
	  	  

Adroddiad Blynyddol Arolygiaeth Prawf Ei Mawrhydi 2012/2013 

RHAGAIR 
 
 
Liz Calderbank, Prif Arolygydd Prawf EM 

 
 
Rwyf bellach yn tynnu at derfyn fy nghyfnod fel Prif Arolygydd ac mewn ychydig 
fisoedd byddaf yn trosglwyddo’r awenau i’m holynydd pan y’i penodir. O edrych yn ôl 
ar fy ngyrfa, mae newid wedi bod yn nodwedd arni, newid yn y ffordd mae’r 
gwasanaethau prawf yn cael eu cyflunio a’u cyflwyno, a newid mewn arferion gwaith. Y 
thema gyson drwy’r holl newidiadau hyn oedd y berthynas a sefydlid gyda’r unigolyn 
i’w gadw rhag troseddu.  

 
Er bod, wrth imi ysgrifennu hwn, yr ymgynghoriad ar Drawsffurfio Cystodaeth 
Ieuenctid yn dal heb ei gwblhau, rydym yn ddiweddar wedi cael ymateb y gweinidog 
i’r ymgynghoriad ar Drawsffurfio Adsefydlu. Bydd y cynigion yn cyflwyno newidiadau 
pellgyrhaeddol i’r ffordd y gwneir gwaith gydag oedolion sydd wedi troseddu yn y 
dyfodol. Heb os, bydd rhai yn arwain at welliannau ac rydym yn croesawu’r ffocws ar 
leihau aildroseddu a’r pwyslais sydd i’w roi ar y rhan allweddol fydd i’w chwarae gan y 
sector cyhoeddus i gadw pobl yn ddiogel. Bydd y newidiadau yn dibynnu ar ariannu 
o’r arbedion sydd i’w cyflwyno drwy gontractio allan cyfran fawr o’r gwaith a wneir ar 
hyn o bryd gan yr Ymddiriedolaethau Prawf a chânt eu rhoi ar waith mewn amser byr 
iawn, heb adael fawr o gyfle i ddatblygu diwylliant gwaith sy’n cael ei rannu. Mae 
graddfa a cherddediad y newid yn sylweddol ac rydym yn ymboeni, fel arolygiaeth, ei 
fod yn cael ei ddwyn ymlaen a’i roi ar waith heb ddim gostyngiad yn ansawdd y 
gwaith sydd wedi ei gyflawni’n barod.  
	  
Er ein bod wedi dod o hyd i dystiolaeth o lawer o arfer da, mae canfyddiadau ein 
harolygiadau, y cyfeirir atynt oll yn yr adroddiad hwn, yn amlygu rhai o’r pryderon sydd 
gennym. Rydym eisoes wedi dechrau cynllunio ar gyfer sut byddwn yn arolygu yn yr 
amgylchedd newydd hwn ac mae ein rhaglen arolygu oedolion newydd wedi ei 
chynllunio’n benodol i roi cyfrif am ystod o ddarparwyr gwahanol yn gweithio gydag 
oedolion sy’n troseddu. Byddwn yn adeiladu ar hyn yn y flwyddyn i ddod.   

 
Felly bydd llawer o bethau i’m holynydd fynd â hwy yn eu blaenau wrth ymgymryd â’r 
swydd. Rwy’n hyderus, fodd bynnag, y byddant yn llwyddo gan y gwn y cânt eu cefnogi 
gan gydweithwyr ar draws yr arolygiaeth, yn arolygwyr a staff cefnogi, sy’n ymrwymedig 
i’r rôl sydd ganddynt ac yn gweithio heb baid i gyrraedd y safon angenrheidiol.  

 
Wrth gloi hoffwn dalu teyrnged i’r rhai yn y maes sydd, ar waethaf pob ansicrwydd 
ynghylch eu sefyllfa, wedi dal ati i ganolbwyntio’u hymdrechion ar weithio gyda’r rhai sy’n 
troseddu a hyrwyddo’u hadsefydlu. 
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Arolygiaeth Prawf EM  
Datganiad Pwrpas  
	  
1.1 

 

Mae Arolygiaeth Prawf EM yn arolygiaeth annibynnol, a ariennir gan yr Adran 
Gyfiawnder ac sy’n adrodd yn uniongyrchol i’r Ysgrifennydd Gwladol. Ein pwrpas 
yw:  
 

 adrodd i’r Ysgrifennydd Gwladol ar effeithiolrwydd y gwaith gydag oedolion, plant 
a phobl ifanc sydd wedi troseddu, neu sy’n debygol o droseddu, ac sydd wedi ei 
anelu at leihau troseddu a diogelu’r cyhoedd, pwy bynnag sy’n gwneud y gwaith 
hwnnw 

 

 adrodd ar effeithiolrwydd y trefniadau ar gyfer y gwaith hwn, gan weithio gydag 
arolygiaethau eraill yn ôl y gofyn 

 

 cyfrannau at well perfformiad gan y sefydliadau yr ydym yn arolygu eu gwaith 
 

 cyfrannu at bolisi cadarn a darparu gwasanaethau’n effeithiol, yn enwedig o 
ran diogelu’r cyhoedd, drwy roi cyngor a lledaenu arfer da, sy’n seiliedig ar 
ganfyddiadau arolygon, i Weinidogion, swyddogion, rheolwyr ac ymarferwyr 

 

 hyrwyddo’n weithredol gydraddoldeb hiliol ac amrywiaethau ehangach, yn 
enwedig yn y sefydliadau yr ydym yn arolygu eu gwaith 

 

 cyfrannu at effeithiolrwydd cyffredinol y system cyfiawnder troseddol (SCT), yn 
benodol drwy weithio ar y cyd gydag arolygiaethau eraill. 

	  
	  
Cod Ymarfer 

 

1.2 
 

Ceisia Gwasanaeth Prawf ei Mawrhydi gyflawni ei bwrpas a chwrdd â’r egwyddorion 
arolygu yn y sector cyhoeddus drwy: 

 
 weithio mewn modd gonest, proffesiynol, teg a boneddigaidd 

 

 adrodd ar ganlyniadau arolygon a’u hargymhellion ar gyfer gwella mewn da bryd 
ac i safon da a’u cyhoeddi 

 

 hyrwyddo cydraddoldeb hiliol a sylw ehangach i amrywiaeth ym mhob agwedd 
ar ein gwaith, yn cynnwys yn ein harferion cyflogi a’n trefniadaeth ein hunain 

 

 cyflawni arolygon mewn ffordd effeithlon a chost effeithiol, o ran 
Gwasanaeth Prawf Ei Mawrhydi a’r sefydliadau yr ydym yn arolygu eu 
gwaith. 

 

Wrth gyflawni’n gwaith rydym yn ystyried blaenoriaethau’r Weinidogaeth a’r deg 
egwyddor ar gyfer arolygu a gyhoeddwyd yn ‘Arolygu ar gyfer gwella’ ym mis Gorffennaf 
2003. Rydym yn gweithio’n agos gydag Arolygiaethau Cyfiawnder Troseddol eraill drwy 
grŵp y Prif Arolygwyr Cyfiawnder Troseddol, a hefyd gydag arolygiaethau sy’n gweithio 
gyda phlant a phobl ifanc. 



	  
	  

Golwg gyffredinol 
 

1.3 
 

Yn ystod y flwyddyn 2012-13 fe wnaethom: 
 

 gwblhau un Ail arolygiad Achos Craidd oedd ar ôl dan ein rhaglen flaenorol o 
Arolygu Troseddau Ieuenctid a rhoi cychwyn ar ein rhaglen risg gyfatebol newydd o 
Arolygu Gwaith Troseddau Ieuenctid. O dan y rhaglen newydd hon fe wnaethom 
gwblhau pedair Cyd-arolygiaeth lawn ac 19 Adroddiad Sgrinio Ansawdd byr (Ceir 
rhagor o wybodaeth ym Mhennod 4) 

 

 cwblhau’r pum arolwg oedd yn weddill dan raglen Arolygiad Rheoli Troseddwyr 2. 
Mae datblygu’r rhaglen olynol, Arolygu Gwaith Troseddau Oedolion, wedi parhau 
drwy gydol y flwyddyn, gan gynnwys pedwar arolwg peilot (Ceir rhagor o 
wybodaeth ym Mhennod 2) 

 

 cwblhau 22 arolwg o reoli troseddwyr mewn carchardai, ar y cyd ag Arolygiaeth 
Carchardai Ei Mawrhydi (Ceir rhagor o wybodaeth ym Mhennod 3) 

 

 cyhoeddi pedwar adroddiad thematig, a arweiniwyd gan Arolygiaeth Gwasanaeth 
Prawf EM, ar blant a phobl ifanc sy’n troseddu’n rhywiol, Plant sy’n Derbyn Gofal, 
newid o wasanaethau pobl ifanc i wasanaethau oedolion ac arolwg dilynol o 
orchmynion cyrffyw sy’n cael eu monitro’n electronig. Fe wnaethom hefyd 
gyfrannu at ddau adroddiad pellach a gyhoeddwyd ar droseddau casineb 
anabledd a arweiniwyd gan Arolygiaeth Gwasanaeth Erlyn y Goron EM a 
chyfiawnder adferol a arweiniwyd gan Arolygiaeth Cwnstabliaeth EM (Ceir rhagor 
o wybodaeth ym Mhennod 5). 

 

Yr ydym yn parhau i roi lle amlwg i’r mater o ddiogelwch y cyhoedd, gan ddatblygu 
trefniadau i wella ansawdd yr arfer ym maes Diogelu’r Cyhoedd a gwaith arall drwy feincnodi 
ansawdd y gwaith.	  

	  
	  
	  
Gwaith arolygu 

 

1.4 
 

Ein bwriad wrth gyflawni ein gwaith yw: 
 

 sicrhau Gweinidogion a’r cyhoedd fod gwaith ym maes troseddau oedolion ac 
ieuenctid yn cael ei gyflawni’n effeithiol 

 

 gwella ansawdd ac effeithiolrwydd y gwaith y byddwn yn ei arolygu. 
 

Mae ein methodoleg arolygu yn seiliedig ar yr asesiad o ansawdd ac effeithiolrwydd 
gwaith ym maes troseddau oedolion ac ieuenctid mewn sampl cynrychioliadol o 
achosion penodol o unigolion sydd wedi troseddu. Drwy astudio’r sampl, rydym yn 
barnu a yw’r gwaith a wneir gyda’r unigolyn yn ddigon da i gyflawni’r canlyniadau 
gofynnol ym mhob achos. 

 
Ystyriwn y dylai arolygu fod yn gymesur ac wedi’i ganolbwyntio ar agweddau 
allweddol o’r gwaith lle bydd arolygu uniongyrchol yn gwneud asesiadau na ellir eu 
gwneud yn rhwydd mewn unrhyw ffordd arall. Gan adlewyrchu hyn yn rhannol, rydym 
yn rhoi sylw amlwg yn ein gwaith arolygu i faterion Diogelu’r Cyhoedd a Diogelu 
Plant, sy’n perthyn yn agos i’w gilydd. 



	  
	  

Cydarolygiaeth o’r System Cyfiawnder Troseddol 
 

1.5 
 

Mae Arolygiaeth Gwasanaeth Prawf EM wedi parhau i weithio gyda’r Arolygiaethau 
Cyfiawnder Troseddol ar y cynlluniau ar gyfer y Rhaglen Cydarolygu ar gyfer pob 
blwyddyn, gan gynnwys y rheiny ar gyfer y Rhaglen Cydarolygu ar gyfer 2012-14 a 
2013-15. 

 
Trefniadau adrannol 

 

1.6 
 

Mae Arolygiaeth Gwasanaeth Prawf EM yn parhau i ddod dan adain y Weinyddiaeth 
Gyfiawnder ac, o ran trefniadaeth, ei lleoli yn y Grŵp Cyfiawnder Troseddol yn y 
Weinyddiaeth. Mae dogfen fframwaith sy’n egluro’r berthynas rhwng Arolygiaeth 
Gwasanaeth Prawf EM a’r Weinyddiaeth Gyfiawnder ar gael ar ein gwefan. 

 
Atebolrwydd a thryloywder 

 

1.7 
 

Mae Arolygiaeth Gwasanaeth Prawf EM yn cydnabod yn llwyr yr angen i bob sefydliad 
cyhoeddus fod ag atebolrwydd clir yn eu hymwneud ariannol, ac yn ei gefnogi, yn 
enwedig o safbwynt talu treuliau. Mae Arolygiaeth Gwasanaeth Prawf EM yn cwrdd â 
gofynion y Weinyddiaeth Gyfiawnder am dryloywder i ‘gyrff hyd braich’. Yn ogystal, 
cyhoeddir treuliau’r Prif Arolygwr ar ein gwefan. 

 
Gweithdrefn gwyno 

 

1.8 
 

Yr ydym yn dal i fod wedi ymrwymo’n gadarn i sicrhau fod ein prosesau arolygu yn cael eu 
cynnal gyda gonestrwydd mewn ffordd broffesiynol, deg a chwrtais, yn unol â’n Cod 
Ymarfer. Serch hynny, mae ein gweithdrefn gwyno (sydd ar gael ar ein gwefan) yn 
cydnabod y gellid cael achlysuron pan fydd sefydliad neu unigolyn sy’n cymryd rhan mewn 
arolygiad am nodi cwyn. Ni dderbyniwyd cwynion o’r fath yn 2012-13.  
	  

Strategaeth Sicrhau Ansawdd 
 

1.9 
 

Fel arolygiaeth annibynnol, mae gofyn i’n prosesau arolygu fod o’r safon uchaf fel bod 
y gwaith yr ydym yn ei arolygu yn cael ei archwilio’n deg a’n bod yn dod i’n 
casgliadau drwy brosesau cyson a thryloyw. Mae ein Strategaeth Sicrhau Ansawdd 
gynhwysfawr yn darparu’r strwythur inni archwilio ein trefniadau a’n prosesau, gyda’r 
nod o sicrhau ein bod yn cyflwyno casgliadau cyson a’n bod yn ddibynadwy ar draws 
ein rhaglenni arolygu, a rhyngddynt lle y bo’n briodol.  

 
Mae ein strategaeth ar gyfer 2012-15 yn cynnwys deg elfen sy’n cynnwys prif agweddau 
ein gwaith: 

 
 Recriwtio a datblygu ar gyfer y sawl sy’n arolygu ar ran Arolygiaeth Gwasanaeth 

Prawf EM. 
 

 Amrywiaeth. 
 

 Dewis samplau o achosion. 
 

 Adborth defnyddwyr y gwasanaeth o’r arolygiadau. 
 

 Asesu achosion. 



	  
	  

 

 Cyfweliadau a chyfarfodydd arolygu. 
 

 Dadansoddi data. 
	  

 Ysgrifennu adroddiadau. 
 

 Golygu adroddiadau. 
 

 Cynhyrchu adroddiadau. 
 

Caiff y rhain eu cymhwyso ar draws pob un o’n prif raglenni arolygu. 
	  
Diogelwch y Cyhoedd 

 

1.10 
 

Yr ydym yn rhoi pwyslais arbennig ar waith i ddiogelu’r cyhoedd a phlant a phobl ifanc 
rhag niwed, gan na ellir mesur hyn yn rhwydd mewn unrhyw fodd ond drwy arolygu 
annibynnol. Felly mae’n enghraifft allweddol o ble a sut y mae arolygiad yn ychwanegu 
gwerth mewn modd unigryw ac mae ei archwilio yn rhan anhepgor o’n methodoleg 
arolygu.  

 
Mae’r gwaith hwn yn cwmpasu sbectrwm eang ac mae’n cynnwys plant, pobl ifanc 
ac oedolion bregus sydd naill ai mewn perygl o niwed gan eraill neu o hunan 
niwed a’r unigolion hynny sy’n berygl o fod o niwed i’r gymuned. Mae ein dull o 
asesu effeithiolrwydd y gwaith a wneir yn seiliedig ar ddwy egwyddor sylfaenol:  

 
 Ni all perygl, p’un ai i’r cyhoedd neu i unigolyn, fyth gael ei ddileu, ond mae gan y 

cyhoedd yr hawl i ddisgwyl i’r gwahanol asiantaethau sy’n gysylltiedig wneud eu 
gwaith yn iawn 

 

 Mae ‘gwneud eich gwaith yn iawn’ yn golygu ‘gwneud pob dim y gellid yn 
rhesymol ei ddisgwyl i rywun ei wneud’ – barnu ansoddol ydyw, ac un o 
resymolrwydd, nid perffeithrwydd. 

 

Mae mater diogelwch y cyhoedd yn llinyn pwysig sy’n rhedeg drwy ein holl waith. 
 
Rydym wedi parhau i gymryd rhan yn adolygiadau’r panel Sicrhau Ansawdd ar gyfer 
Troseddau Difrifol Pellach. At hyn, rydym wedi rhoi hyfforddiant i aelodau’r panel hwn, 
sy’n gynrychiolwyr o’r Gwasanaeth Cenedlaethol Rheoli Troseddwyr ac uwch reolwyr o’r 
Ymddiriedolaethau Prawf. Fe’n cynrychiolir hefyd ar Grŵp Llywio Cenedlaethol yr 
Awdurdodau Cyfrifol. 
 

Amrywiaeth 
 

1.11 
 

Yr ydym yn anelu at integreiddio egwyddorion gorau amrywiaeth a chydraddoldeb yn ein 
harfer arolygu, yn ogystal ag yn rheolaeth ein staff ein hunain. Mae ein nodau ar gyfer mynd 
i’r afael â materion amrywiaeth a chydraddoldeb wedi’u gosod allan yn ein Cynllun 
Gweithredu Cydraddoldeb 2011-14 (sydd ar gael ar ein gwefan). 

 
Mae ystyried materion amrywiaeth yn ein rhaglenni arolygu yn bwysig iawn i ni. Rydym wedi 
ymgorffori meini prawf allweddol ym mhob un o’n prif raglenni i ganfod a yw unigolion sydd 
wedi troseddu’n cael eu trin yn gyfartal ai peidio, heb wahaniaethu yn ôl eu nodweddion 
amrywiaeth. Yn y cyswllt hwn rydym yn dadansoddi ac yn cyhoeddi casgliadau arolygon yn 
achlysurol yn ôl nodweddion amrywiaeth, fel y gellir adnabod unrhyw elfen anghyfartal yn 
ansawdd y gwaith gyda gwahanol grwpiau o unigolion (yn ôl hil, rhyw y person, oed, 
anabledd). 

 



	  
	  

Yr ydym hefyd yn anelu at integreiddio egwyddorion gorau amrywiaeth yn Arolygiaeth 
Gwasanaeth Prawf EM, o ran sut y byddwn yn trefnu ni ein hunain ac yn trin eraill, ac yn 
monitro sut y byddwn yn gwneud hyn. Yn y cyswllt hwn rydym yn monitro nodweddion 
amrywiaeth staff Arolygiaeth Gwasanaeth Prawf EM yn rheolaidd. 

 

Mae’r wybodaeth hon yn dangos ar ddiwedd Mawrth 2012, o gyfanswm staff Arolygiaeth 
Gwasanaeth Prawf EM, fod: 

 
 52% yn fenywod, 48% yn ddynion 

 

 6% o grŵp ethnig lleiafrifol, 94% yn wyn 
 

 7% yn ystyried fod ganddynt anabledd yn ystyr y ddeddfwriaeth gwahaniaethu ar 
sail anabledd 

 

 6% yn lesbiaid, yn hoyw neu’n ddeurywiol, 94% yn heterorywiol 
 

 28% â chyfrifoldebau gofalu am blant/eraill 
 

 18% dan 35 oed, 14% rhwng 35-44 oed, 32% rhwng 45-54 oed a 38% yn 55 
oed neu drosodd. 

	  
	  
Yr ydym yn parhau i weithio i Gynllun yr Iaith Gymraeg, a adolygwyd yn 2011-12, sydd 
wedi’i gytuno gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg. Yr ydym yn cadw tudalen Gymraeg ar ein 
gwefan ar faterion yr iaith Gymraeg ac yn sicrhau fod ein panel Arolygwyr Cysylltiol yn 
cynnwys siaradwyr Cymraeg. 

 
Byddwn yn cynnal asesiadau effaith amrywiaeth ar gyfer y prif brosesau a gynhwysir yn ein 
holl raglenni arolygu rheolaidd. 

 
Gwirio’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd 

 

1.12 
 

Mae’n bosibl y bydd staff sy’n cymryd rhan mewn arolygon o waith troseddau 
ieuenctid yn dod i gysylltiad uniongyrchol â phlant a phobl ifanc. Am y rheswm hwn 
caiff yr holl staff perthnasol lefel uwch o wirio gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, 
yn unol â’r disgwyliad sydd gennym pan fyddwn yn archwilio gwaith y Tîm Troseddau 
Ieuenctid.   
 

