
Pecyn Offer Dyletswydd 
Prevent i Awdurdodau Lleol 
a Phartneriaid Awdurdodau 
Lleol 
Gwybodaeth Ategol at y Cyfarwyddyd 
Dyletswydd Prevent i Gymru a Lloegr





Pecyn Offer Dyletswydd 
Prevent i Awdurdodau Lleol 
a Phartneriaid Awdurdodau 
Lleol
Gwybodaeth Ategol at y Cyfarwyddyd 
Dyletswydd Prevent i Gymru a Lloegr





Cyflwyniad  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1

Meincnod Cyflawni  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2

1 . Proses Asesu Risg Leol  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3

2 . Bwrdd Partneriaeth Amlasiantaethol  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5

3 . Cynllun Gweithredu Partneriaeth Prevent   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9

4 . Y Broses Atgyfeirio  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11

5 . Panel Channel   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13

6 . Proses Ddatrys Problemau Prevent  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16

7 . Rhaglen Hyfforddi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18

8 . Llogi Lleoliadau a Pholisïau TG   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23

9 . Ymgysylltu â’r Gymuned a Chymdeithasau Sifil   .  .  .  .  .  .  .  . 27

10 . Cyfathrebu  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30

Cael Cefnogaeth  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33

Rhagor o wybodaeth  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34

Offeryn Hunan Asesu  
Partneriaeth Awdurdod Lleol  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35

Cynnwys



Pecyn Offer Dyletswydd Prevent i Awdurdodau Lleol a Phartneriaid Awdurdodau Lleol 1

Mae’r Ddyletswydd Prevent dan Ddeddf Gwrthderfysgaeth a Diogelwch 2015 yn ei gwneud 
yn ofynnol i’r holl awdurdodau a nodir roi “ystyriaeth ddyledus i’r angen i atal pobl rhag cael 
eu tynnu i mewn i derfysgaeth”; felly mae gan awdurdodau lleol a’u partneriaid rôl ganolog i’w 
chwarae wrth frwydro yn erbyn terfysgaeth yn lleol a helpu i ddiogelu unigolion sydd mewn 
perygl o gael eu radicaleiddio .

Dyluniwyd y pecyn offer hwn i roi gwybodaeth ymarferol ac enghreifftiau o arfer gorau i 
gefnogi awdurdodau lleol a’u partneriaid yn eu gwaith yn diogelu pobl agored i ddylanwad 
rhag cael eu radicaleiddio . Mae’n ategu at y Cyfarwyddyd Dyletswydd Prevent: i Gymru a 
Lloegr1, a gyhoeddwyd ym Mawrth 2015 a bydd yn cynorthwyo wrth ystyried y cyfarwyddyd 
statudol sy’n bodoli .

Rhestrir cefnogaeth y Swyddfa Gartref ar gyfer gweithredu Prevent ar ddiwedd y ddogfen 
hon, ar dudalen 34 .

1 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/445977/3799_Revised_Prevent_Duty_Guidance__England_
Wales_V2-Interactive.pdf

Cyflwyniad

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/445977/3799_Revised_Prevent_Duty_Guidance__England_Wales_V2-Interactive.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/445977/3799_Revised_Prevent_Duty_Guidance__England_Wales_V2-Interactive.pdf
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Dyluniwyd y meincnod canlynol i alluogi awdurdodau lleol a’u partneriaid i asesu cyflawni 
Prevent yn eu hardal leol mewn cymhariaeth â’r gofynion statudol a chyflawni arfer gorau . 

Nid yw hon yn rhestr hollgynhwysol, ond mae’n rhoi meincnod ar gyfer cyflawni Prevent yn 
effeithiol . Disgwylir i bob ardal gael cynlluniau Prevent yn eu lle sy’n gymesur â’r risg yn lleol, 
ac fel y cyfryw gall cynlluniau cyflawni lleol mewn ardaloedd lle mae’r risg fwyaf fynd tu hwnt 
i’r hyn a amlinellir yn y meincnod i liniaru risgiau lleol penodol .

Seiliwyd yr offeryn hunan asesu ar dudalen 36 ar y meincnod hwn . Bwriedir i awdurdodau lleol 
a’u partneriaid ddefnyddio’r offeryn i asesu’r modd y maent yn cyflawni Prevent, gan ddynodi 
cryfderau a gwendidau, cyn defnyddio’r pecyn offer ehangach i ddynodi gwybodaeth ac 
enghreifftiau o arfer da i ddatblygu’r modd y’i cyflawnir yn lleol .

Rhoddir adrannau cyfatebol o’r offeryn hunan asesu trwy gydol y penodau nesaf, er mwyn 
gallu ystyried cyflawni yn ymarferol ochr yn ochr â’r wybodaeth a roddir .

1 . Mae gan y sefydliad broses asesu risg leol sy’n cael ei hadolygu mewn cymhariaeth 
â’r Proffil Gwrthderfysgaeth Lleol .

2 . Mae bwrdd partneriaeth amlasiantaethol effeithiol yn ei le i oruchwylio cyflawni 
Prevent yn yr ardal .

3 . Mae gan yr ardal Gynllun Partneriaeth Prevent cytunedig .

4 . Mae proses y cytunwyd arni yn ei lle ar gyfer atgyfeirio’r rhai a ddynodwyd fel rhai 
sydd mewn perygl o gael eu radicaleiddio .

5 . Mae Panel Channel yn ei lle, yn cyfarfod yn fisol, gyda chynrychiolaeth o’r holl 
sectorau perthnasol .

6 . Mae proses ddatrys problemau Prevent yn ei lle i amharu ar ddylanwadau sy’n 
radicaleiddio .

7 . Mae rhaglen hyfforddi yn ei lle ar gyfer y personél perthnasol .

8 . Mae polisi llogi lleoliadau yn ei le, i sicrhau na fydd adeiladau yn cael eu defnyddio 
gan ddylanwadwyr sy’n radicaleiddio, ac mae polisi TG effeithiol yn ei le i atal 
defnyddwyr rhwydweithiau rhag cael mynediad at ddeunyddiau eithafol .

9 . Mae yna ymgysylltu ag amrywiaeth o gymunedau a grwpiau cymdeithas sifil, rhai ar 
sail ffydd a seciwlar, i annog trafodaeth agored a thryloyw am y Ddyletswydd Prevent .

10 . Mae cynllun cyfathrebu yn ei le i gyfathrebu yn rhagweithiol a chynyddu tryloywder o 
realiti / effaith gwaith Prevent, a chefnogi staff rheng flaen a chymunedau i ddeall sut 
mae Prevent yn edrych yn ymarferol .

Meincnod Cyflawni
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Meincnod 1. Mae gan y sefydliad broses asesu risg leol sy’n cael ei 
hadolygu mewn cymhariaeth â’r Proffil Gwrthderfysgaeth 
Lleol.

Canlyniad Mae’r sefydliad yn deall y risg yn lleol ac mae hyn yn sail ar gyfer 
cynllunio a chyflawni yn lleol.

Disgwyliad 
cydymffurfio

1 .1 A oes proses asesu risg leol sy’n sail i gynllun gweithredu ac yn cael ei 
rhannu â phartneriaid?

Gweithgaredd 
Arfer Da

1 .2 A yw swyddogion sy’n gyfrifol am gyflawni Prevent yn gweithio 
yn rhagweithiol ochr yn ochr â’r heddlu i ddatblygu Proffiliau 
Gwrthderfysgaeth Lleol?

Gweithgaredd 
Arfer Da

1 .3 A yw canfyddiadau’r Proffil Lleol yn cael eu rhannu ar lefelau 
perthnasol?

Mae’r Ddyletswydd Prevent yn ei gwneud yn ofynnol i’r holl awdurdodau lleol ddefnyddio’r 
Proffil Gwrthderfysgaeth Lleol fel sail i asesiad cadarn o’r risgiau radicaleiddio yn yr ardal leol,  
a chynhyrchu cynllun gweithredu partneriaeth cymesur i ymdrin â’r risgiau hyn .

