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Rhagair 
 

Ni ddylid diystyru pwysigrwydd gwaith di-dâl. Dyma'r gofyniad a osodir amlaf mewn 
dedfryd gymunedol gyda 70,171 o orchmynion wedi'u gwneud yn 2014, sy'n 
cynrychioli ychydig yn fwy na hanner yr holl ddedfrydau cymunedol. Er mwyn 
cymharu, yn 2014, roedd 91,313 o dderbyniadau i'r ddalfa. 

Roedd hwn yn arolygiad thematig hynod o drylwyr. Cynhaliwyd gwaith maes o fewn 
chwe Chwmni Ailsefydlu Cymunedol yn is-adrannau gwahanol y Gwasanaeth Prawf 
Cenedlaethol yn ystod mis Mehefin a Gorffennaf 2015. Fe wnaethom ymweld â 36 o 
leoliadau grŵp ac 18 o leoliadau a oruchwyliwyd gan y buddiolwr. Ein sampl oedd 
100 o achosion ac fe wnaethom holi 86 o droseddwyr. 

Roeddem yn barnu bod ansawdd cyffredinol y gwaith di-dâl a gyflenwyd yn 
amrywio'n sylweddol. Er ein bod wedi canfod rhywfaint o reoli a chyflenwi o ansawdd 
uchel, nid yw llawer ohono yn ddigon da, oherwydd nad oedd yn canolbwyntio ar y 
gofyniad sylfaenol i ddarparu a gorfodi dedfryd y llys. P'un a gafodd y sefyllfa hon ei 
hetifeddu gan Ymddiriedolaethau Prawf neu a yw o darddiad mwy diweddar, dylai'r 
adroddiad hwn dynnu sylw at yr angen am gamau adfer brys. 

Ar adeg pan fo polisïau'r llywodraeth yn blaenoriaethu gwaith i leihau cyfraddau 
aildroseddu, mae'r adroddiad hwn yn codi cwestiynau pwysig o ran strategaeth a 
pholisi am botensial gwaith di-dâl ar gyfer adsefydlu. Roedd yn ymddangos yn y rhan 
fwyaf o achosion fod gwaith di-dâl yn cael ei weld yn syml fel cosb oedd yn cael ei 
gweinyddu gan grŵp ar wahân o staff prawf. Roeddem yn teimlo fod hwn yn gyfle 
oedd yn cael ei wastraffu. 

Rydym wedi gwneud 15 argymhelliad, mae'r rhan fwyaf yn syml ac yn hawdd eu 
cyflwyno. Rydym yn credu y dylai'r Gwasanaeth Cenedlaethol Rheoli Troseddwyr, y 
Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol a Chwmnïau Adsefydlu Cymunedol rhoi blaenoriaeth 
uchel iddynt. 
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Crynodeb o ganfyddiadau 
Gwaith di-dâl yw'r gofyniad mwyaf cyffredin o blith dedfrydau cymunedol. Yn 
ychwanegol at y nifer enfawr o ofynion a wneir, mae gwaith di-dâl hefyd yn 
hwyluso'r amser hwyaf y mae troseddwr yn debygol o fod mewn cysylltiad agos ag 
aelod o staff y gwasanaeth prawf. Mynegir gofynion gweithgareddau adferol fel y 
nifer mwyaf o ddiwrnodau. Efallai y bydd yr amser cyswllt gwirioneddol â'r troseddwr 
mewn oriau lawer yn llai na nifer y dyddiau. Mae'r gofyniad i wneud gwaith di-dâl yn 
creu cyfle pwysig i ymgysylltu'n gadarnhaol gyda'r troseddwr dros gyfnod hir. Dylai'r 
amser gael ei ddefnyddio i gyfrannu tuag at helpu troseddwyr i ymatal yn ogystal â 
chyflwyno cosb.  

Yn gyffredinol, ni wnaethom ddod ar draws model amlwg manwl ar gyfer cyflenwi 
gwaith di-dâl. Roedd trefniadau ym mhob ardal wedi esblygu i weddu i amgylchiadau 
lleol. Er gwaethaf hyn, roedd y fframwaith ar gyfer cyflenwi yn weddol debyg mewn 
pump o'r chwe ardal yr ymwelwyd â hwy. Roeddem yn barnu bod ansawdd 
cyffredinol y modd yr oedd gwaith di-dâl yn cael ei gyflwyno yn amrywio'n sylweddol 
rhwng ardaloedd hefyd. 

Roedd y rhan fwyaf o achosion yn cael eu dyrannu i'r asiantaeth gywir yn gyflym ac 
yn gywir. Roedd ansawdd y cyfnodau sefydlu a welsom yn amrywiol ac weithiau'n 
wael. At ddibenion cyflawni gwaith di-dâl, roedd asesiad digonol o unrhyw rwystrau i 
ymgysylltu â throseddwyr, gan gynnwys anghenion a bregusrwydd unigol yn cael ei 
wneud mewn nifer rhy fach o achosion. 

Cafodd dwy ran o dair o'n sampl gwaith di-dâl eu hapwyntiad gwaith cyntaf wedi ei 
drefnu o fewn pythefnos i gael dedfryd, ond nid oedd bron i un o bob pump wedi ei 
drefnu o fewn y tair wythnos gyntaf. Mae hyn yn lefel annerbyniol o uchel o achosion 
lle nad yw'r gwaith yn cychwyn yn ddigon prydlon. 

Roeddem yn asesu mai dim ond 21% o'r cynlluniau a welsom a oedd yn cael eu 
teilwra i amgylchiadau unigol y troseddwr ac yn bodloni ein safon ofynnol. Roedd yn 
ymddangos bod cwblhau'r cynllun yn broses weinyddol i raddau helaeth yn hytrach 
nag yn un i helpu i gyflawni amcanion ehangach y ddedfryd. 

Roedd y rhan fwyaf o ardaloedd yn gallu bodloni'r gofyniad i gynnig  saith awr o 
waith di-dâl yr wythnos i bob troseddwr, er lle roeddent yn gymwys i waith di-dâl 
dwys, anaml iawn yr oedd hyn ar gael yn llawn. 

Roedd hanner yr ardaloedd a arolygwyd yn cynnig y cyfle i rai troseddwyr ddefnyddio 
cyfran briodol o'u horiau i gyflawni addysg neu hyfforddiant perthnasol sy'n 
gysylltiedig â chyflogaeth drwy bartneriaethau gwerthfawr gyda darparwyr addysg 
bellach. Er gwaethaf hyn, ychydig o droseddwyr a welsom oedd yn defnyddio unrhyw 
un o'u horiau fel hyn mewn gwirionedd. 

Roedd pob un ond un ardal yn defnyddio mannau ymgynnull i droseddwyr gasglu yn 
y bore cyn dechrau'r gwaith. Lle roedd y rhain mewn mannau cyhoeddus heb fannau 
aros priodol roedd perygl y gallai'r cyhoedd fod yn eu hystyried yn negyddol. 
Roeddem yn barnu mai ymgynnull troseddwyr mewn adeilad prawf gyda 
chyfleusterau ffurfiol ar gyfer llofnodi i nodi eu bod wedi cyrraedd oedd yr ateb gorau 
i'r broblem. Lle roedd hyn yn digwydd, roedd yn caniatáu i faint y grwpiau gael ei 
reoleiddio'n effeithiol. Roeddem o'r farn bod y trefniadau ar gyfer symud troseddwyr 
rhwng safleoedd mewn un Cwmni Adsefydlu Cymunedol yn annerbyniol. 
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Roedd gan bob ardal arferion a rheolau gwahanol ynghylch troseddwyr yn llofnodi i 
mewn ar ôl cyrraedd a byddai'n ddefnyddiol i'r rhain gael eu hadolygu. Roedd yr 
arferion hyn wedi datblygu dros amser ac fel arfer roeddent yn gweithio'n weddol 
dda, er bod un ardal yn gweithredu system a deimlem oedd yn rhoi'r eglurder mwyaf 
i droseddwyr ac yn sicrhau'r dechrau mwyaf effeithlon i'r diwrnod gwaith. 

Gwelsom waith o safon uchel iawn yn cael ei wneud ar rai safleoedd yn y rhan fwyaf 
o ardaloedd. Lle roedd offer a chyfarpar o ansawdd uchel yn cael eu defnyddio, 
roedd troseddwyr yn fwy tebygol o ddweud eu bod wedi dysgu sgiliau newydd ac 
ymfalchïo yn y gwaith a oedd yn ofynnol iddynt ei wneud. 

Ar y cyfan, roedd y mathau o waith oedd yn cael ei wneud yn ymddangos yn briodol, 
ac roedd troseddwyr yn cael eu credydu'n gywir gyda'r oriau yr oeddent dan 
oruchwyliaeth. 

Roeddem yn siomedig â safon y gwaith o integreiddio gwaith di-dâl o fewn rheoli 
troseddwyr. Er bod goruchwylwyr fel arfer yn  sicrhau cyfle pwysig i ymgysylltu'n 
gadarnhaol gyda'r troseddwr, nid oedd llawer iawn o ystyriaeth yn cael ei roi gan 
reolwyr troseddwyr i sut y gallai gwaith di-dâl gyfrannu at nodau ehangach 
ymyriadau prawf, ac yn fwyaf nodedig, ymatal. Roeddem yn teimlo bod hyn yn 
hepgoriad pwysig iawn. Mae'r ffaith nad oes gan waith di-dâl unrhyw elfen o daliad 
yn ôl canlyniadau yn peryglu diystyru pwysigrwydd posibl y gofyniad. 

Elfen anfoddhaol arall o'r gwaith o reoli troseddwyr oedd yr ymateb i faterion o 
ddiffyg cydymffurfio. Mewn gormod o achosion, nid oedd digon o dystiolaeth i 
gyfiawnhau'r penderfyniad bod absenoldeb yn dderbyniol. Mewn achosion eraill, nid 
oedd dyfarniad wedi ei wneud, roedd y dyfarniad yn anghywir, neu nid oedd unrhyw 
gamau wedi'u cymryd. 

Yn rhy aml, roedd y rheolwyr oedd yn gyfrifol am waith di-dâl yn ymddangos fel pe 
nad oedd ganddynt ddigon o ddylanwad dros reoli'r troseddwyr hynny oedd yn 
ddarostyngedig i'r gofyniad. Roeddem hefyd o'r farn nad oedd digon o sylw yn cael ei 
roi i fanylion darparu gwasanaethau gan y rheolwyr oedd yn gyfrifol am waith di-dâl, 
mewn llawr o ardaloedd. 

Nid oedd yn syndod felly fod rôl y goruchwyliwr yn amrywio o ardal i ardal. Er na 
fyddem yn dadlau y dylai pob goruchwyliwr fod â'r un dyletswyddau yn union, yr 
oeddem yn teimlo bod rhai trefniadau yn fwy effeithlon nag eraill. 

Canfuom fod enghreifftiau o amwysedd yn y fframwaith perfformiad ar gyfer gwaith 
di-dâl oedd angen sylw.  

Ymatebion y troseddwyr a gyfwelwyd gennym oedd agwedd fwyaf calonogol yr 
arolygiad. Er gwaethaf rhai anawsterau gyda rhoi gwybod i droseddwyr nad oedd 
gwaith ar eu cyfer a phroblemau gydag offer priodol, dywedodd y rhan fwyaf fod 
ganddynt berthynas dda gyda'u goruchwyliwr a'u bod yn ystyried y gwaith yr 
oeddent yn ei wneud yn werth chweil. Roedd llawer wedi dysgu sgiliau newydd neu 
wedi ennill hyder yr oeddent yn meddwl a fyddai'n eu helpu i symud i mewn i 
hyfforddiant neu waith. 

Er gwaethaf y ffaith mai ychydig o reolwyr troseddwyr oedd wedi trafod sut y gallai 
gwaith di-dâl eu cynorthwyo i fyw bywydau gwell, roedd cyfran sylweddol o 
droseddwyr yn benderfynol o ystyried eu dedfryd yn gadarnhaol ac ymatal rhag 
troseddu yn y dyfodol. 
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Argymhellion 

Dylai'r Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol: 

1. leihau y nifer o achosion sydd heb eu dyrannu yn y lle cyntaf i'r sefydliad 
goruchwylio priodol. (3.4) 

2. sicrhau bod pob penderfyniad dyrannu yn cael ei wneud yn gyflym. (3.7) 

Dylai Cwmnïau Adsefydlu Cymunedol: 

3. sicrhau bod yr holl sesiynau cyflwyno yn cael eu darparu mewn modd amserol 
ac mewn ffordd sy'n sicrhau dechrau cadarnhaol i'r gorchymyn (3.12) 

4. cynyddu cyfran y troseddwyr sy'n cael eu sesiwn gwaith cyntaf o fewn 14 
diwrnod o gael eu dedfrydu (3.16) 

5. ei gwneud yn ofynnol bod cyfran sylweddol uwch o droseddwyr sy'n gymwys i 
ymgymryd â gwaith di-dâl yn gweithio ar gyfradd ddwys o 28 awr yr wythnos 
(3.24) 

6. adolygu'r trefniadau ar gyfer mannau ymgynnull i sicrhau bod troseddwyr yn 
gallu llofnodi i mewn ar gyfer gwaith yn effeithlon (4.6) 

7. sicrhau bod rheolwyr canol a staff yn ymwybodol o'r cytundebau ac 
ymrwymiadau darparu gwasanaethau a luniwyd a'r gofynion sefydliadol mae'r 
rhain yn eu rhoi arnynt (5.27) 

8. dyblu eu hymdrechion i leihau'r amlder y mae troseddwyr yn cael eu troi i 
ffwrdd o'r gwaith pan fyddant wedi cyrraedd mewn pryd (4.16) 

9. adolygu'r rheolau a'r gweithdrefnau yn ymwneud â 'llofnodi' troseddwyr ac 
effeithiau gweithredol y pwynt 'torri i ffwrdd' (4.32) 

10. ymchwilio i'r rhesymau am y gwahaniaeth rhwng niferoedd y troseddwyr a 
drefnwyd i fod yn bresennol ym mhob man ymgynnull a'r niferoedd sy'n 
mynychu mewn gwirionedd, a rhoi cynllun gweithredu ar waith i leihau'r 
anghysondeb hwn (4.46) 

11. adolygu rolau, cyfrifoldebau a chontractau goruchwylwyr i sicrhau eu bod yn 
cael eu defnyddio i gyflenwi'r nifer gofynnol o oriau o oruchwyliaeth wyneb yn 
wyneb ym mhob achos. (5.18 a 5.19) 

Dylai Cwmnïau Adsefydlu Cymunedol a'r Gwasanaeth Prawf 
Cenedlaethol wneud y canlynol: 

12. sicrhau eu bod yn creu cynllun dedfrydu sy'n disgrifio amcanion gwaith di-dâl 
sy'n cyd-fynd ag amgylchiadau'r troseddwr yn gywir (3.22) 

13. trin methiant i fynychu gwaith di-dâl yn ôl y cyfarwyddyd mewn ffordd debyg i 
ofynion eraill, penderfynu'n gyflym ar ba mor dderbyniol yw unrhyw 
absenoldebau a chofnodi'r dystiolaeth i gyfiawnhau'r penderfyniad. (5.09 a 
5.11) 
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Dylai'r Gwasanaeth Cenedlaethol Rheoli Troseddwyr: 

14. gychwyn archwiliad gan reolwyr contractau i benderfynu i ba raddau y mae 
Cwmnïau Ailsefydlu Cymunedol yn darparu hyd at y manylebau gwasanaeth a 
nodwyd yn y cytundebau unigol a'r cynigion cyflenwi gwasanaeth (5.27) 

15. adolygu'r Community Payback Operating Manual, Lefelau Gwasanaeth a 
Nodiadau Technegol i sicrhau y cânt eu geirio'n gyson ac nad ydynt yn arwain 
at arferion di-fudd. (5.32-5.37) 
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1. Cyflwyniad 
Cefndir hanesyddol 

1.1. Ni ddylid diystyru pwysigrwydd gwaith di-dâl yn yr amgylchedd cosbi. Dyma'r 
gofyniad o ran dedfryd gymunedol a osodir amlaf gyda 70,171 o orchmynion 
wedi'u gwneud yn 2014, mae hyn yn cynrychioli ychydig yn fwy na hanner yr 
holl ddedfrydau cymunedol. 

1.2. Gwaith di-dâl oedd yr unig un o ofynion y gorchymyn mewn 36,578 o achosion, 
sy'n golygu mai gwaith di-dâl oedd yr unig ymyriad a dderbyniodd y troseddwr 
mewn dros chwarter o'r holl ddedfrydau cymunedol. O ran cyd-destun, yn 2014 
roedd 91,313 o dderbyniadau i'r ddalfa1. 

1.3. Cafodd y ddarpariaeth i droseddwyr wneud gwaith di-dâl er budd y gymuned ei 
gyflwyno'n wreiddiol yn Neddf Cyfiawnder Troseddol 1972. Yn wreiddiol roedd 
yn cael ei alw'n wasanaeth cymunedol, ac roedd yn cael ei gyflwyno fel dedfryd 
oedd yn sefyll yn annibynnol gan y llys. 

1.4. Ers i wasanaeth cymunedol gael ei gyflwyno'n genedlaethol yn 1975, mae 
gwaith di-dâl wedi esblygu drwy nifer o newidiadau deddfwriaethol a newidiodd 
y ffocws ac a newidiodd enw'r ddedfryd sawl gwaith. Yng nghorff yr adroddiad 
hwn, byddwn yn defnyddio'r term gwaith di-dâl i sôn am y trefniadau presennol 
a'r dedfrydau blaenorol o wasanaeth cymunedol a chosb gymunedol. 

1.5. Roedd tystiolaeth ymchwil2 wedi awgrymu y gallai gwaith di-dâl a wneir yn y 
gymuned gael effaith gadarnhaol ar adsefydlu pe byddai'n cael ei gyflwyno yn 
unol ag egwyddorion penodol. 

1.6. Lansiodd y Swyddfa Gartref gyfres o brosiectau 'Pathfinder'3 i sefydlu pa 
elfennau o'r gwaith di-dâl oedd yn ymddangos i fod â'r effaith fwyaf. Nodwyd 
tair prif elfen. Y rhain oedd modelu pro-gymdeithasol, achredu sgiliau ac 
ymdrin ag anghenion cysylltiedig â throseddu. 

1.7. Er mwyn sicrhau'r buddiannau mwyaf posibl o waith di-dâl, dyfeisiodd y 
Gyfarwyddiaeth Brawf Genedlaethol (NPD) ddull rhagnodedig o gyflenwi yn 
seiliedig ar y gwaith ymchwil a chyflwynodd hwn i Banel Achredu'r 
Gwasanaethau Cywiro. Roedd y model hwn, a elwir yn Gosb Gymunedol 
Estynedig (ECP) i fod i gael ei ddatblygu a'i weithredu o 2003. 