Staffio 
 

1.13 
 

Yn ystod 2012-13, gadawodd 11 o staff yr Arolygiaeth ac ymunodd naw aelod o staff. 
Gadawodd y mwyafrif o’r staff am eu bod wedi cyrraedd diwedd eu secondiad gyda 
ni, er fod y grŵp hwn hefyd yn cynnwys un o’n Prif Arolygwyr Cynorthwyol, Peter 
Ramell, a ymddeolodd wedi deugain mlynedd yn y Gwasanaeth Sifil. Dangosir ein 
grŵp staff ar 31 Mawrth 2013 yn Atodiad B. 

 
Mae ein grŵp staff yn meddu ar amrywiaeth o sgiliau ac yn dod o wahanol 
gefndiroedd ac rydym wedi ymrwymo i gynnal ac estyn y lefel hon o amrywiaeth. 
Cawsom ein cynorthwyo yn hyn gan nifer o Ymddiriedolaethau Prawf, Timau 
Troseddau Ieuenctid a sefydliadau eraill sydd wedi secondio’u staff i ni. Rydym yn 
ddiolchgar iddynt am eu parodrwydd cyson i wneud hyn. 

 
Yr ydym yn parhau i gadw panel o Arolygwyr Cysylltiol. Wedi’u recriwtio yn ôl yr un safonau 
cadarn â’n staff arolygu cyflogedig, mae Arolygwyr Cysylltiol yn gweithio ar sail talu ffioedd 
fesul sesiwn ochr yn ochr â’n staff cyflogedig.  



	  	  

Arolygu Gwaith ar Droseddau Oedolion yn y Gymuned 
 
 
Golwg gyffredinol 

 

2.1 
 

Aeth y rhaglen Arolygiad Rheoli Troseddwyr 2 tair blynedd, a gychwynnwyd ym 
mis Medi 2009, yn ei blaen, gan gyhoeddi’r adroddiad terfynol ym mis 
Tachwedd 2012. 

 
Cyflenwi Arolygiad Rheoli Troseddwyr 2 

 

2.2 
 

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf yr ydym wedi cynnal arolygon mewn pum Ymddiriedolaeth, 
o ranbarth Swydd Efrog a Glannau Humber a Chymru. 

 
Mae pwyslais ein methodoleg ar asesu 100-220 o achosion unigol wedi parhau, yn 
dibynnu ar faint yr Ymddiriedolaeth. Yng Nghymru, roedd ein sampl yn cynnwys 330 o 
achosion. Archwilir y gwaith gyda phob unigolyn yn fanwl drwy gyfweliad gyda’r 
rheolwr troseddwyr ac archwilio’r cofnodion achos ategol. Yr ydym yn dod i gasgliadau 
ynghylch ansawdd yr arfer dan dri phennawd allweddol: asesu a chynllunio dedfryd; 
gweithredu ymyriadau; a chyflawni a chynnal canlyniadau arfaethedig. Caiff ein 
casgliadau eu cefnogi gan sylwebaeth, sy’n seiliedig ar drafod gydag uwch reolwyr, ac 
ar ein cyfweliadau gyda rheolwyr troseddwyr ynghylch sut y cefnogir ac y datblygir eu 
harfer gan y sefydliad. Yr ydym hefyd wedi cael barn unigolion a ddedfrydwyd, 
dioddefwyr a dedfrydwyr drwy holiaduron yr ydym wedi’u hamgáu yn ein 
hadroddiadau. 

 
Casgliadau Arolygiad Rheoli Troseddwyr 2 

 

2.3 
 

Ym mhob adroddiad arolygu Arolygiad Rheoli Troseddwyr 2 byddwn yn cyflwyno 
‘sgorau pennawd’ ar gyfer prif elfennau’r gwaith o reoli troseddwyr. 

 
Mae’r sgorau yn dangos, ar gyfer pob math o waith, canran y gwaith a archwiliwyd yr 
ydym ni yn Arolygiaeth Gwasanaeth Prawf EM yn barnu ei fod wedi cyrraedd lefel 
ansawdd ddigon uchel. 

 

 
Dros y rhaglen Arolygiad Rheoli Troseddwyr 2 gyfan, mae’r casgliadau’n dangos sgorau 
‘pennawd’ cyfanredol: 

 
 Roedd 75% o’r gwaith a wnaed gan yr Ymddiriedolaethau Prawf yn 

ddigonol i gadw perygl o niwed yr unigolyn i’r isafbwynt 
 

 Roedd 74% o’r gwaith a wnaed gan yr Ymddiriedolaethau Prawf yn 
ddigonol i wneud pob unigolyn yn llai tebygol o aildroseddu 

 

 Roedd 79% o’r gwaith a wnaed gan yr Ymddiriedolaethau Prawf yn ddigonol i 
gefnogi cydymffurfio a gorfodi effeithiol. 



	  	  

Dangosir y sgorau ‘pennawd’ ar gyfer pob un o arolygon unigol y rhaglen Arolygiad 
Rheoli Troseddwyr 2 yn y tabl isod, yn y drefn y cawsant eu cyflawni.  

 
 
Ymddiriedolaeth Prawf 
 

 
Risg o Niwed 

Tebygolrwydd o 
aildroseddu 
 
 

Cydymffurfio a 
Gorfodaeth 

Cyffredinol 75% 74% 79% 

Norfolk 67% 70% 79% 

Swydd Bedford 71% 76% 82% 

Suffolk 71% 72% 76% 

Essex 65% 64% 70% 

Swydd Hertford 65% 65% 72% 

Swydd Caergrawnt 
 

72% 71% 79% 

Surrey a Sussex 79% 75% 83% 

Dyffryn Tafwys 71% 69% 78% 

Hampshire 73% 71% 77% 

Caint 64% 62% 69% 

Swydd Derby 80% 77% 84% 

Swydd Gaerlŷr a Rutland 78% 75% 83% 

Swydd Lincoln 71% 78% 85% 

Swydd Northampton 74% 77% 82% 

Swydd Nottingham 74% 71% 79% 

Swydd Gaerloyw 
 

75% 71% 74% 

Avon a Gwlad yr Haf 74% 71% 80% 

Wiltshire 81% 78% 85% 

Dorset 70% 67% 75% 

Dyfnaint a Chernyw 
 

69% 71% 79% 

Cumbria 76% 73% 78% 

Swydd Gaer 76% 76% 79% 

Manceinion Fwyaf 77% 75% 77% 

Glannau Mersi 79% 78% 82% 

Swydd Gaerhirfryn 77% 77% 78% 

Llundain 70% 69% 75% 

Durham a Dyffryn Tees 83% 82% 84% 

Northumbria 81% 82% 86% 

Swydd Warwick 84% 81% 82% 

Swydd Stafford & West 
 

78% 75% 78% 

Gorllewin Mersia 82% 81% 83% 

Glannau Humber*
 78% 77% 82% 

Efrog & Gogledd Swydd Efrog 
 

72% 74% 79% 

De Swydd Efrog*
 81% 82% 84% 

Gorllewin Swydd Efrog*
 76% 78% 83% 

Cymru*
 75% 75% 81% 

	  

*Arolygwyd yn ystod 2012-2013 



	  	  

Sgorau pennawd ar gyfer Cymru a rhanbarthau Lloegr 
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Cynhelir arolygon achos ar sail y ‘meini prawf cyffredinol’ a gyhoeddwyd gan 
Arolygiaeth Gwasanaeth Prawf EM sy’n dilyn y gwaith gydag achosion unigol. 

 
Ystod y sgorau meini prawf cyffredinol ar gyfer y rhaglen Arolygiad Rheoli 
Troseddwyr 2 gyfan 
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Roedd rhai casgliadau allweddol eraill o’r Arolygiadau Rheoli Troseddwyr 2 
yn cynnwys y canlynol: 

 
 Mewn 79% o achosion o berygl uchel o niwed cymerwyd pob cam rhesymol 

i gadw’r perygl o niwed i eraill i’r perygl lleiaf. 
 

 Mewn 66% o bob achos (ond mewn 79% o achosion perygl uchel o 
niwed), roedd y perygl o niwed i ddioddefwyr hysbys, neu ddioddefwyr 
posibl hysbys, wedi ei reoli’n effeithiol. 

 

 Mewn 51% yn unig o bob achos (ond 71% o achosion perygl uchel o 
niwed) y chwaraewyd rhan gan reolwyr mewn achosion o ddiogelu 
plant. 

 

 Mewn 76% o bob achos, fe wnaeth ymyriadau adeiladol annog a herio’r 
troseddwr i gymryd cyfrifoldeb am eu gweithredoedd a’u penderfyniadau yn 
gysylltiedig â throseddu, tra yn y gymuned. 

 

 Mewn 76% o bob achos (ac 84% o achosion o berygl uchel o niwed), 
cychwynnwyd ar broses o dramgwydd neu ailalw ar bob achlysur pan oedd 
gofyn gwneud.  

 

 Yn gyffredinol, roedd ansawdd y gwaith mewn achosion a aseswyd yn rhai 
gyda pherygl uchel o niwed yn well nag ar gyfer yr achosion yn gyfan gwbl. 

 

 Pan gawsant eu dadansoddi yn ôl nodweddion gwahaniaeth, nid oedd 
tystiolaeth o unrhyw wahaniaeth mawr yn ansawdd y gwaith o ran rhyw y 
person, ethnigrwydd, neu anabledd oedd wedi’i hysbysu. Er hynny, o 
safbwynt oed, daethom i’r casgliad fod gwaith a wnaed gyda throseddwyr 
hŷn yn well, mewn rhai agweddau, na’r gwaith a wnaed gyda throseddwyr 
iau.  



	  	  

Barn defnyddwyr y gwasanaeth 
 

2.4 
 

Sylw gan berson dan oruchwyliaeth 
“Mae’r Gwasanaeth Prawf wedi fy helpu i adnabod yr arwyddion o ddicter a’r ffyrdd 
o ymdopi i reoli fy nicter yn y gorffennol, maen nhw wedi fy helpu i gwblhau 
gwahanol gyrsiau tra oeddwn yn y carchar ac wedi gweithio ar faterion un i un ar 
ôl cael fy rhyddhau”. 

 

Gwahoddwyd unigolion dan oruchwyliaeth i gwblhau arolwg ar eu barn ynghylch y cyfnod 
prawf. Rhwng 2011 a 2013 cwblhawyd yr arolwg hwn yn electronig ac yn ystod y cyfnod 
hwn fe wnaethom dderbyn bron 2,800 o atebion gan bedwar rhanbarth yn Lloegr a gan 
Gymru. 

 
 Dywedodd y mwyafrif mawr fod ganddynt berthynas waith dda gyda’u 

rheolwr troseddu. 
 

 Dywedodd 84% eu bod yn teimlo iddynt fod yn rhan o’r broses o lunio eu 
cynllun dedfrydu a dywedodd 87% eu bod wedi trafod eu cynnydd gyda’r 
rheolwr troseddu. 

 

 Pan ofynnwyd iddynt pa help yr oeddent wedi ei gael yn ystod eu 
goruchwyliaeth, roedd yr atebion gan amlaf yn ymwneud â’u troseddu; 
sgiliau meddwl, addysg, hyfforddiant a chyflogaeth; lles emosiynol; alcohol; 
eu perthynas â phobl; ffordd o fyw; cyffuriau; a llety.  

 

 Dywedodd 94% fod y gwaith a wnaed gyda hwy wedi gwneud iddynt 
feddwl am eu troseddu a sut y gallent ei osgoi yn y dyfodol. 

 

 Roedd 91% wedi dod yn fwy ymwybodol o ddioddefwyr troseddau. 
 

 Roedd 84% yn credu eu bod yn llai tebygol o droseddu yn y dyfodol o ganlyniad 
i’r gwaith oedd wedi ei wneud gyda hwy. 

	  
 

Sylw gan berson dan oruchwyliaeth 
“Mae wedi fy helpu i gymryd agwedd wahanol at y ffordd yr oeddwn i’n byw fy mywyd, 
ac ers i mi fod ar brofiannaeth, rwyf wedi mynd o fod yn ddigartref a heb waith, at 
gael gwaith amser llawn a lle i fyw”. 

  
Sylw gan berson dan oruchwyliaeth 

“Mae gen i agwedd bositif ac mae fy nefnydd o gyffuriau dan reolaeth diolch i’r bobl 
prawf (staff). Mae’r gwasanaeth prawf yn lle da i gael help os ydych am gael eich 
helpu. Meddyliwch am y bobl sydd angen help ac eraill o’ch cwmpas am nad yw e ddim 
i gyd amdanoch chi.” 

  
Sylw gan berson dan oruchwyliaeth 

“Mae fy meddyliau yn fwy am bobl eraill, yn enwedig dioddefwyr. Rwy’n teimlo’n 
well amdana i fy hun oddi ar cael fy rhyddhau. Mae gen i deimlad gwell o lawer o 
hunan hyder a dwy ddim yn teimlo mod i ar fy mhen fy hun oherwydd y sgiliau rwy 
wedi dysgu”. 

 
 

Anfonasom holiaduron at ddioddefwyr yn yr achosion a astudiwyd gennym lle roedd y 
drosedd yn gofyn am gyswllt â’r dioddefwr gan y gwasanaeth prawf. Atebodd dros 400 
yn ystod rhaglen Arolygiad Rheoli Troseddwyr 2; roedd y mwyafrif mawr wedi cael 
cynnig cyfarfod wyneb yn wyneb gyda’r gwasanaeth prawf, ac wedi cael gwybodaeth 
ynghylch pa mor hir y byddai’r unigolyn dan sylw yn y carchar, gwybodaeth 



	  	  

ddiweddar am adegau allweddol yn ystod y ddedfryd, ac wedi cael y cyfle i siarad 
am bryderon ynglŷn â rhyddhau’r unigolyn. O’r rhai a atebodd, roedd 92% yn gwbl 
fodlon neu ar y cyfan yn fodlon â’r gwasanaeth a gawsant gan y gwasanaeth 
prawf. 

Er y cafwyd nifer fach o sylwadau beirniadol, roedd y mwyafrif o’r rheiny yn ymwneud 
â phrosesau cyfiawnder troseddol yn gyffredinol ac nid â’r gwasanaeth prawf. Mae 
natur y sylwadau gan ddioddefwyr yn y mwyafrif mawr o achosion yn cael ei 
adlewyrchu yn yr enghreifftiau sydd wedi’u hamlygu yn y bennod hon. Talwyd 
teyrngedau diffuant gan ganran sylweddol i aelodau unigol o’r staff.  
	  

Sylw gan ddioddefwr 
“Rwy’n wirioneddol ddiolchgar am y ffordd y gwnaeth Diana, o’r cynllun cyswllt â’r 
dioddefwr yn Ymddiriedolaeth Prawf Llundain, fy helpu. Roedd hi’n broffesiynol ac 
yn gefn mawr i mi drwy’r cyfan. Rwy wedi gallu asesu sut y galla’ i nawr wneud y 
gorau allan o beth sydd wedi digwydd oddi ar hynny. Ni fyddai dim o hyn wedi 
bod yn bosibl, rwy’n teimlo, heb y gefnogaeth rwy wedi cael gan Diana, ar y cyd 
â’r cymorth meddygol a chwnsela a ddarparwyd gan y GIG. Rwy o’r farn y 
byddai’n anodd gwella ar y gwasanaeth ges i!” 

 
Sylw gan ddioddefwr 

“Fe ges i wasanaeth rhagorol gan y Gwasanaeth Prawf. Roeddwn i’n fwy na 
hapus gyda’r help ges i. Roedd fy swyddog cyswllt yn sensitif/llawn 
cydymdeimlad yn ogystal ag yn fy niweddaru’n rheolaidd am unrhyw 
ddatblygiadau. Roeddwn i’n teimlo ei bod wedi ei hyfforddi i lefel uchel ac 
roedd hyn felly’n rhoi tawelwch meddwl i fi mewn cyfnod anodd iawn. Roedd 
hi’n cyfuno agwedd broffesiynol gyda gofal gwirioneddol ac fe fydda i 
wastad yn ddiolchgar am y gwasanaeth ges i yr adeg honno”. 

	  
Roedd mwyafrif y dedfrydwyr a holwyd gennym yn fodlon ag ansawdd yr adroddiadau 
cyn dedfrydu ac yn teimlo fod trefniadau cysylltu rhwng dedfrydwyr a’r Ymddiriedolaeth 
Prawf yn foddhaol. Roedd gan y rhan fwyaf feddwl uchel iawn o sgiliau staff y 
gwasanaeth prawf sy’n gweithio yn y llys; er, roedd traean yn pryderu nad oedd y lefelau 
staffio yn y llys bob amser yn ddigonol i roi’r wybodaeth briodol i ddedfrydwyr er mwyn 
cynorthwyo gyda gwneud penderfyniadau.  

 
Sylw gan ddioddefwr 

“Y gefnogaeth a ges yw’r rheswm allweddol pam rwy wedi dod drwy’r profiad caled 
yma. Heb y gweithiwr ni fyddwn wedi bod â’r nerth i fynd drwy hyn!” 

	  
Aseswyr Lleol 

 

2.5 
 

Ym mhob Ymddiriedolaeth a arolygwyd fe wnaethom hyfforddi grŵp o staff profiannaeth yn 
Aseswyr Lleol i weithio gyda ni dros gyfnod yr arolwg yn eu hardal.  Mae eu hadborth yn 
awgrymu iddynt ystyried fod y profiad o weithio ar yr arolwg yn un buddiol, addysgiadol a 
chymhellol. Mae’n nodwedd o’r sylwadau a wneir gan Aseswyr Lleol am yr achosion y maent 
yn eu harolygu eu bod yn adlewyrchu casgliadau tîm Arolygiaeth Gwasanaeth Prawf EM. 
Rydym wedi annog Ymddiriedolaethau i ddefnyddio’r sgiliau a ddysgwyd gan yr aelodau 
hyn o’u staff mewn gweithgaredd gwella yn dilyn arolygon. 

 



	  	  

Sylw gan Aseswr Lleol am yr hyfforddiant a gafwyd 
“Defnyddiol iawn, wedi’i gyflwyno’n dda ac rwy’n teimlo mod i wedi elwa cryn 
dipyn ohono.” 

 
Sylw gan Aseswr Lleol am yr hyfforddiant a gafwyd 

“Roedd yn ddigwyddiad hyfforddi hamddenol a defnyddiol dros ben a hwylusodd fy 
nysgu.” 

Adborth gan Reolwyr Troseddwyr 
 

2.6 
 

Yn rhaglen Arolygiad Rheoli Troseddwyr 2 fe wnaethom wahodd adborth gan reolwyr 
troseddwyr a gafodd eu cyfweld yn yr arolwg, a dychwelyd dros 2,000 o holiaduron. 
Roedd y mwyafrif yn gadarnhaol ynghylch profiad yr arolwg.  

 
Yr hyn y dywedodd rheolwr troseddwyr y byddent yn ei wneud yn wahanol yn 
dilyn yr arolwg 

“Yn y dyfodol byddaf yn gofyn i Dimau Troseddau Ieuenctid am asesiad risg ASSET 
pan fydd gen i rywun sy’n dod o’r Timau. Byddaf yn meddwl yn fwy gofalus am y 
materion o fod yn agored i niwed sydd ynghlwm wrth amrywiaeth.” 

 
	  
Adborth gan reolwyr troseddwyr 
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* Noder nad yw pob cwestiwn yn dod i gyfanswm o100% oherwydd talgrynnu canrannau i 
fyny. 

 

Os oedd yr Ymddiriedolaeth 
yn gwybod eich bod yn aelod 
o staff oedd yn siarad 
Cymraeg, a gynigiodd yr 
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Pa mor fodlon oeddech chi gyda’r 
cyfarfod(ydd) cynllunio cyn yr arolwg? 

  
 Oedd gennych chi/eich staff ddigon o 

gysylltiad â’r prif arolygydd cyn yr arolygiad? 
 

  
 Os oedd gennych chi neu eich staff unrhyw 

gwestiynau, a gawsant eu hateb yn brydlon 
ac yn glir? 
 

 
 

Oeddech chi’n fodlon gydag ymddygiad y 
tîm arolygu?  

 A wnaeth y tîm fynd i’r afael â materion 
amrywiaeth ac ymateb iddynt yn ystod yr 
wythnos? 

 
 Oeddech chi’n fodlon â’r cyfathrebu rhwng yr 

Ll a’r rheolwyr allweddol yn ystod yr 
arolygiad? 

 
 

Yn gyffredinol – Pa mor fodlon oeddech 
chi gyda rheoli’r arolwg?   
	   	  
	  

	  
Sylw gan reolwr troseddwyr 

“Dywedodd yr aseswr ei fod yn beth da mod i’n cysylltu â Chudd-wybodaeth yr 
Heddlu i sicrhau nad oedd unrhyw gyhuddiadau i ddod nac ymddygiad amheus allai 
olygu mwy o risg cyn gofyn i’r Llys ryddhau’n gynnar ar sail cynnydd da”. 

