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Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn yr Ystad Carchardai: Papur Tystiolaeth ar 
gyfer y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon – Ionawr 2020 

Cyflwyniad 

Mae gofal iechyd yng ngharchardai’r sector cyhoeddus yng Nghymru yn cael ei 
gynllunio a’i gyflwyno gan y GIG a’i oruchwylio gan y Byrddau Iechyd Lleol, fel i holl 
ddinasyddion Cymru. Mae iechyd carchardai wedi’i nodi’n flaenoriaeth gan Fyrddau 
Iechyd Cymru yn 2019/20 ac mae swm ychwanegol o £1 miliwn o gyllid cylchol 
(blynyddol) wedi’i ddarparu. Gan gydnabod mai dim ond mewn partneriaeth y gellir 
cyflwyno gofal iechyd a gwella canlyniadau iechyd mewn carchardai, mae Llywodraeth 
Cymru wedi cydweithio â Gwasanaeth Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi (HMPPS), 
Iechyd Cyhoeddus Cymru a Byrddau Iechyd Lleol er mwyn datblygu Cytundeb 
Partneriaeth newydd ar gyfer Iechyd mewn Carchardai. Ffocws sylfaenol y Cytundeb 
Partneriaeth yw llywio gwelliannau iechyd a lles rhai sydd dan glo yng ngharchardai 
Cymru, yn seiliedig ar rwymedigaethau statudol pob sefydliad partner, dull carchar 
cyfan, a’r amcan a rennir o sicrhau “bod y rheini sydd yn y carchar yn cael byw mewn 
amgylchedd sy'n hyrwyddo iechyd a llesiant, lle mae mynediad at wasanaethau iechyd 
o safon gyfatebol i'r gwasanaethau sydd ar gael yn y gymuned”.1

Mae rhai sydd yn y carchar ar hyn o bryd yn boblogaeth agored i niwed sydd ag 
anghenion cymhleth a lefelau uchel o waeledd yn aml. Felly, law yn llaw â’r Cytundeb 
Partneriaeth ar gyfer Iechyd mewn Carchardai, mae ymrwymiadau’n cael eu rhoi ar 
waith mewn polisïau, strategaethau a chynlluniau cyflawni amrywiol o eiddo 
Llywodraeth Cymru hefyd i wella eu hiechyd a’u lles. 

Yn achos gofal cymdeithasol, cyflwynodd Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 
Llesiant (Cymru) 2014 hawliau i’r rhai sydd mewn llety cadw ieuenctid, carchar neu 
lety mechnïaeth i gael asesu a diwallu eu hanghenion gofal cymdeithasol gan yr 
awdurdod lleol y mae’r carchar wedi’i leoli ynddo. Mae cod ymarfer statudol 
dynodedig2 gan gynnwys llwybrau gofal penodol3 i rai sy’n cyrraedd a gadael 
sefydliadau diogel wedi’u cyhoeddi gan Lywodraeth Cymru er mwyn helpu ymarferwyr 
i gyflwyno’r hawliau hynny.  

Ym mis Hydref 2018, cyhoeddodd Arolygiaeth Carchardai Ei Mawrhydi adroddiad 
thematig o ofal cymdeithasol yng ngharchardai Cymru a Lloegr.4 Ym mis Rhagfyr 
2018, cyhoeddwyd cynllun gweithredu gan Lywodraethau Cymru a’r DU5 i ymateb i 

1 https://llyw.cymru/cytundeb-partneriaeth-ar-gyfer-iechyd-mewn-carchardai-yng-nghymru 

2 https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-06/canllawiau-atodol-i-gefnogir-cod-ymarfer-
ar-gyfer-rhan-11.pdf 

3 https://llyw.cymru/anghenion-gofal-chymorth-i-bobl-mewn-sefydliadau-diogel-canllawiau-ychwanegol 

4 https://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmiprisons/wp-content/uploads/sites/4/2018/10/Social-care-
thematic-2018-web.pdf 

