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Trosolwg 
 

Mae'r safon hon yn ymwneud â chasglu, gwirio a chofnodi gwybodaeth gan 

droseddwyr ynghylch eu hymddygiad. Mae angen i wybodaeth ganolbwyntio ar 

achos yr ymddygiad troseddol, barn yr unigolyn ynghylch eu hymddygiad, a 

chanlyniadau'r ymddygiad troseddol. Mae angen i'r wybodaeth a gasglwyd gael 

ei gwirio gyda golwg ar hysbysu'r penderfyniadau a wneir.  

 

Wrth weithio gyda throseddwyr, disgwylir i chi arddangos yn gyson sgiliau 

modelu pro-gymdeithasol, ymgysylltu â throseddwyr a barn broffesiynol er 

mwyn annog troseddwyr i roi'r gorau i'w hymddygiad troseddol ac i leihau risg 

ail-droseddu. 

 

Mae pedair elfen 

1 Paratoi ar gyfer trafodaeth gyda'r unigolyn 

2 Casglu a gwirio gwybodaeth am ymddygiad troseddol yr unigolyn 

3 Casglu gwybodaeth gan unigolion am eu hymddygiad troseddol 

4 Cau'r trafodaethau a chofnodi gwybodaeth ynghylch yr unigolion 
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Meini Prawf 
perfformiad 
 
Rhaid i chi allu gwneud 
y canlynol: 
 

 

Paratoi ar gyfer trafodaeth gyda'r unigolyn  

 

P1 nodi ac adolygu amgylchiadau'r unigolyn, gan benderfynu ar eu 

hamgylchiadau personol, yn cynnwys unrhyw hanes perthnasol o ofal, 

unrhyw ffactorau risg hysbys neu bosibl, a'u symbyliad tebygol o ran 

darparu gwybodaeth 

P2 lle bo'r wybodaeth honno ar gael, canfod beth yw agwedd yr unigolyn at 

droseddu, eu symbyliad i newid, eu hunan-ganfyddiad, a'u gallu i resymu 

P3 nodi'r angen am gyfieithydd ar y pryd, a gwneud y trefniadau perthnasol 

lle bo angen 

P4 nodi'r wybodaeth y mae angen ei chasglu 

P5 gwneud y trefniadau gofynnol ar gyfer cwrdd â'r unigolyn sy'n cyd-fynd 

â'r flaenoriaeth a roddir i'r sefyllfa  

P6 gwirio bod y rhai dan sylw yn ymwybodol o natur yr wybodaeth yr ydych 

yn ei cheisio, a'ch pwrpas wrth ei cheisio 

 

 

 

Rhaid i chi allu gwneud 

y canlynol: 

Casglu a gwirio gwybodaeth am ymddygiad troseddol yr unigolyn 

 

P7 ceisio gwybodaeth sy'n berthnasol i ymddygiad troseddol yr unigolyn, 

gan gynnwys eu hamgylchiadau personol, eu symbyliad, eu sgiliau 

rhesymu, ac effaith yr ymddygiad ar yr unigolyn ac eraill 

P8 esbonio eich rôl a'ch cyfrifoldeb wrth y rhai yr ydych am gasglu'r 

wybodaeth ganddynt 

P9 esbonio pa wybodaeth sy'n cael ei cheisio, y rhesymau am y cais, a sut 

bydd yn cael ei defnyddio, gan gynnwys pwy fydd yn gallu ei chyrchu, 

gan roi sylw i'r gofynion cyfrinachedd 

P10 cyfathrebu mewn modd sy'n annog cyfnewid barn a gwybodaeth yn 

agored, gyda'r nod o ddatblygu perthynas dda, a chan gydnabod eu rôl, 

a'u maes arbenigedd 

P11 crynhoi'r wybodaeth a gasglwyd, a chadarnhau ei bod yn berthnasol ac 

yn gywir  

P12 cytuno ar amserlen ar gyfer darparu unrhyw wybodaeth bellach sy'n 

ofynnol 

P13 gwirio'r wybodaeth a ddarparwyd trwy ddefnyddio ffynonellau eraill sydd 

ar gael i'w chadarnhau  

P14 ymdrin ag unrhyw wrthdaro neu anghysondeb yn yr wybodaeth a 

ddarparwyd 

P15 ceisio cyngor a chefnogaeth lle bo hynny'n briodol 

 

