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Trosolwg 
 

Mae'r safon hon yn ymwneud â chyflwyno rhaglenni strwythuredig a ddiffiniwyd 

o ymyriadau, a luniwyd i ymdrin â thebygolrwydd aildroseddu gan unigolion. 

Gall y rhaglenni gynnwys ymdrin â gofynion sy'n cwmpasu llety, addysg, 

hyfforddiant a datblygiad, iechyd, camddefnyddio sylweddau, teuluoedd, cyllid, 

budd-daliadau a dyledion. Bydd y rhaglenni wedi cael eu datblygu i ymdrin ag 

anghenion penodol unigolion ac i reoli'r ffactorau risg ac amddiffynnol a nodwyd 

gan broses asesu briodol.  

 

Gallai'r dystiolaeth y cyfeirir ati yn y 'rhaglenni o ymyriadau a seiliwyd ar 

dystiolaeth', er enghraifft, ddeillio o'r ymchwil honno a/neu gyngor arbenigol.  

 

Mae'r ffactorau risg yn cynnwys pethau a allai gynyddu perygl unigolion yn  

1 aildroseddu 

2 niweidio eraill 

3 cael eu niweidio, naill ai ganddynt eu hunain neu gan eraill 

 

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 Paratoi i gyflwyno rhaglenni o ymyriadau a seiliwyd ar dystiolaeth 

2 Rhoi rhaglenni o ymyriadau a seiliwyd ar dystiolaeth ar waith 
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Meini Prawf 
perfformiad 
 
Rhaid i chi allu gwneud 
y canlynol: 
 

 

Paratoi i gyflwyno rhaglenni o ymyriadau a seiliwyd ar dystiolaeth  

 

P1 casglu gwybodaeth berthnasol sydd ar gael, yn cynnwys asesiadau, 

ynghylch yr unigolyn/unigolion a neilltuwyd ar gyfer yr ymyriad, gan 

ganfod yr anghenion a nodwyd ar eu cyfer, eu galluoedd, ac unrhyw 

gynlluniau datblygu cysylltiedig 

P2 canfod hyd yr ymyriad, ei fformat, yr adnoddau angenrheidiol, a sut y 

mae i gael ei werthuso 

P3 casglu gwybodaeth berthnasol ynghylch y rhaglen, a nodi natur yr 

ymyriad a'i nodau, sut mae'n adlewyrchu amrywiaeth ac unigolyddiaeth 

yr unigolion y bwriadwyd hi ar eu cyfer, a sut mae'n canolbwyntio ar y 

ffactorau risg a nodwyd ar eu cyfer 

P4 nodi unrhyw bobl eraill sy'n ymwneud â chyflwyno'r rhaglen, a sicrhau 

bod pawb yn deall gwahanol rolau a chyfrifoldebau y rhai dan sylw, 

ynghyd â natur, fformat a nodau'r rhaglen o ymyriadau 

P5 gwirio bod camau gweithredu a therfynau amser wedi eu deall a'u cytuno 

gan y rhai sydd â chyfrifoldeb am gyflwyno'r rhaglen 

P6 darparu gwybodaeth berthnasol i'r unigolion y neilltuwyd y rhaglen ar eu 

cyfer ynghylch y rheswm am yr ymyriad, ei nodau, ac amseriad a lleoliad 

y sesiynau perthnasol 

P7 gwirio bod unigolion yn deall eu cyfrifoldebau fel cyfranogwyr, gan 

gynnwys y rhai sy'n ymdrin â'u hymddygiad, eu hymarweddiad a'u 

hamodau cyfranogiad, a'r canlyniadau tebygol os byddant yn methu â 

chyflawni'r cyfrifoldebau hynny 

P8  cyfathrebu mewn modd ac ar gyflymdra sy'n briodol i'r unigolyn,  

P9 cyfeirio at y person priodol unrhyw gwestiynau sydd y tu allan i faes eich 

cyfrifoldeb, neu lle rydych yn pryderu ynghylch anghenion unigolion 

P10 nodi a chytuno ar y meini prawf y gwerthusir llwyddiant y rhaglen yn eu 

herbyn, a'r dulliau o'u monitro 

 

 

 

Rhaid i chi allu gwneud 

y canlynol: 

Rhoi rhaglenni o ymyriadau a seiliwyd ar dystiolaeth ar waith 

 