1.8. Y bwriad oedd y byddai cosb gymunedol yn rhan bwysig o'r strategaeth ar 
gyfer sicrhau gostyngiadau mewn cyfraddau aildroseddu. Cynhaliodd 

                                   
1 Ystadegau Chwarterol Rheoli Troseddwyr NOMS, Tablau Blynyddol 2014 
 
2 McIvor, G. (1992) Sentenced to Serve. The operation and impact of community service by offenders. Avebury. 
Aldershot.  

Mair, G and May, C. (1997) Offenders on probation. Astudiaeth Ymchwil 167. Swyddfa Gartref. Llundain. 
3 Rex. S et al. (2003) Crime Reduction Programme. An evaluation of Community Service Pathfinder Projects. 
Adroddiad terfynol 2002. Swyddfa Gartref. Llundain 
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Arolygiaeth Prawf EM arolygiad4 o'r gwaith o baratoi ar gyfer cyflenwi ECP a 
gyhoeddwyd yn 2006. 

1.9. Cafodd gweithredu ECP ei gwtogi gan newidiadau i'r fframwaith dedfrydu. 
Cyflwynodd Deddf Cyfiawnder Troseddol 2003 (a weithredwyd yn 2005) ddwy 
ddedfryd gymunedol newydd, y gorchymyn cymunedol a'r gorchymyn dedfryd 
ohiriedig. Bwriadwyd i bob un o'r dedfrydau hyn gynnwys o leiaf un gofyniad i 
fodloni dibenion dedfrydu'r achos unigol. Roedd hyd at 12 o ofynion ar gael y 
gellid eu defnyddio ar wahân neu eu cyfuno gyda'i gilydd i fodloni 
amgylchiadau penodol y troseddwr. Un gofyniad o'r fath oedd gwaith di-dâl. 

1.10. Effaith y ddeddfwriaeth hon oedd egluro mai prif bwrpas y gwaith di-dâl oedd 
cosb. Os byddai dedfrydwyr yn dymuno ychwanegu gofynion i ymdrin ag 
anghenion penodol gellid rheoli'r rhain trwy ddefnyddio gofynion eraill. Ystyriai'r 
NPD nad oedd ECP yn gydnaws â'r fframwaith dedfrydu newydd a chafodd y 
prosiect ei roi o'r neilltu.  

1.11. Er i'r ECP gael ei roi o'r neilltu, mae llawer o'r egwyddorion a oedd yn sail iddo 
yn dal i fod yn berthnasol ac yn parhau i gynnig y cyfle i ddefnyddio gwaith di-
dâl i gyflawni canlyniadau adsefydlu. 

1.12. Ym mis Tachwedd 2005 gweithredodd yr NPD bolisi newydd, gan alw gwaith 
di-dâl yn Wneud Iawn â'r Gymuned, a oedd yn ei gwneud yn ofynnol i 
ardaloedd prawf sicrhau bod y gwaith a wneid yn fwy gweladwy ac yn diwallu 
anghenion cymunedau. Roedd yn ofynnol i droseddwyr, o'r pryd hwn ymlaen, 
wisgo tabardau gwelededd uchel wedi'u brandio yn y rhan fwyaf o 
amgylchiadau. 

1.13. Yn fwy diweddar, rhoddwyd ystyriaeth i wahanu'r gwaith o gyflenwi gwaith di-
dâl oddi wrth Ymddiriedolaethau Prawf. Fe wnaeth un ardal, Llundain, 
gontractio allan y gwaith o gyflenwi gwaith di-dâl i gwmni preifat. Daeth y 
contract hwn i ben gyda dyfodiad y rhaglen Trawsnewid Adsefydlu. 

1.14. O fis Chwefror 2015, mae gwaith di-dâl wedi cael ei gyflenwi ym mhob un o'r 
21 o ardaloedd pecynnau contract gan y Cwmni Adsefydlu Cymunedol 
perthnasol (CRC) ynghyd â'r holl ofynion eraill. 

Sbardunau i arfer cyfredol 

1.15. Mae manylion  disgwyliadau'r Gwasanaeth Rheoli Troseddwyr Cenedlaethol 
(NOMS) ar gyfer cyflwyno gwaith di-dâl yn cael eu nodi yn y Community 
Payback Operating Manual  (Mawrth 2015). Mae pob CRC hefyd wedi ymrwymo 
i gontract i gyflenwi gwaith di-dâl i fanyleb isaf posibl a fynegir yn atodlen 8 o 
atebion cyflenwi gwasanaeth y contractwr. Mae manylion y manylebau hyn yn 
amrywio rhwng Cwmnïau Adsefydlu Cymunedol. 

1.16. Mae perfformiad Cwmni Adsefydlu Cymunedol yn cael ei fonitro yn erbyn cyfres 
o fesurau gwasanaeth. Mae'r mesurau gwasanaeth yn cael eu cynllunio i 

                                   
4  Arolygiaeth Prawf EM (2006) Working to Make Amends: An inspection of the delivery of Enhanced Community 
Punishment and Unpaid Work by the National Probation Service. Swyddfa Gartref. Llundain. 
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sicrhau bod: y ddedfryd yn gyffredinol yn dechrau yn brydlon; bod yna gynllun 
dedfrydu yn bodoli; bod y gwaith di-dâl yn dechrau yn brydlon; bod cwblhau'r 
drefn gyffredinol yn cael ei gofnodi; a bod yr oriau gwaith yn cael eu cwblhau o 
fewn yr amserlen ofynnol (Lefelau Gwasanaeth 1, 3, 6, 7, 8 a 10). 

1.17. Prif bwrpas dedfrydu yr ymdrinnir ag ef gan waith di-dâl yw cosb, er bod y 
llawlyfr gweithredu yn sôn am ddibenion eraill, megis gwneud iawn ac 
adsefydlu. Nid yw'r fframwaith perfformiad cyfredol yn cynnwys unrhyw elfen 
yn ymwneud â thaliad yn ôl canlyniadau sy'n gysylltiedig ag aildroseddu ar 
gyfer gorchmynion am waith di-dâl ar gyfer gofyniad sengl, er y bydd y rhan 
fwyaf o orchmynion gyda gofynion lluosog yn cynnwys elfen o dâl drwy 
ganlyniadau. Mae taliadau i Gwmnïau Adsefydlu Cymunedol ar gyfer cyflenwi 
gwaith di-dâl yn seiliedig ar 'ffi am wasanaeth' gyda'r posibilrwydd o gosbau 
ariannol pe bai'r cyflenwi yn methu â chyrraedd y safonau gofynnol. 

1.18. Mae hefyd o fewn cwmpas uwch reolwyr contract i oruchwylio'r gwaith o 
gyflenwi gwaith di-dâl ochr yn ochr â phob agwedd arall ar gyflenwi 
gwasanaethau gan Gwmnïau Adsefydlu Cymunedol y maent yn gyfrifol 
amdanynt. 

Camau'r gwaith o gyflenwi gwaith di-dâl 

1.19. Er bod gwaith di-dâl yn gysyniad syml, mae'r prosesau sy'n arwain at gyflenwi 
effeithiol ac effeithlon yn eithaf cymhleth. Ym mhob achos, cafwyd 
ymddangosiad yn y llys. Mewn rhai achosion, bydd staff o'r Gwasanaeth Prawf 
Cenedlaethol (NPS) wedi cynhyrchu adroddiad llys sy'n cynnwys cynnig ar gyfer 
dedfrydu. Efallai y bydd y ddedfryd am orchymyn cymunedol (CO) neu 
orchymyn dedfryd ohiriedig (SSO) a gallai gynnwys un gofyniad ar gyfer gwaith 
di-dâl neu waith di-dâl a gofynion eraill. 

1.20. Pan fydd y ddedfryd yn cael ei phasio, mae'r NPS yn cwblhau'r System Dyrannu 
Achosion (CAS) i ddyrannu'r achos i'r sefydliad priodol (y Cwmni Adsefydlu 
Cymunedol fel arfer) yn seiliedig ar risg o niwed y gallai'r troseddwr ei achosi, a 
chyfres o ystyriaethau eraill. 

1.21. Unwaith y bydd y dyraniad yn cael ei wneud, rhaid i'r achos gael ei neilltuo i 
reolwr troseddwyr yn yr asiantaeth gywir. Yna mae'r rheolwr troseddwyr yn 
trefnu cyfnod sefydlu sy'n cwmpasu'r gofynion cyffredinol o fod yn destun 
dedfryd gymunedol ac asesiad gwaith di-dâl mwy penodol a chyfnod sefydlu. 
Rhaid i hyn gynnwys briffio iechyd a diogelwch ac asesiad cyn-gwaith o unrhyw 
ffactorau perthnasol a allai effeithio ar allu'r troseddwr i gwblhau'r gorchymyn. 

1.22. Rhaid i aelod o staff y CRC ddod o hyd i'r prosiectau posibl a chysylltu gyda 
buddiolwyr. Gwneir trefniadau logistaidd i sicrhau y gall troseddwyr gael 
mynediad i'r safleoedd gwaith ac i offer a chyfarpar diogelu personol gael ei 
ddarparu. 

1.23. Unwaith y bydd yr holl brosesau hyn yn gyflawn gall y troseddwr ddechrau ar y 
gwaith di-dâl. Yn gyffredinol, dylai'r gwaith di-dâl gael ei wneud ar gyfradd o 7 
awr yr wythnos oni bai bod y troseddwr yn ddi-waith, pan ddylent fel arfer gael 
eu gweithio'n ddwys ar gyfradd o 28 awr yr wythnos. 
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1.24. Os bydd y troseddwr yn methu bod yn bresennol yn ôl y cyfarwyddiadau neu 
yn arddangos ymddygiad annerbyniol, rhaid cyfleu hyn i'r rheolwr troseddwyr. 
Mae hyn yn gofyn am gyfathrebu gan y goruchwyliwr ar y safle, i’r gweinyddwr 
neu ganolfan reoli fel arfer ac ymlaen i'r rheolwr troseddwyr. Rhaid i bob 
methiant o'r fath gael ei ddynodi fel naill ai absenoldebau derbyniol neu 
annerbyniol o fewn amserlenni penodol. Byddai enghreifftiau o absenoldebau 
derbyniol yn cynnwys pe bai'r troseddwr yn sâl, pe bai angen iddo fynychu'r llys 
neu gyfweliad am swydd neu reswm dilys arall y cafwyd tystiolaeth amdano am 
beidio â mynychu. 

1.25. Rhaid gwneud ymholiadau i benderfynu a dybir bod unrhyw absenoldeb neu 
ymddygiad yn annerbyniol, ac os ydyw, mae'n rhaid rhoi rhybudd terfynol neu 
ddychwelyd y gorchymyn i'r llys. Os rhoddir rhybudd, dylai'r rheolwr troseddwyr 
archwilio'r rhesymau dros yr absenoldeb a cheisio ennyn diddordeb y troseddwr 
i gynorthwyo gyda chydymffurfio. Os oes ail absenoldeb annerbyniol, dylai'r 
rheolwr troseddwyr gychwyn achos torri amod. Os bydd yr achos yn cael ei 
oruchwylio gan y CRC, bydd hyn yn ei gwneud yn ofynnol i'r rheolwr 
troseddwyr gyflwyno gwybodaeth fel y nodwyd i'r NPS am y camau gorfodi i 
symud ymlaen. 
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2. Diben arolygu a methodoleg 
2.1. Er bod Arolygiaeth Prawf Ei Mawrhydi wedi cynnwys achosion o waith di-dâl yn 

yr Arolygiadau Rheoli Troseddwyr diweddar ac yn rhaglenni gwaith Arolygiad 
Oedolion sy’n Droseddwyr, nid oedd un o'r methodolegau hyn wedi 
canolbwyntio ar y gwaith gwirioneddol o gyflenwi gwaith di-dâl. 

2.2. Y tro hwn, gan fod ein ffocws ar waith di-dâl, ni wnaethom archwilio'r achosion 
yn y sampl yn erbyn ein disgwyliadau arferol. Rydym wedi ystyried y mater o 
reoli troseddwyr dim ond fel y mae'n ymwneud â chyflenwi gwaith di-dâl. Nid 
yw hyn i fod i awgrymu nad oedd materion pwysig megis rheoli risg o niwed yn 
yr achosion hyn, ac mae ein canfyddiadau yn cadarnhau bod y rhain a materion 
eraill yn gyffredin ymysg y troseddwyr a ddedfrydwyd i waith di-dâl. Pan 
wnaethom nodi materion a oedd yn ymwneud â rheoli risg o niwed, fe 
wnaethom godi'r rhain gyda'r rheolwr perthnasol. 

2.3. Cyflawnwyd y gwaith maes mewn chwe CRCs mewn gwahanol ranbarthau NPS 
ym mis Mehefin a Gorffennaf 2015. Fe wnaethom ymweld â Llundain, 
Abertawe, Birmingham, Lerpwl, Newcastle a Bryste. Arolygwyd pob un neu 
bron bob un o'r safleoedd gwaith a oedd yn weithredol ar ddyddiau ein 
hymweliadau. Er mwyn cael gwybod am faterion oedd yn ymwneud â gwaith 
penwythnos, cafodd un diwrnod gwaith maes ym mhob ardal ei gynnal naill ai 
ar ddydd Sadwrn neu ddydd Sul. 

2.4. Ar y cyfan fe wnaethom ymweld â 36 o brosiectau grŵp, dan oruchwyliaeth 
gweithwyr CRC fel arfer, a 18 o leoliadau a oedd yn aml yn unigol ac  fel arfer 
yn cael eu goruchwylio'n uniongyrchol gan y buddiolwyr. Roedd un ardal, 
Abertawe, hefyd yn gweithredu gweithdy mewnol y gwnaethom ymweld ag ef. 
Wrth baratoi i gyfweld troseddwyr, fe wnaethom siarad hefyd â goruchwyliwr y 
prosiect ac yn aml, yn achos lleoliadau, y buddiolwr. 

2.5. Fe wnaethom gyfweld 86 o droseddwyr yn ystod y gwaith maes gan 
ddefnyddio cyfweliad lled-strwythuredig i ganfod eu barn am y ddedfryd a 
gawsant. Ar ôl cyrraedd y safle, fe wnaethom ofyn am wirfoddolwyr i siarad 
gyda ni. Fe wnaethom hefyd gymryd enwau 14 o droseddwyr a oedd wedi eu 
trefnu i fynychu gwaith di-dâl ond nad oedd wedi mynychu ar y diwrnod fel y 
gofynnwyd iddynt. Ni wnaethom ni ymdrechion pellach i siarad â nhw. 

2.6. Ffurfiodd y 100 o achosion hyn sail ein sampl. Yna fe wnaethom arolygu cofnod 
achos y troseddwr perthnasol a chyfweld rheolwyr oedd yn gyfrifol am gyflenwi 
gwaith di-dâl. Ni wnaethom gyfweld y rheolwr troseddwyr na'r swyddog cyfrifol 
yn ffurfiol er, mewn nifer cyfyngedig o achosion lle roeddem yn credu bod 
materion sylweddol yn codi, fe wnaethom siarad â nhw. 

Nodweddion yr achos 

2.7. Fe wnaeth ein methodoleg gasglu data am y troseddwyr hynny a fynychodd 
naill ai waith di-dâl fel y gofynnwyd iddynt, neu mewn nifer fach o achosion, 
rhai oedd i fod i fynychu, ond na wnaethant mewn gwirionedd. Roedd rhai 
troseddwyr ym mis cyntaf y gorchymyn ac roedd tri wedi cael eu dedfrydu am 
fwy na blwyddyn. Roedd dedfrydau yn amrywio o 40 i 250 awr. 
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2.8. Roedd gan yr 100 o unigolion yn ein sampl achosion y nodweddion canlynol: 

 roedd 88 yn ddynion 

 roedd 89 wedi eu dyrannu i'r CRC 

 roedd 67 yn wyn Prydeinig 

 roedd 49 yn cael eu cyflogi neu'n hunangyflogedig 

 roedd 56 yn destun CO, a 44 yn destun SSO 

 roedd 38 wedi cael eu dyfarnu'n euog o droseddau treisgar, 16 o dwyll, 
14 o droseddau cyffuriau, 13 am ladrad, 8 am foduro, roedd 1 drosedd 
o natur rywiol, a'r gweddill yn faterion amrywiol eraill 

 roedd 57 yn destun gorchmynion gydag o leiaf 2 ofyniad 

 cafodd 1 troseddwr y gwnaethom arolygu ei achos ei asesu fel un oedd 
yn cyflwyno risg uchel o niwed difrifol 

 roedd 7 achos yn gymwys am reolaeth o dan Drefniadau 
Amlasiantaethol ar gyfer Diogelu'r Cyhoedd (MAPPA) 

 nodwyd 20 o achosion fel rhai oedd â throsedd gyfredol neu hanes 
blaenorol o drais yn y cartref 

 aseswyd 9 achos fel rhai oedd yn cyflwyno pryderon am fregusrwydd 
neu risg o hunanladdiad yn ystod eu dedfryd gyfredol. 
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3. Dechrau'r gorchymyn 

3.1. Ar y cyfan, ni wnaethom ganfod model dominyddol manwl ar gyfer cyflenwi 
gwaith di-dâl. Roedd trefniadau ym mhob ardal wedi esblygu i weddu i 
amgylchiadau lleol. Hyd yn oed mewn rhai dinasoedd, roedd trefniadau yn 
amrywio rhwng swyddfeydd am resymau ymarferol rhesymol. Er gwaethaf hyn, 
roedd y fframwaith ar gyfer cyflenwi yn weddol debyg mewn pump o'r chwe 
ardal yr ymwelwyd â hwy. Roedd gan Lundain fodel gwahanol iawn ar gyfer 
cyflenwi gwasanaethau. Dywedwyd wrthym mai dyma oedd etifeddiaeth y 
trefniadau blaenorol a weithredwyd gan Serco, y darparwr blaenorol 
gontractiwyd,. 

3.2. Roeddem yn barnu bod ansawdd cyffredinol y gwaith o gyflenwi gwaith di-dâl 
yn amrywio'n sylweddol rhwng ardaloedd hefyd. Gan fod hwn yn arolygiad 
thematig, gyda sampl fechan o bob ardal, nid oeddem yn mynd ati i fesur 
perfformiad yr ardaloedd unigol. Er gwaethaf hyn, roedd yn glir bod un ardal, 
Birmingham, yn perfformio'n arbennig o dda o'i gymharu â'r ardaloedd eraill y 
buom yn eu harolygu. 