Cyfrannu at y Proffil Gwrthderfysgaeth Lleol

Mae awdurdodau lleol yn bartneriaid allweddol wrth frwydro yn erbyn terfysgaeth yn lleol . 
Felly, er bod y Proffil Gwrthderfysgaeth Lleol yn cael ei gynhyrchu gan yr heddlu, mae’n 
hollbwysig i awdurdodau lleol, a’u partneriaid, gyfrannu ato .

Dylai awdurdodau lleol chwarae rôl ganolog wrth sicrhau bod partneriaid lleol yn gallu 
cyfrannu gwybodaeth berthnasol a data at y Proffil .

Dylai’r wybodaeth a roddir gan awdurdodau lleol a’u partneriaid amlygu unrhyw themâu 
cyfredol ac sy’n dod i’r amlwg neu unrhyw wendid o ran radicaleiddio ac eithafiaeth yn lleol, a 
dynodi a yw’r bygythiadau, risgiau a gwendidau wedi newid neu wedi aros yr un fath .

Asesu risg

Dylai’r Proffil Gwrthderfysgaeth Lleol fod yn ddogfen SWYDDOGOL SENSITIF / 
CYFYNGEDIG . Y cliriad diogelwch gofynnol ar gyfer cael mynediad at wybodaeth 
SWYDDOGOL SENSITIF / CYFYNGEDIG yw Safon Diogelwch Personél Sylfaenol (BPSS) . 
Ond, dylai’r Proffil gynnwys argymhellion ar gyfer gweithredu yn erbyn y risgiau y dylid eu 
rhannu ymhlith yr holl bartneriaid priodol .

1. Proses Asesu Risg Leol
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Dylai’r argymhellion hyn gael eu bwydo i:

1. Asesiad risg lleol.

Mae hyn yn nodweddiadol yn cynnwys:

• Asesiad o’r bygythiad; gan gynnwys presenoldeb pobl, grwpiau, cymunedau a mannau y 
gall radicaleiddwyr fanteisio arnynt .

• Asesiad o’r risg; gan gynnwys y tebygolrwydd y gall radicaleiddio ddigwydd a’r niwed y 
gall ei achosi .

Wrth ddatblygu asesiad risg, dylai partneriaid:

• Sicrhau ei fod yn seiliedig ar ddealltwriaeth o’r ffactorau ar gyfer radicaleiddio fel sy’n cael 
eu disgrifio yn y strategaeth Prevent2 .

• Ystyried unigolion sydd wedi dychwelyd o theatr y gwrthdaro .

• Ei adolygu yn gyson mewn cymhariaeth â gwybodaeth genedlaethol a lleol sy’n dod i’r 
amlwg, dadansoddiadau sy’n dod i’r golwg a’r diweddariadau i’r Proffil Lleol .

• Sicrhau bod y rhai sy’n gwneud penderfyniadau, gan gynnwys aelodau etholedig, yn cael 
eu briffio yn addas amdano .

2. Cynllun gweithredu neu gyflawni strategol partneriaeth.

• Rhagor o wybodaeth yn adran 3 .

Rhannu canfyddiadau’r Proffil Gwrthderfysgaeth Lleol

Cynnyrch blynyddol yw’r Proffil a ddylai gael ei seilio ar gyfnewid gwybodaeth berthnasol yn 
gyson . Mae hyn yn cynnwys rhanddeiliaid yn rhannu gwybodaeth mewn modd addas o fewn 
eu sefydliadau, yn ogystal â rhannu gwybodaeth gyda rhanddeiliaid eraill, i’w chofnodi yn y 
Proffil .

Mae’n hanfodol bod gwybodaeth yn y Proffil yn cael ei rhannu ymhlith y rhanddeiliaid 
perthnasol . Dylai prif weithredwr yr awdurdod lleol ddisgwyl cael ei friffio yn ffurfiol gan yr 
heddlu neu uned Gwrthderfysgaeth, a dylai bwrdd Partneriaeth Prevent (neu gyfatebol) 
gael eu briffio ar elfennau allweddol y Proffil; yn benodol yr argymhellion lleol . Dylai aelodau 
etholedig sy’n arwain hefyd gael eu briffio ar elfennau allweddol y Proffil .

Gall awdurdodau lleol ddymuno gweithio gyda’r Uned Gwrthderfysgaeth i ddod o hyd i ffyrdd 
o friffio set ehangach o randdeiliaid ar lefel SWYDDOGOL, gydag elfennau arbennig o sensitif 
yn cael eu tynnu o’r nodiadau briffio ond y canfyddiadau allweddol yn cael eu hamlygu i 
bartneriaid .

2 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/97976/prevent-strategy-review.pdf

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/97976/prevent-strategy-review.pdf
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Meincnod 2. Mae bwrdd partneriaeth amlasiantaethol effeithiol yn ei 
le i oruchwylio cyflawni Prevent yn yr ardal.

Canlyniad Mae’r sefydliad yn arwain partneriaeth o randdeiliaid amlasiantaethol 
sy’n sicrhau dull cydweithredol o gyflawni Prevent.

Disgwyliad 
Cydymffurfio

2 .1 A oes bwrdd partneriaeth amlasiantaethol yn ei le sy’n goruchwylio 
cyflawni Prevent yn yr ardal?

Disgwyliad 
Cydymffurfio

2 .2 A oes gan y bwrdd Prevent oruchwyliaeth ar y llwybrau atgyfeirio, 
Channel a dulliau eraill statudol o gyflawni Prevent?

Gweithgaredd 
Arfer Da

2 .3 A yw’r sefydliad yn ceisio a sicrhau cyfleoedd i weithio mewn 
partneriaeth gydag awdurdodau lleol cyfagos?

Gweithgaredd 
Arfer Da

2 .4 A oes aelod etholedig dynodedig yn chwarae rhan ragweithiol wrth 
osod polisïau, cyflawni a chyfathrebu Prevent?

Mae gweithio mewn partneriaeth amlasiantaethol yn hanfodol er mwyn cyflawni’r 
Ddyletswydd Prevent yn llwyddiannus . Bydd sefydlu bwrdd partneriaeth Prevent ystyrlon 
– neu ddyrannu cyfrifoldeb i fwrdd sy’n bodoli – yn galluogi ardaloedd i lywodraethu a 
goruchwylio cyflawni Prevent yn effeithiol .

Dylai awdurdodau lleol arwain wrth yrru’r bartneriaeth yn ei blaen a sicrhau bod y partneriaid 
cywir yn cael y cyfle i gymryd rhan .

Pwy ddylai fod yn cyfrannu?

Yr holl bartneriaid a enwir fel rhai sy’n ddarostyngedig i’r Ddyletswydd Prevent yn Atodlen 6 i 
Ddeddf Gwrthderfysgaeth a Diogelwch 2015 .3 Mater o ddewis lleol yw sut y mae’r partneriaid 
yma yn cael eu cynrychioli ar y bwrdd partneriaeth . Er enghraifft, gallai ysgolion mewn ardal 
gael eu cynrychioli ar y cyd .

Cyfrifoldebau bwrdd y bartneriaeth:

Mae cyfrifoldebau bwrdd y bartneriaeth yn cynnwys goruchwylio cyflawni holl agweddau 
statudol Prevent, gan gynnwys y llwybrau atgyfeirio a Channel; cytuno a diweddaru’r asesiad 
risg (adran 1); cytuno ar y cynllun partneriaeth (adran 3); hwyluso rhannu gwybodaeth ymhlith 
partneriaid a monitro ac adolygu perfformiad .

3 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/6/schedule/6/enacted

2. Bwrdd Partneriaeth Amlasiantaethol

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/6/schedule/6/enacted
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Strwythur partneriaeth
Gall grŵp partneriaeth sy’n bodoli yn barod, fel Partneriaeth Ddiogelwch Cymunedol, gael ei 
defnyddio i oruchwylio cyflawni Prevent . Bydd hyn yn cynnig manteision fel cynrychiolaeth o’r 
asiantaethau sy’n ddarostyngedig i’r Ddyletswydd yn bodoli yn barod .

