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Arolygiaeth Prawf Ei Mawrhydi ar gyfer Cymru a Lloegr: 
Cynllun Iaith Gymraeg - Adroddiad Monitro Blynyddol ar gyfer 2014/15 

Cyflwyniad  

1. Mae'r adroddiad hwn wedi cael ei baratoi gan yr arolygydd arweiniol sy'n gyfrifol am 
ein Cynllun Iaith Gymraeg. Dyma'r pedwerydd adroddiad ar ein Cynllun 2011-2014 a 
gymeradwywyd gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg ym mis Mai 2011. 

2. Fel arolygiaeth sy'n gyfrifol am arolygu annibynnol gwaith troseddwyr ifanc ac 
oedolion yng Nghymru a Lloegr rydym yn cymryd ein cyfrifoldeb am drin ein holl 
waith yng Nghymru o ddifrif, mewn ffordd sy'n briodol ar ei chyfer fel gwlad ar 
wahân. Nid ydym yn sefydliad sy'n darparu gwasanaethau rheng flaen, ac nid oes 
gennym gyswllt uniongyrchol â'r cyhoedd yng Nghymru, ac eithrio mewn 
amgylchiadau eithriadol iawn, ond rydym yn cydnabod ein cyfrifoldeb statudol i 
gyflawni ein dyletswyddau o dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg mewn ffordd sy'n 
ymroddedig ac yn gymesur. 

3. Rydym yn sefydliad bach, gyda chyllideb refeniw o lai na £4 miliwn, ac mae ein 
gweithgareddau'n cwmpasu Cymru a Lloegr i gyd o'n dwy swyddfa yn Llundain a 
Manceinion. Yn ystod 2014/15 roedd gan Arolygiaeth Prawf EM un arolygydd oedd 
yn siarad Cymraeg llawn amser a dau Arolygydd Cysylltiol oedd yn siarad Cymraeg 
(is gontractwyr sesiynol). Chwaraeodd yr unigolion hyn ran allweddol yn y gwaith o 
gyflawni ein harolygiadau yng Nghymru, ond mae'r ymrwymiad i gyflawni ein 
cyfrifoldebau o dan y Cynllun yn un sefydliadol, dan arweiniad Prif Arolygydd Prawf 
EM. 

4. O dan ein cynllun gweithredu Cydraddoldeb ac Amrywiaeth, mae ein holl brosesau 
yn cael eu hadolygu'n rheolaidd o ran eu heffaith ar faterion amrywiaeth, gan 
gynnwys rhai'r iaith Gymraeg.  

Cynllunio a darparu gwasanaethau 

5. Bu newidiadau sylweddol i'r ffordd y mae gwasanaethau prawf yn cael eu darparu 
ers y cyfnod adrodd diwethaf. O dan raglen Trawsnewid Adsefydlu’r  Weinyddiaeth 
Gyfiawnder, mae Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol sydd newydd ei chreu wedi cael ei 
sefydlu i ganolbwyntio ar waith risg uchel a chategorïau penodol eraill o droseddwyr, 
ac i roi cyngor i lysoedd ar ddedfrydu troseddwyr.  Mae'r rhan fwyaf o waith arall 
gyda throseddwyr risg isel a chanolig o niwed bellach yn cael ei ddarparu gan 
Gwmnïau Adsefydlu Cymunedol. Nid yw'r trefniadau newydd hyn yn newid y ffordd 
rydym yn bodloni’r ymrwymiadau a wnaed yn ein Cynllun Iaith Gymraeg. 

6. Rydym yn dylunio ac yn gweithredu arolygiadau yng Nghymru o waith troseddu 
oedolion a gwaith troseddu ieuenctid, weithiau ar y cyd ag arolygiaethau perthnasol 
eraill. Mae'r rhain yn cynnwys Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol 
Cymru (AGGCC), Estyn, Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) a Swyddfa Archwilio 
Cymru (SAC) yn ogystal ag Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi. Mae 
trafodaethau ar y gweill gydag arolygiaethau am eu cyfraniad i’n rhaglenni 
arolygiaeth oedolion ac ieuenctid o 2016. 
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7. Ar gyfer ein Harolygiadau thematig, rydym bron bob amser yn cynnwys o leiaf un 
ardal Gymraeg ac ar rywfaint ohonynt, yn gweithio ar y cyd ag arolygiaethau Cymru 
(AGIC, Estyn, AGGCC, a SAC). Mae rhai o'r arolygiadau hyn yn cael eu harwain 
gennym ni, tra bod eraill yn cael eu harwain gan wahanol arolygiaethau. Rydym yn 
sicrhau, o ran cyfrannu at yr arolwg, ein bod yn cydymffurfio â Chynlluniau Iaith 
Gymraeg arolygiaethau eraill. Yn yr un modd rydym yn hyrwyddo ein cynllun gyda'r 
arolygiaethau eraill rydym yn gweithio gyda nhw. 

8. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu o leiaf un arolygydd Prawf EM sy'n siarad Cymraeg 
ar raglen graidd ein harolygiadau yng Nghymru. Rydym hefyd wedi cysylltu â holl 
reolwyr Timau Troseddu Ieuenctid a gofyn iddynt roi gwybod i ni o flaen llaw a 
fyddai'n well gan unrhyw un o ddefnyddwyr eu gwasanaeth, staff neu reolwyr 
strategol gael eu cyfweld yn Gymraeg. Pan fydd un o'n harolygiadau thematig yn 
cynnwys gwasanaeth yng Nghymru, rydym yn gofyn ymlaen llaw a fyddai unrhyw un 
yn dymuno cael eu cyfweld yn y Gymraeg fel y gall arolygydd sy'n siarad Cymraeg 
gael ei ddarparu lle bo angen.  

9. Mae ein harolygiadau craidd o waith Troseddu Ieuenctid a'r ymddiriedolaeth prawf 
oedolion yng Nghymru yn cynnwys ffocws ar ba mor dda y mae'r asiantaeth wedi 
nodi anghenion iaith Gymraeg ac yna wedi ymateb i'r rhain. Mae'r canfyddiadau yn 
cael eu gwneud yn gyhoeddus drwy ein hadroddiadau arolygu a'r gobaith yw y 
byddant, lle bo angen, yn sbarduno perfformiad yn y maes gwaith hwn. Mae'r 
trafodaethau a gynhelir gyda staff hefyd yn fodd i hyrwyddo pwysigrwydd cydnabod 
anghenion y Gymraeg ac anghenion diwylliannol yn eu gwaith. 
 

10. Gall gwybodaeth y gofynnir amdani gan Arolygiaeth Prawf EM cyn arolygiadau gael 
ei chyflwyno naill ai yn Gymraeg neu yn y Saesneg. Yn ystod 2014/15 gwnaed yr holl 
gyflwyniadau o'r fath yn y Saesneg. 

Arolygiadau yng Nghymru yn 2014/15 

11. Rydym wedi cwblhau pedwar arolygiad Timau Troseddu Ieuenctid yng Nghymru yn 
ystod y cyfnod adrodd. Defnyddiwyd arolygydd sy'n siarad Cymraeg ym mhob 
arolygiad yn ogystal â hwylusydd ymgysylltu â defnyddwyr Cymraeg (sy'n adrodd ar 
farn defnyddwyr y gwasanaeth - pobl ifanc, rhieni/gofalwyr a dioddefwyr) ar yr un 
arolygiad lle'r oedd hyn yn ffurfio rhan o'r fethodoleg. Roedd y galw am gyfweliadau 
Cymraeg yn is na’r hyn a gafwyd yn y gorffennol. Cafwyd tri chyfweliad yn Gymraeg, 
i gyd o fewn yr un Tîm Troseddu Ieuenctid yn Ne Cymru. 
 

12. Rydym wedi cynnal un arolygiad o waith y gwasanaeth prawf i oedolion yng 
Ngogledd Cymru. Cafodd dau arolygydd sy'n siarad Cymraeg eu defnyddio a 
chyfanswm o bum cyfweliad yn y Gymraeg.  
 

13. Dros y flwyddyn ddiwethaf rydym wedi arwain tri arolygiad thematig sydd wedi 
cynnwys ardaloedd Cymraeg.  Cafodd un ei arwain gan ein Harolygydd llawn amser 
sy'n siarad Cymraeg ac roedd un arall yn cynnwys un o'n Harolygwyr Cysylltiol sy'n 
siarad Cymraeg. Roeddem yn gallu ateb yr holl geisiadau am gyfweliadau iaith 
Gymraeg ac fe gafodd pedwar eu cynnal.  

14. Yn ystod ein harolygiadau rydym yn manteisio ar bob cyfle i hyrwyddo defnydd o'r 
Gymraeg a byddwn yn parhau i wneud hynny. Yn ychwanegol at y mesurau a 
amlinellir uchod, mae staff arolygu sy’n siaradwyr Cymraeg yn cyfarch siaradwyr 
Cymraeg eraill o fewn safleoedd a arolygir yn y Gymraeg ac yn siarad â'i gilydd yn 
Gymraeg. Bwriad hyn yw rhoi cynrychiolaeth bositif o’r iaith a'r neges glir bod croeso 
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i'r holl staff ac ymwelwyr â’r safle ein cyfarch yn Gymraeg. Mae hefyd yn cynnwys 
lles ehangach o fodelu llwybrau gyrfa posibl i siaradwyr Cymraeg mewn modd 
cadarnhaol.  

