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Trosolwg Mae'r safon hon yn ymwneud â chyfrannu at atal a rheoli ymddygiad amhriodol. Gall 

ymddygiad amhriodol gael ei sbarduno gan amrywiaeth o ffactorau.  

 

Gall ymddygiad amhriodol fod yn eiriol neu'n ddi-eiriau, a gallai fod yn gymdeithasol, 

yn gorfforol, yn rhywiol neu'n emosiynol ei natur. Mae'r safon yn cynnwys ceisio atal 

ymddygiad amhriodol trwy ddatblygu perthnasoedd ac amgylcheddau sy'n annog 

ymddygiad adeiladol. Bydd angen hefyd i chi ddelio gyda chanlyniadau'r ymddygiad 

ar gyfer y bobl eraill dan sylw. 

 

Mae tair elfen 

1 Cyfrannu at atal ymddygiad amhriodol  

2 Delio gydag achosion o ymddygiad amhriodol  

3 Cyfrannu at adolygu achosion o ymddygiad amhriodol 
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Meini prawf 

perfformiad 

 

Cyfrannu at atal ymddygiad amhriodol 

 

Rhaid I chi allu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rhaid I chi allu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rhaid I chi allu: 

P1 rheoli'r amgylchedd mewn ffyrdd sy'n annog rhyngweithio ystyrlon 

P2 cyfathrebu gydag eraill mewn modd sy'n briodol iddyn nhw, a hefyd: 

P2.1 yn annog cyfnewid barn a gwybodaeth yn agored 

P2.2 yn lleiafu unrhyw gyfyngiadau ar gyfathrebu 

P2.3 yn rhydd rhag camwahaniaethu a gormes 

P2.4 yn cydnabod hawliau pawb sy'n bresennol ac yn cefnogi'r hawliau 

hynny 

P3 cynnal sefyllfa ddigynnwrf a diogelwch yn unol â gofynion sefydliadol  

P4 atal yr elfennau sy'n sbarduno ymddygiad amhriodol rhag digwydd, a hefyd: 

P4.1 galluogi unigolion i gael hyd i ffyrdd amgen o fynegi eu teimladau 

P5 amddiffyn unigolion y gall ymddygiad amhriodol fod wedi'i gyfeirio atynt yn unol 

â gofynion sefydliadol  

 

Delio gydag achosion o ymddygiad amhriodol 

 

P6 lleiafu'r ymddygiad amhriodol a nodwyd sy'n gyson â'r canlynol:  

P6.1 risgiau cynhenid 

P6.2  cynnal perthnasoedd gwaith effeithiol 

P6.3 polisi a gweithdrefnau sefydliadol 

P6.4 tystiolaeth o ymarfer effeithiol 

P7 ymdrin â buddiannau gwrthwynebol gan ddefnyddio dulliau priodol 

P8 amddiffyn y rhai y cyfeirir ymddygiad amhriodol atynt, yn unol â gofynion 

sefydliadol 

P9 ymdrin ag ymddygiad amhriodol, yn unol â gofynion sefydliadol 

P10 galw am gymorth a chefnogaeth mewn argyfwng yn ôl y galw, yn unol â 

gofynion sefydliadol 

P11 gweithredu mewn ffyrdd sy'n helpu i roi sicrwydd i eraill a'u cadw'n ddigynnwrf 

 

Cyfrannu at adolygu achosion o ymddygiad amhriodol 

 

P12 annog yr unigolion sy'n ymwneud ag achosion i gyfrannu at eu hadolygu, yn 
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unol â gofynion sefydliadol 

P13 cynnig cefnogaeth fel bod modd i bawb dan sylw fynegi eu teimladau ac 

archwilio eu hymddygiad   

P14 archwilio'r rhesymau am yr ymddygiad amhriodol gyda phawb dan sylw, gan 

gynnwys: 

P14.1 canlyniadau ymddygiad 

P15 gwneud atgyfeiriadau i bobl briodol os oes angen help arbenigol, yn unol â 

gofynion sefydliadol 

P16 gwneud cyfraniadau adeiladol i drafodaethau tîm ynghylch achosion o 

ymddygiad sarhaus ac ymosodol, gan gynnwys: 

P16.1 arfer sefydliadol ar gyfer delio gyda nhw 

P17 cwblhau a storio cofnodion yn unol â gofynion sefydliadol 

P18 darparu gwybodaeth i eraill fel bod modd ymdrin â materion ac anghenion 

 



