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1. Rhagair 

O dan ddiwygiadau Gweddnewid Adsefydlu, crëwyd y Gwasanaeth Prawf 
Cenedlaethol (GPC) gan y llywodraeth yn 2015, yn rhan o’r sector cyhoeddus i reoli’r 
troseddwyr hynny sy’n gadael y ddalfa wedi cael dedfryd gymunedol ac a aseswyd 
yn rhai sy’n achosi’r risg fwyaf i’r cyhoedd. Ar hyn o bryd, mae’r GPC yn goruchwylio 
mwy na 106,000 o droseddwyr sy’n peri’r risg fwyaf ac a gafodd eu rhyddhau ar 
drwydded neu drwy ddedfryd gymunedol, a’r rheini sy’n cael eu rheoli o dan 
Drefniadau Amlasiantaethol ar gyfer Amddiffyn y Cyhoedd – sef tua 42 y cant o 
gyfanswm y llwyth achosion prawf yng Nghymru a Lloegr. Mae hefyd yn gyfrifol am 
ddarparu’r holl gyngor cyn dedfrydu i’r llysoedd ac mae’n rhedeg gwasanaeth cyswllt 
dioddefwyr sy’n sicrhau bod dioddefwyr y troseddau mwyaf difrifol yn cael eu 
hysbysu am wrandawiadau parôl ac yn cael cyfle i gyfrannu at gynllunio amodau 
trwydded i’w gosod ar ôl rhyddhau troseddwyr.  
Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae Arolygiaeth Prawf Ei Mawrhydi wedi arolygu pob 
un o saith rhanbarth y GPC ar sail 10 safon ansawdd wahanol ac wedi dyfarnu sgôr 
gyffredinol i bob un ohonynt. Er nad oedd yr un o’r rhanbarthau wedi cael sgôr 
‘Rhagorol’, roedd pump o’r saith wedi cael sgôr ‘Da’ ac nid oedd yr un ohonynt wedi’i 
gael yn ‘Annigonol’. Yn gyffredinol, cafwyd bod ansawdd yr oruchwyliaeth ar 
achosion a ddarparwyd gan staff y GPC yn well na’r hyn a ddarparwyd gan y staff 
sy’n cyfateb iddynt mewn cwmnïau adsefydlu cymunedol – yn enwedig mewn 
perthynas â rheoli’r risg o niwed i’r cyhoedd. Cawsom fod perfformiad y GPC ar ei 
gryfaf yn gyffredinol yn maes arweinyddiaeth ac o ran amrywiaeth ac ansawdd y 
gwasanaethau y mae’r GPC yn eu darparu. Ond roedd rhai meysydd i’w gwella, yn 
enwedig mewn perthynas â staffio, lle’r oedd ein hasesiad yn dangos bod ‘Angen 
gwella’ ym mhob un o’r saith rhanbarth, ac ym maes gwybodaeth a chyfleusterau, 
gan fod yr holl ranbarthau namyn un yn dod o dan y categori hwn. 
Cawsom wybod gan staff yn rhanbarthau’r GPC y buom yn siarad â nhw nad oedd 
ganddynt reolaeth dros nifer o’r penderfyniadau ar y materion hyn – fel y contractau 
ar gyfer cynnal eu swyddfeydd neu drefniadau cenedlaethol ar gyfer recriwtio 
swyddogion prawf neu hyfforddi staff – a bod y rhain yn cael eu gwneud yn ganolog 
gan bencadlys Gwasanaeth Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi. Felly roeddem yn 
teimlo ei bod yn bwysig cynnal ‘wythfed arolygiad’ o’r GPC a fyddai’n canolbwyntio ar 
y cymorth a ddarperir gan y canol i alluogi staff y GPC i ddarparu gwasanaeth o 
ansawdd da.  
Mae’r wythfed adroddiad arolygu hwn ar y GPC yn gwneud defnydd o dystiolaeth 
fanwl a gafwyd o’r arolygiadau o’r saith rhanbarth, a hefyd o 35 o gyfarfodydd â 
chynrychiolwyr uwch Gwasanaeth Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi a’r Weinyddiaeth 
Gyfiawnder ac arolwg o reolwyr band 5 y GPC (uwch swyddogion prawf a staff 
cyfatebol) y cafwyd 266 o ymatebion iddo. 
Cawsom fod meysydd pwysig lle’r oedd y perfformiad yn gadarnhaol yn cynnwys 
arweinyddiaeth dda ar bob lefel yn y gwasanaeth a chynnydd yn y buddsoddiad 
mewn hyfforddiant i swyddogion prawf newydd ac mewn fframwaith goruchwylio 
newydd ar gyfer rheolwyr llinell. Mae niferoedd a llwythi gwaith y swyddogion 
gwasanaeth prawf yn ddigonol; cafwyd ymateb cadarnhaol gan staff ynghylch 
darparu gliniaduron newydd, mae gwasanaethau i ddioddefwyr yn gwella a rhoddir 
sylw manwl i wasanaethau ar gyfer menywod sy’n cael eu goruchwylio. 
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Fodd bynnag, roedd meysydd eraill yn peri mwy o bryder. Mae lefelau’r llwythi 
gwaith yn uchel, gan fod llwythi gwaith 60 y cant o’r swyddogion prawf yn uwch na’r 
lefel darged o 100 y cant, a rhai ohonynt yn uwch o lawer na hynny. Mae hyn yn 
adlewyrchu prinder swyddogion prawf sy’n parhau ac sydd, mewn rhai ardaloedd, yn 
gritigol, ac roedd mwy na 600 o swyddi gwag wedi’u cofnodi ledled Cymru a Lloegr 
ym Mehefin 2019. Ar ôl recriwtio staff, cafwyd diffyg buddsoddi yn eu hyfforddiant 
a’u datblygiad parhaus, ac mae llawer o’r ddarpariaeth hon heb fod o safon sy’n 
cwrdd â’u hanghenion. Mae angen rhagor o fuddsoddi hefyd i ddeall proffil 
defnyddwyr gwasanaethau ac i ddarparu ymyriadau sy’n gweddu i’r proffil hwnnw. 
Nid yw’r GPC yn defnyddio’r holl wasanaethau a gomisiynwyd gan gwmnïau 
adsefydlu cymunedol. Bydd rhaid datrys mater hwn wrth i’r gwasanaeth ddechrau 
mabwysiadu model newydd lle bydd rhaniad clir rhwng rheoli troseddwyr gan y GPC 
a darparu ymyriadau prawf gan bartneriaid cyflawni ar wahân. Hefyd cawsom fod 
nifer mawr o broblemau ynglŷn â’r adeiladau lle mae staff y GPC yn gweithio. Mewn 
rhai achosion, nid oedd yr adeiladau hyn yn addas i’w diben, ac roedd llai na hanner 
y tasgau cynnal adeiladau yn cael eu cwblhau o fewn 10 diwrnod a nifer mawr 
ohonynt yn cymryd mwy o lawer o amser na hynny. 
Mae’r cyhoeddiad y bydd swyddogaethau rheoli troseddwyr y GPC a’r cwmnïau 
adsefydlu cymunedol yn cael eu cyfuno mewn model newydd unedig o dan y GPC o 
2021 – ac o ddiwedd 2019 yng Nghymru – wedi cael ei groesawu’n gyffredinol. Bydd 
hyn yn cynnig heriau sylweddol i’r gwasanaeth, yn ogystal â chyfle da i wneud 
pethau’n iawn o’r dechrau o ran staffio a buddsoddi mewn hyfforddiant a datblygiad 
ac mewn safleoedd modern, addas gan ddysgu gwersi o’r profiad a gafodd y 
cwmnïau adsefydlu cymunedol a’r GPC dros y pum mlynedd diwethaf. O fuddsoddi’n 
briodol, rwyf yn gobeithio y bydd modd unioni’r materion rydym wedi’u nodi yn yr 
adroddiad hwn ac y bydd yr argymhellion rydym wedi’u gwneud yn helpu’r 
gwasanaeth i ddilyn y llwybr iawn wrth symud ymlaen drwy ei gyfnod diwygio nesaf. 
  

 
Justin Russell 
Prif Arolygydd Prawf 
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2. Crynodeb gweithredol 

Rhwng Gorffennaf 2018 a Mai 2019, cynhaliodd Arolygiaeth Prawf Ei Mawrhydi 
arolygiad o bob un o saith rhanbarth y GPC. Roedd yr arolygiadau rhanbarthol hyn 
yn dangos bod nifer o feysydd lle’r oedd arferion da ond bod lle i wella hefyd. O’r 
saith rhanbarth, dyfarnwyd sgôr gyffredinol ‘Da’ i bump ohonynt a sgôr ‘Angen 
gwella’ i ddau. Ni chafwyd yr un rhanbarth a oedd yn ‘Annigonol’, ac ni roddwyd sgôr 
‘Rhagorol’ i’r un ohonynt.  
Yn gyffredinol, roedd y perfformiad ar ei gryfaf mewn perthynas ag ‘arweinyddiaeth’ 
gan fod pob un o’r saith rhanbarth wedi cael sgôr ‘Da’ am hyn. Mewn cyferbyniad â 
hynny, rhoddwyd sgôr ‘Angen gwella’ i bob un o’r rhanbarthau ar sail ein safonau 
staffio a sgôr ‘Angen gwella’ i chwech o’r saith mewn perthynas â gwasanaethau 
gwybodaeth a chyfleusterau. Gan fod y ddau faes hyn yn dibynnu’n neilltuol ar y 
cymorth a gynigir i ranbarthau gan bencadlys cenedlaethol y Gwasanaeth Carchardai 
a Phrawf, roeddem yn teimlo ei bod yn bwysig edrych ar y cymorth a’r 
gwasanaethau a ddarperir i’r rhanbarthau gan y canol ac, o ganlyniad i hyn, 
cynhaliwyd yr ‘wythfed arolygiad’ hwn o’r GPC. 
Roedd y darlun a gafwyd yn un cymysg. Ar yr ochr gadarnhaol: 

• Mae arweinyddiaeth dda ar bob lefel yn y GPC. Roedd creu swydd y 
Cyfarwyddwr Cyffredinol dros wasanaethau prawf o fewn y Gwasanaeth 
Carchardai a Phrawf yn Ionawr 2019 yn gam i’w groesawu ac mae llais y 
gwasanaeth prawf o fewn y Gwasanaeth a’r Weinyddiaeth Gyfiawnder yn 
gryfach o lawer o ganlyniad i hyn. 

• Mae’r Prif Swyddog Prawf a’r Cyfarwyddwr Gweithredol dros Fenywod yn 
darparu arweinyddiaeth genedlaethol weladwy i staff y GPC. Cawsom fod 
staff yn deall gweledigaeth y sefydliad ac mae’r rhan fwyaf o’r staff wedi 
ymrwymo o hyd i genhadaeth y gwasanaeth prawf.  

• Ar lefel leol, cawsom fod timau arwain yn canolbwyntio ar ddarparu 
gwasanaeth o ansawdd da, ac roeddem wedi rhoi sgôr ‘Da’ i bob rhanbarth ar 
sail y safon hon. 

• Yng Nghymru, mae’r model gweithredu integredig gyda’r carchardai yn 
gweithio’n dda ac mae cysylltiadau da â phartneriaid eraill. Mae staff yn deall 
y model gweithredu ac yn fawr eu parch tuag at arweinwyr. Ceir cyfathrebu 
da ac mae staff yn cael cyfle i gwrdd a mynegi eu barn. 

• Mae staff sy’n dilyn yr hyfforddiant ar gyfer y Cymhwyster Proffesiynol mewn 
Profiannaeth (PQiP) i swyddogion prawf newydd yn cael cymorth addas i’w 
helpu i gwblhau’r hyfforddiant.  

• Mae fframwaith newydd yn cael ei gyflwyno ar gyfer goruchwylio gan reolwyr 
llinell. Mae hwn yn nodi argymhellion ar gyfer amlder a chynnwys yr 
oruchwyliaeth, gan gynnwys arsylwi swyddogion cyfrifol wrth eu gwaith a 
thrafodaethau myfyriol am hyn. Hyfforddwyd 53 y cant o’r uwch swyddogion 
prawf hyd yn hyn. 

• Dywedodd 84 y cant o’r swyddogion cyfrifol a gyfwelwyd gennym fod 
ansawdd eu gwaith yn gwella o ganlyniad i gymorth gan reolwyr llinell pan 
oeddent yn ei gael. 
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• Roedd uwch swyddogion prawf wedi mynegi barn gadarnhaol am amlder yr 
oruchwyliaeth gan reolwyr llinell, ac roedd tri chwarter ohonynt yn teimlo bod 
sylw priodol yn cael ei roi i’w llesiant. 

• Roedd nifer digonol o swyddogion gwasanaethau prawf wedi’u recriwtio, a 
dywedodd 87 y cant o’r swyddogion gwasanaethau prawf a gyfwelwyd 
gennym eu bod yn gallu ymdopi â’u llwythi gwaith.  

• Cawsom fod sylw strategol manwl yn cael ei roi i wasanaethau i fenywod sy’n 
cael eu goruchwylio gan wasanaethau prawf. Mae arweinydd strategol gan 
bob rhanbarth a bydd y rhain yn cwrdd yn rheolaidd i rannu arferion da a 
thrafod cynnydd. 

• Mae’r gwasanaethau a ddarperir i ddioddefwyr yn gwella. Cafwyd croeso i’r 
hyfforddiant cenedlaethol a ddarparwyd i swyddogion cyswllt dioddefwyr lleol 
yn dilyn achos proffil uchel a gafwyd yn ddiweddar.  

• Roedd staff lleol yn hyderus o ran eu gwybodaeth am bolisi a gweithdrefnau’r 
GPC a’u gallu i ddiweddaru eu gwybodaeth. Mae’r wybodaeth ddiweddaraf ar 
gael mewn un man am brosesau ar gyfer y GPC drwy’r system EQuiP. 

• Mae’r trefniadau i ddarparu gliniaduron newydd wedi bod yn llwyddiant 
mawr. Bellach mae staff yn teimlo bod ganddynt gyfarpar TG sy’n fwy 
modern, hyblyg a dibynadwy. 

Er hynny, roeddem hefyd wedi cael bod angen gwelliant mewn nifer sylweddol o 
feysydd. Roedd y rhain yn cynnwys y canlynol: 

• Roedd staff gweithredol y GPC yn aml yn teimlo eu bod heb gyswllt â’r 
‘canol’. Yn eu golwg nhw, mae’r Gwasanaeth Carchardai a Phrawf yn bell ac 
yn sefyll draw oddi wrth weithrediadau. 

• Mae nifer y swyddi prawf gwag yn uchel o hyd, yn enwedig yn Llundain ac 
mewn ardaloedd cyfagos. Cofnodwyd mwy na 600 o swyddi gwag ar gyfer 
swyddogion prawf ym Mehefin 2019; er hynny, roedd 614 o swyddogion 
prawf dan hyfforddiant hefyd ym Mehefin 2019, a dylai hyn leddfu’r prinder 
ymhen amser. 

• Mae llwythi gwaith swyddogion prawf yn afresymol o fawr. Ym mis Gorffennaf 
2019, roedd mwy na 60 y cant o swyddogion prawf yn delio â llwyth gwaith a 
oedd yn uwch na’r safon o 100 y cant ar offeryn mesur llwythi gwaith y GPC. 
Roedd bron 30 y cant ohonynt yn delio â llwythi gwaith o fwy na 120 y cant. 

• Mae rhychwant rheoli’r uwch swyddogion prawf yn rhy eang. Mae hanner 
ohonynt yn goruchwylio rhwng 11 a 20 o staff. Mae hyn yn eu hatal rhag 
goruchwylio staff yn effeithiol er mwyn sicrhau eu bod yn darparu 
gwasanaeth o ansawdd da. Roedd hanner yr uwch swyddogion prawf a 
ymatebodd i’n harolwg wedi dweud eu bod yn treulio llai na 20 y cant o’u 
hamser yn monitro gwaith achosion. 

• Nid yw’r datblygiad proffesiynol parhaus ar gyfer staff cymwysedig yn ddigon 
cynhwysfawr nac ymatebol. Nid yw diwylliant dysgu a datblygu parhaus wedi’i 
sefydlu’n ddigonol.  

• Mae llai o lawer o ddefnydd o raglenni achrededig i ymdrin ag ymddygiad 
troseddol. Nid yw’r Gwasanaeth Carchardai a Phrawf yn cynorthwyo 
rhanbarthau i gael dealltwriaeth briodol o broffil eu defnyddwyr 
gwasanaethau nac i wella eu defnydd o wasanaethau. 
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• Nid yw’r Gwasanaeth Carchardai a Phrawf yn goruchwylio’r broses gomisiynu 
yn ddigonol er mwyn sicrhau bod gwasanaethau o ansawdd da ar gael a bod 
defnyddwyr gwasanaethau’n gallu eu derbyn.  

• Gwelwyd bod bylchau yn y ddarpariaeth leol. Mae’r GPC yn comisiynu 
gwasanaethau gan gwmnïau adsefydlu cymunedol ond yn prynu ychydig iawn 
ohonynt wedyn.  

• Oherwydd tanfuddsoddi yn adeiladau’r GPC, mae nifer mawr o staff prawf yn 
gweithio mewn adeiladau sydd mewn cyflwr gwael. Gwelsom nifer o wahanol 
broblemau yn ystod ein harolygiadau, gan gynnwys gwaith plymio diffygiol, 
lifftiau wedi torri, plâu a rhai hen adeiladau sy’n anaddas ar gyfer gwasanaeth 
prawf modern. Yn y flwyddyn ddiwethaf, dim ond 43 y cant o’r tasgau rheoli 
cyfleusterau a oedd wedi’u cwblhau o fewn y targed o 10 diwrnod. Ceir oedi 
annerbyniol o hir cyn cwblhau tasgau sy’n hanfodol i fusnes, mewn 
mangreoedd a gymeradwywyd er enghraifft.  

Cyflwynwyd rhaglen arolygu newydd gan Arolygiaeth Prawf Ei Mawrhydi o Ebrill 
2018. Yn wahanol i’r rhaglen flaenorol, roedd y 21 o Gwmnïau Adsefydlu Cymunedol 
a saith rhanbarth y GPC wedi cael eu harolygu ar wahân. Yn ein harolygiadau o’r 
GPC, roedd yn glir nad oes gan y rhanbarthau ddim neu nemor ddim rheolaeth dros 
rai agweddau ar eu seilwaith. Roedd hyn yn amlwg iawn mewn perthynas â materion 
staffio a rheoli eu hystadau.  
Yn y materion hyn, roeddent yn ddibynnol i raddau helaeth ar dimau canolog, yn y 
Gwasanaeth Carchardai a Phrawf ac yn y Weinyddiaeth Gyfiawnder. Felly nid oedd y 
saith arolygiad o’r rhanbarthau yn rhoi darlun cyflawn i ddangos pa mor dda yr oedd 
y GPC yn gweithredu fel sefydliad cenedlaethol. Mae’r ‘wythfed arolygiad’ hwn yn 
rhoi cyfle i ni gwblhau’r darlun.  
Yn yr arolygiad hwn, roeddem wedi edrych ar y graddau y mae’r rhanbarthau’n cael 
cymorth gan y Gwasanaeth Carchardai a Phrawf i gyrraedd ein safonau ar gyfer: 
arweinyddiaeth, staff, gwasanaethau, a gwybodaeth a chyfleusterau. Y nod oedd 
adnabod ffactorau sy’n gwella ac yn hwyluso gwaith y rhanbarthau neu’n ei lesteirio. 
Nid ydym wedi ceisio arolygu eu gwaith mewn perthynas â phob un o’n safonau, ond 
yn hytrach rydym wedi canolbwyntio ar y meysydd hynny lle gwelwyd bod 
anawsterau yn ystod ein harolygiadau o’r rhanbarthau. Rydym yn cydnabod bod hyn 
yn golygu ein bod wedi canolbwyntio’n fwy ar feysydd i’w gwella nag ar gryfderau.  
Lle’r oedd angen, roeddem wedi ymestyn cwmpas ein harolygiad ymhellach na’r 
Gwasanaeth Carchardai a Phrawf i gynnwys rhai swyddogaethau sy’n gyfrifoldeb i’r 
Weinyddiaeth Gyfiawnder yn gyffredinol. Mae’r Gwasanaeth Carchardai a Phrawf yn 
asiantaeth weithredol i’r Weinyddiaeth Gyfiawnder ac mae ei swyddogaethau’n cael 
eu rheoli’n ganolog ar draws gwasanaethau carchardai a phrawf. Mae cynlluniau 
busnes a strategaethau’r Gwasanaeth Carchardai a Phrawf yn pennu cyfeiriad ac yn 
dal rhanbarthau’r GPC yn atebol. Fodd bynnag, rydym wedi dod i’r casgliad nad yw’r 
Gwasanaeth Carchardai a Phrawf yn darparu cymorth digonol ar gyfer 
gweithrediadau rhanbarthol y GPC mewn rhai materion allweddol.  
Nid yw’r buddion posibl o ganoli’r dull o ddelio â swyddogaethau fel rheoli 
cyfleusterau wedi cael eu gwireddu’n llawn, ac mae rhanbarthau wedi mynd ati i 
ddefnyddio ffyrdd i fynd o gwmpas problemau. Lle nad oedd yn bosibl gwneud 
hynny, mae cyfarwyddwyr rhanbarthol wedi profi rhwystredigaeth yn aml oherwydd 
nad ydynt yn gallu datrys materion, er mai nhw sy’n gyfrifol yn gyffredinol am 
berfformiad eu rhanbarth. 
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Mae’r meysydd problemus yn cynnwys: recriwtio a hyfforddi; prosesau adnoddau 
dynol; dadansoddi proffiliau o droseddwyr lleol ar gyfer comisiynu ymyriadau; a 
chynnal safleoedd y GPC. Mae staff y GPC yn dweud bod swyddogaethau canolog yn 
bell ac yn rhy fiwrocrataidd. 
Yn ystod ein blwyddyn gyntaf o arolygiadau rhanbarthol, gwnaethom fwy na 20 o 
argymhellion i’r Gwasanaeth Carchardai a Phrawf ac i’r Weinyddiaeth Gyfiawnder. 
Roedd nifer o’r rhain yn ymwneud â recriwtio a hyfforddi staff a’r gwaith cynnal 
anfoddhaol ar safleoedd y GPC.  
Ym mis Mai 2019, cyhoeddodd y llywodraeth gynlluniau ar gyfer uno’r dulliau o 
ddarparu gwasanaethau prawf. Ar yr adeg hon, pan fo newidiadau pwysig pellach yn 
yr arfaeth ar draws y gwasanaethau prawf, rydym yn gobeithio y bydd y 
canfyddiadau yn yr adroddiad hwn o gymorth wrth wneud y penderfyniadau 
strategol sydd eu hangen i weithredu’r newidiadau hyn. 

Arweinyddiaeth 
Mae Gwasanaeth Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi yn cwmpasu Cymru a Lloegr, ond 
mae gwahaniaethau pwysig yn y ffordd y mae’r sefydliad yn gweithio yn y ddwy 
wlad. Yn yr arolygiad hwn, rydym wedi edrych ar rai o’r gwahaniaethau hyn.  
Yng Nghymru, mae gwasanaethau carchardai a phrawf yn gyfrifoldeb i un 
cyfarwyddwr gweithredol yn y Gwasanaeth Carchardai a Phrawf. Mae’r gwasanaeth 
prawf yn cydweithio’n agos â sefydliadau eraill sy’n gweithio o fewn Cymru’n unig, yn 
cynnwys yr heddlu, y Cwmni Adsefydlu Cymunedol, Llywodraeth Cymru, 
gwasanaethau iechyd ac awdurdodau lleol. Mae’r rôl y mae Llywodraeth Cymru yn ei 
chyflawni drwy ddod â’r partïon hyn ynghyd yn sicrhau buddion sylweddol. Yn Lloegr, 
mae’r sefyllfa’n fwy cymhleth; mae ffiniau rhanbarthol y gwasanaeth carchardai a’r 
gwasanaeth prawf yn wahanol ac nid ydynt yn cyfateb i ffiniau rhanbarthau 
sefydliadau eraill ym mhob achos. Mae’r GPC yn Lloegr yn cynnwys chwe rhanbarth 
ac mae ganddo un cyfarwyddwr gweithredol. Mae tri chyfarwyddwr gweithredol yn y 
gwasanaeth carchardai yn Lloegr. O ganlyniad i hyn, mae gwahaniaeth amlwg yn y 
ffordd y mae’r gwasanaeth prawf yn ymwneud â chydweithwyr yn y gwasanaeth 
carchardai ac mewn sefydliadau allweddol eraill sy’n bartneriaid iddo.  
Mae’r gwahaniaeth yng ngraddfa’r gweithrediadau a’r strwythurau gwahanol yng 
Nghymru a Lloegr yn creu amgylcheddau gweithredu gwahanol iawn. Yng Nghymru, 
mae gwaith i amddiffyn y cyhoedd yn elwa o’r strwythur integredig yn y rhanbarth 
hwnnw a’i gysylltiadau ag asiantaethau eraill a mecanweithiau cenedlaethol, sy’n ei 
alluogi i weithio ar y cyd (e.e. byrddau diogelu oedolion a phlant). Mae deddfwriaeth 
Gymreig yn sail i’r datblygiadau hyn. 
Wrth ddechrau gweithredu diwygiadau’r llywodraeth o dan y rhaglen Gweddnewid 
Adsefydlu yn 2014, roedd y model gweithredu ar gyfer gwasanaethau prawf yn 
gwneud rôl a thasgau’r GPC yn eglur ond, ers hynny, nid yw nifer y staff yn 
rhanbarth Cymru o’r GPC nac yn yr un o ranbarthau’r GPC yn Lloegr wedi cyrraedd y 
niferoedd a gynigiwyd yn wreiddiol, yn enwedig ar gyfer graddau’r swyddogion 
prawf. Ni chyrhaeddwyd sefyllfa sefydlog erioed ac nid yw’r model wedi’i sefydlu’n 
llwyddiannus eto. 
Mae problemau ynglŷn â’r cyfathrebu ar draws y sefydliad cenedlaethol. Mae 
strategaeth gyfathrebu ganolog y Gwasanaeth Carchardai a Phrawf yn Lloegr yn 
canolbwyntio ar drosglwyddo negeseuon cenedlaethol i’r rhanbarthau, sydd wedyn 
yn hidlo’r negeseuon hyn i’w trosglwyddo i’w staff, gan ychwanegu negeseuon lleol. 
Ychydig o gysylltiadau effeithiol sydd rhwng y strategaeth genedlaethol a’r 
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strategaethau lleol. Mae staff mewn rhanbarthau yn dweud eu bod yn cael eu peledu 
â gwybodaeth. Yng Nghymru, ceir dull mwy cydweithredol lle mae arweinwyr uwch 
yn cydweithio â thîm cyfathrebu’r Gwasanaeth Carchardai a Phrawf i drosglwyddo 
negeseuon hanfodol i staff. 
Er bod staff a gyfwelwyd yn ein harolygiadau rhanbarthol yn deall gweledigaeth y 
GPC, mae staff gweithredol yn teimlo’n aml eu bod wedi’u datgysylltu oddi wrth y 
‘canol’. Yn eu golwg nhw, mae’r Gwasanaeth Carchardai a Phrawf yn sefydliad pell 
sy’n sefyll draw oddi wrth weithrediadau. Barn gyffredin yn y gwasanaeth prawf yw 
bod y gwasanaeth carchardai wedi cael sylw’n gynt wrth gyflawni nifer o’r 
swyddogaethau canolog, er enghraifft, recriwtio, dysgu a datblygu, a chynnal 
cyfleusterau. Er na chawsom dystiolaeth o hyn heblaw adroddiadau gan unigolion, 
mae’r farn hon yn cael effaith negyddol ar forâl staff y GPC. 
Yn Ionawr 2019, yn ystod ein harolygiadau rhanbarthol, ailstrwythurwyd 
arweinyddiaeth uwch y Gwasanaeth Carchardai a Phrawf a phenodwyd Cyfarwyddwr 
Cyffredinol dros y Gwasanaeth Prawf. O ganlyniad i’r ailstrwythuro hwn, mae llais y 
gwasanaeth prawf o fewn y Gwasanaeth Carchardai a Phrawf yn gryfach. Mae 
arweinwyr uwch yn y GPC wedi croesawu’r sylw cynyddol i’r gwasanaeth prawf.  
O dan y model prawf unedig, bydd 11 o ranbarthau yn Lloegr, felly bydd rhai o’r 
rhanbarthau mwyaf yn mynd yn llai a bydd ffiniau’r rhanbarthau’n fwy cyson â ffiniau 
sefydliadau eraill. Bydd y strwythur rheoli newydd yn y rhanbarthau yn cynnwys 
rolau arwain uwch, er enghraifft, Pennaeth Gweithrediadau, Pennaeth Gwasanaethau 
Corfforaethol a Phennaeth Integreiddio â’r Gymuned, Rheoli Contractau a 
Chomisiynu. Mae Cymru mewn lle da i allu uno gwasanaethau prawf cyn y 
rhanbarthau yn Lloegr.  

