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Trosolwg 
 

Mae'r safon hon yn ymwneud ag asesu'r risgiau sy'n gysylltiedig ag ymddygiad 

troseddol unigolyn er mwyn atal unigolion rhag troseddu a/neu aildroseddu. 

Mae'n cynnwys gwneud yr unigolyn yn rhan o'r asesiad, lle bynnag y bo modd, 

ac o hysbysu'r ffactorau sy'n deillio o hynny a'r anghenion y mae angen ymdrin 

â hwy.  

 

Lle defnyddir offeryn asesu, gall fod yn un papur a/neu'n un electronig. 

 

Bernir mai ystyr 'risg' yw 'y tebygolrwydd y bydd digwyddiad neu ymddygiad 

sy'n cynnwys posibilrwydd canlyniad niweidiol neu negyddol yn digwydd', 

(Kemshall, 1998) 

 

Bydd y canlyniadau sy'n deillio o hyn yn hysbysu'r broses o ddatblygu a 
gweithredu cynlluniau a gweithgareddau priodol ar gyfer ymyriad.  
 

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 

aildroseddu. 

 
Mae tair elfen 
1 Casglu gwybodaeth ynghylch yr unigolyn a'i amgylchiadau 
2 Asesu'r wybodaeth, gan nodi ffactorau risg ac amddiffynnol 
3 Nodi angen yr unigolyn am ymyriadau priodol 
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Meini Prawf 
perfformiad 
 
Rhaid i chi allu gwneud 
y canlynol: 
 

 

Casglu gwybodaeth ynghylch yr unigolyn a'i amgylchiadau  

 

P1 disgrifio eich rôl a'ch cyfrifoldeb i'r unigolyn, gan esbonio pa wybodaeth 

yr ydych yn ei cheisio, y rhesymau am ei cheisio, a chyda phwy y gellid 

ei rhannu 

P2 nodi amgylchiadau perthnasol yr unigolyn, yn cynnwys y canlynol 

P2.1 trefniadau byw ac amgylchedd 

P2.2 teulu a sefyllfa bersonol 

P2.3 sefyllfa o ran addysg a chyflogaeth  

P2.4 iechyd corfforol a meddyliol 

P2.5 agweddau, credoau a symbyliad 

P3 casglu gwybodaeth ynghylch yr unigolyn, ei amgylchiadau a'i ymddygiad, 

o amrywiaeth o ffynonellau, gan gynnwys data ffeithiol a chlinigol lle 

bynnag y bo modd 

P4 gwirio'r wybodaeth lle bynnag y bo modd 

P5 cyfathrebu mewn modd, ac ar gyflymdra, priodol ar gyfer yr unigolyn, heb 

gamwahaniaethu na gormesu 

P6 cadw cofnodion cywir, wedi eu diweddaru, yn cynnwys 

P6.1 manylion amgylchiadau perthnasol yr unigolyn 

P6.2 patrymau ymddygiad 

P6.3 sbardunau allweddol posibl ar gyfer eu hymddygiad cysylltiedig 

â risgiau 

 

 

 

Rhaid i chi allu gwneud 

y canlynol: 

Asesu'r wybodaeth, gan nodi ffactorau risg ac amddiffynnol 

 

P7 penderfynu ar sut caiff ffactorau risg posibl o'r offeryn asesu eu graddio, 

a 

P7.1 darparu tystiolaeth sy'n dangos y sail ar gyfer eich penderfyniad 

P7.2 esbonio cryfder a natur y cysylltiad rhwng ffactor a 

thebygolrwydd aildroseddu 

P8 asesu'r ffactorau perthnasol, gan gynnwys y canlynol 

P8.1 trefniadau byw ac amgylchedd yr unigolyn 

P8.2 teulu a sefyllfa bersonol 

P8.3 sefyllfa o ran addysg/cyflogaeth  

P8.4 iechyd corfforol a meddyliol 

P8.5 agweddau, credoau a symbyliad 

P9 defnyddio eich barn broffesiynol i asesu arwyddocâd cyfanswm y risg ar 

y naill law, er mwyn pennu tebygolrwydd troseddu/aildroseddu, a'r risg 

sy'n gysylltiedig â ffactorau penodol, ar y llaw arall, er mwyn nodi'r 

meysydd blaenoriaeth ar gyfer ymyriadau 

P10 nodi natur risg posibl yr unigolyn o ran achosi niwed i eraill, neu iddo/iddi 

ei hunan 
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P11 penderfynu ar ganlyniad(au) tebygol y risgiau a nodwyd, gan gynnwys a 

oes tebygolrwydd aildroseddu, a yw'r unigolyn yn agored i niwed, a/neu 

a oes risg yr achosir niwed difrifol i eraill 

P12 penderfynu ar y ffactorau sy'n debygol o fod yn cyfrannu at achosion 

ymddygiad troseddol yr unigolyn 

P13 nodi'r ffactorau a allai sbarduno'r ymddygiad troseddol 

P14 penderfynu ar ffactorau a allai helpu i leihau, neu atal, yr ymddygiad 

troseddol 

P15 nodi unrhyw ddigwyddiadau bywyd, neu amgylchiadau, a allai olygu bod 

yr unigolyn yn arbennig o agored i niwed 

P16 nodi ble mae angen asesiadau ychwanegol, a gwneud y trefniadau 

priodol, gan gofnodi eich rhesymau am y gofynion ychwanegol  

P17 gosod eich asesiad risg amddiffynadwy yng nghyd-destun 

amgylchiadau'r unigolyn 

P18 defnyddio'r offeryn asesu priodol a chyflwyno'r canlynol 

P18.1 y risgiau a'r ffactorau amddiffynnol a nodwyd 

P18.2 tebygolrwydd yr ymddygiad/y sefyllfa yn digwydd eto  

P18.3 pa mor fuan mae'r fath ddigwyddiad yn debygol o godi 

 