5 https://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmiprisons/wp-content/uploads/sites/4/2018/10/Action-Plan-
Social-Care-in-Prisons.pdf 
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argymhellion yr Adroddiad. Roedd y Cynllun yn cyflwyno nifer o gamau gweithredu er 
mwyn sicrhau bod darpariaethau gofal cymdeithas yr ystad carchardai fel sy’n orfodol 
dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a’r ddeddfwriaeth 
gyfatebol yn Lloegr (Care Act 2014) yn gyson wrth ddiwallu anghenion dynion a 
menywod yn y ddalfa, mewn modd sy’n cyfateb i’r ddarpariaeth yn y gymuned. Mae 
Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno Cynllun Gweithredu yng Nghymru, gan weithio 
mewn partneriaeth â phartneriaid llywodraeth leol a chenedlaethol. Mae gwelliannau 
parhaus yn erbyn y Cynllun Gweithredu yn rhan o ymweliadau sicrwydd HMPPS yng 
Nghymru. Hefyd, mae’r cynnydd o gymharu â’r Cynllun Gweithredu yn parhau i gael 
ei adolygu gyda Phrif Swyddogion Gwasanaethau Cymdeithasol, trwy werthusiad 
rheolaidd Arolygiaeth Gofal Cymru o awdurdodau lleol perthnasol. 
 
Beth mae’r dystiolaeth yn ei ddweud wrthym 

Mae natur fregus pobl mewn carchardai, o ran bod ganddynt ganlyniadau iechyd 
gwaeth, yn amlwg i bawb. Dywed Iechyd Cyhoeddus Cymru fod “a large body of 
evidence that suggests the prison population is at a substantially higher risk of having 
or developing mental health problems compared to individuals of similar age and 
gender in the community.”6  
 
Yn ôl adroddiad Pwyllgor Cyfiawnder Tŷ’r Cyffredin yn 2013, “broadly recognised that 
many prisoners have the biological characteristics of those who are ten years older” o 
gymharu â’r boblogaeth ehangach: “…they may have chronic health and mental health 
disorders, as well as disabilities that, in the community, would be typical among those 
who are significantly older.”7 Mae tystiolaeth fod pobl yn y carchar yn dioddef lefelau 
uwch o glefydau trosglwyddadwy fel HIV, hepatitis B, hepatitis C, syffilis, gonorrhoea, 
chlamydia a twbercwlosis (TB), o gymharu â’r cyhoedd yn gyffredinol.8 Hefyd, 
cydnabyddir cyfraddau uwch o hunanladdiad a hunan-niweidio ymhlith pobl dan glo 
na’r cyhoedd yn gyffredinol9 – yn ogystal â chamddefnyddio sylweddau10.  

 
6 Iechyd Cyhoeddus Cymru (2013) Prison Health Needs Assessment: Technical Report. Thematic 
review 2013: mental health needs and provision across the Welsh prison estate. 
http://www.wales.nhs.uk/sites3/Documents/457/MHNA%20Technical%20report%20v1.3%20%28Final
%29.pdf 
 
7 Pwyllgor Cyfiawnder Tŷ’r Cyffredin (2013) Older Prisoners – Fifth Report of Session 2013-14. 
https://publications.parliament.uk/pa/cm201314/cmselect/cmjust/89/89.pdf 
 
8 European Centre for Disease Prevention, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. 
(2018) Public Health Guidance on Active Case Finding of Communicable Diseases in Prison Setting.  
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Active-case-finding-communicable-diseases-in-
prisons.pdf 
 
9 Roedd y data diweddaraf a gyhoeddwyd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (Gorffennaf 2019) yn 
nodi bod carcharorion gwrywaidd mewn mwy o berygl o farw trwy hunanladdiad o gymharu â dynion yn 
gyffredinol. Roedd y risg o garcharorion gwrywaidd yn marw trwy hunanladdiad 3.7 gwaith yn uwch na’r 
boblogaeth wrywaid gyffredinol yn ystod y cyfnod o naw mlynedd rhwng 2008 a 2016. Y Swyddfa 
Ystadegau Gwladol (2019) Drug-related deaths and suicide in prison custody in England and Wales: 
2008 to 2016. 
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/articles/dru
grelateddeathsandsuicideinprisoncustodyinenglandandwales/2008to2016 
 