Staff 
Er bod recriwtio’n parhau, mae lefelau’r swyddi gwag yn uchel ym mhob rhan o’r 
GPC. Mae rhanbarthau’n dibynnu ar broses recriwtio genedlaethol y Gwasanaeth 
Carchardai a Phrawf. Cafwyd rhywfaint o gynnydd wrth gyrraedd targedau staffio, 
ond mae nifer mawr o swyddi gwag ar gyfer swyddogion prawf o hyd, yn enwedig yn 
yr ardaloedd agosaf i Lundain. Nid yw proffil y staff yn cyfateb i broffil y boblogaeth 
o droseddwyr; mae 70 y cant o’r staff prawf yn fenywod, tra bo 97 y cant o 
boblogaeth troseddwyr y GPC yn wrywod. Nid yw’r GPC yn denu digon o ddynion i’r 
proffesiwn. 
Mae lefel y llwyth gwaith yn afresymol o uchel, yn enwedig i swyddogion prawf. Ym 
mis Gorffennaf 2019, roedd mwy na 60 y cant o swyddogion prawf yn gweithio ar 
lefel uwch na 100 y cant ar yr offeryn mesur llwythi gwaith. Mae bron 30 y cant o 
swyddogion prawf yn delio â llwythi gwaith o fwy na 120 y cant. Nid yw offeryn 
mesur llwythi gwaith y GPC yn ddigon manwl i ddangos cymhlethdod llwythi 
achosion y GPC, gan fod nifer mawr o droseddwyr yn peri risg fawr o niwed i bobl 
eraill ac mae hyn yn cael ei waethygu gan nifer o ffactorau sy’n gysylltiedig â 
throseddu.  
Mae rhychwant rheoli’r uwch swyddogion prawf yn rhy eang. Mae hanner yr uwch 
swyddogion prawf a ymatebodd i’n harolwg yn goruchwylio rhwng 11 a 20 o staff. O 
ganlyniad i reoli gormod o staff a dal nifer mawr o gyfrifoldebau, nid yw staff yn cael 
digon o gymorth i ddarparu gwasanaeth o ansawdd da. Rydym yn nodi bod rôl yr 
uwch swyddog prawf yn cael ei hadolygu, ac rydym yn croesawu hyn. Nid yw’r canol 
yn monitro llwythi achosion y graddau staff eraill, fel staff gweinyddu a swyddogion 
cyswllt dioddefwyr. Yn ein harolygiadau rhanbarthol, cawsom fod nifer mawr o 
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swyddogion cyswllt dioddefwyr yn dal nifer mawr o achosion, 215 yr un ar 
gyfartaledd. 
Mae’r Uned Dysgu a Datblygu yn rhan o’r Gyfarwyddiaeth Berfformiad newydd yn y 
Gwasanaeth Carchardai a Phrawf ac mae’n gyfrifol am ddysgu a datblygu ar draws y 
gwasanaethau carchardai a phrawf. Mae tîm hyfforddi cenedlaethol y GPC yn rhan o 
Uned Dysgu a Datblygu y Gwasanaeth Carchardai a Phrawf. Mae’r tîm hwn yn gyfrifol 
am adnabod anghenion hyfforddi staff y GPC ar wahanol raddau, am gomisiynu 
pecynnau hyfforddi a darparu hyfforddiant sgiliau proffesiynol ar draws y GPC. Mae 
swyddogion gwasanaethau prawf yn gallu cael mynediad digonol at hyfforddiant y 
Cymhwyster Proffesiynol mewn Profiannaeth er mwyn ennill y cymhwyster gofynnol.  
Fodd bynnag, nid yw anghenion swyddogion prawf cymwysedig yn cael eu diwallu’n 
foddhaol. Mae angen mwy o gymorth ar staff sydd newydd gymhwyso er mwyn cael 
yr hyder a’r sgiliau sydd eu hangen i oruchwylio’r troseddwyr sy’n peri risg gymhleth 
a mawr o niwed sydd yng nghohort y GPC. Nid yw ansawdd yr hyfforddiant ar lefel 
briodol bob amser ar gyfer ymarferwyr prawf ac nid yw’r dull o ddarparu hyfforddiant 
yn briodol ym mhob achos. Mae staff prawf yn cael bod yr e-ddysgu yn rhy elfennol, 
bod rhai o’r lleoliadau hyfforddi yn rhy bell i rai staff deithio iddynt ac nid yw rhai 
staff yn cael eu rhyddhau i gwblhau hyfforddiant oherwydd llwythi gwaith mawr.  
Mae is-adrannau’n ategu’r ddarpariaeth o ddysgu a datblygu drwy greu eu canllawiau 
ymarfer eu hunain. Mae’r is-adran Ymarfer Prawf Effeithiol – a oedd yn rhan yn 
wreiddiol o strwythur y GPC ond sydd bellach yn dîm yn y gyfarwyddiaeth 
Perfformiad yn y Gwasanaeth Carchardai a Phrawf – yn cysylltu â’r rhanbarthau 
drwy’r timau Perfformiad ac Ansawdd rhanbarthol. Mae’r is-adran Ymarfer Prawf 
Effeithiol yn darparu canllawiau ymarfer, sesiynau briffio saith munud a fideos i 
dynnu sylw at feysydd ymarfer lle mae angen datblygu hyfforddiant neu ganllawiau. 
Er bod digwyddiadau hyfforddi a gweithdai wedi’u gwerthuso ar ôl eu darparu, nid 
oes mecanwaith ar gael i werthuso’r effaith y mae’r is-adran Ymarfer Prawf Effeithiol 
yn ei chael ar ymarfer.  

Gwasanaethau  
Mae gwybodaeth am y boblogaeth o droseddwyr a oruchwylir gan y GPC yn cael ei 
chasglu ar systemau cyfrifiadur cenedlaethol sydd ar gael i dimau dadansoddi’r 
Gwasanaeth Carchardai a Phrawf. Yn yr arolygiad hwn, cawsom ychydig o 
dystiolaeth bod y Gwasanaeth Carchardai a Phrawf yn galluogi rhanbarthau i ddeall 
proffil y defnyddwyr gwasanaethau yn eu hardal. Nid yw’r wybodaeth wedi bod ar 
gael ar yr adeg briodol i helpu’r rhanbarthau i wneud penderfyniadau ar gomisiynu. 
O ganlyniad i hyn, mae pob rhanbarth wedi sefydlu ei systemau ei hun i adnabod a 
rhoi sylw i anghenion cysylltiedig â throseddu. Collwyd cyfle yn hyn o beth.  
Nid yw’r gwasanaethau a gomisiynwyd gan gwmnïau adsefydlu cymunedol yn cael eu 
defnyddio’n llawn. Cymerwyd camau i ddelio â hyn ar lefel genedlaethol; er hynny, 
mae’n ymddangos bod y camau hyn yn ymwneud yn bennaf â sicrhau nad yw 
cwmnïau adsefydlu cymunedol o dan anfantais ariannol yn hytrach na rhoi sylw i’r 
diffyg cyfatebiaeth rhwng y cyflenwad a’r galw.  
I grynhoi, mae’n ymddangos mai ychydig o ddefnydd a wneir o wybodaeth sy’n cael 
ei dal yn ganolog am anghenion defnyddwyr gwasanaethau; am y ffordd y mae 
proffil y defnyddwyr gwasanaethau yn sbarduno penderfyniadau ar gomisiynu; am 
ansawdd y gwasanaethau a gomisiynwyd, neu hyd yn oed am y graddau y mae’r 
gwasanaethau hynny’n cael eu defnyddio. Yn ein barn ni, nid yw’r sefyllfa hon yn 
dderbyniol. 
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Rhaglenni wedi’u hachredu 
Yn y blynyddoedd diwethaf, mae’r defnydd o raglenni achrededig wedi lleihau’n 
sylweddol,1 ac wedi’i ddisodli i raddau helaeth gan ymyriadau sydd heb eu hachredu. 
Mae nifer yr argymhellion am atgyfeirio defnyddwyr gwasanaethau i raglenni 
achrededig wedi disgyn – ar wahân i’r rheini sy’n delio â throseddu rhywiol. Nid 
oeddem wedi gallu dod o hyd i strategaeth sy’n seiliedig ar dystiolaeth ac sy’n 
ymwneud â’r defnydd o raglenni wedi’u hachredu. 
Dechreuwyd ar ymarfer i ymchwilio i’r rhesymau dros y nifer anghymesur o isel o 
ddefnyddwyr gwasanaethau sy’n dilyn rhaglenni i droseddwyr ac sy’n ddu, Asiaidd ac 
o leiafrifoedd ethnig. Roedd yn galonogol gweld bod rhagor o hyfforddiant wedi’i 
ddarparu i staff, yn dilyn ein hadroddiad thematig Management and Supervision of 
Men Convicted of Sexual Offences2. 

Gwasanaethau i fenywod 
Mae’r Gwasanaeth Carchardai a Phrawf yn canolbwyntio’n strategol ar fenywod sy’n 
troseddu, ac mae wedi datblygu cynllun gwaith sy’n deillio o strategaeth y 
Weinyddiaeth Gyfiawnder a gyhoeddwyd ym Mehefin 2016.3 Mae arweinydd strategol 
ym mhob un o ranbarthau’r GPC yn hyrwyddo blaenoriaethau’r rhanbarth ar gyfer 
menywod. Mae’r Gwasanaeth Carchardai a Phrawf yng Nghymru wedi arwain ar fenter 
ar y cyd â Llywodraeth Cymru, ac mae wedi datblygu glasbrint ar droseddau gan 
fenywod i Gymru.4 Mae’r glasbrint yn ceisio rhoi sylw i anghenion menywod ar bob 
cam yn eu cysylltiad â’r system cyfiawnder troseddol, ac mae’n darparu dull 
cydgysylltiedig sy’n cydnabod anghenion rhywedd-benodol menywod, yn hyrwyddo 
llesiant cadarnhaol ac yn cefnogi canlyniadau hirdymor llwyddiannus i ostwng 
aildroseddu. Mae’r gwasanaethau sydd ar gael i fenywod drwy’r cerdyn cyfraddau 
(dewislen o wasanaethau a ddarperir gan y cwmnïau adsefydlu cymunedol) yn 
amrywio rhwng rhanbarthau, ac nid yw’r Gwasanaeth Carchardai a Phrawf yn 
gwerthuso’r gwaith a gyflawnir ar gyfer menywod. Nid yw’r ymgysylltu â throseddwyr 
benywaidd i adolygu a gwella’r gwasanaethau a ddarperir wedi cael ei ddatblygu’n 
ddigonol.  
Ar adeg ysgrifennu hyn, nid yw’r Gwasanaeth Carchardai a Phrawf eto wedi sicrhau 
mangre a gymeradwywyd ar gyfer menywod yng Nghymru na Llundain, fel yr 
argymhellwyd yn ein hadroddiad thematig yn 2017.5 Rydym yn deall bod negodiadau 
wedi dechrau i agor lle ar gyfer menywod yn Llundain erbyn diwedd 2019.6 
 
 

                                                 
1 Arolygiaeth Prawf Ei Mawrhydi. (2019). Report of the Chief Inspector of Probation. 
2 Arolygiaeth Prawf Ei Mawrhydi. (2019). Management and Supervision of Men Convicted of Sexual 
Offences. 
3 Y Weinyddiaeth Gyfiawnder. (2016). Female offender strategy. 
4 Y Weinyddiaeth Gyfiawnder a Llywodraeth Cymru. (2019). Glasbrint ar gyfer Troseddwyr Benywaidd. 
5 Arolygiaeth Prawf Ei Mawrhydi. (2017). Probation Hostels’ (Approved Premises) Contribution to Public 
Protection, Rehabilitation and Resettlement.  
6 R (on the application of Coll) V Secretary of State for Justice (Respondent) (2017) UKSC40. Roedd y 
dyfarniad hwn wedi canfod bod dosbarthiad presennol y mangreoedd a gymeradwywyd yn golygu bod 
gwahaniaethu anghyfreithlon ar sail rhyw yn digwydd yn erbyn menywod. 
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Gwasanaethau i ddioddefwyr 
Mae Uned Dioddefwyr y Gwasanaeth Carchardai a Phrawf yn helpu rhanbarthau i 
weithio’n fwy effeithiol gyda dioddefwyr sy’n dewis cymryd rhan yn y Cynllun Cyswllt 
Dioddefwyr. Ers Ebrill 2018, mae’r Bwrdd Parôl wedi darparu adolygiadau i 
ddioddefwyr i’w helpu i ddeall penderfyniadau, pan ofynnwyd amdanynt. Mae 
swyddogion cyswllt dioddefwyr yn y rhanbarthau wedi cael eu hyfforddi ar y broses 
parôl newydd. Cafodd rhai ohonynt eu recriwtio o’r pwll cyffredinol o swyddogion 
gwasanaethau prawf, ac rydym yn gofyn a ydynt yn addas o reidrwydd i gyflawni rôl 
arbenigol ac ymestynnol. Rydym hefyd yn gofyn a yw gradd y rôl hon yn gywir, o 
ystyried y cyfrifoldeb newydd dros ddarparu crynodebau o benderfyniadau parôl i 
ddioddefwyr.  

Gwasanaethau i lysoedd 
Mae’r Pennaeth Datblygu Ymarfer i Lysoedd, sy’n aelod o’r tîm Ymarfer Prawf 
Effeithiol, yn cydweithio ag arweinwyr uwch yn rhanbarth Cymru a phob rhanbarth 
yn Lloegr. Mae’r Gwasanaeth Carchardai a Phrawf yn ymwybodol bod dedfrydwyr 
wedi colli hyder yn y dull o ddarparu dedfrydau cymunedol. Mae’r is-adran Ymarfer 
Prawf Effeithiol wedi mabwysiadu strategaeth i roi sylw i hyn ar lefel genedlaethol a 
rhanbarthol. Cafwyd mentrau mewn rhai rhanbarthau (yn hytrach na strategaeth a 
bennwyd yn ganolog) i gynnwys staff cwmnïau adsefydlu cymunedol mewn nifer 
bach o dimau llys. Fodd bynnag, ychydig o dystiolaeth a welsom hyd yn hyn i 
ddangos bod ymgysylltu â’r llysoedd wedi gwneud dedfrydwyr yn fwy hyderus.  
Mae awduron adroddiadau cyn dedfrydu wedi cael budd o’r canllawiau ymarfer ar 
ddedfrydau byr o garchar. Mae’r canllawiau hyn wedi canolbwyntio ar y nifer 
anghymesur o droseddwyr benywaidd o gefndiroedd pobl dduon, Asiaidd a 
lleiafrifoedd ethnig ac o’r cohort o bobl 18–25 mlwydd oed sy’n cael dedfrydau byr o 
garchar.  
Rydym wedi nodi yn ein harolygiadau nad yw staff y GPC yn cael eu trin fel 
partneriaid proffesiynol bob amser yn y system llysoedd, er eu bod yn gwneud 
cyfraniad allweddol iddi. Mewn rhai achosion, nid oes ganddynt gyfleusterau digonol i 
gynnal cyfweliadau, nid ydynt yn cael mynediad at gyfleusterau hanfodol, ac yn aml 
maent yn gorfod defnyddio mynedfa ar wahân i staff eraill y llys. 

Gwybodaeth a chyfleusterau 
Dysgu gwersi o archwiliadau ac adolygiadau 
Mae mesurau perfformiad yn cael eu cynhyrchu ar lefel genedlaethol. Mae proses 
gan bob rhanbarth ar gyfer monitro, dadansoddi a gwella ei berfformiad. Mewn 
arolygiadau rhanbarthol, cawsom fod staff gweithredol yn deall sut mae eu gwaith yn 
cyfrannu at berfformiad eu tîm, yr uned gyflawni leol a’r rhanbarth. Caiff ansawdd yr 
ymarfer ei fonitro drwy offer datblygu ansawdd, prosesau sicrhau ansawdd a 
goruchwyliaeth gan reolwyr.  
Mae tîm Troseddu Difrifol Pellach y Gwasanaeth Carchardai a Phrawf wedi helpu 
rhanbarthau i weithredu’r fformat newydd ar gyfer adolygu troseddau difrifol pellach. 
Mae hefyd yn darparu’r swyddogaeth sicrhau ansawdd ar gyfer yr holl adroddiadau a 
gyflwynir gan y rhanbarthau. Nid oes strategaeth ysgrifenedig ganolog i sicrhau bod 
gwersi a ddysgwyd o adolygiadau o droseddau difrifol pellach ac o gwynion yn cael 
eu rhannu’n effeithiol ar draws y GPC. Rydym yn cymeradwyo’r dull o ddysgu gwersi 
o adolygiadau o droseddau difrifol pellach sydd wedi’i fabwysiadu gan GPC Cymru 
drwy ei fforymau arferion gorau. 
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Mae adolygiadau o droseddau difrifol pellach yn rhoi sylw i rôl a chyfrifoldeb y 
gwasanaeth prawf, ar gyfer goruchwylio yn y gymuned yn bennaf. Yn ein barn ni, 
mae cyfle yn hyn o beth i sicrhau dull o weithredu sy’n cwmpasu’r system gyfan, a 
fydd yn cynnwys adolygiad o’r gwaith a wneir yn y carchar ac wrth baratoi 
troseddwyr i’w rhyddhau, lle y bo’n briodol. 

Rheoli cyfleusterau a TGCh 
O ganlyniad i ddarparu gliniaduron a ffonau symudol, mae staff y GPC wedi gallu 
gweithio mewn ffordd fwy hyblyg. Yn ein harolygiadau rhanbarthol, cawsom nad 
oedd unrhyw anawsterau wrth ddatblygu’r seilwaith TGCh.  
Oherwydd y tanfuddsoddi yn adeiladau’r GPC, mae nifer mawr o staff yn gweithio 
mewn adeiladau sydd mewn cyflwr gwael. Cafwyd problemau ers amser maith gyda’r 
contract rheoli cyfleusterau sy’n cael ei lywio’n ganolog gan y Weinyddiaeth 
Gyfiawnder. Yn y flwyddyn ddiwethaf, dim ond 43 y cant o dasgau rheoli 
cyfleusterau a gwblhawyd o fewn y cyfnod darged o 10 diwrnod. 
Am na roddwyd digon o sylw i’r blaenoriaethau a chyfnodau ar gyfer datrys 
problemau sy’n ymwneud ag adeiladau’r GPC, mae tasgau sy’n hanfodol i fusnes 
wedi’u gadael heb eu cyflawni am gyfnod annerbyniol o hir. Roedd diffyg 
ymwybyddiaeth o ba mor bwysig yw hyn mewn perthynas ag ystad y gwasanaeth 
prawf, yn hytrach na’r gwasanaeth carchardai, lle ceir dealltwriaeth fwy parod o’r 
problemau a all godi am fod drws wedi’i dorri, er enghraifft.  
Rydym wedi tynnu sylw at y problemau hyn yn y rhan fwyaf o’n hadroddiadau. 
Rydym yn cydnabod bod y sefyllfa hon yn gwella, gan fod staff rheoli cyfleusterau 
wedi’u neilltuo bellach i’r gwasanaeth prawf a bod tasgau sydd heb eu cyflawni yn 
cael eu monitro’n well. Er hynny, mae’r amser a gymerir i ddatrys problemau mewn 
adeiladau yn annerbyniol o hir, ac mae angen rhoi blaenoriaeth i ddelio â’r nifer 
mawr o faterion iechyd a diogelwch sydd heb eu datrys o fewn yr ystad.  
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3. Argymhellion 

Rydym wedi gwneud 24 o argymhellion, ac os cânt eu gweithredu, byddant, yn ein 
barn ni, yn cael effaith gadarnhaol ar y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol yng 
Nghymru a Lloegr. 

Arweinyddiaeth – dylai Gwasanaeth Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi:  
1. sicrhau bod strwythur ac adnoddau priodol yn y gwasanaethau corfforaethol 

a bod ffocws ar ddeall a diwallu anghenion y GPC yn well  
2. dal darparwyr gwasanaethau corfforaethol yn atebol am y gwasanaethau y 

maent yn eu darparu i’r gwasanaeth prawf 
3. cynnal adolygiad i weld a oes modd datganoli agweddau ar gyflawni 

corfforaethol a rheoli cyfleusterau i’r rhanbarthau lle bydd hyn yn sicrhau bod 
gwasanaethau’n cael eu darparu’n well. 

Staff – dylai Gwasanaeth Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi: 
4. adolygu anghenion gweithlu’r GPC a recriwtio’r nifer o staff â sgiliau digonol 

sydd ei angen i gwrdd â’r galw presennol a’r galw a ragwelir  
5. adolygu ei ddull o recriwtio er mwyn rhoi gwell sylw i’r dangynrychiolaeth o 

bobl dduon, Asiaidd ac ethnig lleiafrifol ac o wrywod ymysg staff yn y 
gweithle 

6. sicrhau bod gwybodaeth a ddatgelwyd sy’n berthnasol i anghenion o ran 
amrywiaeth yn cael ei chasglu a’i rhannu’n briodol ar bob cam yn y broses 
gymhwyso ar gyfer swyddogion prawf  

7. sicrhau bod y wybodaeth reoli a gynhyrchir gan yr offeryn mesur llwythi 
gwaith yn fwy cywir a chynhwysfawr er mwyn helpu i wella gwasanaethau a 
dealltwriaeth staff, gan gynnwys cymhwyso’r offeryn at staff prawf 
gweithredol eraill 

8. adolygu rôl yr uwch swyddog prawf er mwyn sicrhau bod y llwyth gwaith yn 
ddichonol 

9. sicrhau bod adnoddau dysgu a datblygu yn cwrdd ag anghenion staff yn y 
GPC 

10. adnabod anghenion dysgu’r holl staff a darparu mynediad at ddysgu er mwyn 
sicrhau bod yr holl staff wedi’u hyfforddi’n ddigonol i gyflawni eu tasgau 

11. sicrhau defnydd effeithiol ac effeithlon o swyddogion gwasanaethau prawf  
12. casglu data yn well er mwyn dadansoddi’r dull o reoli perfformiad staff er 

mwyn cael gwell dealltwriaeth a rhoi sylw i dangynrychiolaeth 
13. adolygu rôl y swyddog datblygu ansawdd i sicrhau ei bod yn effeithiol ac 

wedi’i deall. 
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Gwasanaethau – dylai Gwasanaeth Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi: 

14. cael trosolwg strategol ar drefniadau comisiynu a sicrhau bod gwasanaethau 
sydd heb eu hachredu yn cyrraedd y safon ofynnol 

15. creu mwy o gyfleoedd i gael adborth gan ddefnyddwyr gwasanaethau 
16. adolygu gradd y swyddogion cyswllt dioddefwyr  
17. sicrhau bod Gwasanaeth Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi a Gwasanaeth 

Llysoedd a Thribiwnlysoedd Ei Mawrhydi yn sefydlu mynediad cyfartal at 
adeiladau a chyfleusterau llys i staff y GPC. 

Gwybodaeth a chyfleusterau – dylai Gwasanaeth Carchardai a Phrawf Ei 
Mawrhydi: 

18. datblygu strategaeth ar gyfer lledaenu’r gwersi a ddysgwyd o adolygiadau o 
droseddau difrifol pellach 

19. asesu’r cyfle i fabwysiadu dull o weithredu sy’n cynnwys y system gyfan ar 
gyfer adolygu troseddau difrifol pellach a fydd yn cwmpasu gwaith a wneir yn 
y carchar ac wrth baratoi i ryddhau troseddwyr, mewn achosion perthnasol 

20. rhoi canllawiau clir ar gofnodi a dosbarthu cwynion am y GPC er mwyn 
sicrhau ymarfer cyson a helpu i wella gwasanaethau 

21. sicrhau bod data a gwersi a ddysgwyd o gwynion am y GPC yn cael eu 
casglu’n rheolaidd, eu dadansoddi a’u rhannu â rhanbarthau. 

Gwybodaeth a chyfleusterau – dylai’r Weinyddiaeth Gyfiawnder: 
22. rhoi strategaeth ar waith i wrthdroi’r tanfuddsoddi yn ystad y GPC, gan nodi 

costau ac amserlenni 
23. sicrhau blaenoriaeth i amddiffyn y cyhoedd yn y broses ar gyfer adolygu 

archebion am waith yn y contract rheoli cyfleusterau 
24. datblygu a gweithredu proses uwchgyfeirio syml mewn perthynas â’r contract 

rheoli cyfleusterau, a monitro perfformiad ar bob cam er mwyn helpu i 
ddarparu gwasanaethau’n well a sicrhau bod gwaith atgyweirio yn cael ei 
wneud at y safon ofynnol ac o fewn cyfnod derbyniol. 
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4. Cefndir 

Rôl Arolygiaeth Prawf Ei Mawrhydi 
Arolygiaeth Prawf Ei Mawrhydi yw arolygydd annibynnol y gwasanaethau troseddau 
ieuenctid a phrawf yng Nghymru a Lloegr. Rydym yn darparu sicrwydd ar 
effeithiolrwydd gwaith gydag oedolion a phlant sydd wedi troseddu er mwyn 
gweithredu gorchmynion y llys, gostwng aildroseddu, amddiffyn y cyhoedd a diogelu 
pobl sy’n agored i niwed. Rydym yn arolygu’r gwasanaethau hyn ac yn cyhoeddi 
adroddiadau arolygu. Byddwn yn tynnu sylw at arferion da a gwael ac yn defnyddio 
ein data a’n gwybodaeth i hyrwyddo gwasanaethau o ansawdd da. Rydym yn 
annibynnol ar lywodraeth, ac rydym yn mynegi barn yn annibynnol. 

Safonau Arolygiaeth Prawf Ei Mawrhydi 
Mae’r safonau rydym yn eu cymhwyso wrth arolygu wedi cael eu seilio ar fodelau a 
fframweithiau sefydledig, sydd wedi’u hategu gan dystiolaeth, gwersi a ddysgwyd a 
phrofiad. Pwrpas y safonau hyn yw sbarduno gwelliannau yn ansawdd y gwaith gyda 
phobl sydd wedi troseddu.  

Rôl gwasanaethau prawf 
Mae mwy na 250,000 o oedolion yn cael eu goruchwylio gan wasanaethau prawf bob 
blwyddyn. Mae gwasanaethau prawf yn goruchwylio unigolion sy’n cyflawni 
gorchmynion cymunedol, yn darparu gwasanaethau ailsefydlu i droseddwyr (cyn eu 
rhyddhau) ac yn goruchwylio’r holl unigolion sydd wedi’u rhyddhau o’r carchar, am 
12 mis o leiaf.  
Er mwyn amddiffyn y cyhoedd, bydd staff prawf yn asesu ac yn rheoli’r risgiau y mae 
troseddwyr yn eu peri i’r gymuned. Maent yn helpu i adsefydlu’r unigolion hyn drwy 
ddelio â phroblemau fel camddefnyddio cyffuriau ac alcohol a diffyg cyflogaeth neu 
dai, gyda’r bwriad o leihau troseddu. Byddant yn monitro unigolion i weld a ydynt yn 
cydymffurfio â gofynion y llys, er mwyn sicrhau eu bod yn cyflawni eu dedfryd. Os 
bydd troseddwyr yn methu â chydymffurfio, bydd staff prawf yn hysbysu’r llys am 
hyn fel arfer neu’n gwneud cais am eu galw’n ôl i’r carchar. 



Arolygiad o’r swyddogaethau canolog sy’n cynnal y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol 18 

Siart o strwythur sefydliadol Gwasanaeth Carchardai a Phrawf Ei 
Mawrhydi 
 

 
 
Mae Gwasanaeth Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi yn asiantaeth weithredol a noddir 
gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder. Mae’r GPC, sy’n rhan o’r Gwasanaeth Carchardai a 
Phrawf, wedi’i rannu’n saith rhanbarth: un yng Nghymru a chwech yn Lloegr. 
Darperir gwasanaethau’n fewnol, ar wahân i’r rheini a gomisiynir gan gwmnïau 
adsefydlu cymunedol. Fel sefydliad cenedlaethol, mae gan y GPC brosesau a 
chanllawiau safonol ar bolisïau ac ymarfer. 
Yn dilyn adolygiad o strwythur rheoli’r Gwasanaeth Carchardai a Phrawf ym mis Medi 
2018, penderfynwyd creu swydd newydd Cyfarwyddwr Cyffredinol y Gwasanaeth 
Prawf, sy’n adrodd i Brif Weithredwr y Gwasanaeth Carchardai a Phrawf. Mae pedwar 
Cyfarwyddwr Gweithredol y GPC yn adrodd i Gyfarwyddwr Cyffredinol y Gwasanaeth 
Prawf: Cyfarwyddwr Gweithredol y Gwasanaeth Carchardai a Phrawf yng Nghymru, y 
Prif Swyddog Prawf a’r Cyfarwyddwr Gweithredol dros Fenywod a Dioddefwyr yn 
Lloegr, y Cyfarwyddwr Gweithredol dros Ymyriadau Cymunedol a’r Cyfarwyddwr 
Gweithredol dros Ddiwygio Prawf.  
Sefydlwyd is-adran Ymarfer Prawf Effeithiol y GPC yn 2017. Mae pedair prif 
swyddogaeth gan yr is-adran: rheoli perfformiad a gwybodaeth; ansawdd ac 
effeithiolrwydd; sgiliau proffesiynol a chydnabyddiaeth; a datblygu ymarfer. Bellach 
mae’r is-adran Ymarfer Prawf Effeithiol yn gyfrifoldeb i Gyfarwyddwr Gweithredol 
Perfformiad y Gwasanaeth Carchardai a Phrawf, sydd y tu allan i strwythur y GPC. 
Mae hyn yn cynnig cyfle i fabwysiadu dull system gyfan o gynorthwyo’r gwasanaeth 
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carchardai a’r gwasanaeth prawf, a hefyd i ddarparu cymorth canolog i’r Prif 
Weithredwr newydd.  
Mae Cyfarwyddiaeth Ystadau’r Weinyddiaeth Gyfiawnder yn gyfrifol am holl 
adeiladau’r Weinyddiaeth Gyfiawnder, gan gynnwys y rheini sy’n cael eu meddiannu 
gan y GPC, ac am weinyddu’r contract rheoli cyfleusterau. Y Weinyddiaeth 
Gyfiawnder sy’n dal y gyllideb ar gyfer gwella adeiladau. Mae is-adran Strategaeth 
Busnes a Newid y Gwasanaeth Carchardai a Phrawf yn gyfrifol am gynghori a 
chyfathrebu’n uniongyrchol â Chyfarwyddiaeth Ystadau’r Weinyddiaeth Gyfiawnder ar 
ran y GPC. Mae hyn yn cynnwys uwchgyfeirio unrhyw bryderon neu waith sydd heb 
ei gyflawni ar gyfer adeiladau ac o dan y contract rheoli cyfleusterau. Mae 
trefniadau’r contract wedi rhedeg ers Ionawr 2018. Byddant yn rhedeg am bum 
mlynedd, ac mae dewis i’w hymestyn am ddwy flynedd wedyn os bydd 
Cyfarwyddiaeth Ystadau’r Weinyddiaeth Gyfiawnder yn ystyried bod hynny’n briodol. 
Yn rhan o’r arolygiad hwn, rydym wedi ceisio deall pam nad yw’r broses rheoli 
cyfleusterau a weithredir gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder ar ran y GPC yn cyflawni ei 
phwrpas a pha broblemau sylfaenol sy’n cyfrannu at y tanberfformiad hwn.  

