae’r canfyddiad hwn wedi cael ei gofnodi ac mae’n cael ei drafod yn
rheolaidd gyda’r carcharorion. Mae’r bwrdd yn cynnal adolygiad tebyg yn 2019/20.
O ystyried yr elfennau uchod ni all y Bwrdd weld unrhyw dystiolaeth bod y diffyg Ceisiadau’n arwydd
negyddol. Ar hyn o bryd mae’r Bwrdd yn credu bod carcharorion, at ei gilydd, yn teimlo’n ddigon
cyfforddus i gyflwyno Ceisiadau ac y byddent yn gwneud hynny pe baent yn teimlo bod angen gwneud.
Bydd y bwrdd yn dal i adolygu’r sefyllfa hon yn rheolaidd.
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