O ddedfryd i ddyrannu 

3.3. Roedd gan y rhan fwyaf o achosion (89%) adroddiad wedi'i gwblhau cyn 
dedfrydu ac roedd yr adroddiad fel arfer wedi cynnig gwaith di-dâl. Roedd staff 
NPS yn y llys fel arfer yn gallu rhoi cyfarwyddiadau adrodd i'r rhai a oedd wedi 
cael eu dedfrydu, yn unol ag arfer lleol. 

3.4. Nid oeddem yn mynd ati'n benodol i archwilio penderfyniadau dyrannu NPS er i 
ni nodi pum achos a gafodd eu dyrannu'n anghywir. Mewn un achos, roedd y 
gwall hwn wedi cael ei nodi gan y CRC a'i gywiro cyn yr arolygiad. Roedd y 
pedwar achos arall yn parhau i fod wedi eu dyrannu'n anghywir. Yn yr achosion 
hyn, fe wnaethom roi gwybod i'r rheolwr CRC perthnasol am ein canfyddiad. 

3.5. Fel arfer, roedd dyrannu'n anghywir yn ganlyniad i fethiant i nodi cymhwyster 
MAPPA yn gywir. Roedd hyn fel arfer o ganlyniad i fethiant i ystyried trosedd 
rywiol flaenorol neu oherwydd bod y CAS wedi ei gwblhau ar y dybiaeth na 
fyddai'r ddedfryd yn gwneud y troseddwr yn gymwys. Lle'r oedd troseddwyr 
wedi cyflawni troseddau cymwys ar gyfer MAPPA ac yn dilyn hynny wedi 
derbyn SSO gyda 12 mis o garchar wedi'i ohirio, roedd dyraniad i'r CRC yn 
anghywir. 

3.6. Roedd yr achosion hyn a gafodd eu dyrannu'n anghywir yn enghraifft o fethiant 
staff NPS i nodi cyfran fach o achosion yr oedd yr NPS yn gyfrifol amdanynt yn 
gywir. Dylai rheolwyr CRC hefyd fod yn fwy diwyd wrth nodi penderfyniadau 
anghywir. Mae'r gyfradd hon o ddyrannu'n anghywir yn eithaf tebyg i'r hyn a 
gafwyd yn ein harolygiadau eraill am Drawsnewid Adsefydlu. Pe bai cyfradd o 
3-5% o achosion gwaith di-dâl yn cael eu dyrannu'n anghywir yn cael ei 
hailadrodd yn genedlaethol, byddai'n cyfateb i rhwng 2,100 a 3,500 o achosion 
y flwyddyn ledled Cymru a Lloegr. 
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3.7. Pan oeddem yn gallu5 llunio barn glir, fe wnaethom fesur nifer y dyddiau 
calendr rhwng y ddedfryd a'r dyraniad i'r CRC. 
 
 

Nifer y diwrnodau calendr rhwng y 
ddedfryd a'r dyrannu 

Amlder 

0 diwrnod (a ddyrannwyd ar neu cyn 
dyddiad y dedfrydu) 

28 

1 diwrnod 15 

2 ddiwrnod 12 

3 diwrnod 4 

4 diwrnod 8 

5 diwrnod 5 

6 diwrnod 4 

7 diwrnod 2 

Mwy na 7 diwrnod 5 

Cyfanswm 81 

 

3.8. Mae'r tabl yn dangos bod y dyraniad, yn y rhan fwyaf o achosion, wedi dilyn y 
ddedfryd yn fuan, gyda dros hanner yr holl achosion wedi'u dyrannu o fewn 
diwrnod o'r ddedfryd. Er gwaethaf hyn, fe wnaethom ganfod cyfran fechan o 
achosion lle bu oedi o fwy nag wythnos. 

O'r dyraniad i'r sesiwn waith cyntaf 

3.9. Roedd gan bob ardal ei threfniadau ei hun ar gyfer cynnal y cyfnod sefydlu a'r 
cyfweliadau iechyd a diogelwch. Ar gyfer troseddwyr â gorchmynion gofynion 
lluosog, roedd y sefydlu cyffredinol bob amser yn cael ei gynnal gan y rheolwr 
troseddwyr oedd yn gyfrifol am y gorchymyn. 

3.10. Roedd trefniadau ar gyfer sefydlu troseddwyr oedd yn destun gorchmynion 
gofyniad sengl yn wahanol o le i le. Mewn sawl ardal, cafodd y troseddwyr hyn 
eu neilltuo i reolwyr troseddwyr generig yn yr un ffordd ag achosion eraill. 

3.11. Mewn mannau eraill cafodd y sefydlu ei wneud gan staff a reolid yn 
uniongyrchol o fewn yr uned gwaith di-dâl. Roedd nifer o CRCau yn symud i 
ffwrdd o gael staff arbenigol gwaith  di-dâl yn cwblhau'r cyfnod sefydlu fel rhan 
o ymgyrch barhaus tuag at integreiddio gwaith di-dâl yn well o fewn rheoli 
troseddwyr. 

                                   
5 Oherwydd camgymeriad yn ein hofferyn arolygu methwyd â chasglu'r data hyn ar gyfer ein wythnos 
gyntaf o waith maes 
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3.12. Roedd ansawdd y cyfnodau sefydlu a welsom yn amrywiol ac weithiau'n wael. 
Mewn dau leoliad gwelsom droseddwyr yn gorfod eistedd drwy fideo neu 
recordiad sain heb unrhyw gyfle i ofyn cwestiynau neu geisio eglurhad. 

3.13. Roedd staff fel arfer yn cwblhau Ffurflen Asesu Gwneud Iawn â'r Gymuned fel 
rhan o'r cyfnod sefydlu. Mae'r asesiad hwn yn dwyn ynghyd wybodaeth am y 
troseddwr mewn fformat syml. Mae'n ymdrin â materion fel y lefel asesedig o 
risg o niwed difrifol, unrhyw nodweddion ymddygiad troseddol a allai fod yn 
peri pryder ac unrhyw broblemau iechyd sydd gan y troseddwr a allai effeithio 
ar y math o waith y mae gofyn iddynt ei wneud. Mae hefyd yn cadarnhau pa 
ddiwrnodau y mae'r troseddwr ar gael ar gyfer y gwaith ac yn nodi os oes 
unrhyw anghenion sy'n gysylltiedig â chyflogaeth y gellir eu hateb trwy 
ddarparu gwaith di-dâl. 

3.14. Yn y rhan fwyaf o ardaloedd, roedd y cofnod asesu'n cael ei gwblhau â llaw ac 
yna naill ai'n cael ei sganio i mewn i'r cofnod achos electronig neu roedd y 
wybodaeth yn cael ei chymryd o'r cofnod wedi'i ysgrifennu â llaw ac yna ei 
deipio i fersiwn templed. Mewn rhai achosion, roedd y ffurflen asesu yn cael ei 
chwblhau heb roi sylw digonol i'r wybodaeth a gofnodwyd eisoes yn y cofnod 
electronig. Roedd hyn weithiau yn arwain at wybodaeth am ffactorau 
arwyddocaol, megis lefel asesedig y niwed a berir gan y troseddwr yn cael ei 
chofnodi'n anghyson mewn gwahanol rannau o'r system. Gwelsom nifer o 
achosion lle roedd lefel asesedig y risg o niwed a gofnodwyd ar OASys yn 
wahanol i'r lefel a gofnodwyd ar yr asesiad gwaith di-dâl, er nad oedd unrhyw 
broses ailasesu na thystiolaeth ynghylch pam fod y lefel wedi cael ei newid. 

3.15. Ar y cyfan, roeddem yn asesu, i'r diben o wneud gwaith di-dâl, fod yna asesiad 
digonol o unrhyw rwystrau i droseddwyr ymgysylltu, gan gynnwys anghenion a 
bregusrwydd unigol mewn 74% o achosion, yr oeddem yn meddwl oedd yn 
annerbyniol o isel. 

Enghraifft o arfer nodedig, Bryste:  Sefydlu 
 
Adeg y dedfrydu, roedd troseddwyr fel arfer yn derbyn cyfarwyddiadau i fynychu'r 
sesiwn sefydlu ac yn cael eu hysbysu'n glir fod hon yn broses a fyddai'n cymryd 
diwrnod llawn. Ar ôl cwblhau'r cyfnod sefydlu a'r briffiad iechyd a diogelwch, roedd 
troseddwyr yn aml yn gallu cychwyn ar eu gwaith di-dâl yr un diwrnod, naill ai trwy 
ymuno â grŵp oedd eisoes wedi cychwyn, neu drwy ffurfio grŵp newydd. 
 
 

3.16. Fe wnaethom fesur nifer y diwrnodau calendr o'r ddedfryd i'r sesiwn gwaith 
gyntaf a gynigiwyd ym mhob achos lle roeddem yn gallu ffurfio barn glir. 

Nifer y diwrnodau calendr 
rhwng y ddedfryd a'r 
apwyntiad gwaith cyntaf a 
gynigiwyd 

Amlder Canran 

7 diwrnod neu lai 21 22% 

Rhwng 8 a 14 diwrnod 42 44% 
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Rhwng 15 a 21 diwrnod 15 16% 

Mwy na 22 diwrnod 18 19% 

Cyfanswm 96  

 

3.17. Mae'r tabl hwn yn dangos, er bod gan ddwy ran o dair o’n sampl gwaith di-dâl 
eu hapwyntiad gwaith cyntaf o fewn pythefnos i'r ddedfryd, nad oedd bron i un 
o bob pump wedi cael eu sesiwn gwaith cyntaf wedi'i drefnu i ddigwydd o fewn 
tair wythnos gyntaf y ddedfryd. Teimlwn fod hyn yn lefel annerbyniol o uchel. 
Mewn 82% o'r achosion, cafodd yr apwyntiadau gwaith cyntaf a drefnwyd eu 
cadw. 

 

Dyfeisio cynllun dedfryd 

3.18. Mae'n ofynnol i'r NPS a'r CRCau gwblhau cynllun dedfryd ar bob troseddwr y 
maent yn gyfrifol amdano sy'n destun dedfryd gymunedol. Roedd ein 
disgwyliadau o ran yr hyn a fyddai'n cael ei gynnwys mewn cynllun dedfryd yn 
cynnwys gofyniad i wneud gwaith di-dâl yn eithaf cymedrol. Fel isafswm ym 
mhob achos, roeddem yn disgwyl gweld nifer yr oriau a orchmynnwyd a'r 
gyfradd y byddai'r oriau hynny yn cael eu gweithio. Yn gyffredinol, canfuom 
mai dim ond 52% o gynlluniau oedd yn crybwyll gwaith di-dâl yn benodol. 

3.19. Byddem hefyd yn disgwyl gweld ffactorau sy'n gysylltiedig â rheoli unrhyw risg 
o niwed a datblygu sgiliau sy'n gysylltiedig â chyflogaeth trwy ddefnyddio 
gwaith di-dâl wedi eu cofnodi, lle roedd y rhain yn berthnasol. 

3.20. Gwelsom nifer o enghreifftiau o dempled y cynllun OASys sy'n caniatáu ar gyfer 
y posibilrwydd o dicio hyd at chwe amcan mewn cysylltiad â gwaith di-dâl. 
Roedd llawer o reolwyr troseddwyr wedi ticio pob un neu'r rhan fwyaf o'r 
blychau hyn. Roedd grŵp arall wedi llwytho i fyny'r templed ond heb dicio 
unrhyw un o'r blychau. Gwelsom un achos lle roedd gan droseddwraig o oed 
pensiwn gydag euogfarn gyntaf o dwyll, amcan sef rheoli'r risg o niwed a 
achosid ganddi drwy waith di-dâl. 

3.21. Yn yr ychydig achosion lle roedd y troseddwr yn amlwg yn cymryd rhan mewn 
gweithgaredd hyfforddi fel rhan o gyflenwi gwaith di-dâl, anaml yr oedd hyn yn 
cael ei grybwyll yn y cynlluniau. 

3.22. Ar y cyfan, fe wnaethom asesu mai dim ond 21% o amcanion y cynllun 
dedfrydu oedd yn ymwneud â chwblhau gwaith di-dâl oedd wedi eu teilwra i 
amgylchiadau unigol y troseddwr ac yn bodloni ein safon ofynnol. Mae'n 
ymddangos bod cwblhau'r cynllun yn cael ei weld fel proses weinyddol i raddau 
helaeth yn hytrach nag un i gynnwys y troseddwr a chynorthwyo i reoli'r 
gorchymyn. 

Cyfradd cwblhau'r gwaith di-dâl  

3.23. Y gyfradd arferol ar gyfer cyflenwi gwaith di-dâl yw saith awr yr wythnos. 
Roedd y rhan fwyaf o ardaloedd fel arfer yn gallu bodloni'r gofyniad hwn. Mewn 
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un ardal, roedd rhai goruchwylwyr ar gontractau oedd yn ei gwneud yn ofynnol 
iddynt weithio saith awr sy'n golygu eu bod ar gael i oruchwylio troseddwyr am 
ddim ond chwech awr a hanner gan fod rhaid iddynt gasglu a dychwelyd eu 
cerbydau ar ddechrau a diwedd y dydd. Roeddem yn meddwl bod hyn yn 
annerbyniol. 

3.24. Lle mae troseddwr yn ddi-waith mae'n ofynnol iddo gwblhau ei orchmynion 'yn 
ddwys'. Diffinnir hyn fel ar gyfradd o 28 awr yr wythnos. Roeddem yn barnu 
bod 32 o droseddwyr yn ein sampl yn gymwys i gael eu gweithio ar y gyfradd 
ddwys. O'r rhain, canfuwyd mai dim ond wyth oedd wedi cael cynnig pedair 
sesiwn waith yr wythnos yn glir. O'r achosion oedd yn weddill, roedd llawer 
wedi cael cynnig sesiynau gwaith ychwanegol, ond nid ar gyfradd o bedair yr 
wythnos. Roedd yn gyffredin i'r troseddwyr hyn gael cynnig dim ond dwy neu 
dair sesiwn waith di-dâl neu i'r disgwyliad beidio â bod yn glir. 

3.25. Pan oedd mwy nag un sesiwn waith yr wythnos wedi'u trefnu, roedd amwysedd 
yn aml ynghylch statws y dyddiau ychwanegol, sut roedd y disgwyliad yn cael 
ei gofnodi a chanlyniad y presenoldeb disgwyliedig. Yn y rhan fwyaf o achosion 
roedd yn ymddangos os byddai'r troseddwr yn cadw un neu fwy o'i sesiynau 
gwaith na fyddai fel mater o drefn yn cael ei ystyried i fod yn un oedd wedi 
torri ei orchymyn. 

3.26. Arweiniodd y dull hwn at anawsterau sylweddol wrth reoli'r gwaith di-dâl. Ar 
gyfer y rhai hynny oedd yn ceisio cyfateb argaeledd y gwaith gyda nifer briodol 
o droseddwyr, roedd yn golygu bod yna ansicrwydd mawr ynghylch y niferoedd 
a allai ymddangos ar unrhyw un diwrnod. Os oeddent wedi cael eu 
hamserlennu yn y ffordd arferol, ond heb fynychu, byddai hyn yn golygu ei bod 
yn debygol y byddai cyfraddau uchel o ddiffyg presenoldeb. Os nad oeddent 
wedi cael eu hamserlennu, byddai hyn yn golygu y gallai nifer sylweddol o 
droseddwyr 'ychwanegol' fod yn bresennol. Mewn un ardal, gwelsom bum 
troseddwr heb ei amserlennu yn cyrraedd man ymgynnull. 

3.27. Rydym yn credu bod y dull hwn hefyd yn arwain at arfer gwael o ran rheoli 
troseddwyr. Mewn dwy ardal, gwelsom weinyddwyr yn anfon hysbysiadau 
lluosog at reolwyr troseddwyr am beidio â mynychu o ddydd i ddydd. Roedd yn 
ymddangos fod yna ansicrwydd ymhlith rheolwyr troseddwyr ynghylch a ddylai 
pob hysbysiad o fethu â mynychu gael eu hystyried fel absenoldebau 
annerbyniol posibl. 

Enghraifft o arfer nodedig:  Gwirio presenoldeb mewn lleoliad 
 
Mewn un ardal, gwelsom staff gwaith di-dâl yn ffonio darparwyr lleoliadau. Yr 
ymholiad oedd: "Pwy sydd wedi bod i mewn gyda chi heddiw?"  a "phryd wnaethon 
nhw gyrraedd?"  yn hytrach na gofyn a oedd troseddwyr penodol wedi mynychu fel y 
trefnwyd. 
 

3.28. Mae'r disgwyliad y bydd troseddwyr di-waith yn cael eu gweithio'n ddwys yn ôl 
cyfradd o fynychu bedair gwaith bob wythnos yn un rhesymol. Mae'r lefel hon o 
ddwysedd yn anarferol yng ngoruchwyliaeth y gwasanaeth prawf a'r unig 
gynlluniau tebyg yw'r rhai ar gyfer y rheiny sy'n cael eu trin gan dimau Rheoli 
Troseddwyr Integredig. Hyd yn oed ar gyfer y grŵp hwn nid oes targed clir 
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ynghylch lefel y cyswllt. Er ei bod yn amlwg yn bosibl cyflenwi gwaith di-dâl ar 
y gyfradd hon, mae angen sylw cyson gan y rheolwr troseddwyr i fonitro 
presenoldeb a gwneud unrhyw ymholiadau angenrheidiol am beidio â mynychu 
bob dydd. Anaml y gwelsom y radd hon o ffocws. 

Y defnydd o waith di-dâl i gwrdd ag anghenion sy'n gysylltiedig â 
chyflogaeth 

3.29. Mae'r Unpaid Work Operating Manual  yn caniatáu i droseddwyr fynychu 
hyfforddiant neu addysg sy'n gysylltiedig â chyflogaeth hyd at uchafswm o 20% 
yr oriau a orchmynnwyd. Y lwfans hwn yw'r uchafswm a ganiateir ar gyfer 
unigolion. Nid oes targed ar gyfer y gyfran o droseddwyr cymwys a ddylai 
dderbyn hyfforddiant. 

3.30. Roedd staff yn Abertawe yn gallu defnyddio eu gweithdy i gyflwyno 
Cymhwyster Rhwydwaith y Coleg Agored mewn ymwybyddiaeth iechyd a 
diogelwch. Cafodd hwn ei gyflwyno'n gyffredinol fel rhan o'r cyfnod sefydlu. 
Sicrhawyd bod cymwysterau eraill sy'n seiliedig ar waith ar gael hefyd i 
droseddwyr ag anghenion priodol. 

