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Trosolwg 
 

Mae'r safon hon yn ymwneud â sefydlu a chynnal perthnasoedd gwaith 

effeithiol gyda throseddwyr fel rhan o strategaeth gyffredinol i ymdrin â'u 

hymddygiad troseddol. Rhan allweddol o hyn yw helpu unigolion i gydnabod a 

derbyn cyfrifoldeb am eu hymddygiad a'u rhwymedigaethau i eraill.  

 

Seiliwyd y safon ar fodelu ymddygiad pro-gymdeithasol. Mae'n golygu sefydlu, 

datblygu a chynnal perthnasoedd gydag unigolion sy'n cadarnhau nodau 

ymddygiad cadarnhaol. 

 

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 Sefydlu perthnasoedd gwaith gyda throseddwyr sy'n atgyfnerthu nodau 

ymddygiad cadarnhaol 

2 Datblygu a chynnal perthnasoedd gwaith gyda throseddwyr sy'n 

atgyfnerthu nodau ymddygiad cadarnhaol 

 

. 
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Meini Prawf 
perfformiad 
 
Rhaid i chi allu gwneud 
y canlynol: 
 

Sefydlu perthnasoedd gwaith gyda throseddwyr sy'n atgyfnerthu nodau 

ymddygiad cadarnhaol  

 

P1 casglu ac adolygu gwybodaeth berthnasol, yn cynnwys asesiadau 

ynghylch unigolion, ac ymgyfarwyddo â'u hamgylchiadau, eu 

hymddygiad a'r anghenion a nodwyd ar eu cyfer, cyn dod i gysylltiad â 

hwy 

P2 canfod unrhyw wybodaeth ofynnol sydd ar goll, a chymryd y camau 

angenrheidiol i'w sicrhau 

P3 esbonio eich rôl a'ch cyfrifoldebau, a'r cysylltiad rhyngddynt a gwaith 

perthnasol pobl eraill 

P4 nodi unrhyw faterion amrywiaeth a allai godi yn achos eich perthynas ag 

unigolion, a chymryd y camau priodol i'w datrys 

P5 esbonio eich amcanion a natur a ffiniau'r berthynas gydag unigolion 

P6 archwilio gydag unigolion beth maent yn ei ddisgwyl gennych chi a'ch 

sefydliad 

P7 ymgysylltu â'r unigolyn a modelu ymddygiad pro-gymdeithasol, gan 

annog cyfnewid barn yn agored, heb gamwahaniaethu na gormesu 

P8 cyfathrebu mewn modd ac ar lefel a chyflymdra sy'n briodol i'r unigolyn 

P9 darparu adborth adeiladol ar bwyntiau a godwyd gan yr unigolyn  

P10 herio unrhyw agweddau ac ymddygiad gan unigolion sy'n peryglu 

hawliau eraill neu sy'n wrthgymdeithasol, gan roi sylw i'ch diogelwch 

personol 

 

 

 

 

Rhaid i chi allu gwneud 

y canlynol: 

Datblygu a chynnal perthnasoedd gwaith gyda throseddwyr sy'n  

atgyfnerthu nodau ymddygiad cadarnhaol 

 

P11 gweithredu fel esiampl o ymddygiad pro-gymdeithasol yn eich ymwneud 

ag unigolion 

P12 cefnogi unigolion yn ôl eu hanghenion penodol, eich rôl a'ch 

cyfrifoldebau, a gofynion statudol ac ymarfer sefydliadol 

P13 archwilio a nodi diddordebau, anghenion a phryderon yr unigolyn, gan 

nodi ffactorau y gwyddys eu bod yn cyfrannu at ymddygiad troseddol 

P14 annog unigolion i adolygu eu hymddygiad a'u rhyngweithio gydag eraill 

P15 cefnogi unigolion i ymarfer ymddygiad cadarnhaol mewn amgylchedd 

diogel a chefnogol 

P16 archwilio ffyrdd o newid agweddau ac ymddygiad sy'n hybu cynhwysiad 

ac ymddygiad pro-gymdeithasol  

P17 cytuno ar nodau perthnasol ac ymarferol gydag unigolion, a hefyd ar y 

camau y mae angen iddynt eu cymryd os ydynt i gyrraedd y nodau 

hynny 

P18 darparu adborth adeiladol i unigolion a chadarnhau newidiadau 
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cadarnhaol yn eu hymddygiad 

P19 cynorthwyo unigolion i fyfyrio ar eu cynnydd a'r ffactorau sydd wedi 

cyfrannu at y newid yn eu hymddygiad 

P20 cynorthwyo unigolion i gael hyd i ffyrdd o gynnal y newid yn eu 

hymddygiad 

P21 crynhoi'r canlyniadau a gyflawnwyd lle bo eich cyswllt ag unigolion i ddod 

i ben 
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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 ag ymdrin ag 

ymddygiad troseddwyr, 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 

sefydlu a chynnal perthnasoedd gwaith effeithiol gydag unigolion fel rhan 

o strategaeth gyffredinol ar gyfer ymdrin ag ymddygiad troseddol 

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 gydag unigolion 

 

K6 beth yw'r cysylltiad rhwng rôl eich sefydliad a'i wasanaethau a 

sefydliadau a gwasanaethau eraill yn y sector 

K7 effaith datblygiad corfforol, cymdeithasol, seicolegol ac emosiynol ar 

ymddygiad unigolion 

K8 Gwahanol ffyrdd o annog unigolion i weld yr angen am newid eu 

hymddygiad a datblygu symbyliad i wneud hynny 

K9 y rhwystrau i newid a all fodoli i unigolion, a dulliau o'u goresgyn 

K10 pam mae'n bwysig helpu unigolion i ystyried effeithiau eu dewisiadau ar 

eraill, a sicrhau perchnogaeth ar eu penderfyniadau, a chyfrifoldeb 

amdanynt 

K11 y dylanwad y gall cyfoedion ei gael ar yr unigolyn 

K12 effaith yr amgylchedd cymdeithasol ehangach ar unigolion, yn cynnwys 

ardaloedd o amddifadedd materol, troseddu ac ofn troseddu, tai gwael a 

thlodi 

K13 y dystiolaeth ynghylch effeithiolrwydd gwahanol ffyrdd o gefnogi 

unigolion i newid eu hymddygiad 

K14 pwysigrwydd eich rôl fel esiampl i atgyfnerthu ymddygiad pro-

gymdeithasol, a ffyrdd o fonitro eich effeithiolrwydd yn hyn o beth 

K15 y gwahanol arddulliau a ffurfiau cyfathrebu a all fod yn briodol, a dulliau o 

gyflawni hynny 

K16 pwysigrwydd cyfathrebu di-eiriau, megis iaith y corff, a sut mae gwahanol 

ddiwylliannau yn defnyddio ac yn dehongli iaith y corff mewn gwahanol 

ffyrdd 

K17 rhwystrau posibl i gyfathrebu, eu hachosion, a ffyrdd o'u goresgyn 
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K18 effaith troseddu ar ddioddefwyr a'u hangen am amddiffyniad, parch, 

cydnabyddiaeth a gwybodaeth 
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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 EC7 

 

Galwedigaethau 
perthnasol 
 

Swyddogion Prawf; Swyddogion Cymorth Prawf 

 

Cyfres Cyfiawnder Cymunedol  

 

Geiriau allweddol Modelu pro-gymdeithasol; ymddygiad; modelu; ymgysylltu â throseddwyr; 

ymataliaeth 

 

 