Dylid datblygu bwrdd partneriaeth Prevent penodol pan fydd y risg yn cael ei hasesu yn un 
uchel a/neu fod y tirlun cyflawni yn un gorlawn . Gall strwythur haenog gyda grwpiau ar wahân, 
ond cysylltiedig, yn gweithredu ar lefelau strategol, tactegol a gweithredol, gael ei fabwysiadu 
mewn ardaloedd sy’n wynebu sialensiau sylweddol . 

Arweiniad gan aelod etholedig

Dylai aelod etholedig dynodedig fod yn chwarae rhan ragweithiol wrth osod polisïau, cyflawni 
a chyfathrebu Prevent . Dylai gynnig arweiniad strategol i fwrdd Prevent ac annog aelodau 
eraill a swyddogion o bob rhan o’r sefydliad i hyrwyddo amcanion Prevent . 

Efallai y byddwch am ystyried rôl yr aelod etholedig o ran:

• Goruchwylio strategol – 

 – Sicrhau bod yr aelodau etholedig eraill yn cael eu briffio yn llawn am waith allweddol 
Prevent a sut y bydd yn effeithio ar feysydd portffolio eraill .

 – Cynnig arweiniad wrth wneud penderfyniadau anodd ar y materion hynny sy’n golygu 
bod buddiannau cyhoeddus yn cystadlu â’i gilydd neu a allai brofi yn ddadleuol mewn 
ardal .

 – Annog trafodaeth agored a llunio penderfyniadau yn dryloyw .

 – Sicrhau bod blaenoriaethau Prevent yn cael eu hadlewyrchu yng ngwaith yr awdurdod 
lleol a chadw partneriaethau Prevent i gyd-redeg â chynlluniau lleol eraill .

 – Mynychu cyfarfodydd i sicrhau bod argymhellion a phenderfyniadau’r partneriaethau 
yn cael eu bwydo i’r trefniadau arwain lleol .

 – Craffu a herio cyflawni Prevent .

• Cyfathrebu ac ymgysylltu cymunedol – 

 – Codi pryderon cymunedol a chefnogi ymgysylltu cymunedol .

 – Cyfathrebu trwy’r cyfryngau a bod yn ‘wyneb cyhoeddus’ Prevent .

• Hyrwyddo Prevent – 

 – Ymwreiddio materion Prevent ym mhrosesau polisi a llunio penderfyniadau’r awdurdod 
lleol a hwyluso rhoi Prevent yn y brif-ffrwd .

 – Helpu’r bartneriaeth i sicrhau cyllid ac adnoddau i ymdrin â phryderon cymunedol .

Rhannu gwybodaeth

Mae rhannu gwybodaeth yn hanfodol wrth ddiogelu yn effeithiol. Dylai partneriaid lleol fod yn 
rhannu data yn barod fel rhan o’u cyfrifoldebau diogelu statudol ac efallai bod ganddynt brotoco-
lau yn eu lle ar gyfer rhannu gwybodaeth pan fydd angen gwneud hynny.

I sicrhau bod hawliau unigolion yn cael eu diogelu yn llawn, mae’n bwysig bod trefniadau 
rhannu gwybodaeth yn eu lle ar lefel leol . Gall awdurdodau penodedig fod angen rhannu 
gwybodaeth bersonol yn achlysurol (yn ôl protocolau rhannu gwybodaeth) i sicrhau bod 
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unigolyn sydd mewn perygl o gael ei radicaleiddio yn cael cefnogaeth addas (trwy Channel, er 
enghraifft) .

Rhaid i rannu gwybodaeth gael ei asesu o achos i achos ac mae’n cael ei reoli gan 
ddeddfwriaeth . Gellir cael rhagor o wybodaeth am hyn yn y Cyfarwyddyd Dyletswydd Prevent: 
yng Nghymru a Lloegr .

Partneriaeth ar draws ffiniau

Gall partneriaethau ar draws ffiniau helpu i rannu gwybodaeth, arfer gorau a dysgu, ac mae’n 
cynnig cyfle i ddefnyddio adnoddau yn fwy effeithlon . Felly dylai awdurdodau lleol ystyried 
cyfleoedd i gryfhau rhwydweithiau anffurfiol sy’n bodoli rhwng ardaloedd lleol, ymuno â 
phartneriaethau ffurfiol sy’n bodoli a/neu sefydlu rhai newydd .

Mewn ardaloedd dwy haen, dylai siroedd a dosbarthiadau gytuno ar drefniadau partneriaeth 
sy’n ystyried patrymau risg ar draws yr ardal a’u bod yn gymesur . Mewn rhai mannau bydd 
yn addas i’r sir arwain, gyda dosbarthiadau yn bwydo i strwythur a chynllun gweithredu 
partneriaeth trwy’r sir . Mewn mannau eraill gall fod yn fwy addas i ddosbarth gael ei 
bartneriaeth ei hun, er y dylai ddal i gyfrannu at bennu’r dull ehangach yn y sir . Beth bynnag 
yw’r sefyllfa, dylai bwrdd Prevent ar gyfer y sir gyfan gymryd cyfrifoldeb am sicrhau bod y 
gweithgareddau allweddol ar y gweill ym mhob ardal .

Gall awdurdodau lleol ystyried gweithio gyda’r llu heddlu lleol ac awdurdodau penodol eraill 
i greu byrddau Prevent rhanbarthol, er mwyn rhannu arfer da, cudd-wybodaeth a chyfleoedd 
hyfforddi i helpu i gydlynu model cyflawni cydlyn ar gyfer Prevent trwy’r ardal . Mae hyn yn 
arbennig o ddefnyddiol i bartneriaid sy’n gyfrifol am ardal ddaearyddol sy’n fwy nag ardal un 
awdurdod lleol, a gall bontio bylchau rhwng gwahanol fathau o ardaloedd awdurdod lleol (sir, 
dosbarth ac unedol) . 

Astudiaeth Achos cyflawni partneriaeth: Swydd Rhydychen

Mae’r Bartneriaeth ‘Safer Oxfordshire’ trwy’r sir yn goruchwylio ac yn herio ein 
gweithgareddau i fodloni’r ddyletswydd Prevent . Cyflawnir hyn trwy Grŵp Gweithredu 
Prevent sy’n rhoi cefnogaeth ac yn herio ar faterion a rennir, fel hyfforddiant, cyfathrebu, 
a dadansoddi’r data Prevent diweddaraf gan yr Heddlu .  Ar lefel dosbarth, mae’r 
Partneriaethau Diogelwch Cymunedol yn datblygu cynlluniau gweithredu Prevent lleol i 
fodloni gofynion y ddyletswydd Prevent ar gyfer eu hardal .

Yn ychwanegol at yr amrywiaeth eang o asiantaethau a gynrychiolir ar Bartneriaeth ‘Safer 
Oxfordshire’ - gan gynnwys y cynghorau sir a dosbarth, y gwasanaethau Heddlu, Iechyd, 
prawf a’r sector gwirfoddol - mae gan y bartneriaeth Bwyllgor Goruchwylio dan arweiniad 
aelod etholedig sy’n cael ei gadeirio gan aelod etholedig y Cyngor Sir dros yr Heddlu, 
ac mae aelodau etholedig ar lefel dosbarth sy’n cynrychioli eu Partneriaethau Diogelwch 
Cymunedol lleol hefyd yn ei fynychu . Cyflwynir y newyddion diweddaraf am broblemau a 
risgiau i’r bartneriaeth iddynt graffu arnynt a herio sut y mae Prevent yn cael ei gyflawni ar 
lefel y sir . Mae’r dull hwn yn cefnogi cysylltiad yr aelodau â Prevent fel mater diogelu ar lefel 
dosbarth a sir mewn modd cyson a diwnïad .
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Astudiaeth Achos cyflawni partneriaeth: Luton

Mae ‘Member Prevent Engagement Group’ (MPEG) Luton yn grŵp cyfeirio sydd yn cyd-
redeg â Bwrdd Prevent . Cadeirir MPEG gan y deiliad portffolio Prevent ac mae’n cynnwys 
grŵp trawsbleidiol o hyd at 8 cynghorydd (gyda’r hyblygrwydd i gael ei ymestyn ymhellach 
i aelodau) sydd wedi mynychu hyfforddiant ar ddeall Eithafiaeth a Prevent . Mae MPEG yn 
derbyn adroddiadau gan Fwrdd Prevent Luton a gall ofyn am adroddiadau gan swyddogion 
y cyngor ac asiantaethau partner yn ôl y gofyn . Trefnir cyfarfodydd ar yr un patrwm â 
chyfarfodydd chwarterol y Bwrdd Prevent .