3.31. Hwylusodd Lerpwl fynediad i'w grwpiau o droseddwyr gan weithiwr allgymorth 
o goleg lleol i alluogi troseddwyr i ddefnyddio rhai o'u horiau i ennill 
cymwysterau. Roedd yna hefyd gysylltiadau cryf yn Birmingham â cholegau 
lleol a oedd yn cynnig cyrsiau priodol i fodloni anghenion troseddwyr di-waith 
neu heb lawer o gymwysterau. 

3.32. Yn gyffredinol, mewn tair o'r ardaloedd yr ymwelwyd â hwy canfuom y gellid 
sicrhau bod y cyfleoedd hyn ar gael i droseddwyr. Fel yr ydym wedi nodi uchod, 
anaml yr oedd cynlluniau dedfrydu yn crybwyll y defnydd hwn o oriau, hyd yn 
oed lle roedd y troseddwr wedi dweud wrthym eu bod yn cymryd rhan mewn 
hyfforddiant. O ganlyniad, rydym wedi disgrifio'r hyfforddiant a gafwyd yn 
fanylach ym mhenodau 4 a 6. 

Gwybodaeth sydd ar gael i oruchwylwyr 

3.33. Mae'n bwysig fod unrhyw wybodaeth berthnasol am risg yn cael ei chofnodi ac 
wrth law i'r arolygwyr. Gwelsom un enghraifft ar ddydd Sul lle nad oedd gan y 
goruchwyliwr unrhyw ffordd o weld y rhestr o bobl a ddisgwylid ac, o 
ganlyniad, nid oedd ganddo unrhyw wybodaeth am risg nac unrhyw wybodaeth 
berthnasol arall am y rhai roedd disgwyl iddo eu goruchwylio.  

Enghraifft o arfer nodedig:  Rheoli risg 
 
Yn ystod yr arolygiad gwnaethom gyfweld troseddwr a aseswyd fel un oedd yn 
cyflwyno risg isel o niwed heb unrhyw ddangosyddion rhybudd i'r goruchwyliwr. Pan 
wnaethon ni arolygu ei gofnod achos, roedd yn amlwg bod y cyhuddiad o ddifrod 
troseddol y cafwyd ef yn euog ohono yn gysylltiedig â digwyddiad o yrru lle'r oedd 
gwraig wedi dadlau gydag ef ac roedd wedi ymosod ar ei char (gyda hithau ynddo). 
Roedd hyn wedi achosi gofid sylweddol iddi. Roedd yn ymddangos bod yna 
broblemau sylfaenol gyda chyffuriau ac iechyd meddwl ac anawsterau mewn 
perthynas â merched. Dylai'r wybodaeth hon fod wedi bod ar gael i'r goruchwyliwr, a 
dylid bod wedi rhoi ystyriaeth i'w osod gyda goruchwyliwr gwrywaidd bob amser. 
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3.34. Roedd rhai ardaloedd yn ofalus iawn ynghylch diogelwch data. Mewn un ardal, 
roedd goruchwylwyr yn derbyn swp anhylaw o bapurau mewn bag dogfennau y 
gellid ei gloi gyda mwy o wybodaeth nag oedd yn angenrheidiol. Roedd 
gormodedd o wybodaeth fel hyn yn ei gwneud yn anodd iawn nodi unrhyw 
ffactorau critigol a syml y dylent fod wedi bod yn ymwybodol ohonynt. Mewn 
ardal arall, fe wnaethom gyrraedd y safle i ganfod cerbyd heb oruchwyliaeth a 
heb ei gloi gyda manylion troseddwyr ar glipfwrdd ar y sedd i deithwyr. 

Enghraifft o arfer nodedig, Birmingham: Gwybodaeth i oruchwylwyr 
 
Roedd goruchwylwyr yn cael brîff wedi'i osod allan yn daclus ynghylch unrhyw 
ffactorau perthnasol ynghylch yr unigolion y gofynnid iddynt eu rheoli. Roedd hyn yn 
cynnwys codau syml yn ymwneud â materion risg a oedd yn hygyrch ac yn hawdd 
eu deall. 
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4. Cyflenwi gwaith di-dâl 
4.1. A siarad yn gyffredinol, roedd dau fath o waith di-dâl yn cael eu gwneud. 

Roedd y rhain fel arfer yn cael eu disgrifio fel 'prosiectau' neu 'leoliadau'. Roedd 
prosiectau yn cael eu nodweddu gan waith corfforol, yn cael ei wneud fel arfer 
yn y gymuned gan grŵp o droseddwyr ac yn cael ei oruchwylio gan aelod staff 
cyflogedig. 

4.2. Roedd lleoliadau yn tueddu i fod yn llai o ran graddfa, yn cynnwys un neu ddau 
o droseddwyr fel arfer, a oedd yn aml yn cael eu goruchwylio gan 
gynrychiolydd trydydd parti. Roedd y gwaith yn aml mewn siopau elusen gyda 
staff y gwaith di-dâl yn cefnogi'r bobl oedd wedi cymryd y cyfrifoldeb mewn 
gwirionedd o oruchwylio'r troseddwr. 

4.3. Fe wnaethom ymweld â dau leoliad grŵp lle roedd yr oruchwyliaeth yn cael ei 
chyflawni gan fuddiolwr, ac roeddem yn barnu bod pob un o'r rhain o safon 
uchel iawn. 

 

Enghreifftiau o arfer nodedig:  Lleoliadau Grŵp 
 
Bede World Newcastle 
 
Mae'r lleoliad yn cynnig amrywiaeth eang o waith a oedd yn cynnwys cynnal a chadw 
tiroedd, dyletswyddau derbynfa, trin bwyd, lletygarwch a gwasanaeth y cwsmer. 
Mae'n brosiect proffil uchel yr ymwelir ag ef gan hyd at 35,000 o bobl y flwyddyn. 
Dywedwyd wrthym fod un person a leolwyd yno wedi sicrhau cyflogaeth llawn amser 
gyda'r prosiect ar ôl iddo gwblhau ei orchymyn. 
 
Ailgylchu Pren yng Ngwlad yr Haf  
 
Mae'r lleoliad yn cynnig gwaith ystyrlon ar gyfer grwpiau dan oruchwyliaeth sy'n 
cymryd rhan yn y 'Prosiect Tîm Gwyrdd' sy'n darparu gwasanaethau amgylcheddol i 
awdurdodau lleol a chynghorau plwyf. Mae'r lleoliad hefyd yn cynhyrchu cynnyrch o 
ansawdd uchel o bren wedi'i ailgylchu mewn siop gwaith coed llawn offer. Mae 
troseddwyr yn cael eu gosod ochr yn ochr â thiwtoriaid hyfforddedig, gwirfoddolwyr 
a myfyrwyr ar ddiwrnod astudio o golegau lleol. 
 
 

4.4. Dywedodd dwy ardal wrthym eu bod wedi gwneud penderfyniad strategol i 
gynyddu cyfran y lleoliadau ac roeddent yn anelu at ddarparu hyd at hanner yr 
oriau a orchmynnwyd fel hyn. Roedd yn fwy cyffredin i rhwng chwarter ac un 
rhan o dair o waith fod o'r math hwn. 

Mannau ymgynnull a gallu'r grŵp gwaith 

4.5. Mewn pump o'r chwe ardal yr ymwelwyd â hwy, roedd gwaith ar brosiectau fel 
arfer yn cael ei gyflenwi drwy grŵp o droseddwyr a oedd yn cael eu cludo i'r 
safle mewn bws mini, ar ôl cyfarfod mewn man ymgynnull. Roedd tri man 
ymgynnull mewn adeilad prawf a oedd yn ôl ein hasesiad ni yn rhoi'r 
manteision mwyaf posibl o ran y gefnogaeth oedd ar gael i'r goruchwyliwr a 
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mynediad at wybodaeth. Pan oedd yr offer a'r faniau wrth y man ymgynnull 
hwn hefyd roedd mwy o fanteision posibl. Roedd gan ddwy ardal eu mannau 
ymgynnull mewn lleoliadau eraill yn y dref. 

4.6. Lle nad oedd mannau ymgynnull ar safleoedd prawf, roeddem yn meddwl fod 
perygl y gallai hyn gael ei ystyried yn negyddol gan aelodau'r cyhoedd. Mewn 
un man ymgynnull, gwelsom droseddwyr a oedd wedi cyrraedd yn gynnar ond 
nad oedd â man aros addas. O ganlyniad roeddent yn eistedd ar y palmant. Er 
na welsom unrhyw ymddygiad gwrthgymdeithasol yr oedd angen ei drin, roedd 
yr argraff a grëwyd yn wael. Ar ôl cyrraedd yn gynnar oherwydd amserlenni 
cludiant cyhoeddus, mae rhai troseddwyr yn y man ymgynnull am dros hanner 
awr cyn cael eu cludo i'r safle gwaith di-dâl. 

4.7. Yn yr ardal hon, roedd y ddau fan ymgynnull yn agos iawn at ei gilydd ac yn llai 
na hanner milltir o'r swyddfa prawf. Nid oedd unrhyw reswm credadwy dros 
beidio â defnyddio'r adeilad prawf fel y man ymgynnull. Dywedodd y rheolwr 
wrthym nad oedd yn meddwl y byddai'r syniad o gynnull troseddwyr yn yr 
adeilad prawf / llys hwn yn cael ei gymeradwyo gan reolwyr uwch. Ni 
wnaethom brofi'r ddamcaniaeth hon. 

 

Enghraifft o arfer nodedig:  Mannau ymgynnull effeithiol 
 
Roedd gan Birmingham fannau ymgynnull ar gyfer dau brosiect yn yr adeilad prawf. 
Roedd hyn yn galluogi troseddwyr i gofrestru yn y dderbynfa mewn modd ffurfiol ac 
aros dan do hyd nes ei bod yn ofynnol iddynt adael am y gwaith. Roedd bod â dau 
fan ymgynnull yn yr un adeilad yn cael gwared ar unrhyw oedi pe bai'n rhaid i 
droseddwyr gael eu symud rhwng grwpiau i gynyddu maint grŵp arall. Roedd y 
trefniant hwn hefyd yn hwyluso cyfathrebu rhwng y  troseddwr a'r rheolwr 
troseddwyr lle roedd angen. Pe bai unrhyw anghysondebau yn codi ynghylch 
presenoldeb, roedd yn bosibl datrys y rhain drwy ddefnyddio nDelius ar unwaith. 
 

4.8. Dywedwyd wrthym yn dilyn creu y CRCau, fod y gofynion o ran trwydded yrru 
ac yswiriant ar gyfer defnyddio cerbydau wedi newid ac nad oedd gan 
oruchwylwyr hawl i yrru cerbydau a gynlluniwyd ar gyfer mwy nag wyth o 
deithwyr. Roedd llawer o Ymddiriedolaethau wedi defnyddio bysiau mini mwy 
yn y gorffennol. Un o effeithiau'r newid hwn oedd bod gan y rhan fwyaf o 
brosiectau gymhareb uchaf o wyth o droseddwyr i bob goruchwyliwr mewn 
gwirionedd. Roeddem yn meddwl bod hyn yn rhesymol. 

4.9. Mae'r ymrwymiadau a wnaed gan y CRCau, fel y mynegwyd yn y Service 
Delivery Solutions’, yn nodi cymhareb uchaf y troseddwyr i oruchwylwyr. Mewn 
rhai achosion mae hyn yn wyth i un ac mewn eraill yn ddeg i un. Nid oedd 
unrhyw berthynas rhwng yr uchafsymiau hyn â maint y grwpiau a welsom, nac 
â'r syniadau a fynegwyd gan y rheolwyr a gyfwelwyd gennym. 

4.10. Roedd sicrhau bod y nifer cywir o droseddwyr yn bresennol yn y mannau 
ymgynnull yn creu problemau ym mhob ardal bron. Roedd rheolwyr yn dymuno 
llenwi'r holl leoedd yr oeddent wedi sicrhau eu bod ar gael, ond roedd profiad 
wedi dangos nad oedd pob troseddwr a drefnwyd i fod yn bresennol yn 
debygol o ymddangos. Yr ateb rhesymol i'r broblem hon oedd trefnu i fwy o 
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droseddwyr fod yn bresennol nag y gellid eu rheoli yn seiliedig ar y 
rhagdybiaeth, yn y rhan fwyaf o achosion, y gallai'r nifer fyddai'n bresennol 
mewn gwirionedd gael eu rhoi ar waith. 

4.11. Roedd rheolwyr yr un mor bryderus os oedd gormod o bobl yn bresennol, naill 
ai y byddai angen iddynt ddod o hyd i ffordd o ganiatáu iddynt weithio neu y 
byddai'n rhaid dweud wrthynt nad oedd gwaith ar gael. Mae'r mater o ddweud 
wrth droseddwyr nad oes gwaith ar gael yn un sy'n digwydd dro ar ôl tro, ac yn 
un a grybwyllwyd mewn rhywfaint o fanylder yn adroddiad Arolygiaeth Prawf 
EM, 2006. Mae'n cael ei grybwyll yn y llawlyfr gweithredu cyfredol (t.34) hefyd 
sy'n nodi: 'dylai darparwyr cynllun 'Gwneud Iawn â'r Gymuned' geisio osgoi 
dweud wrth droseddwyr sydd wedi ymddangos i weithio nad oes gwaith ar eu 
cyfer'. 

4.12. Fe wnaethom ganfod yn y rhan fwyaf o ardaloedd fod nifer y troseddwyr a 
drefnwyd i fod yn bresennol yn sylweddol uwch na'r nifer y gellid eu rhoi ar 
waith. Roedd y rhan fwyaf o brosiectau yn gweithredu ar y sail y byddai dwy 
ran o dair o’r troseddwyr yn bresennol. Mewn rhai ardaloedd roedd yn 
ymddangos bod y gymhareb yn wahanol iawn. Gwelsom nifer o enghreifftiau lle 
roedd llai na 25% o'r rhai a drefnwyd i fod yno wedi mynychu. Nid 
anghysonderau oedd y rhain ond adlewyrchiad o'r modd yr oedd gwaith di-dâl 
yn cael ei drefnu yn yr ardaloedd hyn. 

4.13. Roedd yr anawsterau o ran rhagweld nifer y troseddwyr a fyddai'n mynychu 
mewn gwirionedd a gwneud y trefniadau logistaidd cywir yn sylweddol. 
Roeddem yn asesu bod yna wahanol achosion posibl i'r problemau hyn mewn 
gwahanol ardaloedd. Rydym yn archwilio rhai o'r atebion posibl ym mharagraff 
4.46 isod. 

4.14. Er y dywedwyd wrthym gan reolwyr mai ychydig iawn o droseddwyr y dywedid 
wrthynt nad oedd gwaith ar eu cyfer, nid oedd hyn bob amser yn cyd-fynd â'r 
hyn roeddem yn ei sylwi. Roedd rhai ardaloedd yn gweithredu trefn o ofyn i'r 
rhai a oedd wedi dod i weithio’n wirfoddoli i adael os oedd 'gormod o' 
droseddwyr yn bresennol. Roedd gwirfoddolwyr o'r fath yn cael un awr wedi ei 
chredydu i'w record. Os oedd digon o 'wirfoddolwyr', nid oedd y rhai nad 
oeddent yn gallu gweithio o angenrheidrwydd yn cael eu hystyried fel rhai nad 
oedd gwaith ar eu cyfer. 

4.15. Mae'r ffaith y dywedwyd wrthym yn gwbl ddidwyll gan uwch reolwr mai ychydig 
iawn o droseddwyr oedd yn clywed nad oedd gwaith ar eu cyfer, pan oeddem 
mewn gwirionedd wedi gweld sawl un y diwrnod blaenorol ar un safle, yn ein 
harwain i ddod i'r casgliad nad oedd gwybodaeth rheoli am y pwynt hwn bob 
amser yn cael ei chasglu nac yn ddibynadwy. 

4.16. Dangosodd ein dadansoddiad o'r 100 o achosion yn y sampl fod gan ddwy 
ardal nifer gymharol fach o droseddwyr oedd yn cael clywed nad oedd gwaith 
ar eu cyfer. Er gwaethaf hyn, gwelsom fod 21 o droseddwyr wedi clywed nad 
oedd gwaith ar eu cyfer o leiaf unwaith. Roedd un troseddwr wedi bod yn y 
sefyllfa hon bum gwaith. Roedd hyn yn fras yn cyd-fynd â'r canfyddiadau o'r 
cyfweliadau gyda throseddwyr a gynhaliwyd gennym lle dywedodd 20% o'r rhai 
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a atebodd y cwestiwn eu bod wedi cael clywed nad oedd gwaith ar eu cyfer o 
leiaf unwaith. 

4.17. Fe wnaethom hefyd weld prosiect yn cael ei gau gan reolwr gwaith di-dâl 
oherwydd diffyg presenoldeb y goruchwyliwr. Fe wnaethom holi pam na allai'r 
rheolwr gynnal y lleoliad ar y diwrnod, ond dywedwyd wrthym nad oedd 
ganddynt yr hyfforddiant angenrheidiol. Arweiniodd hyn at hysbysu nifer 
sylweddol o droseddwyr nad oedd gwaith ar eu cyfer. Nid oeddem yn meddwl 
bod hyn yn dderbyniol. 

4.18. Gwnaeth ardaloedd ymdrechion i sicrhau bod troseddwyr a oedd wedi mynychu 
mewn pryd yn cael gweithio ond ar ôl i'r lleoedd penodedig gael eu llenwi. Y 
rhan amlaf, roedd hyn yn cynnwys proses o symud troseddwyr o grwpiau oedd 
â gormod o rifau i grwpiau heb fod â digon. 

4.19. Er bod hyn yn sicrhau bod llai o droseddwyr yn cael clywed nad oedd gwaith ar 
eu cyfer, yr oedd yn creu anawsterau logistaidd sylweddol ac effaith hyn oedd 
gohirio dechrau'r gwaith go iawn. Gan fod y nifer mwyaf o droseddwyr yn 
gysylltiedig â'r gallu i'w cludo mewn cerbyd, nid oedd modd i'r grwpiau gyda 
gormod ynddynt adael y mannau ymgynnull nes bod y grŵp heb fod â digon o 
rifau wedi gadael eu man ymgynnull eu hunain ac wedi teithio i'w cyfarfod. 
Unwaith y byddai'r grwpiau wedi cael eu cyfuno gallent fynd ymlaen i'r 
safleoedd gwaith a drefnwyd ar eu cyfer, er yn arbennig ar gyfer y grŵp heb 
ddigon o niferoedd, y gallai hyn fod wedi bod gryn bellter i ffwrdd, gan achosi 
oedi pellach i gychwyn y diwrnod gwaith. 