	  
Rydym hefyd wedi ceisio rhoi sylw i rywfaint o dystiolaeth ynghylch effaith arolwg ar arfer. 
Fe wnaethom ofyn i reolwyr troseddwyr ddweud wrthym am y gwaith yr oeddent wedi 
derbyn clod amdano a gellir gweld enghreifftiau o’r rhain drwy’r bennod hon. 

 
Fe wnaethom ofyn i reolwyr troseddwyr a oedd unrhyw ffactorau fyddai’n rhwystr iddynt 
rhag newid eu harfer, neu barhau â’r arfer gorau. Nid yw’n syndod fod sawl un wedi 
crybwyll pwysau gwaith, nifer o ofynion oedd yn galw a phrinder staff. Nododd rhai effaith 
newidiadau trefniadol a phroblemau TG. Er hynny, nid oedd 63% yn gweld unrhyw 
rwystrau rhag newid eu harfer. 
	  

Yr hyn yr oedd y rheolwr troseddwyr yn dweud y byddent yn ei wneud yn 
wahanol yn dilyn yr arolwg 

“Rhoddwyd adborth cadarnhaol i mi ar sut i wella f’arfer, o wella fy nghynlluniau 
goruchwylio, sicrhau mod i’n trosglwyddo newidiadau risg i’m cynlluniau adolygu, 
sicrhau mod i’n rhoi mwy o amser i asesu’r risg briodol, at sicrhau mod i’n cadw 
logiau cyswllt cywir.” 

 
Yr hyn yr oedd y rheolwr troseddwyr yn dweud y byddent yn ei wneud yn 
wahanol yn dilyn yr arolwg 

“Sicrhau mod i’n cofnodi pethau i roi tystiolaeth o arfer, pam y penderfynwyd ar rai 
pethau, ac ati. Yn yr adran asesu risg, sicrhau mod i wedi datgan yn eglur pam fod 
asesiad arbennig wedi ei wneud”. 

	  
	  
Adborth gan Ymddiriedolaethau Prawf 

 

2.7 
 

Fe wnaethom ofyn i Brif Swyddogion Gweithredol Ymddiriedolaethau Prawf roi adborth i ni 
ynghylch ein rheolaeth gyffredinol o’r arolwg. Cawsom 31 o atebion. Roedd y rhan fwyaf yn 
dangos lefel uchel o fodlonrwydd gyda’r trefniadau arolygu. 

Adborth gan Brif Swyddogion Gweithredol Ymddiriedolaethau Prawf 2009-
2012, y ganran yn fodlon ar y cyfan neu’n gwbl fodlon â’r prosesau arolygu 
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D.S. Ni wnaeth rhai atebwyr ateb pob cwestiwn. 



	  	  

Gwaith gyda’r Gwasanaeth Cenedlaethol Rheoli Troseddwyr a’r 
Ymddiriedolaethau Prawf 

 

2.8 
 

Fel mewn blynyddoedd a fu, rydym wedi cyflenwi nifer fach o ‘weithdai meincnodi’ ar 
gais yr Ymddiriedolaethau Prawf. Roedd y rhain yn seiliedig ar asesiad manwl o ffeil 
achos a thrafodaeth ar gasgliadau y daethpwyd iddynt ynglŷn ag ansawdd yr arfer. 
Defnyddir Cyfarwyddyd Asesu Achosion (CAA) Arolygiaeth Gwasanaeth Prawf EM yn 
sail i benderfynu a yw agweddau o’r arfer o safon ddigonol. Roedd CAA Arolygiad 
Rheoli Troseddwyr 2 ar gael ar ein gwefan, ynghyd â fersiwn Word o’n hoffer 
arolygu. Mae rhai Ymddiriedolaethau wedi cael gafael ar Microsoft InfoPath, sef y 
rhaglen a ddefnyddiwn i gofnodi a dadansoddi ein hasesiadau achos. Mae nifer o 
Ymddiriedolaethau wedi defnyddio’r hyfforddiant hwn yn sail ar gyfer gwaith sicrhau 
ansawdd ac archwilio arfer yn lleol. 

 
Rydym hefyd wedi cyfrannu at ddatblygiad fframwaith sicrwydd ansawdd y Gwasanaeth 
Cenedlaethol Rheoli Troseddwyr i Ymddiriedolaethau ac yn gweithredu fel ymgynghorydd i’r 
panel sicrwydd ansawdd. 
	  



	  	  

Datblygiad y rhaglen arolygu newydd 
	  

2.9 
Dechreuodd y gwaith ar y rhaglen arolygu nesaf yn 2011 ac mae wedi’i ddatblygu i roi 
fframwaith ar gyfer arolygu ansawdd y gwaith gyda throseddwyr, pwy bynnag fydd yn ei 
gyflawni– egwyddor a gefnogir gan y papurau ymgynghori ‘Cosbi a Diwygio: 
Gwasanaethau Prawf Effeithiol’ a ‘Trawsnewid Adsefydlu’. Wrth ddatblygu’r rhaglen 
arolygu hon, roeddem yn ystyried yr angen i gynnwys gwaith pob darparwr a bod 
yn gallu ymateb yn gyflym i bryderon gan Weinidogion a rhanddeiliaid eraill. Yn 
ymarferol golyga hyn y byddwn yn archwilio gwaith ystod o ddarparwyr yn y 
dyfodol, y bydd rhai ohonynt o’r sectorau preifat a gwirfoddol, yn ogystal â gwaith a 
gedwir gan wasanaeth prawf y sector cyhoeddus. 

 
Trefniadau arolygu 

 

Wrth gynllunio’r rhaglen arolygu newydd, rydym wedi ystyried effaith tebygol y 
newidiadau arfaethedig o dan Trawsnewid Cyfiawnder – Strategaeth ar gyfer Diwygio 
ar y drefn o weithio gyda throseddwyr. Bwriadwn, yn ystod y pedair blynedd nesaf, 
arolygu gwaith ym mhob ardal o’r wlad; i gyflawni hyn, bydd ein harolygon yn seiliedig 
ar ‘glystyrau o Unedau Cyflenwi Lleol’ (yn dilyn strwythur presennol yr 
Ymddiriedolaethau Prawf ar y cychwyn). 

 
Ffocws yr Arolygu 

 

Fel yn rhaglenni yr Arolygiad Rheoli Troseddwyr, bydd y rhaglen newydd yn parhau 
i fod yn seiliedig ar arolygu gwaith gydag unigolion sydd wedi troseddu. Ym mhob 
achos byddwn yn dilyn ‘taith y troseddwr’ – hynny yw, byddwn yn gyntaf yn 
archwilio ansawdd yr asesiad o’r ffactorau y mae angen mynd i’r afael â hwy i atal 
troseddu; yn ail ansawdd y gwaith a wneir gyda’r troseddwr i newid eu 
hymddygiad; yn drydydd tystiolaeth canlyniadau – hynny yw, a yw’r gwaith wedi 
bod yn effeithiol o safbwynt atal troseddu a diogelu’r cyhoedd. Mae hwn yn 
ddilyniant rhesymegol sy’n ystyried a yw’r arfer wedi’i dargedu’n dda, yn effeithiol 
ac yn cefnogi ymatal rhag troseddu. 

 
Bydd yr arolwg yn canolbwyntio’n fwy ar y gwaith a wnaed ac yn benodol ar dystiolaeth 
canlyniadau cadarnhaol. Mae hyn hefyd yn cynnwys y gwaith o geisio cydymffurfiad 
llawn â’r ddedfryd yn ogystal â’r gweithredu a gafwyd i orfodi’r gofynion. Yr ydym wedi 
cynyddu’r ffocws ar ansawdd yr ymgysylltu gyda’r unigolyn a byddwn hefyd yn talu mwy 
o sylw i ansawdd y gwaith i gynorthwyo dedfrydwyr, ac i gyflawni gwaith effeithiol ar ran 
dioddefwyr. Byddwn hefyd yn chwilio am dystiolaeth o effeithiolrwydd arweinwyr a 
rheolwyr o safbwynt cefnogi’r arfer. 

 
Byddwn yn adrodd ar ansawdd y gwaith sy’n cyfrannu at leihau aildroseddu. Mae 
ein meini prawf yn canolbwyntio ar ganlyniadau ac wedi’u canoli ar: 

 gynorthwyo gyda’r dedfrydu 
 cyflawni dedfryd y llys 
 lleihau’r tebygolrwydd o aildroseddu 
 diogelu’r cyhoedd 
 cyflawni gwaith effeithiol ar ran dioddefwyr. 

Yr ydym yn cydnabod pwysigrwydd barn defnyddwyr y gwasanaeth, ond ar yr un pryd nid 
ydym am ddyblygu arolygon a geir eisoes. Yr ydym felly wedi cytuno gyda’r Gwasanaeth 
Cenedlaethol Rheoli Troseddwyr y gallwn wneud defnydd o’r arolwg blynyddol a gynhelir 
yn barod. Bwriadwn barhau â’n harfer presennol o ofyn i Swyddogion Cyswllt Dioddefwyr 
lleol anfon holiaduron at ddioddefwyr sydd mewn cysylltiad â’r ymddiriedolaeth prawf.  
 
Offer a chanllawiau arolygu achos 

 

Mae offer arolygu ac arweiniad newydd wedi’u datblygu i gefnogi’r Arolygiad o Waith 
Troseddau Oedolion  sydd ar gael ar ein gwefan. 





	  	  

	  
	  

Arolygu Gwaith Troseddu Oedolion mewn carchardai 
Golwg gyffredinol 

	  

3.1 
 

Eleni yr ydym wedi ymuno â Charchardai EM ar 22 o’u harolygon ac wedi asesu 
ansawdd y gwaith a wnaed gyda throseddwyr unigol gan staff mewn Unedau Rheoli 
Troseddwyr, mewn cysylltiad â’r rheolwyr troseddwyr cyfrifol yn y gymuned. Mae ein 
casgliadau’n cyfrannu at yr adroddiad arolygu gan Garchardai EM. At hyn, lle yr ydym 
wedi archwilio nifer o achosion gan un Ymddiriedolaeth Prawf, rydym wedi anfon ein 
casgliadau at yr Ymddiriedolaeth honno. Yr ydym hefyd wedi anfon nodiadau briffio i 
bob carchar ynghylch ein casgliadau. 

 
Ym mis Gorffennaf 2012 fe wnaethom gyhoeddi ein hail adroddiad cyfun ar reoli 
troseddwyr mewn carchardai yn seiliedig ar yr 11 carchar lle roeddem wedi arolygu yn 
ystod y flwyddyn flaenorol. Fe wnaethom nodi na ddylai carchardai gosbi, rheoli ac atal 
troseddwyr yn unig, ond hefyd chwarae rhan yn eu hadsefydlu drwy fynd i’r afael ag 
agweddau, ymddygiad a ffordd o fyw a’u newid. Roeddem yn siomedig o weld fod 
carchardai, yn gyffredinol, yn methu yn y dasg o fanteisio ar y cyfle a geir yn ystod cyfnod 
o garchariad, a oedd felly’n wastraff o adnodd drud.  

	  
	  

Sylw o’r adroddiad: 
Mewn bron hanner yr achosion a arolygwyd gennym, nid oedd digon o waith 
wedi ei wneud i annog unigolion i gymryd cyfrifoldeb am eu gweithredoedd a’u 
penderfyniadau yng nghyswllt troseddu. Mewn cyfran debyg o achosion, roedd 
trefniadau yn eu lle i baratoi carcharorion yn drwyadl ar gyfer ymyriadau, ac i 
atgyfnerthu dysgu a/neu sgiliau newydd ar ôl eu cyflawni. Tra roedd y 
carcharorion hyn felly’n cael eu rheoli’n effeithiol yn ystod eu cyfnod yn y carchar, 
roedd y cyfle a roddwyd gan y cyfnod hwnnw i ganolbwyntio ar ymddygiad 
cyfeiliornus a’i newid felly’n cael ei golli mewn cyfran sylweddol o achosion. 

	  
	  

Sylw o’r adroddiad: 
Ar y cyfan, nid oedd rheolwyr troseddwyr yn ysgogi’r gwaith gyda’r carcharor yn 
ystod y ddedfryd o garchar. Efallai fod uchelgais model y troseddwr a’r rheolwr 
wedi ei oddiweddyd gan y gofynion cynyddol ar staff yn y gymuned. Mae’n bosibl 
mai ymateb pragmatig i realiti yw trosglwyddo’r cyfrifoldeb o asesu a chynllunio 
sydd yn yr arfaeth i oruchwylwyr profiannaeth – ond mae’n un y mae gofyn ei ateb 
â’r ffocws priodol ar sgiliau goruchwylwyr profiannaeth a’r adnoddau sydd ar gael 
iddynt.	  



	  	  

Casgliadau Allweddol 
	  
3.2 

	  

Roedd y casgliadau allweddol o’r Gwaith Troseddau Oedolion mewn 
Arolygiadau o Garchardai yn cynnwys: 

 
 Roedd Unedau Rheoli Troseddwyr wedi ei sefydlu ym mhob un o’r carchardai 

hyn, ond roedd eu swyddogaeth, eu pwysigrwydd a’u proffil o fewn y 
sefydliad yn amrywio’n fawr.  

 

 Mewn rhai sefydliadau, roedd swyddogaeth yr Unedau Rheoli Troseddwyr yn 
canolbwyntio ar y trefniadau ymarferol ar gyfer rhyddhau, yn hytrach nag ar 
faterion o ddiogelwch y cyhoedd a sut y gellid rheoli’r troseddwr orau yn y 
carchar ac yn y gymuned.  

 

 Roedd defnydd da ar fyrddau cynllunio Dedfrydau er fod prosesau cynllunio 
dedfrydau’n cael eu dyblygu mewn rhai carchardai, gyda staff mewn gwahanol 
adrannau yn cyfrannu i wahanol gynlluniau. 

 

 Roedd llawr o garchardai’n talu’r sylw dyledus i anghenion adsefydlu’r 
carcharor, gan gynnwys addysg, iechyd, ac amgylchiadau cymdeithasol. 
Er hynny, nid oedd hyn yn cael ei danategu gan waith i gynnal 
newidiadau mewn agwedd ac ymddygiad.  

 

 Nid oedd digon o lefydd drwy stad y carchar ar raglenni achrededig oedd yn 
delio â meddyliau ac ymddygiad. Felly roedd rhai carcharorion, yn cynnwys rhai 
carcharorion rhyw, yn methu â chael mynediad i’r cyrsiau yr oedd eu hangen 
arnynt i newid eu hymddygiad neu leihau eu perygl o niwed i eraill. Nid oedd 
yn ymddangos fod mynediad at ymyriadau yn cael ei ysgogi gan y cynllun 
dedfrydu.  

 

 Er bod y rhan fwyaf o garchardai yn dadansoddi anghenion eu poblogaeth 
o garcharorion, roedd rhai dadansoddiadau wedi dyddio, ac ni 
ddefnyddiwyd eraill i hysbysu’r ddarpariaeth o ymyriadau. 

 

 Roedd staff mewn Unedau Rheoli Troseddwyr ar y cyfan yn 
ymroddedig, ond roedd llawer yn teimlo nad oeddent wedi eu 
hyfforddi’n iawn ar gyfer eu rôl fel goruchwylwyr troseddwyr. 

 

 Parhawyd i roi dyletswyddau eraill i oruchwylwyr troseddwyr, oedd yn 
tanseilio pwysigrwydd eu gwaith yn yr Unedau Rheoli Troseddwyr. 

 Nid oedd y cofnod achos electronig, P-NOMIS, yn cael ei ddefnyddio’n 
effeithiol i gasglu a throsglwyddo gwybodaeth am garcharorion unigol, gan 
gynnwys eu cynnydd tuag at gyflawni nodau cynlluniau dedfrydu. 

 

	  
	  
	  

Sylw o’r adroddiad: 
Mewn rhai achosion prin y cafwyd cynlluniau dedfrydu oedd yn seiliedig ar nodau 
oedd yn canolbwyntio ar ganlyniadau. Roedd angen newid o dargedau oedd yn 
canolbwyntio ar broses (e.e. rhaglen gyfan) i nodau a gynlluniwyd o gwmpas y 
newidiadau angenrheidiol mewn ymddygiad, agwedd a ffordd o fyw (e.e. rheoli 
tymer yn well). Byddai’r dull newydd hwn hefyd yn gymorth i osod cynllun 
dedfrydu’r System Asesu Troseddwyr wrth wraidd y gwaith gyda’r carcharor, gyda 
chyfraniadau’r gwahanol adrannau o’r carchar wedi’u hymgorffori mewn un cynllun 
trosfwaol.  



	  	  

Adborth ar arolygon 
	  

3.3 
 

Rhoddodd deunaw carchar adborth i ni ar eu profiad o Arolygiad Rheoli Troseddwyr 
Carchardai. 

 
Sylw adborth 

“Roedd y cyswllt a sefydlodd arolygwr arweiniol yr Arolygiad Rheoli Troseddwyr 
Carchardai gydag Arolygwr Carchardai EM ar gyfer Rheoli/Adsefydlu Troseddwyr yn 
amlwg ac yn fuddiol iawn, gan roi arweiniad trwyadl iawn i’r maes gwaith.” 

 
Sylw adborth 

“Roedd arolygwyr yn broffesiynol iawn gyda’r staff ac yn gwneud i’r staff deimlo’n 
gartrefol.” 

	  
	  
Adborth gan benaethiaid Unedau Rheoli Troseddwyr mewn carchardai, y 
ganran yn fodlon ar y cyfan neu’n gwbl fodlon â’r prosesau arolygu 

	  
	  

A gawsoch chi ddigon o gysylltiad gyda’r arolygwr arweiniol 
cyn yr arolwg? 
	  

Oeddech chi’n glir beth oedd angen i chi ei wneud er mwyn 
cynllunio ar gyfer yr arolwg o reoli troseddwyr? 

Os oedd gennych chi neu unrhyw rai o’ch staff unrhyw 
gwestiynau, a gafodd y rhain eu hateb yn brydlon ac yn 
glir? 

Oeddech chi’n fodlon gydag ymddygiad y tîm arolygu? 

 

A wnaeth y tîm fynd i’r afael â materion amrywiaeth yn 
weithredol ac ymateb iddynt yn ystod yr wythnos? 

Pa mor dda wnaeth y staff arolygu ymdrin ag unrhyw 
faterion oedd yn achosi pryder yn ystod yr wythnos? 

 

Yn gyffredinol – Pa mor fodlon oeddech chi gyda rheolaeth 
yr arolwg ? 

Oedd y briffio a anfonwyd atoch wedi’r arolwg yn 
adlewyrchiad teg o waith yr Uned Rheoli Troseddwyr? 

 

Pa mor ddefnyddiol fydd y briffio i chi yn eich gwaith o 
fewn yr Uned Rheoli Troseddwyr? 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 
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Sylw adborth 
“Roedd yr arolygwr arweiniol ar gyfer profiannaeth yn hawdd mynd ato, yn wybodus 
ac yn rhwydd cael gafael arno. Roedd y wybodaeth a’r cyswllt cyn yr arolwg yn 
neilltuol o dda o ystyried ei fod yn arolwg dirybudd.” 

 
Sylw adborth 

“Roedd y trafod cyn yr ymweliad ac ar y bore cyntaf yn ddefnyddiol iawn. Fe 
gadwodd arolygwyr at amserlen ac roeddent yn drefnus iawn gan darfu cyn 
lleied â phosibl ar ddyletswyddau goruchwylwyr y troseddwyr. Roedd y 
goruchwylwyr yn dweud fod y cyfweliadau wedi’u cynnal yn dda iawn a’u bod 
yn teimlo fel deialog ac nid fel holiad!”. 



	  	  

Gwaith gyda’r Gwasanaeth Cenedlaethol Rheoli Troseddwyr a Charchardai 
	  

3.4 
 

Yn Chwefror a Mawrth 2013, mewn cydweithrediad â’r Gwasanaeth Cenedlaethol Rheoli 
Troseddwyr, cynigiasom bedwar Gweithdy Ansawdd Rheoli Troseddwyr i staff mewn 
carchardai a arolygwyd yn ystod y flwyddyn flaenorol. Y nod oedd darparu cyfle tebyg i’r 
gweithdai meincnodi a gynhaliwyd ar gais yr Ymddiriedolaethau Prawf. Roedd tua 20 o staff yn 
bresennol, y rhan fwyaf yn rheolwyr oedd yn gyfrifol am adsefydlu ac Unedau Rheoli 
Troseddwyr. Ym mhob gweithdy, astudiwyd achos carchar yn fanwl, a daethpwyd i gasgliadau 
ynglŷn ag ansawdd yr arfer gan ddefnyddio meincnod a osodwyd gan Arolygiaeth Gwasanaeth 
Prawf EM. Rhoddodd hyn gyfle i’r staff o wahanol garchardai ddod at ei gilydd i drafod a 
rhannu eu harfer. Yr adborth a gafwyd gan y mwyafrif o’r rhai a gymerodd ran oedd ei fod yn 
ddigwyddiad gwerthfawr, gyda nifer yn gwneud y sylw y byddai’n ddefnyddiol pe bai 
goruchwylwyr troseddwyr yn mynychu digwyddiad o’r fath. 