10 Y Weinyddiaeth Gyfiawnder (2019) National Prison Drugs Strategy. Her Majesty’s Prison and 
Probation Service (HMPPS).  
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Cytundeb Partneriaeth ar gyfer Iechyd mewn Carchardai 

Gyda’r nod o wella canlyniadau iechyd, lles a gofal cymdeithasol rhai sydd yn y carchar 
a mynd i’r afael â’r anghydraddoldebau sy’n bodoli’n barod – mae Llywodraeth Cymru, 
Gwasanaeth Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi (HMPPS), Byrddau Iechyd ac Iechyd 
Cyhoeddus Cymru wedi datblygu Cytundeb Partneriaeth ar gyfer Iechyd mewn 
Carchardai, sy’n cyflwyno’r prif flaenoriaethau y cytunwyd arnynt.  

Mae’r Cytundeb Partneriaeth yn seiliedig ar gyflwyno ‘dull carchar cyfan’ i wella iechyd 
a llesiant – gan gydnabod nad mater o gynnig mynediad i ofal iechyd a thriniaeth 
glinigol yn unig ydyw. 

 
PEDAIR BLAENORIAETH ALLWEDDOL: 
 
 
1. Sicrhau bod amgylcheddau yng ngharchardai Cymru yn hyrwyddo iechyd a 

llesiant i bawb. 

 

2. Datblygu gwasanaethau cyson ym meysydd iechyd meddwl, llesiant meddyliol, 

ac anableddau dysgu ar draws yr holl garchardai, sydd wedi eu teilwra i ymateb 

i anghenion. 

 

3. Cynhyrchu llwybr clinigol safonol ar gyfer rheoli’r camddefnydd o sylweddau 

mewn carchardai yng Nghymru. 

  

4. Datblygu safonau ar gyfer rheoli meddyginiaethau mewn carchardai yng 

Nghymru. 

 

https://llyw.cymru/cytundeb-partneriaeth-ar-gyfer-iechyd-mewn-carchardai-yng-
nghymru 
 

 

Mae pob blaenoriaeth wedi’i datblygu’n ffrwd waith, ac wedi’u hategu gan gamau 
gweithredu allweddol a cherrig milltir penodol. Mae pwyslais hefyd ar ddatblygu 
dangosyddion canlyniad a mesurau perfformio allweddol – a ddefnyddir i fesur 
cynnydd. Bydd y pedair ffrwd waith yn adrodd i’r Grŵp Trosolwg Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol mewn Carchardai newydd, a fydd â’r cyfrifoldeb cyffredinol dros 
gyflawni’r Cytundeb Partneriaeth. 

• Amgylchedd y Carchar: HMPPS sy’n arwain y ffrwd waith hon, gan gydnabod yr 
ysgogiadau polisi ar gyfer gwella canlyniadau iechyd sy’n ymwneud ag 

 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/79
2125/prison-drugs-strategy.pdf 
 
 

https://llyw.cymru/cytundeb-partneriaeth-ar-gyfer-iechyd-mewn-carchardai-yng-nghymru
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amgylchedd ehangach y carchar a’r arferion bob dydd. Mae’n ystyried ffactorau fel 
deiet a  maeth, cwsg, gweithgareddau y tu allan i’r gell, cyflogaeth, anghenion 
amgylcheddol pobl hŷn yn y carchar, cymorth cymdeithasol a mynediad at 
gynlluniau hybu iechyd lleol a chenedlaethol sydd ar gael yn y gymuned (fel rhoi’r 
gorau i smygu). Bydd y ffrwd waith yn cefnogi gwelliannau sy’n galluogi dynion 
sydd yn y carchar i fyw mewn amgylchedd sy’n hybu iechyd, lle mae'r un mynediad 
i wasanaethau hyrwyddo iechyd ar gael iddynt â phobl sy'n byw yn y gymuned. 
 