4.20. Lle nad oedd digon o niferoedd mewn grwpiau roedd yna anawsterau hefyd. 
Gwelsom un prosiect yn cael ei gynnal gyda chymhareb o ddau droseddwr i un 
goruchwyliwr, lle y byddai wedi bod yn bosibl cynnal un grŵp mwy. Er bod hyn 
yn aneffeithlon, yr oedd yn golygu nad oedd unrhyw droseddwyr yn cael 
clywed nad oedd gwaith ar eu cyfer oherwydd nad oedd digon wedi mynychu 
ac nid oedd buddiolwyr yn cael eu gadael i lawr ar fyr rybudd. 

4.21. Nid oedd CRC Llundain yn cyflenwi prosiectau drwy drefniadau'r mannau 
ymgynnull. Roedd yn ofynnol i droseddwyr adrodd i safleoedd y prosiect eu 
hunain lle byddai goruchwyliwr yn eu cyfarfod. Gan nad oedd y CRC yn darparu 
cludiant i'r prosiectau, nid oedd unrhyw broblemau o ran capasiti yn hyn o 
beth. Dywedodd staff CRC Llundain wrthym eu bod o'r farn mai'r gymhareb 
uchaf rhwng troseddwyr a goruchwyliwr oedd deg i un. Noda contract CRC ar 
gyfer Llundain y bydd y CRC 'yn sicrhau cymhareb o un goruchwyliwr i 
uchafswm o wyth troseddwr6. 

4.22. Yn Llundain, lle roedd mwy na deg o droseddwyr wedi cyrraedd y safle, 
roeddent naill ai yn cael cynnig y cyfle i deithio i safle arall neu yn clywed nad 
oedd gwaith ar eu cyfer. Os byddent yn dewis teithio i safle arall roedd cyfrifiad 
yn cael ei wneud ynghylch pa mor hir y byddai hyn yn ei gymryd ar 
drafnidiaeth gyhoeddus. 

4.23. Yna roedd disgwyl i droseddwyr drefnu i deithio eu hunain i brosiect arall a 
byddent yn cael eu credydu am yr amser y byddai hyn yn ei gymryd. Gwelsom 

                                   
6 CRCLlundain . Schedule 8 Service Delivery Solution. Paragraff 1.7.6.11 
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hyn yn digwydd ar un o'n hymweliadau safle ac fe welsom nifer o broblemau a 
allai gael canlyniadau difrifol. Roeddem yn teimlo bod yr arfer hwn yn groes i'r 
gofyniad y dylai troseddwyr fod o dan oruchwyliaeth bob amser ac nad oedd 
hyn yn dderbyniol. 

4.24. Dywedodd rhai troseddwyr eu bod wedi teithio mewn car ac, felly, roeddent yn 
gallu teithio'n gyflym rhwng safleoedd; gallai eraill fod wedi cael eu gyrru gan 
bobl eraill ond nid oeddent wedi datgelu hyn. Roedd hyn yn codi'r mater a 
allant (hyd yn oed os gofynnir iddynt beidio) gludo troseddwyr eraill gyda nhw 
heb yr yswiriant modurol angenrheidiol, neu yn wir heb drwydded briodol. 

Adrodd ar gyfer gwaith di-dâl, cychwyn arni ac egwyl 

4.25. Roedd disgwyl i droseddwyr fod yn y man ymgynnull erbyn 9:00 mewn pedair 
o'r pum ardal a oedd yn defnyddio mannau ymgynnull. Roedd Newcastle yn 
disgwyl i droseddwyr fynychu o 08:30. Mae manylion y gwaith o reoli'r 
troseddwyr yn cyrraedd, a'r prosesau ar gyfer ymdrin â hwyrddyfodiaid yn 
amrywio'n sylweddol o le i le. 

4.26. Birmingham oedd yn gweithredu'r rheol fwyaf clir a diamwys ynghylch 
presenoldeb. Roedd troseddwyr yn gallu mynychu'r man aros ac arwyddo i 
mewn ar ôl cyrraedd. Roedd yno gloc y gellid ei weld yn glir. Roedd yr holl 
droseddwyr oedd yn cyrraedd cyn 09:00 yn cael eu llofnodi i mewn gan aelod 
staff oedd yn ymwneud â gwaith di-dâl. Am 09:00 roedd y broses o arwyddo i 
mewn yn dod i ben ac unrhyw addasiadau mewn dyraniadau rhwng y grwpiau 
yn cael eu gwneud. 

4.27. Tybid bod unrhyw un oedd yn cyrraedd ar ôl yr amser hwn yn hwyr, ac nid 
oedd yn cael caniatâd i weithio. Roedd goruchwylwyr yn cyrraedd gyda'u faniau 
wedi'u llwytho gyda chyfarpar a byddent yn derbyn gwybodaeth berthnasol am 
eu grŵp. Roedd yn bosibl iddynt adael y mannau ymgynnull erbyn 9:10. 

4.28. Roedd pob ardal arall yn cymhwyso agwedd fwy hyblyg, er bod y manylion yn 
amrywio. Yn nodweddiadol, byddai amser fel 9:15 yn cael ei nodi fel yr amser 
olaf i gyrraedd, ac ar ôl hynny byddai'r troseddwr yn cael ei anfon i ffwrdd. Lle 
roedd troseddwyr yn cyrraedd ar ôl yr amser dechrau, ond cyn yr amser olaf i 
gyrraedd, dywedid y byddai eu horiau presenoldeb yn cael eu tocio yn unol â 
hynny. 

4.29. Lle roedd troseddwyr yn adrodd i fan ymgynnull nad oedd mewn swyddfa, 
rhoddid cryn dipyn yn fwy o ddisgresiwn a chyfrifoldeb i'r goruchwyliwr i 
gofnodi amserau cyrraedd a chyfleu hyn i bwynt canolog. Gallai hyn fod yn 
dasg heriol i oruchwyliwr sy'n gweithio ar ei ben ei hun. Roedd y penderfyniad 
ynghylch pa droseddwyr y dylid dweud wrthynt nad oedd gwaith ar eu cyfer 
weithiau hefyd yn nwylo'r goruchwyliwr. 

4.30. Mewn rhai ardaloedd y rheol oedd y byddai'r troseddwr yn cael caniatâd i 
weithio cyn belled â'i fod yn cyrraedd cyn i'r fan adael y man ymgynnull. Os 
oedd y grŵp eisoes yn orlawn ac yn aros am fan arall i fynd â'r troseddwyr 
ychwanegol, gallai faniau ddal i fod yn y man ymgynnull hanner awr ar ôl yr 
amser cychwyn. 



Arolygiad o Gyflenwi Gwaith Di-dâl 28 

 

4.31. Yn gyffredinol, roeddem yn credu nad oedd troseddwyr a gyrhaeddai yn hwyr 
yn cael eu credydu am funudau nad oeddent wedi bod o dan oruchwyliaeth. 
Roeddem yn pryderu ei bod weithiau'n cymryd gormod o amser i gael y 
troseddwyr i symud o'r mannau ymgynnull i safle gwaith. 

4.32. Er ein bod yn amheus i ddechrau am system 'Birmingham', gan ofni y byddai'n 
cael ei gweld fel un rhy llym, daethom i'r casgliad mai hwn oedd y dull mwyaf 
priodol. Lle roedd ardaloedd yn gweithredu amser dechrau ac yna amser olaf i 
gyrraedd, roedd troseddwyr yn cymryd agwedd fwy hamddenol at gyrraedd y 
man ymgynnull. Roedd y broblem o anfon troseddwr adref gan ei fod funud ar 
ôl ei amser olaf i gyrraedd mewn gwirionedd yn cael ei ystyried yn yr un modd 
â lle roedd funud ar ôl yr amser cychwyn. Roeddem yn barnu bod y manteision 
o fod yn gallu gadael y man ymgynnull yn gorbwyso unrhyw anawsterau oedd 
yn cael eu creu yn gyflym iawn. 

4.33. Roedd pob ardal yn dweud wrth y troseddwyr am fynychu gyda phecyn cinio, 
ac roedd y rhan fwyaf yn gallu gwneud hyn. Fe wnaeth rhai goruchwylwyr 
ddweud wrthym fod rhai troseddwyr yn cael hyn yn fwy anodd nag eraill. Er na 
fyddai hyn yn broblem i'r rhan fwyaf o bobl, yr oedd rhai troseddwyr heb 
brofiad gwaith neu strwythur yn eu bywydau yn ei chael yn anodd trefnu hyn. 
Roedd rhai goruchwylwyr yn dod â bisgedi neu ffrwythau i'w rhannu rhag ofn y 
byddai anhawster gwirioneddol yn codi. 

4.34. Er nad yw manylebau'r gwaith di-dâl yn gwahardd troseddwyr yn benodol rhag 
mynd i siop dan oruchwyliaeth, dywedodd rheolwyr ym mhob ardal nad oedd 
hyn yn cael ei ganiatáu. Er gwaethaf hyn, fe wnaethom weld un grŵp yn 
dychwelyd o ymweliad i siop pobydd ac roedd yn amlwg fod grŵp arall wedi 
stopio mewn siop ar y ffordd i'r prosiect. 

4.35. Rhaid i waith di-dâl gael ei drefnu mewn ffordd sy'n gydnaws â rheoliadau 
cyffredinol y gweithle o ran darparu cyfleusterau. Mae'r ffaith nad yw 
troseddwyr yn gallu gadael y safle gwaith heb oruchwyliaeth i ddefnyddio 
cyfleusterau cyhoeddus yn gallu creu problemau ychwanegol. 

4.36. Lle roedd prosiectau mewn adeiladau cymunedol, roedd fel arfer yn bosibl cael 
dŵr a thegell ar gyfer lluniaeth amser egwyl. Yn achos gwaith awyr agored, 
roedd y rhan fwyaf o ardaloedd yn darparu fflasgiau o ddŵr poeth a the a 
choffi. 

4.37. Ar un prosiect symudol (oedd yn symud rhwng tasgau garddio bychain) 
gwelsom y gwaith yn stopio am 11:30, y troseddwyr i gyd yn rhoi'r holl offer yn 
y fan ac yn cael eu gyrru'n ôl i leoliad canolog lle'r oedd cyfleusterau. Yna 
roeddent yn cael eu hawr ginio ac yna yn symud ymlaen i'r prosiect nesaf. Er 
bod y prosiectau hyn yn seiliedig o fewn dinas, roeddent yn fwy na phum milltir 
o'r ganolfan ac, o ganlyniad, roedd cryn dipyn o amser yn cael ei dreulio'n 
teithio. Fe wnaethom weld amrywiad mwy effeithlon ar yr ateb hwn hefyd, lle 
roedd y troseddwyr yn cael eu cludo i gyfleusterau agosach a oedd yn hygyrch 
i'r cyhoedd a hynny o dan oruchwyliaeth. 
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Offer a chyfarpar 

4.38. Roedd ansawdd a natur yr offer a'r cyfarpar a ddefnyddid yn amrywio'n 
sylweddol. Unwaith eto, roedd model Llundain yn wahanol gyda pholisi o beidio 
â darparu unrhyw offer neu gyfarpar, gan ddibynnu ar fuddiolwyr i ddarparu'r 
rhain. Gan fod goruchwylwyr yn mynychu safleoedd yn eu cerbydau eu hunain, 
roedd yn rhaid i bob offer amddiffynnol personol gael ei storio ar y safle hefyd. 

4.39. Roedd ardaloedd eraill hefyd yn defnyddio offer a ddarparwyd gan fuddiolwyr 
ar adegau. Roeddem yn teimlo y gallai'r arfer hwn fod yn broblem. Ar un safle 
gwelsom ysgolion tal iawn gyda stepiau yn cael eu defnyddio ac roeddem yn 
ystyried bod y rhain yn anniogel. Nid oedd unrhyw dystiolaeth ychwaith eu bod 
wedi'u brandio gyda'r marciau diogelwch priodol neu dystiolaeth eu bod wedi 
cael eu gwirio i sicrhau eu bod wedi cael eu cynnal a'u cadw a'u bod yn ddiogel 
i'w defnyddio. 

4.40. Gwelsom un darn o offer oedd yn eiddo i CRC yr oeddem yn ei ystyried yn 
anaddas i'w ddefnyddio o fewn yr amgylchedd gwaith di-dâl ac fe wnaethom 
ddweud wrth y rheolwr am ein pryder. Gwelsom offer llaw yn cael eu defnyddio 
hefyd ar brosiect clirio tir mewn modd a allai fod wedi bod yn anniogel. Roedd 
yn rhaid i'r goruchwyliwr rybuddio troseddwyr droeon wrth iddynt ddefnyddio 
amryw o grymanau ac offer miniog tebyg i bladuriau er mwyn sicrhau eu bod 
yn cadw pellter diogel oddi wrth ei gilydd. 

4.41. Er nad oedd y problemau hyn yn gyffredin, mae'n amlwg yn hanfodol bod 
CRCau yn sicrhau bod eu holl staff yn cael eu hyfforddi'n briodol a'u bod yn 
ymwybodol o oblygiadau iechyd a diogelwch yr offer y mae arnynt angen i 
droseddwyr heb gymwysterau eu defnyddio. 

4.42. Roedd gan rai ardaloedd offer petrol o ansawdd uchel oedd yn rhoi safon 
gorffeniad proffesiynol i'r gwaith a wnaed. Roedd troseddwyr yn gyffredinol yn 
gwerthfawrogi'r offer hwn a dywedodd llawer eu bod wedi dysgu sgiliau 
trosglwyddadwy. Roedd y defnydd o offer o safon uchel yn annog gweithwyr i 
berfformio i safon uchel. 

4.43. Gwelsom nifer o enghreifftiau lle roedd diffyg offer a chyfarpar addas yn 
rhwystro'r gwaith o gyflenwi gwaith di-dâl yn effeithlon. Mewn dwy ardal ar 
wahân buom yn ymweld â phrosiectau lle roedd y gwaith i'w wneud yn 
cynnwys peintio. Mewn un safle nid oedd digon o frwsys paent ac yn y llall nid 
oedd digon o degellau paent. Ni allai'r un goruchwyliwr na'r llall wneud y 
mwyaf o allbwn posibl y grŵp gwaith. Er y gellid datrys y problemau hyn yn 
syml, roeddent yn adlewyrchu cynllunio gwael. 

 

Enghreifftiau o arfer nodedig:  Storio esgidiau diogelwch 
 
Mewn un prosiect amgylcheddol yn yr awyr agored gwelsom bentwr o hen esgidiau 
yn y storfa a oedd yn amlwg yn fudr ac yn wlyb iawn. Roeddent wedi treulio, nid 
oeddent mewn parau ac yn aml nid oedd ganddynt gareiau. Nid oedd unrhyw system 
i sicrhau y byddai unrhyw faint penodol ar gael. Er y gallai'r goruchwyliwr fod wedi 
gwneud mwy i sicrhau eu bod yn cael eu storio mewn ffordd fwy trefnus, nid oedd yr 
ystafell yn cael ei defnyddio'n unig gan y gwaith di-dâl ac nid oedd unrhyw sicrwydd 
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y byddent wedi cael eu darganfod yr wythnos nesaf yn y drefn yr oeddent wedi cael 
eu gadael. Nid oedd ychwaith unrhyw gyfleuster i sicrhau bod yr esgidiau yn sych, ac 
nid oedd unrhyw system i amnewid yr esgidiau. 
 
Roedd Uned Gwaith Di-dâl Birmingham yn cyflogi aelod staff a oedd, ymhlith ei 
gyfrifoldebau eraill, yn sicrhau bod cyflenwad o esgidiau glân a sych yn yr holl 
feintiau angenrheidiol ar gael, ac roedd yn eu dosbarthu i'r troseddwyr ar ddechrau'r 
diwrnod gwaith. Roedden nhw i gyd yn cael eu dychwelyd ar ddiwedd y dydd, eu trin 
gyda chwistrell lanweithio a'u storio'n drefnus. 

 

4.44. Ar y cyfan, roeddem yn hyderus fod y cofnodion o'r oriau a dreuliwyd gan 
droseddwyr dan oruchwyliaeth yn y prosiectau gwaith di-dâl yn lled gywir. 
Roeddem yn llai hyderus fod yr holl oriau hynny a weithiwyd yn cael eu 
defnyddio mor adeiladol ag y gallent fod. Roedd y cyfuniad o anawsterau 
logistaidd o ran cyrraedd y safle, materion ynghylch darpariaeth annigonol o 
offer, egwyliau a diffyg brys cyffredinol wrth ymgymryd â'r tasgau a 
ddyrannwyd yn golygu bod swm y gwaith gwirioneddol a gwblhawyd weithiau'n 
llai na'r hyn y byddem wedi disgwyl. 

 

Troseddwyr a drefnwyd i fynychu 

4.45. Fel y soniwyd uchod, ym mhob ardal, roedd rhai anawsterau mewn perthynas â 
nifer y troseddwyr a drefnwyd i fynychu a'r rhai hynny oedd yn mynychu mewn 
gwirionedd. Cawsom ein synnu gan faint y broblem hon. Hyd yn oed yn yr 
unedau mwyaf trefnus, byddai cyfradd o 70% o droseddwyr yn ymddangos yn 
cael ei hystyried yn dda gan ymarferwyr. Er ei bod yn wir y gallai fod yn anodd 
sicrhau bod troseddwyr yn cydymffurfio â thelerau eu gorchmynion, roeddem 
yn barnu bod rhai o'r cyfraddau troi allan isaf yn annerbyniol. 

4.46. Fe wnaethom asesu nad oedd unrhyw achos unigol am yr anghysondeb rhwng 
y niferoedd disgwyliedig a'r rhai gwirioneddol oedd yn ymddangos, ond roedd 
yn amlwg bod arferion oedd yn cyfrannu at y broblem. Gallai ymagwedd fwy 
cydweithredol rhwng y rheolwr troseddwyr a rheolwyr gwaith di-dâl liniaru'r 
rhan fwyaf o'r anawsterau hyn. 

Rhai nad oeddent yn 
mynychu'n 
hanesyddol 

 

Mewn llawer o ardaloedd, lle trefnwyd i droseddwr 
fynychu ar brosiect penodol ar ddiwrnod penodol, roedd 
yn aml yn cael ei adael ar y rhestr hyd yn oed er nad 
oedd fawr o obaith y byddai yn mynychu. 

Achosion yn disgwyl 
am weithredu gan 
reolwyr troseddwyr 

Lle roedd troseddwyr wedi colli nifer o apwyntiadau, nid 
oedd rhai ardaloedd yn eu tynnu oddi ar y rhestr. Yn aml 
roedd diffyg eglurder ynghylch pryd y byddai eu henwau 
yn cael eu dileu. 

