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Trosolwg 
 

Mae'r safon hon yn ymwneud ag asesu unigolyn ar sail yr anghenion a nodwyd 

ar eu cyfer, er mwyn cynllunio gweithgareddau cytunedig. Gallai'r 

gweithgareddau fod yn rhan o gynllun ymyriad a luniwyd i ymdrin ag agweddau 

ar ymddygiad troseddol unigolyn, a gallent hefyd fod yn rhan o raglen mae'r 

unigolyn yn ei dilyn o'i wirfodd. Mae'r gweithgareddau hefyd yn cynnwys rhai 

sydd â'r nod o ddatblygu'r unigolyn, cynyddu hunan-ymwybyddiaeth, a/neu 

sydd â diben therapiwtig.  

 

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 dwy elfen 

1 Cyfrannu at asesu galluoedd ac anghenion unigolion 

2 Cynllunio gweithgareddau datblygu cytunedig ar gyfer unigolion 
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Meini Prawf 
perfformiad 
 
Rhaid i chi allu gwneud 
y canlynol: 
 

Cyfrannu at asesu galluoedd ac anghenion unigolion  

 

P1 casglu gwybodaeth berthnasol ar gyfer yr asesiad o'r ffynhonnell briodol 

P2 casglu a pharatoi'r adnoddau angenrheidiol ar gyfer yr asesiad, gan 

sicrhau eu bod yn briodol ar gyfer oedran yr unigolyn, a'i alluoedd 

synhwyraidd a chyffredinol, a'u bod hefyd yn adeiladu ar gryfderau a 

diddordebau'r unigolyn 

P3 annog unigolion i gyfranogi ar lefel briodol i'w galluoedd 

P4 cyfathrebu mewn modd, ar lefel ac ar gyflymdra sy'n briodol ar gyfer yr  

unigolyn 

P5 pennu nodau wedi'u blaenoriaethu ar gyfer yr unigolyn sy'n glir ac yn 

ymarferol 

P6 pennu sut mae llwyddiant y gweithgaredd i gael ei werthuso, o ran 

ymdrin â'r anghenion a nodwyd yn achos yr unigolyn 

P7 annog unigolion i ofyn cwestiynau a cheisio eglurhad a chefnogaeth pan 

fo angen hynny arnynt 

P8 cyfyngu gymaint â phosibl ar y pethau sy'n amharu ac yn aflonyddu 

arnynt 

P9 cynnal yr asesiad yn unol â gofynion sefydliadol 

P10 ceisio cyngor gan berson priodol lle bo unrhyw bryderon ynghylch y dull 

asesu 

P11 llunio cofnodion cywir, darllenadwy a chyflawn o'r asesiad 

P12 trosglwyddo cofnodion yr asesiad i'r person priodol 

 

 

 

Rhaid i chi allu gwneud 

y canlynol: 

Cynllunio gweithgareddau cytunedig ar gyfer unigolion 

 

P13 nodi gweithgareddau datblygu sy'n ymdrin â'r ffactorau sy'n cyfrannu at 

ymddygiad troseddol unigolion, ac sy'n cyd-fynd â'u galluoedd, eu 

harddulliau dysgu a'u hanghenion 

P14 annog unigolion i gyfranogi ar lefel briodol i'w galluoedd ac ymgorffori 

diddordebau'r unigolyn a'r dewisiadau y mae'n eu ffafrio yn y cynllun 

P15 Cyfathrebu mewn modd, ar lefel ac ar gyflymdra sy'n briodol ar gyfer yr  

unigolyn 

P16 cynllunio gweithgareddau datblygu sydd: 

P16.1 wedi eu seilio ar sgiliau 

P16.2 yn ymdrin â datrys problemau 

P16.3 yn briodol ar gyfer oedran yr unigolyn a'i alluoedd synhwyraidd 

a chyffredinol 

P16.4 yn meithrin cryfderau a diddordebau'r unigolyn 

P17 pennu nodau clir ac ymarferol, wedi eu rhestru yn nhrefn blaenoriaeth, 

ac sy'n gyflawnadwy o fewn y terfynau amser a nodwyd 

P18 nodi yn y cynllun sut mae llwyddiant y gweithgaredd i gael ei werthuso a 

chan bwy 

 



SFJ EC6  

Asesu anghenion unigolion a chynllunio gweithgareddau cytunedig 
 

SFJ EC6 Asesu anghenion unigolion a chynllunio gweithgareddau cytunedig   3 

 

Gwybodaeth a 
dealltwriaeth 
 
Mae angen i chi wybod 
a deall: 
 

 

 

 

 

K1 pwysigrwydd sicrhau bod y dysgu'n digwydd mewn cyd-destun sy'n 

ystyrlon i'r unigolyn 

K2 pwysigrwydd sicrhau cysylltiadau clir rhwng anghenion yr unigolyn a lefel 

a dwysedd y gweithgareddau a gynlluniwyd 

K3 pwysigrwydd cael amcanion clir, wedi'u blaenoriaethu, a pham dylai 

amcanion datblygu gael eu gwerthuso a'u hadolygu'n barhaus 

K4 pam dylid annog unigolion i gyfranogi yn y gwaith cynllunio, a pham mae 

barn yr unigolyn ar effeithiolrwydd y gweithgaredd yn arbennig o 

arwyddocaol 

K5 ble dylid sefydlu cydsyniad yr unigolyn ar gyfer y gweithgareddau a'r 

berthynas rhwng hyn a hybu hawliau unigolion 

K6 pam dylid mynd ati i annog unigolion, eu teuluoedd, eu perthnasau a'u 

ffrindiau i chwarae rhan weithredol, a'r dulliau o gyflawni hynny 

K7 y rhesymau pam y dylid rhoi lle ac amser i unigolion ddatblygu'r sgiliau 

sydd ganddynt ac i wneud sylwadau adeiladol ar eu cynnydd eu hunain 

K8 pam dylid rhoi gwybod i'r person priodol am anawsterau y mae'r unigolyn 

yn eu profi neu ymatebion negyddol i'r gweithgaredd datblygu 

K9 pwrpas a dulliau gwerthuso rhaglenni ar gyfer unigolion 

K10 pam y dylid ceisio cyngor a gweithredu yn ei sgîl cyn gynted ag y bo 

amheuaeth ynghylch rhaglenni penodol i unigolion 

K11 math a ffurf y gweithgareddau sy'n addas ar gyfer unigolion penodol, a'r 

modd y gellir defnyddio gweithgareddau i gynyddu potensial ac 

effeithiolrwydd, hunan-ddatblygiad a chyfrifoldeb personol 

K12 dulliau o addasu amgylcheddau fel eu bod yn addas at anghenion 

unigolion a grwpiau 

K13 patrymau datblygiad arferol a'r cynnydd tebygol a wneir gan unigolion 

tuag at gyflawni nodau 

K14 y gwahaniaeth rhwng adborth cadarnhaol ac adeiladol, a sut y gall hyn 

fod o gymorth i ddatblygiad yr unigolyn 

K15 dulliau o ddarparu adborth i unigolion mewn modd a fydd yn helpu eu 

datblygiad, ac o gefnogi unigolion pan fyddant yn wynebu anawsterau 

neu'n ymateb yn negyddol 

K16 pwysigrwydd gweithredu fel esiampl i'r unigolyn 
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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 Datblygu; rhaglen; dysgu; asesu; ymgysylltu â throseddwyr; ymataliaeth 

 

 