SFJGC9 
Cyfrannu at atal a rheoli ymddygiad amhriodol 

 
 

SFJGC9 Cyfrannu at atal a rheoli ymddygiad amhriodol  4 
 

Gwybodaeth a 

dealltwriaeth 

 

 

Mae angen i chi 

wybod a deall: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K1 beth sy'n creu amgylchedd anogol 

K2 beth yw'r diffiniad o ymddygiad amhriodol 

K3 cyfyngiadau ar gyfathrebu effeithiol, gan gynnwys rhai: 

K3.1 rhyngbersonol  

K3.2 corfforol 

K3.3 amgylcheddol 

K4 sut gellir dehongli gwahanol fathau o ymddygiad a: 

K4.1 sut gall pobl gyfathrebu trwy ymddygiad a iaith 

K5 ffyrdd o gyfathrebu ag eraill sy'n debygol o fwyafu'r ymgysylltu cynhyrchiol a 

lleiafu ymddygiad amhriodol  

K6 ffyrdd o ddisodli teimladau o ddicter a rhwystredigaeth o'u ffynhonnell wreiddiol 

i'r rhai mewn awdurdod a hefyd: 

K6.1 sut gallwch chi ddelio gyda hyn 

K7 sut gall diwylliant, rhywedd ac ymddygiad pobl ddylanwadu ar ymarfer 

K8 sut mae cymhwyso egwyddorion cydraddoldeb, amrywiaeth ac arfer gwrth-

wahaniaethol i'ch gwaith 

K9 canllawiau sefydliadol ar sut mae:  

K9.1 trafod ymddygiad amhriodol 

K9.2 amddiffyn unigolion y gall ymddygiad amhriodol gael ei gyfeirio atynt 

K10 sut mae galluogi eraill i fynegi eu teimladau mewn ffyrdd priodol 

K11 sut a pham mae cynnal asesiadau risg 

K12 ym mha ffyrdd gallai stereoteipio effeithio ar asesu risg, a: 

K12.1 sut mae gochel rhag hyn 

K13 sut mae gwahaniaethu rhwng ymosodedd a phendantrwydd 

K14 sut mae gwerthuso eich cymhwysedd yn y gwaith a phenderfynu pryd mae 

angen cefnogaeth ac arbenigedd pellach 

K15 deddfwriaeth berthnasol sy'n effeithio ar bolisi sefydliadol ar gyfer delio gydag 

ymddygiad amhriodol 

K16 gweithdrefnau sefydliadol ar gyfer adolygu achosion 

K17 sut mae cyfrannu at y broses adolygu a pham mae hynny'n bwysig 

K18 pam mae'n bwysig adolygu achosion gyda chleientiaid, a hefyd: 
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K19 ffyrdd o adolygu achosion 

K20 sut mae rheoli eich teimladau a pham mae hyn yn bwysig 

K21 gweithdrefnau sefydliadol ar gyfer gwneud atgyfeiriadau os bydd angen 

cymorth arbenigol 

K22 gweithdrefnau sefydliadol ar gyfer cofnodi, storio a throsglwyddo gwybodaeth 
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Gwybodeath Ychwanegol  

 

Sgiliau 

 

Dyma'r sgiliau y bydd eu hangen arnoch i'ch galluogi i ddarparu'r gwasanaeth yn 

effeithiol: 

 

1 cwestiynu  

2 gwrando gweithredol  

3 cyflwyno gwybodaeth  

4 gwirio  

5 dealltwriaeth  

6 cyd-drafod  

7 adfyfyrio 

8 cofnodi a storio gwybodaeth 
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Datblygwyd gan Sgiliau er Cyfiawnder 

 

Fersiwn rhif 3 

 

Dyddiad 

cymeradwyo 

Tachwedd 2013  

 

Dyddiad adolygu 

dangosol 

Tachwedd 2018  

 

Dilysrwydd Cyfredol 

 

Stratws Gwreiddiol 

 

Sefydliad 

cychwynnol 

Sgiliau er Cyfiawnder 

 

RCU gwreiddiol SFJ GC9 

 

Galwedigaethau 

perthnasol 

Ymgynghorwyr Cyfreithiol; Gweithwyr Cyfreithiol Proffesiynol 

 

Cyfres/Set Cyngor Cyfreithiol 

 

Geiriau Allweddol Cymdeithasol, corfforol; ymddygiad rhywiol neu emosiynol; delio gydag 

achosion; datrys 

 

 
 