Diben pennaf y grŵp yw rhoi cefnogaeth dan arweiniad aelodau, cyngor, her a chraffu i 
Fwrdd Prevent o ran ymgysylltu cymunedol ar y Ddyletswydd Prevent . Mae’n gweithredu 
fel man i gael barn am faterion cymunedol sensitif yn gysylltiedig â gwrthderfysgaeth ac 
eithafiaeth ac mae’n gweithredu fel cyfrwng ar gyfer rhoi cyfarwyddyd ac arfer gorau ar 
ymgysylltu gyda phobl leol a sefydliadau gan ymateb i ofynion lleol a chenedlaethol .

Mae cylch gorchwyl y grŵp yn cynnwys darpariaeth i – 

• Roi arweiniad o ran cyfathrebu ac ymgysylltu Prevent gan gynnwys adolygu negeseuon 
positif yn feirniadol a chyfleu negeseuon sensitif a heriol am wrthderfysgaeth ac 
eithafiaeth yn y cyd-destun lleol . 

• Cymryd rhan weithredol o ran ymgysylltu am Ddyletswydd Prevent ag amrywiol 
randdeiliaid – gan gynnwys partneriaethau statudol allweddol, sefydliadau, a mudiadau 
ffydd a chymunedol . 

• Ar y cyd â Bwrdd Prevent, helpu i ddatblygu dewisiadau gwahanol addas a/neu 
negeseuon i wrthddweud i’w defnyddio ar draws amrywiol gymunedau yn Luton . 

• Yn fewnol mae MPEG yn cynnig canolbwynt i aelodau etholedig ar ddyletswydd 
gwrthderfysgaeth sy’n cynnwys rhoi cefnogaeth i hyfforddiant a datblygu yn y maes 
hwn yn ogystal â pheirianwaith canolog ar gyfer craffu a herio gan aelodau .

Astudiaeth Achos cyflawni partneriaeth: Swydd Stafford

Yn Swydd Stafford, mae grŵp strategaeth diogelwch cymunedol y sir wedi cyflwyno Bwrdd 
Partneriaeth Prevent sy’n dwyn at ei gilydd bartneriaid statudol gan gynnwys cynrychiolaeth 
o’r holl gynghorau Dosbarth, yr Heddlu, Carchardai, Addysg Bellach ac Uwch, Darparwyr 
Gwasanaeth Prawf ac Iechyd yn ogystal â’r sector Cymunedol a Gwirfoddol .

Mae cynllun gweithredu yn ei le, rhennir gwybodaeth am berfformiad gan ei herio, ac mae’r 
holl bartneriaid yn cael eu dal yr un mor atebol am gyflawni gan uwch gadeirydd . Mae’r 
partneriaid yn rhannu cyfrifoldeb am eu sectorau a derbynnir bod craffu yn offeryn positif i 
yrru gwelliannau .
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Meincnod 3. Mae gan yr ardal Gynllun Partneriaeth Prevent cytunedig.

Canlyniad Bydd cynllun cyflawni, wedi ei ddatblygu ar sail asesiad o risg leol, yn 
gyrru gweithgaredd lle mae mwyaf o’i angen mewn ardal ac yn siapio 
gwaith y bartneriaeth Prevent

Disgwyliad 
Cydymffurfio

3 .1 A oes gennych gynllun Partneriaeth Prevent yn ei le, sy’n amlinellu 
rôl pob partner lleol (awdurdod penodedig neu aelod arall o fwrdd 
Prevent) wrth gyflawni Prevent?

Disgwyliad 
Cydymffurfio

3 .2 A oes cyfeiriad at gyfrifoldebau’r sefydliad am Prevent yn y 
strategaethau corfforaethol a gwasanaeth, cynlluniau a pholisïau 
perthnasol e .e . cynllun busnes, strategaeth diogelwch cymunedol, 
diogelu ac ati?

Disgwyliad 
Cydymffurfio

3 .3 A yw Cynllun Partneriaeth Prevent yn cydnabod y risg a ddynodir yn 
y Proffil Gwrthderfysgaeth Lleol ac yn dyrannu camau i ymdrin â’r 
argymhellion a awgrymir ynddo?

Ar ôl i asesiad risg gael ei gynnal, dylid datblygu Cynllun Gweithredu, yn nodi’r camau lliniaru .

Dylai cynlluniau gweithredu:

• Amlinellu rôl pob partner lleol (awdurdod penodedig neu aelod arall o fwrdd Prevent) o ran 
amcanion cyflawni Prevent

• Roi manylion am bob amcan, gan gynnwys amserlen a pherchenogion y camau

• Roi manylion y camau a gymerwyd a dulliau o fesur cynnydd mewn cymhariaeth â phob 
amcan

• Ddynodi a dyrannu camau gweithredu i liniaru risgiau a ddynodwyd yn y Proffil 
Gwrthderfysgaeth Lleol

• Grynhoi trefniadau llywodraethu lleol

Dylai gweithgareddau gael eu rhoi yn y brif-ffrwd o ran cyflawni gwasanaeth a dylid cyfeirio at 
y cynllun yn y strategaethau, cynlluniau a pholisïau corfforaethol a gwasanaeth perthnasol .

Perchenogaeth

Dylai cynlluniau gweithredu fod ym meddiant y Bwrdd Prevent, a fydd yn rhoi atebolrwydd 
i sicrhau bod camau gweithredu yn cael eu dilyn . Dylai aelod etholedig dynodedig hefyd 
oruchwylio’r cynllun .

Gall cynlluniau gael eu creu gan awdurdod lleol unigol a’i bartneriaid, ar draws nifer o 
awdurdodau lleol, neu mewn ardal dwy haen gael eu datblygu gan awdurdod arweiniol sy’n 
cynnwys anghenion yr holl awdurdodau yn yr ardal .

3. Cynllun Gweithredu Partneriaeth 
Prevent
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Er y bydd pob awdurdod lleol yn gyfrifol am ddynodi a chyflawni ei gamau gweithredu ei hun, 
gall fod yn addas i awdurdodau lleol cyfagos gael cynllun gweithredu ar y cyd (er enghraifft, 
un y cytunwyd arno ar y cyd ar draws y sir mewn ardal dwy haen) .

Dylai aelodau etholedig fod yn goruchwylio’r cynllun cyflawni Prevent yn ffurfiol ar gyfer yr 
ardal awdurdod lleol . Gallai hyn gynnwys cadarnhau ar lefel Cabinet/Pwyllgor neu Gyngor 
Llawn .

Lliniaru risg

Dylai’r Cynllun Gweithredu gydnabod y risgiau a ddynodwyd yn y Proffil Gwrthderfysgaeth 
Lleol a dyrannu camau gweithredu i ymdrin ag argymhellion a awgrymir ynddo .

Dylai camau gweithredu’r cynllun partneriaeth fod yn gymesur â’r risg . Gallant amrywio o 
hyfforddiant staff sylfaenol lle bernir bod y risg yn isel, i raglenni cadarn a manwl yn ymdrin â 
holl amcanion y strategaeth Prevent pan fydd y risg yn cael ei hasesu yn uchel .

Mae lefelau risg a bygythiad yn lleol yn gallu amrywio yn fawr . Bydd rhaglen weithredu 
effeithiol yn cynnwys peirianweithiau er mwyn i’r risgiau gael eu hail asesu yn gyson mewn 
cymhariaeth â gwybodaeth genedlaethol a lleol sy’n dod i’r amlwg, gan alluogi’r rhaglen 
weithredu i gael ei haddasu yn ôl y gofyn .

Astudiaeth Achos Cynllun Gweithredu Partneriaeth Prevent: Ealing

Mae gan Ealing gynllun gweithredu partneriaeth Prevent sy’n cael ei oruchwylio gan 
Grŵp Partneriaeth Prevent Ealing, sy’n atebol i’r ‘Safer Ealing Partnership’ (y Bartneriaeth 
Diogelwch Cymunedol) .

