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Trosolwg 
 

Mae'r safon hon yn ymwneud â chynllunio, goruchwylio, gorfodi ac adolygu 

dedfrydau a gyflawnwyd yn y gymuned, ac mae'n cynnwys ymdrin ag unrhyw 

anawsterau gyda unigolion o ran sicrhau cyfranogiad effeithiol.  

 

Mae'r dedfrydau a gyflawnir yn y gymuned yn cynnwys rhai yn deillio, er 

enghraifft, o orchmynion cymunedol, gorchmynion dedfryd a ataliwyd a 

rhannau o ddedfrydau a gyflawnwyd yn y gymuned o dan drwydded, yn dilyn 

rhyddhau o'r ddalfa. 

 

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 Cynllunio goruchwyliaeth unigolion sy'n cyflawni dedfrydau yn y gymuned 

2 Goruchwylio unigolion sy'n cyflawni dedfrydau yn y gymuned 

3 Gorfodi gorchmynion llys a thrwyddedau statudol 

4 Monitro ac adolygu cynnydd unigolion sy'n cyflawni dedfrydau yn y 

gymuned 
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Meini Prawf 
perfformiad 
 

 
Rhaid i chi allu gwneud 
y canlynol: 
 

 

Cynllunio goruchwyliaeth unigolion sy'n cyflawni dedfrydau yn y 

gymuned  

 

P1 defnyddio'r offeryn asesu perthnasol i nodi'r opsiynau sydd ar gael sy'n 

cyd-fynd â'r gorchymyn llys neu'r drwydded statudol a gyflwynwyd i 

unigolion, anghenion unigolion, a'r adnoddau sydd ar gael 

P2 dewis yr opsiynau sy'n fwyaf tebygol o fod yn effeithiol o ran rheoli risg 

niwed, ymateb i bryderon dioddefwyr, a lleihau aildroseddu 

P3 datblygu cynlluniau ar gyfer goruchwylio unigolion yn y gymuned, gan 

sicrhau eu bod yn cyd-fynd â'r gorchymyn llys neu'r drwydded statudol a 

gyflwynwyd i'r unigolyn, yr opsiynau a ddewiswyd a threfniadau 

partneriaeth 

P4 trafod cynlluniau gydag unigolion, a, lle bo'n berthnasol, gydag eraill y 

gallai'r cynigion effeithio arnynt, neu y gallai fod ganddynt rôl yn rhoi'r 

cynigion ar waith. 

P5 esbonio wrth unigolion sut bydd y cynllun yn cael ei adolygu a'i werthuso 

P6 cadarnhau gydag unigolion eu dealltwriaeth o ofynion statudol 

gorchmynion gorfodi a thrwyddedau, a thelerau'r ddedfryd, gan gynnwys 

y camau mae'n rhaid iddynt eu cymryd i sicrhau eu bod yn cydymffurfio 

P7 adnabod yr wybodaeth a allai gael ei darparu i eraill o ganlyniad i'r 

ymyriadau, a rhoi gwybod i'r unigolion am hynny 

P8 ceisio cyngor a chefnogaeth lle bo hynny'n briodol 

P9 cynnal cofnodion cywir ac wedi eu diweddaru, yn unol â gofynion eich 

sefydliad 

 

 

 

Rhaid i chi allu gwneud 

y canlynol: 

Goruchwylio unigolion sy'n cyflawni dedfrydau yn y gymuned 

 

P10 blaenoriaethu achosion lle mae unigolion yn y perygl mwyaf o ran niwed 

difrifol a/neu aildroseddu wrth oruchwylio'r llwyth cyfan o achosion 

P11 cytuno ar y rolau a'r cyfrifoldebau priodol gydag eraill sy'n gweithio gydag 

unigolion, yng nghyswllt cadw mewn cysylltiad a goruchwylio yn 

rheolaidd 

P12 egluro gydag unigolion sut bydd yr oruchwyliaeth yn digwydd, y gofynion 

o ran gorchmynion gorfodi a thrwyddedau, a beth fydd yn digwydd os 

byddant yn methu â chydymffurfio 

P13 goruchwylio unigolion mewn ffyrdd sy'n cyd-fynd â gofynion statudol a'u 

dedfrydau, sy'n delio gyda materion rheolaeth, ac sy'n cynnal ffiniau rôl 

priodol 

P14 cyfathrebu mewn modd sy'n briodol ar gyfer yr unigolion, heb 

gamwahaniaethu na gormesu 

P15 annog cyfnewid barn a gwybodaeth yn agored, gan leiafu unrhyw 

gyfyngiadau ar gyfathrebu 

P16 cyfathrebu ag unigolion mewn ffyrdd sy'n cyd-fynd â'r hyn sy'n hysbys 
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am agweddau a chredoau'r unigolion hynny, eu symbyliad i newid a'r 

ffactorau a allai effeithio ar newid 

P17 cynnig adborth adeiladol i unigolion ar gynnydd, gan eu hannog i 

archwilio ac adolygu eu canfyddiad o'u hymddygiad troseddol 

P18 rhoi rhybuddion i unigolion lle bo perygl peidio â chydymffurfio 

P19 adolygu lefel yr ymyriad er mwyn sicrhau bod lefelau risg yn cael eu 

rheoli 

P20 annog unigolion i drafod eu llwyddiannau blaenorol wrth oresgyn 

rhwystrau i newid, gan gynnwys y sbardunau hysbys ar gyfer eu 

hymddygiad troseddol a sut gellir osgoi'r rheiny 

P21 rhoi adborth i unigolion ar newidiadau cadarnhaol yn eu hagwedd a'u 

hymddygiad 

P22 cyfleu gwybodaeth i'r person neu'r bobl berthnasol 

 