	  
 

Sylw adborth 
“Diddorol iawn ac fe gafwyd gwybodaeth ymarferol am yr hyn y mae angen i ni ei 
wneud i basio gwybodaeth ymlaen i oruchwylwyr troseddwyr a’u gwneud yn fwy 
cymwys … nid dim ond ‘gwneud y broses’. Difyr iawn – byddaf wedi dysgu llawer 
o’r ddau ddiwrnod; diolch.” 

 
 

Sylw adborth 
“Rwy wedi elwa llawer o’r gweithdy yma ac fe fydda i’n rhoi’r Gyfarwyddyd ar Asesu 
Achosion ar waith wrth oruchwylio achosion. Diolch, fe wnes i wirioneddol fwynhau’r 
dysgu.” 

           
 

Sylw adborth 
“Roedd y gweithdy’n ddefnyddiol, yn ddiddorol ac yn addysgiadol heb sôn am ei fod 
wedi gwneud i ddyn feddwl. Mae wedi rhoi syniadau i fi fynd â nhw’n ôl i fy sefydliad 
i geisio nid yn unig gwella ond rheoli ansawdd pob achos Rheoli Troseddwyr. 
Diolch.” 

	  
	  
Datblygu rhaglen Arolygu Rheoli Troseddwyr Carchardai 

 

3.5 
 

Yn ystod 2013-14 bwriadwn barhau i adeiladu ar ein datblygiad o raglen Arolygu 
Rheoli Troseddwyr Carchardai. Bydd y newidiadau arfaethedig o dan Trawsnewid 
Adsefydlu yn rhoi mwy o bwyslais ar bwysigrwydd y gwaith o baratoi carcharorion ar 
gyfer eu rhyddhau, yn nhermau eu hadsefydlu ac o ran newid eu hagwedd tuag at 
droseddu. Caiff y newidiadau hyn eu hadlewyrchu yn ein methodoleg. Byddwn hefyd 
yn parhau i weithio’n agos gyda Charchardai EM i deilwra ein hoffer arolygu yn 
agosach at waith y gwahanol fathau o sefydliad. Bwriadwn fynd gyda Charchardai 
EM ar oddeutu hanner eu harolygon llawn. 
 





	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Arolygu Gwaith Troseddu Ieuenctid  
Golwg gyffredinol 

 

4.1 
	  

Hon oedd blwyddyn gyntaf arolygiad risg-cyfatebol y Timau Troseddau Ieuenctid 
(YOTau). Mae’r rhaglen yn cynnwys dwy brif elfen arolygiad perfformio – Cydarolygiad 
Llawn (FJI), yn canolbwyntio’n bennaf ar yr YOTau hynny nad ydynt yn perfformio 
cystal, a Sgrinio Ansawdd Byr (SQS). Gall pob YOT ddisgwyl o leiaf un FJI neu SQS, i 
gael ei gynnwys mewn arolygiad thematig, dros gyfnod o bum mlynedd. Yn wahanol i’r 
rhaglen flaenorol, dim ond cyfnod rhybudd byr o ychydig dros bythefnos sydd gan yr 
arolygiadau newydd. Mae hyn yn rhoi digon o amser i’r YOT i wneud trefniadau ar gyfer 
gwaith maes heb glymu adnoddau gwerthfawr wrth gynllunio ar gyfer arolygiad dros 
gyfnod maith. 

 
Mae’r FJI a’r SQS yn canolbwyntio ar arferion. Trafodir pob achos yn fanwl gyda’r 
rheolwr achos (y sawl sy’n cydlynu’r gwaith gyda phlentyn neu berson ifanc 
penodol). Bydd maint y sampl yn amrywio ychydig yn dibynnu ar lwyth gwaith yr 
YOT. 

 
Rydym yn arolygu gwaith ar draws pedair thema:   

 
 Gostwng tebygolrwydd aildroseddu. 

 

 Amddiffyn y cyhoedd. 
 

 Amddiffyn y plentyn neu’r person ifanc. 
 

 Sicrhau y cyflawnir y ddedfryd.	  
	  
	  
Sgrinio Ansawdd Byr 

	  

4.2 
 

Mae’r arolygiadau hyn yn digwydd ar draws pob YOT beth bynnag fo eu Dangosyddion  
Canlyniadau Cyfiawnder Ieuenctid ac yn golygu fod tîm bach o arolygwyr ar y safle 
am ddeuddydd a hanner. Rydym yn edrych ar yr ychydig wythnosau cyntaf o gyswllt 
yr YOT gyda’r plentyn neu person ifanc ac yn darganfod pa mor dda y maent yn asesu 
a chynllunio’r gwaith gyda hwy ar draws y pedair thema. Yn ein profiad ni, mae’r 
ychydig wythnosau cyntaf yn aml yn gosod y safon am weddill y cyfnod goruchwylio. 

 
Mae’n hadroddiadau yn fyr ac wedi eu canolbwyntio (pedair i bum tudalen), yn nodi’r 
prif gryfderau a’r meysydd ar gyfer gwella, ac yn cael eu cyfeirio at Gadeirydd Bwrdd 
Rheoli’r YOT. Rhoddir copïau ar ein gwefan, eu hanfon i’r Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid 
(YJB), a’n cyd arolygiaethau. 

 
Mae’r adborth a gafwyd gan y rhai a arolygwyd a’n staff ein hunain yn dangos fod yr 
SQS o gymorth mawr wrth ddarparu asesiad gwrthrychol o waith yr YOT a gall gael ei 
ddefnyddio fel ffocws ar gyfer gwella. Erbyn diwedd mis Mawrth 2013 roeddem wedi 
gwneud 20 SQS, gan gynnwys y peilot yn Efrog, ac wedi archwilio 455 o achosion. 
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Nodweddion amrywiaeth yr achosion a arolygwyd  
 
 
 
 

Gwryw 
 

Benyw 
 

Dan 16 mlwydd oed 
 

16 -17 mlwydd oed 
 

18 oed a throsodd 
 

Gwyn 

Pobl dduon a lleiafrifoedd 
ethnig  

Arall 
 

Plant sy’n derbyn gofal  
 

Rhai heb dderbyn gofal  

0% 20% 40% 60% 80% 100% 
 

84% 

 
16% 

 
31% 

 
67% 

 
2% 

 
80% 

 
18% 

 
2% 

 
28% 

 
72% 

	  
	  
	  
	  
Roedd hanner yr achosion yr edrychwyd arnynt yn ddarostyngol i orchymyn adsefydlu 
ieuenctid; rhai gyda goruchwyliaeth yn unig (19%) a rhai gydag anghenion ac eithrio 
goruchwyliaeth yn unig (27%) neu’r Rhaglen Goruchwyliaeth a Gwyliadwriaeth Ddwys 
(6%). Fe wnaethom hefyd edrych ar orchmynion carcharu a hyfforddi (25%); 
gorchmynion cyfeirio (21%). 

 
Y troseddau amlaf a gaed oedd trais yn erbyn pobl, gan gynnwys ffrwgwd, anhrefn 
treisgar, ac ymddygiad ymosodol a bygythiol (36%); byrgleriaeth (15%); dwyn a thrin 
nwyddau wedi’u dwyn (14%); a lladrad (12%). 

	  
	  

Enghraifft o achos  
Roedd Joanne, oedd yn un ar bymtheg oed, yn Blentyn oedd yn Derbyn Gofal,  â 
hanes dianc o’r cartref plant ble roedd yn byw. Tra roedd ar goll, roedd yn 
ymweld â benyw (oedolyn) oedd yn wybyddus fel un oedd yn cymryd cyffuriau, 
yn ogystal â dod i gysylltiad â gwryw (oedolyn) oedd yn risg posibl iddi. Fe 
godwyd gofynion riportio Joanne i’r YOT ac fe wnaeth yr heddlu gais am 
‘Orchymyn Llochesu’  dan Ddeddf Herwgydio Plant 1984. Cafwyd hyn ac fe’i 
gweinyddwyd ar y fenyw (oedolyn). O ganlyniad, ataliwyd y cymdeithasu amhriodol 
hwn. 



	  	  

Canfyddiadau allweddol 
 

Adroddiadau cyn dedfrydu (PSR) 
Yn gyffredinol roeddem yn ystyried fod bron i dri chwarter o’r PSR o ansawdd da, 
gwelliant a groesawyd ers ein arolygiad thematig o waith YOT yn y llysoedd. O’r 
adroddiadau a ystyriwyd yn annigonol, roedd nifer heb ddadansoddiad neu wedi 
methu ag asesu yn iawn lefel y risg neu pa mor agored i niwed oedd unigolion.  

 
Asesiadau 
Roedd safon yr asesiad yn foddhaol mewn dwy ran o dair o’r achosion y 
gwnaethom eu harolygu. Yn rhy aml roedd yr asesiadau, ble roeddynt yn 
annigonol, yn seiliedig naill ai ar dystiolaeth aneglur neu heb ei ddiweddaru’n llawn.   

 
Cynllunio 
Tra roeddem yn falch o weld fod tri chwarter plant a phobl ifanc a’u 
rhieni/gofalwyr yn rhan o’r broses cynllunio, doedd y trefniadau ar gyfer rheoli  
risg o niwed i eraill neu ddiogelwch y plentyn neu’r bobl ifanc ddim ond yn ddigon 
da mewn ychydig dros hanner yr achosion a archwiliwyd gennym.   

 
Adolygiadau 
Am y gall bywydau plant a phobl ifanc newid mor gyflym, disgwyliwn weld adolygiadau 
cyfnodol i sicrhau fod y gwaith a wneir yn addasu i sefyllfa’r unigolyn. Fel yr uchod, 
gwnaed hyn i well ansawdd mewn perthynas â throseddu nag a wnaed i faterion risg o 
niwed.   

 
Ymgysylltu 
Gwnaeth lefel yr ymgysylltu gan blant a phobl ifanc a’u rhieni/gofalwyr argraff ddofn arnom 
– yn arbennig mewn asesiadau (87%) ac adroddiadau cyn dedfrydu (91%). Fe wnaeth 
YOT ystyried materion amrywiaeth a’r rhwystrau i ymgysylltu mewn dros dri 
chwarter y gwaith a arolygwyd ac fe wnaeth cyfran debyg o blant a phobl ifanc 
gydymffurfio â’u dedfryd, er i bron o draean y rhai a wnaeth gael rhai anawsterau ar y 
dechrau.   



	  	  

Mae’r tabl isod yn ddangos perfformiad sgoriau pennawd o’r 19 YOT ble mae SQS wedi 
digwydd. Fel y gellir gweld, mae cryn amrywiad rhwng y sgoriau isaf a’r rhai uchaf. Bydd 
yr wybodaeth yn cyfrannu tuag at ein banc gwybodaeth, h.y. ein stôr o wybodaeth sy’n 
cyfrannu tuag at ein penderfyniadau ynglŷn â ble i ganolbwyntio ein harolygiadau yn y 
dyfodol.   

 
Sgoriau cyffredinol ar gyfer y Sgrinio Ansawdd Byr  
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Cydarolygiadau Llawn  

 

4.3 
 

Mae’r rhaglen amlarolygiaethol hon yn archwilio sut y gall y rhai sy’n goruchwylio plant a 
phobl ifanc eu helpu i rhoi’r gorau i droseddu. Cynhelir pob FJI dros gyfnod o ddwy 
wythnos gydag wythnos rhyngddynt. Yn ystod yr wythnos gyntaf, bydd staff 
Arolygiaeth Gwasanaeth Prawf EM yn asesu nifer o achosion gyda rheolwyr achos (ble 
maent ar gael). Mae’r canfyddiadau wedyn yn cael eu coladu a’u harchwilio yn ystod yr 
ail wythnos gan bob un o’r arolygiaethau sy’n cymryd rhan: Arolygiaeth Cwnstabliaeth 
EM, Ofsted, a’r Care Quality Commission (yn Lloegr); ac Arolygiaeth Gofal a 
Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC), Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC), 
ac Estyn (yng Nghymru). 

 
Gellir cynnwys hefyd hyd at ddau fodiwl arolygiad ychwanegol. Drwy flwyddyn gyntaf y 
rhaglen hon rydym wedi ymgymryd â modiwl trefn llywodraethol, gan fod ein profiad yn y 
gorffennol yn awgrymu fod trefn llywodraethol ac arweinyddiaeth yn gallu dylanwadu’n 
arwyddocaol ar ansawdd arferion.  Gan fod yr arolygiad hwn yn canolbwyntio i raddau 
helaeth ar YOT sy’n tan berfformio, mae hyn yn arbennig o bwysig. 
	  

Enghraifft o ymarfer 
Wedi cyfarfod a rhannu profiadau yn ystod cyfarfod cyfiawnder adferol gyda dyn 
ifanc a oedd wedi fandaleiddio ei dafarn, cynigiodd y landlord waith iddo. 
Derbyniodd y dyn ifanc a bu’n gweithio yno byth oddi ar hynny, gan fynd rhagddo 
i safle gyfrifol oddi fewn i’r tîm. 

	  
Roedd yr arolygiad cyntaf yn Swydd Warwick, YOT oedd yn perfformio’n dda yn ôl 
Dangosyddion Canlyniadau Cyfiawnder Ieuenctid. Roedd ein harolygiad yn cefnogi’r 
safbwynt hwn, gan ddod o hyd i grŵp o staff oedd yn ymroddedig i ddarparu 
gwasanaethau o ansawdd da a chael canlyniadau cadarnhaol. Darparodd hyn 
feincnod ansawdd a chyfle i ddosbarthu’r arferion da y daethom o hyd iddynt yno. 



	  	  

Wedyn fe wnaethom FJI yn Sefton a Blackpool ac yn olaf ym Mhowys. Roedd yr olaf yn 
YOT oedd yn perfformio’n dda yng Nghymru, fel y cafodd  ei farnu gan Ddangosyddion 
Canlyniadau Cyfiawnder Ieuenctid; fodd bynnag, tra y bu i ni ganfod arferion da iawn 
yno, roedd hefyd cyfleoedd i wella ym Mhowys. 
	  

Enghraifft o achos  
Roedd James yn ddarostyngedig i YRO gyda nifer o ofynion. Bu’n ddarostyngedig i 
Ddatganiad o Anghenion Addysgol Arbennig tra bu’n ddisgybl mewn addysg 
statudol a chafodd anawsterau dysgu arwyddocaol. Roedd yn ei chael yn anodd 
adeiladu perthynas â phobl broffesiynol ac roedd yn hunan ymwybodol o 
anawsterau dysgu. Adeiladodd y rheolwr achos berthynas arbennig â’r dyn ifanc 
hwn dros gyfnod o amser a chael mynediad i gopi o’r Datganiad er mwyn deall ei 
anghenion yn llawn. Trefnwyd apwyntiadau ar yr un amser o’r dydd, a phan 
gafodd y dyn ifanc ei ailddedfrydu i anghenion Arolygiad a Gwyliadwriaeth Dwys 
sicrhaodd y rheolwr achos fod yr amserlen wedi ei chodio mewn lliw. Roedd hyn 
yn galluogi James i gydymffurfio â’r gorchymyn oherwydd ei fod yn deall yn 
hawdd ble roedd ei apwyntiad yn digwydd (trwy liw) gan ei fod yn cael anhawster 
i ddarllen amserlenni safonol. 

	  
Gan fod y rhain yn arolygiadau wedi eu targedu ac nid yn rhai cyffredinol, ac yn 
cynnwys YOT sy’n perfformio’n dda, nid yw’n bosibl i gyflwyno’r data fel pe bai wedi 
ei gyffredinoli ar draws yr YOT a arolygwyd gan nad yw’r rhain o anghenraid yn 
nodweddiadol o bob YOT. Fodd bynnag gallwn ddarparu rhai themâu eang i 
ddangos rhai o’r problemau y bu i ni eu canfod. 
	  

Canfyddiadau Allweddol 
 

Asesu a chynllunio 
Yn gyffredinol, roedd y canfyddiadau hyn yn adlewyrchu problemau tebyg i’r rhai a 
ganfuwyd ar y SQS. Collwyd gwybodaeth oedd yn nwylo eraill mewn sawl achos; roedd 
asesiad o iechyd emosiynol ac iechyd meddwl, a dulliau dysgu yn aml yn annigonol.  

 

Ac eithrio achosion yn y ddalfa, ble roedd gofyn gwella’r cysylltiadau rhwng 
elfennau gwarchodol a’r gymuned, roedd y cynllunio wedi ei wneud yn dda mewn 
bron i dri chwarter y gwaith ar droseddu. 
Cyflawni ymyriadau 
Yn gyffredinol, canfuom fod yr adnoddau ar gael ar gyfer ymyriadau, fod tri 
chwarter wedi eu trosglwyddo yn ôl egwyddorion arferion effeithiol ac mewn tair 
rhan o bump o’r achosion roedd gostyngiad yn amlder a difrifoldeb y troseddu 
dros gyfnod cychwynnol y cyswllt. 
Arolygiaeth rheolaeth 
Mae canfyddiadau cyntaf yr arolygiadau hyd yn hyn yn dynodi fod angen i fwy o bwyslais  
gael ei roi gan reolwyr ar arolygu’r arferion. 
Dioddefwyr a chyfiawnder adferol  
Nid oedd perygl niwed i ddioddefwyr yn cael ei reoli’n ddigonol mewn bron i hanner yr 
achosion a archwiliwyd gennym. Yn yr un ffordd nid oedd cyfiawnder adferol yn cael sylw 
digonol mewn dwy ran o bump o’r achosion. O ystyried agwedd gadarnhaol dioddefwyr i’r 
rhan fwyaf o ymyriadau cyfiawnder adferol, byddai’n drueni pe na bai hyn yn cael ei uchafu 
gan fod dedfrydau cyfiawnder ieuenctid yn aml wedi arwain y ffordd yn y gwaith hwn.  
Ymgysylltiad ac amrywiaeth   
Roeddem yn falch o weld fod canran uchel (80% neu fwy) o ymgysylltiad gyda 
rhieni/gofalwyr ac roedd plant a phobl ifanc hefyd yn amlwg iawn yn y FJI fel ag yr oedd 
yn y SQS. Roedd hyn yn dilyn o’r adroddiad cyn dedfrydu, yr asesu, cynllunio, a 
chyflawni a gofynion y ddedfryd. 



	  	  

Sgoriau pennawd i FJI yn 2012-13 
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Mae adroddiadau FJI yn cynnwys argymhellion am welliant a chyflwynir hwy fel 
adroddiadau electronig, gyda’r prif ganlyniadau hefyd ar gael mewn fformat poster i’w 
arddangos mewn swyddfeydd i ddefnyddwyr y gwasanaeth a staff. Rydym wedi 
ceisio’n galed i wella cynnwys a chyflwyniad ein hadroddiadau er mwyn eu gwneud yn 
fwy hygyrch i amrywiaeth o bobl, gan geisio osgoi jargon. Anfonir argymhellion ar 
adroddiadau FJI i’r Gweinidog Gwladol yn y Weinyddiaeth Gyfiawnder ac i Weinidogion 
eraill ynghyd â datganiadau i’r wasg. Unwaith wedi ei gyhoeddi bydd y rheolwr YOT yn 
cyflwyno cynllun gwella a fydd, unwaith wedi ei gytuno, yn cael ei fonitro gan YJB, 
gydag adroddiadau cyfnodol yn ôl i Arolygiaeth Gwasanaeth Prawf EM.  

 
Gyda rhaglenni SQS a FJI rydym wedi coladu’r data o’r 12 mis diwethaf a’u rhannu ar 
sail rhyw, ethnigrwydd, anabledd, statws derbyn gofal a cystodaeth/cymuned. Tra 
bod rhai materion y dymunem eu gwerthuso mewn mwy o fanylder pan fydd gennym 
fwy o ddata (gan fod rhai yn dal i ymddangos, er mai gwahaniaethau bach ydynt) nid 
oes gennym, hyd yma, unrhyw dystiolaeth fod gwahaniaethau statudol arwyddocaol 
rhwng y grwpiau hyn. 