Delwedd gyhoeddus y sefydliad 

15. Mae'r logos ar gyfer Arolygiaeth Prawf EM ac ar gyfer y gwahanol raglenni arolygu 
rydym yn eu harwain yn parhau i gael eu hargraffu mewn fformat dwyieithog. Mae 
bathodynnau enwau mewn fformat dwyieithog ac felly hefyd gerdyn busnes ein 
harolygydd llawn amser sy'n siarad Cymraeg. Nodir arolygwyr sy'n siarad Cymraeg 
fel y cyfryw ar eu bathodynnau enw. Cyhoeddir adroddiadau ar arolygiadau craidd 
yng Nghymru yn gyfochrog yn Gymraeg ac yn Saesneg. Mae adroddiadau eraill 
megis ein Hadroddiad Blynyddol (cyffredinol) yn dilyn yr un arferiad. 
 

16. Yn unol â'n gweithgaredd arolygu blaenorol yng Nghymru, mae pob dogfen 
ysgrifenedig yn y parth cyhoeddus ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg. Mae hyn yn 
cynnwys holiaduron defnyddwyr gwasanaeth, ffurflenni adborth rheolwyr achos a 
chanllawiau asesu achosion, yn ychwanegol at yr adroddiad terfynol a gyhoeddir.  

 
17. Yn dilyn adolygiad mewnol o'r cynnwys Cymraeg a chynllun ein gwefan, cyflawnwyd 

y canlynol:  

 Wedi symud y ddolen 'Cymraeg' i safle amlwg ar gornel dde brig ein tudalen 
gartref. 

 Wedi ychwanegu fersiynau Cymraeg o ddogfennau corfforaethol Arolygiaeth 
Prawf EM megis ein datganiad o ddiben a gwerthoedd, trefn gwyno a datganiad 
o reoli cysylltiadau sy’n gwrthdaro. 

 Ar gyfer ein rhaglen ieuenctid ac oedolion cyfredol, mae adroddiadau 
cyhoeddedig ar wasanaethau a arolygwyd yng Nghymru bellach yn ymddangos 
ar ein gwefan ac ar Twitter gyda theitl dwyieithog. 

 Sefydlu cyfarfodydd adolygu chwarterol rhwng ein Rheolwr Cyfathrebu a'r 
Arolygydd gyda chyfrifoldeb dyddiol am y cynllun. 

Cyfathrebu ehangach 

18. Mae Arolygiaeth Prawf EM yn parhau i ddefnyddio gwasanaeth cyfieithu cymeradwy'r 
Weinyddiaeth Gyfiawnder. Rydym wedi rhoi rhestr o dermau a ddefnyddir yn 
gyffredin i'n darparwr cyfieithu ac mae hyn wedi helpu i sicrhau cysondeb ac nid 
ydym wedi cael unrhyw bryderon am ansawdd y gwasanaeth a ddarperir eleni. 
 

19. Yn ddibynnol ar ymrwymiadau arolygydd, mae ceisiadau am gyfweliadau â’r 
cyfryngau yn Gymraeg yn cael eu cyfeirio at ein harolygydd llawn amser sy'n siarad 
Cymraeg. Ni wnaed unrhyw geisiadau o'r fath yn ystod 2014/15. 
 

20. Nid ydym wedi derbyn unrhyw alwadau na gohebiaeth yn ein swyddfeydd ym 
Manceinion na Llundain drwy gyfrwng y Gymraeg ac nid ydym wedi derbyn unrhyw 
gwynion mewn perthynas â'n Cynllun Iaith Gymraeg. 

Hyfforddi a datblygu staff 

21. Fe wnaeth ein huwch dîm rheoli fynychu sesiwn cynefino dau ddiwrnod ynghylch 
trefniadau llywodraethu Cymru yn swyddfeydd Cynulliad Cymru ym mis Medi 2014. 
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Cafodd y rhaglen ei darparu gan amrywiaeth o swyddogion Llywodraeth Cymru ac fe 
weithredodd fel ffordd ddefnyddiol o atgoffa unigolion am drefniadau datganoledig 
gwasanaethau plant ac oedolion yng Nghymru. 
 

22. Bydd Helen Davies yn parhau i fod â chyfrifoldeb arweiniol am ein Cynllun Iaith 
Gymraeg, gan fod yn atebol i Brif Arolygydd Prawf EM, Paul Wilson. 

 
 
Helen Davies 
Prif Arolygydd Prawf Cynorthwyol Dros Dro EM 
 
ar ran 
 
Paul Wilson 
Prif Arolygydd Prawf EM 
Mehefin 2015 


