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Trosolwg 
 

Mae'r safon hon yn ymwneud ag amddiffyn unigolion rhag camdriniaeth trwy 

leiafu lefel camdriniaeth mewn amgylcheddau, lleiafu effeithiau ymddygiad 

camdriniol a monitro unigolion sydd mewn perygl o gael eu cam-drin.  

 

Gall camdriniaeth fod yn emosiynol, yn ariannol, yn gorfforol, yn seicolegol 

neu'n rhywiol.  Gall ymddygiad camdriniol gael ei gyfeirio at y person ei hun, at 

bobl eraill, neu at yr amgylchedd. 

 

Gall unigolion sydd mewn perygl o ddioddef camdriniaeth fod yn rhai sydd yn 

eu cam-drin eu hunain, er enghraifft trwy ddefnyddio sylweddau neu ymddygiad 

hunan-niweidiol, neu yn rhai sydd mewn perygl o gael eu cam-drin gan rywun 

arall.  

 

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 tair elfen 

1 Cyfrannu at leiafu'r achosion o gamdriniaeth 

2 Lleiafu effeithiau ymddygiad camdriniol 

3 Cyfrannu at fonitro unigolion sydd mewn perygl o gael eu cam-drin 
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Meini Prawf 
perfformiad 
 
Rhaid i chi allu gwneud 
y canlynol: 
 

 

Cyfrannu at leiafu'r achosion o gamdriniaeth  

 

P1 cael gafael ar gynllun y rhaglen ar gyfer yr unigolyn, ei adolygu, ac 

ymgyfarwyddo â'r amgylchiadau 

P2 gwirio bod lleoliad yr unigolyn yn cyd-fynd â chynllun y rhaglen 

P3 cynnig cyngor a chefnogaeth adeiladol i'r rhai o fewn yr amgylchedd 

ynghylch sut mae lleiafu posibilrwydd camdriniaeth 

P4 cymryd camau priodol i'r sefyllfa ar unwaith lle bo unrhyw arwyddion o 

gamdriniaeth 

P5 hysbysu'r person priodol ynghylch unrhyw wybodaeth am gamdriniaeth 

P6 ceisio cyngor, arweiniad a chefnogaeth priodol pan fyddwch yn ansicr 

ynghylch ffiniau eich perthynas ag unigolion 

P7 cynorthwyo unigolion sy'n ymddwyn mewn modd amhriodol i archwilio 

ym mha ffyrdd y gall eu hymddygiad gael ei ystyried yn gamdriniol, lle 

cytunwyd ar hynny gan y tîm 

P8 awgrymu wrth y bobl briodol ffyrdd o wella polisïau, gweithdrefnau a 

threfniadau eich sefydliad gydag golwg ar leiafu lefel camdriniaeth 

P9 cynnal cofnodion cywir ac wedi eu diweddaru, yn unol â gofynion eich 

sefydliad 

 

 

 

Rhaid i chi allu gwneud 

y canlynol: 

Lleiafu effeithiau ymddygiad camdriniol 

 

P10 modelu ymddygiad pro-gymdeithasol, heb gamwahaniaethu nac 

ymosodedd, ac annog cyfnewid barn yn agored 

P11 esbonio wrth unigolion sy'n arddangos ymddygiad camdriniol pam nad 

yw'r ymddygiad hwnnw'n dderbyniol, mewn modd sy'n parchu'r unigolyn 

P12 cymryd camau priodol i ddargyfeirio unrhyw ymddygiad camdriniol, ar yr 

un pryd â hybu hawliau'r rhai dan sylw 

P13 ceisio cyngor a chefnogaeth pan fo trafodaeth tîm a goruchwyliaeth yn 

briodol 

P14 cymryd camau priodol i leiafu'r risg a'r aflonyddu ar eraill 

P15 cyflwyno cofnodion i berson priodol, gan gynnal cyfrinachedd lle bo 

hynny'n briodol 

 

 

 

Rhaid i chi allu gwneud 

y canlynol: 

Cyfrannu at fonitro unigolion sydd mewn perygl o gael eu cam-drin 

 

P16 monitro unigolion yn unol â'r terfynau amser sy'n ofynnol yn eu cynllun 

P17 rhoi gwybod i'r person priodol am newidiadau yng nghyflwr ac 

ymddygiad yr unigolyn, a cheisio cyngor ynghylch y camau i'w cymryd 

P18 cadarnhau gydag eraill gywirdeb a dilysrwydd gwybodaeth a 

dderbyniwyd 

P19 monitro ac adolygu unigolion sydd mewn perygl gyda phobl eraill 

berthnasol 
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Gwybodaeth a 
dealltwriaeth 
 
Mae angen i chi wybod 
a deall: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mae angen i chi wybod 
a deall: 

 

 

Y gofynion deddfwriaethol, rheoliadol a sefydliadol 

 

K1 y gofynion cyfreithiol a sefydliadol sy'n ymwneud ag amddiffyn unigolion 

rhag camdriniaeth, 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 

lleiafu camdriniaeth, a monitro unigolion sydd mewn perygl o gael eu 

cam-drin 

K4 polisi a gweithdrefnau'r sefydliad ynghylch cyfrinachedd gwybodaeth a 

datgelu gwybodaeth i drydydd partïon, a'r amgylchiadau penodol pryd y 

caniateir datgeliad 

K5 gofynion sefydliadol ynghylch caniatáu i eraill fod yn bresennol yn ystod 

trafodaethau gyda dioddefwyr/goroeswyr, a'r manteision a'r anfanteision 

cymharol a all ddeillio o bresenoldeb pobl eraill 

K6 terfynau eich awdurdod a'ch cyfrifoldeb, a'r camau i'w cymryd os eir 

ymhellach na'r rhain 

 

Cyfrannu at amddiffyn unigolion rhag camdriniaeth 

 

K7 dangosyddion camdriniaeth bosibl neu wirioneddol, gan gynnwys 

ymwybyddiaeth o newidiadau ymddygiad yn achos yr unigolyn penodol 

K8 y mathau gwahanol o ymddygiad camdriniol a all ddigwydd 

K9 effeithiau gwahanol fathau o gamdriniaeth yn y tymor byr a'r tymor hir 

K10 dulliau o atal sefyllfaoedd camdriniol 

K11 effaith bosibl yr amgylchedd cyffredinol ar achosion o ymddygiad 

camdriniol a sut gall ymddygiad staff gynhyrfu neu dawelu'r dyfroedd 

K12 y gwahanol fathau o gyfathrebu effeithiol, a'i holl ystod, ac effaith 

diwylliant ar gyfathrebu 

K13 effaith datblygiad emosiynol, corfforol, seicolegol a chymdeithasol ar 

ymddygiad unigolion 

K14 gwahanol ffyrdd o annog unigolion i weld yr angen am newid eu 

hymddygiad a datblygu symbyliad i wneud hynny 

K15 y rhwystrau i newid a all fodoli i unigolion, a dulliau o'u goresgyn 

K16 ym mha ffyrdd mae angen addasu cyfathrebu wrth weithio gyda 

gwahanol unigolion a chynrychiolwyr gwahanol sefydliadau 

K17 effaith troseddu ar ddioddefwyr a'u hangen am amddiffyniad, parch, 

cydnabyddiaeth a gwybodaeth 

K18 sut gellir trafod sefyllfaoedd lle gallai gwrthdaro godi rhwng buddiannau  
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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 Niwed; camdriniaeth; amddiffyn; risg camdriniaeth; ymataliaeth; ymgysylltu â 

throseddwyr 

 

 