• Iechyd Meddwl: Llywodraeth Cymru, mewn partneriaeth â Choleg Brenhinol y 
Seiciatryddion, sy’n arwain y ffrwd waith hon. Mae’r gwaith o ddatblygu’r safonau 
drafft yn mynd rhagddo, gan gynnwys “safonau iechyd meddwl cyffredinol” (e.e. i 
gwmpasu derbyn ac asesu / rheoli achosion / triniaeth) yn ogystal ag ymyriadau 
penodol ar gyfer dementia, gofal argyfwng, anabledd dysgu, anaf i’r ymennydd ac 
anhwylder sbectrwm awtistiaeth. Bydd y safonau’n helpu i sbarduno cynnydd er 
mwyn sicrhau bod cysondeb ledled carchardai Cymru, o ran gwasanaethau iechyd 
meddwl. Fodd bynnag, mae’n bwysig cydnabod hefyd na fydd yr holl “alw iechyd 
meddwl” ymhlith carcharorion Cymru yn gofyn am ymyriadau a thriniaeth iechyd 
meddwl penodol. Bydd ffrwd waith yr amgylchedd ehangach y carchar, yn ogystal 
â chymorth i garcharorion trwy ddarpariaeth “haen 0” (gan gynnwys mentora 
cymheiriaid / cynllun cyfeillio / cymorth grŵp) yn bwysig hefyd. 
 

• Camddefnyddio Sylweddau: Llywodraeth Cymru mewn partneriaeth ag Iechyd 
Cyhoeddus Cymru sy’n arwain y ffrwd waith hon. Mae fersiwn ddrafft o’r 
Fframwaith Triniaeth Camddefnyddio Sylweddau (SMTF) ar gyfer carchardai 
wrthi’n cael ei datblygu, a bydd yn cynnwys y llwybr triniaeth glinigol – o’r asesiad 
cychwynnol yn y carchar i ofal a chymorth dilynol ar ôl gadael carchar – ar gyfer 
alcohol a chyffuriau a phroblemau iechyd meddwl sy’n digwydd law yn llaw â 
chamddefnyddio cyffuriau. 

 

• Rheoli Meddyginiaethau: Arweinir y ffrwd waith hon gan Lywodraeth Cymru mewn 
partneriaeth â’r Gymdeithas Fferyllol Frenhinol – gyda’r nod o ddatblygu ffordd 
gyson o roi presgripsiynau yng ngharchardai Cymru trwy safonau ar gyfer rheoli 
meddyginiaethau. Bydd yn ystyried materion cyflenwi a storio meddyginiaethau, ac 
atal dargyfeirio. 

 
Yn achos gofal cymdeithasol, bydd y ffrydiau gwaith yn parhau i lywio (a chael eu 
llywio gan) datblygiadau a gweithgareddau cenedlaethol a arweinir gan y 
Weinyddiaeth Gyfiawnder a Llywodraeth Cymru, sy’n deillio o gyflawni argymhellion 
yr Adroddiad Thematig. Mae gwaith cwmpasu ar droed i nodi’r prif faterion a 
blaenoriaethau er mwyn sicrhau bod y rhai sydd yn y carchar yn manteisio ar eu 
hawliau i gael gofal, triniaeth a chymorth. 

Byddwn yn parhau i gefnogi’r Weinyddiaeth Gyfiawnder a HMPPS er mwyn adolygu 
a diwygio’r gofynion gweithredol allweddol a gweithio drwy’r Partneriaethau 
Carchardai, Iechyd a Gofal Cymdeithasol i nodi a mynd i’r afael ag unrhyw rwystrau i 
waith partneriaeth effeithiol a gweithredu strategaeth HMPPS yng Nghymru ar reoli 
pobl hŷn sydd yn y ddalfa yng Nghymru, a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2019. 
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Datblygiadau Ychwanegol 

Law yn llaw â’r Cytundeb Partneriaeth – ac mewn ymateb uniongyrchol i ddiwallu 
anghenion iechyd, llesiant a gofal cymdeithasol pobl sydd yn y carchar ar hyn o bryd 
– mae camau i gefnogi’r grŵp hwn yn rhan hefyd o strategaethau / cynlluniau cyflawni 
Llywodraeth Cymru ar iechyd meddwl, camddefnyddio sylweddau, hunanladdiad ac 
atal hunan-niweidio, iechyd rhywiol, iechyd deintyddol, dementia, gofal diwedd oes a 
gofal lliniarol, a thai. 
 