	  	  

Aseswyr Lleol 
 

4.4 
 Yr un fath ag yn y rhaglen arolygiaeth oedolion, bydd aelodau o staff profiadol y 
YOT, sy’n gweithio gyda ni fel rhan o’n tîm arolygu sy’n asesu achosion ar SQS a FJS 
yn ymuno â ni. Rydym wedi bod yn fodlon iawn gyda’r nifer o’r YOT sydd wedi derbyn 
y cyfle hwn, am ei fod nid yn unig yn ein cynorthwyo ni gyda’r arolygiad ond mae hefyd 
yn rhoi cyfle iddynt hwy i ddysgu am ein prosesau meincnodi. Rydym yn darparu 
deuddydd a hanner o hyfforddiant gyda mewnbwn diweddaru yn nes at amser yr 
arolygiad, ac yn ddiweddar wedi cyflwyno tystysgrif yn cadarnhau presenoldeb. Mae 
adborth o’r cyrff a arolygwyd yn cael ei ddarparu i aseswyr lleol ble mae rheolwyr 
achos yn cwblhau’r ffurflenni adborth. 

 
Sylw gan Aseswr Lleol  

“Roedd y cyfle i drafod meincnodi mewn fforwm agored gyda cymheiriaid o wasanaethau 
troseddwyr ifanc eraill yn fuddiol iawn ac yn ddefnyddiol o ran gwella arferion yn fy YOS 
fy hun.” 

 
Sylw gan Aseswr Lleol  

 “Mae’n dda ein bod yn gallu cario’r dysg yn ôl i’n sefydliadau ein hunain i’n helpu i 
ddysgu ymhellach a datblygu ein YOT ein hunain ar gyfer arolygiadau yn y 
dyfodol  

 
Rydym yn gwerthfawrogi’n arbennig y mewnbwn hwn gan ymarferwyr profiadol ac yn 
dymuno achub ar y cyfle i ddiolch i’r YOTau sydd wedi rhyddhau staff ar gyfer y 
gweithgaredd hwn.   

	  	  

	  Adborth ar arolygiadau  
	  

4.5 
Rydym yn gofyn i’r YOTau ddarparu adborth i ni mewn dwy ffordd. Yn gyntaf drwy 
ffurflen adborth electronig i bob rheolwr achos a gyfwelir ar gyfer yr arolygiad. Mae’r 
ail ffurflen yn mynd i Gadeirydd Bwrdd Rheoli’r YOT, i holi am y trefniadau ar gyfer yr 
arolygiad, cyn ac ar ôl yr arolygiad, a beth wnaeth weithio’n dda ai peidio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



	  	  

 
 
Adborth gan reolwyr achos 
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  Dim digon/dim o gwbl 

	  
* Sylwch oherwydd talgrynnu canrannau, nid yw’r cwestiynau i gyd yn gwneud 100%. 

	  
	  
	  
Gweithio gyda’r Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid a’r Timau Troseddwyr Ifanc  

	  

4.6 
 

Yn ychwanegol at nifer o gyfarfodydd, yn bennaf mewn perthynas â’n harolygiadau 
thematig, rydym yn cyfarfod yn rheolaidd gyda chynrychiolwyr o’r YJB i edrych ar 
Ddangosyddion Canlyniadau Cyfiawnder Ieuenctid a materion eraill sydd o ddiddordeb i 
bawb. Defnyddiwn y cyfarfodydd chwarterol hyn i archwilio’r data sy’n ffurfio prif ran 
ein banc gwybodaeth; mae hyn yn ein helpu i benderfynu ble i ganolbwyntio ein FJI. 
Buom yn ddiolchgar i’r YJB am roi mynediad i ni i setiau data cenedlaethol am fod hyn yn 
ein galluogi i ystyried tueddiadau perfformiadau dros gyfnod o amser. 

 
O bryd i’w gilydd, rydym yn mynd i gyfarfodydd gyda Phrif Swyddogion Gwasanaeth 
YOT ac ambell dro Llywodraethau Sefydliadau Troseddwyr Ifanc lleol ar draws 
rhanbarth i’n galluogi i ledaenu canfyddiadau o’r arolygiadau thematig cyfiawnder 
troseddol, i gael diweddariadau ar ddatblygiadau yn y prif raglenni ac i gael cyfle i 
glywed gan yr YOT sut mae’r gwaith yn datblygu iddynt hwy. Mae’r cyfarfodydd hyn yn 
amhrisiadwy ac rydym yn falch fod yr YOT yn fodlon cynnal ein hymweliadau.  

Do yn bendant 

Rhesymol/Peth 



	  	  

Er nad yw ein hadnoddau yn caniatáu gwaith ychwanegol y tu allan i’r broses arolygu, 
pryd bynnag mae’n bosibl rydym yn fodlon cynnal gweithdai i’r YOT, sy’n rhoi’r 
manylion am sut rydym yn asesu achosion. Cynigiwyd nifer o’r rhain i’r YOT yn 
Llundain a mannau eraill. Pwrpas y digwyddiadau hyn yw i helpu rheolwyr canol neu 
uwch ymarferwyr i ddeall ein meincnod ansawdd ac felly helpu gwelliant.  

	  
Safbwyntiau defnyddwyr y gwasanaeth 

	  

4.7 
 

Yn ddiweddar rydym wedi recriwtio myfyrwyr prifysgol, sy’n gwneud graddau perthnasol, i 
gyd-drafod â phlant a phobl ifanc, rhieni/gofalwyr a dioddefwyr i’w holi am eu barn am 
YOT penodol pan oeddynt yn ddarostyngol i FJI. Mae’r adborth wedyn yn cael ei roi i’r 
staff, rheolwyr ac arweinwyr lleol gyda safbwyntiau themâu ac unigolion yn cael eu 
cynnwys yn yr adroddiad. 

 
Sylw gan riant/gofalwr   

“Fe wnaethon nhw wir helpu i ddatrys y problemau roeddem ni’n eu cael a rhoi cymorth i’m 
mab. Ychydig fisoedd yn ôl wnes i ddim meddwl y byddai hyn yn bosibl”. 

 
Sylw gan ddioddefwr  

“Roeddwn i’n teimlo fod cyfiawnder wedi ei wneud ac fod fy mhrofiad i fel dioddefwr  
o bwys i rywun … 
roeddwn i’n teimlo’n well o fod wedi cael dweud fy nweud am fy mod yn ddig, ond 
wedyn doeddwn i ddim.” 

 
Rydym hefyd yn coladu adborth gan blant a phobl ifanc sy’n ymwneud â’r YOT yn 
genedlaethol, drwy arolwg electronig pwrpasol. Defnyddir yr adborth hwn i lywio ein 
canfyddiadau arolwg. 

	  
 

Sylw gan blentyn neu berson ifanc  
“Mae wedi gwneud gwahaniaeth enfawr i mi, yn bennaf am fy mod i wedi dysgu  
am y peryglon o yfed a chymryd pob mathau o stwff ac ati. Maen nhw wedi 
eistedd i lawr hefo mi a fy nghael i ddallt nad ydi’r hyn wnes i yn ddoniol; 
gallaswn fod wedi brifo rhywun.” 

 Sylw gan riant/gofalwr   
 “Nid nhw’n unig sy’n cyflawni’r ddedfryd; mae’r teulu hefyd … Mi fyddwn i wedi 
bod yn llwyr ar goll heb i’r YOT fy helpu; maen nhw wedi bod yn help aruthrol … 
maen nhw wedi rhoi digon o gyfle iddo, maen nhw wedi’i helpu hefo’i broblemau 
alcohol a chyffuriau, ei droseddu. Gallaf weld yr agwedd hon yn newid, roedd o 
mor hapus pan wnaethon nhw ei gael yn rhan o Ymddiriedolaeth y Tywysog, ac 
mor gyffrous pan wnaethon nhw gael ei gyfweliad cyntaf erioed yn y cyngor”. 

  
Sylw gan blentyn neu berson ifanc  

 “Rydw i wedi rhoi’r gorau i yfed ers dod yma ... Roeddwn i’n arfer yfed bob 
cwpwl o ddiwrnodau, dwy botel o fodca weithiau”. 





	  	  

Arolygu Gwaith Troseddu: Cydarolygiadau Thematig  
 
Golwg gyffredinol 

	  

5.1 
 

Drwy gydol y flwyddyn hon rydym wedi gweithio gyda arolygiaeth cyfiawnder troseddol ac 
arolygiaethau eraill ledled Cymru a Lloegr ar amrediad o arolygiadau thematig ar droseddu 
oedolion a phobl ifanc.   

 
Ar gyfer pob arolygiad, roeddem yn edrych ar faes penodol o waith ac yn gwneud archwiliad 
manwl o arferion yn ogystal ag arweiniad strategol sy’n cefnogi gwaith o’r fath. Roedd pob 
adroddiad arolygu yn cynnwys argymhellion ar gyfer gwella, ac yn ffurfio rhan o 
Gynllun Busnes Arolygiad ar y Cyd 2012-14  Cyfiawnder Troseddol. 

 
Yn ystod y flwyddyn rydym wedi ceisio sicrhau fod argymhellion ein arolygiadau yn 
arwain at well canlyniadau. I’r perwyl hwn rydym wedi gweithio gyda staff NOMS, yr YJB 
a sefydliadau eraill i sicrhau fod yr argymhellion sydd yn ein hadroddiadau thematig yn 
cael eu deall, eu gweithredu a’u dilyn. Bu’n ddymunol, felly, fod yr YJB a NOMS wedi 
cynhyrchu cynlluniau gweithredu mewn ymateb i’n argymhellion yn ein adroddiad 
arolygiad thematig, gyda’r bwriad o wella arferion. Enghraifft nodedig o hyn oedd 
datblygu cynllun manwl a wnaed gan y Grŵp Rheoli Troseddwyr ac Amddiffyn y cyhoedd  
NOMS mewn ymateb i’r argymhellion arolygiad yn ein adroddiad, a gyhoeddwyd y llynedd, 
ar Drefniadau Amlasiantaethol Amddiffyn Plant.   

 
Mae’r YJB wedi bod o gymorth wrth fynd rhagddynt â’r argymhellion o’n 
adroddiadau thematig i gynhyrchu hunanasesiad ar gyfer yr YOT i’w helpu i wella 
eu perfformiad.   

 
Rydym hefyd wedi bod yn weithredol yn hyrwyddo canfyddiadau ein adroddiadau 
arolygiad thematig i gynulleidfa ehangach. Mae hyn wedi cynnwys cyflwyno areithiau a 
chyflwyniadau mewn cynadleddau cenedlaethol a rhanbarthol a digwyddiadau 
hyfforddi, yn ogystal â sicrhau fod y cyfryngau cenedlaethol yn ymwybodol o gynnwys 
ein hadroddiadau arolygu.   

 
Rydym nawr yn cyhoeddi ein holl adroddiadau thematig fel dogfennau electronig, ac rydym 
hefyd yn cyhoeddi crynodeb pedair tudalen ar gyfer pob arolygiad mewn fersiwn bapur, 
sydd wedi’i gynllunio i helpu i sicrhau fod ein adroddiadau arolygiad thematig ar gael 
yn eang ac yn hygyrch i bawb o’n rhanddeiliaid.  	  



	  
	  

Arolygiadau Thematig 2012-13 
	  

5.2 
 

Yn ystod 2012-13 cyhoeddwyd gennym:  
 

 adroddiad dilynol ar cyrffyw wedi eu monitro yn electronig, It’s Complicated: The 
Management of Electronically Monitored Curfews 

 

 adroddiad ar y trawsnewid rhwng gwasanaethau ieuenctid ac oedolion yn y 
system cyfiawnder droseddol, Pontio: Arolygiad o’r trefniadau pontio o 
wasanaethau ieuenctid i wasanaethau oedolion yn y system cyfiawnder 
troseddol 

 

 adroddiad ar Blant sy’n Derbyn Gofal yn cael eu lletya i ffwrdd o’u cartrefi a’u 
goruchwylio gan wasanaethau troseddau ieuenctid, Plant sy’n Derbyn Gofal: 
Arolygiad o waith Timau Troseddau Ieuenctid gyda phlant a phobl ifanc sy’n 
Derbyn Gofal ac sy’n cael eu lleoli i ffwrdd o’u cartref  

 

 adroddiad ar y ffordd mae asiantaethau yn trin plant a phobl ifanc a droseddodd 
yn rhywiol, Archwilio Ymatebion Amlasiantaethol i Blant a phobl Ifanc sy’n 
troseddu’n rhywiol: Arolygiad ar y cyd o effeithiolrwydd gwaith amlasiantaethol 
gyda plant a phobl ifanc yng Nghymru a Lloegr sydd wedi cyflawni troseddau 
rhywiol ac a gafodd eu goruchwylio yn y gymuned.   

 
	  
	  
Rydym hefyd wedi arwain arolygiadau ar reolaeth carcharorion gafodd ddedfryd am oes, cyn 
ac ar ôl cael eu rhyddhau, a rhan gyntaf arolygiad sut mae cyfiawnder troseddol yn trin pobl 
gydag anawsterau dysgu (y broses o arestio i gollfarn). Yn ychwanegol, rydym wedi uno ag 
Arolygiaeth Carchardai EM i gefnogi arolygiad sy’n ystyried effeithiolrwydd trefniadau adleoli 
oedolion a ryddhawyd o’r carchar. Cyhoeddir yr adroddiadau hyn yn 2013. 

 
Yn olaf, cynhaliwyd arolygiad gennym wedi ei ysgogi gan adroddiad Comisiynydd 
Dioddefwyr ar effeithiolrwydd trefniadau cyswllt staff mewn Ymddiriedolaethau Prawf. 
Cyhoeddir yr adroddiad hwn yn ystod yr haf 2013. 
	  

Mae’n Gymhleth: Rheolaeth Cyrffyw wedi eu Monitro yn Electronig – 
Arolygiad dilynol: Mehefin 2012 

	  	  

5.3 
 

Yn 2008 cyhoeddodd Arolygiaeth Prawf EM adroddiad, A Complicated Business: A 
joint inspection of electronically monitored curfew requirements, order and licences, ar 
arolygiad gofynion cyrffyw wedi’u monitro’n electronig mewn gorchmynion 
cymunedol a thrwyddedau. Roedd yr arolygiad dilynol hwn yn cyflawni addewid i 
asesu’r cynnydd a wnaed yn dilyn y cymeradwyaethau a gyhoeddwyd mewn 
adroddiad blaenorol. Ar gyfer yr arolygiad hwn ystyriwyd 121 o achosion gennym 
wedi eu tynnu o bedair ardal Ymddiriedolaeth Prawf.  

 
Siomedig oedd y canfyddiadau. Dangosodd yr arolygiad mai prin iawn y defnyddiwyd y 
cyrffyw yn ystod y blynyddoedd diweddar i’r pwrpas gorau. Yn y mwyafrif llethol o’r 
achosion nid oedd gan y cyrffyw unrhyw berthynas ag amgylchiadau’r drosedd. Ychydig 
iawn o enghreifftiau welsom ble roedd wedi cael ei ddefnyddio’n benodol i rwystro 
unigolyn rhag gwneud rhywbeth, neu ei fod yn rhan o strategaeth i fynd i’r afael â’i 
ymddygiad. Fel yn ein hadolygiad cynharach, roeddem yn bryderus o hyd am drothwy 
gorfodaeth. Gwyddom y gallai trothwy llymach gynyddu niferoedd y troseddwyr llai a 
anfonir i garchar am dorcyfraith ond byddai mwy o bwyslais ar gydymffurfio a 



	  	  

chyflwyniad arfaethedig o ddewisiadau di-garchar am dorcyfraith yn lliniaru y fath 
ganlyniad annymunol. 

	  

	  
Enghraifft o achos 

Dangoswyd fod Mr. F yn absennol wyth gwaith o gyfeiriad y cyrffyw am gyfnodau 
rhwng pump a 35 munud. Pan ddaeth yr Amser Trosedd Cronedig heibio’r trothwy 
o ddwy awr, dywedwyd wrtho y byddai rheolwr y troseddwr yn cael ei hysbysu 
gyda’r bwriad o weithredu gorfodaeth. Nid oedd rheolwr y troseddwr wedi cael ei 
hysbysu ynghynt am y troseddau llai fel roeddent yn cronni (mae hyn yn ôl y 
cytundeb). Fodd bynnag yn ei dro holwyd Mr F gan reolwr y troseddwr a 
ddwedodd wrtho gan ei fod yn ymddangos nad oedd canlyniadau i’r saith trosedd 
llai cyntaf (gan gynnwys yr un 35 munud), roedd o, Mr F wedi dewis credu na 
fyddai canlyniadau i droseddau llai pellach. Pe bai’r trothwy wedi bod yn fwy 
tryloyw, gellid fod wedi osgoi’r angen am orchymyn gorfodaeth. 

 

 
Datgelodd yr arolygiad hefyd wallau yn yr wybodaeth a gyflwynwyd gan lysoedd i’r 
gwasanaeth prawf neu’r darparydd monitro electronig. Roedd y gwallau hyn yn 
ddigon difrifol i danseilio rheolaeth effeithiol yr achosion.    

 
Enghraifft o achos 

Gwnaethpwyd Mr E yn ddarostyngedig i orchymyn cymunedol gyda gofyniad 
cyrffyw sengl ar Mehefin 20fed. Derbyniodd y cwmni monitro electronig y neges 
drannoeth a cheisio ffitio’r offer. Roeddent yn aflwyddiannus gan fod y cyfeiriad 
ar y ffurflen hysbysu yn anghywir. Cysylltodd y troseddwr wedyn â’r cwmni ac 
egluro beth oedd ei gyfeiriad. Ceisiodd y cyflenwr gael y ddogfennaeth 
gyfreithlon gywir oedd ei angen er mwyn gosod yr offer, a gwneud sawl ymdrech 
aflwyddiannus i gysylltu â’r llys. Anfonodd y llys ffurflen hysbysu newydd ar 
Fehefin 27ain gyda’r cyfeiriad cywir, gan ddynodi fod Mr E hefyd yn 
ddarostyngedig i oruchwyliaeth gan reolwr troseddwr (oedd yn anghywir). 
Gosodwyd yr offer y noson honno, saith diwrnod ar ôl i’r gorchymyn gael ei 
wneud. 



	  
	  

Roedd yr adroddiad yn cynnwys yr argymhellion canlynol i fynd i’r afael â’n pryderon:  
	  
	  

Dylai’r MoJ a NOMS: 
 

 ddatblygu trothwy tynnach a mwy tryloyw ar gyfer gorfodaeth, ond caniatáu 
defnyddio mwy o ddisgresiwn mewn achosion unigol.  

 

Dylai Llysoedd a Gwasanaeth Tribiwnlys EM:  
 

 sicrhau fod gwybodaeth ddigonol am gyfeiriad y cyrffyw arfaethedig (gan 
gynnwys gwybodaeth am agwedd pobl sy’n debyg o gael eu heffeithio gan 
bresenoldeb gorfodol y troseddwr) ar gael i lysoedd pan fyddant yn ystyried 
gofynion cyrffyw  

 

 cyflwyno gwybodaeth allweddol yn well am bob achos i’r cwmni monitro 
electronig perthnasol drwy ddarparu set o ffurflenni cenedlaethol clir, hawdd eu 
defnyddio, wedi eu cefnogi gan orchmynion clir ar eu defnydd a thrwy 
hyfforddiant ar gyfer y staff perthnasol  

 

 sicrhau fod mwy o arolygiaeth yn cael ei weithredu dros weithdrefnau  gweinyddol  
 y llys fel bo’r gorchmynion a gyhoeddir gan y llys yn adlewyrchu’n gywir ac yn glir 

y ddedfryd a benderfynwyd gan y llys.  
 

Dylai’r Ymddiriedolaethau Prawf: 
 

 sicrhau fod staff yn cyfathrebu’n effeithiol gyda darparwyr monitro electronig:  
 

 ar ddechrau unrhyw orchymyn gyda gofynion cyrffyw 
 

 ble mae materion sy’n berthnasol i risg arwyddocaol o niwed yn codi  
 

 wrth ymateb i bob hysbysiad sy’n berthnasol i’r angen am weithredu 
gorfodaeth  

 
 sicrhau rheolaeth troseddwyr effeithiol drwy integreiddio cyrffyw wrth 

gynllunio dedfryd ble maent yn gweithredu fel y swyddog cyfrifol.  
 

Dylai’r cwmnïau monitro electronig:  
 

 sicrhau fod pob gwybodaeth ac ymholiad gan y rheolwyr troseddwyr yn 
cael eu cofnodi yn addas ar eu systemau gwybodaeth a gweithredu 
arnynt.  

 
	  
Pontio: Arolygiad o’r trefniadau pontio rhwng y gwasanaeth 
ieuenctid a’r gwasanaeth oedolion yn y system cyfiawnder 
troseddol: Hydref 2012 

	  

5.4 
 

Cynhaliwyd yr arolygiad hwn gyda chefnogaeth y Care Quality Commission, Estyn, 
Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru, Arolygiaeth Carchardai EM ac Ofsted.  