Mae’r cynllun gweithredu yn nodi nifer o amcanion ar sail Cyfarwyddyd Dyletswydd Prevent 
2015 i Awdurdodau Penodedig . Bydd pob partner statudol yn rhoi adroddiad ar gynnydd 
ei sefydliad i Grŵp Partneriaeth Prevent a fydd yn cynnig diweddariad blynyddol ffurfiol i’r 
‘Safer Ealing Partnership’ .
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Meincnod 4. Mae proses y cytunwyd arni yn ei lle ar gyfer atgyfeirio’r 
rhai a ddynodwyd fel rhai sydd mewn perygl o gael eu 
radicaleiddio.

Canlyniad Cynigir cefnogaeth wirfoddol wedi ei thargedu ac addas i unigolion 
sy’n agored i gael eu radicaleiddio gan y bartneriaeth amlasiantaethol.

Disgwyliad 
Cydymffurfio

4 .1 A oes gennych broses y cytunwyd arni yn ei lle ar gyfer atgyfeirio’r 
rhai a ddynodwyd fel rhai sydd mewn perygl o gael eu tynnu i mewn i 
derfysgaeth?

Disgwyliad 
Cydymffurfio

4 .2 A yw unigolion sy’n cael eu hatgyfeirio yn cael cynnig cefnogaeth sy’n 
addas i’w hanghenion? 

Dylai pob ardal fod â’i phroses atgyfeirio ei hun er mwyn i staff dynnu sylw at bryderon am 
unigolyn yn cael ei radicaleiddio neu ei dynnu i derfysgaeth, a ddylai gyfateb i’r prosesau 
atgyfeirio diogelu sy’n bodoli . Gall yr atgyfeiriadau fynd trwy broses triage gan arweinydd 
diogelu penodedig, timau gwasanaethau cymdeithasol oedolion a phlant, y cyswllt Prevent 
lleol, neu heddlu Prevent . Gall y partneriaid yma wedyn roi cyngor neu drosglwyddo’r 
atgyfeiriad ymlaen i Channel (adran 5) fel sy’n briodol . 

Os bydd amheuaeth bod unigolyn ar fin creu perygl iddo ei hun trwy deithio i ymuno â 
sefydliad gwaharddedig, neu ei bod yn ymddangos ei fod yn cynllunio i gyflawni trosedd, mae 
hyn yn trechu pob proses atgyfeirio leol a dylid hysbysu’r heddlu ar unwaith .

Diogelu

Dylid gweld Prevent fel cam diogelu, ac mae’r camau y dylai awdurdodau lleol eu cymryd 
yr un fath â’r camau a gymerir wrth ddiogelu pobl rhag pob niwed arall . Dylai partneriaethau 
awdurdod lleol weithredu yn unol â’r egwyddorion cyffredinol a nodir yn y cyfarwyddyd 
statudol Working Together to Safeguard Children4, yn ogystal â chyfarwyddyd statudol i 
ddiogelu oedolion dan Ddeddf Gofal 20145 .

Yn y rhan fwyaf o achosion, staff sydd eisoes yn ymwneud â rolau diogelu ffurfiol (e .e . 
gofal cymdeithasol plant ac oedolion) fydd yn fwyaf tebygol o ddynodi pobl sy’n agored 
i gael eu radicaleiddio, ond dylai awdurdodau ystyried yr ystod lawn o’u swyddogaethau 
a’r rôl y gallant ei chwarae . Er enghraifft, dylent ystyried rôl eu swyddogaethau eraill o ran 
diogelu, fel gwasanaethau addysg, iechyd cyhoeddus, tai, chwaraeon, diwylliant a hamdden, 
awdurdodau trwyddedu a gwasanaethau ieuenctid . Mae sicrhau bod y gwasanaethau hyn yn 
cydymffurfio â dyletswyddau diogelu yn hanfodol . 

Dylid defnyddio’r trefniadau sy’n bodoli ar gyfer archwilio cydymffurfio â diogelu pan fydd 
hynny’n bosibl i sicrhau bod disgwyliadau Dyletswydd Prevent yn cael eu bodloni . Dylai 
Awdurdodau hefyd ystyried manteision cyd-leoli gwasanaethau diogelu mewn Canolfannau 
Diogelu Amlasiantaethol, os nad ydynt wedi gwneud hynny yn barod .

4 https://www.gov.uk/government/publications/working-together-to-safeguard-children--2
5 https://www.gov.uk/guidance/care-and-support-statutory-guidance/safeguarding

4. Proses Atgyfeirio

https://www.gov.uk/government/publications/working-together-to-safeguard-children--2
https://www.gov.uk/guidance/care-and-support-statutory-guidance/safeguarding
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Fel rhan o’u hyfforddiant (adran 7), dylai’r holl staff perthnasol yn y bartneriaeth a’r 
gwasanaethau y mae’n eu comisiynu ddeall ble i gael cyngor ychwanegol a chefnogaeth i 
atgyfeirio o’r newydd, a sut i atgyfeirio at Prevent i helpu i’w galluogi i ddiogelu pobl agored i 
ddylanwad yn effeithiol .
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Meincnod 5. Mae Panel Channel yn ei lle, yn cyfarfod yn fisol, gyda 
chynrychiolaeth o’r holl sectorau perthnasol.

Canlyniad Cynigir cefnogaeth wirfoddol wedi ei thargedu ac addas i 
unigolion sy’n agored i gael eu radicaleiddio gan y bartneriaeth 
amlasiantaethol.

Disgwyliad 
Cydymffurfio

5 .1 A oes panel Channel yn ei lle, sy’n cael ei Chadeirio gan uwch 
swyddog awdurdod lleol, ac a oes cynrychiolaeth o’r holl sectorau 
perthnasol gan gynnwys iechyd, diogelu oedolion a phlant, tai, 
darparwyr gwasanaeth prawf ac eraill (enwer os gwelwch yn dda)?

Disgwyliad 
Cydymffurfio

5 .2 A oes dealltwriaeth gadarn ymhlith aelodau panel Channel o’r hyn 
sy’n cyfateb i drothwy addas ar gyfer ymyrraeth Channel (yn ôl y 
cyfarwyddyd Dyletswydd Channel)? A yw’r ddealltwriaeth hon yn 
cyd-fynd â barn broffesiynol a fframweithiau diogelu pobl fregus 
eraill perthnasol? A yw unigolion sy’n cael eu hatgyfeirio yn cael 
cynnig cefnogaeth sy’n addas i’w hanghenion?

Disgwyliad 
Cydymffurfio

5 .3 A oes gweithdrefnau cadarn yn eu lle, yn unol â deddfwriaeth 
diogelu data, i rannu gwybodaeth bersonol am unigolion a’u 
gwendidau gydag aelodau panel Channel?

Disgwyliad 
Cydymffurfio

5 .4 A yw’r panel Channel yn dysgu o ymyraethau blaenorol i wella rheoli 
achosion yn y dyfodol?

Disgwyliad 
Cydymffurfio

5 .5 A yw penderfyniadau panel Channel, a’r gwendidau sy’n parhau 
gan yr unigolyn dan sylw, yn cael eu hadolygu yn gyson gan yr 
heddlu (neu awdurdod lleol mewn ardaloedd prosiect Dovetail) ar ôl 
6 a 12 mis? A yw’r Panel Channel yn cael gwybod am ganlyniad yr 
adolygiad hwn?

Disgwyliad 
Cydymffurfio

5 .6 A oes protocolau cytunedig yn eu lle i rannu gwybodaeth am 
unigolion agored i ddylanwad a’r risgiau a rennir rhwng awdurdodau 
lleol?

Disgwyliad 
Cydymffurfio

5 .7 A gymerir camau perthnasol i reoli risgiau Gwrthderfysgaeth ac i 
roi cefnogaeth amddiffyn/diogelu plant fel y bydd yn addas pan na 
roddir caniatâd?