Darparu gwasanaethau prawf yn y dyfodol 
Ym mis Gorffennaf 2018, ymgynghorodd y llywodraeth ar ffyrdd i ddarparu 
gwasanaethau prawf yn y dyfodol yn y ddogfen Cryfhau’r gwasanaeth prawf, 
meithrin hyder. Roedd yn amlinellu cynigion ar gyfer gwella gwasanaethau prawf a 
rhoi trefniadau newydd ar waith, yn dilyn y penderfyniad i derfynu contractau 
cwmnïau adsefydlu cymunedol ar ddechrau 2020. 
Mae’r problemau y mae’r gwasanaethau prawf wedi’u hwynebu ers cyhoeddi 
Gweddnewid Adsefydlu yn rhai cyfarwydd, a chafwyd adroddiadau cynhwysfawr 
arnynt.789 Ym mis Mai 2019, cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Gwladol dros Gyfiawnder 
fod y llywodraeth yn bwriadu uno’r ddarpariaeth gwasanaethau prawf. Ar yr un pryd, 
cyhoeddwyd ymateb y llywodraeth i’r ymgynghoriad. Yn y dyfodol, y GPC fydd yn 
gyfrifol am reoli’r holl droseddwyr, boed y risg o niwed i bobl eraill yn fach, ganolig 
neu fawr. Bydd sefydliadau yn y sectorau preifat a gwirfoddol yn darparu ymyriadau 
a gwasanaethau adsefydlu, fel gwaith heb dâl, rhaglenni wedi’u hachredu (ac eithrio 
rhaglenni i’r unigolion hynny sydd wedi cyflawni troseddau rhywiol, a fydd yn cael eu 
darparu o hyd gan y GPC) ac ymyriadau eraill ar gyfer ailsefydlu ac adsefydlu.  
Bydd y model newydd yn cynnwys 11 rhanbarth GPC yn Lloegr ac un yng Nghymru. 
Yn Lloegr, bydd pob rhanbarth yn cael ei oruchwylio gan Gyfarwyddwr Prawf 
Rhanbarthol, a fydd yn darparu arweinyddiaeth strategol ac a fydd yn gyfrifol am 
ddarparu a chomisiynu gwasanaethau prawf yn gyffredinol. Mae Cyfarwyddwr 
Gweithredol y Gwasanaeth Carchardai a Phrawf yng Nghymru yn gyfrifol am yr holl 
wasanaethau prawf a charchardai yng Nghymru, ac ni fydd hyn yn newid. Bwriedir 
mabwysiadu’r model unedig yn Lloegr yn 2021 ac yng Nghymru ar ddiwedd 2019. 

                                                 
7 Y Swyddfa Archwilio Genedlaethol. (2019). Transforming Rehabilitation: Progress review. [Ar-lein] Ar 
gael yn https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2019/02/Transforming-Rehabilitation-Progress-
review.pdf. (Cyrchwyd 6/12/19) 
8 Y Pwyllgor Dethol ar Gyfiawnder. (2019). Transforming Rehabilitation: Follow-up. [Ar-lein] Ar gael yn 
https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmjust/2526/2526.pdf. (Cyrchwyd 6/12/19) 
9 Arolygiaeth Prawf Ei Mawrhydi. (2019). Report by Chief Inspector of Probation. [Ar-lein] Ar gael yn 
https://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmiprobation/wp-content/uploads/sites/5/2019/03/HMI-
Probation-Chief-Inspectors-Report.pdf. (Cyrchwyd 6/12/19) 

https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2019/02/Transforming-Rehabilitation-Progress-review.pdf
https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2019/02/Transforming-Rehabilitation-Progress-review.pdf
https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmjust/2526/2526.pdf
https://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmiprobation/wp-content/uploads/sites/5/2019/03/HMI-Probation-Chief-Inspectors-Report.pdf
https://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmiprobation/wp-content/uploads/sites/5/2019/03/HMI-Probation-Chief-Inspectors-Report.pdf
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Mae Cyfarwyddwr Cyffredinol y Gwasanaeth Prawf wedi gosod tair blaenoriaeth 
strategol ar gyfer model prawf y dyfodol.  

• Rheoli’r newid mewn ffordd sy’n sicrhau bod y gwasanaeth prawf yn 
gynaliadwy ar ôl diwedd contractau presennol y cwmnïau adsefydlu 
cymunedol drwy ddarparu model newydd gan reoli risg yn effeithiol. 

• Darparu cydnabyddiaeth broffesiynol – “i adfer ein balchder yn ein gwaith” – 
drwy gydnabod sgiliau a phroffesiynoldeb y gweithlu prawf drwy gofrestru, 
hyfforddi a fframwaith perfformiad.  

• Cynyddu dylanwad y GPC drwy gydweithio â’r system gyfiawnder ac eraill fel 
y bydd y gwasanaeth prawf yn gallu darparu proses effeithiol ar gyfer rheoli 
ac adsefydlu troseddwyr o’r dechrau i’r diwedd yn ogystal â chyflawni 
blaenoriaeth gweinidogion ar gyfer diwygio dedfrydu.  

Mae’n hollbwysig ymgysylltu â staff ar y newidiadau; y bwriad yw cyflwyno newid 
drwy gydweithio â staff yn hytrach na’i orfodi. 
Ym mis Mehefin 2019, cyhoeddodd y Gwasanaeth Carchardai a Phrawf y ddogfen 
The proposed future model for probation: a draft operating blueprint. Mae’r ddogfen 
hon yn darparu mwy o fanylion am y model ar gyfer darparu gwasanaethau prawf yn 
y dyfodol. 
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5. Crynodeb o sgoriau’r arolygiadau rhanbarthol  

Mae’r siart isod yn dangos y sgoriau o arolygiadau’r Arolygiaeth Prawf o ranbarthau’r 
GPC rhwng Gorffennaf 2018 a Mai 2019 ar gyfer y safon cyflawni sefydliadol. 
Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein gwefan.10 
 

Tabl 1: Sgoriau ar gyfer Maes 1 cyflawni sefydliadol 
 
 Da 
 
 Angen gwella 
 

 Arweinyddiaeth Staff Gwasanaethau 
Gwybodaeth 
a 
chyfleusterau 

De-orllewin 
Canol De 
Lloegr 

    

Canolbarth 
Lloegr 

    

Gogledd-
orllewin 
Lloegr 

    

Cymru     

Llundain     

Gogledd-
ddwyrain 
Lloegr 

    

De-ddwyrain 
a Dwyrain 
Lloegr 

    

 

                                                 
10 www.justiceinspectorates.gov.uk/hmiprobation. 
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Y prif ganfyddiadau o’r arolygiad o swyddogaethau canolog sy’n cynnal y 
gwasanaeth prawf cenedlaethol. 

6. Safon cyflawni sefydliadol – canfyddiadau am 
arweinyddiaeth  

Yn yr adran hon, edrychwn ar y graddau y mae’r Gwasanaeth Carchardai a Phrawf 
yn cefnogi arweinyddiaeth ranbarthol ac yn rhoi’r gallu i ddarparu gwasanaeth 
personol, ymatebol o ansawdd da i’r holl ddefnyddwyr gwasanaethau. Roedd 
arolygwyr wedi gwneud ymholiadau am y canlynol: strwythur sefydliadol; parhad 
busnes; model gweithredu; a chyfathrebu.  
Arweinyddiaeth oedd yr unig safon yn ein harolygiadau rhanbarthol lle’r oedd pob 
rhanbarth wedi cael sgôr ‘Da’. Ar ôl Gweddnewid Adsefydlu, roedd strwythur 
sefydliadol y GPC yn cynnig her sylweddol i gyfarwyddwyr prawf rhanbarthol.  
Cyfunwyd 35 o Ymddiriedolaethau Prawf blaenorol, â’u gwahanol bolisïau a 
phrosesau, i greu saith rhanbarth mawr (gweler y map o’r rhanbarthau yn Atodiad 
2). Er gwaethaf yr heriau hyn, cawsom fod timau arwain yn canolbwyntio ar 
ddarparu gwasanaeth o ansawdd da. 

Arweinyddiaeth genedlaethol 
Ceir fframwaith llywodraethu cenedlaethol effeithiol, gyda llinellau atebolrwydd clir 
rhwng arweinwyr uwch y GPC a’r Gwasanaeth Carchardai a Phrawf. Mae 
gweledigaeth a strategaeth y Gwasanaeth Carchardai a Phrawf wedi’u nodi yng 
nghynllun busnes strategol y GPC  
Mae’r Prif Swyddog Prawf a’r Cyfarwyddwr Gweithredol dros Fenywod yn darparu 
arweinyddiaeth genedlaethol weladwy i grŵp staff y GPC, drwy fwletinau, 
ymweliadau â swyddfeydd a thelegynadledda. Yn ystod ein harolygiadau, cawsom 
fod staff yn deall gweledigaeth y sefydliad ac, er gwaethaf y problemau adnabyddus 
yn dilyn Gweddnewid Adsefydlu, mae’r rhan fwyaf o staff yn ymroddedig o hyd i’r 
system prawf. 
Er hynny, roedd nifer o staff wedi dweud bod diffyg cyswllt â chanol y Gwasanaeth 
Carchardai a Phrawf ac roeddent yn ansicr am y gwahanol swyddogaethau a 
chyfrifoldebau. Mae canoli gwahanol swyddogaethau wedi cael effaith ar y lefel leol. 
Gwelwyd yn aml mai hyn oedd yn achosi anawsterau lleol. Er enghraifft, nid oes 
timau hyfforddi neu ddesgiau cymorth penodol gan y GPC bellach i ddelio ag 
adnoddau dynol neu TGCh ar lefel leol neu ranbarthol. Roedd staff yn gweld y 
Gwasanaeth Carchardai a Phrawf yn sefydliad pell, biwrocrataidd nad yw’n deall yr 
anawsterau y mae staff gweithredol yn eu hwynebu o ddydd i ddydd. Roeddent 
hefyd yn edrych ar y GPC fel perthynas tlawd yn y system cyfiawnder troseddol, ac 
er gwaethaf – neu efallai oherwydd – anawsterau adnabyddus yn y system 
carchardai, mae staff prawf yn teimlo’n aml mai nhw yw’r perthynas tlawd yn y 
Gwasanaeth Carchardai a Phrawf. 

Cyfathrebu 
Cyfrifoldeb i gyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cyfathrebu a Gwybodaeth y 
weinyddiaeth yw cyfathrebu ar draws y Weinyddiaeth Gyfiawnder. Mae’r tîm yn 
gyfrifol am gyfathrebu mewnol ac allanol ar gyfer tua 44,000 o staff yn y 
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Gwasanaeth Carchardai a Phrawf, mewn 106 o garchardai, mwy na 400 o 
swyddfeydd prawf a nifer o adeiladau pencadlys y Gwasanaeth Carchardai a Phrawf.  
Mae’r tîm yn cyfathrebu bob dydd â rhanbarthau’r GPC drwy’r fewnrwyd, bob 
pythefnos drwy newyddion y GPC a phob wythnos drwy’r Bwletin Arweinwyr Uwch. 
Mae’n cynnal telegynadleddau ar gyfer arweinwyr cyfathrebu ar draws y 
Weinyddiaeth Gyfiawnder. Mae’r tîm cyfathrebu canolog yn gyfrifol hefyd am gefnogi 
mentrau cenedlaethol, er enghraifft, hysbysebu swyddi gwag er mwyn recriwtio, 
cynhyrchu taflenni i ddefnyddwyr gwasanaethau, a rhedeg ymgyrchoedd. Un 
enghraifft yw ‘Mis diogelu plant’ a oedd â’r amcan o gynyddu nifer yr atgyfeiriadau i 
wasanaethau gofal cymdeithasol plant a hybu ymwybyddiaeth ymysg staff rheoli 
troseddwyr o’r ffordd gywir i gofnodi atgyfeiriadau. Cafwyd canlyniad cadarnhaol i’r 
ymgyrch hon, gan fod cynnydd o 216 y cant yn nifer yr atgyfeiriadau a gwblhawyd –
o 42 o atgyfeiriadau cyn yr ymgyrch i 133 o atgyfeiriadau wedyn.  
Nid yw strategaeth gyfathrebu’r Gwasanaeth Carchardai a Phrawf yn hyrwyddo dull 
cyson neu gydgysylltiedig o weithredu ar lefel ranbarthol. Cawsom nad oedd yr holl 
ranbarthau’n glir ynghylch beth allent ddisgwyl ei gael gan y canol, na’r graddau 
roeddent yn gallu rheoli a darparu adnoddau ar gyfer eu cyfathrebu eu hunain. Nid 
oedd arweinydd uwch ym mhob rhanbarth yn gyfrifol am gyfathrebu mewnol. Ni 
chytunwyd ar lefel genedlaethol ar strategaeth ar gyfer cyfathrebu â staff.  
Mae adran ar gyfer pob rhanbarth ar fewnrwyd y GPC yn ogystal ag EQuiP, briffiadau 
i dimau a negeseuon e-bost. Gan na chytunwyd ar lefel genedlaethol ar egwyddorion 
ar gyfer cyfathrebu â staff, dywedodd nifer o ymarferwyr wrthym eu bod yn cael eu 
boddi gan gyfathrebiadau, pob un ohonynt yn cael ei ystyried yn bwysig. Roeddem 
yn falch o nodi bod y cynllun cyfathrebu ar gyfer 2018/2019 yn cynnwys prosiect ar 
gyfer adolygu’r dulliau cyfathrebu sydd ar waith yn y GPC. Mae’r cynllun hefyd yn 
cynnwys mwy o gydweithio â’r GPC i greu diwylliant o gyfathrebu clir a chryno i 
leihau dyblygu a dibyniaeth ar yr e-bost. 

Arweinyddiaeth – Gwasanaeth Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi yng 
Nghymru 
Mae Gwasanaeth Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi yng Nghymru yn cael ei arwain 
gan Gyfarwyddwr Gweithredol. Mae’r strwythur atebolrwydd yn gyffelyb i hwnnw yn 
Lloegr, ond mae’r trefniadau ar gyfer monitro perfformiad gwasanaethau carchardai 
a phrawf wedi’u cyfuno. Mae hyn yn galluogi gwasanaethau carchardai a phrawf i 
rannu gwybodaeth. Mae’r dull integredig o ddarparu gwasanaethau yn golygu bod 
modd i’r Gwasanaeth Carchardai a Phrawf yng Nghymru weithio ar draws y gymuned 
a’r ddalfa.  
Mae’r Gwasanaeth Carchardai a Phrawf yng Nghymru yn cynnwys pum Uned 
Gyflawni Leol sy’n gwasanaethu 22 o awdurdodau lleol. Mae ffiniau ardaloedd y 
sefydliad yn cyfateb i’r rheini ar gyfer Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru. Amlinellir 
y nodau strategol yng nghynllun busnes blynyddol y Gwasanaeth Carchardai a 
Phrawf yng Nghymru, ac fe’u cyflawnir drwy’r model gweithredu. Mae’r cynllun yn 
cynnwys blaenoriaethau cenedlaethol, bwriadau comisiynu a blaenoriaethau lleol. 
Mae’r strwythur rheoli, y broses a’r cynlluniau cyflawni yn glir, ac mae proses ar gyfer 
tracio ac adolygu cynnydd.  
Ystyriaeth bwysig yw bod y strwythur yng Nghymru yn hwyluso ymdeimlad o 
hunaniaeth gyffredin ymysg staff. Mae’r cysyniad o ‘Dîm Cymru’ yn berthnasol iawn 
yn hyn o beth. Mae’r gwasanaeth prawf yng Nghymru yn gweithredu ar sail Cymru 
gyfan er 2010, ac yn ystod y cyfnod hwnnw mae’r sefydliad wedi meithrin 



Arolygiad o’r swyddogaethau canolog sy’n cynnal y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol 24 

hunaniaeth gydlynus i’w staff. Mae’r trefniadau rheoli’n galluogi’r Gwasanaeth 
Carchardai a Phrawf yng Nghymru i elwa o fod yn rhan o’r corff cyfan.  
Mae tîm cyfathrebu integredig yn llywio’r cyfathrebu â staff, gyda chymorth y 
swyddogaeth genedlaethol. Mabwysiadwyd strategaeth gynhwysfawr ar gyfer 
ymgysylltu a chyfathrebu â staff ac mae nifer o fforymau’n rhoi cyfle i staff gwrdd â 
rheolwyr canol ac uwch ac i ddarparu adborth iddynt am gyflawni gweithrediadau. Mae 
cysylltiadau da â’r Unedau Cyflawni Lleol ac mae dulliau cyfathrebu clir yn sicrhau bod 
negeseuon perthnasol yn cael eu trosglwyddo i staff ac eraill am faterion cenedlaethol 
a materion sy’n ymwneud yn benodol â Chymru. Yn ein harolygiad rhanbarthol yng 
Nghymru, cawsom wybod gan reolwyr timau fod arweinwyr yn rhoi eglurhad ynghylch 
cyfeiriad y sefydliad ac roedd bron pob un o’r swyddogion cyfrifol a gyfwelwyd yng 
Nghymru wedi dweud bod y rhanbarth yn rhoi blaenoriaeth i sicrhau ansawdd da. Mae 
staff yn deall y model gweithredu ac maent yn fawr eu parch tuag at arweinwyr. 
Mae partneriaethau cadarn rhwng y GPC ac asiantaethau eraill yn gymorth wrth 
ddarparu gwasanaethau. Mae Llywodraeth Cymru yn ei gwneud yn ofynnol i 
asiantaethau gydweithio i ymateb i anghenion cymunedau Cymru. Mae Bwrdd 
Cyfiawnder Troseddol Cymru Gyfan yn gosod fframwaith strategol i ostwng 
aildroseddu. Mae’r ‘Fframwaith i Gefnogi Newid Positif ar gyfer y Rheini sydd mewn 
Risg o Droseddu yng Nghymru’ yn pennu saith llwybr, pob un â’i arweinydd strategol. 
Mae proffil uchel gan y Gwasanaeth Carchardai a Phrawf a’r Cwmni Adsefydlu 
Cymunedol yng Nghymru yn y gwaith hwn. Ymhlith y datblygiadau pwysig, mae’r 
glasbrint ieuenctid a’r glasbrint menywod. Mae gweinidogion Llywodraeth Cymru 
wedi cymeradwyo’r dulliau gweithredu hyn fel rhai a fydd yn gweithio i fenywod a 
phlant yng Nghymru. 
Drwy’r dull Cymru gyfan, mae tîm y Gwasanaeth Carchardai a Phrawf yn gallu 
cynllunio ar y cyd ag eraill mewn ffordd gydlynol. Mae darparwyr gwasanaethau 
prawf yng Nghymru yn cydweithio â’r pedwar Comisiynydd Heddlu a Throseddu yng 
Nghymru. Yn ogystal â hyn, mae’r Gwasanaeth Carchardai a Phrawf yn gweithio 
drwy grŵp Strategaeth Cyfiawnder yng Nghymru i ddod â chydweithwyr uwch 
ynghyd ym meysydd polisi a gweithredu o Lywodraeth Cymru, y Weinyddiaeth 
Gyfiawnder a Gwasanaeth Erlyn y Goron. Mae hwn yn fforwm trafod effeithiol lle 
mae’r Gwasanaeth Carchardai a Phrawf yng Nghymru wedi gallu cydweithio’n 
effeithiol ar faterion polisi yng Nghymru. Mae hyn wedi gwella’r gallu i gyfnewid 
gwybodaeth â’r heddlu ac wedi arwain at ddulliau o gydweithio ar droseddu 
cyfundrefnol ac ar gyflawni Rheoli Integredig Troseddwyr Cymru.  
Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 hefyd yn ei gwneud yn 
ofynnol bod y dull o ddarparu gwasanaethau’r Gwasanaeth Carchardai a Phrawf yn 
gysylltiedig â chyd-destun Cymru gyfan. Ffactor hanfodol yw bod strwythur y 
Gwasanaeth Carchardai a Phrawf yng Nghymru yn galluogi staff y gwasanaeth ar 
bob lefel yn y sefydliad i ymgysylltu â phartneriaid a rhanddeiliaid allweddol. Gyda’i 
gilydd, gallant weithio ar sail y nodau sy’n gyffredin i nifer o asiantaethau a 
chydweithio i gwrdd ag anghenion cymunedau Cymru. 
Yn gyffredinol, mae’r Gwasanaeth Carchardai a Phrawf mewn sefyllfa gref i allu 
arwain a rheoli wrth ddarparu gwasanaethau yng Nghymru. Bydd hyn yn hwyluso’r 
broses o uno gweithrediadau’r GPC a’r Cwmni Adsefydlu Cymunedol.  

Y dyfodol 
O ystyried yr heriau sy’n codi wrth reoli’r rhanbarthau mawr presennol, rydym yn 
ystyried mai peth cadarnhaol yw bod y cynlluniau ar gyfer y model prawf unedig yn 
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cynnwys 11 o ranbarthau llai yn Lloegr ac un rhanbarth yng Nghymru. Yng Nghymru, 
bydd rôl y Cyfarwyddwr Gweithredol dros wasanaethau carchardai a phrawf yn 
parhau. Yn ogystal â hyn, bydd strwythur rheoli rhanbarthol newydd yn cynnwys 
pennaeth newydd ar weithrediadau’r GPC. Bydd deiliad y swydd hon yn gyfrifol am 
gyflawni gweithrediadau ym mhob rhanbarth, a bydd yn atebol i’r cyfarwyddwr prawf 
rhanbarthol ac yn arfer cyfrifoldeb rheoli llinell dros benaethiaid yr Unedau Cyflawni 
Lleol. Bydd y swydd hon yn darparu cymorth ychwanegol i’r cyfarwyddwr rhanbarthol 
yn ogystal â phenaethiaid yr Unedau Cyflawni Lleol. 
Credwn fod manteision sylweddol yn gysylltiedig â’r model yng Nghymru. Mae’r ffaith 
bod ffiniau ardaloedd y gwasanaeth carchardai a’r gwasanaeth prawf yn cyfateb, a 
bod y trefniadau llywodraethu wedi’u cyfuno, yn creu nifer o fuddion, ac mae lefel y 
cyfrifoldeb a ddatganolwyd wedi caniatáu darparu gwasanaeth sy’n cael ei lywio ar 
lefel leol i fwy o raddau, nad yw’n cael ei lesteirio cymaint gan yr hyn sy’n gallu 
ymddangos yn berthynas ddryslyd ac aneglur rhwng y rhanbarthau â’r ‘canol’. Drwy 
gydweithio’n agosach, bydd y gwasanaeth carchardai a’r gwasanaeth prawf, ac eraill, 
yn gallu bod yn fwy effeithlon ac yn fwy effeithiol.  
 



Arolygiad o’r swyddogaethau canolog sy’n cynnal y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol 26 

7. Safon cyflawni sefydliadol – canfyddiadau am 
staff  

Yn yr adran hon, edrychir ar y graddau y mae staff y sefydliad wedi’u grymuso i 
ddarparu gwasanaeth personol, ymatebol o ansawdd da i’r holl ddefnyddwyr 
gwasanaethau. Roedd arolygwyr wedi gwneud ymholiadau ynghylch: recriwtio; 
llwythi gwaith; goruchwylio staff; rheoli perfformiad gwael; staff sy’n ceisio’r 
Cymhwyster Proffesiynol mewn Profiannaeth; swyddogion sydd newydd gymhwyso; 
a swyddogion datblygu ansawdd. Roeddem hefyd wedi cynnal arolwg electronig o 
reolwyr canol band 5.  
Yn ein harolygiadau rhanbarthol, rhoddwyd sgôr ‘Angen gwella’ am ein safonau ar 
gyfer staff.  

Prinder staff ar lefel genedlaethol – y cefndir 
Cawsom fod prinder staff yn holl ranbarthau’r GPC. Roedd y prinder yn ddifrifol iawn 
ar raddfa’r swyddogion prawf. Mae nifer y staff sydd mewn swyddi yn llai na’r targed 
er 2015; ar yr un pryd, mae llwyth achosion y GPC wedi cynyddu. Ar adeg cyflwyno 
Gweddnewid Adsefydlu, nodwyd proffil staffio rhanbarthol yn rhan o’r model 
gweithredu. Cafwyd bod y proffil hwn yn anghywir, yn rhannol am fod nifer achosion 
y GPC wedi bod yn fwy na’r disgwyl.  
Mae’r siart ganlynol yn dangos tueddiadau wrth recriwtio swyddogion prawf dros 
amser. 
Ffigur 2: Niferoedd swyddogion prawf y GPC Mawrth 2015 – Mawrth 2019 

 
 
Yn ogystal â hyn, mae’r broblem wedi’i dwysáu gan anawsterau wrth recriwtio ar 
lefel genedlaethol, sy’n arbennig o ddwys mewn rhai ardaloedd, yn enwedig y rheini 
sy’n agos i Lundain. Cafodd hyfforddiant swyddogion prawf ei rewi am gyfnod a 
chafwyd bwlch o ganlyniad i hynny yn llif y swyddogion newydd gymhwyso; felly 
mae prinder neilltuol ar raddfa’r swyddogion prawf.  
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Cynllunio’r gweithlu 
Ar lefel genedlaethol, mae cynllun staffio’r GPC wedi’i adolygu i adlewyrchu’r newid 
yn y llwyth gwaith. Mae’r cynllun wedi’i seilio ar gostio gweithgareddau, y model 
haenu a’r targed ar gyfer gweithlu’r dyfodol. Mae’r offeryn cynllunio gweithlu yn 
cynnwys rhai sy’n symud ac yn gadael ac mae’n rhagfynegi’r cyfnod a gymerir i lenwi 
bylchau, er enghraifft drwy recriwtio swyddogion prawf dan hyfforddiant.  
Nid yw’r anawsterau wrth gynllunio’r gweithlu a gafwyd ers cyflwyno Gweddnewid 
Adsefydlu wedi cael eu datrys yn llawn, ac mae hyn yn peri risg i’r model prawf 
unedig yn y dyfodol. Er enghraifft, mae’r prinder swyddogion prawf a gofnodwyd 
mewn cwmnïau adsefydlu cymunedol wedi newid yn ddiweddar o 40+ i 500. Nid yw’r 
data am anghenion staffio’r rhanbarthau yn ddigon cywir, ac mae’r Gwasanaeth 
Carchardai a Phrawf wedi cydnabod bod hyn yn “waith sy’n parhau ac nid yw cystal 
ag y dylai fod”.  

Recriwtio 
Mae’r Gwasanaeth Carchardai a Phrawf wedi gwneud rhywfaint o gynnydd wrth 
recriwtio’r niferoedd staff sydd eu hangen, ond nid yw prosesau recriwtio 
cenedlaethol yn cwrdd â’r anghenion lleol bob amser. Mae modd i ranbarthau gynnal 
ymgyrchoedd lleol i recriwtio swyddogion prawf cymwysedig, ond dim ond yn unol 
â’r gofynion staffio sydd wedi’u pennu yn rhagolwg staffio’r pwyllgor cenedlaethol ar 
gynllunio’r gweithlu. 
Mae’r sefyllfa o ran Swyddogion Gwasanaethau Prawf yn fwy cadarnhaol, fel y gwelir 
isod, ac mae nifer y swyddi gwag ar draws y GPC yn fach. 