 

Rhaid i chi allu gwneud 

y canlynol: 

Casglu gwybodaeth gan unigolion am eu hymddygiad troseddol 

 

P16 esbonio eich rôl a'ch cyfrifoldeb wrth yr unigolyn 

P17 esbonio'r wybodaeth sy'n cael ei cheisio a'r rhesymau dros wneud hynny 

P18 esbonio pa fath o wybodaeth y gallai fod rhaid i chi ei rhannu ag eraill, a 
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beth allai ddigwydd o ganlyniad 

P19 sicrhau caniatâd yr unigolyn ar gyfer y broses 

P20 cefnogi unigolion i archwilio eu hymddygiad ac  

P20.1 effaith eu hymddygiad ar eraill 

P20.2 unrhyw batrymau cysylltiedig â'u hymddygiad 

P20.3 eu credoau a'u hagweddau atynt eu hunain ac eraill 

P21 nodi amgylchiadau personol yr unigolyn a hefyd 

P21.1 y bobl a'r perthnasoedd sy'n arwyddocaol i'r unigolyn 

P21.2 manylion am eu llety 

P21.3 eu profiad addysgol a'u cyflawniadau 

P21.4 eu hiechyd corfforol a meddyliol 

P21.5 eu defnydd o gyffuriau ac alcohol  

P22 nodi a yw'r unigolyn wedi profi trais, camwahaniaethu, gormes, 

camdriniaeth neu ddigwyddiadau eraill trawmatig 

P23 penderfynu, lle bo'n berthnasol, beth yw'r berthynas rhwng yr unigolyn a'r 

dioddefwyr 

P24 herio agweddau ac ymddygiad ymosodol, camdriniol neu 

gamwahaniaethol, a rhoi sylw i ddiogelwch personol 

P25 gwirio'r wybodaeth a ddarperir trwy ei chadarnhau yn erbyn yr hyn sydd 

eisoes ar gael, a nodi a gwirio unrhyw wrthdaro neu anghysondeb yn yr 

wybodaeth a ddarparwyd 

P26 nodi ac ymdrin ag unrhyw ffactorau risg y mae angen gweithredu ar eu 

sail ar unwaith 

P27 ceisio cyngor a chefnogaeth pan fo trafodaeth tîm a goruchwyliaeth yn 

briodol 

 

 

 

Rhaid i chi allu gwneud 

y canlynol: 

Cau'r trafodaethau a chofnodi gwybodaeth ynghylch yr unigolion 

 

P28 esbonio wrth yr unigolyn beth fydd yn digwydd nesaf a, lle bo modd, 

sicrhau eu caniatâd ar gyfer y camau a gymerir 

P29 esbonio pa wybodaeth fydd yn cael ei chofnodi, a chyda phwy y bydd yn 

cael ei rhannu 

P30 nodi'r hyn y mae'r unigolyn yn gobeithio ei gyflawni er mwyn sicrhau'r 

diweddglo teg gorau posibl 

P31 annog cwestiynau, gwirio a chadarnhau dealltwriaeth 

P32 gwahaniaethu rhwng ffeithiau a barn 

P33 strwythuro gwybodaeth mewn ffyrdd sy'n golygu ei bod yn hwylus i eraill 

ei defnyddio 

P34 cynnal cofnodion cywir ac wedi eu diweddaru, yn unol â gofynion eich 

sefydliad 

P35 sicrhau bod gwybodaeth ar gael i'r rhai sydd â hawl i'w gweld ac y mae 

angen iddynt ei gweld 

P36 cynnal cyfrinachedd gwybodaeth, gan gyd-fynd â gofynion deddfwriaeth 

a pholisi sefydliadol 
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Gwybodaeth a 
dealltwriaeth 
 