P11 rhoi'r ymyriadau ar waith yn unol â'r fformat a'r amserlen y cytunwyd 

arnynt 

P12 cydnabod ac ymateb i gyfranogiad yr unigolion y neilltuwyd y rhaglen ar 

eu cyfer, ac annog eu cyflawniadau 

P13 monitro ac asesu ymddygiad a chynnydd unigolion yn ystod 

gweithgareddau'r rhaglen, a darparu adborth adeiladol mewn modd a 

luniwyd i gynnal symbyliad a gwella'r dysgu 

P14 monitro, asesu ac adrodd ar addasrwydd yr ymyriad ar gyfer y 

cyfranogwyr, gan nodi unrhyw bryderon, gydag argymhellion cysylltiedig 

ar gyfer gweithredu, a seiliwyd ar resymu 

P15 cynnal lefel o ddisgyblaeth a rheolaeth sy'n galluogi unigolion i ddysgu 
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o'r gweithgareddau 

P16 ymateb i ddiffyg cydymffurfiaeth gan unigolion yn unol â gofynion 

sefydliadol a statudol 

P17 nodi unrhyw broblemau neu newidiadau yn yr amgylchiadau sy'n 

effeithio ar allu unigolion i gyfranogi, ac ymdrin â'r rhain yn unol â 

gofynion sefydliadol 

P18 annog ac ymateb i adborth gan yr unigolion sy'n cyfranogi, a'r rhai sy'n 

ymwneud â chyflwyno'r rhaglen ynghylch yr ymyriad, y cynnydd a 

wnaed, a'r gallu i gyflawni ei nodau 

P19 annog a chynorthwyo'r unigolion sy'n cyfranogi i werthuso a chydnabod 

eu cyflawniadau a wireddwyd yn sgîl eu cyfranogiad yn y rhaglen 

P20 cadw cofnodion cywir, wedi ei diweddaru, a sicrhau eu bod ar gael i'r 

partïon perthnasol sy'n ymwneud â chyflwyno'r rhaglen, yn unol â 

gofynion eich sefydliad 
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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 chyflwyno rhaglenni o 

ymyriadau sy'n seiliedig ar dystioleth, 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 

cyflwyno rhaglenni o ymyriadau a seiliwyd ar dystiolaeth, sydd wedi eu 

teilwra i anghenion penodol a ffactorau risg unigolion 

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 rôl eich sefydliad a'i wasanaethau, a'r cysylltiad rhyngddynt ac eiddo 

sefydliadau a gwasanaethau eraill yn y sector cyfiawnder cymunedol 

K7 beth a olygir gan ymyriadau a seiliwyd ar dystiolaeth 

K8 ym mha ffyrdd mae datblygiad a gweithrediad corfforol, cymdeithasol, 

seicolegol ac emosiynol unigolion yn effeithio ar eu hymddygiad 

K9 diben egluro a chadarnhau gydag unigolion eu dealltwriaeth o nodau a 

thargedau'r rhaglen, eu cyfrifoldebau a chanlyniadau tebygol methu â 

chydymffurfio 

K10 ffactorau a allai ddylanwadu ar symbyliad unigolion a'u gallu i newid eu 

hymddygiad, eu sgiliau, eu hagwedd a'u credoau, a ffyrdd o feithrin a 

chynnal symbyliad unigolion 

K11 y modelau sy'n darparu sylfaen ar gyfer rhaglenni a seiliwyd ar 

dystiolaeth a fwriadwyd i ymdrin ag ymddygiad troseddol unigolion 

K12 dulliau effeithiol o weithio gydag unigolion a hybu eu diddordeb, a chadw 

rheolaeth, gan gynnwys sut mae herio agweddau ac ymddygiad 

ymosodol, camdriniol neu gamwahaniaethol mewn modd adeiladol 

K13 y gwahanol ddulliau a phrosesau sy'n gysylltiedig â gwaith grŵp ac un i 

un gydag unigolion i leihau tebygolrwydd aildroseddu, a pham mae'n 

bwysig cydnabod effaith troseddu ar bawb sy'n dioddef yr effaith honno, 

boed y rheiny'n ddioddefwyr uniongyrchol neu anuniongyrchol 

K14 y dulliau a'r agweddau y gellir eu defnyddio i orfodi cyfranogiad a'r 

camau y gallwch eu cymryd lle bo arwyddion diffyg cydymffurfio 

K15 dulliau o adolygu a gwerthuso effeithiolrwydd rhaglenni a'r 

gweithgareddau a gynhwyswyd ynddynt 
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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 Rhaglen achrededig; ymddygiad troseddol; risg; ymgysylltu â throseddwyr; 

ymataliaeth 

 

 