Troseddwyr sy'n 
gweithio gyda 
phatrymau gwaith 

Dywedodd rhai ardaloedd wrthym fod ganddynt niferoedd 
sylweddol o droseddwyr a oedd â gwaith taledig gyda 
phatrymau shifft afreolaidd. I gynorthwyo gyda 
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afreolaidd chydymffurfio, roedd y troseddwyr hyn yn cael cynnig 
cyfleoedd lluosog i fynychu. 

Troseddwyr â 
chyfleoedd 
ychwanegol dewisol 

Mewn ymdrech i sicrhau bod yr oriau'n cael eu cwblhau 
yn gyflym, roedd rhai troseddwyr nad oedd yn ofynnol 
iddynt fynychu'n ddwys er hynny yn cael cais i weithio ar 
ddyddiau oedd yn ychwanegol at eu diwrnod gofynnol. 

Troseddwyr oedd yn 
gymwys am waith 
dwys 

Lle roedd troseddwyr yn gymwys am waith dwys roeddent 
yn aml yn cael cais i fynychu yn amlach nag yr oeddent 
yn gwneud mewn gwirionedd. 

Rhai nad oeddent yn 
mynychu'n ysbeidiol 

Roedd rhai troseddwyr yn aros ar y rhestr gan fod y 
rheolwr troseddwyr yn barnu eu bod yn gwneud 
ymdrechion rhesymol i fod yn bresennol o ystyried eu 
hamgylchiadau. 

  

Mathau o waith 

4.47. Gallai'r math mwyaf cyffredin o waith gael ei ddisgrifio fel gwaith cynnal a 
chadw gerddi neu dir. Roedd rhai o'r prosiectau yn fach a byrhoedlog, megis 
tacluso gerddi lle roedd y preswylydd yn anabl neu yn oedrannus. Roedd eraill 
yn rhai llawer mwy tymor hir gan gynnwys parciau a mynwentydd dinesig. 
Dywedwyd wrthym fod amseriad ein harolygiad yn ystod yr haf yn golygu bod 
galw mawr am y math hwn o waith. 

4.48. Er y gallai cyflenwi gwaith di-dâl i fuddiolwyr unigol fod yn briodol, gallai greu 
problemau logistaidd. Mewn un ardal, gwelsom grŵp o wyth o droseddwyr yn 
gweithio mewn cyfres o erddi bach lle roedd yn anodd defnyddio pob un o'r 
troseddwyr yn effeithlon. 

4.49. Mae pob ardal yn cynnal prosiectau peintio ac addurno, mewn canolfannau 
cymunedol neu adeiladau eraill a ddefnyddid gan y cyhoedd, fel cytiau 
sgowtiaid fel arfer. Yn y mannau hyn roedd cyfleusterau digonol fel arfer, a 
gallai'r gwaith gael ei gwblhau gyda seibiannau yn cael eu cymryd ar y safle. 

4.50. Roedd y rhan fwyaf o ardaloedd hefyd yn cynnwys troseddwyr mewn partïon 
hel sbwriel o bryd i'w gilydd, weithiau roedd hyn fel rhagarweiniad i waith arall, 
ac weithiau fel nod ynddo'i hun. Y gwaith hwn oedd angen y lleiaf o waith 
trefnu ac roedd yn cael ei ddefnyddio weithiau fel gwaith wrth gefn lle 
methwyd â gyrru ymlaen gyda gwaith wedi'i gynllunio. Er bod manteision y 
math hwn o waith yn fwy cyfyngedig, roeddem yn credu bod amlder y math 
hwn o waith yn dderbyniol yn ystod ein hymweliadau. 

4.51. Abertawe oedd yr unig ardal yr ymwelwyd â hi oedd yn cynnal gweithdy 
mewnol. Roedd bod â'r adnodd hwn yn cynnig nifer sylweddol o gyfleoedd ar 
gyfer rheoli gwaith di-dâl. Roeddem yn barnu bod Abertawe yn defnyddio'r 
cyfleuster hwn yn effeithiol iawn. Roeddent yn gallu defnyddio'r gweithdy fel 
man ymgynnull, storfa ar gyfer offer a faniau, ac i ddarparu cymwysterau 
addysgol. Gwelsom droseddwyr yn cael eu goruchwylio'n ofalus er mwyn eu 
galluogi i wneud cynhyrchion gwaith coed o safon uchel ar gyfer buddiolwyr. 
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Roedd modd hefyd i droseddwyr weithio mewn amgylchedd diogel lle y gallai 
fod wedi bod yn anodd gwneud hynny yn y gymuned oherwydd materion risg. 

4.52. Roedd gan bob ardal yr ymwelwyd â hi ryw broses i sicrhau bod prosiectau yn 
cael eu henwebu gan aelodau'r cyhoedd, awdurdodau lleol neu grwpiau 
cymdeithasol  

Lleoliadau 

4.53. Mae'n anodd rhoi sylwadau cyffredinol am ansawdd y lleoliadau unigol a 
welsom oherwydd bod y tasgau a'r ffordd yr oeddent yn cael eu rheoli mor 
amrywiol, o fewn a rhwng yr ardaloedd unigol. 

4.54. Roedd y rhan fwyaf o'r lleoliadau a arsylwyd gennym yn cael eu cynnal mewn 
siopau elusen, rhai gyda phroffil cenedlaethol fel arfer. Roedd y math mwyaf 
cyffredin o waith yn ymwneud â didoli rhoddion a'u paratoi ar gyfer eu gwerthu 
neu eu hailgylchu. Roedd rhai troseddwyr hefyd yn staffio lloriau'r siop. Roedd 
yn arferol i'r troseddwyr weithio ochr yn ochr â gwirfoddolwyr eraill dan 
oruchwyliaeth un o weithwyr yr elusen. 

4.55. Roeddem yn meddwl bod y math hwn o waith yn gwbl briodol ac yn rhoi cyfle 
i'r troseddwr gymryd rhan mewn gweithgaredd adferol cadarnhaol. Dywedodd 
nifer o fuddiolwyr wrthym nad oedd yn anghyffredin i droseddwyr aros ymlaen 
ar ôl cwblhau eu horiau fel gwirfoddolwyr.  

4.56. Ond fe wnaethom weld, mewn rhai achosion, er gwaethaf parodrwydd y 
troseddwr, nad oedd digon o waith ar gael bob amser i'w cadw'n brysur. Roedd 
yna anghysonderau hefyd ynghylch a oedd caniatâd i'r troseddwr fynd 'oddi ar 
y safle' (ac, felly, heb fod o dan oruchwyliaeth) yn ystod amser cinio. 

4.57. Canfuom hefyd fod rhai buddiolwyr o'r farn gan fod gan y troseddwyr yn amlwg 
broblemau cymdeithasol, y byddent yn defnyddio rhywfaint o'r amser y 
byddent gyda hwy i geisio ymdrin ag anghenion cymdeithasol y troseddwyr. Er 
bod y bwriad yn un da, nid oedd yn briodol. 

Enghraifft o arfer nodedig, Newcastle:  Cyfarfodydd tair ffordd 
 
Roedd Newcastle bob amser yn trefnu i ddechrau lleoliadau unigol gyda chyfarfod 
tair ffordd rhwng y buddiolwr, y troseddwr a'r aelod o staff y gwaith di-dâl. Roedd 
hyn yn golygu bod pob lleoliad yn dechrau gyda dealltwriaeth glir am yr hyn a 
ddisgwylid gan bob parti a mantais bosibl hyn oedd lleihau camddealltwriaeth ac 
anawsterau a allai beryglu llwyddiant y lleoliad. 
 

Ansawdd y gwaith a wneir 

4.58. Roedd gan reolwyr a staff mewn gwahanol ardaloedd farn wahanol am 
ansawdd y gwaith yr oeddent yn ceisio ei gyflenwi. Gwelsom yr hyn yr oeddem 
yn ei asesu fel gwaith wedi'i gyflenwi i safon uchel iawn mewn rhai safleoedd 
mewn pedwar o'r chwe lle yr ymwelwyd â hwy. 

4.59. Roedd yn amlwg fod gan rai goruchwylwyr lefelau uchel o sgiliau mewn 
crefftau penodol. Roeddent yn ymfalchïo mewn helpu'r troseddwyr i ddysgu 
sgiliau newydd a chyflenwi safon broffesiynol o waith ar gyfer y buddiolwyr. 
Roedd gan nifer o'r safleoedd y buom yn ymweld â nhw nodweddion gwaith 
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taledig proffesiynol. Roedd y rhain yn cael eu nodweddu gan oruchwyliwr 
gyda'r sgiliau cywir a'r dull iawn o ymgysylltu â throseddwyr, yr offer a'r 
cyfarpar cywir a throseddwyr llawn cymhelliant. 

 

Enghreifftiau o arfer nodedig:  Gwaith o safon uchel 
 
Yn Abertawe gwelsom waith addurno yn cael ei wneud mewn canolfan gymunedol 
fawr iawn. Roedd y goruchwyliwr wedi sicrhau bod dull systematig yn cael ei gymryd 
at y gwaith ac roedd wedi cymryd rhagofalon digonol i sicrhau nad oedd unrhyw 
baent yn cael ei golli ac nad oedd unrhyw ddifrod anfwriadol yn digwydd drwy 
orchuddio'r holl arwynebau perthnasol gyda chynfasau llwch. Roedd offer a chyfarpar 
digonol ar gael ac roedd gan bob troseddwr dasg glir. Roedd yr ystafelloedd lle 
cafodd y gwaith ei gwblhau mewn trefn ardderchog. Roedd y troseddwyr yn 
gweithio'n gydwybodol ac fe wnaethant ddweud wrthym eu bod yn falch o'r gwaith 
yr oeddent wedi'i wneud. 
 
Yn Birmingham gwelsom waith rhagorol mewn gwarchodfa natur fawr oedd yn cael 
ei chynnal gan yr awdurdod lleol. Roedd y buddiolwr yn hynod gadarnhaol am y 
prosiect a dywedodd wrthym fod y defnydd o'r gweithwyr oedd yn gwneud gwaith 
di-dâl yn golygu y gallai'r ceidwaid a gyflogid ymgymryd â'r holl waith angenrheidiol, 
gyda'r tasgau dymunol ychwanegol na fyddai fel arall yn cael eu hariannu yn cael eu 
cwblhau i safon uchel gan y troseddwyr. 
 

4.60. Mewn rhai ardaloedd eraill, roedd goruchwylwyr yn ei chael yn anodd darparu 
safon uchel o waith. Roedd hyn yn arbennig o wir lle nad oedd yr offer a 
gyflenwid yn ddigonol ar gyfer y dasg dan sylw, os oedd diffyg eglurder 
ynghylch y tasgau gofynnol, os oedd maint y grŵp yn rhy fawr neu'r tasgau yn 
rhy wasgaredig ar y safle. 

 

Enghraifft o arfer nodedig:  Maint y Prosiect 
 
Roedd gan un prosiect y buom yn ymweld ag ef ddeg o droseddwyr dan 
oruchwyliaeth un goruchwyliwr. Nid oedd y goruchwyliwr wedi gweithio ar y safle 
cyn hynny ac nid oedd wedi ei briffio ymlaen llaw. Ar ôl cyrraedd nid oedd yn 
gwybod pa waith oedd ei angen neu lle roedd yr offer yn cael eu storio. Mynychodd 
mwy na deg o droseddwyr ac roedd yn rhaid dweud wrth un nad oedd gwaith ar ei 
gyfer. Roedd angen i'r troseddwyr oedd yn weddill gael eu cofnodi i mewn a 
gwrando ar sgwrs sefydlu. Yna roedd yn rhaid i'r goruchwyliwr gael ei friffio gan y 
gofalwr (buddiolwr), casglu'r offer a dewis troseddwyr ar gyfer dasgau, dosbarthu 
siacedi gwelededd uchel a chynnig dillad amddiffynnol fel yr oedd yn briodol. O 
ganlyniad, roedd y grŵp yn araf i ddechrau gweithio. Y prosiect oedd ysgol Fictoraidd 
fawr gyda phedwar llawr wedi'i hamgylchynu gan ardaloedd chwarae ar bob ochr. 
Gofynnwyd i rai troseddwyr gyflawni dyletswyddau ysgubo ac fe aethant ati i 
wahanol gorneli'r safle. Rhoddwyd dyletswyddau i rai eraill mewn gwahanol rannau 
o'r ysgol. Er bod ystafelloedd dosbarth wedi eu cloi, roedd tair set o risiau hygyrch a 
llawer o ystafelloedd hygyrch. Er gwaethaf ymdrechion gorau'r goruchwyliwr, 
roeddem yn teimlo nad oedd yn bosibl i'r troseddwyr gael eu rheoli'n ddigonol. 
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5. Rheoli troseddwyr a rheoli gwaith di-dâl 
5.1. Pan grëwyd y ddedfryd fel gwasanaeth cymunedol, roedd y ddedfryd yn sefyll 

ar ei phen ei hun ac roedd bron bob amser yn cael ei rheoli gan dîm bach o 
arbenigwyr oedd yn canolbwyntio ar gwblhau'r oriau a orchmynnwyd gan y llys. 
Gyda dyfodiad y gorchymyn cosb gymunedol ac adsefydlu, daeth cyfuno gwaith 
di-dâl gydag ymyriadau adferol mwy penodol yn bosibilrwydd. 

5.2. O dan y ddeddfwriaeth bresennol, mae pob dedfryd gymunedol yn cael ei rheoli 
gan swyddog cyfrifol sy'n gorfod sicrhau bod elfennau o'r gorchymyn yn cael eu 
cyflenwi yn ôl y gofyn. Canfuom lle roedd un gofyniad ar gyfer gwaith di-dâl 
fod y dasg hon weithiau yn cael ei gwneud gan dîm arbenigol, ond yn gynyddol 
mae'n cael ei gweld fel rôl generig yn ymwneud â rheoli troseddwyr. Nid oes 
unrhyw reswm pam na ddylai'r trefniant hwn weithio, os yw'r holl reolwyr 
troseddwyr yn cael eu hyfforddi'n addas ac yn cymryd rhan yn y gwaith o reoli 
achosion gwaith di-dâl. 

Y defnydd o waith di-dâl i sicrhau ymatal 

5.3. Fel yr ydym wedi nodi uchod, yn aml nid yw gwaith di-dâl yn cael ei deilwra i 
anghenion unigol troseddwyr yn y cynlluniau dedfrydu sy'n cael eu llunio. Er 
gwaethaf y duedd gynyddol i drin gwaith di-dâl fel rhan integredig o un 
ddedfryd, ychydig iawn o enghreifftiau a welsom lle roedd y rheolwr troseddwyr 
yn ystyried sut y gallai gwaith di-dâl gyfrannu at gynorthwyo'r troseddwr i 
ymatal rhag troseddu. 

5.4. Roeddem yn siomedig i ganfod, er gwaethaf y potensial amlwg i waith di-dâl 
gyfrannu at ddatblygu hyder troseddwyr, ennill sgiliau newydd a chyfrannu at 
naratif adferol, mai anaml yr oedd yr agweddau cadarnhaol hyn yn cael eu nodi 
na'u hyrwyddo gan y rheolwr troseddwyr. 

5.5. Roedd yn ymddangos, yn y rhan fwyaf o achosion, fod rheolwyr troseddwyr yn 
ystyried gwaith di-dâl fel cosb oedd yn cael ei rhoi i'r troseddwr gan grŵp arall 
o'r staff prawf. Roeddem yn teimlo fod hwn yn gyfle oedd yn cael ei wastraffu. 

5.6. Ail elfen anfoddhaol o reoli troseddwyr oedd yr ymateb gan reolwyr troseddwyr 
i faterion o ddiffyg cydymffurfio. 

 

Enghreifftiau o arfer nodedig:  Methiant i integreiddio gwaith di-dâl i'r 
gwaith o reoli troseddwyr 
 
Achos yr NPS: Ni fu digon o ystyriaeth gan y rheolwr troseddwyr i orfodi'r gofyniad 
gwaith di-dâl. Roedd y troseddwr wedi cwblhau 16 awr yn unig o waith di-dâl yn yr 
17 mis ers iddo gael ei ddedfrydu. Roedd yna fethiannau lluosog i fynychu ac 
absenoldebau lluosog derbyniol ac annerbyniol. 
 
Achos yr NPS: Roedd y rheolwr troseddwyr wedi gwneud y cofnod canlynol ar 
nDelius: 'Mae John yn cwblhau ei UPW yn raddol ond mae wedi cronni nifer 
sylweddol o absenoldebau, mae rhai yn dderbyniol a rhai lle nad yw'n glir a oedd 
ganddo esboniadau (roedd yn cael ei oruchwylio ar fy rhan i gan oruchwyliwr 
troseddwyr am beth amser ac ni wnaed penderfyniad ynghylch pob absenoldeb). 
Rwyf wedi cydnabod ei fod yn fras yn cwblhau'r gofyniad ac felly nid wyf wedi ei 
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ddychwelyd i'r llys. 
 
Achos CRS: Ysgrifennodd arolygydd  'Ni allaf asesu manylion yr achos hwn, mae'r 
cofnodion yn rhy wael. Nid yw erioed wedi cael ei weld gan ei reolwr troseddwyr. Bu 
ymgais i'w ddileu o'r cynllun, ond newidiwyd y penderfyniad ar y funud olaf 
oherwydd problemau gyda'r cyfarwyddiadau yr oedd wedi eu cael. Dywedodd y 
troseddwr wrthyf ei fod wedi cael cyfarwyddyd dro ar ôl tro i fynychu prosiect a oedd 
mewn gwirionedd wedi cau, ac na allai fyth gysylltu â'i swyddog prawf. Er na allaf 
gadarnhau hyn oherwydd diffygion yn y cofnodion oedd yn cael eu cadw, mae hyn 
yn ymddangos yn debygol'. 
 
Achos CRC:  Roedd gan droseddwr oedd â hanes o gamddefnyddio sylweddau fwy 
na 50 o absenoldebau annerbyniol. Roedd cyfathrebu gwael rhwng staff y gwaith di-
dâl a'r rheolwr troseddwyr ac i'r gwrthwyneb. Roedd wedi cael ei anfon i ffwrdd o'r 
safle am fynychu o dan ddylanwad cyffuriau er nad oedd hyn wedi ei wneud yn glir 
ar y dechrau i'r rheolwr troseddwyr. Pan dderbyniwyd y wybodaeth, ni chafodd ei 
thrin yn briodol. 
 

