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Trosolwg 
 

Mae'r safon hon yn ymwneud â chynorthwyo unigolion i gael gwybod am 

wasanaethau perthnasol a'u defnyddio, gyda'r nod o hybu a chynnal eu 

hannibyniaeth.  

 

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 Cefnogi unigolion i ganfod y gwasanaethau sydd ar gael 

2 Galluogi unigolion i gael mynediad i'r gwasanaethau perthnasol 
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Meini Prawf 
perfformiad 
 
Rhaid i chi allu gwneud 
y canlynol: 
 

 

Cefnogi unigolion i ganfod y gwasanaethau sydd ar gael  

 

P1 cyfathrebu mewn modd sy'n briodol ar gyfer yr unigolyn, heb 

gamwahaniaethu na gormesu 

P2 annog cyfnewid barn a gwybodaeth yn agored 

P3 cynorthwyo unigolion i fynegi eu hangen am wybodaeth a chymorth, gan 

ddarparu digon o amser a chyfle 

P4 adolygu'r dogfennau asesu ac unrhyw gynlluniau perthnasol ynghylch 

unigolion er mwyn canfod eu hanghenion 

P5 trafod y mathau o wasanaethau a chyfleusterau sydd ar gael oddi mewn 

i'ch sefydliad, gan eu cysylltu â gofynion yr unigolyn  

P6 annog unigolion i gyrchu gwybodaeth briodol, ac i'w rheoli eu hunain 

gymaint â phosibl 

P7 cynorthwyo unigolion i gyrchu gwybodaeth ynghylch y gwasanaethau a 

ddarperir gan sefydliadau eraill, a nodi pwyntiau a dulliau cyswllt priodol 

P8 darparu gwybodaeth gywir, wedi'i diweddaru, sy'n berthnasol i anghenion 

yr unigolyn 

P9 cymryd camau priodol os yw'r wybodaeth a ddarperir yn golygu bod yr 

unigolyn yn teimlo dicter a thrallod 

P10 cynnal cofnodion cywir ac wedi'u diweddaru o'r gefnogaeth a 

ddarparwyd, yn unol â gofynion eich sefydliad 

 

 

 

Rhaid i chi allu gwneud 

y canlynol: 

Galluogi unigolion i gael mynediad i wasanaethau perthnasol 

 

P11 cynnig cefnogaeth briodol i unigolion ar gyfer cysylltu â gwasanaethau 

perthnasol 

P12 cytuno gydag unigolion ar y cymorth mae ei angen arnynt 

P13 annog unigolion i ddefnyddio gwasanaethau a chyfleusterau perthnasol 

ar adeg sy'n debygol o sicrhau'r canlyniad gorau 

P14 nodi a thrafod gydag unigolion unrhyw anawsterau y maent yn eu 

hwynebu o ran cael mynediad at wasanaethau perthnasol, a chymryd 

camau cytunedig i ymdrin â'r rhain, oddi mewn i gwmpas eich cyfrifoldeb 

P15 cynorthwyo ac annog unigolion i ddatblygu eu hannibyniaeth a'u hyder 

P16 darparu cefnogaeth briodol i unigolion, fel eu bod yn gallu symud ymhlith 

sefydliadau a'r gwasanaethau y maent yn eu darparu, a darparu 

gwybodaeth gymwys i'r partïon perthnasol 

P17 cynnal cyfrinachedd yn unol â gofynion statudol a sefydliadol 
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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 darparu 

gwasanaethau a chyfleusterau sy'n cefnogi unigolion i ymdrin â'u 

hanghenion 

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 wrth gefnogi 

unigolion i hybu eu hannibyniaeth ac ymdrin â'u hanghenion 

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 ffynonellau gwybodaeth am wahanol wasanaethau sy'n berthnasol i'ch 

maes gweithredu chi 

K7 yr ystod o sefydliadau perthnasol sydd ar gael, gan gynnwys y mathau 

penodol o gefnogaeth neu wasanaeth y maent yn eu darparu 

K8 ffactorau sy'n effeithio ar fynediad at wasanaethau a chyfleusterau, gan 

gynnwys dulliau o ymdrin â'r rhain lle bo hynny'n briodol 

K9 pam dylai unigolion eu rheoli eu hunain gymaint â phosibl 

K10 pwysigrwydd parchu dymuniadau unigolion ynghylch y gwasanaethau y 

maent yn dewis eu cyrchu 

K11 pam mae rhaid parchu hawliau unigolion hyd yn oed os nad ydynt yn 

dymuno derbyn y manteision a'r gwasanaethau sydd ar gael 

K12 hawl yr unigolyn i gyfrinachedd ynghylch y gwasanaethau y mae'n dewis 

eu cyrchu, a ffyrdd o gynnal neu wella hynny 

K13 pam y gallai fod angen cefnogi unigolion yng nghyfnodau cynnar 

defnyddio gwasanaethau a chyfleusterau a sut y dylid lleihau'r 

gefnogaeth hon yn raddol wrth i'r unigolyn ddod yn fwyfwy annibynnol a 

gallu ei reoli ei hun 

K14 yr anawsterau a'r risgiau penodol y gall unigolion eu profi wrth 

ddefnyddio gwasanaethau a chyfleusterau 

K15 y risgiau a all wynebu'r rhai sy'n darparu'r gefnogaeth 
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Galwedigaethau 
perthnasol 
 

Swyddogion Prawf; Swyddogion Cymorth Prawf 

 

Cyfres Cyfiawnder Cymunedol  

 

Geiriau allweddol Gwybodaeth;  gwasanaeth; ymgysylltu â throseddwyr; troseddwr; annibyniaeth 

 

 


