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Trosolwg 
 

Mae'r safon hon yn ymwneud â helpu unigolion i ddeall eu hanawsterau, 

canfod opsiynau ar gyfer newid a gweithredu ar sail y dewisiadau a wnaed.  

Gall fod ffynhonnell emosiynol, ymarferol, ymddygiadol neu gymdeithasol i'r 

anawsterau.  Mae angen i chi adnabod a chydnabod yr ystod gymhleth o 

ffactorau sy'n cyfrannu at anawsterau unigolion a chefnogi unigolion i adnabod 

y ffactorau hynny ac ymdrin â hwy.  Mae hyn yn golygu gweithio gydag 

unigolion mewn modd cyfannol, gan gydnabod y gall ymddygiad unigolion 

adlewyrchu'r anawsterau y maent yn eu hwynebu. Gall yr unigolion yr ydych yn 

gweithio gyda nhw fod wedi troseddu, bod mewn perygl o droseddu, bod yn 

ddioddefwyr ymddygiad troseddol, neu fod yn deulu neu ffrindiau unigolion o'r 

fath.  

 

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 Galluogi unigolion i ddeall eu hanawsterau a nodi opsiynau ar gyfer newid 

2 Galluogi unigolion i gymryd camau cadarnhaol i ymdrin â'u hanawsterau 
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Meini Prawf 
perfformiad 
 
Rhaid i chi allu gwneud 
y canlynol: 
 

Galluogi unigolion i ddeall eu hanawsterau a nodi opsiynau ar gyfer 

newid 

 

P1 sefydlu ffiniau'r berthynas gydag unigolion, gan gynnwys eu hawliau a'u 

cyfrifoldebau, a'ch rôl a'ch cyfrifoldebau chi 

P2 cyfathrebu mewn modd sy'n briodol ar gyfer yr unigolion, heb 

gamwahaniaethu na gormesu 

P3 annog cyfnewid barn a gwybodaeth yn agored, gwrando'n weithredol ac 

annog cwestiynau 

P4 cefnogi unigolion i fyfyrio ar eu hanawsterau, a mynegi eu teimladau a'u 

hymatebion i'w sefyllfa 

P5 annog unigolion i ystyried effaith bosibl yr anawsterau hyn arnynt eu 

hunain, ar bobl sy'n arwyddocaol i unigolion, ac ar bobl sy'n gweithio 

gydag unigolion 

P6 cefnogi unigolion i ddeall eu hanawsterau trwy fodelu sut mae modd 

cyflawni hynny 

P7 annog unigolion i roi gwerth cadarnhaol arnynt eu hunain, ac i gydnabod 

eu cryfderau eu hunain 

P8 darparu gwybodaeth gywir a pherthnasol er mwyn datblygu dealltwriaeth 

unigolion o'u hanawsterau a sut gallent ymdrin â hwy 

P9 nodi gydag unigolion yr opsiynau sy'n ymarferol ar eu cyfer, a manteision 

ac anfanteision yr opsiynau 

P10 helpu unigolion i nodi rhwystrau posibl o ran cyflawni'r deilliannau a 

ddymunir ganddynt, a chwilio am ffyrdd o ymdrin â hwy 

P11 cefnogi unigolion i wneud penderfynu am eu llwybrau gweithredu 

P12 ceisio cyngor a chefnogaeth pan fo trafodaeth tîm a goruchwyliaeth yn 

briodol 

P13 herio agweddau ac ymddygiad camdriniol, ymosodol neu 

gamwahaniaethol, gan roi sylw i ddiogelwch personol 

P14 cynnal cofnodion cywir ac wedi eu diweddaru, yn unol â gofynion eich 

sefydliad 

P15 cyfleu gwybodaeth i'r person neu'r bobl berthnasol 

 

 

 

Rhaid i chi allu gwneud 

y canlynol: 

Galluogi unigolion i gymryd camau cadarnhaol i ymdrin â'u hanawsterau 

 

P16 cynorthwyo unigolion i ddatblygu nodau ymarferol, cyflawnadwy, a nodi 

sut a phryd y dylent adolygu eu cynnydd o ran y nodau hynny 

P17 egluro gydag unigolion y gefnogaeth sydd ar gael iddynt 

P18 cefnogi unigolion mewn ffyrdd sy'n cyd-fynd â'r anghenion a nodwyd ar 

eu cyfer, gan gynnwys darparu gwybodaeth, adnoddau, mynediad at 

wasanaethau eraill ac ymyriadau, lle bo hynny'n berthnasol 

P19 annog unigolion i fonitro ac adolygu effeithiolrwydd y strategaethau a 

ddewiswyd ganddynt, yn cynnwys strategaethau tymor byr a hwy, ac i 

wneud unrhyw newidiadau angenrheidiol i'w dulliau 
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P20 dod i gysylltiad â phobl eraill berthnasol sy'n ymwneud â chefnogi 

unigolion ar adegau priodol, a'u hannog i roi adborth ar effeithiolrwydd y 

gefnogaeth sydd ar gael 

P21 hwyluso mynediad at ffynonellau eraill o gefnogaeth i ymateb i 

anghenion sy'n dod i'r amlwg gan unigolion, lle bo hynny'n briodol 
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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 chefnogi unigolion i 

ymdrin â'u hanawsterau, 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 

galluogi unigolion i ddeall ac ymdrin â'u hanawsterau 

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 effaith datblygiad corfforol, cymdeithasol, seicolegol ac emosiynol ar 

ymddygiad unigolion 

K7 ffactorau a all fod yn berthnasol i anawsterau unigolion 

K8 sut mae credoau personol, dewisiadau a ffafrir a chefndir diwylliannol yn 

effeithio ar ymddygiad 

K9 gwahanol ffyrdd o ddarparu cefnogaeth i helpu unigolion i archwilio a 

rheoli eu hanawsterau a mynegi ac archwilio eu teimladau 

K10 dulliau o ganfod ac archwilio rhwystrau i newid a chael hyd i ffyrdd o'u 

goresgyn 

K11 strategaethau ar gyfer delio â sefyllfaoedd anodd sydd ag effaith 

emosiynol gref 

K12 pam mae'n bwysig cynnal ffiniau personol a phroffesiynol gydag 

unigolion, a dulliau o wneud hynny 

K13 dulliau o drafod sefyllfaoedd lle gallai gwrthdaro godi rhwng gwahanol 

bobl 

K14 dulliau o werthuso eich cymhwysedd, gan bennu pryd mae angen 

cefnogaeth ac arbenigedd pellach, a'r mesurau a gymerir i wella 

cymhwysedd yn y maes gwaith hwn 
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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 Anhawster; anawsterau; problem; ymgysylltu â throseddwyr; ymataliaeth; 

ymddygiad troseddol 

 

 