 

5.7. Pan na fydd troseddwr yn mynychu yn ôl y cyfarwyddiadau, gwneir cofnod ar y 
cofnod cyfrifiadurol sy'n nodi'r digwyddiad fel methiant i fynychu ac mae'n peri i 
gyfathrebiad gael ei anfon at y rheolwr troseddwyr (wedi'i farcio fel Cyfeirio at 
y Rheolwr Troseddwyr yn nDelius). Yn gyffredinol, roeddem yn teimlo bod 
prosesau gweinyddol staff y gwaith di-dâl yn gweithio'n ddigon da yn y rhan 
fwyaf o achosion yn hyn o beth. 

5.8. Yma, dylai'r rheolwr troseddwyr gychwyn ymchwiliad i benderfynu a yw'r 
absenoldeb naill ai'n dderbyniol neu'n annerbyniol. Mae'r broses hon yn pennu 
yn effeithiol a yw ffaith 'niwtral' methiant i fynychu yn dderbyniol o dan yr 
amgylchiadau neu yn annerbyniol ac mae angen rhybudd terfynol neu orfodi. 

5.9. Ni ddylai fod unrhyw amgylchiadau lle caniateir i fethiant i fynychu aros ar y 
cofnod heb i benderfyniad gael ei wneud ynghylch a yw'r absenoldeb yn 
dderbyniol ai peidio. Mewn gwirionedd, rydym wedi canfod nifer o achosion 
gyda niferoedd uchel o fethiannau i fynychu, nad oedd wedi cael eu diffinio fel 
naill ai'n dderbyniol neu'n annerbyniol. 

5.10. Mewn lleiafrif o achosion a arolygwyd, roeddem yn barnu na fu unrhyw 
ddigwyddiadau oedd yn ei gwneud yn ofynnol i'r rheolwr troseddwyr gymryd 
unrhyw gamau ynghylch cydymffurfio. Roedd y troseddwyr yn syml wedi 
ymddangos i gyflawni eu gwaith di-dâl mewn pryd yn rheolaidd ac roeddent yn 
cwblhau eu dedfryd yn ôl y gofyn. 

5.11. Mewn 77 o achosion, bu'n rhaid i'r rheolwr troseddwyr lunio barnau ynghylch a 
ddylai absenoldebau gael eu hystyried yn dderbyniol neu'n annerbyniol. Mewn 
29 o'r rhain, roeddem yn credu bod barnau ar y cyfan yn gywir, mewn 21 
roeddem yn meddwl nad oedd dyfarniadau yn gywir. Mewn 27 o achosion 
pellach nid oedd digon o wybodaeth i ni lunio barn glir. Rydym yn pryderu 
ynghylch lefel y dyfarniadau anghywir, a'r gyfradd y mae cofnodi yn annigonol i 
ni ffurfio barn. Mae'r methiant hwn mewn arferion cofnodi yn gwneud 
goruchwylio effeithiol gan reolwyr ac unrhyw archwiliad o arfer gorfodi yn 
anodd iawn.  
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5.12. Os bernir bod absenoldeb yn annerbyniol, rhaid rhoi rhybudd, ac os oes ail 
absenoldeb annerbyniol dylai hyn arwain at gamau gorfodi. Mae'r tabl isod yn 
dangos nad oedd gan bron i hanner y sampl unrhyw absenoldebau annerbyniol. 
Mae hefyd yn dangos bod gan wyth achos chwech neu fwy o absenoldebau 
annerbyniol. 

 

Nifer yr absenoldebau annerbyniol Amlder 

0 47 

1 19 

2 11 

3-5 15 

6-9 2 

10+ 6 

 

5.13. Roeddem yn barnu, mewn 28 o achosion, bod achos cryf y dylai achosion 
gorfodi fod wedi cael eu defnyddio er bod hyn wedi digwydd mewn dim ond 9. 

 

Rôl y goruchwyliwr 

5.14. Trwy gydol yr arolygiad buom yn siarad gyda thua 40 o oruchwylwyr. Ar y 
cyfan, ein barn oedd eu bod yn gwneud gwaith da yn gyffredinol, weithiau o 
dan amgylchiadau anodd. Ni ddylid diystyru'r trafferthion sydd ynghlwm wrth 
oruchwylio grŵp amharod o wyth neu fwy o droseddwyr am saith awr. 

5.15. Roedd manylion contractau a dyletswyddau'r goruchwylwyr yn amrywio o le i 
le. Fel yr ydym wedi nodi uchod, mae rhai yn cael eu cyflogi ar sail sesiynol, 
mae rhai eraill yn rhan-amser, tra bo rhai yn llawn amser. 

5.16. Dywedwyd wrthym gan rai goruchwylwyr sesiynol eu bod hwythau hefyd mewn 
perygl o broses o gael clywed nad oedd gwaith ar eu cyfer oedd yn debyg i 
broses y troseddwyr. Roedd rheolwyr yn wynebu cyfyng gyngor ynghylch pryd 
y deuai'n briodol cynnal dau grŵp bach yn hytrach nag un oedd yn llawn i'r 
ymylon. 

5.17. Roedd dwy ardal gyda staff goruchwylio sesiynol, ar yr hyn a oedd mewn 
gwirionedd yn gontractau sero oriau, yn fwy tueddol i ganslo un o'u prosiectau i 
leihau costau. Mewn un ardal dywedwyd wrthym y byddai dau grŵp yn cael eu 
cynnal pe bai 12 neu fwy o droseddwyr yn mynychu. Pe bai llai na hyn yn 
cyrraedd, dim ond yr wyth cyntaf fyddai'n cael eu gweithio, gyda'r troseddwyr 
sy'n cael clywed nad oedd gwaith ar eu cyfer a'r goruchwyliwr yn cael eu 
hanfon adref. Roeddem yn meddwl bod hyn yn annerbyniol. Mewn ardal arall, 
gwelsom oruchwyliwr yn cael ei anfon adref 45 munud i mewn i'w shifft 
oherwydd y nifer isel o droseddwyr oedd wedi cyrraedd. 

5.18. Yn gyffredinol, roedd diwrnod gwaith y goruchwylwyr 30 munud yn hirach na 
diwrnod y troseddwr, gan roi cyfle ar gyfer rhywfaint o amser paratoi a 
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gweinyddu. Mewn un ardal, roedd rhai goruchwylwyr yn cael eu cyflogi am 
ddim ond saith awr, oedd yn golygu bod troseddwyr yn gweithio chwe awr a 
hanner yn unig. 

5.19. Mewn rhai ardaloedd roedd goruchwylwyr yn gyfrifol hefyd am gael llofnod y 
troseddwyr wrth iddynt gyrraedd a chadw cofnodion eraill yn y mannau 
ymgynnull yn y swyddfa. Roedd hyn yn peryglu creu oedi ar ddechrau'r 
diwrnod gwaith. Roedd Birmingham yn defnyddio staff eraill i reoli'r trefniadau 
arwyddo i mewn, gan adael goruchwylwyr i baratoi ar gyfer gwaith di-dâl y 
diwrnod. Roeddem yn meddwl mai hwn oedd y trefniant mwyaf effeithlon. 

5.20. Mewn rhai ardaloedd, roedd goruchwylwyr yn gyfrifol am dasgau eraill hefyd fel 
dod o hyd i brosiectau newydd. Er bod y tasgau hyn i fod i ddigwydd ar 
ddiwrnod pan nad oeddent i fod yn goruchwylio, yn anochel roedd y cyfrifoldeb 
am gysylltu â buddiolwyr yn anodd ei gynnwys fel hyn. O ganlyniad, dywedwyd 
wrthym gan rai troseddwyr (ac fe welwyd hynny yn y cofnodion achos) bod 
diwrnod gwaith y troseddwr yn cael ei gwtogi weithiau i hwyluso cyswllt â 
buddiolwyr. 

5.21. Rydym yn cydnabod bod rhinwedd yn y syniad o ddefnyddio goruchwylwyr fel 
hyn, ond teimlwn nad yw'n dderbyniol i ddiwrnod gwaith di-dâl y troseddwyr 
gael ei gwtogi i gyflawni hyn. 

5.22. Yn yr un modd, lle roedd goruchwylwyr yn cael eu cyflogi'n llawn amser, 
gwelsom enghreifftiau pan oeddent yn cael eu galw i ffwrdd oddi wrth eu 
dyletswyddau goruchwylio'n gynnar i fynychu cyfarfodydd. Unwaith eto, rydym 
yn credu bod hyn yn annerbyniol. 

5.23. Dywedodd rhai goruchwylwyr wrthym hefyd eu bod yn teimlo wedi'u hynysu 
oddi wrth y byd prawf ehangach. Roedd nifer o ffactorau yn cyfrannu at hyn. 
Ar gyfer y rhai oedd yn gweithio penwythnosau, roedd yn aml yn wir y gellid 
ffonio rheolwr, ond roedd yn annhebygol y byddai rhywun yn dod i'w gweld yn 
ystod y dydd. Mae rhai yn dweud hefyd bod cadw trefn dda ar y safle yn cael ei 
danseilio os nad oedd y rheolwyr troseddwyr yn gweithredu'n gyflym ynghylch 
eu hadborth am ymddygiad a chadw amser gwael. Dywedodd llawer o 
oruchwylwyr hefyd fod eu swydd yn cael ei gwneud gryn dipyn yn fwy anodd 
lle roedd offer a chyfarpar yn annigonol ar gyfer y dasg. 

  

Rheoli o fewn gwaith di-dâl 

5.24. Roedd y rhan fwyaf o reolwyr canol oedd yn gyfrifol am gyflenwi gwaith di-dâl 
yn ymwybodol o bwysigrwydd y Lefelau Gwasanaeth newydd ac yn gwneud 
ymdrechion i sicrhau eu bod yn cael eu bodloni. Er bod y rhan fwyaf o'r Lefelau 
Gwasanaeth mewn gwirionedd yn barhad o ffurfiau cynharach o dargedau 
rheoli, dywedwyd wrthym fod mwy o bwysigrwydd yn cael ei roi arnynt gan 
uwch reolwyr. 

5.25. Dywedwyd wrthym gan nifer o reolwyr canol y bu mwy o bwyslais ar sicrhau 
bod gorchmynion yn cael eu goruchwylio mewn modd a fyddai'n sicrhau eu bod 
yn cychwyn yn brydlon ac yn cael eu cwblhau yn brydlon. Roeddem yn barnu 
bod y rhain yn gwbl briodol. 
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5.26. Dywedwyd wrthym hefyd gan reolwyr canol bod uwch reolwyr yn gyndyn o 
annog rheolwyr troseddwyr i gychwyn achos o dorri rheolau gan fod cred y 
byddai hyn yn cael effaith negyddol ar dargedau perfformiad. Er na allwn wirio 
bod hyn yn wir, gallwn gadarnhau bod nifer sylweddol o achosion nad oeddent 
wedi torri amodau lle'r oeddem yn ystyried y dylent fod. 

5.27. Er gwaethaf y contractau newydd oedd yn dod i mewn ym mis Chwefror 2015, 
ychydig iawn o ddealltwriaeth oedd yna ymhlith rheolwyr canol am fanylion y 
contractau yr oedd y CRCau wedi ymrwymo iddynt. 

5.28. Dywedodd bron yr holl reolwyr canol y gwnaethom siarad â nhw wrthym fod 
trefnu gwaith di-dâl naill ai yn y broses o newid, neu roeddent yn credu y 
byddai'n cael ei hailstrwythuro yn y dyfodol agos. 

5.29. Fel y cyfeiriwyd ato uchod, roedd un o'r newidiadau yn ymwneud â rhychwant 
rheoli. Roedd rheolwyr canol mewn gwaith di-dâl yn aml wedi bod yn gyfrifol 
am y staff oedd yn cyflenwi rheoli troseddwyr yn achos gofynion unigol gwaith 
di-dâl; yn y rhan fwyaf o ardaloedd roedd hyn naill ai wedi newid, neu ar fin 
newid. Er mai bwriad hyn oedd gwella integreiddiad, roedd hefyd yn cael yr 
effaith o bellhau'r rheolwyr gwaith di-dâl perthnasol oddi wrth y cyfrifoldeb am 
agweddau rheoli troseddwyr achosion gwaith di-dâl. 

5.30. Roeddem yn barnu nad oes unrhyw reswm pam na allai gwahanu cyflenwi 
gwaith di-dâl a rheoli troseddwyr arwain at ganlyniadau cadarnhaol, er mai 
tystiolaeth yr arolygiad hwn yw nad yw arfer cyfredol mor gadarn ag y mae 
angen iddo fod. Er mwyn i ymarfer fod yn fwy cadarn, rhaid i reolwyr gwaith 
di-dâl fod yn bendant o fewn eu grwpiau rheoli ehangach am yr angen am arfer 
gorfodi clir a rhaid i reolwyr troseddwyr drin y gwaith o gyflenwi gwaith di-dâl 
yn yr un ffordd ag unrhyw ofyniad arall. 

5.31. Canfuom hefyd mewn llawer o ardaloedd, fod gan reolwyr gwaith di-dâl 
ddealltwriaeth a rheolaeth annigonol o faterion cyflenwi gwasanaeth o ddydd i 
ddydd. Mae llawer o'r anawsterau a nodwyd yn ystod yr arolygiad yn rhai 
gweinyddol neu ymarferol a gellir eu datrys gan reolwyr drwy roi mwy o sylw i 
fanylion cyflenwi gwasanaeth. 

Mesurau perfformiad 

5.32. Mae'r Community Payback Operating Manual  a'r Lefelau Gwasanaeth yn 
awgrymu bod gwaith di-dâl yn cychwyn yn llwyddiannus pan drefnir i'r sesiwn 
gwaith gyntaf ddigwydd o fewn saith diwrnod calendr o'r ddedfryd. Rydym yn 
cytuno mai hwn yw'r diffiniad mwyaf amlwg o gychwyn llwyddiannus, er mai 
dim ond mesur rhesymol o berfformiad CRC yw hwn os yw'r achos yn cael ei 
ddyrannu i'r CRC ar ddyddiad y ddedfryd yn unig. Mae ein canfyddiadau uchod 
yn awgrymu nad yw hyn yn wir bob amser. Mae argraffiad diweddaraf y 
Lefelau Gwasanaeth (2 Medi 2015) yn parhau i fod yn aneglur ynghylch y 
pwynt dyrannu neu aseinio, er ein bod yn deall bod hyn wedi cael ei ddiwygio 
yn yr adroddiadau technegol. 

5.33. Dywedwyd wrthym hefyd gan NOMS nad oedd y nodiadau technegol a 
ddefnyddid wrth gyfrifo perfformiad wedi bod yn gwbl glir ynghylch y diffiniad o 
ddiwrnod calendr mewn perthynas â rhai gwyliau banc; dywedir wrthym fod 
hyn wedi cael ei ddatrys. 
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5.34. Yn unol â Lefel Gwasanaeth 3, rhaid i bob troseddwr sy'n destun dedfryd 
gymunedol (gan gynnwys y rhai sydd ag un gofyniad am waith di-dâl) gael 
cynllun dedfryd wedi'i gwblhau o fewn '10 diwrnod busnes' o'r apwyntiad cyntaf 
y maent yn ei fynychu. 

5.35. Er na wnaethom ganolbwyntio ar yr union ddyddiad y cafodd y cynllun dedfryd 
ei gwblhau, fe wnaethom arolygu ansawdd y cynlluniau lle roeddent ar gael. 
Gwelsom yn y rhan fwyaf o achosion, fod cynllun dedfryd wedi ei uwchlwytho i 
nDelius. 

5.36. Roeddem yn pryderu bod y staff yn cofnodi eu bod wedi creu cynllun dedfrydu i 
fodloni gofynion y Lefel Gwasanaeth, er mewn gwirionedd, roedd y cynlluniau y 
gwnaethom ni eu harolygu yn gysylltiedig ag amgylchiadau'r troseddwr unigol 
mewn dim ond ychydig dros un rhan o bump o achosion. Mae'n siomedig 
gweld, ar adeg pan fwriedir i newidiadau sefydliadol gynnig mwy o 
hyblygrwydd wrth gyflenwi a mwy o bwyslais ar ganlyniadau i droseddwyr, bod 
y ffocws ar fodloni targed yn cael blaenoriaeth dros waith unigol. 

5.37. Daethom yn ymwybodol hefyd nad yw Lefel Gwasanaeth 1 yn ddigon clir ac o 
bosibl yn agored i gael ei gamddehongli. Mae'r Lefel Gwasanaeth yn ymwneud 
â threfnu cyswllt wyneb yn wyneb rhwng y swyddog cyfrifol a'r troseddwr. Nid 
oedd yn gwbl glir ai'r gofyniad oedd trefnu i'r apwyntiad ddigwydd o fewn pum 
diwrnod busnes, neu i wneud y trefniant o fewn pum diwrnod busnes. Mae 
NOMS wedi ein sicrhau bod y Lefel Gwasanaeth yn mynnu bod 'cyswllt wyneb 
yn wyneb yn cael ei drefnu i ddigwydd o fewn pum diwrnod gwaith o'r 
dyraniad'. 

5.38. Mae Arolygiaeth Prawf Ei Mawrhydi yn bwriadu dychwelyd at y mater o fesurau 
perfformiad CRC mewn arolygiad sydd ar ddod. 
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6. Profiad troseddwyr 

Disgwyliadau o ran y ddedfryd 

6.1. Dywedodd y rhan fwyaf o'r troseddwyr y gwnaethom siarad â nhw wrthym nad 
oedd ganddynt fawr o ddealltwriaeth o'r hyn fyddai gwaith di-dâl yn ei olygu 
cyn iddynt fynychu ar gyfer sefydlu. Dywedodd cyfran sylweddol wrthym mai 
eu dedfryd gyntaf oedd hon ac nad oedd yn hawdd iddynt ystyried eu hunain 
fel 'troseddwyr'. 

6.2. Roedd lleiafrif yn pryderu y byddai gofyn iddynt gymysgu â phobl yr oeddent yn 
eu hystyried yn wahanol iddynt hwy eu hunain. Mynegodd nifer fechan o 
droseddwyr bryder am orfod gwisgo'r tabardau gwelededd uchel gan eu bod yn 
teimlo bod hynny'n creu stigma. 

Sylwadau gan y rhai sy'n gwneud gwaith di-dâl: 
 
"Mae rhai o aelodau'r cyhoedd yn gweld y festiau CP ac yn edrych i lawr arnoch chi. 
Dwi'n siŵr eu bod yn meddwl 'be mae e wedi'i wneud' neu 'ydy e'n droseddwr rhyw'. 
Rydw i wedi dweud bore da wrth bobl a chael fy anwybyddu. Ond mae pobl eraill yn 
gwerthfawrogi'r hyn rydym yn ei wneud felly mae hynny'n dda". 
 