Er enghraifft: 
 
Mae’r Cynllun Cyflawni ar gyfer Camddefnyddio Sylweddau 2019-22 a’r Cynllun 
Cyflawni ar gyfer Iechyd Meddwl 2019-22 yn cynnwys camau i fynd i'r afael â llawer 
o'r problemau sy’n wynebu grwpiau agored i niwed, gan gynnwys rhai mewn 
carchardai a chyn-droseddwyr. Yn benodol, rydym yn cydnabod yr heriau a wynebir 
lle mae camddefnyddio sylweddau’n digwydd law yn llaw ag iechyd meddwl, ac 
amlygwyd hyn yn ein hymgynghoriad ar y naill Gynllun Cyflenwi a’r llall, gyda 
chomisiynwyr, darparwyr a defnyddwyr gwasanaethau. I ymateb yn uniongyrchol i 
hyn, rydym wedi sefydlu “grŵp i fynd at wraidd y mater” sy'n cynnwys clinigwyr, 
darparwyr a chomisiynwyr amrywiol, gan gynnwys cynrychiolwyr o’r sector tai, i fynd 
i'r afael â'r rhwystrau i gynnydd yn y maes hwn. Rydym yn cydnabod bod y grŵp hwn 
ymhlith y rhai mwyaf agored i niwed, ac i'r rhai a wynebodd gyfnodau dan glo, mae 
gofal parhaus yn y carchar a'r gymuned yn hollbwysig. O gofio cydafiachedd 
camddefnyddio sylweddau a phroblemau iechyd meddwl, bydd ymrwymiadau (yn y 
ddau Gynllun Cyflenwi) yn helpu i sicrhau bod mwy o bobl yn gallu cael gafael ar y 
cymorth sydd ei angen arnynt yn y carchar a'r gymuned. 
 
Mae pwysigrwydd cydweithio â gwasanaethau tai a digartrefedd wedi’i nodi’n 

flaenoriaeth hefyd yn y Cynllun Cyflawni ar gyfer Camddefnyddio Sylweddau 2019-22 

newydd a’r Cynllun Cyflawni ar gyfer Iechyd Meddwl 2019-22. Er mwyn cefnogi parhad 

gofal, rydym yn parhau i weithio ar draws y llywodraeth i leihau’r niferoedd sy’n cael 

eu rhyddhau heb lety – a byddwn yn buddsoddi bron i £1.3 miliwn mewn 

gwasanaethau newydd i bobl ag anghenion tai  ac anghenion cymhleth gan gynnwys 

cyn-droseddwyr, gan ganolbwyntio ar gefnogi Tai yn Gyntaf. Wrth i'r prosiectau hyn 

gael eu gweithredu, byddwn yn monitro effeithiolrwydd targedu. Mae gwaith agos yn 

cael ei ddatblygu ar draws adrannau Llywodraeth Cymru i sicrhau bod y camau yn y 

cynlluniau hyn yn cefnogi'r Strategaeth ar gyfer Atal a Rhoi Diwedd ar Ddigartrefedd. 