 

 

Rhaid i chi allu gwneud 

y canlynol: 

Nodi angen yr unigolyn am ymyriadau priodol 

 

P19 cynnwys yr unigolyn yn yr asesiad risg, gan egluro'r rhesymeg ar gyfer y 

graddau sy'n deillio ohono 

P20 esbonio wrth yr unigolyn effaith y risg a'r ffactorau amddiffynnol a 

nodwyd o ran eu hymddygiad troseddol 

P21 esbonio'r sbardunau a nodwyd ar gyfer eu hymddygiad troseddol, a 

chamau gweithredu a allai fod yn briodol i ymdrin â'r rhain 

P22 nodi gyda'r unigolyn y meysydd risg unigol sydd i gael eu targedu, a'i 

hysbysu ynghylch yr amcanion sydd i dderbyn sylw mewn cynllun 

ymyriad dilynol 

P23 dethol a chofnodi unrhyw fesurau rheoli mewnol ac allanol y mae angen 

eu rhoi ar waith 

P24 nodi'r ffactorau amddiffynnol sydd i'w cryfhau 

P25 gwirio bod eich dadansoddiad wedi ei gyfiawnhau ac y gellir ei 

amddiffyn, gyda rhesymeg glir ar gyfer eich casgliadau, yr argymhellion 

cysylltiedig â hwy a'r cynlluniau dilynol 

P26 sicrhau bod gweithdrefnau wedi'u sefydlu i fonitro ac adolygu'r risg a 

aseswyd, gydag amlder priodol ar gyfer lefel y risg a nodwyd 

P27 rhybuddio'r bobl berthnasol yn brydlon lle nodwch bryderon ynghylch risg 

yr unigolyn yn achosi niwed i eraill a/neu iddo/iddi ei hunan 

P28 darparu eich adroddiad, yn cynnwys yr wybodaeth berthnasol, i'r person 

neu'r bobl berthnasol 
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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 ymwneud â chynnal asesiad ar 

sail risgiau, 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 yr offeryn(nau) asesu perthnasol a sut mae eu cwblhau 

K7 yr wybodaeth sy'n ofynnol gyda golwg ar asesu unigolion, mewn modd 

priodol ar gyfer rheoli'r risg y byddant yn aildroseddu 

K8 egwyddorion ymarfer a arweinir gan risg a seiliwyd ar ddisgrifiadau 

penodol o risg o ran ymddygiad ac amgylchiadau 

K9 dulliau o ymdrin ag asesu risg, sut mae eu defnyddio, a'u manteision a'u 

hanfanteision cymharol 

K10 ffynonellau o wybodaeth berthnasol ynghylch unigolion a sut mae eu 

cyrchu 

K11 dulliau o wirio a chadarnhau'r wybodaeth sy'n ofynnol 

K12 sut mae gwahaniaethu rhwng tystiolaeth ar sail arsylwi uniongyrchol, 

tystiolaeth o ffynonellau dibynadwy a thystiolaeth ail-law 

K13 sut mae gwahaniaethu rhwng rhagfarn a barn a seiliwyd ar dystiolaeth 

K14 ffactorau sy'n dylanwadu ar ba mor agored i niwed yw unigolion 

K15 mathau o fod yn agored i niwed, neu lefelau niwed, a ddefnyddir wrth 

asesu risg, eu dangosyddion, a sut mae penderfynu arnynt 

K16 ffactorau risg allweddol ar gyfer troseddu difrifol, yn cynnwys 

K16.1 nifer yr euogfarnau blaenorol 

K16.2 natur unrhyw drosedd gyfredol 

K16.3 patrymau ymddygiad niweidiol 

K16.4 camddefnyddio cyffuriau/alcohol 

K17 amgylchiadau sy'n galw am asesiadau ychwanegol a sut mae eu trefnu 

K18 amgylchiadau lle bernir bod achosion yn risg uchel iawn, gyda chynllun 

rheoli risg manwl, strwythuredig yn ofynnol, a sut mae symud ymlaen 

gyda chynllun o'r fath 

K19 trefniadau amlasiantaeth yn cynnwys eu diffiniadau a'r camau 

gweithredu cysylltiedig 
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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 EA2 

 

 

Galwedigaethau 
perthnasol 
 

Swyddogion Prawf; Swyddogion Cymorth Prawf 

 

Cyfres Cyfiawnder Cymunedol  

 

Geiriau allweddol Troseddwr; asesu;  ffactorau risg; ymddygiad troseddol; ymyriadau 

 