"Efallai fy mod yn fan hyn am nad ydw i'n droseddwr go iawn ac roedd y llys yn 
gwybod hynny. Gallai eich bywyd cyfan gael ei ddifetha am un camgymeriad. 
Doeddwn i ddim eisiau iddo ddigwydd, wnes i ddim cynllunio iddo ddigwydd. Dim 
ond tair eiliad a gymerodd hi ond ar ôl i mi ei daro fe syrthiodd a thorri ei fraich. Ro'n 
i’n difaru". 
 

6.3. Roedd mwyafrif y rhai a gyfwelwyd gennym yn meddwl eu bod wedi bod mewn 
perygl o gael eu hanfon i garchar ac o ganlyniad roeddent yn falch o fod wedi 
derbyn 'gwasanaeth cymunedol' (fel roedd y rhan fwyaf o droseddwyr yn 
cyfeirio at eu dedfryd). 

6.4. Mewn sawl achos, dywedwyd wrthym fod y Barnwr oedd yn dedfrydu wedi 
gwneud datganiad y byddai gwaith di-dâl yn fwy buddiol i'r gymuned a'r 
troseddwr na dedfryd o garchar. 

Sylwadau gan unigolyn sy'n gwneud gwaith di-dâl: 
 
"Roeddwn i'n meddwl fy mod yn mynd i lawr, gallwn fod wedi colli popeth. Dydw i 
ddim eisiau colli be' sy gen i. Rydw i am wneud bywydau fy mhlant yn well". 
 

Sylwadau gan unigolyn sy'n gwneud gwaith di-dâl: 
 
"Roeddwn i'n teimlo fy mod wedi fy niraddio pan ddechreuais y gorchymyn. 
Roeddwn yn synnu pa mor gyflym y newidiodd fy hwyliau. Rydych yn cael parch gan 
y staff ac ymwelwyr; rydw i'n mynd i ddal ati i wirfoddoli yn y dyfodol". 
 

6.5. Roedd bron pob troseddwr yn gweld y ddedfryd fel cosb ac yn meddwl bod y 
math o waith yr oedd disgwyl iddynt ei wneud yn ddigon heriol. 
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Y berthynas gyda'r goruchwyliwr 

6.6. Siaradodd bron pob troseddwr yn gadarnhaol am eu perthynas gyda'r 
goruchwyliwr. Roedd y rhan fwyaf yn dweud eu bod wedi cael eu trin yn deg a 
chyda pharch. Dywedodd nifer fod y goruchwylwyr yn dda am ymdrin â 
sefyllfaoedd anodd. Cafwyd sylwadau yn aml fel "eu bod yn wych" neu "Alla' i 
ddim gweld bai arnyn nhw o gwbl". 

Sylwadau gan unigolyn sy'n gwneud gwaith di-dâl: 
 
 
"Mae fel perthynas tad a mab, maen nhw wedi gwneud llawer i mi. Mae'n dda bod 
gyda (goruchwyliwr). Mae'n well na hongian o gwmpas gyda fy ffrindiau a mynd i 
drwbl". 
 

6.7. Cafwyd sylwadau negyddol am yr oruchwyliaeth a ddarparwyd gan fuddiolwr 
ynghylch addasu amgylchedd gwaith i weddu i alluoedd corfforol un person 
oedrannus oedd yn gorfod gwneud gwaith di-dâl. Mae hyn yn dangos, lle mae'r 
cyfrifoldeb am oruchwylio troseddwyr yn cael ei ddirprwyo, mae angen cael 
trefniadau effeithiol i sicrhau ansawdd yr oruchwyliaeth. 

Y cyfle i ddysgu sgiliau newydd 

6.8. Crybwyllodd troseddwyr ddau fath o ddysgu pan oeddynt ar waith di-dâl. 
Crybwyllodd grŵp mawr eu bod wedi cael y cyfle i ddefnyddio offer a chyfarpar 
nad oeddent wedi eu defnyddio o'r blaen. Roedd hyn yn arbennig mewn 
perthynas â mathau o offer gyda phŵer neu fathau proffesiynol o offer garddio. 
Dywedodd eraill eu bod wedi dysgu sgiliau addurno a allai o bosibl wella eu 
rhagolygon o gael gwaith ac a fyddai'n bendant yn ddefnyddiol iddynt yn y 
dyfodol. 

6.9. Dywedwyd wrthym gan 27 o droseddwyr eu bod wedi cael cynnig y cyfle i 
ddefnyddio rhai o'u horiau o waith di-dâl i geisio ennill cymwysterau cysylltiedig 
â gwaith. Roedd rhai o'r grŵp hwn wedi manteisio ar y cyfleoedd a ddarperir 
iddynt i ddefnyddio rhai o'u horiau i ennill cymwysterau galwedigaethol. 

6.10. Dywedodd troseddwr wrthym ei fod yn gwneud Diploma City & Guilds Lefel 1 
mewn Sgiliau Garddwriaeth Ymarferol. Cwblhaodd ei oriau yn ystod wythnos 
ein hymweliad ac roedd bellach yn mynychu fel gwirfoddolwr i gwblhau ei 
ddiploma, gyda chynlluniau i gofrestru yn y coleg i adeiladu ar y cymhwyster yr 
oedd yn ei orffen ar hyn o bryd. 

 

Sylwadau gan unigolyn sy'n gwneud gwaith di-dâl: 
 
Rwy'n gwneud y CGC. Rwyf wrth fy modd gyda phob munud ohono. Weithiau, mae 
yna rywfaint o waith yn yr ystafell ddosbarth gyda'r coleg. Bydd yn rhaid i mi aros 
ymlaen a gwneud ychydig yn ychwanegol i gael digon o oriau i gael y CGC. Rydw i'n 
fodlon gyda hynny, bydd yn dda cael cymhwyster ". 
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Sylwadau gan unigolyn sy'n gwneud gwaith di-dâl: 
 
"Rydw i wedi dysgu sgiliau garddio newydd, mae hynny'n ddefnyddiol. Rydw i'n 
meddwl y gallwn i gael swydd gyda'r cyngor yn gwneud y math hwn o beth gan fod 
gen i'r sgiliau nawr ". 

Rhoi rhywbeth yn ôl 

6.11. Mae'r rhan fwyaf o droseddwyr yn meddwl mai rhan allweddol o'u dedfryd oedd 
ei fod yn rhoi cyfle iddynt wneud iawn mewn modd adeiladol am eu camwedd. 
Roedd y troseddwyr yn meddwl bod bron pob un o'r prosiectau a lleoliadau yn 
briodol. 

6.12. Roedd rhai prosiectau yn cael eu gweld fel rhai oedd â buddiolwyr uniongyrchol 
iawn ac roedd y rhain fel arfer yn cael eu hystyried fel rhai o'r gwerth mwyaf. 
Roedd prosiectau eraill o natur amgylcheddol yn cael eu gwerthfawrogi hefyd 
oherwydd eu bod yn gwella amwynderau i bawb. 

Sylwadau gan y rhai sy'n gwneud gwaith di-dâl: 
 
"Mae pobl sy'n ymweld â'r beddau wedi dweud wrtha i pa mor daclus mae'r lle yn 
edrych yn awr ac mae hynny'n ddigon da i mi. Rydym yn dangos parch tuag at yr 
ymwelwyr trwy ddiffodd y peiriannau i adael iddynt gael ychydig o amser tawel wrth 
y beddau. Rwy'n credu eu bod yn ein gwerthfawrogi ni".  
 
"Fe wnaethon ni rai teganau pren neis i blant difreintiedig yn y gweithdy fel 
anrhegion Nadolig. Rwy'n siŵr y byddent wedi cael eu gwerthfawrogi".  
 
"Rwy'n hoffi gweithio mewn eglwys neu fynwent. Mae pobl yn ymweld a dylai'r lle 
fod yn daclus ac nid wedi gordyfu. Mae gen i ddau berthynas wedi'u claddu yn y 
fynwent roeddem yn gweithio ynddi ac roeddwn yn falch o helpu i wneud y lle'n 
daclus. Fe wnes i hyd yn oed holi am swydd fel dyn i edrych ar ôl y tir a rhoddais fy 
CV i mewn". 
 
 

6.13. Gofynnwyd i un arolygydd gan aelod o'r cyhoedd ai ef oedd yn gyfrifol am y 
prosiect, gan ei fod eisiau gadael i'r awdurdodau wybod faint yr oedd ef a'i 
wraig yn gwerthfawrogi'r gwaith yr oedd y troseddwyr wedi ei wneud mewn 
mynwent. 

6.14. Roedd lleiafrif o droseddwyr yn rhwystredig bod ganddynt sgiliau y gallent eu 
defnyddio er lles y gymuned, er nad oedd lefel y gwaith y gofynnwyd iddynt ei 
wneud yn gwneud y gorau o'u gallu i wneud hynny. Roedd sylwadau fel hyn fel 
arfer yn cael eu gwneud yng nghyswllt codi sbwriel. 

Manteision y ddedfryd 

6.15. Roedd rhai troseddwyr yn gadarnhaol iawn am y ffordd roedd eu dedfryd wedi 
effeithio ar eu bywydau. Dywedodd un fenyw oedd â hanes o iselder wrthym 
fod y gwaith di-dâl er gwaethaf ei ofnau, wedi ei helpu i oresgyn ei hunigrwydd 
drwy ei gorfodi i gymryd rhan yn y siop elusen lle roedd hi wedi cael ei lleoli. 
Roedd hi wedi magu hyder a dywedodd fod cyflwr ei hiechyd meddwl yn 
gwella.. 
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6.16. Dywedodd nifer o droseddwyr hefyd fod bod ar y gwaith di-dâl yn eu hatgoffa 
fod eu hymddygiad wedi bod yn annerbyniol a bod ganddynt gyfle cadarnhaol i 
wneud iawn am hynny. Crybwyllodd ychydig o droseddwyr rôl eu swyddogion 
prawf yn y gwaith o'u hannog i fyw bywydau gwell. 

 

Sylwadau gan unigolyn sy'n gwneud gwaith di-dâl: 
 

"Mae UPW yn rhoi amser i chi sylweddoli beth rydych wedi'i wneud. Mae fy 
ngweithiwr prawf yn fy nghanmol i ac yn gwneud i mi deimlo'n dda amdanaf fy hun, 
mae'r staff yma yn gwneud hynny hefyd. Rwy'n meddwl os galla' i wneud hyn y 
galla' i wneud swydd go iawn ac rwyf newydd wneud cais am swydd fel gofalwr. 
Mae'r dyn sy'n rhedeg y lle yn gyn-blismon a dywedais wrtho am fy nhrosedd, ond fe 
ddywedodd o y bydden nhw'n rhoi cyfle i mi. Rwy'n aros rŵan am fy DBS ". (gwaith 
papur y Cynllun Datgelu a Gwahardd) 

 

Sylwadau gan y rhai sy'n gwneud gwaith di-dâl: 
 
"Mae gwaith di-dâl wedi mynd â fi allan i'r awyr iach. Mae wedi rhoi gwell golwg i mi 
ar drosedd a chanlyniadau trosedd. Mae hyn wedi fy nghael i mewn i amgylchedd 
gwaith nad ydw i wedi'i wneud am dair blynedd ac rydw i bellach yn gobeithio cael 
swydd." 
 
"Roedd gweithio yn y siop elusen yn werth chweil, rhoddodd olwg i mi ar waith 
mewn siop elusen a sut i brisio nwyddau. Dysgais lawer ". 

Trefniadaeth 

6.17. Roedd y rhan fwyaf o droseddwyr yn meddwl bod y gwaith di-dâl wedi'i 
drefnu'n rhesymol o dda a bod y gwaith yn ddigon heriol. 

Sylwadau gan unigolyn sy'n gwneud gwaith di-dâl: 
 

"Mae'r gwaith wedi'i drefnu'n dda oherwydd ein bod yn cael yr holl offer a'r cyfarpar 
cywir. Mae hynny'n bwysig oherwydd eich bod yn teimlo fel eich bod yn gwneud 
gwaith go iawn ac nad yw rhywun yn gwneud hwyl am eich pen". 

 

6.18. Roedd nifer fach o droseddwyr yn feirniadol o drefniadaeth y prosiectau yr 
oeddent wedi eu mynychu, gan ddweud eu bod wedi'u trefnu'n wael ac nad 
oedd y deunyddiau i wneud y gwaith ar gael bob amser. 

Sylwadau gan unigolyn sy'n gwneud gwaith di-dâl: 
 
"Roedd ddoe yn llanast llwyr oherwydd nad oedd digon i'w wneud ac roeddem yn 
gorfod crwydro o gwmpas yn chwilio am bethau i'w gwneud.  Ond mae heddiw'n 
dda, mae yna ddigon o waith i'w wneud yn tocio'r gwrychoedd ac yn torri'r glaswellt. 
Mae'r diwrnod yn mynd yn gyflymach ac rydych yn teimlo eich bod yn cyrraedd 
rhywle ". 
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6.19. Roedd ein canfyddiad am y dull anghyson o orfodi yn cael ei gadarnhau'n 
gyffredinol gan nifer o droseddwyr. 

 

Sylwadau gan unigolyn sy'n gwneud gwaith di-dâl: 
 
"Mae'n iawn. Rydw i wedi gwneud tua 90 awr. Pan ydw i wedi colli wythnos, does 
yna ddim yn digwydd wedyn, dach chi jyst troi i fyny'r wythnos wedyn ac yn cario 
'mlaen". 
 

6.20. Mynegodd nifer rwystredigaeth hefyd eu bod wedi cael clywed nad oedd gwaith 
ar eu cyfer ac wedi eu credydu gyda dim ond un awr o waith hyd yn oed er eu 
bod wedi mynychu yn ôl y cyfarwyddiadau ac yn awyddus i weithio, ar ôl 
gwario ar gostau teithio. Roedd hyn yn cael ei ystyried yn afresymol ac yn 
amlwg yn arafu pa mor gyflym yr oeddent yn gallu cwblhau eu dedfryd. 
Soniwyd am rwystredigaethau tebyg yn yr ardal oedd weithiau yn cwtogi'r 
diwrnod gwaith fel y gallai goruchwylwyr fynychu cyfarfodydd. 

 

Sylwadau gan unigolyn sy'n gwneud gwaith di-dâl: 
 
"Un diwrnod yr wythnos ddiwetha' fe wnaethom orffen amser cinio. Ni ddywedwyd 
wrthym pam a dim ond 3.5 awr gês i ar ôl talu'r tocyn bws i gyrraedd yma. Dwi'n 
meddwl os ydych yn cyrraedd yma, dylech bob amser wneud 7 awr i wneud y daith 
yn werth chweil ". 
 

6.21. Mewn tair ardal yn arbennig, gwnaeth y troseddwyr sylwadau am y 
rhwystredigaeth yr oeddent yn ei deimlo oherwydd anallu i gyfathrebu gyda'u 
rheolwr troseddwyr. Dywedwyd wrthym dro ar ôl tro nad oedd yn bosibl siarad 
â rheolwyr troseddwyr, naill ai oherwydd nad oeddent yn gallu cael eu 
galwadau wedi eu codi oddi ar y switsfwrdd, neu unwaith eu bod wedi cael eu 
cysylltu, nad oedd y rheolwr troseddwyr ar gael. Mewn un ardal yn benodol, 
roedd yr arolygwyr yn cael anhawster cysylltu â'r swyddfa yn ystod wythnos y 
gwaith maes hefyd. 

Trosolwg 

6.22. Gwelsom fod y rhan fwyaf o droseddwyr yn cydymffurfio yn fras â'u 
gorchmynion ac yn ceisio cael rhywbeth cadarnhaol o'u dedfrydau. Mewn 
lleiafrif o achosion, roedd hyn trwy ddysgu ffurfiol, er bod llawer o droseddwyr 
yn glir eu bod wedi dysgu sgiliau newydd mewn ffordd fwy anffurfiol ac yn 
'gwneud iawn' am eu camwedd. 

6.23. Roedd llawer yn obeithiol y gallai eu profiadau helpu gyda chwilio am waith, 
neu o leiaf wella eu hyder i ddechrau proses o ymgysylltu ag addysg neu 
hyfforddiant. 

6.24. Roedd goruchwylwyr yn aml iawn yn cael eu canmol a'u gwerthfawrogi'n fawr 
gan y rhai oedd yn destun y gorchymyn. Lle'r oedd beirniadaeth gan y 
troseddwyr, roedd yn fwy aml am drefniadaeth gyffredinol y gwaith di-dâl yn 
hytrach na'r goruchwylwyr. 
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6.25. Lle gofynnwyd i droseddwyr wneud gwaith o safon uchel a lle rhoddwyd offer 
priodol iddynt gwblhau'r dasg, yn gyffredinol roeddent yn mynegi lefelau uchel 
o foddhad â'u dedfryd. Roedd llawer yn gwrthod y label 'troseddwr' ac yn 
awyddus i gyflwyno eu hunain fel bodau dynol ffaeledig a oedd wedi gwneud 
camgymeriad. 

6.26. Roedd yn ymddangos fod troseddwyr eu hunain yn eithaf tebygol o nodi bod 
gan waith di-dâl y potensial i'w helpu i wneud iawn am eu camwedd, gan wella 
eu cyfleoedd mewn bywyd a datblygu naratif o 'fywydau da'7 heb fod yn 
troseddu iddynt eu hunain. 

6.27. Efallai mai'r wers bwysicaf o dystiolaeth y troseddwyr eu hunain yw na ddylai 
eu profiad uniongyrchol o waith di-dâl gael ei anwybyddu. Fel y nododd Gil 
McIvor yn 1992 (p.173): 'Byddai'n ymddangos fod troseddwyr yr oedd eu 
profiadau o wasanaeth cymunedol wedi bod yn arbennig o werth chweil yn llai 
aml o gael eu heuogfarnu eto'. 

 

                                   
7  Ward, T and Maruna, S. (2007) Rehabilitation. Routledge. Rhydychen. 
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Rôl yr arolygiaeth a chod ymarfer 

  

Mae gwybodaeth am Rôl Arolygiaeth Prawf EM a'r Cod Ymarfer ar gael ar ein 
gwefan: 

http://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmiprobation/about-hmi-
probation/ 

Mae'r Arolygiaeth yn gorff cyhoeddus. Dylai unrhyw un sy'n dymuno gwneud 
sylwadau am arolygiad, adroddiad neu unrhyw fater arall sy'n dod o fewn ei chylch 
gwaith ysgrifennu at: 

Prif Arolygydd Prawf EM 
Llawr 1af, Canolfan Cyfiawnder Sifil Manceinion 

1 Bridge Street West 
Manceinion, M3 3FX 