Ffigur 3: Niferoedd y swyddogion gwasanaethau prawf Mawrth 2015 
– 2019 

 

Cafwyd oedi hir wrth fetio dechreuwyr newydd, felly collwyd rhai ymgeiswyr 
llwyddiannus sydd wedi dod o hyd i waith mewn mannau eraill wrth aros am eu 
dyddiad cychwyn. Mae’r amser a gymerir i gwblhau prosesau fetio wedi gwella’n 
ddiweddar. Yn Ebrill 2018, roedd 694 o swyddi gwag ar gyfer swyddogion prawf yn y 
GPC. Roedd y nifer mwyaf o swyddi gwag yn rhanbarth De-ddwyrain a Dwyrain 
Lloegr (102). Ym mis Mehefin 2019, roedd ffigurau’n dangos bod 3,319 o 
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swyddogion prawf mewn swyddi yn y GPC o’i gymharu â’r angen am 3,934 – bwlch o 
615 yn nifer y swyddi gwag i swyddogion prawf. 
Er mwyn ymateb i’r prinder swyddogion prawf yn y tymor hir, mae rhanbarthau’n 
recriwtio niferoedd mawr o swyddogion prawf dan hyfforddiant. Ym mis Mehefin 
2019, roedd 614 o dan hyfforddiant, sef y cohort disgwyliedig mewn blwyddyn lawn. 
Mae Cyfarwyddwr Cyffredinol y Gwasanaeth Prawf wedi cymeradwyo’r bwriad i 
recriwtio 400 o swyddogion prawf dan hyfforddiant i’w secondio i gwmnïau adsefydlu 
cymunedol, er mwyn sicrhau bod gwasanaethau’n cael eu darparu’n ddi-dor cyn 
gweithredu’r model unedig. Mae angen cwblhau rhagor o waith i sicrhau cywirdeb y 
data am swyddi gwag a ddefnyddir i gynllunio’r model prawf unedig. 
Penodir swyddogion prawf dan hyfforddiant i swyddfeydd lleol lle mae swyddi gwag, 
er ei bod yn bosibl na fydd swyddi gwag yn y swyddfa o’u dewis erbyn iddynt 
gwblhau eu hyfforddiant. Ar ôl cymhwyso, mae’n bosibl na fydd nifer bach o 
swyddogion newydd gymhwyso yn dymuno symud i swyddfa arall – a allai fod yn 
eithaf pell oddi wrthynt – a byddant yn aros yn eu swydd fel swyddog gwasanaethau 
prawf. Mae hyn yn gostus i’r GPC, gan nad yw’r buddsoddiad ariannol mewn 
hyfforddiant yn dod ag elw mewn achosion o’r fath. Mae hefyd yn amharu ar y gallu i 
lenwi swyddi gwag mewn rhai o’r Unedau Cyflawni Lleol lle mae’r angen mwyaf am 
swyddogion newydd gymhwyso. Nid yw taliadau grymoedd y farchnad ar gyfer De-
ddwyrain Lloegr a De-orllewin Canol De Lloegr yn denu digon o staff i weithio yn yr 
ardaloedd hyn lle mae nifer mawr o swyddi gwag.  
I grynhoi, nid yw prosesau recriwtio canolog yn ymateb yn ddigonol i anghenion 
lleol. Er bod cynnydd wedi’i wneud wrth recriwtio swyddogion prawf dan 
hyfforddiant, bydd yn cymryd cryn amser i lenwi bylchau o ran sgiliau a phrofiad yn 
ddigonol.  

Amrywiaeth y gweithlu 
Nid yw gweithlu’r GPC yn ddigon amrywiol. Menywod gwyn yw’r rhan fwyaf o’r 
swyddogion prawf a gafodd eu recriwtio o’r newydd, a menywod gwyn yw 70 y cant 
o’r proffil staff presennol. Nid yw staff o gefndiroedd pobl dduon, Asiaidd ac ethnig 
lleiafrifol wedi’u cynrychioli’n ddigonol ar lefel y rheolwyr uwch. Ehangwyd y meini 
prawf ar gyfer ceisio’r Cymhwyster Proffesiynol mewn Profiannaeth, ac mae hyn wedi 
denu mwy o geisiadau gan fenywod o gefndiroedd amrywiol. Mae tîm bach wedi’i 
recriwtio yn y Gwasanaeth Carchardai a Phrawf i helpu i gynyddu nifer y staff o blith 
pobl dduon, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig ar bob lefel yn y Gwasanaeth, yn enwedig 
ar lefel yr arweinwyr uwch. Mae timau adnoddau dynol y Gwasanaeth wedi 
defnyddio Facebook a mentrau recriwtio lleol fel ymweliadau ag ysgolion i geisio 
denu ceisiadau o gefndiroedd mwy amrywiol. Er gwaethaf yr ymdrechion hyn, nid yw 
digon o ddynion yn cael eu denu i’r gweithlu. Felly, nid yw proffil y gweithlu yn 
cyfateb i broffil y bobl sy’n cael eu goruchwylio.  

Rheoli llwythi gwaith 
Defnyddir yr offeryn mesur llwythi gwaith (OMLlG) cenedlaethol ar draws y GPC i 
fesur llwythi gwaith y rheini sy’n goruchwylio troseddwyr. Mae’r offeryn hwn yn 
mesur llwythi gwaith unigolion, timau a rhanbarthau ar sail Fframwaith Manylebu, 
Meincnodi a Chostio a gytunwyd ar lefel genedlaethol. Bydd achosion yn cael eu 
dosbarthu o ran math, cymhlethdod a haen.  
Gwelsom mai ychydig o ffydd sydd gan staff yng ngallu’r OMLlG i adlewyrchu’n gywir 
pa mor brysur ydynt. Dangosir bod rhai staff yn gweithio ar lefel uwch o lawer na’r 
capasiti o 100 y cant, er nad yw’r OMLlG yn mesur yr holl dasgau y maent yn eu 
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cyflawni. Mae cyfarwyddiaeth y BSC yn adrodd bod llwyth gwaith o hyd at 120 y cant 
yn dderbyniol, gan fod lefel y galw yn amrywio rhwng achosion mewn haenau tebyg. 
Fodd bynnag, mae rhai swyddogion cyfrifol wedi dehongli bod hyn yn golygu mai 
“120 y cant yw’r 100 y cant newydd”.  
Yn ystod yr arolygiad hwn, roedd y GPC wedi cydnabod nad yw rhai sefyllfaoedd, fel 
achosion lle ceir gweithio ar y cyd, yn cael eu hadlewyrchu’n gywir gan yr OMLlG, ac 
nad yw’r OMLlG yn ymateb yn ddigonol i’r cymhlethdod a’r galwadau amrywiol yn 
llwythi gwaith y GPC. Gwelir nad yw’r OMLlG yn darparu’n ddigonol ar gyfer yr 
agweddau cymhleth ar reoli troseddwyr benywaidd. Ychydig o gyfle sydd i gyflwyno 
newidiadau yn yr OMLlG oherwydd ystyriaethau cyllidebol a chyfyngiadau’r broses 
Hysbysiad Newid. Mae’r OMLlG yn gweithredu’n well ar ôl ei drosglwyddo i’r 
contractwr preifat Kainos. Er enghraifft, mae Kainos wedi creu dangosfwrdd misol 
sy’n rhoi darlun amser real i reolwyr perfformiad ac ansawdd o ddosbarthiad y llwyth 
gwaith.  
Yn ein barn ni, mae llwythi gwaith nifer o swyddogion prawf yn annerbyniol o fawr. 
Yn ein harolygiadau rhanbarthol, dim ond 46 y cant o swyddogion prawf a 
ddywedodd fod eu llwythi gwaith yn hylaw, o’i gymharu ag 87 y cant o swyddogion 
gwasanaethau prawf ac 83 y cant o swyddogion prawf dan hyfforddiant. Mae hyn yn 
gyson â’r ffigurau a ddarparwyd gan y Gwasanaeth Carchardai a Phrawf ar gyfer 04 
Gorffennaf 2019, pryd roedd llwythi gwaith 63 y cant (1,600) o’r 2,547 o swyddogion 
prawf yn fwy na 100 y cant ar yr OMLlG. Mae dadansoddiad pellach yn dangos bod 
llwythi gwaith 47 y cant (1,189) ohonynt yn fwy na 110 y cant, bod llwythi gwaith 29 
y cant (743) ohonynt yn fwy na 120 y cant a bod llwythi gwaith 17.43 y cant (444) 
ohonynt yn fwy na 130 y cant.  
Mae model gweithredu’r GPC yn cynnwys ‘cymorth rheoli achosion’ ar gyfer 
swyddogion prawf, lle mae nifer o dasgau penodol yn cael eu cyflawni gan 
swyddogion ar raddau perthnasol eraill er mwyn goruchwylio troseddwyr yn well. 
Recriwtiwyd nifer mawr o swyddogion gwasanaethau prawf i gyflawni tasgau a oedd 
yn helpu mewn achosion a oedd o dan ofal swyddogion prawf, yn cynnwys gwaith 
penodol a nodwyd yng nghynllun y ddedfryd a gweithgareddau fel atgyfeirio mewn 
achosion mwy cymhleth.  
Roedd disgwyl y byddai cymorth rheoli achosion yn ysgafnhau’r llwyth gwaith i ryw 
raddau ar gyfer swyddogion prawf. Fodd bynnag, nid yw dosbarthiad y gwaith rhwng 
swyddogion prawf a swyddogion gwasanaethau prawf wedi dod yn ddigon gwastad. 
Mae data yr OMLlG yn awgrymu bod llwythi gwaith swyddogion gwasanaethau prawf 
yn llai beichus o lawer, ac mai dim ond 10 y cant (75) ohonynt sydd â llwyth gwaith 
o fwy na 100 y cant, mai 5 y cant (39) sydd â llwyth gwaith o fwy na 110 y cant, mai 
3 y cant (22) sydd â llwyth gwaith o fwy na 120 y cant ac mai 1.71 y cant (13) sydd 
â llwyth gwaith o fwy na 130 y cant.  
Mae rhanbarthau’n rhydd i benderfynu a fyddant yn defnyddio ‘cymorth rheoli 
achosion’, ac nid yw’n cael ei ddefnyddio yn y ffordd fwyaf effeithiol. Ar ben hynny, 
mae swyddogion gwasanaethau prawf wedi’i chael yn anodd sicrhau’r hyfforddiant 
perthnasol i reoli achosion o fath penodol. Felly, nid oes digon o gymorth ar gael i 
ysgafnhau llwythi gwaith lle y bo angen.  
Mae llwythi gwaith y swyddogion prawf dan hyfforddiant yn cael eu monitro gan 
reolwyr hyfforddiant rhanbarthol a thiwtoriaid aseswyr ymarfer. Mae llwythi gwaith 
swyddogion newydd gymhwyso yn cael eu rheoli gan y rhanbarthau a’u monitro gan 
dîm y BSC. Mae llwythi gwaith swyddogion newydd gymhwyso yn cael eu gwarchod; 
er hynny, oherwydd pwysau lleol, bydd gofyn yn aml iddynt gymryd mwy o achosion 
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nag a fwriadwyd. Oherwydd hyn, nid yw swyddogion newydd gymhwyso yn gallu 
rheoli rhai o’r achosion cymhleth mewn ffordd briodol, ar ôl eu dyrannu iddynt, 
oherwydd diffyg sgiliau a phrofiad.  
I grynhoi, mae prinder swyddogion prawf yn broblem fawr o hyd i’r GPC, ac ni ellir 
datrys hyn yn derfynol drwy ‘symud gwaith o gwmpas’ o fewn terfynau’r adnoddau 
sydd ar gael. Nes bydd y prinder hwn yn cael ei ddatrys, bydd gormod o swyddogion 
prawf yn rheoli llwythi achosion mawr sy’n cynnwys unigolion heriol, heb gael 
hyfforddiant na goruchwyliaeth ddigonol. Mae’r sefyllfa hon yn tanseilio’r ymrwymiad 
a’r ymroddiad gwirioneddol sydd gan staff a rheolwyr lleol.  

Swyddi arbenigol 
Mae penodi staff prawf cymwysedig i swyddi arbenigol, fel tiwtor aseswr ymarfer, 
swyddog datblygu ansawdd, neu hwylusydd dysgu a datblygu, yn gallu arwain at 
lwythi achosion trymach i’r rheini sy’n parhau’n swyddogion cyfrifol. Mae’n briodol 
bod rheolwyr lleol yn dymuno lleoli staff medrus yn y rolau hyn, i roi cyfle iddynt 
ddatblygu ac i gynorthwyo ymarferwyr llai profiadol. Er hynny, wrth dynnu’r staff hyn 
o’r rheng flaen, bydd y pwysau ar staff eraill yn parhau. Ni fydd neb ar ei ennill 
mewn sefyllfa o’r fath ac ni chaiff hyn ei ddatrys nes bydd prinder yr ymarferwyr 
prawf yn lleihau.  
Nid yw llwythi gwaith y graddau staff eraill yn cael eu monitro’n ddigonol gan y 
Gwasanaeth Carchardai a Phrawf. Y cymarebau sydd wedi’u gosod ar hyn o bryd yw 
un gweinyddwr achos band 2 am bob pedwar swyddog cyfrifol ac un rheolwr busnes 
am bob pennaeth Uned Gyflawni Leol. Mae llwythi gwaith staff derbynfeydd a 
gweinyddwyr Trefniadau Amlasiantaethol ar gyfer Amddiffyn y Cyhoedd (MAPPA) yn 
cael eu hadolygu, a rhoddir ystyriaeth yr un pryd i effaith y canolfannau gorfodi 
rhanbarthol, tîm o weinyddwyr mewn man canolog sy’n rheoli’r prosesau gorfodi dros 
y rhanbarth cyfan. 
Mewn perthynas â llysoedd, mae lefelau’r staffio a llwythi achosion yn rhy uchel i roi’r 
gallu i ddarparu gwasanaeth o ansawdd da i’r holl ddefnyddwyr gwasanaethau. Mae 
staff yn cael eu dyrannu i lysoedd lleol yn unol â’r model Adnoddau Staff Llysoedd 
Manwl (DCSR). Nid yw’r model hwn yn rhoi sylw digonol i anghenion cymhleth y 
llysoedd lleol, er enghraifft yr angen i’r GPC gynnal presenoldeb digonol mewn 
llysoedd, er mwyn cynhyrchu adroddiadau cyn dedfrydu neu ymateb i’r galw 
amdanynt. 
Nid oedd yr offeryn mesur llwythi gwaith wedi’i fwriadu i gofnodi llwythi gwaith y 
swyddogion cyswllt dioddefwyr. Yn ein harolygiadau rhanbarthol, cawsom fod nifer o 
swyddogion cyswllt dioddefwyr yn gofalu am nifer mawr iawn o achosion, sef 215 o 
achosion gweithredol ac anweithredol ar gyfartaledd. Mae gwaith yn cael ei ddyrannu 
i swyddogion cyswllt dioddefwyr ar sail yr offeryn System Rheoli Cyswllt Dioddefwyr 
a goruchwyliaeth gan reolwyr. 

Swydd uwch swyddogion prawf 
Mae rhychwant swydd yr uwch swyddogion prawf yn peri pryder. Maent yn delio 
fwyfwy â materion cymhleth sy’n ymwneud â staffio ac adnoddau dynol, ac mae rhai 
ohonynt yn teimlo nad ydynt yn alluog i’w trafod. Mae hyn yn golygu hefyd fod llai o 
amser ar gael ganddynt i ddarparu goruchwyliaeth broffesiynol effeithiol dros waith 
mewn achosion penodol. Dywedodd y rhan fwyaf ohonynt wrthym nad oes ganddynt 
ddigon o amser i oruchwylio holl aelodau eu timau at y safon y maent yn ei dymuno, 
a phan fyddant yn goruchwylio fod y pwyslais yn aml ar ddelio â maint y gwaith yn 
hytrach na gwella ansawdd. 
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Yn ystod yr arolygiad cenedlaethol hwn, roeddem wedi cynnal arolwg o reolwyr band 
5, y mwyafrif ohonynt yn uwch swyddogion prawf mewn Unedau Cyflawni Lleol. 
Cawsom ymatebion hefyd gan uwch swyddogion prawf mewn llysoedd ac unedau 
cyswllt dioddefwyr a chan reolwyr busnes. Dim ond 30 y cant o’r rheolwyr a atebodd 
a ddywedodd eu bod yn cael digon o gymorth wrth ddelio â recriwtio, rheoli 
presenoldeb, llesiant staff, cwynion cyflogaeth, a phrosesau disgyblu ac ymddeol. 
Cawsom fod y grŵp hwn yn gymharol ddibrofiad; dim ond 15 y cant o reolwyr a fu 
yn eu swydd bresennol am fwy na 10 mlynedd. Roedd y mwyafrif – 75 y cant – wedi 
bod yn eu swydd am lai na phum mlynedd, ac roedd 29 y cant wedi bod yn eu 
swydd am lai nag un flwyddyn. Fel y nodwyd uchod, roedd nifer ohonynt heb gael yr 
hyfforddiant yr oedd arnynt ei angen i symud i swydd reoli. 
Roedd eu hamser yn cael ei rannu rhwng monitro gwaith achosion, goruchwylio 
staff, cyrraedd targedau perfformiad, rheoli’r tîm ac ymgysylltu â rhanddeiliaid. 
Dywedodd ychydig mwy na hanner y rheolwyr eu bod yn treulio llai na 20 y cant o’u 
hamser yn monitro gwaith achosion. O ystyried rhychwant eu rôl, a’u diffyg profiad 
cymharol, nid oeddem yn synnu bod 68 y cant ohonynt wedi dweud nad oeddent 
byth neu’n anaml yn gallu cyflawni eu tasgau o fewn oriau eu contract. Ar 
gyfartaledd, roedd y grŵp hwn yn gweithio pum awr yr wythnos yn fwy na’r oriau ar 
eu contract. 
Roeddem wedi gofyn i reolwyr am eu barn am sgiliau eu timau: teimlai 69 y cant fod 
sgiliau digonol gan eu staff i weithio gyda’r rheini a gyflawnodd droseddau rhywiol; 
teimlai 72 y cant eu bod yn gymwys i weithio gyda chyflawnwyr cam-drin domestig; 
a theimlai 77 y cant eu bod yn gymwys i weithio gyda menywod sydd wedi troseddu. 
Dywedodd rheolwyr y byddent yn hoffi treulio mwy o amser yn canolbwyntio ar 
helpu staff i wella eu sgiliau. 
Roedd rheolwyr yn teimlo’n llai hyderus yng ngallu eu staff mewn meysydd eraill, a 
dim ond 63 y cant oedd yn credu bod eu staff yn fedrus wrth asesu ac ymateb i’r 
rheini sydd ag anghenion amrywiol, fel unigolion o gefndiroedd pobl dduon, Asiaidd a 
lleiafrifoedd ethnig a’r rheini sydd â phroblemau iechyd meddwl.  
Roedd rheolwyr canol yn teimlo’n gadarnhaol at ei gilydd ynghylch amlder yr 
oruchwyliaeth rheoli llinell y maent yn ei chael gan eu rheolwyr: dywedodd 72 y cant 
eu bod yn cael goruchwyliaeth rheoli llinell bob chwarter o leiaf ond yn llai nag 
unwaith y mis. Roedd yn dda gweld bod 77 y cant yn teimlo bod sylw priodol yn cael 
ei roi i’w llesiant.  
Roedd rhai sylwadau’n dangos eu rhwystredigaeth â sefyllfa’r GPC a’u swydd nhw fel 
rheolwyr: 
“Ni yw’r perthynas tlawd yn y system cyfiawnder troseddol. Mae gennym dargedau 
anymarferol, llwythi achosion rhy fawr a dim digon o staff”. 
 
“Rwyf yn falch o weithio i’r GPC. Gwaetha’r modd, ers cyflwyno Gweddnewid 
Adsefydlu mae rhai pethau wedi dirywio, fel cymorth ar gyfer adnoddau dynol a TG. 
Hefyd mae un haen o reolwyr wedi’i dileu felly mae uwch swyddogion prawf yn 
cymryd mwy a mwy o gyfrifoldeb ond heb gael eu codi i radd uwch. Gall y gwaith 
achosi rhwystredigaeth ar adegau ond mae hyn oherwydd y sefydliad ac nid yn 
gymaint oherwydd y gwaith ei hun. Ar lefel leol, mae’r cymorth rwyf yn ei gael gan fy 
rheolwr yn rhagorol”. 
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Er gwaethaf yr heriau a’r rhwystredigaethau, roedd y rhan fwyaf ohonynt yn 
mwynhau eu swyddi o hyd. Mae’r sylw hwn yn nodweddiadol o lawer:  
“Rwyf yn mwynhau gweithio gyda’r tîm a’m cydweithwyr yn fawr iawn. Maen nhw’n 
weithwyr proffesiynol ymroddedig sy’n gweithio’n galed i wneud gwahaniaeth ac i 
reoli’r troseddwyr mwyaf peryglus ac amddiffyn y cyhoedd. Rwyf yn mwynhau 
gwneud gwahaniaeth fel hyn a chynorthwyo fy nghydweithwyr”. 

Mae ein harolwg yn cadarnhau’r canfyddiadau yn ein harolygiadau rhanbarthol. Mae 
rheolwyr band 5 yn haen rheoli yn y canol sy’n cael ei gwasgu, yn cael eu llethu’n 
aml gan eu dyletswyddau ac yn galw am ddatblygu mwy ffurfiol. Mae’r Gwasanaeth 
Carchardai a Phrawf wedi cydnabod hyn a bydd o ddiddordeb i ni weld canlyniad yr 
adolygiad o swydd yr uwch swyddog prawf. 
Mae model gweithredu’r GPC wedi’i seilio ar y disgwyliad y bydd uwch swyddogion 
prawf yn goruchwylio 10 o aelodau staff cyfwerth ag amser llawn. Gan fod nifer 
mawr o swyddogion prawf yn gweithio’n rhan-amser bellach, gall 10 o staff cyfwerth 
ag amser llawn olygu hyd at 20 o aelodau tîm. Roedd hanner y rheolwyr a holwyd yn 
dweud eu bod yn goruchwylio rhwng 11 a 20 o aelodau staff, rhai ohonynt yn delio â 
mwy o lawer na’r 10 gweithiwr uniongyrchol sydd wedi’u hargymell. Yn aml, bydd 
uwch swyddogion prawf yn rheoli’r unigolion hyn ar draws nifer o leoliadau swyddfa, 
yn ogystal â chydgysylltu â nifer o wahanol bartneriaid lleol. Felly mae ansawdd yr 
oruchwyliaeth dros staff yn amrywio o dan y model goruchwylio presennol. Felly, nid 
yw nifer mawr o swyddogion cyfrifol y rheng flaen yn cael cymorth digonol i 
ddatblygu ymarfer rheoli achosion o ansawdd da. Er hynny, cawsom fod 84 y cant o’r 
swyddogion cyfrifol a gyfwelwyd gennym wedi dweud bod goruchwyliaeth rheoli 
llinell, pan oeddent yn ei chael, yn gwella ansawdd eu gwaith ac yn eu helpu i’w 
gynnal. Er i ni gael ein sicrhau bod rheolwyr ar gael i’w staff a bod nifer mawr 
ohonynt yn arfer polisi ‘drws agored’, roedd amlder yr oruchwyliaeth ffurfiol yn 
amrywio.  
Mae swyddogion prawf dan hyfforddiant yn cael cymorth gwell. Mae’r trefniadau 
goruchwylio yn amrywio rhwng rhanbarthau: mae rhai ohonynt yn cael eu rheoli gan 
uwch swyddog prawf arbenigol a rhai ohonynt yn gallu cysylltu ag uwch swyddog 
prawf penodol. Mae tiwtoriaid aseswyr ymarfer hefyd yn darparu cymorth ym mhob 
swyddfa. Oherwydd y gallu i gysylltu â rheolwyr sy’n uwch swyddogion prawf a’r 
ddarpariaeth gan diwtoriaid aseswyr ymarfer, mae swyddogion prawf dan 
hyfforddiant yn cael lefel addas o gymorth i’w helpu i gwblhau eu hyfforddiant.  
Nid yw’r hyfforddiant i uwch swyddogion prawf yn rhoi digon o allu iddynt addasu i 
swydd newydd. Mae rhai rheolwyr newydd yn ei chael yn anodd addasu o ysgrifennu 
asesiadau o droseddwyr at sicrhau ansawdd yr asesiadau hynny. Mae rhai rheolwyr 
wedi dilyn y cwrs cyntaf i reolwyr llinell, sydd ar gael i reolwyr newydd yn y 
Gwasanaeth Carchardai a Phrawf. Fodd bynnag, er iddynt ddweud ei fod o gymorth 
iddynt, nid yw’n ymwneud â’r GPC yn benodol. Mae arolwg diweddar o anghenion 
dysgu a datblygu wedi dangos bod ar reolwyr angen hyfforddiant mewn cadeirio 
cyfarfodydd, adolygu achosion troseddwyr a gafodd ddedfryd oes, adnoddau dynol a 
chomisiynu.  
Nid oes digon o hyfforddiant i reolwyr canol ar brosesau adnoddau dynol, ac roedd 
nifer yn teimlo nad oedd ganddynt sgiliau a gwybodaeth mewn meysydd allweddol, 
er enghraifft rheoli absenoldeb. Nid yw darparu hyfforddiant recriwtio i reolwyr canol 
yn rhan o rôl Partneriaid Busnes Adnoddau Dynol; mae cymorth a chyfarwyddyd ar 
gael ar-lein. O ganlyniad i hyn, mae rheolwyr canol “yn dysgu am brosesau recriwtio 
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gan reolwr profiadol”, ac mae hyn o ganlyniad yn digwydd “ad hoc”. Oherwydd hyn, 
mae nifer o reolwyr canol yn ei chael yn anodd gweithredu prosesau adnoddau dynol 
safonol. Nid yw rhai uwch swyddogion prawf sydd newydd eu penodi yn cael digon o 
gymorth i reoli eu llwyth gwaith yn hyderus. 
Rydym yn nodi bod cyfrifoldebau rheolwyr llinell yn cael eu hadolygu er mwyn gallu 
cael trosolwg gwell ar ansawdd y gwaith rheoli achosion. Mae’n fuddiol bod yr 
adolygiad hwn yn cynnwys y gymhareb rhwng staff rheng flaen ac uwch swyddogion 
prawf, yn ogystal â gwledigrwydd a’r effaith o reoli dysgwyr profiannaeth.  
Mae’n fuddiol bod yr Is-adran Ymarfer Prawf Effeithiol wedi datblygu fframwaith 
goruchwylio newydd, sy’n pennu amlder a chynnwys yr oruchwyliaeth sy’n ofynnol. 
Mae’r fframwaith yn cynnwys arsylwi uniongyrchol ar waith swyddogion cyfrifol, 
trafod myfyriol ac adolygu perfformiad. Dechreuwyd hyfforddi uwch swyddogion 
prawf ar y fframwaith newydd ar gyfer goruchwylio effeithiol yn Ionawr 2019, a 
gweithredwyd y fframwaith ar 01 Ebrill 2019. Mae 53 y cant o uwch swyddogion 
prawf wedi’u hyfforddi hyd yn hyn, er nad yw dilyn yr hyfforddiant tri diwrnod yn 
rhagamod ar gyfer gweithredu’r fframwaith. Mae’r canllawiau a ddarparwyd drwy’r 
fframwaith hwn yn berthnasol i uwch swyddogion prawf ac ymarferwyr rheng flaen, 
gan gynnwys staff prawf sy’n gweithio mewn llysoedd, mangreoedd a 
gymeradwywyd a charchardai. 