 

 

Rhaid i chi allu gwneud 

y canlynol: 

Gorfodi gorchmynion llys a thrwyddedau statudol 

 

P23 casglu gwybodaeth ddigonol gan bobl eraill berthnasol mewn achosion 

lle ceir diffyg cydymffurfiaeth ymddangosiadol, gan wirio'r wybodaeth a 

gafwyd a chanfod pa mor ddifrifol ydyw 

P24 canfod rhesymau dros ddiffyg cydymffurfiaeth ymddangosiadol gydag 

unigolion a'r rhai sy'n gweithio gyda hwy 

P25 rhybuddio unigolion am ganlyniadau posibl diffyg cydymffurfio mewn 

modd sy'n debygol o sicrhau cydymffurfiaeth â'r gorchymyn neu'r 

drwydded 

P26 ceisio cyngor a chefnogaeth pan fo trafodaethau tîm a goruchwyliaeth yn 

briodol, a chofnodi unrhyw benderfyniadau a wneir 

P27 cymryd camau priodol sy'n cyd-fynd â pholisi'r asiantaeth a'r gofynion 

statudol mewn achosion o dorri amodau 

P28 paratoi adroddiad cywir mewn achosion lle torrir amodau trwyddedau 

neu orchmynion, gan gynnwys gwybodaeth ddigonol ar gyfer erlyniad 

P29 darparu adroddiadau torri amodau i'r erlynydd torri amodau o fewn y 

terfynau amser angenrheidiol 

 

 

 

 

Rhaid i chi allu gwneud 

y canlynol: 

Monitro ac adolygu cynnydd unigolion sy'n cyflawni dedfrydau yn y 

gymuned 

 

P30 cynnal adolygiadau gan ddefnyddio'r offer asesu perthnasol  

P31 cynnal sesiynau adolygu rheolaidd gydag unigolion mewn modd sy'n eu 

hannog i fynegi eu barn, myfyrio ar gynnydd, a gwerthuso effeithiolrwydd 

y strategaethau a ddewiswyd ganddynt a'r gefnogaeth a ddarparwyd 

P32 cynnig adborth adeiladol i unigolion ar eu cynnydd 

P33 nodi unrhyw newidiadau yn amgylchiadau personol neu gyd-destun yr 

unigolion a all fod wedi dylanwadu ar eu hymddygiad neu eu symbyliad i 

newid 

P34 sefydlu nodau ac amcanion newydd gydag unigolion lle bo gofyn, a 
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gwneud unrhyw newidiadau angenrheidiol i'r cynlluniau fel bod modd eu 

cwblhau'n llwyddiannus, gan gynnwys ystyried diddymu cynnar 

P35 trafod newidiadau posibl gyda phobl eraill berthnasol adeg gweithredu'r 

ddedfryd, gan gynnwys paneli amlasiantaeth diogelu'r cyhoedd ac 

asiantaethau partner 
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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 gorfodi dedfrydau yn 

y gymuned, 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 

cynllunio, goruchwylio, gorfodi ac adolygu unigolion sy'n cyflawni 

dedfrydau yn y gymuned 

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 pwysigrwydd cymhwyso pwerau statudol, a'r cyfrifoldeb i gymunedau 

lleol, dioddefwyr ac unigolion sydd ynghlwm wrth ddefnyddio'r cyfryw 

bwerau  

K7 Y mathau o bwerau statudol sydd ar gael i orfodi dedfrydau cymunedol, 

gan gynnwys y gwahanol ddulliau ac ymagweddau y gellir eu defnyddio 

K8 y gweithdrefnau ar gyfer rheoli troseddwyr a asesir fel rhai sy'n achosi 

perygl niwed difrifol 

K9 effaith troseddu ar ddioddefwyr a'u hangen am amddiffyniad, parch, 

cydnabyddiaeth a gwybodaeth 

K10 ym mha ffyrdd mae datblygiad corfforol, cymdeithasol, seicolegol ac 

emosiynol unigolion yn effeithio ar eu hymddygiad a'i batrymau 

cysylltiedig 

K11 ymchwil berthnasol i arfer effeithiol yng nghyswllt y ffactorau a allai fod 

yn berthnasol i anawsterau unigolion, gan gynnwys sbardunau a 

phatrymau ymddygiad troseddol 

K12 ym mha ffyrdd y gallai stereoteipio a chamwahaniaethu effeithio ar asesu 

risg, a sut mae gochel rhag hynny 

K13 y materion sy'n ymwneud ag adnabod risgiau a'u rhagweld, a'r dulliau o 

wneud hynny 

K14 pam mae'n bwysig egluro gydag unigolion, a chadarnhau eu 

dealltwriaeth o ofynion eu hymyriad, gan gynnwys eu cyfrifoldebau a 

chanlyniadau tebygol unrhyw fethiant i gydymffurfio 

K15 dulliau o adolygu a gwerthuso effeithiolrwydd dedfrydau 

K16 dulliau o werthuso eich cymhwysedd wrth weithio gydag unigolion, gan 

bennu pryd mae angen cefnogaeth ac arbenigedd pellach 
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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 Cynllun dedfryd; goruchwylio; gorfodi; dedfrydu; cymuned 

 

 