Hefyd – fel rhan o ddatblygiad y Fframwaith Triniaeth Camddefnyddio Sylweddau ar 

gyfer Carchardai newydd (blaenoriaeth 3 y Cytundeb Partneriaeth ar gyfer Iechyd 

mewn Carchardai) a darparu safonau newydd ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl 

mewn carchardai (blaenoriaeth 2 y Cytundeb Partneriaeth ar gyfer Iechyd mewn 

Carchardai), bydd pwyslais penodol ar wella trosglwyddiad gofal wrth ryddhau o’r 

carchar. Rydym wedi sicrhau bod £100,000 ar gael yn y flwyddyn ariannol hon (2019-

20) i ariannu triniaeth breswyl yn benodol i bobl ddigartref neu sy'n cael eu rhyddhau 

o'r carchar. Law yn llaw â hyn, mae fframwaith strategol Accomodating Offenders in 

Wales yn nodi'r dulliau y bydd Llywodraeth Cymru a HMPPS yng Nghymru yn eu rhoi 

ar waith i atal a mynd i'r afael â digartrefedd i bob troseddwr o Gymru. Mae’n nodi 
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dyheadau a gweledigaeth allweddol Cymru ar gyfer darparu atebion llety i bob 

troseddwr yn system cyfiawnder troseddol Cymru. 

Rydym yn cymryd camau hefyd i leihau’r achosion o farwolaethau sy'n gysylltiedig â 

chyffuriau trwy ddosbarthu naloxone. Mae'r cyflenwad o naloxone i’w ddefnyddio 

gartref (THN), ynghyd â hyfforddiant ar adnabod ac ymateb i wenwyn opioid yn parhau 

i fod yn ymyrraeth hanfodol a chost-effeithiol wrth atal achosion angheuol o wenwyn 

opioid. Ers 2009, mae THN wedi’i gyflenwi i unigolion yr ystyriwyd eu bod ‘mewn 

perygl’ o wenwyn opioid gan wasanaethau camddefnyddio sylweddau, Gwasanaethau 

Troseddwyr Integredig (IOS), carchardai, a gwasanaethau / hosteli digartrefedd 

cymeradwy. Ers hynny, mae’r newidiadau a wnaed i Reoliadau Deddf 

Meddyginiaethau Dynol (2015) 5 wedi darparu cyfleoedd i gynyddu’r dosbarthiad ac i 

gasgliad ehangach o unigolion gario THN gan gynnwys teulu, ffrindiau a gofalwyr pobl 

sydd mewn perygl, gweithwyr proffesiynol, a rhaglenni gwirfoddoli. Ar ôl cael eu 

rhyddhau o'r carchar, mae defnyddwyr opioid mewn mwy o berygl o wenwyno 

angheuol ac nad yw’n angheuol. Bydd y Fframwaith Triniaeth Camddefnyddio 

Sylweddau ar gyfer carchardai yn edrych yn benodol ar sicrhau bod mathau amrywiol 

o gefnogaeth ar waith i unigolion ar ôl eu rhyddhau o'r carchar, gan gynnwys sicrhau 

mynediad at therapi amnewid opioid (OST) a chefnogaeth, er mwyn cryfhau ymhellach 

y trefniadau sydd eisoes ar waith trwy ddefnddio dull safonol. Ar hyn o bryd mae'r 

carchardai canlynol yn dosbarthu naloxone sy'n cael ei ariannu'n llawn trwy Dîm 

Camddefnyddio Sylweddau Llywodraeth Cymru: HMP Berwyn, HMP Caerdydd, HMP 

Eastwood Park, HMP Parc, HMP Stoke Heath ac HMP Abertawe. Ers gweithredu 

rhaglen THN genedlaethol, mae THN wedi'i gyflenwi 3,116 o weithiau i naill ai 

unigolion newydd neu fel ailgyflenwad mewn carchar, ac mae 1,190 o unigolion wedi 

cael THN am y tro cyntaf tra’u bod yn y carchar. Yn 2018-19, cyflenwyd THN yn y 

carchar 700 o weithiau (18% o'r holl ddigwyddiadau cyflenwi) i naill ai unigolion 

newydd neu fel ailgyflenwad. 