Dysgu a datblygu 
Mae tîm hyfforddi cenedlaethol y GPC yn rhan o uned Dysgu a Datblygu y 
Gwasanaeth Carchardai a Phrawf. Mae’r tîm hwn yn gyfrifol yn bennaf am adnabod 
anghenion hyfforddi staff ar wahanol raddau yn y GPC, am gomisiynu pecynnau 
hyfforddi i’w datblygu gan arbenigwyr pwnc ac am ddarparu hyfforddiant sgiliau 
proffesiynol ar draws y GPC.  
Mae rheolwyr llinell yn gyfrifol am ddynodi hyfforddiant ar gyfer staff ac am gefnogi 
eu datblygiad proffesiynol parhaus drwy’r broses goruchwylio ac arfarnu.  
Bellach gellir cyrchu’r rhan fwyaf o ddeunyddiau dysgu drwy un porth, y llwyfan 
‘myLearning’. System rheoli dysgu yw hon a lansiwyd ym mis Tachwedd 2018. Mae’r 
cyrsiau sydd ar gael yn rhai ar gyfer hyfforddi yn yr ystafell ddosbarth yn ogystal â 
dysgu ar-lein. Er nad oes digon o ddefnydd o’r llwybrau i ddysgwyr ar hyn o bryd, 
maent yn dangos yn glir i grwpiau staff penodol ba dasgau dysgu y mae disgwyl 
iddynt eu cyflawni. Gall yr uned Dysgu a Datblygu gadarnhau bod cyrsiau penodol 
wedi’u cwblhau, ond nid yw’n darparu cofnod dysgu unigol ar gyfer aelodau staff. Er 
mwyn llenwi cofnodion dysgu, rhaid dibynnu ar uwch swyddogion prawf, trosolwg 
gan y cyfarwyddwr rhanbarthol a hunangofnodi. O ganlyniad i hyn, mae’r cyfrifoldeb 
am gwblhau cyrsiau dysgu a gwelliant parhaus yn cael ei adael i ymarferwyr unigol 
ac i ddisgresiwn y rhanbarth. Rydym yn ymwybodol bod y diffyg hwn wedi’i 
gydnabod a bod camau’n cael eu cymryd i ddelio ag ef. 
Cawsom nad yw’r trefniadau ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus a ddarperir gan 
yr uned Dysgu a Datblygu yn rhai sy’n ddigon cynhwysfawr neu ymatebol i gwrdd ag 
anghenion dysgu’r holl staff. Mae nifer o ymarferwyr profiadol yn credu bod yr 
hyfforddiant ar ddiogelu plant yn rhy elfennol. Mae hyfforddiant ar gwblhau 
asesiadau’r Active Risk Management System (ARMS) ac ar fynychu gwrandawiadau 
parôl a gwrandawiadau llafar wedi’i ychwanegu’n ddiweddar at y rhestr o gyrsiau ar 
lwyfan ‘myLearning’, ynghyd â briffiadau saith munud o hyd gan yr is-adran Ymarfer 
Prawf Effeithiol. Mae rhai o’r cyrsiau dysgu ymarfer craidd – er enghraifft, ar 
droseddau casineb a gweithio gyda throseddwyr o wledydd tramor – yn ddewisol, fel 
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y mae llyfr gwaith y swyddogion gwasanaethau prawf ar gyfer swyddogion 
gwasanaethau prawf profiadol. Mae’r hyfforddiant ar lyfrau gwaith llys ac ysgrifennu 
adroddiadau llys yn ddewisol i swyddogion gwasanaethau prawf profiadol sy’n symud 
i dimau llys.  
Er bod presenoldeb da gan amlaf yn yr hyfforddiant i swyddogion gwasanaethau 
prawf a swyddogion prawf dan hyfforddiant, nid yw’r nifer sy’n derbyn mathau eraill 
o hyfforddiant yn ddigonol, gan mai dim ond 40−50 y cant o’r lleoedd hyfforddi sy’n 
cael eu llenwi ar hyn o bryd. Nid yw diwylliant dysgu hunanwasanaeth wedi’i 
sefydlu’n ddigonol, ac nid yw nifer mawr o staff yn rhoi blaenoriaeth i ddysgu a 
datblygu. Mae llwythi gwaith mawr yn amharu ar allu swyddogion cyfrifol i ddilyn 
hyfforddiant. O ganlyniad i hyn, mae nifer sylweddol o leoedd hyfforddi yn cael eu 
harchebu ond heb gael eu defnyddio wedyn. Oherwydd galwadau’r llwythi gwaith, 
gofynnir i rai staff gyflawni tasgau nad ydynt wedi’u hyfforddi ar eu cyfer. Nid yw 
staff yn hoff o lyfrau gwaith ac, yn aml, nid yw dysgu y tu allan i’r ystafell ddosbarth, 
mewn cyfarfod tîm er enghraifft, yn cael ei ystyried yn brofiad dysgu. Mae staff yn 
dweud ei bod yn well ganddynt ddysgu wyneb yn wyneb, gan fod llenwi llyfrau 
gwaith yn dod yn ail yn aml i’r tasgau beunyddiol o oruchwylio troseddwyr. Byddai 
dysgu mewn amgylchedd pwrpasol yn rhoi cyfle i unigolion amgyffred y wybodaeth a 
myfyrio arni. 
Mae cyfleoedd dysgu o ansawdd da yn hanfodol i helpu i ddatblygu gweithwyr prawf 
proffesiynol. Testun pryder penodol yw safon isel y cymorth y mae swyddogion 
newydd gymhwyso yn ei gael i ddatblygu eu sgiliau a’u gwybodaeth. Nid yw’r grŵp 
hwn yn cael digon o gyfleoedd i ddysgu ar ôl cymhwyso. Mae’r pecyn dysgu a 
luniwyd gan yr is-adran Ymarfer Prawf Effeithiol yn cynnwys dysgu gan gydweithwyr 
a gweithdai, i’w darparu gan ‘arbenigwyr cynnwys’ o’r is-adran. Fodd bynnag, 
oherwydd pwysau eu llwythi gwaith, nid yw arbenigwyr cynnwys wedi dod ymlaen fel 
y disgwyliwyd; felly nid yw rhai swyddogion newydd gymhwyso yn cael y cymorth y 
mae arnynt ei angen.  

Monitro perfformiad a gwella ansawdd 
Mae’r is-adran Ymarfer Prawf Effeithiol yn darparu canllawiau ymarfer ar gyfer 
darparu gwasanaethau’n well. Mae hyn yn cynnwys adnabod anghenion penodol am 
hyfforddiant yn y GPC a hysbysu uned Dysgu a Datblygu’r Gwasanaeth Carchardai a 
Phrawf am anghenion y GPC. Er enghraifft, roedd yr is-adran wedi darparu pecyn 
cymorth ar adnabod a gweithio gydag unigolion mewn perthynas â chamfanteisio 
rhywiol ar blant ac wedi cylchredeg y pecyn cymorth hwn i is-adrannau gweithredol i 
ddangos yr arferion gorau. Mae staff yr is-adran Ymarfer Prawf Effeithiol yn 
cyfathrebu â’r GPC drwy’r e-bost, cylchlythyrau, ymweliadau â’r rhanbarthau, 
sesiynau briffio a gweithdai, a rhaglen fideos sy’n cynnwys cyfraniadau gan 
academwyr, rheolwyr, rhanddeiliaid a staff.  
Mae’r is-adran Ymarfer Prawf Effeithiol wedi cael adborth cadarnhaol am ei 
hyfforddiant, ond ni chafwyd strategaeth glir i werthuso’r effaith ar ymarfer. Nid oes 
digon o gydgysylltu rhwng y ddarpariaeth ar gyfer dysgu a datblygu gan yr is-adran 
Ymarfer Prawf Effeithiol a’r ddarpariaeth gan y gyfarwyddiaeth Perfformiad yn y 
Gwasanaeth Carchardai a Phrawf, ac nid yw dysgwyr bob amser yn gwybod pwy sy’n 
gyfrifol am eu hyfforddi. 
Mae pennaeth perfformiad ac ansawdd ym mhob rhanbarth. Mae rôl y rheolwr 
ansawdd perfformiad yn ategu blaenoriaethau’r rhanbarth ar gyfer gwella. Mae 
ansawdd yr ymarfer yn cael ei fonitro drwy ddefnyddio offer datblygu ansawdd, 
asesu i sicrhau ansawdd a throsolwg gan reolwyr. Bydd rheolwyr ansawdd 
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perfformiad yn llunio ac yn rhannu adroddiadau wythnosol sy’n disgrifio perfformiad 
Unedau Cyflawni Lleol, timau ac unigolion a’r sylw y maent yn ei roi i feysydd sydd 
angen eu gwella ymhellach. Cawsom fod staff rhanbarthol yn ymwybodol o’r 
mesurau perfformiad sy’n ymwneud â’u rôl a’u swyddogaeth. Mae’r is-adran Ymarfer 
Prawf Effeithiol yn cwrdd yn rheolaidd â rheolwyr perfformiad rhanbarthol a 
swyddogion datblygu ansawdd. Roedd y rhyngweithio rhwng y rheolwyr ansawdd 
perfformiad a’r is-adran Ymarfer Prawf Effeithiol yn gadarnhaol, ac roedd hyn yn 
hyrwyddo dull o ddelio â gwendidau mewn perfformiad yn y GPC. Mae rolau 
swyddogion datblygu ansawdd yn cael eu dal gan swyddogion prawf sy’n 
canolbwyntio ar hyrwyddo ymarfer effeithiol, arsylwi swyddogion cyfrifol a 
gweithgarwch arall sy’n ymwneud â sicrhau ansawdd. Maent yn helpu rhanbarthau i 
sicrhau rhywfaint o gysondeb yn eu dull o weithredu, gan roi pwyslais cyfartal ar 
berfformiad ac ansawdd. 
Nid oes digon o dystiolaeth i ddangos bod swyddogion datblygu ansawdd yn 
hyrwyddo gwelliannau mewn perfformiad mewn modd cyson. Mae swyddogion 
datblygu ansawdd yn gweithio mewn ffordd wahanol ym mhob rhanbarth, ac mae’r 
adborth gan ymarferwyr yn amrywio rhwng croesawu’r cymorth a roddwyd, yn 
enwedig ar ôl eu hatgyfeirio eu hunain, a rhywfaint o anesmwythyd, sy’n deillio’n 
rhannol o’r farn bod swyddogion datblygu ansawdd wedi’u tynnu oddi wrth ymarfer 
yn y rheng flaen i ‘blismona’ swyddogion prawf. Mae’r effaith yn cael ei mesur drwy 
ddefnyddio data sicrhau ansawdd ac adborth sy’n cael ei ddal gan y rhanbarth. 
Mae’r dull o ddefnyddio offer sicrhau ansawdd yn cael ei fonitro. Yn ddiweddar, 
lansiwyd offeryn sicrhau ansawdd newydd ar gyfer OASys mewn ymateb i’r 
canfyddiad o anghysondeb â phrosesau sicrhau ansawdd eraill. Fodd bynnag, roedd 
rhanbarthau wedi rhoi gwybod bod yr offeryn sicrhau ansawdd newydd ar gyfer 
OASys yn anhylaw, ei fod yn defnyddio llawer o adnoddau ac nad oedd yn sbarduno 
gwelliant. Mae’r offeryn a’r defnydd ohono yn y dyfodol wedi cael eu hadolygu mewn 
ymateb i’r adborth hwn. 
Offer eraill a ddefnyddir gan ymarferwyr i sicrhau ansawdd yw rhoi sylw manwl i 
adroddiadau parôl ac adroddiadau llys ac arfer barn broffesiynol. Ychydig o werthuso 
a gafwyd ar yr offer hyn oherwydd anawsterau wrth ddefnyddio TG i gasglu data am 
eu heffaith. Mae offer ychwanegol yn cael eu datblygu, sy’n cynnwys dulliau o 
sicrhau ansawdd adroddiadau llafar, ARMS a gwaith gyda dioddefwyr. Mae angen 
data cenedlaethol i asesu effeithiolrwydd offer asesu ansawdd.  
Roeddem yn falch o weld bod y model ar gyfer y strwythur rheoli newydd yn 
cynnwys penodi Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol, a fydd yn arfer cyfrifoldebau 
dros y ganolfan weinyddu, cydymffurfiaeth, ymgyfreitha, cwynion, a dysgu a 
datblygu. 

TGCh a chofnodi achosion 
Fel arfer bydd gweithwyr a benodir o’r newydd yn cael hyfforddiant TGCh yn rhan o’u 
hyfforddiant sefydlu; hyfforddir swyddogion prawf dan hyfforddiant i ddefnyddio 
nDelius o fewn pythefnos ac OASys o fewn pedair wythnos. Fodd bynnag, heblaw 
hyn nid yw’r Gwasanaeth Carchardai a Phrawf yn hyrwyddo diwylliant dysgu mewn 
perthynas â phecynnau technoleg.  
Mae staff wedi gofyn am hyfforddiant ar Outlook, Excel, Word a golygu fideo, ond 
nid yw hyfforddwyr TGCh wedi’u hyfforddi ar y bwndeli TGCh newydd ac nid oes 
digon o ystafelloedd hyfforddi TGCh ar gael. Mae prinder llygod cyfrifiadur, bagiau 
gliniadur a cheblau cysylltu ar gyfer gweithwyr sy’n dechrau o’r newydd.  
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Darperir hyfforddiant ar gofnodi achosion yn gywir drwy bwyntiau cyswllt sengl ar 
gyfer perfformiad ac ansawdd. Mae hyn yn cynnwys y defnydd o fflagiau achos a 
chofrestriadau a defnyddio’r dyddiadur swyddogion i reoli risg yn well a gwella 
cywirdeb yr offeryn mesur llwythi gwaith. Nid oes dealltwriaeth dda o’r ffordd i 
gofnodi ymyriadau anstatudol. Mae gweinyddwyr achosion yn gwneud defnydd da o 
hyfforddiant ar y gofyniad gweithgarwch adsefydlu (RAR). Mae’r rhan fwyaf o 
ranbarthau yn rhoi’r cyfrifoldeb am gofnodi RAR i weinyddwyr, er nad yw’r 
cyfarwyddiadau ar gofnodi achosion yn nodi’n glir pa rolau sy’n gyfrifol am gofnodi 
RAR.  

Sefydlu, arfarnu a monitro perfformiad staff 
Mae prosesau sefydlu ar waith ar gyfer staff sy’n newydd i’r GPC. Mae’r canol wedi 
datblygu rhaglen sefydlu gorfforaethol, sy’n cael ei hategu gan hyfforddiant 
ymgyfarwyddo ym mhob rhanbarth. Er hynny, nid oes trefniadau sefydlu a hyfforddi 
ffurfiol ar gyfer staff sy’n symud rhwng rolau penodol yn y GPC, fel rhai mewn 
llysoedd, mangreoedd a gymeradwywyd a rolau rheoli troseddwyr. O ganlyniad i hyn, 
gall rhai staff fod mewn rolau lle nad ydynt yn teimlo eu bod wedi’u paratoi’n briodol 
i’w cyflawni. Hefyd gallant fynd yn sownd yn eu rolau fel bod hynny’n cyfyngu ar eu 
datblygiad proffesiynol. 
Mae angen gwella’r hyfforddiant sefydlu ar gyfer swyddogion prawf dan hyfforddiant. 
Nid yw gwybodaeth a gesglir ar gyfer prosesau recriwtio yn cael ei chynnwys yng 
nghofnod y cyflogai. Nid yw gwybodaeth am anghenion o ran amrywiaeth a nodwyd 
ar ddechrau’r broses ymgeisio yn cael ei throsglwyddo i’r rheolwr llinell ym mhob 
achos ac mae dysgwyr yn dechrau o’r dechrau, i bob pwrpas, ar y diwrnod y maent 
yn ymuno â’r gwasanaeth. Mae rheolwyr hyfforddi rhanbarthol wedi nodi cynnydd yn 
nifer y swyddogion prawf dan hyfforddiant sy’n datgelu anawsterau iechyd meddwl. 
Gellir colli cyfleoedd i gynnig cymorth, fel technoleg gynorthwyol, er mwyn atal 
anawsterau rhag codi’n ddiweddarach yn y broses dysgu.  
Mae rheolwyr llinell yn cael cymorth gan Bartneriaid Busnes Adnoddau Dynol i reoli 
prosesau adnoddau dynol ffurfiol. Mae cymorth ar gael gan y Weinyddiaeth 
Gyfiawnder mewn gwaith achosion lle bo’n berthnasol er bod y maes gwaith hwn yn 
un newydd ac ymestynnol i nifer mawr o reolwyr, fel rydym wedi nodi uchod. Nid 
oedd canllawiau ar ymddygiad a disgyblu yn ddigon clir, ac mae’r canllawiau wedi’u 
hadolygu bellach yn dilyn cyhoeddi adolygiad proffil uchel o droseddau difrifol 
pellach.11 Mae’r tîm adnoddau dynol wedi llunio siart llif fuddiol i helpu rheolwyr llinell 
i ddilyn y broses ar gyfer penderfynu a yw perfformiad gwael yn galw am ymyrraeth 
ffurfiol neu anffurfiol, ac a yw perfformiad gwael yn fater o ymddygiad ynteu o 
alluogrwydd ac yn ymwneud â gwybodaeth, sgiliau neu gymhwysedd.  
Nid oes digon o ddata am staff sy’n destun prosesau gwella perfformiad, 
galluogrwydd a disgyblu. Nid yw data yn cael eu cofnodi’n ffurfiol ac nid yw’r tîm 
adnoddau dynol yn cael gwybodaeth am nifer y staff sy’n cael cymorth anffurfiol gan 
eu rheolwr llinell. Fel y byddid yn disgwyl, graddau’r swyddog gwasanaethau prawf 
a’r swyddog prawf yw’r rheini lle dangosir yr angen am welliant gan mwyaf, am mai’r 
rhain yw’r grŵp staff mwyaf. Oherwydd y gwahanol raddau y mae data am 
ethnigrwydd wedi’u cofnodi, ychydig o ddadansoddi a gafwyd gan y Gwasanaeth 
Carchardai a Phrawf ar y defnydd o brosesau perfformiad ffurfiol gyda gwahanol 
grwpiau staff neu rhwng rhanbarthau. 

                                                 
11 Arolygiaeth Prawf Ei Mawrhydi. (2018). Independent review of the case of Leroy Campbell: final 
report. 
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Rhoddir mwy o sylw i adnabod a rheoli perfformiad gwael gan swyddogion prawf dan 
hyfforddiant. Bydd Tiwtoriaid Aseswyr Ymarfer ac uwch swyddogion prawf yn nodi 
gwaith nad yw’n cyrraedd y safon ofynnol a bydd y dystiolaeth sy’n sail i’w barn yn 
cael ei hadolygu gan fwrdd cenedlaethol. Bydd cynllun gweithredu yn cael ei lunio i 
helpu’r dysgwr i ddangos y cymhwysedd sydd ei angen i symud ymlaen.  
Dywedodd uwch-reolwr yng nghyfarwyddiaeth Adnoddau Dynol y Gwasanaeth 
Carchardai a Phrawf wrth arolygwyr: 
 “Nid yw staff y GPC yn berffaith, ond maen nhw wedi ymrwymo i wneud gwaith da 
mewn amgylchiadau anodd”. 
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8. Safon cyflawni sefydliadol – canfyddiadau am 
wasanaethau 

Yn yr adran hon, rydym yn asesu’r graddau y mae Gwasanaeth Carchardai a Phrawf 
Ei Mawrhydi yn helpu’r rhanbarthau i gynnig set gynhwysfawr o wasanaethau o 
ansawdd da. Yn yr arolygiad, roeddem wedi canolbwyntio ar broffil y troseddwyr a’r 
strategaeth gomisiynu, y cerdyn cyfraddau, rhaglenni wedi’u hachredu, ymgysylltu â 
dedfrydwyr, menywod a dioddefwyr.  
Roeddem wedi rhoi sgôr ‘Da’ am ddarparu gwasanaethau yn yr holl ranbarthau 
namyn un. Er hynny, rydym wedi nodi bylchau sylweddol yn y graddau y mae is-
adrannau gweithredol yn cael cymorth gan dimau canolog, yn enwedig mewn 
perthynas â dadansoddi gwybodaeth am ddefnyddwyr gwasanaethau a defnyddio’r 
wybodaeth hon wrth ddylunio, darparu a chomisiynu ymyriadau.  

Strategaeth gomisiynu 
Yn ein harolygiadau o’r rhanbarthau, cawsom nad oedd yr holl ddefnyddwyr 
gwasanaethau yn cael cyfle i dderbyn yr ymyriadau angenrheidiol. Nid oedd 
dadansoddi digonol o’r ffactorau cysylltiedig â throseddu a welir yn achosion y 
troseddwyr. Nid yw’r Gwasanaeth Carchardai a Phrawf wedi darparu gwybodaeth 
mewn pryd ar gyfer paratoi cynlluniau cyflawni a bwriadau comisiynu ar gyfer y 
flwyddyn ddilynol. O ganlyniad i hyn, mae pob un o ranbarthau’r GPC wedi sefydlu 
systemau lleol i adnabod a delio ag anghenion cysylltiedig â throseddu. Nid yw’n 
ymddangos bod hyn yn gwneud y defnydd gorau o adnoddau, gan fod y wybodaeth 
berthnasol wedi bod ar gael i dimau dadansoddi cenedlaethol. Yn ogystal â hyn, ni 
allwn fod yn sicr bod y rhanbarthau yn gweithredu mewn ffordd gyson.  
Ers Ionawr 2019, mae ‘offeryn segmentu’ wedi bod ar gael sydd wedi’i ddatblygu gan 
is-adran perfformiad y Gwasanaeth Carchardai a Phrawf. Mae segmentu yn dechneg 
ddadansoddol sy’n grwpio pobl ar sail rhywedd, oed, demograffeg ac anghenion 
penodol sy’n gysylltiedig â throseddu er mwyn targedu gwasanaethau. Mae’r data yn 
rhoi ciplun o un diwrnod yn y flwyddyn, ac maent yn cynnwys gwybodaeth o 
asesiadau o droseddwyr, ac o systemau rheoli achosion y gwasanaethau prawf, 
carchardai a’r heddlu. Mae’r data a ddilyswyd yn galluogi’r rhanbarth i ddeall pa nifer 
o droseddwyr treisgar, er enghraifft, a all fod yn addas ar gyfer rhaglen wedi’i 
hachredu, ond ni ellir cyrchu data ar lefel yr Uned Gyflawni Leol. Er bod y data yn ôl-
weithredol, maent yn rhoi gwybodaeth sy’n ddigon manwl dros gyfnod o 12 mis.  
Yn anffodus, roedd yr offeryn wedi’i lansio’n rhy hwyr i’w ddefnyddio gan y 
rhanbarthau wrth benderfynu ar eu bwriadau prynu ar gyfer 2019. Mae tîm y 
Gwasanaeth Carchardai a Phrawf sy’n gyfrifol am lunio a gweithredu’r offeryn yn 
cydnabod eu bod yn bell o gwrdd ag anghenion rhanbarthau’r GPC. Ychydig o 
fewnwelediad sydd ganddynt o’r ffordd y mae’n cael ei ddefnyddio mewn 
gweithrediadau, er enghraifft i ddylanwadu ar fwriadau comisiynu.  
Y cam nesaf fydd galluogi’r GPC i ddefnyddio’r offeryn yn y prosesau comisiynu 
rhanbarthol newydd. Mae gwir botensial yn yr offeryn i helpu rhanbarthau i ddeall y 
cohort y maent yn gweithio gydag ef, ond nid oedd y GPC wedi’i gynnwys yn 
ddigonol wrth ei ddatblygu ac nid oes monitro ffurfiol ar y defnydd ohono.  
Nid yw’r Gwasanaeth Carchardai a Phrawf yn goruchwylio’r broses gomisiynu i 
sicrhau bod gwasanaethau o ansawdd da ar gael a’u bod yn hygyrch i ddefnyddwyr 
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gwasanaethau. Gwelwyd bod bylchau yn y ddarpariaeth wrth gynnal ein 
harolygiadau rhanbarthol. Ar yr un pryd, cawsom fod rhanbarthau’r GPC yn 
comisiynu gwasanaethau gan y cwmnïau adsefydlu cymunedol, ond wedyn yn prynu 
ychydig iawn o’r gwasanaethau hyn.  
Roedd amharodrwydd y GPC i brynu gwasanaethau gan y cwmnïau adsefydlu 
cymunedol yn cael effaith negyddol ar ffrwd gyllido’r cwmnïau. Nid yw ffigurau ar 
gael ar lefel genedlaethol i ddangos i ba raddau roedd gwasanaethau wedi’u 
tanddefnyddio, gan fod pob rhanbarth yn dal ei ddata ei hun ar gomisiynu a phrynu. 
Yn 2018, ymatebodd y Weinyddiaeth Gyfiawnder i lefel isel y defnydd o wasanaethau 
drwy gyflwyno lefelau tâl sylfaenol. Roedd hyn yn rhwymo’r GPC i dalu am 
wasanaethau a gomisiynwyd, hyd at lefel benodedig, pa un a oedd yn eu prynu neu 
beidio. O’r blaen, roedd cwmnïau adsefydlu cymunedol yn cael eu talu am y 
gwasanaethau a ddarparwyd yn unig, nid am y rheini a gomisiynwyd yn wreiddiol 
gan y GPC. Gall y cyfarwyddwr rhanbarthol bennu lefel tâl sylfaenol ar gyfer yr holl 
ymyriadau, ac mae rheolwyr contract y Gwasanaeth Carchardai a Phrawf yn helpu’r 
GPC drwy ddal cwmnïau adsefydlu cymunedol yn atebol am yr hyn y maent yn ei 
ddarparu ar y cerdyn cyfraddau. Rydym yn amheus a yw cyflwyno taliadau sylfaenol 
er y budd pennaf i’r rheini sy’n cael eu goruchwylio, gan nad yw hyn yn rhoi sylw i 
unrhyw ystyriaethau o ran ansawdd yr ymyriad. Nid oes system gan y Gwasanaeth 
Carchardai a Phrawf i ddilysu ansawdd ymyriadau sydd heb eu hachredu. Felly, mae 
rhanbarthau’r GPC a’r cwmnïau adsefydlu cymunedol yn rhydd i benderfynu drostynt 
eu hunain beth yw ymyriad o ansawdd da. 
Nid oes digon o sylw strategol yn cael ei roi i sicrhau bod yr holl wasanaethau a 
gomisiynwyd yn diwallu’r anghenion cysylltiedig â throseddu sydd gan rai sy’n cael 
eu goruchwylio gan y gwasanaeth prawf. Bydd llwyddiant y model unedig yn dibynnu 
ar strategaeth gomisiynu ar gyfer ymyriadau a fydd wedi’i seilio ar ddadansoddiad 
dibynadwy o’r data am yr anghenion cysylltiedig â throseddu yng nghohort y GPC. 
Bydd y model unedig ar gyfer gwasanaethau prawf yn caniatáu i’r GPC gomisiynu 
gwasanaethau’n uniongyrchol gan ddarparwyr yn y sectorau preifat a gwirfoddol ar 
raddfa sy’n ymateb i anghenion ardaloedd lleol. Bydd y swyddogaeth gydgysylltu 
rhanbarthol yn gyfrifol am reoli’r cyflenwad a’r galw am yr holl wasanaethau er mwyn 
sicrhau bod troseddwyr yn gallu cael gafael ar y gwasanaethau sydd eu hangen 
arnynt. Bydd yn hollbwysig sicrhau bod y gwasanaethau’n cyrraedd y safon ofynnol 
ac mae rhan allweddol i’w chwarae gan y canol drwy ddarparu gwybodaeth a 
dadansoddiad ar gyfer y penderfyniadau hyn a sicrhau bod adnoddau cyhoeddus yn 
cael eu targedu’n effeithlon ac yn effeithiol. 

Gwasanaethau yng Nghymru 
Mae’r GPC yng Nghymru wedi datblygu a chynnal cysylltiadau gweithio effeithiol â 
darparwyr allweddol eraill yn y brif ffrwd. Mae partneriaethau yng Nghymru yn 
cynnwys Llywodraeth Cymru, Grŵp Strategaeth Cyfiawnder yng Nghymru, Bwrdd 
Cyfiawnder Troseddol Cymru Gyfan, a Rheoli Integredig Troseddwyr Cymru. Er mwyn 
cyflawni ei nodau, mae’r GPC yn cydweithio ag eraill yn y sector cyfiawnder troseddol 
yng Nghymru ac mae ei broffil yn uchel ymysg y cyrff strategol allweddol. Mae’r rhain 
yn cynnwys Bwrdd Cyfiawnder Troseddol Cymru Gyfan, ac mae llwybrau Llywodraeth 
Cymru ar gyfer gostwng aildroseddu yn gyson â gwaith y Bwrdd hwn.  
Mae’r Gwasanaeth Carchardai a Phrawf wedi mabwysiadu strategaeth ar gyfer 
rhanddeiliaid yng Nghymru. Mae staff uwch yn cydnabod bod angen iddynt 
gydweithio ag eraill a dylanwadu arnynt er mwyn elwa i’r eithaf o waith mewn 
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partneriaeth. Bydd staff uwch yn cydweithio’n agos â’r tîm cyfathrebu ar hyn. Mae’r 
partneriaid allweddol yn cynnwys: 

• y pedwar comisiynydd heddlu a throseddu a’r pedwar heddlu ar lefel 
weithredol a strategol 

• dedfrydwyr a’r farnwriaeth 
• partneriaid yn y Trefniadau Amlasiantaethol ar gyfer Amddiffyn y Cyhoedd 

(MAPPA) 
• swyddogion heddlu sy’n ymwneud â rheoli troseddwyr rhywiol a throseddwyr 

treisgar  
• Carchar Parc a Chwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru  
• 22 o awdurdodau lleol. 

Mae’r GPC wedi gwneud asesiad yn ddiweddar o broffil risgiau ac anghenion y 
boblogaeth o droseddwyr. Er hynny, fel yn Lloegr, nid yw staff yn gwneud pob 
defnydd o’r holl wasanaethau a gomisiynwyd drwy’r cwmni adsefydlu cymunedol.  
Mae nifer o swyddfeydd GPC Cymru a gwasanaethau prawf y cwmni adsefydlu 
cymunedol wedi’u cydleoli â phartneriaid y trydydd sector ac awdurdodau lleol, neu â 
gwasanaethau arbenigol, fel y rheini sy’n darparu cymorth yng nghyswllt trais 
domestig. Mae hyn yn helpu staff y GPC i gael gafael ar adnoddau ar ran unigolion. 

