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Trosolwg 
 

Mae'r safon hon yn ymwneud â datblygu cynigion a pharatoi adroddiadau i 

hysbysu penderfyniadau. Mae cynigion yn ymdrin â gofynion o ran cosbi, 

lleihau ymddygiad troseddol, diogelu'r cyhoedd a pharatoi adroddiadau.  

 

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 dwy elfen 

1 Datblygu cynigion ar gyfer dedfrydau 

2 Paratoi adroddiadau i hysbysu dedfrydu 
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Meini Prawf 
perfformiad 
 
Rhaid i chi allu gwneud 
y canlynol: 
 

 

Datblygu cynigion ar gyfer dedfrydau  

 

P1 sicrhau cynnydd o ran casglu'r wybodaeth angenrheidiol ar gyfer y 

cynigion, yn unol â blaenoriaethau cytunedig a gofynion a therfynau 

amser eich sefydliad 

P2 nodi'r opsiynau sydd ar gael ar gyfer dedfrydu sy'n cyd-fynd â'r asesiad 

o'r unigolyn a'i ymddygiad troseddol, a risg niwed 

P3 trafod yr opsiynau posib gydag unigolion mewn modd sy'n hyrwyddo 

dealltwriaeth, cydweithrediad a chydymffurfiaeth 

P4 trafod yr opsiynau posibl gydag eraill y gallai'r dewis effeithio arnynt neu 

y gallai fod ganddynt rôl yn y broses o roi'r opsiwn ar waith 

P5 strwythuro gwybodaeth mewn ffyrdd sy'n golygu bod modd i eraill ei 

defnyddio'n hwylus, gan gynnwys trefniadau partneriaeth  

P6 ceisio cyngor a chefnogaeth pan fo trafodaeth tîm a goruchwyliaeth yn 

briodol 

P7 dethol opsiynau sy'n fwyaf tebygol o fod yn effeithiol wrth reoli risg, ac 

ymateb i bryderon dioddefwyr 

P8 penderfynu ar ddefnydd effeithlon o'r adnoddau sydd ar gael 

P9 strwythuro cynigion sy'n addas ar gyfer yr unigolion o ystyried eu hanes 

o ymatebion blaenorol i ddedfrydau a chan ddangos tystiolaeth o arfer 

effeithiol a fframweithiau damcaniaethol priodol 

P10 darparu eich cynnig, yn cynnwys yr holl wybodaeth berthnasol, i'r person 

neu'r bobl berthnasol 

P11 cynnal cyfrinachedd gwybodaeth, yn unol â gofynion eich sefydliad 

 

 

 

Rhaid i chi allu gwneud 

y canlynol: 

Paratoi adroddiadau i hysbysu dedfrydu 

 

P12 gwirio gyda sefydliadau priodol a oes unrhyw wybodaeth berthnasol 

ychwanegol yng nghyswllt yr unigolyn 

P13 ysgrifennu adroddiadau mewn iaith glir, gan grynhoi'n gywir ar 

ddechrau'r adroddiad yr wybodaeth a geir oddi mewn iddo 

P14 rhoi darlun cytbwys o'r canlynol: 

P14.1 amgylchiadau personol yr unigolyn 

P14.2 cyd-destun a hanes troseddu'r unigolyn 

P14.3 unrhyw gamau y mae'r unigolyn wedi'u cymryd i ymdrin â'i 

droseddu 

P14.4 unrhyw risg aildroseddu a nodwyd 

P15 nodi'r risg o ran niwed ac aildroseddu i'r canlynol yn sgîl yr unigolyn: 

P15.1 dioddefwyr gwirioneddol a phosibl y drosedd 

P15.2 pobl arwyddocaol i'r unigolyn 

P15.3 pobl sy'n gweithio gyda'r unigolyn 

P15.4 yr unigolyn ei hun 

P15.5 unrhyw blant sy'n ymwneud â'r sefyllfa 
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P16 darparu asesiad dilys a chyfiawnadwy o'r drosedd a 