Mae Cymru wedi ymrwymo i darged Sefydliad Iechyd y Byd i ddileu hepatitis C erbyn 

2030. Mae baich y clefyd hwn ar rai grwpiau agored i niwed, yn enwedig rhai sy'n 

camddefnyddio sylweddau, y bydd llawer ohonynt yn treulio amser yn ystad y 

carchardai. Er mwyn cefnogi'r camau lleol sy'n ofynnol, mae ystod eang o gamau 

gweithredu cenedlaethol yn cael eu symud ymlaen er mwyn helpu i ddileu’r haint gan 

gynnwys cyflwyno profion optio allan BBV mewn carchardai. Ers ei gyflwyno yng 

ngharchardai Cymru yn 2016, bu cynnydd o flwyddyn i flwyddyn yn y nifer sy'n derbyn 

y prawf diagnostig. Roedd profion BBV yng ngharchardai Cymru yn 2018 yn cyfateb i 

44% o'r holl dderbyniadau newydd, a chafodd 7.5% o'r dynion a brofwyd mewn 

carchardai brawf positif am wrthgyrff hepatitis C.11 

Cyflwynwyd dangosydd perfformiad allweddol newydd ar gyfer Byrddau Cynllunio 

Ardal Camddefnyddio Sylweddau (o fis Ebrill 2019), gan ganolbwyntio ar gynnig prawf 

BBV bob blwyddyn i bawb sy'n defnyddio gwasanaethau camddefnyddio sylweddau. 

 
11 Iechyd Cyhoeddus Cymru (Mehefin 2019) Blood Borne Virus Screening in Prisons in Wales, 2015-
2018. Canolfan Arolygu Clefydau Trosglwyddadwy. 
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Yn unol â’n dyhead am gyfwerthedd, dylai'r dangosydd perfformiad allweddol hwn fod 

ar waith i’r un graddau mewn gwasanaethau camddefnyddio sylweddau mewn 

carchardai – a bydd yn cael ei fonitro'n barhaus. Mae rhai carchardai yn ymdrechu i 

ficro-ddileu hepatitis C yn eu sefydliad hefyd trwy neilltuo diwrnodau cyfan i brofi pawb 

ar adain benodol ac ar draws y carchar cyfan maes o law. Mae Llywodraeth Cymru 

wedi ysgrifennu at arweinwyr iechyd carchardai yng Nghymru i hyrwyddo hyn – a 

chyflawnwyd gwaith micro-ddileu gan HMP Abertawe ym mis Medi 2019. 

Gan gydnabod anghenion carcharorion hŷn, bydd y ffrwd waith i ddatblygu safonau ar 

gyfer gwasanaethau iechyd meddwl yn cynnwys pwyslais penodol ar ddementia ac 

mae ymrwymiadau hefyd yn y Cynllun Gweithredu ar gyfer Dementia i ddarparu 

hyfforddiant i'r gweithlu. Ochr yn ochr â hyn, mae'r Cynllun Cyflawn ar gyfer Gofal 

Diwedd Oes (a ddiweddarwyd yn 2017) yn darparu fframwaith gweithredu i ddarparu 

gofal diwedd oes o’r radd flaenaf, waeth beth fo'r diagnosis, yr amgylchiadau neu'r 

man preswylio yng Nghymru. Un o’r blaenoriaethau allweddol ar gyfer 2017-2020 yw 

sicrhau bod staff sydd â chyfrifoldeb dros gleifion sy'n byw mewn cartrefi gofal, cartrefi 

nyrsio a lleoliadau sefydliadol eraill, gan gynnwys carchardai, yn gallu cael cymorth 

gan dimau gofal lliniarol arbenigol i ddarparu gofal diwedd oes. Bydd hyn yn adeiladu 

ar y Strategaeth Pobl Hŷn a gyhoeddwyd gan HMPPS ym mis Gorffennaf 2019. 

 

Llywodraethu 

Byrddau Iechyd Lleol sy’n gyfrifol am wasanaethau iechyd mewn carchardai sector 

cyhoeddus yng Nghymru, sy'n cael eu llywodraethu gan Fyrddau Partneriaeth Iechyd 

a Gofal Cymdeithasol, dan gyd-gadeiryddiaeth llywodraethwr y carchar a 

chynrychiolwyr Bwrdd Iechyd Lleol. Bydd Grŵp Goruchwylio Iechyd a Gofal 

Cymdeithasol mewn Carchardai yn cael ei sefydlu hefyd, ac yn cyfarfod bob chwarter. 