Rhaglenni wedi’u hachredu 
Mae Gwasanaethau Ymyriadau’r Gwasanaeth Carchardai a Phrawf yn dylunio ac yn 
datblygu rhaglenni yn unol â safonau’r Panel Cynghori ac Achredu Gwasanaethau 
Cywirol (CSAAP). Mae’r CSAAP yn banel o arbenigwyr rhyngwladol annibynnol sy’n 
asesu dyluniad rhaglenni ar sail egwyddorion ymyrryd effeithiol. Am na chafwyd data 
am ddyddiadau cychwyn a gorffen gan rai cwmnïau adsefydlu cymunedol, ni chafwyd 
y craffu sydd ei angen ar rai ymyriadau i fesur eu heffeithiolrwydd. Gwelwyd bod 
cyfle wedi’i golli yn hyn o beth i ddefnyddio’r sylfaen dystiolaeth sylweddol hon wrth 
benderfynu ar gomisiynu a strategaeth. 
Mae cyfran y gorchmynion llys sy’n cynnwys amodau ar gyfer rhaglenni achrededig 
wedi lleihau ers cyflwyno’r RAR, er mai ychydig o hyder sydd gan ddedfrydwyr yn yr 
RAR. Mae’n ymddangos mai ychydig o ddadansoddi canolog a gafwyd o’r newid hwn, 
ond mae adolygiad strategol o’r holl raglenni wedi dechrau er mwyn sicrhau mai nhw 
sy’n cynnig y ffordd fwyaf effeithlon ac effeithiol i sicrhau’r canlyniadau arfaethedig, 
a bod defnyddwyr gwasanaethau unigol yn cael eu dyrannu i’r rhaglen fwyaf addas.  
Y Rhaglen Sgiliau Meddwl yw’r prif arlwy yn y gymuned, ond mae’r defnydd ohoni’n 
anghyson rhwng y rhanbarthau. Mae’r Weinyddiaeth Gyfiawnder yn gwerthuso 
rhaglenni eraill, yn cynnwys Building Better Relationships a Resolve, cyn iddynt gael 
eu hailwerthuso gan y CSAAP.  
Mae tîm Gwasanaethau Ymyriadau’r Gwasanaeth Carchardai a Phrawf wedi 
cynorthwyo cwmnïau adsefydlu cymunedol drwy hyfforddi 110 o hyfforddwyr i 
ddarparu rhaglenni wedi’u hachredu. Fodd bynnag, ychydig o werthuso a gafwyd o 
ddim heblaw rhaglenni achrededig, felly mae’n anodd dangos bod rhaglenni eraill yn 
effeithiol.  
Mae ystadegau’n awgrymu bod tangynrychiolaeth o droseddwyr sy’n bobl dduon, 
Asiaidd neu o leiafrifoedd ethnig ar raglenni achrededig yn gyffredinol, er eu bod yn 
fwy tebygol o gwblhau’r ymyriad ar ôl dechrau nag y mae troseddwyr gwyn. Roedd 
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yn galonogol gweld bod adolygiad yn cael ei gynnal ar hyn o bryd i edrych ar y diffyg 
cymesuredd amlwg hwn rhwng gwahanol grwpiau o ddefnyddwyr gwasanaethau.  

Rhaglenni ar gyfer dynion sy’n cyflawni troseddau rhywiol 
Gwneir mwy o ddefnydd o raglenni ar gyfer dynion sy’n cyflawni troseddau rhywiol. 
Mewn gwerthusiad o effeithiolrwydd y Rhaglen Driniaeth flaenorol i Droseddwyr 
Rhyw yn y ddalfa, cafwyd bod mwy o droseddwyr rhywiol wedi mynd ymlaen i 
gyflawni o leiaf un ail drosedd rhywiol (troseddu ar y rhyngrwyd yn aml) yn ystod y 
cyfnod dilynol na throseddwyr tebyg nad oeddent wedi derbyn yr ymyriad hwn (Y 
Weinyddiaeth Gyfiawnder 2017).12 Yn dilyn y gwerthusiad, roedd y Gwasanaeth 
Carchardai a Phrawf wedi tynnu’r rhaglen hon yn ôl, ac wedyn wedi cyflwyno Horizon 
a Kaizen – rhaglenni a oedd eisoes yn cael eu datblygu. Roedd hyn yn newid ffocws 
yr ymyriadau ar gyfer troseddwyr rhywiol i ddull seiliedig ar gryfderau. 
Yn ein hadroddiad thematig ar reoli a gweithio gyda dynion sy’n cyflawni troseddau 
rhywiol,13 cawsom fod nifer o staff rheoli troseddwyr y GPC heb wybodaeth am y dull 
newydd o weithredu a’r sylfaen dystiolaeth ar ei gyfer. Felly roedd yn galonogol i ni 
weld bod hyfforddiant yn cael ei ddarparu i lenwi’r bwlch hwn. Mae’r hyfforddiant 
hwn yn cwmpasu cynnwys achrededig rhaglenni Horizon, a darparu’r llyfrau gwaith 
‘Maps for Change’ i unigolion.  

Gwasanaethau i fenywod 
Troseddwyr benywaidd yw tua phedwar y cant o lwyth achosion cyfan y GPC. 
Cawsom fod ffocws strategol manwl ar y maes gwaith hwn, er bod rhai 
anghysonderau ar lefel weithredol.  
Ym mis Mehefin 2018, cyflwynodd y llywodraeth strategaeth newydd ar gyfer 
menywod, gyda’r bwriad o ddarparu gwell cymorth yn y gymuned fel dewis yn lle 
carcharu. Mae’r Gwasanaeth Carchardai a Phrawf wedi datblygu cynllun gwaith ar 
sail y strategaeth, ac mae disgrifiad clir o’r cynllun hwn yng nghynllun busnes y 
Gwasanaeth. Mae Dirprwy Gyfarwyddwr Gwasanaethau Menywod yn y Gwasanaeth 
Carchardai a Phrawf sy’n gyfrifol am gyflawni polisïau sy’n gysylltiedig â defnyddwyr 
gwasanaethau i fenywod ym mhob rhan o’r gwasanaethau carchardai a phrawf. 
Mae’r uwch arweinydd cenedlaethol dros wasanaethau menywod yn goruchwylio’r 
gwaith hwn. Mae arweinydd strategol dros fenywod yn holl ranbarthau’r GPC sy’n 
cydgysylltu ac yn hyrwyddo blaenoriaethau rhanbarthol ar gyfer menywod. Mae 
Unedau Cyflawni Lleol wedi dynodi staff a elwir yn ‘ganolbwyntwyr’, sy’n gweithredu 
fel pwynt cyswllt canolog.  
Mae’n ymddangos bod trefniadau cyfathrebu’n gweithio’n dda, gan fod arweinwyr 
rhanbarthol yn cwrdd yn rheolaidd i rannu arferion da, deall canllawiau newydd, a 
thrafod cynnydd ar gyflawni amcanion rhanbarthol sy’n canolbwyntio ar fenywod. 
Rhoddir gwybod am arferion da hefyd drwy gyfrwng cylchlythyr cenedlaethol.  
Datblygwyd pecyn hyfforddi modiwlaidd o’r enw ‘Power’ i wella cysondeb. Mae ar 
gael i’r holl staff sy’n gweithio gyda throseddwyr benywaidd. Er nad yw’r hyfforddiant 
wedi’i gyflwyno ym mhob man eto, cafwyd adborth cadarnhaol amdano gan staff.  

                                                 
12 Y Weinyddiaeth Gyfiawnder. (2017). Impact and Evaluation of the prison-based Core Sex Offender 
Treatment Programme. 
13 Arolygiaeth Prawf Ei Mawrhydi. (2019). Management and supervision of men convicted of sexual 
offences. 
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Mae’r cerdyn cyfraddau yn cynnig gwasanaethau i fenywod yn yr holl ranbarthau, ac 
mae enghreifftiau o ymarfer da. Er hynny, nid yw’r ddarpariaeth yn gyson ac mae’r 
set o raglenni achrededig sydd ar gael i fenywod yn gyfyngedig. Y prif arlwy yw’r 
Rhaglen Sgiliau Meddwl, ond mae lefel y defnydd ohoni’n isel, fel ei bod yn anodd 
gwerthuso canlyniadau. Nid yw’r Gwasanaeth Carchardai a Phrawf yn cymryd rhan 
yn ffurfiol mewn gwerthuso’r gwaith a ddarperir i fenywod, ac mae’n ymddangos mai 
ychydig o ddata sy’n cael eu casglu ar effeithiolrwydd yr ymyriadau. Gellid gwneud 
mwy i adnabod a rhannu arferion ledled y wlad.  
Un flaenoriaeth i’r tîm menywod yw delio â nifer anghymesur y menywod a gaiff eu 
dedfrydu i’r carchar am gyfnod byr. Mae’r Gwasanaeth Carchardai a Phrawf wedi 
cydnabod nad yw rhai o staff llys y GPC yn ddigon hyderus i ofyn am ohirio achosion, 
ac mae angen datblygu’r maes hwn. Rhoddwyd cyngor i staff llys ar ysgrifennu 
adroddiadau. Cyflwynwyd rhestr wirio ar gyfer adroddiadau am fenywod er mwyn 
gwella ansawdd y cofnodi, ac mae’r defnydd ohoni’n cael ei fonitro’n rheolaidd, 
ynghyd â data am amrywiaeth. Mae’r Offeryn Cynnig Effeithiol yn cael ei ddiweddaru 
i sicrhau ei fod yn berthnasol i droseddwyr benywaidd. Yn ein harolygiadau 
rhanbarthol, cawsom fod ansawdd adroddiadau llys yn amrywio, ac roeddem wedi 
rhoi sgôr ‘Angen gwella’ i un rhanbarth am fod angen gwella’r maes gwaith hwn.  
Yn ogystal â hyn, mae’r arweinydd cenedlaethol yn casglu data gan dimau datblygu 
ansawdd rhanbarthol pan fyddant wedi ymgymryd ag ymarferiadau ar achosion 
menywod. Byddai’r GPC yn gallu gwneud mwy o ddefnydd o’r wybodaeth hon, a 
choladu set genedlaethol o ddata thematig.  
Yn ein harolygiad yn 2016 o ddarpariaeth ac ansawdd y gwasanaethau yn y 
gymuned ar gyfer menywod sy’n troseddu,14 roeddem wedi argymell y dylai’r 
llywodraeth egluro ei nodau polisi strategol ar gyfer menywod yn y system 
cyfiawnder troseddol. Yn ein harolygiad yn 2017 o hosteli prawf, 15 roeddem wedi 
tynnu sylw at y diffyg o ran mangreoedd i fenywod a gymeradwywyd yng Nghymru 
ac yn Llundain, ac wedi argymell y dylai’r Gwasanaeth Carchardai a Phrawf: 
 “roi sylw i faint a math a dosbarthiad yr ystad hosteli prawf”.  
Rydym yn deall bod bwriad i ddatblygu rhagor o opsiynau cymorth preswyl ar gyfer 
menywod sy’n agored i niwed. Yn Ebrill 2019, crëwyd swyddogaeth gan y 
Gwasanaeth Carchardai a Phrawf i ganolbwyntio ar faterion cysylltiedig â llety, ac 
mae prosiect ar waith i adolygu ac ehangu’r ystad o fangreoedd a gymeradwywyd, 
yn cynnwys mangreoedd a gymeradwywyd ar gyfer menywod. Mae’r Bwrdd Ehangu 
Mangreoedd a Gymeradwywyd wedi cynnal negodiadau ar gyfer mangre i fenywod. 
Roedd mangre a gymeradwywyd â deg gwely ar gyfer menywod i fod i gael ei hagor 
yn Llundain erbyn diwedd Rhagfyr 2019. Mae llety i fenywod yn fwy cyffredinol yn 
cael ei ystyried yn rhan o strategaeth ehangach y GPC. 

 
Gwasanaethau i fenywod yng Nghymru 
Mae Llywodraeth Cymru wedi mabwysiadu strategaeth Glasbrint ar gyfer Troseddwyr 
Benywaidd i geisio sicrhau ymyrraeth gynnar i gadw menywod allan o’r system 
cyfiawnder troseddol. Mae uwch swyddog prawf penodedig ar gyfer menywod yn 
                                                 
14 Arolygiaeth Prawf Ei Mawrhydi (2016). A thematic inspection of the provision and quality of services 
in the community for women who offend. 
14 Arolygiaeth Prawf Ei Mawrhydi (2017). Probation Hostels’ (Approved Premises) Contribution to Public 
Protection, Rehabilitation and Resettlement. 
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gyfrifol am weithredu’r glasbrint. Mae un o aelodau staff y GPC wedi’i secondio i 
Lywodraeth Cymru i ddatblygu gwaith gyda throseddwyr a dioddefwyr cam-drin 
domestig. Mae’r GPC yng Nghymru yn gweithio’n agos â phartneriaid ar yr agenda 
hon. Mae’r rhaglen fraenaru i fenywod ar gyfer Rheoli Integredig Troseddwyr yn 
ddull integredig, amlasiantaethol penodol i reoli menywod sy’n dod i gysylltiad â’r 
system cyfiawnder troseddol yng Nghymru. Mae’n cynnwys cynllun dargyfeirio cyn 
cyrraedd y llys a dull o weithio gyda menywod sy’n seiliedig ar seicoleg.  
Mae menywod yng Nghymru yn cael eu cadw mewn mangreoedd a gymeradwywyd 
yn Lloegr. Mae opsiynau ar gyfer canolfannau preswyl i fenywod yng Nghymru yn 
cael eu hystyried wrth weithredu strategaeth troseddwyr benywaidd y Weinyddiaeth 
Gyfiawnder. Mae’r Gwasanaeth Carchardai a Phrawf a Llywodraeth Cymru yn 
awyddus i sicrhau y bydd o leiaf un o’r safleoedd peilot arfaethedig yng Nghymru. 
Nod y cynllun peilot fydd darparu dewis yn lle’r ddalfa wrth ddatblygu sylfaen 
dystiolaeth gadarn am fodelau effeithiol a chynaliadwy y gellir eu tyfu yn ôl y gofyn i 
wella canlyniadau ar gyfer troseddwyr benywaidd a gostwng nifer ac amlder yr 
achosion lle mae menywod yn mynd neu’n dychwelyd i’r ddalfa am gyfnodau byr. Ar 
adeg yr arolygiad, nid oedd amserlen wedi’i gosod ar gyfer creu darpariaeth o’r fath 
yng Nghymru. 

Gwasanaethau i ddioddefwyr 
Mae’r Cynllun Cyswllt Dioddefwyr yn wasanaeth rhannu gwybodaeth, a cheir 
swyddogion cyswllt dioddefwyr ym mhob un o ranbarthau’r GPC. Mae’r swyddogion 
cyswllt dioddefwyr yn darparu gwybodaeth i ddioddefwyr am siwrnai’r troseddwr 
drwy’r ddalfa ac maent yn paratoi ac yn cefnogi dioddefwyr yn y cyfnod cyn 
rhyddhau’r troseddwr. Mae tîm Dioddefwyr y Gwasanaeth Carchardai a Phrawf – sy’n 
rhan o Grŵp Amddiffyn y Cyhoedd – yn gyfrifol am bolisi a strategaeth y GPC mewn 
perthynas â gwaith gyda dioddefwyr troseddau treisgar a rhywiol. Mae uwch-reolwr 
ym mhob un o ranbarthau’r GPC yn gyfrifol am reoli gweithrediadau’r Cynllun Cyswllt 
Dioddefwyr statudol.  
Mae’r tîm Dioddefwyr yn darparu canllawiau i ranbarthau ac yn cynhyrchu cylchlythyr 
deufisol ar gyfer holl ddefnyddwyr y System Rheoli Cyswllt Dioddefwyr er mwyn rhoi 
gwybod am newidiadau ac arferion da. Bydd hefyd yn cydgysylltu ag asiantaethau 
eraill ac yn cynghori ar achosion cymhleth a phroffil uchel. 
Cawsom fod y gwasanaeth a ddarperir i ddioddefwyr yn gwella yn y rhan fwyaf o 
ranbarthau. Er hynny, gellir gwneud mwy i ganfod barn dioddefwyr am y 
gwasanaeth y maent yn ei gael. Roeddem yn siomedig o weld nad oedd yr holl 
achosion perthnasol wedi’u cofnodi yn y gronfa ddata genedlaethol. Roeddem wedi 
rhoi sgôr ‘Rhagorol’ i ddau ranbarth, sgôr ‘Da’ i bedwar, a sgôr ‘Angen gwella’ i un 
ohonynt. 
Ers achos proffil uchel John Worboys yn 2018,16 cafwyd cynnydd bach yn nifer yr holl 
achosion cyswllt dioddefwyr, yn enwedig yn nifer yr achosion disgresiynol. Cysylltwyd 
hefyd â nifer sylweddol o ddioddefwyr a oedd wedi optio allan o’r cynllun o’r blaen 
ond sydd bellach wedi penderfynu optio i mewn. Mae ychydig mwy na 40,000 o 
ddioddefwyr troseddau treisgar a rhywiol yn cael eu rheoli o dan Gynllun Cyswllt 
Dioddefwyr y GPC. Mae swyddogion cyswllt dioddefwyr yn dal 215 o achosion yr un 
ar gyfartaledd, oherwydd prinder staff. Nid oedd yr offeryn mesur llwythi gwaith 
wedi’i fwriadu i’w ddefnyddio gan swyddogion cyswllt dioddefwyr. Bydd rheolwyr 
                                                 
16 Arolygiaeth Prawf Ei Mawrhydi (2018). Investigation into the policy and process followed by the 
Victim Contact Scheme in the Worboys case. 
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llinell yn gwirio llwythi achosion unigol a gweithgareddau a gwblhawyd gan unigolion 
dros gyfnodau penodol. 
Roedd rhanbarthau wedi croesawu’r hyfforddiant cenedlaethol a ddarparwyd i 
swyddogion cyswllt dioddefwyr yn dilyn achos John Worboys. Bellach mae’r uned 
dioddefwyr yn gweithio gyda chydweithwyr ym maes polisi i gynnal hyfforddiant 
mewn tair ardal ar gyfer rheolwyr cyswllt dioddefwyr ar newidiadau ym mhroses y 
Bwrdd Parôl a gyflwynwyd yn ddiweddar.  
Yn aml bydd swyddogion cyswllt dioddefwyr yn cael eu dethol drwy ymgyrchoedd 
cyffredinol ar gyfer recriwtio swyddogion gwasanaethau prawf a’u dyrannu wedyn i 
rôl y swyddog cyswllt dioddefwyr wrth ddechrau yn y sefydliad. Gall hyn beri 
problemau, gan ei bod yn bosibl y bydd unigolion wedi ymuno â’r sefydliad er mwyn 
gweithio gyda throseddwyr, ac nad ydynt yn dymuno gweithio gyda dioddefwyr 
neu’n meddu ar y sgiliau sydd eu hangen i wneud hynny. Mae gwaith gyda 
dioddefwyr troseddu yn faes arbenigol sy’n galw am sensitifrwydd a gwybodaeth 
drwyadl am y system cyflawnder troseddol er mwyn gallu diweddaru dioddefwyr yn 
briodol. Mae’n glir bod y cynllun yn gwneud mwy yn aml na darparu gwybodaeth, sef 
ei gylch gwaith, a bod swyddogion cyswllt dioddefwyr penodedig yn darparu cymorth 
a chyngor i ddioddefwyr yn uniongyrchol, yn ogystal â rhoi gwybod iddynt am 
asiantaethau eraill. Roedd rôl y swyddog cyswllt dioddefwyr ar radd uwch o’r blaen, 
ond cafodd ei gostwng o dan y model gweithredu E3. Ers hynny, mae rôl y swyddog 
cyswllt dioddefwyr wedi ehangu, ar ôl cyflwyno crynodebau’r Bwrdd Parôl ar gyfer 
dioddefwyr yn dilyn yr achos proffil uchel yn 2018. Ers hynny, anfonwyd crynodeb at 
fwy na 1,000 o ddioddefwyr yn y Cynllun Cyswllt Dioddefwyr. Ar ôl ehangu rôl y 
swyddog cyswllt dioddefwyr, rydym yn gweld bod lle i ofyn a yw’r radd a’r prosesau 
recriwtio yn parhau’n briodol.  
Mae tîm Dioddefwyr y Gwasanaeth Carchardai a Phrawf wedi cydweithio’n agos ag 
NPS London, lle’r oedd Arolygiaeth Prawf Ei Mawrhydi wedi nodi problemau yn yr 
arolygiad rhanbarthol. Mae wedi darparu cymorth i weithredu cynllun gwella’r 
rhanbarth ar gyfer gwaith gyda dioddefwyr. Mae rhai rhanbarthau wedi dynodi 
swyddog cyswllt dioddefwyr arweiniol i weithio gyda dioddefwyr lle mae’r cyflawnwr 
yn destun Gorchymyn Iechyd Meddwl, yn dilyn argymhelliad mewn adroddiad 
blaenorol gan y Comisiynydd Dioddefwyr. Mae hyn yn gam cadarnhaol, gan ei fod yn 
cynnwys gwaith rhwng rhanbarthau, rhannu gwersi a chysondeb. Nid yw pob un o’r 
rhanbarthau wedi dynodi swyddog arweiniol i sicrhau bod gwersi’n cael eu rhannu ar 
draws y Gwasanaeth Carchardai a Phrawf.  
Nid yw’r dulliau presennol o gael adborth am fodlonrwydd dioddefwyr wedi cael eu 
datblygu’n ddigonol, ac anaml y defnyddir y data a gesglir i wella perfformiad neu 
godi lefelau gwasanaeth. Mae’r Gwasanaeth Carchardai a Phrawf yn datblygu dull 
newydd o fesur bodlonrwydd dioddefwyr, ac rydym yn croesawu hyn.  
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9. Safon cyflawni sefydliadol – canfyddiadau am 
wybodaeth a chyfleusterau  

Yn yr adran hon, rydym yn ystyried i ba raddau y mae’r Gwasanaeth Carchardai a 
Phrawf yn sicrhau bod gwybodaeth amserol a pherthnasol ar gael i ranbarthau. 
Rydym yn edrych ar y ffordd y mae’r Gwasanaeth Carchardai a Phrawf yn rhannu 
gwersi a ddysgwyd ar draws y GPC pan aiff pethau o chwith, ac rydym yn ystyried 
ansawdd yr ymgysylltu â defnyddwyr gwasanaethau wrth adolygu a gwella 
gwasanaethau. Yn olaf, rydym yn ystyried rôl y Gwasanaeth Carchardai a Phrawf/y 
Weinyddiaeth Gyfiawnder wrth ddarparu sicrwydd bod holl safleoedd y GPC yn 
darparu gwasanaethau o ansawdd da mewn ffordd bersonol ac ymatebol. 
Rydym wedi rhoi sgôr ‘Da’ i un rhanbarth a sgôr ‘Angen gwella’ i chwe rhanbarth am 
wybodaeth a chyfleusterau. 

Dysgu gwersi o archwiliadau ac arolygiadau – y Grŵp Sicrhau Ansawdd 
Gweithrediadau a Systemau (OSAG) 
Mae Arolygiaeth Prawf Ei Mawrhydi yn darparu trosolwg allanol annibynnol ar waith 
darparwyr gwasanaethau prawf. Yn ogystal â hyn, mae OSAG – sy’n rhan o 
gyfarwyddiaeth Perfformiad y Gwasanaeth Carchardai a Phrawf – yn cynnal 
archwiliadau mewnol o’r GPC. Mae’r rhain yn ymdrin â nifer o faterion sy’n ymwneud 
â pherfformiad ac ansawdd, yn cynnwys y rheini a nodwyd gan yr Arolygiaeth Prawf. 
Hefyd, mae OSAG yn monitro’r dull o gyflawni cynlluniau gweithredu a baratowyd 
gan ranbarthau’r GPC.  
Er bod y dull hwn o weithredu yn unol â model y ‘tair llinell amddiffynnol’ a 
ddefnyddir gan sefydliadau eraill, nid yw’n dderbyniol gan bawb. Mae rheolwyr a 
staff yn y GPC yn credu bod hyn yn dyblygu trefniadau trosolwg ac maent yn 
feirniadol o’r baich y mae’n ei roi ar eu hamser. Yn ogystal â hyn, mae’n ymddangos 
bod gwahaniaeth weithiau rhwng canfyddiadau archwiliadau mewnol ac arolygiadau 
allanol. Mae hyn wedi digwydd weithiau am fod y ddwy broses yn mesur pethau 
gwahanol, ond mae’n peri dryswch i staff mewn rhanbarthau er hynny.  
 
Troseddau difrifol pellach 
Mae Dirprwy Gyfarwyddwr Amddiffyn y Cyhoedd a Dioddefwyr yn gyfrifol am dîm 
Troseddu Difrifol Pellach y Gwasanaeth Carchardai a Phrawf, sy’n helpu’r GPC a 
chwmnïau adsefydlu cymunedol i sicrhau ansawdd adolygiadau o droseddau difrifol 
pellach. Os bydd trosedd difrifol pellach yn cael ei gyflawni gan rywun sy’n cael ei 
oruchwylio gan y gwasanaeth prawf, cynhelir adolygiad ar ran y cyfarwyddwr prawf 
rhanbarthol perthnasol. Bydd y rheolwr adolygu yn llunio adroddiad cronolegol a fydd 
yn asesu safon yr ymarfer yn yr achos. Os bydd yn cael bod diffygion mewn ymarfer, 
bydd cynllun gweithredu yn cael ei lunio i ddelio â’r diffygion hynny. Mae’r Prif 
Swyddog Prawf yn cael ei hysbysu am gynnydd drwy gydol y cam dedfrydu mewn 
achosion proffil uchel. Mae’r tîm Troseddu Difrifol Pellach hefyd yn cydgysylltu â 
gweinidogion a swyddfa’r wasg y Weinyddiaeth Gyfiawnder. 
Mae tîm o dri o aelodau staff y Gwasanaeth Carchardai a Phrawf yn sicrhau ansawdd 
yr adolygiadau a gyflwynir, sef tua 600 y flwyddyn. Ni fyddant yn darllen yr holl 
ddeunydd gwreiddiol yn ystod y broses hon. Os nad yw’r adolygiad yn rhoi esboniad 
digonol o’r digwyddiadau cyn y trosedd, neu os nad yw’r cynllun gweithredu yn 
ymdrin â’r diffygion mewn ymarfer, bydd yr adolygiad yn cael ei ddychwelyd i’r GPC 
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er mwyn cynnwys gwybodaeth ychwanegol. Ar ôl cwblhau’r broses sicrhau ansawdd, 
rhoddir esboniad ysgrifenedig i’r cyfarwyddwr rhanbarthol o’r sgôr a roddwyd.  
Ar adegau prysur, bydd y tîm yn ei chael yn anodd cadw’n wastad â nifer yr 
adolygiadau sy’n ei gyrraedd. Mae hyn yn arwain at oedi wrth roi adborth i’r 
rhanbarth. Nid oes craffu allanol ar y broses meincnodi a sicrhau ansawdd.  
Yn Ebrill 2018, cyflwynwyd fformat newydd ar gyfer ysgrifennu adroddiadau am 
droseddau difrifol pellach. Mae’r fformat newydd yn rhoi gwybodaeth i’r dioddefwr 
am y ffordd y cafodd y cyflawnwr ei oruchwylio. Bellach mae’r adroddiad cyfan ar 
gael i ddioddefwyr, ar wahân i rai hepgoriadau bach i ddiogelu gwybodaeth trydydd 
parti, yn unol â’r ddeddfwriaeth. Cawsom wybod bod y Comisiynydd Dioddefwyr wedi 
croesawu’r tryloywder hwn, ond nid ydym yn ymwybodol o unrhyw adborth gan 
ddioddefwyr am eu profiad o’r broses. 
Yn ystod yr arolygiadau rhanbarthol, cawsom fod rheolwyr adolygu yn mynd i’r afael 
â’r fformat newydd. Mae’n cymryd mwy o amser i gwblhau adolygiadau bellach, ac 
mae hyn wedi effeithio ar adnoddau’r rhanbarthau. Mae’r Uned Troseddu Difrifol 
Pellach wedi hwyluso’r newid drwy ddarparu cyfres o weithdai i reolwyr adolygu. Mae 
wedi diweddaru’r canllawiau hefyd, ac mae’r uned ar gael drwy’r amser i roi cyngor yn 
ôl yr angen. Ar adeg yr arolygiad hwn, roedd y broses newydd wedi bod ar waith am 
15 mis; roedd dull sgorio cysgodol ar waith o hyd i asesu ansawdd yr adolygiadau.  
Nid yw’r Gwasanaeth Carchardai a Phrawf wedi mabwysiadu strategaeth ysgrifenedig 
ar gyfer lledaenu gwersi a ddysgwyd o adolygiadau o droseddau difrifol pellach ar 
draws y GPC. Mae’r tîm Ymarfer Prawf Effeithiol wedi datblygu gweithdy tair awr ar 
droseddu difrifol pellach sy’n cynnwys deunyddiau a llawlyfr. Ar adeg yr arolygiad, 
roedd gweithdai peilot wedi’u darparu i 100 o swyddogion prawf mewn tri rhanbarth 
ond nid oeddent wedi cael eu lansio ar lefel genedlaethol. Mae rhanbarthau’n 
defnyddio amrywiaeth o ddulliau i rannu gwersi a ddysgwyd; mae rhai ohonynt wedi 
cynhyrchu bwletinau ‘gwersi a ddysgwyd’ sy’n ymdrin â materion ymarfer systemig 
neu gyffredinol. Nid yw’r dull gweithredu anghyson hwn yn rhoi sicrwydd i ni fod yr 
holl staff yn gallu elwa o’r gwersi a ddysgwyd.  
Cawsom wybod gan yr Uned Troseddu Difrifol Pellach ei bod yn canolbwyntio ar 
wella safon yr adolygiadau; ar hyn o bryd, nid oes ganddi ddigon o adnoddau i helpu 
rhanbarthau i ddysgu gwersi o’r adolygiadau. Erbyn hyn, nid yw’n anfon bwletinau 
‘gwersi a ddysgwyd’ chwarterol i ranbarthau, gan fod yr un negeseuon yn codi dro ar 
ôl tro. Mae hyn yn awgrymu nad oedd y dull hwn o weithredu yn ddigon effeithiol. 
Mae’r Uned yn diweddaru polisïau, fel y canllawiau ar Risg Niwed Difrifol, ac yn ceisio 
nodi gwersi a ddysgwyd o ymarfer systemig. 
Mae tîm o reolwyr ansawdd a chraffu gan y GPC yng Nghymru sy’n cwblhau 
adolygiadau o droseddau difrifol pellach ac yn darparu adborth i staff perthnasol. 
Mae’r rheolwyr hyn yn gysylltiedig â phob Uned Gyflawni Leol ac maent yn darparu 
arbenigedd ar adolygiadau beirniadol a gwersi a ddysgwyd yn ddiweddar. Caiff 
achosion eu hadolygu drwy fforymau ymarfer gorau. Rydym yn cymeradwyo’r dull 
‘Cymru gyfan’ o ddysgu gwersi o adolygiadau. Yn benodol, credwn fod cyfle i gael 
dull system gyfan o weithredu, yn cynnwys gwaith a wneir yn y carchar ac wrth 
baratoi i ryddhau troseddwyr, mewn achosion perthnasol.  