 
Buom yn edrych ar y gwaith sy’n digwydd i helpu pobl ifanc wrth iddynt symud o weithio gyda 
gwasanaethau sy’n seiliedig ar wasanaethau ieuenctid i wasanaethau oedolion. Roeddem am 
ganfod beth oedd yr ymarferwyr rheng flaen yn ei wneud i hyrwyddo newid effeithiol rhwng y 
gwahanol wasanaethau, a sut y gellid ei wella.  

 
Er i ni ganfod enghreifftiau o arferion da, nid oedd y gwaith o hyrwyddo pontio o 
wasanaeth yn seiliedig ar wasanaeth ieuenctid i wasanaeth oedolion bob amser yn 



	  	  

derbyn sylw digonol. Yn y gymuned, ni chafodd rhai bobl ifanc eu hadnabod fel rhai sy’n 
gymwys i drosglwyddiad ac, yn yr achosion a gafodd eu hadnabod, roedd pontio yn aml 
yn cael ei wneud fel tasg drefniadol. Nid oedd y bobl ifanc wedi cael cymaint o 
wybodaeth na chymaint o ran ag y dylent fod wedi ei gael. Roedd y sefyllfa’r un fath yn 
y carchar, ble roedd cynllunio ymlaen llaw yn annigonol a diffyg cyfathrebu yn arwain at 
fwlch yng nghynllunio dedfryd a chyflawni ymyriadau wedi i bobl ifanc gael eu 
trosglwyddo i Sefydliad/carchar Troseddwyr Ifanc dros 18 oed. 
	  

Enghraifft o achos 
Dedfrydwyd Richard i YRO, gyda goruchwyliaeth a Gofyniad Gweithgaredd (rhaglen 
troseddau cyllell) chwe diwrnod. Wedi’r hysbysiad cyntaf o drosglwyddiad enwyd 
rheolwr troseddwr prawf yn gyflym i gymryd yr achos a siaradodd y ddau 
ymarferwr cyn y trosglwyddiad fel y gallai’r rheolwr achos YOT egluro cynnwys ac 
agwedd y rhaglen troseddau cyllell. Trefnwyd cyfarfod trosglwyddo achos gan 
ganolbwyntio ar yr hyn a ddysgodd Richard tra yn yr YOT a’r meysydd gwaith 
oedd angen eu parhau. Cynlluniodd y rheolwr troseddwr prawf sesiynau i 
atgyfnerthu’r ddysg o’r rhaglen troseddau cyllell gan ddefnyddio agwedd atal 
atgwymp.  

 

 
Ar nodyn mwy cadarnhaol, daethom o hyd i enghreifftiau o drefniadau lleol wedi eu 
hysgrifennu ar gyfer pontio yn y gymuned er bod angen iddynt gael eu deall a’u 
defnyddio’n well gan ymarferwyr. Fodd bynnag ychydig iawn o dystiolaeth welsom ni o 
rannu gwybodaeth rhwng staff addysg, hyfforddiant a chyflogaeth yn yr YOTau a’u 
cymheiriaid yn yr Ymddiriedolaethau Prawf.  Er nad oedd staff iechyd wedi bod yn 
gysylltiedig iawn â throsglwyddiad pobl ifanc rhwng YOTau  ac Ymddiriedolaethau Prawf 
roedd arwyddion fod polisïau lleol yn hyrwyddo mwy o sylw i pontio pobl ifanc yn 
dechrau cael effaith positif ar yr arfer. 
	  

Enghraifft o achos 
Roedd polisi Camddefnyddio  Sylweddau YOS yng Nghaerlŷr yn benodol yn enwi 
trosglwyddiadau ac yn ymdrin â rôl y gwasanaethau cymunedol , gwasanaethau 
oedolion a’r gwasanaeth prawf. Roedd y polisi’n ymwneud â chwblhau pecyn 
gadael a nodyn ateb i sicrhau fod y gweithiwr oedd yn dilyn wedi derbyn y 
cyfeirio, ynghyd â disgwyl cyfarfod  cyfnewid i sicrhau gwasanaeth diwnïad. 
Roedd hefyd protocol i ddarparu gwasanaethau iechyd meddwl o Ymddiriedolaeth 
Partneriaeth Swydd Caerlŷr  - ac roedd y rhain yn cynnwys gwybodaeth benodol 
am newidiadau i wasanaethau oedolion yn ogystal â chyfeirio YOS yn cael eu 
hymestyn o bosibl i 19 oed.  

 
Yn Wakefield mae rhai enghreifftiau da o brotocol rhwng gwasanaethau iechyd (yn 
arbennig gwasanaethau camddefnyddio sylweddau) a’r YOT, ond hefyd yn 
cynnwys gosodiadau diogel a gwasanaeth prawf. Yn ychwanegol roedd CAMHS 
Fforensig, wedi ei gydleoli gyda’r YOT, wedi datblygu eu protocol pontio eu hunain 
ac roedd asiantaethau yn teimlo fod risgiau wedi eu rheoli’n well o ganlyniad i hyn. 



	  
	  

Roedd yr adroddiad yn cynnwys yr argymhellion canlynol:  
 
	  

Dylai’r Byrddau Rheoli YOT, Ymddiriedolaethau Prawf a sefydliadau 
carcharu, mewn cydweithrediad ag addysg, hyfforddiant a chyflogaeth, 
iechyd a darparwyr ymyriadau eraill sicrhau bod:   

 

 effeithiolrwydd y trefniadau lleol am drosglwyddo pobl ifanc o wasanaethau yn 
seiliedig ar ieuenctid i wasanaethau oedolion, a chadw oedolion ifanc mewn 
gwasanaethau yn seiliedig ar ieuenctid, yn cael ei fonitro a’i gadw dan adolygiad,  

 

 cynlluniau dedfryd yn yr YOT a mannau diogel i bobl ifanc yn cymryd i 
ystyriaeth trosglwyddo yn y dyfodol i wasanaethau oedolion ble mae’n addas, a 
chynlluniau mewn Ymddiriedolaethau Prawf a’r mannau caethiwo oedolion yn 
cymryd i ystyriaeth wybodaeth gan y wasanaethau sy’n seiliedig ar ieuenctid, i 
sicrhau y gweithredir ymyriadau sy’n aros,  

 

 penderfyniadau i drosglwyddo pobl ifanc i wasanaethau oedolion neu i gadw  
oedolion ifanc mewn gwasanaethau yn seiliedig ar ieuenctid wedi eu cofnodi 
yn y cofnod achos a chymryd i ystyriaeth farn y bobl ifanc a pha waith sydd 
angen ei wneud i gyfarfod â dibenion y ddedfryd, i fynd i’r afael â 
thebygrwydd aildroseddu a’r risg o niwed i eraill, ac i reoli’r ffaith eu bod yn 
agored i niwed,   

 

 pobl ifanc wedi eu paratoi’n drwyadl ar gyfer eu trosglwyddo i wasanaethau 
oedolion,  

 

 hysbysiadau trosglwyddo, a phob gwybodaeth angenrheidiol o flaen llaw, wedi 
eu hanfon i Ymddiriedolaethau Prawf a sefydliadau oedolion mewn da bryd i 
sicrhau parhad cyflenwi ymyriadau,  

 

 pob darparwr ymyriadau (gan gynnwys iechyd ac addysg, hyfforddiant a 
chyflogaeth) wedi eu hysbysebu o drosglwyddiadau i Ymddiriedolaethau Prawf 
a sefydliadau oedolion ymlaen llaw a’u bod â rhan addas mewn cyfarfodydd 
trosglwyddo achos i sicrhau parhad y cyflawni,  

 

 rhieni/gofalwyr yn cymryd rhan, ble mae hynny’n addas, mewn trafodaethau 
am drosglwyddo ac mewn cyfarfodydd trosglwyddo achos ble mae’n debyg 
o helpu cynnydd y person ifanc a’i ymgysylltu,  

 

 staff mewn gwasanaethau sy’n seiliedig ar ieuenctid a gwasanaethau sy’n 
seiliedig ar oedolion yn derbyn digon o wybodaeth a hyfforddiant am waith 
gwasanaethau ei gilydd i’w galluogi i baratoi pobl ifanc ar gyfer trosglwyddo i 
wasanaethau oedolion ac i weithio’n fwy effeithiol gydag achosion wedi eu 
trosglwyddo.   



	  	  

Plant sy’n derbyn gofal: Arolygiad o waith Timau Troseddau 
Ieuenctid gyda phlant sy’n derbyn gofal ac sy’n cael eu lleoli i ffwrdd 
o’u cartref: Rhagfyr 2012 
	  
5.5 

 

Gan weithio gydag Estyn ac Ofsted, fe wnaethom arolygiad i asesu effeithiolrwydd 
gwaith YOT gyda’r grŵp agored iawn i niwed hwn o blant a phobl ifanc, gan 
hyrwyddo eu adsefydlu a chynnal eu cysylltiadau gyda’u teulu a’u hardal gartref ac i 
ganfod y rhwystrau i waith YOT effeithiol. Mynegwyd pryderon am y plant a’r bobl 
ifanc hyn gan lawer o’r YOT y gwnaethom ymweld â hwy yn ystod rhaglen arolygu 
reolaidd o waith YOT, yn arbennig y rhai a leolir mewn ardaloedd sydd â nifer uchel 
o gartrefi plant.   

 

Enghraifft o achos 
Roedd YOT Halton a Warrington wedi cysylltu rheolwr achos ag unedau preswyl 
penodol i wella gweithio ar y cyd ac fe wnaeth rheolwr llys y YOT fynd i’r 
fforwm darparwyr llety yn Halton, ac fe wnaeth y rhan fwyaf o’r darparwyr 
preifat hefyd ddod yno. Roedd eu gweithiwr gwneud iawn wedi cynnig hyfforddiant 
cyfiawnder adferol i un o’r unedau yn yr ardal, ac roedd hyn wedi derbyn croeso.   

	  
Fe wnaethom ymweld â chwe ardal ble y gofynasom i’r YOT i ganfod, os yn bosib, 
deg o achosion, pum o rai roeddynt yn eu goruchwylio ar ran awdurdodau lleol eraill a 
phum o’u hachosion eu hunain oedd yn cael eu goruchwylio gan YOTau eraill. Wedyn 
fe wnaethon asesu ansawdd y gwaith ar y cyd a wnaed gan yr asiantaethau oedd 
yn rhan o hyn.   

 
Dangosodd yr arolygiad yn glir y darnio ym mywydau y plant a’r bobl ifanc hyn a sut y 
gallai’r ffaith eu bod yn derbyn gofal godi’r plentyn neu berson ifanc i’r system 
cyfiawnder troseddol. Mae hefyd yn dangos sut y gall y ddau ffactor – bod mewn 
gofal a throseddu – waethygu’r naill a’r llall. Roedd llawer o’r plant a’r bobl ifanc y 
gwnaethom archwilio eu hachosion yn ystod ein harolygiad wedi cael eu gosod 
mewn nifer o gartrefi plant. 

	  

Enghraifft o achos 
Cymerwyd Neil i mewn i ofal pan oedd yn chwe mlwydd oed. Yn 14 oed fe gollodd 
ei le drwy droseddu yn y cartref plant. Dros y tair blynedd nesaf cafodd ei symud 
20 gwaith; ambell dro yn ôl i leoliadau ble roedd wedi bod o’r blaen. Yn 17 oed, 
roedd yn dad i blentyn ac eisoes wedi ei gael yn euog o un drosedd treisgar yn 
erbyn ei bartner. Roedd yn defnyddio cocên ac roedd arno arian i werthwyr 
cyffuriau. Roedd yn byw mewn llety â gofal, annibynnol oedd hefyd yn gartref i 
ddefnyddwyr cyffuriau eraill. Nid oedd ganddo gyfeillion ac roedd ar ei ben ei hun 
ac yn unig. 

 

 
Roedd yn amlwg fod y plant a’r bobl ifanc ymysg y rhai oedd wedi eu niweidio fwyaf 
ac yn anodd eu lleoli. Cawsom fod nifer arwyddocaol wedi dioddef camdriniaeth - 
rhywiol, corfforol ac emosiynol, a/neu esgeulustod. Roedd llawer wedi bod yn dystion, 
neu wedi bod yn ddioddefwyr trais domestig. Roedd nifer uchel gyda phroblemau 
emosiynol neu iechyd meddwl. Er hynny, nid oedd yn amlwg mewn nifer o achosion 
sut roedd anghenion y plentyn neu’r person ifanc yn cael eu hyrwyddo neu eu diogelu 
gan leoliad mor bell o’u hardal gartref. Roedd nifer arwyddocaol yn dal mewn 
cysylltiad â’u teuluoedd ac yn dal i fynd yn ôl atynt, pa un ai oedd y gwasanaethau 
gofal cymdeithasol yn hyrwyddo neu hyd yn oed yn caniatáu cyswllt.   
 



	  
	  

 
	  

Enghraifft o achos 
Roedd Stan yn Gymro ac wedi bod mewn gofal ers iddo fod yn bedair mlwydd 
oed am fod ei rieni yn gaeth i heroin ers blynyddoedd. Roedd wedi treulio y rhan 
fwyaf o’i amser mewn gofal, yng Nghymru, yn byw yn ddigon agos at ei fam i 
gael perthynas gyda hi oedd yn bwysig iddo. Pan gafodd ei symud i Loegr ac yn 
rhy bell i ffwrdd i hyn barhau, adroddwyd ei fod ar goll 37 o weithiau mewn 
cyfnod o bedwar mis.  

Yn y rhan fwyaf o achosion, roedd perthynas mewn teulu yn cael ei waethygu gan amlder 
y newidiadau mewn perthynas broffesiynol roedd angen i blentyn neu berson ifanc ei 
wneud, drwy weithwyr cymdeithasol yn symud ymlaen, newid lleoliadau, addysg yn 
cael ei aflonyddu a gwahanol asiantaethau arbenigol yn cael eu galw i mewn.  

 
Enghreifftiau o achosion 

Roedd Mia, merch 15 oed, wedi colli cysylltiad gyda’i theulu a’i chyfeillion i gyd o 
fewn ychydig fisoedd o gael ei rhoi mewn gofal. Yr unig berthynas oedd ganddi oedd 
gyda’r gweithwyr proffesiynol. Roedd mewn cymaint o gyfyngder pan symudwyd hi o 
un cartref plant i un arall nes ei bod wedi gwneud ymgais i gerdded yn ôl i’r cartref 
cyntaf oedd dros ddwy awr i ffwrdd.   
 
Dywedodd un merch ifanc wrthym ei bod wedi cyfrif 27 o weithwyr yn ei bywyd. 
Meddai un arall: “Rwyf wedi colli fy holl gysylltiadau gyda phobl. Rwyf wedi cael fy 
symud i dair ysgol wahanol ac wedi colli fy ffrindiau. Dydyn ni ddim yn gwybod beth 
i siarad amdano am fod pethau gwahanol yn digwydd iddyn nhw.” 



	  	  

Gwnaethom nifer o argymhellion i hyrwyddo gwelliant:   
 

Dylai’r Adran Addysg sicrhau fod: 
 

 y rheoliadau sy’n llywodraethu lleoliad plentyn neu berson ifanc y tu allan 
i’w hardal awdurdod lleol yn cael eu cryfhau fel bod:  

 

 pob lleoliad plentyn neu berson ifanc y tu allan i ardal awdurdod 
lleol yn cael ei awdurdodi gan uwch swyddog a enwir, a’r rhesymau 
dros y lleoliad yn cael eu cofnodi’n glir yn y cofnod achos;   

 

 ble gwneir lleoliadau o’r fath, ymgynghorir â’r asiantaethau 
perthnasol yn yr ardal sy’n eu derbyn, a rhoi gwybod iddynt am y 
lleoliad tebygol cyn i’r lleoliad ddigwydd os yn bosibl.   

 
Dylai awdurdodau lleol sicrhau fod: 

 

 Swyddogion Adolygu Annibynnol yn sicrhau fod yr holl asiantaethau yn 
gweithio gyda’i gilydd i wella canlyniadau diogelu i blant a phobl ifanc a 
rhannu gwybodaeth briodol, cymryd i ystyriaeth asesiadau y naill a’r llall, 
cysoni cynlluniau ar gyfer eu dyfodol hir dymor a datblygu trefniadau wrth gefn 
pan fo angen; 

 

 yn bodloni eu hunain fod yr ymyriadau therapiwtig arbenigol a ddarperir gan 
leoliadau preswyl o safon da ac yn addas i anghenion plant a phobl ifanc.  

 

Dylai Byrddau Lleol Diogelu Plant sicrhau fod:   
 

 data yn cael ei goladu, ei archwilio ac asiantaethau yn cael eu dal i gyfrif am 
wella canlyniadau diogelu i blant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal ac yn cael eu 
lleoli y tu allan i’w hardal gartref.    

 

Dylai Rheolwyr YOT sicrhau: 
 

 fod gwybodaeth fanwl gywir am blant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal ac yn 
cael eu lleoli y tu allan i’w hardal gartref yn cael ei yrru’n ddiymdroi i’r YOT 
yn yr ardal newydd;  

 

 fod asesiadau, cynlluniau ymyriadau ac adolygiadau ar blant a phobl ifanc yn 
cymryd i ystyriaeth yn llawn effaith derbyn gofal;    

 

 fod y prosesau gorfodaeth ar gyfer gorchmynion llys a thrwyddedau ôl-garchar  
yn sensitif i amgylchiadau plant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal ac yn rhoi ystyriaeth 
iddynt;   

 

 fod gweithredu yn digwydd, lle mae’n briodol, i godi nifer y plant a’r bobl 
ifanc yr ymdrinnir â hwy drwy fesurau cyfiawnder adferol pan fyddant yn 
troseddu mewn lleoliad preswyl.  



	  
	  

Archwilio Ymatebion Amlasiantaethol i Blant a Phobl Ifanc sy’n troseddu’n 
rhywiol: Cydarolygiad o effeithiolrwydd gwaith amlasiantaethol gyda 
phlant a phobl ifanc yng Nghymru a Lloegr sydd wedi cyflawni troseddau 
rhywiol ac a gaiff eu goruchwylio yn y gymuned: Chwefror 2013 
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Fe wnaeth Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru, y Comisiwn Ansawdd 
Gofal, Estyn, Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru, Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi, 
Arolygiaeth Carchardai Ei Mawrhydi ac Ofsted ymuno â ni ar gyfer yr arolygiad cymhleth hwn 
a oedd yn archwilio pa mor effeithiol yr oedd yr asiantaethau hyn yn gweithio gyda phlant a 
phobl ifanc a oedd wedi troseddu’n rhywiol. 

 
Yn ystod cwrs yr arolygiad ymwelasom â chwech o Dimau Troseddau Ieuenctid ac 
archwilasom 24 o achosion mewn dyfnder. Gall ymddygiad y nifer bach hwn o blant a phobl 
ifanc fod yn niweidiol iawn, gan gynnwys yn aml blant a phobl ifanc eraill fel dioddefwyr. Y 
dystiolaeth oedd fod y plant a’r bobl ifanc hyn wedi ymateb i ymyriadau ac y gellid eu 
hadsefydlu cyn datblygu patrymau ymwreiddiedig o ymddygiad. Roeddem felly, yn 
bryderus o ddarganfod bod nifer sylweddol ohonynt wedi cael eu cyfeirio ar achlysuron 
blaenorol at wasanaethau gofal cymdeithasol plant ond bod arwyddocâd eu hymddygiad 
rhywiol naill ai heb gael ei adnabod neu wedi ei ddiystyru. 

	  

	  
Enghraifft o achos 

Roedd pryder wedi cael eu fynegi ynghylch ymddygiad rhywiol amhriodol 
Bradley ers pan oedd yn wyth oed. Roedd wedi cael ei gyfeirio at wasanaethau 
gofal cymdeithasol plant a’r heddlu sawl gwaith ac fe’i cyhuddwyd â throsedd 
ar un achlysur, cyhuddiad a gafodd ei ollwng wedyn. Nid oedd unrhyw 
dystiolaeth o unrhyw drafodaethau na chyfarfodydd strategaeth hyd nes i 
Bradley gael ei euogfarnu am drosedd yn 16 oed. 

 

 
 
Unwaith roedd y plant a’r bobl ifanc hyn wedi cael eu hadnabod ac yn cael sylw’r 
system cyfiawnder, roedd eu siawns o adsefydlu’n gwella’n ddramatig. Roedd llawer 
yn arddangos amrywiaeth o broblemau ac yn elwa’n amlwg o’r sylw ychwanegol a 
roddwyd i’w hamrywiol anghenion ac o’r berthynas waith agor a ddatblygasant gyda’r 
grŵp amlddisgyblaethol o staff sy’n ffurfio timau troseddau ieuenctid. Fodd bynnag, 
roedd y broses yn boenus o araf, gydag achosion yn cymryd wyth mis ar gyfartaledd 
rhwng datgelu a chollfarnu. 
	  