Rhaglen wirfoddol, gyfrinachol yw Channel sy’n rhoi cefnogaeth i unigolion sy’n agored i gael 
eu tynnu i mewn i unrhyw ffurf ar derfysgaeth . Rhoddwyd y rhaglen ar sail statudol yn Neddf 
Gwrthderfysgaeth a Diogelwch 2015 .

Mae Channel yn dynodi unigolion mewn perygl, yn asesu natur a graddfa’r risg honno ac 
yn datblygu cynlluniau cefnogi addas ar gyfer yr unigolyn . Ei nod yw sicrhau bod plant 
ac oedolion agored i ddylanwad o unrhyw ffydd, cefndir ethnig neu gefndir arall yn cael 
cefnogaeth cyn i’r rhai a fyddai am iddynt dderbyn terfysgaeth fanteisio ar eu natur fregus neu 
iddynt ymwneud â gweithgaredd sy’n gysylltiedig â therfysgaeth droseddol .

5. Panel Channel
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Mae awdurdodau lleol yn hanfodol i lwyddiant Channel . Mae ganddynt hanes hir a 
llwyddiannus o ddwyn asiantaethau at ei gilydd i reoli pobl agored i ddylanwad a galluogi 
mynediad at amrywiaeth eang o wasanaethau cefnogi .

Panel Channel

Rhaid i’r panel Channel gael ei Chadeirio gan uwch swyddog awdurdod lleol, a chael 
cynrychiolaeth o’r holl sectorau perthnasol, fel, ond heb gyfyngu i, iechyd, diogelu oedolion a 
phlant, tai, darparwyr gwasanaeth prawf .

Dylid cael dealltwriaeth gadarn ymhlith aelodau panel Channel o’r hyn sy’n cyfateb i drothwy 
addas ar gyfer ymyrraeth (yn ôl y cyfarwyddyd Dyletswydd Channel6) . Dylai’r ddealltwriaeth 
gyd-fynd â barn broffesiynol aelodau’r panel a fframweithiau diogelu pobl fregus eraill 
perthnasol . 

Proses Channel

Bydd asesiad yn cael ei gynnal gan y panel Channel, neu, yn gynharach yn y broses, gan 
staff sy’n cefnogi’r panel Channel, i benderfynu a yw’r unigolyn mewn perygl o gael ei dynnu 
i derfysgaeth ac y byddai’n cael budd o gefnogaeth Channel . Os bydd unigolyn sydd wedi ei 
atgyfeirio yn cael ei ystyried yn addas ar gyfer Channel gan y panel, a bod caniatâd yn cael ei 
roi, yna dylid cynnig cefnogaeth sy’n addas i’w anghenion a’i wendidau dynodedig .

Os bydd asesiad nad yw’r unigolyn yn addas ar gyfer Channel ar unrhyw adeg, ond bod 
arwyddion o wendidau eraill, rhaid i’r unigolyn gael ei atgyfeirio at wasanaethau cefnogi 
perthnasol eraill .

Dylai’r Panel Channel roi adroddiad ar gynnydd i’r rhan berthnasol o’r cyngor y dirprwywyd 
cyfrifoldeb am Channel iddo, a fydd yn fwrdd Partneriaeth Prevent mewn sawl achos . Yn 
benodol, dylid cael proses ddyrchafu i alluogi unrhyw ymyraethau yn Channel a / neu rwystrau 
i atal cefnogaeth gael eu hamlygu a’u trin gan y bartneriaeth . Gall craffu a goruchwylio 
Channel hefyd ddigwydd yn y bwrdd hwn .

Cyhoeddir offeryn Hunan Asesu Channel, yn adeiladu ar y waelodlin a amlinellir yn y Pecyn 
Offer Awdurdod Lleol, maes o law i roi rhagor o gefnogaeth i Awdurdodau Lleol ar Channel . 
Yn ychwanegol, mae manylion llawn am broses Channel a chyfarwyddyd ar Channel ar gael 
ar-lein7 ac mae cyngor ar gael hefyd trwy gysylltu â interventions@homeoffice .x .gsi .gov .uk . 

6 https://www.gov.uk/government/publications/channel-guidance
7 https://www.gov.uk/government/publications/channel-guidance

mailto:interventions@homeoffice.x.gsi.gov.uk
https://www.gov.uk/government/publications/channel-guidance
https://www.gov.uk/government/publications/channel-guidance
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Astudiaeth Achos Channel

Mynegwyd pryderon am fyfyriwr gwrywaidd yn ei arddegau gan y sefydliad Addysg yr 
oedd yn ei fynychu . Roedd y staff wedi sylwi, dros gyfnod byr o amser, ei fod wedi newid 
o ran ei agwedd a’i ymddangosiad, gan eillio ei ben a gwisgo tatŵs oedd yn gysylltiedig 
â syniadaeth adain Dde Eithaf ac Eithafol . Roedd hefyd yn mynd yn uchel ei gloch gyda’i 
gyfoedion o ran materion hiliol/crefyddol . Mynegwyd y pryderon hyn a rhoddwyd adroddiad 
amdanynt i gydlynydd Channel yr Heddlu .

Yn ystod proses gasglu gwybodaeth gychwynnol Channel, daeth y dyn ifanc i sylw’r Heddlu 
lleol am rannu llenyddiaeth Adain Dde Eithaf ac Eithafol yng nghanol dinas cyn digwyddiad 
cyhoeddus amlwg . Yn ystod trafodaethau gyda’r Heddlu cyfaddefodd bod ganddo 
safbwynt Adain Dde Eithaf ac Eithafol a’i fod yn aelod o’r Mudiad Sosialaidd Cenedlaethol .

Cwblhawyd asesiad cychwynnol o ba mor agored i ddylanwad yr oedd a phenderfynwyd ei 
fod yn addas i’r broses Channel . Galwyd Panel Channel, oedd yn cynnwys cynrychiolwyr 
o’r heddlu, diogelu Plant, addysg, y Tîm Troseddwyr Ifanc a darparwr ymyrraeth Adain Dde 
Eithaf ac Eithafol . 

Dros y misoedd dilynol mynychodd yr unigolyn nifer o sesiynau gyda’r darparwr ymyrraeth, 
ac amlygwyd gwendidau yn ymwneud â’r unigolyn a’i uned deuluol . O ganlyniad i’r 
pryderon hyn, cynhaliwyd rhagor o gyfarfodydd i gynnwys cynrychiolwyr o arweinyddiaeth 
diogelu oedolion yr ardal a Gwasanaethau Cymdeithasol fel y gallai’r materion pellach yma 
gael eu cyfeirio a’u trin ar y cyd â’r ddarpariaeth ymyrraeth arbenigol .

Canlyniad y dull amlasiantaethol hwn a’r broses Channel oedd lleihau’r graddau yr oedd 
yr unigolyn yn cael cysylltiad ac yn agored i ddylanwad syniadaeth Adain Dde Eithaf ac 
Eithafol; i’r graddau ei fod wedi newid ei farn yn sylweddol am bobl o hil a chrefyddau eraill, 
tyfu ei wallt, tynnu’r tatŵs Adain Dde Eithaf ac Eithafol, torri cysylltiad â’r teulu, ffrindiau, 
digwyddiadau a drefnwyd a chyfarfodydd oedd yn cael dylanwad negyddol, ymdrin â’r 
alcohol yr oedd yn ei yfed, a cheisio help meddygol ar gyfer problem feddygol oedd 
ganddo . Fe wnaeth ymwneud yn llawn hefyd â’r sefydliad Addysg a gyda’u cefnogaeth 
llwyddodd i barhau â’i addysg . Mae teulu agos yr unigolyn yn awr yn cael cefnogaeth 
ar gyfer problemau a ddynodwyd yn ystod y broses . Hyd yn hyn nid yw wedi cael sylw 
negyddol gan yr Heddlu nag asiantaethau partner ers 18 mis .
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Meincnod 6. Mae proses ddatrys problemau Prevent yn ei lle i amharu 
ar ddylanwadau sy’n radicaleiddio.

Canlyniad Gall partneriaid weithio gyda’i gilydd i amharu ar y modd y mae 
syniadaeth yn ymledu mewn ardal a all arwain pobl sy’n agored i 
ddylanwad i gael eu radicaleiddio.