Dysgu gwersi o gwynion 
Nid yw’r Gwasanaeth Carchardai a Phrawf yn rhoi digon o gymorth i ledaenu’r gwersi 
a ddysgwyd o gwynion. Newydd ei sefydlu y mae fframwaith llywodraethu’r 
Gwasanaeth ar gyfer cwynion. O dan y model gweithredu E3, roedd rhanbarthau’n 
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cael adnoddau i gynnal timau cwynion, ond ychydig o gydgysylltu canolog a gafwyd. 
Yn fwy diweddar, dechreuwyd ar waith i rannu gwersi, prosesau ac arferion. 
Cyflwynwyd cronfa ddata genedlaethol am gwynion ym mis Medi 2018, ynghyd â 
gweithdy cwynion chwarterol ar gyfer arweinwyr rhanbarthol ar gwynion. Mae’r GPC 
yn cydnabod nad yw data am gwynion wedi’u dadansoddi ac y byddai data o’r fath 
wedi gallu helpu i bennu gwelliannau mewn prosesau. Mae is-adran y BSC wedi 
gweithio gyda MoJ Digital i ddatblygu system i reoli gwybodaeth am gwynion, sydd 
wedi darparu’r ‘ciplun’ cyntaf o ddata am gwynion ar gyfer y flwyddyn hyd at Ebrill 
2019. Er nad yw’r broses o ddadansoddi’r data wedi’i chwblhau eto, mae’n 
ymddangos nad yw rhanbarthau’n cofnodi cwynion yn yr un ffordd. Er bod y 
rhanbarthau’n eithaf tebyg o ran maint, staffio a llwythi achosion, mae’r data cyntaf 
yn dangos bod rhai rhanbarthau’n cofnodi mwy na phum gwaith yn fwy o gwynion 
nag y mae eraill. Mae cyfrannau’r mathau o gwynion a gofnodwyd (ffurfiol, anffurfiol 
ac anffurfiol wedi’i huwchgyfeirio i fod yn ffurfiol) yn amrywio, ac roedd nifer y 
cwynion anffurfiol yn y rhanbarth a gofnododd y nifer mwyaf ohonynt 20 gwaith yn 
fwy nag yn y rhanbarth a gofnododd y nifer lleiaf. 
Mae’r gronfa ddata yn cynnig cyfle i gasglu a dadansoddi data a’u rhannu â 
rhanbarthau ac arweinwyr cenedlaethol y GPC. Mae angen gwneud mwy o gynnydd 
yn y maes gwaith hwn. Hyd yn hyn, ni chafwyd dadansoddiad o nodweddion 
gwarchodedig y rheini sy’n gwneud cwynion, felly collwyd cyfle i ymchwilio i faterion 
sy’n ymwneud â diffyg cymesuredd yn y broses. 
Er bod strwythurau ac offer o’r fath ar gael ar lefel genedlaethol, mae angen gwneud 
rhagor i sicrhau cysondeb wrth gofnodi cwynion, yn enwedig cwynion anffurfiol a’r 
rheini a allai arwain at ymchwiliadau ffurfiol. Mae’r gwahaniaethau yn nifer y cwynion 
a gofnodwyd rhwng rhanbarthau yn awgrymu nad oes dealltwriaeth ddibynadwy o 
arferion cofnodi. Yn yr un modd, mae’r Gwasanaeth Carchardai a Phrawf yn 
cydnabod nad oes diffiniad cyffredin o achwynwyr blinderus ac mae’n cydweithio â’r 
Ombwdsmon Carchardai a Phrawf i benderfynu ar ddiffiniad hwylus. 
Ymgysylltu â defnyddwyr gwasanaethau 
Yn ystod ein harolygiadau rhanbarthol, gwelsom mai prin oedd y trefniadau lleol 
mewn rhai ardaloedd ar gyfer ceisio adborth gan ddefnyddwyr gwasanaethau. Mae 
arweinwyr uwch y GPC ac is-adran y BSC yn cydnabod nad yw’r trefniadau ar gyfer 
samplu a dysgu gwersi o brofiadau defnyddwyr gwasanaethau wedi cael eu 
datblygu’n gyson ers trosglwyddo gwasanaethau o Ymddiriedolaethau Prawf lleol i’r 
GPC. Yn y gorffennol, roedd Ymddiriedolaethau wedi gwneud trefniadau a oedd yn 
canolbwyntio ar yr ardal leol, ac mae’r rhain wedi’u disodli gan grŵp ymgynghori 
cenedlaethol. Mae trefniadau wedi’u gwneud i staff yr is-adran Ymarfer Prawf 
Effeithiol gwrdd â defnyddwyr gwasanaethau wrth iddynt ddatblygu hyfforddiant i 
ymarferwyr. Mae is-adran y BSC yn bwriadu datblygu’r broses ar gyfer ymgynghori â 
defnyddwyr gwasanaethau yn unol â’r bwriad i newid i ranbarthau llai (yn rhan o 
fodel cyflawni’r dyfodol yn 2021); fodd bynnag, ni chaiff y bwlch hwn ei lenwi am 
gryn amser. 

Polisïau 
Yn ystod ein harolygiadau rhanbarthol, gwelsom fod staff yn hyderus yn eu 
gwybodaeth a’u gallu i gadw’n wastad â pholisi a gweithdrefnau’r GPC, a’u bod hefyd 
yn cael negeseuon e-bost a sesiynau briffio lleol yn rheolaidd. Fodd bynnag, roeddem 
wedi cael gwybod bod staff yn teimlo eu bod yn cael eu llethu gan wybodaeth ar 
adegau. Mae’r tîm canolog yn cydnabod hyn, ac mae wedi penodi ‘arweinydd 
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ymgysylltu cenedlaethol’ sy’n cydweithio â phwyntiau cyswllt sengl ym mhob 
rhanbarth i ddelio â phroblem y gormodedd o wybodaeth. 
Mae’r wybodaeth ddiweddaraf ar gael mewn un man am brosesau ar gyfer y GPC 
drwy’r system EQuiP, felly nid yw staff yn gorfod mewngofnodi i systemau ar wahân i 
gael polisïau eraill, fel polisïau adnoddau dynol. Mae gwybodaeth reoli ar gyfer 
defnyddio’r system yn cael ei rhannu â rhanbarthau a’i darparu ar lefel yr Uned 
Gyflawni Leol.  
Mae ‘perchennog’ dynodedig ar gyfer pob polisi a phroses sydd ar EQuiP, sef y pwynt 
cyswllt ar gyfer awgrymu newidiadau. Yn ystod ein harolygiadau rhanbarthol, 
cawsom fod staff yn gallu mewngofnodi i EQuiP, er bod rhai yn ei chael yn anodd 
llywio ac yn teimlo bod y broses mewngofnodi yn gymhleth a diangen. Roeddem 
wedi nodi bod y broses mewngofnodi wedi’i symleiddio wedyn mewn ymateb i 
adborth gan staff. 
Gwelsom fod un agwedd ar y diweddariadau ar EQuiP yn anhwylus. Bydd 
defnyddwyr yn tanysgrifio i ddolen sy’n darparu gwybodaeth wedi’i diweddaru. Pryd 
bynnag y bydd newid ar y dudalen honno, byddant yn cael neges e-bost i ddweud 
bod rhywbeth wedi newid. Fodd bynnag, nid ydynt yn cael gwybod beth sydd wedi 
newid. Gallant gael un neges yr wythnos neu nifer o negeseuon mewn diwrnod. Er 
mwyn i’r broses fod yn effeithiol, mae angen i ymarferwyr wybod beth yw’r 
newidiadau a ble maen nhw; er enghraifft, ai gwall teipio wedi’i gywiro ynteu newid 
pwysig mewn polisi?  

Rheoli adeiladau a chyfleusterau 
Mae rhanbarthau’r GPC yn gweithio mewn adeiladau a ddefnyddid gan yr 
Ymddiriedolaethau Prawf blaenorol. Yn ystod ein harolygiadau, gwelsom nad yw pob 
un o’r rhain wedi’u cadw mewn cyflwr da. Rydym wedi gwneud argymhellion mewn 
perthynas â hyn ar gyfer pob rhanbarth. 
Mae ystyriaethau pwysig yn codi mewn cysylltiad â rheoli cyfleusterau yn adeiladau’r 
GPC lle mae staff yn gweithio a defnyddwyr gwasanaethau yn dod atynt. Gwelsom 
fod rhestr hir o broblemau, yn cynnwys gwaith plymio diffygiol, lifftiau wedi torri, 
plâu, diffyg gwaith cynnal cyffredinol a rhai adeiladau hŷn sy’n anaddas i’w diben 
mewn gwasanaeth prawf modern. Cawsom hefyd ei bod yn anodd rhoi gwybod am 
broblemau ac, ar ôl rhoi gwybod amdanynt, nad oedd y gwaith atgyweirio’n cael ei 
wneud yn brydlon. Hefyd cawsom wybod gan staff eu bod yn treulio gormod o’u 
hamser yn ceisio cyrraedd ‘desg gymorth’ i roi gwybod am broblemau, yn aros am 
atgyweiriadau nad oeddent yn cael eu cyflawni wedyn, ac yn gorfod mynd ar ôl 
problemau a’u huwchgyfeirio er mwyn cael cwblhau’r atgyweiriadau. Roedd yn 
hawdd deall bod hyn yn achosi rhwystredigaeth fawr i staff. Mae’n annerbyniol bod 
nifer o ranbarthau gyda channoedd o archebion am waith cynnal wedi’u gwneud ond 
heb gael eu cyflawni.  
Yn yr ystad mangreoedd a gymeradwywyd, lle mae unigolion a all beri’r risg fwyaf o 
achosi niwed i eraill yn cael eu goruchwylio wrth iddynt drosglwyddo o’r ddalfa i’r 
gymuned, cawsom fod lleoedd gwely, ac angen mawr amdanynt, yn cael eu colli am 
nad oedd gwaith atgyweirio syml wedi’i gwblhau.  
Gwelsom hefyd fod methiant ar ran contractwyr i ddarparu staff ar fyr rybudd i fod ar 
ddyletswydd drwy gydol y nos i oruchwylio preswylwyr mewn mangreoedd a 
gymeradwywyd, ac wedyn fod rhaid galw staff y GPC o’u cartrefi i oruchwylio 
preswylwyr yn eu lle.  



Arolygiad o’r swyddogaethau canolog sy’n cynnal y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol 49 

Yng Nghymru, cawsom wybod: “mewn un fangre a gymeradwywyd, dim ond ar wyth 
sifft y cafwyd darpariaeth goruchwylio dros gyfnod o ddau fis a hanner”. 
Codwyd y mater hwn yn yr arolygiad thematig Probation Hostels’ (Approved 
Premises) Contribution to Public Protection, Rehabilitation and Resettlement 
(Gorffennaf 2017). Un o’n hargymhellion oedd: 
“Adolygu trefniadau ar gyfer goruchwylio y tu allan i oriau arferol i sicrhau bod 
darpariaeth reoli brydlon ac effeithiol ar gael bob amser”. 

Cafwyd hefyd fod rhai staff a ddarparwyd gan gontractwyr yn anaddas i gyflawni’r 
rôl. Mae’r sefyllfa hon yn cael ei gwaethygu am fod y lefelau tâl yn isel o’u cymharu â 
rolau eraill mewn rhai rhannau o’r wlad, yn enwedig yn Ne-ddwyrain Lloegr. 
Yn ystod yr arolygiad hwn, rydym wedi ceisio deall y rhesymau dros ddiffygion y 
broses rheoli cyfleusterau a weithredir gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder ar ran y GPC 
a pha broblemau sylfaenol sy’n cyfrannu at y tanberfformiad hwn. Cawsom fod y 
broses yn gymysgedd cymhleth o bedwar prif gontractwr yn cyflawni elfennau 
gwahanol yn y broses, a bod pumed contractwr yn casglu gwybodaeth berfformiad 
gan bob un ohonynt, gan weithredu fel asiant rheoli ac adrodd i’r Weinyddiaeth 
Gyfiawnder. Cawsom wybod hefyd fod y trafferthion ariannol a brofwyd gan ddau o’r 
prif gontractwyr wedi effeithio ar y ddarpariaeth o wasanaethau. Yn ogystal â hyn, 
cafwyd tangyllido hanesyddol mewn gwaith i gwrdd ag anghenion cynnal ac 
adnewyddu ar draws ystad y GPC, gan arwain at ddirywiad yn ei chyflwr. Ar hyn o 
bryd, Kier ac OCS yn y De, ac Interserve a Sodexo yn y Gogledd sy’n dal y contract 
rheoli gwasanaethau ar gyfer y GPC. Mae KBR, sef sefydliad ar wahân, yn gyfrifol am 
y ddesg gymorth rheoli cyfleusterau ac mae’n cydgysylltu’n uniongyrchol â’r 
contractwyr pan godir archebion am dasgau. Mae’r trefniadau contract hyn ar waith 
ers Ionawr 2018 a byddant yn rhedeg am bum mlynedd, gyda’r dewis o’u hymestyn 
am ddwy flynedd pellach os bydd y Weinyddiaeth Gyfiawnder yn penderfynu ar 
hynny. Roedd y contract yn cynnwys tasgau a oedd heb eu cyflawni o dan y 
trefniadau contract blaenorol. 
Mae rhanbarthau’n dilyn proses ar gyfer cofnodi’r holl geisiadau a wnaed am 
gwblhau gwaith o dan y contract rheoli cyfleusterau ac maent yn cadw cofnod o’r 
tasgau hynny sydd wedi’u huwchgyfeirio. Y targed yw cwblhau gwaith o fewn 10 
diwrnod gwaith ar ôl codi’r archeb amdano. Mae rhanbarthau’n cadw cofnod hefyd 
o’r negeseuon y maent wedi’u cael gan uned cleientiaid rheoli cyfleusterau’r 
Weinyddiaeth Gyfiawnder am y cynnydd ar waith sydd heb ei gwblhau. Mewn 
amgylchiadau eithriadol, pan fo oedi cyn cwblhau gwaith sy’n hanfodol i fusnes, gall 
MoJ Estates gychwyn proses ‘dod i’r adwy’. Drwy’r broses hon, mae’r Weinyddiaeth 
Gyfiawnder yn cymryd cyfrifoldeb dros gwblhau’r gwaith ac wedyn yn codi cost y 
gwaith ar y contractwr rheoli cyfleusterau. Mae unrhyw waith a gwblheir o dan y 
broses hon i gael ei gofnodi hefyd. 
Mae tensiynau wedi codi dros amser oherwydd y tanberfformiad rhwng staff rheng 
flaen, staff ystadau a’r contractwyr. Mae’n glir mai ychydig o ffydd sydd gan staff y 
GPC yn y broses uwchgyfeirio gan nad yw tasgau’n cael eu cwblhau o fewn y cyfnod 
yn y contract ac nad yw’r broses saith cam bresennol yn addas i’w diben. Ar hyn o 
bryd, mae MoJ Estates yn cydweithio â’i gontractwyr i ddatblygu proses symlach 
gyda gwell trefniadau i fonitro perfformiad. Mae’r Gwasanaeth Carchardai a Phrawf 
yn cydweithio’n agos ag MoJ Estates i fonitro’r canlyniadau i hyn. 
Cawsom fod rhanbarthau’n cadw nifer o fathau o daenlenni i fonitro problemau rheoli 
cyfleusterau a’r cynnydd ar eu datrys. Roeddem hefyd wedi gofyn am ddata gan y 
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Gwasanaeth Carchardai a Phrawf i ddangos y sefyllfa bresennol ar lefel genedlaethol 
ac unrhyw dueddiadau o ran perfformiad dros amser. Cafwyd rhywfaint o welliant. 
Mae’r archebion am waith a oedd wedi’u cwblhau rhwng Ionawr 2019 a Gorffennaf 
2019 ar gyfer ystad y Gwasanaeth Carchardai a Phrawf yn dangos bod 43 y cant 
wedi’u cwblhau o fewn y cyfnod a nodwyd yn y cytundeb lefel gwasanaeth. Mae hyn 
yn well nag yn 2018, pan nad oedd ond 36 y cant o’r archebion am waith wedi’u 
cwblhau o fewn y cyfnod penodedig. Mae hefyd yn cymryd llai o amser i gwblhau 
tasgau ar gyfartaledd. Er bod y perfformiad cyffredinol yn gwella, ceir archebion am 
waith o hyd sydd heb eu cwblhau mewn pryd. Ym mis Gorffennaf 2019, roedd bron 
70 y cant o archebion gwaith Interserve heb gael eu cwblhau o fewn y cyfnod targed 
o 10 diwrnod yn y cytundeb lefel gwasanaeth, tra oedd Kier heb gwblhau mwy na 28 
y cant o’i archebion am waith.17  
Mewn ymateb i’r argymhellion yn ein hadroddiadau rhanbarthol cyntaf, mae Bwrdd 
Ystadau’r Gwasanaeth Carchardai a Phrawf wedi rhoi mwy o sylw i faterion rheoli 
cyfleusterau, gan dderbyn nad oedd y gwasanaeth a ddarparwyd yn cyrraedd y safon 
ddisgwyliedig. Rydym yn gofyn pam nad oedd ystadau’r GPC wedi cael y sylw 
roeddent yn ei haeddu cyn yr arolygiadau gan Arolygiaeth Prawf Ei Mawrhydi.  
Mae MoJ Estates wedi cymryd nifer o gamau i wella prosesau a’r cyfeiriad strategol. 
Bellach mae’r GPC yn cael ei gynrychioli gan swyddogion ar radd uwch ar Fwrdd MoJ 
Estates er mwyn cynyddu ei ddylanwad. Mae tanfuddsoddi yn ystad y Weinyddiaeth 
Gyfiawnder (yn cynnwys y Gwasanaeth Prawf) wedi’i gofnodi ar gofrestr risg 
adrannol y Weinyddiaeth Gyfiawnder. 
Mae MoJ Estates wedi cyflwyno rhaglen beilot lle mae contractwr yn darparu 
swyddogaeth ‘tasgmon’ symudol ar gyfer mangreoedd a gymeradwywyd. Bydd y 
tasgmon yn cario partiau sbâr cyffredin a bydd yn gallu gwneud llawer o fathau o fân 
waith atgyfeirio o fewn cyfnod byrrach o lawer. Cafwyd adborth cadarnhaol am y 
ffordd ymarferol hon i ‘fynd â’r maen i’r wal’ ac mae cwmpas y rhaglen yn cael ei 
ehangu. 
Mae’r perfformiad wedi gwella hefyd o ran yr angen am staff i oruchwylio preswylwyr 
yn ystod y nos ers i ni gynnal ein harolygiadau cyntaf. O’r ddau gontractwr, mae un 
yn cyrraedd ei darged am perfformiad ac mae’r llall wedi colli tua dwy ran o dair yn 
llai o sifftiau ond yn gorfod gwneud gwelliannau pellach. Mae’r staff a ddarparwyd yn 
fwy addas hefyd, ac mae’r trefniadau contract yn cael eu monitro bob wythnos gyda 
rheolwyr mangreoedd a gymeradwywyd a’r contractwyr.  
Mae’r Gwasanaeth Carchardai a Phrawf wedi mabwysiadu set o feini prawf i sicrhau 
bod swyddfeydd yn ddigon hygyrch i ddefnyddwyr gwasanaethau. Pan grëwyd y 
GPC, roedd hyn yn cynnwys gofyniad na fyddai unrhyw ddefnyddiwr gwasanaethau 
yn cael siwrnai o fwy na 60 munud ar drafnidiaeth gyhoeddus i gyrraedd swyddfa. Yn 
ystod ein harolygiadau, rhoddwyd nifer bach o enghreifftiau o siwrneiau a oedd yn 
anodd i ddefnyddwyr gwasanaethau neu o ddiffyg hygyrchedd ar gyfer gwahanol 
grwpiau. Mae’r Gwasanaeth Carchardai a Phrawf wedi cynnal treial yng Ngogledd-
ddwyrain Lloegr i archwilio pob safle am broblemau hygyrchedd. Mae’r broses yn 
cael ei chyflwyno ar lefel genedlaethol nawr o dan y gweithgor Cydraddoldeb 
Ystadau, a’r targed yw ei chwblhau erbyn diwedd Medi 2019.  
Nid yw swyddfeydd y GPC mewn adeiladau llys yn rhoi’r gallu bob amser i ddarparu 
gwasanaeth o ansawdd da neu ddarparu amgylchedd diogel ar gyfer gweithio gyda 
defnyddwyr gwasanaethau. Rydym wedi nodi yn ein harolygiadau nad yw staff y GPC 
                                                 
17 Darparwyd y ffigurau gan y Gwasanaeth Carchardai a Phrawf 
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yn cael eu trin fel partneriaid proffesiynol bob amser, er eu bod yn cyflawni rôl 
allweddol mewn llysoedd. Mae rhai enghreifftiau lle nad oes ganddynt gyfleusterau 
digonol i gynnal cyfweliadau, lle nad ydynt yn cael mynediad at gyfleusterau 
hanfodol, a lle gallant orfod defnyddio mynedfa ar wahân i staff eraill y llys. Mae’r 
rhaglen Trawsnewid Cyfiawnder Diannod, sy’n ceisio cyflymu achosion sy’n mynd 
drwy lysoedd ynadon, yn cael ei hwyluso drwy ddarparu adroddiadau llafar gan staff 
prawf ar ddiwrnod y gwrandawiad. Er mwyn gwneud hynny, mae angen i staff prawf 
gael mynediad at gyfleusterau diogel ac addas i gynnal cyfweliadau. 

TGCh 
Mae’r GPC yn tynnu at derfyn rhaglen sylweddol ar gyfer darparu cyfarpar TGCh, yn 
cynnwys gliniaduron, i staff rheng flaen.  
Cawsom fod y rhaglen ar gyfer darparu’r cyfarpar newydd hyn yn llwyddiant mawr. 
Roedd staff yn teimlo ei bod wedi creu darpariaeth o TG sy’n fwy modern, hyblyg a 
dibynadwy (er gwaethaf yr amharu ar TG ar lefel genedlaethol sydd wedi’i gofnodi 
mewn lle arall yn yr adroddiad hwn). Mae’r rhaglen wedi galluogi staff i gynllunio, 
darparu a chofnodi eu gwaith yn amserol ac i weithio mewn ffordd fwy hyblyg mewn 
gwahanol fathau o leoliadau, yn ôl yr angen busnes. Er hynny, roeddem wedi cael 
bod gwahaniaethau mawr yn y canllawiau ar weithio hyblyg y tu allan i’r brif 
swyddfa, rhwng Unedau Cyflawni Lleol a rhanbarthau, ac roedd hyn yn achosi 
rhywfaint o ddryswch i staff.  
Yn ystod ein harolygiadau rhanbarthol, roeddem wedi nodi’r angen am ddarparu 
ffonau symudol i staff er mwyn cael y budd mwyaf posibl o’r ddarpariaeth TG 
newydd, cynyddu cydnerthedd a gwella diogelwch staff. Gweithredwyd ar ein 
hargymhellion yn y maes hwn. Mae staff prawf yn croesawu’r ddarpariaeth o ffonau 
symudol ac yn teimlo bod hyn yn eu helpu i ddarparu gwasanaeth mwy ymatebol. 
Er hynny, nid yw’r cyfarpar newydd yn cwrdd ag anghenion yr holl staff. Nid yw’r 
cyfarpar TG yn rhoi digon o allu i staff ddarparu gwasanaeth o ansawdd da mewn 
llysoedd. Nid yw gliniaduron newydd yn gweithio’n dda mewn ystafelloedd llys ac nid 
yw staff yn gallu cael gafael ar wybodaeth yn syth yn ôl yr angen mewn nifer o 
lysoedd. Mae’r defnydd o liniaduron sy’n troi’n llechi yn cael ei dreialu mewn deg llys. 
Mae’r diffyg mynediad at gyfarpar TGCh priodol yn arafu’r gallu i gyfnewid 
gwybodaeth â dedfrydwyr. 
Yn ystod ein harolygiadau, cawsom fod diffyg gwybodaeth reoli ar gyfer gwneud 
penderfyniadau, er bod gwahanol fentrau a dulliau gweithredu lleol wedi ceisio 
llenwi’r bylchau hyn. Mae’r Gwasanaeth Carchardai a Phrawf hefyd yn derbyn bod y 
gallu i gofnodi data amrywiaeth am staff wedi cael ei lesteirio gan gymhlethdod y 
broses gofnodi a natur anhwylus rhai o’r systemau sy’n cynnwys data.  
Ym mis Rhagfyr 2018, cafwyd methiant difrifol yn seilwaith TG y GPC a barodd am 
nifer o ddyddiau. Yn ystod ein harolygiadau rhanbarthol wedyn, cawsom wybod gan 
staff am yr effaith fawr iawn a gafodd y methiant ar eu llwyth gwaith a’u gallu i 
ddarparu gwasanaethau rheng flaen yn effeithiol. Nid oedd cynlluniau parhad busnes 
lleol yn darparu ar gyfer methiant ar y raddfa hon a dywedodd staff wrthym fod y 
cyfathrebu i’w helpu i ddeall beth i’w wneud wedi bod yn wael.  
Mae’r Gwasanaeth Carchardai a Phrawf wedi cynnal ymarfer ‘dysgu gwersi’ manwl, 
sy’n cydnabod yr anawsterau cyfathrebu, ac mae wedi ceisio rhoi mesurau lliniaru ar 
waith. Adolygwyd y llinellau cyfathrebu fel bod modd lledaenu gwybodaeth yn 
gyflymach ac fel na fyddant yn llwyr ddibynnol ar seilwaith y rhwydwaith. Yn ogystal 
â hyn, mae’r ddarpariaeth o ffonau symudol i staff rheng flaen yn gwneud y 
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gwasanaethau’n fwy cydnerth. Mae strategaeth ddigidol y Gwasanaeth Carchardai a 
Phrawf yn ceisio lliniaru risgiau drwy symud i nifer o raglenni llai a chynnwys rhannau 
o’r seilwaith hanfodol o fewn y sefydliad eto er mwyn rheoli risg yn well. 
Mae’r gwelliannau yng nghyfarpar a Seilwaith TG y Gwasanaeth Carchardai a Phrawf 
yn gyflawniad o bwys ac o ganlyniad i hyn mae’r bwrdd wedi penderfynu bod digon o 
gynnydd wedi’i wneud yn y maes hwn i gyfiawnhau ei dynnu o’r gofrestr risgiau. 
Rydym yn cytuno â’r asesiad hwn. 
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Atodiad 1 – Methodoleg  

Cyflwynwyd rhaglen arolygiadau newydd gan Arolygiaeth Prawf Ei Mawrhydi yn Ebrill 
2018. Yn wahanol i’r rhaglen flaenorol, roedd y 21 o gwmnïau adsefydlu cymunedol a 
saith rhanbarth y GPC i gael eu harolygu ar wahân. Yn ein harolygiadau o’r GPC, 
roedd rhai themâu pendant wedi dechrau dod i’r amlwg yn gynnar. Daeth i’r amlwg 
nad oedd dim neu nemor ddim rheolaeth gan y GPC dros rai agweddau ar gyflawni ei 
weithrediadau. Roedd hyn yn arbennig o amlwg mewn perthynas â materion staffio a 
rheoli ei ystadau. Roedd yn dibynnu i raddau helaeth ar dimau canolog yn y 
Gwasanaeth Carchardai a Phrawf a’r Weinyddiaeth Gyfiawnder.  
Yn yr arolygiad hwn, rydym wedi edrych ar y graddau roedd y rhanbarthau’n cael 
cymorth gan y Gwasanaeth Carchardai a Phrawf a’r Weinyddiaeth Gyfiawnder mewn 
perthynas â’n safonau ym maes 1: arweinyddiaeth, staff, gwasanaethau, a 
gwybodaeth a chyfleusterau.  
Cynhaliodd Arolygiaeth Prawf Ei Mawrhydi 35 o gyfarfodydd â chynrychiolwyr ar 
raddau uwch sy’n gyfrifol am y swyddogaethau hyn. Y nod oedd adnabod ffactorau 
sy’n gwella ac yn hwyluso gwaith y rhanbarthau a’r ffactorau hynny sydd yn 
rhwystrau. Ehangwyd cwmpas yr arolygiad hwn y tu allan i’r Gwasanaeth Carchardai 
a Phrawf lle’r oedd angen i gynnwys rhai swyddogaethau sy’n gyfrifoldeb i’r 
Weinyddiaeth Gyfiawnder.  