Enghraifft o achos 
Roedd Daniel yn 11 oed pan ddaeth gwybodaeth i’r amlwg ei fod ef a thri o blant 
a phobl ifanc eraill wedi ymosod yn rhywiol ar ddisgyblion eraill yn ei ysgol. Fe 
wnaed y datgeliadau ym Mehefin 2010 a dedfrydwyd Daniel i orchymyn adsefydlu 
ieuenctid am 12 mis ym Medi 2011. Gweithiodd yr ysgol gyda Daniel a’i rieni i roi 
cynllun rheoli risg ar waith i ddiogelu Daniel a dioddefwyr eraill posibl. Roedd y 
cynllun yn un cynhwysfawr ac yn ymdrin â phob agwedd o ddiwrnod yr ysgol, a 
gweithgareddau ar ôl ysgol a gwyliau. Roedd yn cynnwys trefniant i’r teulu ddod 
â Daniel i’r ysgol, monitro yn ystod toriadau seibiant yn ogystal â sesiynau 
llyfrgell a chyfrifiadur. Fe wnaeth y Prifathro Cynorthwyol gynnal cysylltiad gyda 
Daniel a’i deulu cyn dedfrydu a chafodd y trefniadau eu monitro’n ofalus. Roedd 
yn amlwg fod ystyriaeth ofalus wedi ei rhoi ynghylch pa wybodaeth yr oedd 
angen ei rhannu â staff yn yr ysgol ac ymdriniwyd yn sensitif â’r sefyllfa. 
 

 



	  	  

	  
Er inni weld llawer o enghreifftiau da o arferion da mewn gwaith uniongyrchol gyda 
phobl ifanc, canfuasom fod y broses o reoli achosion a oedd yn cefnogi’r gwaith 
hwnnw’n cael ei nodweddu’n rhy aml â chyfathrebu gwael rhwng yr asiantaethau 
perthnasol, gydag asesu a chydgynllunio annigonol. 

 

Ein hargymhellion yn yr adroddiad oedd fel a ganlyn: 

 
Dylai pob asiantaeth: 

 

 o’r datgelu hyd at ddiwedd y ddedfryd, gyfrannu’n weithredol ac yn brydlon at 
rannu gwybodaeth ac asesiadau ar gyfer gwneud penderfyniadau, a lle bo’n 
briodol, i gyflawni ymyriadau fel y gellir rhwystro cyn gynted ag sy’n bosibl 
unrhyw ddigwyddiadau pellach o ymddygiad/troseddu rhywiol niweidiol. 

 

Dylai’r Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid: 
 

 ledaenu’n rheolaidd (a lle bo’n bosibl gomisiynu) gwybodaeth ynghylch 
ymchwilio cyfoes i YOTs fel bod ymarferwyr YOT yn cyflawni asesiadau ac 
yn cyflawni ymyriadau a gefnogir gan sail o dystiolaeth glir 

 

 helpu sectorau eraill ddeall y materion risg penodol sy’n ymwneud â phlant a 
phobl ifanc sy’n cyflawni troseddau rhywiol yn erbyn plant a phobl ifanc eraill 

 

 adnabod y dulliau asesu risg priodol i gael eu defnyddio gan yr Heddlu/YOTs 
mewn achosion o’r fath. 

 

Dylai Trefniadau Amlasiantaethol NOMS i Ddiogelu’r Cyhoedd: 
 

 hyrwyddo mwy o gysondeb a gwelliannau mewn gwaith gyda phlant a phobl 
ifanc sy’n peri risg difrifol o niwed i’r cyhoedd trwy sicrhau bod Cadeiryddion 
Trefniadau Amlasiantaethol Diogelu’r Cyhoedd a chydgysylltwyr yn cydnabod 
pwysigrwydd ceisio gwybodaeth a chyngor arbenigol ar ffactorau risg o niwed 
posibl plant a phobl ifanc sy’n cyflawni troseddau rhywiol. 

 

Dylai Byrddau Lleol Diogelu Plant: 
 

 hyrwyddo gweithio effeithiol ar y cyd gyda phlant a phobl ifanc sy’n arddangos, 
neu sy’n debygol o ddatblygu, ymddygiad rhywiol niweidiol trwy: 

 

 sicrhau bod anghenion plant a phobl ifanc sy’n arddangos, neu sy’n 
debygol o ddatblygu ymddygiad rhywiol niweidiol yn cael eu 
hadnabod a’u cydnabod yn y Strategaeth Cymorth Cynnar, a bod 
cymorth ac ymyriad yn cael eu darparu cyn gynted fyth ag y bo’n 
bosibl 

 monitro effeithiolrwydd yr ymateb amlasiantaethol i blant a phobl ifanc o’r 
fath yn eu hardal, gan gynnwys yn enwedig adnabod achosion o’r fath, 
asesiadau ar y cyd a’r ymyriadau iddynt a’u teuluoedd, a lle bo’n briodol, 
eu dioddefwyr 

 datblygu a gweithredu strategaethau i ymdrin â diffygion 
ymddangosiadol 

 sefydlu sianelau agored o gyfathrebu gyda Chadeirydd y Trefniadau 
Amlasiantaethol lleol i Ddiogelu’r Cyhoedd a’r cydgysylltydd mewn 
achosion lle bo budd i’r ddwy ochr. 



	  	  

Dylai Byrddau Rheoli Timau Troseddau Ieuenctid: 
 

 geisio sicrwydd bod asesiadau arbenigol amlddisgyblaethol o ymddygiad 
rhywiol niweidiol yn cael eu cyflawni’n brydlon a’u rhannu gydag 
asiantaethau perthnasol 

 

 sicrhau bod ymyriadau sy’n cael eu targedu’n iawn, ar sail tystiolaeth ac 
asesiad llawn o anghenion y plentyn neu berson ifanc ar gael 

 

 sicrhau bod rheolwyr achosion Timau Troseddau Ieuenctid yn gyfarwydd â 
canllawiau’r Trefniadau Amlasiantaethol i Ddiogelu’r Cyhoedd fel eu bod yn deall 
rôl y Trefniadau Amlasiantaethol i Ddiogelu’r Cyhoedd, y gofynion ar gyfer 
cofrestru Trefniadau Amlasiantaethol i Ddiogelu’r Cyhoedd a’r trothwyau cyfeirio 
i Lefel 2/3 ar gyfer plant a phobl ifanc a gollfernir am droseddau rhywiol 

 

 sicrhau bod rheolwyr achosion YOT yn chwarae rhan arweiniol wrth weithio 
gyda rheolwyr troseddwyr yr heddlu i wella cysylltiadau rheoli a datblygu, 
gydag eraill, gydgynlluniau rheoli diogelu’r cyhoedd ar gyfer plant a phobl 
ifanc sydd wedi troseddu 

 

 cadarnhau bod gwasanaethau addas i ddioddefwyr yn cael eu cynnig i 
ddioddefwyr cyn gynted fyth ag sy’n bosibl. 

 

Dylai cynrychiolwyr iechyd ar Fyrddau Rheoli YOT: 
 

 sicrhau bod asesiadau iechyd cynhwysfawr gan gynnwys asesiadau gwybyddol 
yn cael eu cwblhau’n gyson ar yr achosion hyn fel bod gwybodaeth berthnasol 
yn cael ei rhannu, anghenion yn cael eu diwallu a’r gwaith y gyflawni ymyriadau 
effeithiol yn cael ei gydgysylltu a’i werthuso. 

 
Dylai gwasanaethau’r heddlu: 

 

 sicrhau defnydd effeithiol o swyddogion heddlu i gefnogi’r amrediad 
llawn o gyfrifoldebau YOT gan gynnwys rhannu gwybodaeth 
rheolaidd, asesu a rheoli risg 

 

 sicrhau bod rheolwyr troseddwyr yr heddlu’n cydweithio’n agos gyda rheolwyr 
achosion YOT er mwyn gwella cysylltiadau cyfathrebu a datblygu, gydag 
eraill, gydgynlluniau rheoli diogelu’r cyhoedd ar gyfer plant a phobl ifanc sydd 
wedi troseddau a, lle nodir camau gweithredu allweddol, bod y rhain yn cael 
eu cyfeirio at yr asiantaeth briodol. 

 

Yn ystod y flwyddyn, cyhoeddwyd tri adroddiad arall ar arolygiadau yr oeddem wedi eu 
cefnogi. Roedd y rhain yn cynnwys: effeithiolrwydd yn y system cyfiawnder troseddol, y 
defnydd o gyfiawnder adferol a throseddau casineb anabledd. 

	  
Gwella’r system cyfiawnder troseddol – gwersi o brosiectau newid 
lleol: Mai 2012 
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Yn 2011, penderfynodd y tair arolygiaeth droseddol a’r Swyddfa Archwilio 
Genedlaethol gyflawni darn o waith ar y cyd i adnabod gwersi sy’n codi o brosiectau 
lleol i wella cyfiawnder troseddol. 

 
Fe wnaeth yr adroddiad hwn nodi gwersi o arferion da o dri phrosiect. Y prosiectau a 
archwiliwyd oedd: 

 
 prosiect rhestrau llysoedd yng Nghaint a sefydlwyd i wella gweinyddiaeth 

cyfiawnder mewn treialon Llys y Goron 
 



	  	  

 prosiect goroeswyr i ddioddefwyr trais domestig yn Northumbria a 
 

 datblygu Canolfan Gyfiawnder yn Leamington Spa, a gynlluniwyd i’r diben o wella 
effeithlonrwydd trwy gydleoli asiantaethau cyfiawnder troseddol. 

 

Cafodd y prosiectau eu dewis oherwydd iddynt gyflawni rhyw gyfuniad neu’i gilydd o 
leihau costau, gwelliannau mewn effeithiolrwydd a pherfformiad cyffredinol a 
gwasanaeth gwell i dystion a dioddefwyr troseddau. 

 
Nid oedd yr arolygiad yn ceisio bod yn werthusiad trylwyr o bob prosiect. Fodd bynnag, 
daeth yr adroddiad i’r casgliad bod, er mai ychydig o brosiectau a allai hawlio bod yn 
gwbl lwyddiannus ym mhob ffordd, y rhai a archwiliwyd wedi cyflawni rhywfaint o 
lwyddiant sylweddol. Fe wnaethant hynny oherwydd brwdfrydedd timau’r prosiectau, a 
arddangosodd: 

 
 ddull strwythuredig wedi’i gynllunio’n dda 

 

 arweiniad cryf 
 

 parodrwydd i gyd-drafod gyda’r holl randdeiliaid perthnasol. 
	  
 
Mynd i’r afael â throseddu: Defnyddio cyfiawnder adferol yn y system 
cyfiawnder troseddol: Medi 2012 
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Cafodd yr arolygiad hwn ei arwain gan Arolygiaeth Cwnstabliaeth EM gyda 
chefnogaeth gan Arolygiaeth Gwasanaeth Erlyn y Goron EM, Arolygiaeth Carchardai 
EM ac Arolygiaeth Prawf EM. Ceisiodd yr arolygiad adnabod manteision prosesau 
cyfiawnder adferol yn y system cyfiawnder trosedd, sy’n cael eu ddiffinio fel: 

 
‘Prosesau sy’n dod â’r rheini a gafodd eu niweidio gan drosedd neu wrthdaro, a’r 
rheini sy’n cyfrifol am y niwed, i gysylltiad, gan alluogi pawb sydd wedi cael eu 
heffeithio gan ddigwyddiad penodol i chwarae rhan mewn atgyweirio’r niwed a chael 
hyd i ffordd gadarnhaol ymlaen.” 

 
Roedd yr arolygiad yn canolbwyntio ar gyfiawnder adferol ar wahanol bwyntiau yn y 
system cyfiawnder troseddol – er enghraifft fel dewis arall i erlyn – neu fel rhan o 
warediad ar ôl collfarn. 

Canfu’r arolygwyr lawer o enghreifftiau da o gyfiawnder adferol a ddefnyddid mewn 
amrywiaeth o leoliadau ond fod y graddau y’i defnyddid yn amrywio. Er gwaethaf buddion 
clir cyfiawnder adferol i ddioddefwyr a throseddwyr, roedd y ffordd y defnyddid y broses 
adferol yn gwahaniaethu o fewn ardaloedd a rhwng ardaloedd a’i gilydd; gellid gwneud 
mwy i gynnwys dioddefwyr a chymunedau mewn cynlluniau cyfiawnder adferol. 

Roedd yr adroddiad yn cynnwys nifer o argymhellion i ateb y pryderon hyn. Roedd y rhain 
yn cynnwys yr angen am strategaeth genedlaethol o safbwynt y defnydd o gyfiawnder 
adferol yn y ddalfa ac yn y gymuned, dull cyson gan wasanaethau’r heddlu o gyflawni 
cyfiawnder adferol, yr angen i roi ystyriaeth lawn i farn dioddefwyr a’r budd o godi 
ymwybyddiaeth o botensial cyfiawnder adferol nid yn unig ymysg staff mewn asiantaethau 
cyfiawnder troseddol, ond hefyd ymysg y cyhoedd yn gyffredinol. 

	  
	  
	  



	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Byw mewn Byd Gwahanol: Cydadolygiad o Droseddu Casineb Anabledd: 
Mawrth 2013 
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Cafodd yr arolygiad hwn, o dan arweiniad Arolygiaeth Gwasanaeth Erlyn y Goron EM, 
gyda chefnogaeth gan Arolygiaeth Cwnstabliaeth EM ac Arolygiaeth Prawf EM, ei ysgogi 
gan bryder ymysg llawer o bobl ynghylch yr ymdriniaeth wael o achosion yn cynnwys 
targedu rhai ag anableddau a nifer o achosion lle’r oedd dioddefwyr wedi marw. 

 
Un o’r canfyddiadau allweddol oedd y diffyg eglurder a dealltwriaeth ynghylch beth sy’n 
ffurfio trosedd casineb anabledd a dryswch rhwng diffiniadau polisi a’r ddarpariaeth 
ddedfrydu statudol. Mae hyn yn achosi anawsterau nid yn unig i ymarferwyr wrth 
adnabod a chofnodi troseddau casineb anabledd ond hefyd i aelodau o’r cyhoedd, gan 
gynnwys dioddefwyr sy’n anabl. 

 
Darganfu’r arolygwyr fod tan-adrodd troseddau casineb anabledd yn dal i fod yn bryder 
sylweddol y mae’n ofynnol rhoi blaenoriaeth i fynd i’r afael ag ef. Mae angen cymryd 
camau i wella hyder pobl anabl i adrodd materion i’r heddlu ac roedd amrywiaeth o 
fecanweithiau adrodd effeithiol yn ofynnol. 
 
Mater ac iddo arwyddocâd neilltuol oedd fod ansawdd gwybodaeth a gyflenwir gan 
Wasanaeth Erlyn y Goron a’r heddlu i Ymddiriedolaethau Prawf yn gyfyngedig ac yn 
annigonol ar gyfer paratoi adroddiad cyn-dedfrydu ac roedd gor-ddibyniaeth ar 
wybodaeth a ddarperir gan y troseddwr. Roedd y diffyg hwn mewn darparu 
gwybodaeth allweddol yn effeithio hefyd ar allu rheolwyr troseddwyr i gyflawni eu 
rôl yn effeithiol ac wedi arwain at ddiwylliant o dderbyn stori’r troseddwr, yn hytrach 
na rhoi’r pwyslais ar y dioddefwr. 

 
Nod yr argymhellion yn yr adroddiad hwn oedd gwella arferion trwy: asiantaethau’n 
mabwysiadu diffiniad clir o droseddau casineb anabledd, cynyddu graddau riportio 
troseddau casineb anabledd; gwella cywirdeb ac ansawdd gwybodaeth a data a gofnodir 
ac a gyfnewidir rhwng asiantaethau a sicrhau bod staff mewn asiantaethau perthnasol yn 
derbyn hyfforddiant o ansawdd da mewn troseddau casineb.  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  





	  	  

Y Flwyddyn i Ddod 
Rhaglen ar gyfer 2013-14 
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Ein prif bwyslais ar gyfer 2013-14 fydd, fel mewn blynyddoedd diweddar, parhau i 
asesu ansawdd ac effeithiolrwydd gwaith troseddu oedolion a phobl ifanc mewn sampl 
cynrychioliadol o achosion. Trwy archwilio sampl cynrychioliadol o achosion, rydym yn 
penderfynu a fydd y gwaith a gyflawnir yn sicrhau’r canlyniadau gofynnol ym mhob 
achos. 
 
Rydym yn parhau i bwyso a mesur ein gwaith yn ôl y deg Egwyddor Arolygu (2003). 
Nodir y rhain yn Atodiad A ynghyd â’r datganiad o ran sut y byddwn yn mynd ati’n 
benodol i’w cyflawni. 
 
Dros y 12 mis nesaf byddwn yn parhau i archwilio rôl yr arolygiaeth prawf yn yr 
amgylchedd newydd sy’n codi o weithredu cynigion Trawsnewid Adsefydlu a 
Trawsnewid Cystodaeth Ieuenctid. Gwelwn y flwyddyn sy’n dod yn rhoi cyfle inni, gyda 
rhaglen drylwyr o graffu allanol, brofi hyfywedd ein fframwaith arolygu yn yr 
amgylchedd newidiol hwn a sicrhau bod yr holl ddarparwyr, fel y disgwylir gan y 
cyhoedd, yn cael eu dal yn atebol o’r dechrau un am ansawdd y gwasanaeth a 
ddarparant.  
 
 
 
 
 
 
 
 





	  	  

Mae i’n rhaglen arolygu am 2013-14 y prif elfennau canlynol: 
	  

Arolygu gwaith troseddu oedolion yn y gymuned 
Rhoddir manylion o’r rhaglen newydd i arolygu oedolion ym mharagraff 2.9. 
Bydd y rhaglen newydd hon, a gychwynnodd yn Ebrill 2013, yn arolygu 12 o 
Ymddiriedolaethau ar sail pwnc a fydd yn newid pob chwe mis. 

 
Arolygu gwaith troseddu oedolion yn y carchar 
Bydd ein gwaith yn y carchar, y manylir amdano ym Mhennod 3, yn golygu ein bod 
ni’n parhau i gydweithio ag Arolygaeth Carchardai EM ar 24 o’u harolygiadau llawn 
mewn sefydliadau nad ydym wedi ymweld â hwy o’r blaen neu lle nad ydym wedi 
cynnal asesiad achosion llawn o’r blaen. 

 
Arolygu gwaith troseddu ieuenctid 
Bydd ein harolygu parhaus o waith troseddu ieuenctid yn parhau fel y’i hamlinellir ym 
Mhennod 4 a bydd yn cynnwys chwe Cydarolygiad Llawn a hyd at 30 Sgrinio 
Ansawdd Byr. 

 
Arolygiadau Thematig 

 

Yn rhan gyntaf 2013-14 byddwn yn cyhoeddi adroddiadau ar garcharorion ar ddedfrydau 
oes, trefniadau cyswllt â dioddefwyr a rhan gyntaf ein harolygiad am bobl ag anawsterau 
dysgu ac anableddau yn y system cyfiawnder troseddol hyd at y pwynt o gollfarnu. 

 
Bydd gwaith cydweithredol gydag arolygiaethau eraill yn parhau a byddwn yn 
arwain arolygiadau ar Reolaeth Integredig Troseddwyr, yr ail ran o’n harolygu ar 
waith gyda phobl ag anawsterau dysgu ac anableddau (ar ôl collfarnu) ac ar 
effeithiolrwydd y graddau y mae gwasanaethau cyfiawnder ieuenctid yn ymwneud 
â’r fenter Teuluoedd Cythryblus. Yn ogystal, byddwn yn cwblhau astudiaethau 
cwmpasu i archwilio’r dewisiadau ar gyfer arolygu sut yr ymdrinnir â genethod a 
merched ifanc yn y system cyfiawnder troseddol ac ar effeithiolrwydd darpariaeth 
adsefydlu i blant a phobl ifanc sy’n cael eu rhyddhau o’r ddalfa. 
 
Byddwn hefyd yn cefnogi cydarolygiadau eraill gan gynnwys cwblhau’r arolygiaeth 
adsefydlu oedolion ac astudiaeth gwmpasu sy’n edrych ar ddefnyddio cyffuriau a 
throseddu. 

 

Rydym hefyd yn ystyried cynnig nifer o leoliadau tymor byr o dri mis o hyd dros gyfnod o 12 
mis i gydweithwyr sy’n gweithio yn y maes gyda phrofiad sy’n berthnasol i arolygiadau 
thematig penodol. Bwriadwn dreialu’r trefniadau hyn yn ystod 2013-14 a gobeithiwn y 
byddant yn rhoi ffynhonnell werthfawr o arbenigedd ychwanegol inni, tra ar yr un pryd, yn 
cynnig cyfle i eraill dysgu am y broses arolygu, datblygu sgiliau arolygu ac ennill gwell 
dealltwriaeth o faes pwnc arolygu. 