Gweithgaredd 
Arfer Da

6 .1 A oes peirianwaith ffurfiol neu strategaeth yn eu lle i ddynodi ac 
amharu ar y rhai sy’n ddylanwadwyr sy’n radicaleiddio, gan gynnwys 
unigolion, sefydliadau a syniadaeth sy’n bresennol yn yr ardal?

Gweithgaredd 
Arfer Da

6 .2 A oes arweinydd Prevent gweithredol enwebedig ym mhob ardal 
awdurdod lleol a all dderbyn adroddiadau briffio a gweithio gydag 
asiantaethau gorfodi i amharu ar y radicaleiddwyr? Yn absenoldeb yr 
arweinydd a enwir, a oes dirprwy?

Yn aml mae angen trefnu prosesau rhwng partneriaid i amharu ar ddylanwadau sy’n 
radicaleiddio ac i atal unigolion agored i ddylanwad rhag cael eu tynnu i derfysgaeth . Mae’n 
bwysig hefyd i’r bartneriaeth allu rhannu gwybodaeth a sefydlu prosesau i ystyried materion 
gweithredol fel rheoli adeiladau perthnasol sydd o ddiddordeb .

Un dewis yw sefydlu paneli Prevent amlasiantaethol i ddatrys problemau, gan gynnwys 
cynrychiolaeth o’r awdurdod lleol, heddlu a rhanddeiliaid allweddol eraill, i alluogi rhannu 
gwybodaeth ac i gynlluniau gweithredu gael eu llunio i ymateb yn briodol trwy  
ddull partneriaeth .

Dewis arall yw manteisio ar fyrddau gweithredol amlasiantaethol sydd yn bodoli yn barod i 
ystyried unrhyw faterion yn ymwneud â Prevent fel y byddant yn codi . Dylid cael arweinydd 
gweithredol a enwyd gyda chyfrifoldeb am brosesau datrys problemau Prevent, a dirprwy ar 
gyfer adegau pan fydd yn absennol .

6. Proses Ddatrys Problemau Prevent
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Astudiaeth Achos Panel Datrys Problemau: Hounslow

Ystyriodd panel datrys problemau Prevent Housnlow, sy’n cynnwys cynrychiolaeth o ystod 
o bartneriaid, broblem a gododd am stondinau Da’wah yn yr ardal . Roedd rhai stondinau 
yn cael eu defnyddio i gylchredeg deunydd eithafol mewn lleoliadau poblog ac ardaloedd 
poblogaidd ymhlith pobl ifanc .

Ystyriodd y panel y mater a rhannwyd gwybodaeth am eu pryderon . 

O ganlyniad, cyflwynodd yr awdurdod lleol gynllun trwyddedu masnachwyr stryd dros dro; 
nid oes cost am hyn ond mae gofyn i’r sefydliad sy’n dymuno gosod stondin gofrestru 
gyda’u hawdurdod lleol . Trwy hyn mae’r awdurdod lleol yn gallu monitro ac ymgysylltu ag 
ymgeiswyr a gwrthod ceisiadau i’r unigolion neu sefydliadau hynny y mae’n hysbys eu bod 
wedi bod yn rhannu unrhyw ffurf ar ddeunydd eithafol yn y gorffennol, boed yn Islamaidd 
neu Adain Dde Eithaf neu Eithafol .

Ers mabwysiadu’r cynllun, nid yw’r awdurdod lleol wedi cael unrhyw broblemau gyda 
stondinau Da’wah ac maent wedi gallu defnyddio’r cynllun i lunio partneriaethau cadarnhaol 
gyda sefydliadau cymunedol .
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Meincnod 7. Mae rhaglen hyfforddi yn ei lle ar gyfer y personél 
perthnasol.

Canlyniad Mae’r bobl iawn ar draws y sefydliad yn derbyn y lefel iawn o 
hyfforddiant sy’n ofynnol i’w helpu i ddeall y risg o radicaleiddio a 
gwybod sut i gael cefnogaeth yn lleol.

Disgwyliad 
Cydymffurfio

7 .1 A yw’r holl staff yn y bartneriaeth a’r gwasanaethau y mae’n eu 
comisiynu yn gwybod am arwyddion radicaleiddio posibl ac yn deall 
yr angen i fynegi pryderon?

Disgwyliad 
Cydymffurfio

7 .2 A yw’r holl staff perthnasol yn y bartneriaeth a’r gwasanaethau y 
mae’n eu comisiynu yn deall pryd a sut i atgyfeirio at Channel a ble i 
gael cyngor a chefnogaeth ychwanegol?

Disgwyliad 
Cydymffurfio

7 .3 A yw’r sefydliad yn mesur a rhoi cyfrif am wahanol lefelau o 
anghenion hyfforddiant ar draws gwahanol dimau a sectorau (gan 
gynnwys cynnig hyfforddiant mwy arbenigol pan fydd yn addas)?

Disgwyliad 
Cydymffurfio

7 .4 A oes rhaglen addysg allestyn cytunedig, sy’n gweithio gydag 
amrywiaeth o sefydliadau addysgol yn yr ardal i hyfforddi aelodau o 
staff ar ddynodi plant sydd mewn perygl o gael eu radicaleiddio, ac i 
gynyddu gwytnwch y disgyblion?  

Gweithgaredd 
Arfer Da

7 .5 A yw’r sefydliad yn cymryd camau i ddeall yr ystod o weithgareddau 
a lleoliadau ysgolion ategol? A roddir ystyriaeth i sicrhau bod plant 
sy’n mynychu lleoliadau o’r fath yn cael eu diogelu yn briodol?

Gweithgaredd 
Arfer Da

7 .6 A oes gwybodaeth a deunydd cyhoeddusrwydd clir, hygyrch am 
Prevent ar gael yn rhwydd i staff yn y sefydliad?

Gweithgaredd 
Arfer Da

7 .7 A oes proses hyfforddiant neu gynefino yn ei lle ar gyfer swyddogion 
newydd sy’n gyfrifol am gyflawni Prevent yn yr ardal?

Gweithgaredd 
Arfer Da

7 .8 A yw swyddogion sy’n gyfrifol am gyflawni Prevent yn yr ardal yn 
cael cynnig rhaglen o ddatblygu proffesiynol parhaus?

Gweithgaredd 
Arfer Da

7 .9 A oes cyfarwyddyd ysgrifenedig ar gyfer gwasanaethau cysylltiedig 
(e .e . diogelu, iechyd cyhoeddus) am eu cyfrifoldebau o ran Prevent?

7. Rhaglen Hyfforddi
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Dylai staff rheng flaen awdurdod lleol y bartneriaeth sy’n cysylltu gyda’r cyhoedd, gan 
gynnwys darparwyr gwasanaethau a gomisiynwyd, ddeall beth mae radicaleiddio yn ei olygu 
a pham y gall pobl fod yn agored i gael eu tynnu i mewn i derfysgaeth o ganlyniad iddo a 
chanlyniadau posibl radicaleiddio . Mae angen i staff wybod beth yr ydym yn ei olygu wrth y 
term ‘eithafiaeth’ a sut y gall hyn o bosibl droi yn derfysgaeth . Mae ar staff angen gwybod 
beth i’w wneud os oes ganddynt bryder, pa gamau sydd ar gael i atal pobl rhag cael eu tynnu 
i mewn i derfysgaeth, a sut i herio’r syniadaeth eithafol sy’n gysylltiedig ag ef .

Mathau o hyfforddiant

Mae catalog hyfforddiant Prevent ar gael ar-lein8 sy’n rhestru’r cyrsiau Prevent sydd ar gael yn 
gyhoeddus, rhai ohonynt am ddim .

Dylai staff awdurdod lleol ddilyn e-ddysgu Prevent a mynd i Weithdy i Godi Ymwybyddiaeth o 
Prevent (WRAP), neu becyn tebyg i ddatblygu dealltwriaeth o sut y mae pobl yn cael eu tynnu 
i mewn i derfysgaeth a beth i’w wneud i fynegi pryderon am unigolion o’r fath .