Bydd y Grŵp Goruchwylio’n cael ei gadeirio ar y cyd gan Lywodraeth Cymru a HMPPS 

a bydd yn goruchwylio’r broses o weithredu’r Cytundeb Partneriaeth ar gyfer Iechyd 

mewn Carchardai; darparu arweiniad a goruchwyliaeth strategol ar gyfer Byrddau 

Partneriaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol mewn Carchardai; a bod yn bwynt 

uwchgyfeirio ar gyfer Byrddau Iechyd a charchardai mewn perthynas â materion 

iechyd carchardai. Mae swyddogion Llywodraeth Cymru yn cyfarod â HMPPS yn fisol 

hefyd, a Thimau'r GIG ac Arweinwyr Byrddau Iechyd bob chwarter. 

 

Cyllido 

Yn 2004-5 derbyniodd Llywodraeth Cymru drosglwyddiad rheolaidd o £2.544 miliwn i 

Floc Cymru gan Lywodraeth y DU er mwyn cefnogi gofal iechyd carcharorion mewn 

carchardai cyhoeddus yng Nghymru. O ran HMP Berwyn, mae yna berthynas ariannu 

uniongyrchol rhwng HMPPS a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Cytunwyd y 

bydd y cyllid ar gyfer gwasanaethau iechyd carchar HMP Berwyn yn rhan o 
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drosglwyddiad i Lywodraeth Cymru yn y dyfodol unwaith y bydd y carchar yn gwbl 

weithredol. 

Er mwyn cefnogi blaenoriaeth iechyd carchardai, mae Llywodraeth Cymru wedi 

dyrannu £1 miliwn yn ychwanegol o gyllid rheolaidd er mwyn helpu byrddau iechyd 

lleol i wella mynediad at wasanaethau iechyd yn yr ystad carchardai cyhoeddus. Mae 

Byrddau Iechyd Lleol Bae Abertawe, Caerdydd a’r Fro ac Aneurin Bevan oll wedi 

derbyn cyllid a fydd yn cefnogi gwell mynediad at wasanaethau iechyd meddwl a 

gwasanaethau iechyd meddwl a chamddefnyddio sylweddau sy'n cyd-ddigwydd yn 

HMP Abertawe, HMP Caerdydd a HMP Brynbuga a HMP Prescoed. 

Yn 2016-17, yn dilyn cyflwyno Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 

2014, dosbarthwyd cyllid grant penodol o £ 0.448 miliwn i awdurdodau lleol, er mwyn 

cyflawni eu dyletswyddau dan Ddeddf 2014 i ddarparu gofal a chymorth i rai yn ystad 

ddiogel eu hardaloedd. Yn 2017-18, dosbarthwyd £ 0.412 miliwn fel grant penodol eto. 

O 2018-19, ac yn unol â'r Cytundeb Partneriaeth, trosglwyddwyd £0.391 miliwn i'r 

grant cymorth refeniw a £0.371 miliwn ar gyfer 2019/20 a’r blynyddoedd i ddod. 

 

I gloi 

Yn 2020/21, bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i ganolbwyntio ar gyflawni 

blaenoriaethau’r Cytundeb Partneriaeth ar gyfer Iechyd mewn Carchardai. Bydd y 

Grŵp Goruchwylio Iechyd a Gofal Cymdeithasol mewn Carchardai yn goruchwylio’r 

gwaith o gyflenwi a gweithredu yn y dyfodol – a  byddwn yn asesu cynnydd  hefyd fel 

rhan o'r trefniadau monitro sydd ar waith ar gyfer y Cynlluniau Cyflawni ar 

Gamddefnyddio Sylweddau ac Iechyd Meddwl, a strategaethau eraill. 