 
Byddwn hefyd yn gweithio i adnabod pynciau posibl eraill i’w harolygu mewn blynyddoedd i 
ddod. Mae hyn yn debygol o gynnwys Gwaith Di-dâl ac arolygiad dilynol i asesu’r cynnydd a 
wnaed o ran y graddau y mae argymhellion ein hadroddiad ar Blant sy’n Derbyn Gofal a letyir 
oddi cartref a’u harolygu gan wasanaethau troseddu ieuenctid wedi cael effaith. 
 
Rhoddir manylion o’r arolygiadau hyn ac o Raglen Cydarolygiadau Cyfiawnder 
Troseddol yn ein Cynllun 2013-14 a’r Cynllun Cydarolygiadau 2013-15, gyda’r ddau ar 
gael ar ein gwefan. 

 
Gwaith diogelwch y cyhoedd 

 



	  	  

Mae cynlluniau penodol yn canolbwyntio ar ein pryder cynyddol ynghylch adnabod ac asesu 
plant a phobl ifanc mewn risg o niwed, y tynnwyd sylw ato mewn nifer o adroddiadau 
arolygu diweddar, ac ar ansawdd unrhyw gyd-ymyriadau dilynol i fynd i’r afael â’r materion 
hyn. 

 
Pan ysgrifennir hyn, mae datblygu’r rhaglen arolygu amlasiantaethol Amddiffyn Plant, o 
dan arweiniad Ofsted, wedi cael ei gohirio am y tro ac rydym yn disgwyl gwybodaeth 
bellach ynghylch sut y bydd yn cael ei chyflawni. Rydym, felly, wedi penderfynu cyflawni 
arolygiad thematig yn canolbwyntio ar rôl Ymddiriedolaethau Prawf a Thimau Troseddu 
Ieuenctid wrth hyrwyddo trefniadau effeithiol i amddiffyn plant, a gyflawnir yn 2013-14. 
Byddai’r canfyddiadau o’r arolygiad hwn wedyn yn rhoi sail o wybodaeth ar gyfer ein 
gwaith gydag Ofsted, a sail o wybodaeth hefyd ar gyfer ein gwaith cyfredol gydag 
arolygiaethau Cymru i hyrwyddo diogelwch plant. 

	  
	  

Dyrannu Adnoddau 
	  

6.2 
 

Rydym wedi creu cyllideb o 26,300 o ‘oriau arolygu’ i’w treulio yn ystod 2013-14 ac wedi 
eu dyrannu fel a ganlyn: 

 

Troseddu ieuenctid 5,400 

Troseddu ieuenctid 7,700 

Arolygiadau Rheoli Troseddwyr Carchar 3,200 

Arolygiadau thematig 7,500 

Diogelwch y cyhoedd 2,500 

Cyfanswm 26,300 
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Costau Arolygiaeth Prawf EM 

 

6.3 
 

Ein rhagamcan o gost pob awr arolygu a dreulir ar gyfer 2013-14 fydd £124. 



	  	  

Atodiad A 
Polisi ar Arolygu yn y Gwasanaeth Cyhoeddus (2003)  
	  
	  
Rhoddasom sylw i ddeg egwyddor arolygu, a gyhoeddwyd yn Arolygu i Wella ym mis 
Gorffennaf 2003. Mae’r rhain yn gosod rhai disgwyliadau cyffredinol ar ddarparwyr arolygiadau 
ac ar yr adrannau sy’n eu noddi. Fel y nodwyd rydym hefyd wedi plethu’n Cod Ymarfer iddynt. 
Esboniwn ein dull o weithredu’r deg egwyddor hyn fel a ganlyn isod: 

 
1. Y diben o wella. Dylai fod penderfyniad amlwg ac agored ar ran arolygwyr i gyfrannu at 

wella’r gwasanaeth a arolygir. Dylai hyn arwain pwyslais a dull yr arolygu a’r ffordd y caiff ei 
adrodd a’i ddilyn. Wrth ffurfio argymhellion, dylai arolygydd gydnabod perfformiad da a rhoi 
sylw i unrhyw fethiant mewn modd priodol. Dylai arolygu anelu at gynhyrchu data a 
gwybodaeth sy’n galluogi adrannau i fesur cynnydd wrth ddiwygio yn eu sectorau a gwneud 
addasiadau priodol. 

 
Anelwn at gyflawni hyn, nid yn unig trwy fesur yn deg mewn cymhariaeth â meini prawf 
agored, ond hefyd trwy ein hymrwymiad i ymddygiad sy’n ei gwneud hi mor debygol ag 
sy’n bosibl bydd ymatebwyr yn dod gyda ni ar y llwybr i wella’u perfformiad yn barhaus. 

 
2. Pwyslais ar ganlyniadau, sy’n golygu ystyried y ffordd y cyflwynir gwasanaethau i 

ddefnyddwyr y gwasanaethau yn hytrach na chanolbwyntio ar drefniadau rheoli 
mewnol. 

 
Mae ein methodoleg prif ffrwd ar gyfer arolygu’n canolbwyntio ar beth sydd wedi 
cael ei gyflwyno mewn gwirionedd i’r oedolyn neu berson ifanc sydd wedi troseddu. 
Mae ein rhaglenni arolygu newydd yn cynnwys gwell pwyslais ar ganlyniadau ac ar 
gyflwyno ymyriadau. 
 

 
3. Persbectif defnyddiwr. Dylai arolygiad gael ei gyflawni gyda phwyslais clir ar brofiad y 

darperir y gwasanaeth ar eu cyfer, yn ogystal ag ar drefniadau rheoli mewnol. Dylai 
arolygu annog arloesi ac amrywiaeth ac ni ddylai fod yn seiliedig ar gydymffurfio’n unig. 

 
Elfen bwysig o fewn ein methodoleg yw gwrando ar bersbectif unigolion sydd wedi 
troseddu, a phersbectif dioddefwyr a rhieni/gofalwyr. Mae persbectif defnyddiwr yn 
elfen bwysig mewn arolygu’r system cyfiawnder troseddol, ond nid yw hyn o 
angenrheidrwydd yn darparu ar ei ben ei hun y sail ar gyfer canfyddiad arolygiad 
(ee gallai unigolyn gasáu’n benodol rhywbeth a wneir iddo ef neu hi gan 
ymarferydd Prawf neu YOT, ond gallai hyn fod union y peth iawn i’r swyddog fod 
wedi ei wneud). 

 
4. Cymesur â risg. Dros amser, dylai arolygwyr addasu ehangder arolygu yn y 

dyfodol yn ôl ansawdd perfformiad gan y darparwr gwasanaeth. Er enghraifft, 
dylai perfformwyr da gael llai o arolygu, fel bod adnoddau’n cael eu 
canolbwyntio ar feysydd lle mae’r risg fwyaf. 

 
Mae gennym amheuon ynghylch y syniad o gynnig ‘seibiant o arolygu’ fel ffordd o 
weithredu’r egwyddor hon, ond rydym yn cefnogi’n gryf y syniad o amrywio dwysedd 
arolygu yn ôl yr angen a adnabuwyd. Felly rydym yn canolbwyntio arolygu ar lle mae 
methodoleg arolygu’n ychwanegu gwerth yn benodol – felly ein pwyslais yn benodol ar 
waith Amddiffyn a Diogelu’r Cyhoedd – ac nid ydym yn cynnal ailarolygiadau ond lle mae 
arolygiad yn datgelu pryderon sylweddol. 

	  



	  
	  

5. Dylai arolygwyr annog hunanasesu trylwyr gan reolwyr. Dylai arolygwyr herio 
canlyniadau hunanasesiadau rheolwyr, eu hystyried yn y broses arolygu, a rhoi meincnod 
cymharol. 

 
Mae’r meini prawf a’r canllawiau a gyhoeddir ar ein gwefan yn galluogi unrhyw 
ymarferydd neu reolwr i asesu ei arferion ef neu hi ar unrhyw adeg. Yn ogystal, mewn 
datblygiad sydd wedi ei gynllunio ers amser maith, anelwn at weithio gyda NOMS a’r 
Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid i hyrwyddo cyfundrefnau sy’n cyfuno hunanasesu gydag 
arolygu a meincnodi annibynnol. 

 
6. Dylai arolygwyr ddefnyddio tystiolaeth ddiduedd. Dylai tystiolaeth, boed yn feintiol 

neu’n ansoddol, fod wedi ei ddilysu ac yn gredadwy. 
 

Rhaid i dystiolaeth gynnwys mwy na sibrydion, ac mae’n Canllawiau’n darparu fframwaith 
ar gyfer gwneud dyfarniadau i alluogi tystiolaeth debyg i gael ei ddehongli’n gyson, er 
enghraifft gan wahanol staff arolygu mewn gwahanol leoliadau.  

 
7. Dylai arolygwyr ddatgelu’r meini prawf a ddefnyddiant i ffurfio dyfarniadau. 

 
Cyhoeddir ein manylion prawf arolygu ar ein gwefan. 

 
8. Dylai arolygwyr fod yn agored ynghylch eu prosesau, yn barod i gymryd unrhyw 

gwynion o ddifrif, ac yn gallu arddangos proses sicrhau ansawdd ddibynadwy. 
 

Rydym yn gweithredu yn y fath fodd fel ein bod yn gallu esbonio ar y pryd beth yw’r 
rhesymu y tu ôl i’r sgoriau yr ydym wedi eu dyfarnu, ac ymateb i gwestiynau i’r 
perwyl hwnnw. Felly rydym wedi ymateb i gwestiynau a phryderon sydd wedi cael 
eu rhoi inni yn y flwyddyn ddiwethaf. Rydym hefyd yn mynd ati’n fwriadol, trwy ein 
Strategaeth Sicrhau Ansawdd, i adolygu agweddau o’n methodoleg, fel y gallwn fod 
mor hyderus ag sy’n bosibl bod ein dyfarniadau’n deg ac yn gywir. 

 
9. Dylai arolygu roi sylw i’r angen am werth am arian, gan gynnwys eu harian eu hunain: 

 
 Mae arolygu’n golygu edrych i weld os oes trefniadau yn eu lle i 

gyflwyno’r gwasanaeth yn effeithlon ac yn effeithiol. 
 

 Dylai’r arolygu ynddo’i hunain allu dangos ei fod yn cyflawni buddion 
sy’n gymesur â’i gost, gan gynnwys y gost i’r rhai a arolygir. 

 
 Dylai arolygiaethau sicrhau bod ganddynt y gallu i weithio gyda’i gilydd 

mewn materion trawsbynciol, er budd mwy o effeithiolrwydd cost a 
lleihau’r bach ar y rheini a arolygir. 

 

Rydym yn asesu a yw’r ymyriadau gyda phob person sydd wedi troseddu’n gymesur â 
chost ac ag angen unigol y person hwnnw. Cydnabyddwn fod ein methodoleg yn 
gymharol ddwys o ran llafur, ond mae hyn yn briodol er mwyn asesu ansawdd arferion 
rheng flaen na ellid eu hasesu mewn unrhyw fodd arall. Mae’r costau i’r cyrff a arolygir yn 
fach. Rydym nid yn unig yn cyflawni cydarolygiadau gydag Arolygiaethau Cyfiawnder 
Troseddol eraill, ond hefyd yn cydgysylltu’n gwaith arall i osgoi, er enghraifft, ymweliadau 
olynol mynych gennym ein hunain a chorff craffu arall lle bynnag bo hynny’n bosibl. I’r 
dibenion hyn rydym yn cydweithredu’n agos ag Ofsted oherwydd ein gwaith arolygu 
troseddu ieuenctid, a hefyd gyda chyrff Archwilio wrth gynllunio’n ymweliadau ag 
Ymddiriedolaethau Prawf. 
 



	  	  

10. Dylai arolygwyr ddysgu’n barhaus o brofiad, er mwyn dod yn fwyfwy effeithiol. 
Gellir gwneud hyn trwy asesu eu heffaith eu hunain ar allu darparwr y 
gwasanaeth i wella a thrwy rannu’r arferion gorau gydag arolygwyr eraill. 

 
Rydym yn ceisio adborth ar ein cyfweliadau unigol gyda staff cyrff a arolygir, a 
defnyddiwn hyn i adolygu ac adnewyddu’n sgiliau a dulliau corfforaethol ac unigol. Fel 
hyn a thrwy ddulliau eraill rydym yn monitro’n heffaith ein hunain ar ein cyrff a arolygir, 
ac adolygu’n barhaus ein harferion ein hunain, fel rhan o’n rhaglen arferol, ond mewn 
gwaith ar y cyd ag Arolygiaethau eraill. 

	  



	  
	  

Atodiad B 
Staff Arolygiaeth Prawf Ei Mawrhydi ar 31 Mawrth 2013 
	  
Prif Arolygydd EM  
Liz Calderbank 

 

Arolygwyr Cynorthwyol EM  
Julie Fox 
Sally Lester 
Alan MacDonald 
Andy Smith 

 

Arolygwyr EM 

Jane Attwood 
Mark Boother 
Vivienne Clarke 
Helen Davies 
Bobbie Jones 
Yvonne McGuckian 
Ian Menary 
Joy Neary 
Caroline Nicklin 
Helen Rinaldi 
Tony Rolley 
Nigel Scarff 
Joseph Simpson 
Les Smith 
Steve Woodgate 

 

Aseswyr Arferion 
Lisa Gordon 
Mike Lane 
Greg Maguire 
Helen Morton 
Beverley Reid 
Gary Smalllman 

	  

Arolygwyr Cysylltiol (taledig) 
Helen Boocock  
Sheila Booth  
Rose Burgess  
Paddy Doyle  
Krystyna Findley  
Martyn Griffiths 
Keith Humphreys 
John Llewellyn-Thomas 
Iolo Madoc-Jones  
Ian Simpkins  
Dorothy Smith  
Rory Worthington 

	  

Asesydd Arferion Cysylltiol 
(taledig) 
Christine Simpson 
	  

Gwasanaethau 
Cefnogi 
Pennaeth Gwasanaethau Cefnogi 
Andy Bonny 

Dirprwy Bennaeth Gwasanaethau 
Cefnogi (Corfforaethol, Cyllid a 
Chyhoeddiadau) 
Penny Rickards 

Gwasanaethau Corfforaethol 
Grace Gibson (Rheolwr) 

Tîm Cyllid 
Charles Luis (Rheolwr) 
Siobhan Fallous 

Cynorthwy-ydd Personol i’r Prif Arolygydd 

Olivia Broom 

Tîm Cyhoeddiadau a Chyfathrebu 
Alex Pentecost (Rheolwr) 
Christopher Reeves 
 
 

Dirprwy Bennaeth Gwasanaethau 
Cefnogi (Gwybodaeth a 
Gweithrediadau) 
Kevin Ball 

Tîm Cefnogi Arolygiadau  
Pippa Bennett (Rheolwr) 
Robert Turner (Rheolwr) 
Joanna Hewitt 
Stephen Hunt  
Lynne Osborn 
Jane Regan 

Swyddog Ymchwil Cynorthwyol 

Oliver Kenton 

Rheolwr Cysylltiadau’r Wasg a’r 
Cyfryngau (ar y cyd ag Arolygiaeth 
Carchardai Ei Mawrhydi) 
Jane Parsons 



	  	  

Atodiad C 
Adroddiadau o arolygiadau a gyhoeddwyd yn 2012-13 

 

Noder: Mae holl adroddiadau Arolygiaeth Prawf Ei Mawrhydi 
ar gael ar ein gwefan 
http://www.justice.gov.uk/about/hmi-probation 

 

Arolygiad Rheoli Troseddwyr 2 (OMI 2) 
 

Dyddiad Cyhoeddi 

Northumbria Ebrill 2012 

Swydd Warwick Mai 2012 

Swydd Stafford a Gorllewin Canolbarth Lloegr Mehefin 2012 

West Mercia Gorffennaf20102 2012 

Humberside Gorffennaf 2012 

Caerefrog a Gogledd Swydd Efrog Gorffennaf 2012 

De Swydd Efrog Awst 2012 

Gorllewin Swydd Efrog Medi 2012 

Cymru Tachwedd 2012 
 
	  
	  

Arolygiad Rheoli Troseddwyr sy’n 
Garcharorion 2 (POMI 2) 

 

 
Dyddiad Cyhoeddi 

Ail adroddiad cronnol Gorffennaf 2012 
 

 
 

Arolygu Troseddu Ieuenctid: adroddiadau 
Arolygiadau Achosion Craidd (CCI) 

 
Dyddiad Cyhoeddi 

Gorllewin Llundain Ebrill 2012 

Haringey Ebrill 2012 

Sutton Ebrill 2012 

Waltham Forest Ebrill 2012 

Hertfordshire Ebrill 2012 

Thurrock Mai 2012 

Swydd Caergrawnt Mai 2012 

Ailarolygiad Gogledd Swydd Lincoln Mai 2012 

Peterborough Mai 2012 

Suffolk Mai 2012 

Swydd Bedford Mai 2012 

Luton Mai 2012 

Essex Mai 2012 

Norfolk Mai 2012 

Southend Mai 2012 



	  
	  

	  

Swydd Gaerlŷr a Rutland Mehefin 2012 

Swydd Derby Mehefin 2012 

Swydd Northampton Mehefin 2012 

Dinas Nottingham Mehefin 2012 

Dinas Derby Mehefin 2012 

Swydd Lincoln Mehefin 2012 

Swydd Nottingham Gorffennaf 2012 

Dinas Caerlŷr Gorffennaf 2012 

Ailarolygiad Bournemouth a Poole Awst 2012 

Llundain gyfan Rhagfyr 2012 
	  

	  
	  

Arolygiad o Droseddu Ieuenctid: Cydarolygiad 
Llawn (FJI) 

 

 
Dyddiad cyhoeddi 

Swydd Warwick Ionawr 2013 

Sefton Chwefror 2013 
 

 
 

Arolygiad o Droseddu Ieuenctid: Sgrinio 
Ansawdd Byr (SQS) 

 
Dyddiad cyhoeddi 

Brighton a Hove Tachwedd 2012 

Hounslow Tachwedd 2012 

Rotherham Rhagfyr 2012 

Darlington Rhagfyr 2012 

Gogledd Gwlad yr Haf Rhagfyr 2012 

Bryste Ionawr 2013 

Surrey Ionawr 2013 

Swydd Gaerhirfryn Chwefror 2013 

De Tees Chwefror 2013 

Walsall Chwefror 2013 

Southampton Mawrth 2013 

Swydd Gaerloyw Mawrth 2013 

Salford Mawrth 2013 

Dorset Mawrth 2013 

East Riding Swydd Efrog Mawrth 2013 



	  	  

	  

 
Adroddiadau Cydarolygiadau Thematig: 

 
Dyddiad Cyhoeddi 

Mae’n Gymhleth: Rheoli Cyrffyw wedi eu Monitro’n Electronig  
Mehefin 2012 

Gwrthsefyll troseddu: Defnyddio cyfiawnder adferol 
yn y system cyfiawnder ieuenctid 

 
Medi 2012 

Pontio: Arolygiad o’r trefniadau pontio o wasanaethau 
ieuenctid i wasanaethau oedolion yn y system 

  

 
Hydref 2012 

Plant sy’n Derbyn Gofal: Arolygiad o waith y Timau Troseddau 
Ieuenctid gyda phlant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal a’u lleoli 
oddi cartref 

 
Rhagfyr 2012 

Archwilio Ymatebion Amlasiantaethol i Blant a Phobl Ifanc 
sy’n troseddu’n rhywiol: Cydarolygiad o effeithiolrwydd 
gwaith amlasiantaethol gyda phlant a phobl ifanc yng 
Nghymru a Lloegr sydd wedi cyflawni troseddau rhywiol 
a’u goruchwylio yn y gymuned 

 
 
 

Chwefror 2013 

Byw mewn Byd Gwahanol: Cydadolygiad o Droseddu 
Casineb Anabledd 

 
Mawrth 2013 

	  



	  
	  

Atodiad D 
Cyllideb Arolygiaeth Prawf EM ar gyfer 2012-13 

	  
	  

2% 
	  
	  

12% 
	  
	  
 

11% 

 
 
 
 
 
 
75
% 

Cyflogau 
 
Teithio, cynhaliaeth a gwestyau 
 
Llety, argraffu a 
chyflenwadau swyddfa eraill 
 
Hyfforddi a Datblygu 

	   Cyfanswm cyllideb 
am y flwyddyn  (£) 

Cyflogau staff 2,605,000 

Staff ar ffioedd 190,000 

Teithio, cynhaliaeth a gwestyau 400,000 

Swyddfeydd 160,000 

Hyfforddiant 50,000 

Costau datblygu 12,000 

Argraffu a chyflenwadau swyddfa eraill 125,000 

TG a thelathrebu 170,000 

Cyfanswm cyllideb 3,712,000 



	  	  

	  