Mae angen i chi wybod 
a deall: 
 

 

 

Y gofynion deddfwriaethol, rheoliadol a sefydliadol 

 

K1 y gofynion cyfreithiol a sefydliadol sy'n gysylltiedig â chasglu a gwirio 

gwybodaeth gan droseddwyr ynghylch eu hymddygiad, a'u heffaith yn 

eich maes gweithredu chi 

K2 deddfwriaeth, polisïau a gweithdrefnau sy'n ymwneud â diogelu data, 

iechyd a diogelwch, amrywiaeth a'u heffaith yn eich maes gweithredu chi 

K3 rôl eich sefydliad a'r gwasanaethau y mae'n eu darparu yng nghyswllt 

asesu ymddygiad troseddwyr 

K4 polisi a gweithdrefnau'r sefydliad ynghylch cyfrinachedd gwybodaeth a 

datgelu gwybodaeth i drydydd partïon, a'r amgylchiadau penodol pryd y 

caniateir datgeliad 

K5 terfynau eich awdurdod a'ch cyfrifoldeb, a'r camau i'w cymryd os eir 

ymhellach na'r rhain 

 

 

 

Mae angen i chi wybod 

a deall: 

 

Gweithio yn y sector cyfiawnder cymunedol 

 

K6 y mathau o wybodaeth sy'n ofynnol gyda golwg ar asesu ymddygiad 

troseddol a'r ffactorau risg ac amddiffynnol cysylltiedig 

K7 pwysigrwydd gwirio'r wybodaeth a dderbyniwyd gan unigolion a dulliau o 

wneud hynny 

K8 y gwahaniaeth rhwng ffeithiau a barn, eu manteision a'u hanfanteision 

cymharol, a phwysigrwydd gwahaniaethu rhwng ffeithiau a barn 

K9 ym mha ffyrdd gall diwylliant a rhywedd unigolyn ddylanwadu ar ymarfer 

K10 effaith troseddu ar ddioddefwyr a'u hangen am amddiffyniad, parch, 

cydnabyddiaeth a gwybodaeth 

K11 ffactorau sy'n dylanwadu ar ymddygiad unigolyn, gan gynnwys eu 

datblygiad corfforol, cymdeithasol, seicolegol ac emosiynol 

K12 ymchwil berthnasol i'r berthynas rhwng ffactorau hysbys sy'n dylanwadu 

ar ymddygiad troseddol a thystiolaeth o arfer effeithiol wrth fynd i'r afael 

â'r ffactorau hyn 

K13 diffiniadau cyfredol o risg a phwrpas asesu a rheoli risg 

K14 ym mha ffyrdd y gallai stereoteipio a chamwahaniaethu effeithio ar asesu 

risg, a sut mae gochel rhag hynny 

K15 ym mha ffyrdd mae angen addasu cyfathrebu wrth weithio gyda 

gwahanol unigolion a chynrychiolwyr gwahanol sefydliadau 
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Datblygwyd gan Sgiliau er Cyfiawnder 

 

Rhif y fersiwn 2 

 

Dyddiad 
Cymeradwyo 

Ionawr 2013 

 

Dyddiad adolygu 
dangosol 
 

Ionawr 2018 

 

Dilysrwydd Cyfredol 

 

Statws Gwreiddiol 

 

Sefydliad 
deilliadol 
 

Sgiliau er Cyfiawnder 

 

Cyfeirnod 
Unigryw (URN) 
Gwreiddiol 

SFJ EA1 

 

Galwedigaethau 
perthnasol 
 

Swyddogion Prawf; Swyddogion Cymorth Prawf 

 

Cyfres Cyfiawnder Cymunedol  

 

Geiriau allweddol Troseddwr; asesu; ffactorau risg; ymddygiad troseddol 

 

 