P16.1 nodi ym mha gyd-destun y digwyddodd y drosedd  

P16.2 unrhyw droseddau cysylltiedig 

P16.3 cynnwys difrifoldeb y drosedd, gan gynnwys ei heffaith ar 

ddioddefwyr 

P16.4 cynnwys agwedd yr unigolyn at ddioddefwyr a'r drosedd 

P17 nodi'r cyfrifoldeb y mae'r unigolyn yn ei dderbyn am ei ymddygiad 

troseddol a lefel y rhagfwriad 

P18 nodi a oes unrhyw amgylchiadau arbennig sy'n uniongyrchol berthnasol 

i'r troseddu, a'u goblygiadau 

P19 asesu a oes unrhyw nodwedd benodol i'r drosedd sy'n cydymffurfio â 

phatrwm ac a allai fod yn berthnasol o ran difrifoldeb y risgiau a achosir 

gan y troseddwr 

P20 gwneud cynigion ar gyfer: 

P20.1 rheoli risg niwed 

P20.2 ymateb i bryderon dioddefwyr 

P20.3 lleihau aildroseddu 

P20.4 galluogi'r unigolyn i gwblhau'r opsiwn a gynigiwyd yn 

llwyddiannus 

P21 gwirio bod y cynigion yn cyd-fynd â'r canllawiau dedfrydu, yn gwneud 

defnydd effeithlon o'r adnoddau sydd ar gael, ac yn cydymffurfio â 

threfniadau partneriaeth 

P22 caniatáu i unigolion weld copi o'r adroddiad ac esbonio wrthynt pwy allai 

gael hawl i'w gyrchu 

P23 anfon adroddiadau i'r llysoedd o fewn y terfynau amser gofynnol ar gyfer 

y gwrandawiad 
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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 datblygu cynigion a 

pharatoi adroddiadau i hysbysu dedfrydu, 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 mae'n eu darparu wrth baratoi 

cynigion ac adroddiadau i hysbysu dedfrydu  

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

cydnabyddiaeth a gwybodaeth 

K7 ym mha ffyrdd mae datblygiad a gweithrediad corfforol, cymdeithasol, 

seicolegol ac emosiynol unigolion yn effeithio ar eu hymddygiad a'i 

batrymau cysylltiedig 

K8 ymchwil berthnasol i'r berthynas rhwng ffactorau sy'n dylanwadu ar 

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

ffactorau hyn 

K9 diffiniadau cyfredol o risg a phwrpas asesu a rheoli risg 

K10 ym mha ffyrdd y gallai stereoteipio a chamwahaniaethu effeithio ar asesu 

risg, a sut mae gochel rhag hynny 

K11 materion sy'n ymwneud â nodi a rhagweld risg, gan gynnwys defnyddio 

gwahanol ddulliau o ragfynegi ac offerynnau asesu risg yr asiantaeth 

K12 trefniadau amlasiantaeth i ddiogelu'r cyhoedd o ran cofrestru a rheoli 

achosion lle ceir risg uchel o niwed difrifol 

K13 ym mha ffyrdd mae angen addasu cyfathrebu wrth weithio gyda 

gwahanol unigolion a chynrychiolwyr gwahanol sefydliadau 

K14 dulliau o annog yr unigolyn i fod yn rhan o'r asesiad mewn modd 

effeithiol 

K15 y prosesau rhesymu a ddilynwyd wrth gasglu ac asesu gwybodaeth 

K16 yr ystod o opsiynau dedfrydu, ar lefel gymunedol ac yn y ddalfa, a'r 

prosesau rhesymu a ddefnyddiwyd i bennu'r opsiynau mwyaf priodol ar 

gyfer yr unigolyn dan sylw 

K17 dulliau o drafod sefyllfaoedd lle gallai gwrthdaro godi 
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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 
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Galwedigaethau 
perthnasol 
 

Swyddogion Prawf; Swyddogion Cymorth Prawf 

 

Cyfres Cyfiawnder Cymunedol  

 

Geiriau allweddol Troseddwr; asesu; dedfrydu; adroddiadau cyn dedfrydu; cynnig dedfrydu 

 

 