Roedd y cyfweleion yn cynnwys: 

• Cyfarwyddwr Cyffredinol y Gwasanaeth Prawf a Chymru, y Gwasanaeth 
Carchardai a Phrawf 

• Y Prif Swyddog Prawf a’r Cyfarwyddwr Gweithredol dros Fenywod, y 
Gwasanaeth Carchardai a Phrawf 

• Dirprwy Gyfarwyddwr, Ymarfer Prawf Effeithiol, y Gwasanaeth Carchardai a 
Phrawf 

• Arweinydd ar Ansawdd ac Effeithiolrwydd, Ymarfer Prawf Effeithiol, y 
Gwasanaeth Carchardai a Phrawf 

• Dirprwy Gyfarwyddwr, Strategaeth Busnes a Newid, y Gwasanaeth Carchardai 
a Phrawf 

• Pennaeth Arloesi, Datblygu, a Newid, y Gwasanaeth Carchardai a Phrawf 
• Pennaeth Cyfathrebu, y Gwasanaeth Carchardai a Phrawf 
• Rheolwr Cyfathrebu Cenedlaethol, y Gwasanaeth Carchardai a Phrawf 
• Cyfarwyddwr Cyfathrebu a Gwybodaeth, y Gwasanaeth Carchardai a Phrawf 
• Pennaeth Gweithredol Newyddion, y Gwasanaeth Carchardai a Phrawf 
• Pennaeth Datblygu Ymarfer i Lysoedd, y Gwasanaeth Carchardai a Phrawf 
• Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol Dros Dro, y Gwasanaeth Carchardai a Phrawf 
• Arweinydd Uwch, Tîm Diwygio Systemau a Pholisi Gweithredol, y Gwasanaeth 

Carchardai a Phrawf 
• Pennaeth y Tîm MAPPA Cenedlaethol, y Gwasanaeth Carchardai a Phrawf 
• Dirprwy Gyfarwyddwr Amddiffyn y Cyhoedd a Dioddefwyr, y Gwasanaeth 

Carchardai a Phrawf 
• Pennaeth Amddiffyn y Cyhoedd, y Gwasanaeth Carchardai a Phrawf 
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• Pennaeth Swyddfa Rheoli Rhaglenni’r GPC, y Gwasanaeth Carchardai a 
Phrawf 

• Arweinydd Masnachol a Chontractau’r GPC, y Gwasanaeth Carchardai a 
Phrawf 

• Pennaeth y Tîm Partneriaethau a Chontractau, y Gwasanaeth Carchardai a 
Phrawf 

• Pennaeth Gwasanaethau Ymyrryd, y Gwasanaeth Carchardai a Phrawf 
• Pennaeth y Tîm Dioddefwyr, y Gwasanaeth Carchardai a Phrawf 
• Pennaeth Gwasanaethau Menywod, y Gwasanaeth Carchardai a Phrawf 
• Pennaeth Rheoli Contractau Cwmnïau Adsefydlu Cymunedol, y Gwasanaeth 

Carchardai a Phrawf 
• Cyfarwyddwr Rhanbarth De-ddwyrain a Dwyrain Lloegr y GPC, y Gwasanaeth 

Carchardai a Phrawf 
• Arweinydd Datblygu’r Offeryn Segmentu, y Gwasanaeth Carchardai a Phrawf 
• Arweinydd Tîm yr Offeryn Segmentu, y Gwasanaeth Carchardai a Phrawf 
• Pennaeth Dysgu a Datblygu, y Gwasanaeth Carchardai a Phrawf 
• Hyfforddwr arbenigol cenedlaethol ar TG, y Gwasanaeth Carchardai a Phrawf 
• Rheolwyr prosiectau hyfforddi, y Gwasanaeth Carchardai a Phrawf 
• Y Tîm Diwygio Systemau a Pholisi Gweithredol 
• Cyfarwyddwr Gweithredol, y Gwasanaeth Carchardai a Phrawf yng Nghymru 
• Cyfarwyddwr Rhanbarthol, y Gwasanaeth Carchardai a Phrawf yng Nghymru 
• Arweinydd Cyfiawnder yng Nghymru, y Gwasanaeth Carchardai a Phrawf yng 

Nghymru 
• Pennaeth Amddiffyn y Cyhoedd, y Gwasanaeth Carchardai a Phrawf yng 

Nghymru 
• Cyfarwyddwr Cymorth Strategol, Gweinyddu a Sicrwydd, y Gwasanaeth 

Carchardai a Phrawf yng Nghymru 
• Pennaeth Ymgysylltu â Rhanddeiliaid, y Gwasanaeth Carchardai a Phrawf yng 

Nghymru 
• Pennaeth Cyfathrebu, y Gwasanaeth Carchardai a Phrawf yng Nghymru 

Roeddem wedi cyf-weld y canlynol yn y Weinyddiaeth Gyfiawnder: 

• Pennaeth Ystadau, y Weinyddiaeth Gyfiawnder 
• Arweinydd Rheoli Cyfleusterau, y Weinyddiaeth Gyfiawnder 
• Cyfarwyddwr Is-adrannol Gwelliant a Sicrwydd Gwasanaethau, y 

Weinyddiaeth Gyfiawnder 

Cynhaliwyd arolwg o reolwyr band 5 y GPC. Gwahoddwyd rheolwyr i lenwi holiadur 
ar-lein. Roedd 266 o reolwyr wedi cymryd rhan.  
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Atodiad 2 – Map sefydliadol o’r Gwasanaeth Prawf 
Cenedlaethol yng Nghymru a Lloegr 

De-orllewin a 
De Canol 

Lloegr 

Canolbarth 
Lloegr 

Cymru 

Gogledd-
ddwyrain 

Lloegr 
Gogledd-
orllewin 
Lloegr 

De-
ddwyrain 

Lloegr 

   Llundain 
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Atodiad 3 – Canlyniadau arolwg y Gwasanaeth 
Prawf Cenedlaethol 

Cawsom 266 o holiaduron wedi’u llenwi gan staff y GPC. 

Beth yw’ch rôl bresennol? 

Gwerth  Canran  Nifer  
Uwch Swyddog Prawf / Rheolwr Tîm Uned 
Gyflawni Leol  

64.3%  171  

Uwch Swyddog Prawf Llysoedd  12.0%  32  
Uwch Swyddog Prawf Uned Dioddefwyr  3.8%  10  
Rheolwr Busnes  3.4%  9  
Arall  16.5%  44  
  Cyfanswm  266  

Ym mha Ranbarth rydych yn gweithio ar hyn o bryd? 

Gwerth  Canran  Nifer  
Gogledd-ddwyrain Lloegr  27.8%  74  
Gogledd-orllewin Lloegr 19.5%  52  
Cymru  6.8%  18  
Canolbarth Lloegr  0.4%  1  
De-ddwyrain Lloegr 16.5%  44  
De-orllewin a Chanol De Lloegr 20.7%  55  
Llundain  8.3%  22  
  Cyfanswm  266  

Am faint o flynyddoedd rydych wedi bod yn eich rôl bresennol? 

Gwerth  Canran  Nifer  
1 flwyddyn neu lai  28.8%  76  
2-5 mlynedd  44.7%  118  
6-10 mlynedd  11.4%  30  
mwy na 10 mlynedd  15.2%  40  
  Cyfanswm  264  
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Faint o aelodau staff sy’n atebol yn uniongyrchol i chi? 
 
Gwerth  Canran  Nifer  
1-5  16.4%  43  
6-10  32.8%  86  
11-20  49.6%  130  
Mwy na 20  1.1%  3  
  Cyfanswm  262  

A oes sgiliau digonol gan eich staff i weithio gyda’r rheini sydd: 

 Oes  Nac oes  Ansicr  Amh.    

  Nifer / % Nifer / % Nifer / % Nifer / % Ymatebion  

Yn cyflawni 
troseddau 
rhywiol  

183 
(69.1%) 

39 
(14.7%) 16 (6.0%) 27 

(10.2%) 265 

Yn cyflawni 
cam-drin 
domestig  

192 
(72.7%) 26 (9.8%) 17 (6.4%) 29 

(11.0%) 264 

Yn cyflawni 
trais yn erbyn 
pobl eraill  

207 
(78.4%) 15 (5.7%) 13 (4.9%) 29  

(11.0%) 264 

A oes sgiliau digonol gan eich staff i asesu ac i ymateb i anghenion 
amrywiol defnyddwyr gwasanaethau sydd â’r nodweddion canlynol: 

 Oes  Nac oes  Ansicr    

  Nifer / % Nifer / % Nifer / % Ymatebion  

Benywod  188 
(72.0%) 

42 
(16.1%) 

31 
(11.9%) 261 

Unigolion o gefndiroedd 
pobl dduon, Asiaidd a 
lleiafrifoedd ethnig  

167 
(63.3%) 

50 
(18.9%) 

47 
(17.8%) 264 

Unigolion sydd ag 
anghenion iechyd 
meddwl neu anhwylder 
personoliaeth  

172 
(65.6%) 

56 
(21.4%) 

34 
(13.0%) 262 
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Pa gyfran o’ch amser rydych yn ei dreulio ar y gweithgareddau canlynol? 
(dylai’r cyfan o’ch amser adio i wneud 100%) 

 

llai na 20% 20% i lai 
na 40% 

40% i lai 
na 60% 

60% i 
lai na 
80% 

Mwy na 
80% 

Cyfansw
m yr 
ymatebio
n 

Monitro 
gwaith 
achosion  

113 
(51.8%) 97 (44.5%) 8 (3.7%) 0 

(0.0%) 
0 
(0.0%) 218 

Rheoli’r 
tîm  

102 
(45.7%) 

106 
(47.5%) 

13 
(5.8%) 

2 
(0.9%) 

0 
(0.0%) 223 

Goruch-
wylio a 
datblygiad 
proffesiyn
ol y staff  

97 (42.9%) 124 
(54.9%) 4 (1.8%) 1 

(0.4%) 
0 
(0.0%) 226 

Cyrraedd 
targedau 
perfformia
d  

148 
(65.5%) 72 (31.9%) 6 (2.7%) 0 

(0.0%) 
0 
(0.0%) 226 

Delio â 
materion 
adnoddau 
dynol, 
(recriwtio, 
rheoli 
presennol-
deb, 
llesiant 
staff, 
perfformia
d gwael)  

139 
(62.1%) 81 (36.2%) 4 (1.8%) 0 

(0.0%) 
0 
(0.0%) 224 

Ymgysyllt
u â rhan-
ddeiliaid  

178 
(81.3%) 36 (16.4%) 5 (2.3%) 0 

(0.0%) 
0 
(0.0%) 219 

Arall  112 
(83.6%) 16 (11.9%) 2 (1.5%) 2 

(1.5%) 
2 
(1.5%) 134 

A ydych yn gallu cwblhau’ch holl dasgau rheoli o fewn oriau’ch contract ar 
gyfer wythnos waith? 

Gwerth  Canran  Nifer  
Y rhan fwyaf o’r amser  15.1%  40  
Rhywfaint o’r amser  16.6%  44  
Yn anaml  34.0%  90  
Byth  34.3%  91  
  Cyfanswm  265  
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Os rhywfaint o’r amser, yn anaml neu byth, faint o oriau ychwanegol 
rydych yn eu gweithio ar gyfartaledd bob wythnos ar ben oriau’ch 
contract? 

Gwerth  Canran  Nifer  
1-5 awr  53.0%  116  
5+ awr  47.0%  103  
  Cyfanswm  219  

A ydych wedi cael hyfforddiant a chymorth digonol i ddelio â phrosesau 
recriwtio, rheoli presenoldeb, llesiant staff, cwynion cyflogaeth, disgyblu 
ac ymddeol? 

Gwerth  Canran  Nifer  
Ydw  29.8%  79  
Nac ydw  70.2%  186  
  Cyfanswm 265  

Pa mor aml rydych yn cael eich goruchwylio gan eich rheolwr llinell fel 
arfer? 

Gwerth  Canran  Nifer  
Mwy nag unwaith y mis  0.8%  2  
Unwaith y mis  19.2%  51  
Bob chwarter o leiaf, ond yn llai nag unwaith y 
mis  72.1%  191  

Yn llai aml  7.9%  21  
  Cyfanswm 265  

A ydych yn teimlo bod yr oruchwyliaeth hon yn digwydd yn ddigon aml? 

Gwerth  Canran  Nifer  
Ydw  78.1%  207  
Nac ydw  21.9%  58  
  Cyfanswm 265  

A ydych yn cael goruchwyliaeth sy’n eich helpu i ddarparu gwasanaeth o 
ansawdd da ac sy’n helpu eich datblygiad proffesiynol? 

Gwerth  Canran  Nifer  
Y rhan fwyaf o’r amser  44.9%  118  
Rhywfaint o’r amser  39.9%  105  
Yn anaml  12.2%  32  
Byth  3.0%  8  
  Cyfanswm 263  
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Pa rai o’r canlynol y mae’r oruchwyliaeth yn eu cynnwys? 

Gwerth  Canran  Nifer  
Rheoli perfformiad tîm  86.9%  225  
Goruchwylio a datblygiad proffesiynol staff  70.3%  182  
Cyrraedd targedau perfformiad  79.5%  206  
Delio â materion adnoddau dynol (recriwtio, 
rheoli presenoldeb, llesiant staff)  81.1%  210  

Ymgysylltu â rhanddeiliaid  57.1%  148  

A yw’r oruchwyliaeth rydych yn ei chael yn rhoi sylw priodol i’ch llesiant? 

Gwerth  Canran  Nifer  
Ydy  76.6%  203  
Nac ydy  23.4%  62  
  Cyfanswm  265  
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Atodiad 4 – Rhestr termau 

Amrywiaeth Y graddau y mae’r bobl mewn sefydliad yn cydnabod, yn 
gwerthfawrogi ac yn elwa o’r nodweddion sy’n gwneud 
sefydliad a’i ddefnyddwyr gwasanaethau yn unigryw. Gall 
amrywiaeth ymwneud ag oed, anabledd, ailbennu rhywedd, 
priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, 
crefydd neu gred, a rhyw 

ARMS System active risk management system): mae’n darparu 
fframwaith a gymeradwywyd i weithio gyda throseddwyr 
rhywiol sy’n cael eu goruchwylio ar sail statudol 

Building Better 
Relationships 
(BBR) 

Mae BBR yn rhaglen i oedolion gwrywaidd sydd wedi’u cael yn 
euog o drosedd treisgar yn erbyn partner agos. Mae BBR yn 
rhaglen ymddygiadol wybyddol ddwysedd cymedrol sy’n 
cydnabod bod trais yn erbyn partneriaid agos yn broblem 
gymhleth sy’n debygol o fod ag achosion lluosog. Mae BBR yn 
ymateb i anghenion yr unigolyn ac yn rhoi cyfleoedd i 
ddatblygu sgiliau i reoli meddyliau, emosiynau, ac ymddygiadau 

Cerdyn cyfraddau Rhestr o’r gwasanaethau y mae cwmnïau adsefydlu cymunedol 
yn eu cynnig i’w defnyddio gan y GPC gyda throseddwyr, sy’n 
nodi’r prisiau  

Cwmni adsefydlu 
cymunedol 

Sefydlwyd 21 o gwmnïau adsefydlu cymunedol ym mis Mehefin 
2014 i reoli’r rhan fwyaf o droseddwyr sy’n peri risg fach neu 
ganolig o achosi niwed difrifol 

Cynllun Cyswllt 
Dioddefwyr 

Model safonol y GPC ar gyfer darparu gwasanaeth cyson ar sail 
y fanyleb ar gyfer gwasanaethau i ddioddefwyr 

Diogelu plant Y gallu i ddangos bod llesiant y plentyn neu’r person ifanc wedi 
cael ei ‘ddiogelu’. Gall hyn gynnwys amddiffyn y plentyn ymysg 
pethau eraill. Defnyddir y term ‘diogelu’ ar gyfer oedolion 
agored i niwed hefyd 

E3 Mae E3 yn sefyll am ‘Effectiveness, Efficiency, and Excellence’. 
Crëwyd y rhaglen E3 yn dilyn y rhaglen Gweddnewid Adsefydlu 
ym mis Mehefin 2014. Yr egwyddor sylfaenol yw safoni dulliau 
darparu’r GPC, ailddylunio strwythur y GPC gan ganolbwyntio ar 
chwe maes allweddol, gan gynnwys: goruchwyliaeth yn y 
gymuned; gwasanaethau llys; y ddalfa; gwasanaethau 
troseddau ieuenctid; gwasanaethau i ddioddefwyr a 
mangreoedd a gymeradwywyd 

EQuiP Excellence and Quality in Process: un o adnoddau cenedlaethol 
y GPC ar y we i roi gwybodaeth gyson am brosesau i’w dilyn 
ym mhob agwedd ar waith y GPC. Mae mesurau sicrhau 
ansawdd yn ategu’r mapiau o brosesau 

GPC Y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol: gwasanaeth cenedlaethol 
sengl a grëwyd ym Mehefin 2014. Mae’n darparu 
gwasanaethau i lysoedd a rheoli grwpiau penodol o 
droseddwyr, gan gynnwys rhai sy’n peri risg fawr neu risg fawr 
iawn o achosi niwed difrifol a rhai sy’n destun trefniadau 
MAPPA yng Nghymru a Lloegr 
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Gwasanaeth 
Carchardai a 
Phrawf Ei 
Mawrhydi 

Yn 01 Ebrill 2017, daeth y Gwasanaeth Carchardai a Phrawf yn 
asiantaeth sengl a oedd yn gyfrifol am ddarparu gwasanaethau 
carchardai a phrawf ledled Cymru a Lloegr. Yr un pryd, 
ymgymerodd y Weinyddiaeth Gyfiawnder â chyfrifoldeb dros y 
cyfeiriad polisi cyffredinol, gosod safonau, craffu ar berfformiad 
carchardai a chomisiynu gwasanaethau. Roedd y rhain yn arfer 
bod yn gyfrifoldeb i Wasanaeth Cenedlaethol Rheoli 
Troseddwyr (yr asiantaeth sydd wedi’i disodli gan y 
Gwasanaeth Carchardai a Phrawf) 

Gweddnew id 
Adsefydlu 

Rhaglen y llywodraeth ar gyfer y dull o reoli troseddwyr yng 
Nghymru a Lloegr o fis Mehefin 2014 

Mangreoedd a 
gymeradwywyd 

Mangreoedd a gymeradwywyd o dan Adran 13 o Ddeddf Rheoli 
Troseddwyr 2007, ac sy’n cael eu rheoli gan y Gwasanaeth 
Prawf Cenedlaethol neu sefydliad annibynnol. Fe’u defnyddir fel 
man preswylio dros dro i droseddwyr y credir eu bod yn peri 
risg fawr o achosi niwed difrifol y mae angen eu monitro a’u 
goruchwylio’n fanwl, er mwyn dechrau eu hintegreiddio yn ôl 
yn y gymuned 

MAPPA Multi-Agency Public Protection Arrangements/Trefniadau 
Amlasiantaethol ar gyfer Amddiffyn y Cyhoedd: lle mae’r GPC, 
yr heddlu, carchardai ac asiantaethau eraill yn cydweithio ar 
lefel leol i reoli troseddwyr sy’n peri risg fwy o achosi niwed i 
bobl eraill. Lefel 1 yw rheoli arferol gan asiantaeth lle mae’r 
asiantaeth sy’n gyfrifol am oruchwylio neu reoli achos y 
troseddwr yn gallu rheoli’r risgiau y mae’r troseddwr yn eu 
hachosi. Ar Lefelau 2 a 3, mae angen rheoli gweithredol 
amlasiantaethol 

Maps for Change Pecyn cymorth ar gyfer gweithio gyda throseddwyr rhyw 
gwrywaidd sy’n peri risg fach o aildroseddu, a’r rheini y mae 
rhaglen wedi’i hachredu yn cael ei hystyried yn anaddas ar eu 
cyfer 

Meincnodi Cymharu dulliau â’r dulliau mewn sefydliadau perthnasol eraill 
mewn ffordd systematig er mwyn cael mewnwelediad a fydd yn 
helpu’r sefydliad i gymryd camau i wella ei berfformiad 

OASys Offender Assessment System: mae’n cael ei defnyddio ar hyn o 
bryd gan y cwmnïau adsefydlu cymunedol a’r GPC yng 
Nghymru a Lloegr i fesur risgiau ac anghenion cysylltiedig â 
throseddu ar gyfer y rheini sy’n cael eu goruchwylio gan 
wasanaethau prawf 

Offeryn mesur 
llwythi gwaith 

Offeryn i gyfrifo llwyth gwaith cyfan swyddog cyfrifol unigol. 
Mae’n ystyried nifer a mathau’r achosion 

OSAG Operational Systems and Assurance Group 
Partner Busnes 
Adnoddau Dynol 

Un o adnoddau’r Gwasanaeth Carchardai a Phrawf sydd wedi’i 
ddyrannu i’r GPC i’w helpu ym mhob agwedd ar waith 
adnoddau dynol 

PQiP Professional Qualification in Probation/Cymhwyster Proffesiynol 
mewn Profiannaeth: rhaglen ddysgu amser llawn seiliedig ar 
waith y mae angen i hyfforddeion ei chwblhau’n llwyddiannus 
er mwyn dod yn swyddog prawf 
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RAR Rehabilitation activity requirement/Gofyniad gweithgarwch 
adsefydlu: o fis Chwefror 2015, pan weithredwyd Deddf 
Adsefydlu Troseddwyr 2014, gall llysoedd bennu nifer o 
ddiwrnodau RAR mewn gorchymyn; y gwasanaethau prawf 
fydd yn penderfynu union natur y gwaith a gyflawnir yn ystod y 
diwrnodau RAR hyn 

Risg o Beri Niwed 
Difrifol 

Term a ddefnyddir yn OASys. Mae’r holl achosion yn cael eu 
dosbarthu yn ôl y graddau y maent yn peri risg fach, ganolig, 
fawr neu fawr iawn o achosi niwed difrifol i bobl eraill. Mae’r 
Arolygiaeth Prawf yn defnyddio’r term hwn wrth gyfeirio at y 
system dosbarthu, ond yn defnyddio’r term mwy cynhwysfawr 
‘risg o beri niwed’ wrth gyfeirio at y dadansoddiad y mae’n 
rhaid ei wneud cyn pennu dosbarth yr achos. Mae hyn yn helpu 
i egluro’r gwahaniaeth rhwng tebygolrwydd y digwyddiad ac 
effaith/difrifoldeb y digwyddiad. Mae’r term ‘Risg o Beri Niwed 
Difrifol’ yn cynnwys effaith ‘ddifrifol’ yn unig, ond drwy 
ddefnyddio’r term ‘risg o beri niwed’, gellir rhoi’r sylw 
angenrheidiol i’r troseddwyr hynny sy’n fwy tebygol o amlygu 
ymddygiad niweidiol sy’n llai o ran ei effaith/difrifoldeb 

Rhaglen Sgiliau 
Meddwl 

Mae’r Rhaglen Sgiliau Meddwl wedi’i bwriadu ar gyfer oedolion 
gwrywaidd a benywaidd sy’n peri risg ganolig/fawr o 
aildroseddu. Mae’n helpu cyfranogwyr i ddatblygu sgiliau 
meddwl (gwybyddol) i reoli ffactorau risg, datblygu ffactorau 
amddiffynnol, a chyrraedd nodau rhag-gymdeithasol 

Rhaglen wedi’i 
hachredu 

Rhaglen waith a ddarperir i droseddwyr mewn grwpiau neu yn 
unigol o dan ofyniad mewn gorchymyn cymunedol neu 
orchymyn dedfryd ohiriedig, neu’n rhan o ddedfryd o garchar 
neu o dan amod mewn trwydded garchar. Mae rhaglenni sydd 
wedi’u hachredu yn cael eu hachredu gan y Panel Achredu 
Gwasanaethau Cywirol am eu bod yn ffordd effeithiol i leihau’r 
tebygolrwydd o aildroseddu 

Rhanddeiliad Person, grŵp neu sefydliad sydd â rhan neu fudd uniongyrchol 
neu anuniongyrchol yn y sefydliad gan ei fod yn gallu effeithio 
ar y sefydliad neu gael ei effeithio ganddo. Enghreifftiau o 
randdeiliaid allanol yw perchnogion (cyfranddalwyr), 
cwsmeriaid, cyflenwyr, partneriaid, asiantaethau llywodraeth a 
chynrychiolwyr y gymuned. Rhanddeiliaid mewnol yw pobl neu 
grwpiau o bobl o fewn y sefydliad 

Rheoli troseddwyr Egwyddor ganolog rheoli troseddwyr yw mai un ymarferydd 
fydd yn gyfrifol am reoli troseddwr yn ystod cyfnod ei ddedfryd, 
boed hynny yn y ddalfa neu yn y gymuned 

Rhwystrau Y pethau sy’n ei gwneud yn anodd i’r defnyddiwr gwasanaethau 
newid 

Swyddog cyfrifol Term am y swyddog (a oedd yn cael ei alw’n ‘rheolwr 
troseddwyr’ o’r blaen) sy’n bennaf cyfrifol am reoli achos 

Swyddog cyswllt 
dioddefwyr 

Mae’n gyfrifol am ddarparu gwasanaethau i ddioddefwyr yn 
unol â chyfrifoldebau statudol y GPC 

Swyddog 
datblygu ansawdd 

Rôl arbenigol yn y GPC. Mae swyddogion datblygu ansawdd yn 
cydweithio’n agos â rheolwyr lleol, tiwtoriaid ymarfer a staff 
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gweithredol i hyrwyddo a gwella ansawdd y gwaith gyda 
throseddwyr a dioddefwyr 

Swyddog 
gwasanaethau 
prawf 

Term am swyddog cyfrifol a gafodd ei recriwtio yn wreiddiol 
heb gymhwyster proffesiynol. Gall ddilyn hyfforddiant a 
bennwyd yn lleol i gymhwyso’n swyddog gwasanaethau prawf 
neu adeiladu ar sail hynny i gymhwyso’n swyddog prawf. Gall 
reoli pob math o achos heblaw’r rhai mwyaf cymhleth yn ôl ei 
brofiad a lefel ei hyfforddiant. Mae rhai swyddogion 
gwasanaethau prawf yn gweithio o fewn y llys lle mae eu 
dyletswyddau’n cynnwys ysgrifennu adroddiadau cyn dedfrydu 

Swyddog prawf Term am swyddog cyfrifol sydd wedi ennill cymhwyster 
proffesiynol addysg uwch. Bydd enw’r cymhwyster a chynnwys 
yr hyfforddiant yn amrywio yn ôl pa bryd y cafwyd ef. Mae’n 
rheoli achosion mwy cymhleth 

System 
cyfiawnder 
troseddol 

Mae’n cynnwys unrhyw un neu’r cyfan o’r asiantaethau sy’n 
ymwneud â chynnal a gweithredu’r gyfraith – yr heddlu, 
llysoedd, timau troseddau ieuenctid, y gwasanaeth prawf a 
charchardai 

Tiwtor aseswr 
ymarfer 

Mae’n darparu asesu parhaus ac yn cynorthwyo swyddogion 
prawf dan hyfforddiant drwy gydol eu hyfforddiant  

Trosedd difrifol 
pellach 

Pan fo defnyddiwr gwasanaethau sy’n cael ei oruchwylio gan y 
gwasanaeth prawf (neu a oedd yn cael ei orchwylio ganddo’n 
ddiweddar) yn cyflawni un o nifer o droseddau difrifol (fel 
llofruddiaeth, dynladdiad, treisio etc.) Mae’n ofynnol bod y 
cwmnïau adsefydlu cymunedol a/neu’r GPC yn hysbysu’r 
Gwasanaeth Carchardai a Phrawf am unrhyw unigolyn sydd 
wedi’i gyhuddo o gyflawni un o’r troseddau hyn. Wedyn 
cynhelir adolygiad er mwyn dysgu unrhyw wersi ohono 

Uned Gyflawni 
Leol 

Uned weithredol sy’n cynnwys swyddfa neu swyddfeydd. Fel 
arfer bydd ei ffiniau yn cyfateb i ffiniau unedau rheoli sylfaenol 
yr heddlu a strwythurau awdurdodau lleol 

Uwch swyddog 
prawf 

Rheolwr llinell yn y GPC 

Ymyrryd Gwaith gydag unigolyn sydd â’r bwriad o newid ei ymddygiad 
troseddol a/neu helpu i amddiffyn y cyhoedd. Ymyriad 
cadarnhaol yw un lle mai’r prif bwrpas yw lleihau’r 
tebygolrwydd o aildroseddu. Ymyriad cyfyngol yw un lle mai’r 
prif bwrpas yw lleihau’r risg y mae’r unigolyn yn ei pheri o 
wneud niwed i bobl eraill. Yn achos troseddwr rhywiol, er 
enghraifft, gallai ymyriad cadarnhaol fod yn un sy’n ei anfon i 
raglen wedi’i hachredu ar gyfer troseddwyr rhyw; gallai ymyriad 
cyfyngol (i leihau’r risg o beri niwed i eraill) fod yn un lle mae ei 
lety, ei gyflogaeth a’r mannau y mae’n eu mynychu yn cael eu 
monitro’n fanwl ac yn rheolaidd, gan osod a gorfodi 
cyfyngiadau clir sy’n briodol i bob achos. Mae’r ddau fath o 
ymyriad yn bwysig  

Y Weinyddiaeth 
Gyfiawnder 

Adran y llywodraeth sy’n gyfrifol am y system cyfiawnder 
troseddol yn y Deyrnas Unedig 
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