• E-ddysgu Prevent ar gyfer Awdurdodau Lleol

Datblygodd Llywodraeth EM offeryn e-ddysgu 45 munud Prevent i roi cyflwyniad i 
Prevent . Fe’i datblygwyd i godi ymwybyddiaeth o Prevent a’i esbonio yn y cyd-destun 
diogelu ehangach . Lluniwyd yr e-Ddysgu Prevent i gefnogi’r hyfforddiant sy’n bodoli, fel 
‘WRAP’ a chyfarfodydd briffio . 

Bydd cwblhau e-Ddysgu Prevent yn cefnogi defnyddwyr i sylwi ar bryderon a all wneud 
unigolion yn agored i gael eu radicaleiddio a allai eu tynnu i mewn i derfysgaeth, sut y 
mae ymateb cymesur yn edrych, yn ogystal â’r hyder a’r gallu i godi pryderon pan all 
rhywun fod mewn perygl . 

Gellir dod o hyd i’r pecyn yn www .elearning .prevent .homeoffice .gov .uk . 

• Gweithdy i Godi Ymwybyddiaeth o Prevent

Un o’r ffurfiau mwyaf hygyrch o hyfforddiant yw’r Gweithdy i Godi Ymwybyddiaeth o 
Prevent (WRAP) . Hyd yn hyn mae cannoedd o filoedd o ymarferwyr wedi bod mewn 
sesiynau WRAP . Gweithdy rhyngweithiol sydd ar gael am ddim ac a hwylusir yw hwn 
a ddatblygwyd gan Lywodraeth EM . Fe’i bwriadwyd ar gyfer staff rheng flaen, fe’i 
dyluniwyd i godi ymwybyddiaeth o Prevent mewn cyd-destun diogelu ehangach .  

Mae gan yr holl awdurdodau lleol ar draws Cymru a Lloegr weithwyr proffesiynol – mewn 
rolau diogelu yn arbennig – sydd yn hwyluswyr WRAP achrededig a hyfforddedig . Er bod 
WRAP yn rhoi dealltwriaeth dda o radicaleiddio fel rhywbeth a all dynnu pobl i mewn i 
derfysgaeth, gall y rhai sy’n cael yr hyfforddiant gael budd o esboniad o strwythurau lleol; 
yn neilltuol gwybodaeth am atgyfeirio, y Panel Channel lleol, a chefnogaeth holistaidd i 
anghenion ehangach yr unigolyn .

Mae WRAP yn cynnig cyflwyniad i Prevent . Efallai y bydd rhai aelodau o staff angen 
hyfforddiant ychwanegol neu gyfarfodydd briffio i ategu at y wybodaeth o’r sesiwn hon .

Dylid cyfeirio ymholiadau am WRAP at: WRAP@homeoffice .x .gsi .gov .uk 

8 https://www.gov.uk/government/publications/prevent-duty-catalogue-of-training-courses

https://www.elearning.prevent.homeoffice.gov.uk/
mailto:WRAP@homeoffice.x.gsi.gov.uk
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Lefelau hyfforddiant

Dylid ystyried dull haenog wrth benderfynu pa aelodau o staff fydd yn derbyn gwahanol fathau 
o hyfforddiant .

Gall lefel a math yr hyfforddiant amrywio gan ddibynnu a yw cyfrifoldebau’r rhai sy’n cymryd 
rhan yn rhai gweithredol, rheoli neu strategol . Dylai natur ac amlder cyswllt staff â phobl all fod 
yn agored i ddylanwad hefyd fod yn ffactor bwysig .

• Gall staff sy’n gweithio mewn diogelu gael eu hystyried yn flaenoriaeth ar gyfer 
hyfforddiant . Yn yr un modd, dylai staff unrhyw gontractwyr neu Sefydliadau Cymdeithas 
Sifil sy’n debygol o gael cyswllt cyson â phobl agored i ddylanwad hefyd gael 
hyfforddiant .

• Dylai staff sy’n gweithio mewn meysydd lle maent yn debygol o wynebu unigolion 
agored i ddylanwad yn ystod eu dyletswyddau (e .e . swyddogion tai awdurdod lleol; 
gwasanaethau tân ac achub, ac ati) gael y wybodaeth am yr hyn i’w wneud pan fydd 
ganddynt sail ar gyfer pryder, ond efallai y bydd arnynt angen llai o hyfforddiant na’r rhai 
sydd â rôl ddiogelu fwy eglur .

• Dylai llunwyr penderfyniadau strategol, gan gynnwys aelodau etholedig, arweinwyr 
diogelu a Phrif Weithredwyr gael eu briffio ar yr ymrwymiadau sy’n deillio o’r Ddyletswydd 
Prevent a’r bygythiad lleol . Bydd hyn yn sicrhau eu bod yn deall sut y mae gweithio 
yn erbyn radicaleiddio yn ffitio yng nghyfrifoldebau ehangach yr awdurdod lleol . Gall y 
llunwyr penderfyniadau strategol yma hefyd chwarae rôl bositif yn esbonio’r Ddyletswydd 
Prevent i gymunedau, a rhoi arweiniad wrth drafod materion sensitif .

Ym mhob enghraifft dylai awdurdodau lleol ystyried anghenion staff mewn rolau amrywiol . I 
rai aelodau o staff, bydd yr e-ddysgu Prevent i awdurdodau lleol a mynd i WRAP yn ddigon . 
Efallai y bydd eraill angen hyfforddiant wedi ei hwyluso neu gyfarfodydd briffio . Mewn rhai 
enghreifftiau efallai y bydd angen pecyn hyfforddi holistaidd .

Hyfforddiant ychwanegol

Dylid ystyried rhoi hyfforddiant ychwanegol i’r grwpiau canlynol:

• Y rhai sy’n gyfrifol am gyflawni neu drefnu Prevent . Gall hyn gynnwys staff arbenigol 
Prevent, ymarferwyr diogelwch cymunedol, arweinwyr diogelu ac ati .

• Dylai Cadeiryddion Paneli Channel fedru cael hyfforddiant Rhithiol Hydra ar gyfer 
Cadeiryddion Channel . Cwrs un/dau ddiwrnod yw hwn fel arfer mewn canolfan hyfforddi 
ranbarthol .

• Dylai swyddogion sy’n gyfrifol am gymeradwyo llogi adeiladau awdurdod lleol dderbyn 
hyfforddiant penodol ar sut i asesu’r risg a chysylltu gyda’r heddlu am unigolion neu 
sefydliadau sy’n awyddus i logi lleoliadau sydd â chysylltiad posibl â radicaleiddio . Dylai 
hyn gynnwys proses gytunedig ar gyfer rhannu pryderon gydag uwch swyddogion a’r 
heddlu, a fframwaith llunio penderfyniadau ar gyfer cytuno neu wrthod archebion .

• Dylai aelodau etholedig gael mynediad at WRAP, ond efallai y gallant gael budd o ddull 
mwy strategol . Aelodau etholedig yn aml fydd ar y ‘rheng flaen’ o ran ymgysylltu am 
Prevent gan eu hetholwyr; mae’n hanfodol eu bod yn deall egwyddorion allweddol 
Prevent .

• Yn yr un modd dylai uwch swyddogion dderbyn sampl o WRAP ynghyd â dull strategol o 
ymdrin â Prevent, sy’n amlygu pwysigrwydd ymwreiddio cyflawni’r Ddyletswydd Prevent 
yn y brif-ffrwd ar draws holl wasanaethau cynghorau .
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• Dylai rhaglen addysg allestyn weithio gydag amrywiaeth o sefydliadau addysgol 
yn yr ardal i hyfforddi aelodau o staff ar ddynodi plant sydd mewn perygl o gael eu 
radicaleiddio, ac i gynyddu gwytnwch y disgyblion . Dylid cymryd camau hefyd i ddeall 
yr ystod o weithgareddau mewn ysgolion ategol a’u lleoliad a dylid ystyried sicrhau bod 
plant sy’n mynychu lleoliadau o’r fath yn cael eu diogelu yn briodol, yn rhannol trwy 
gynnig hyfforddiant addysg i’r diben .

Hyfforddiant ar y cyd

Ym mhob achos, dylid ystyried hyfforddi ar y cyd gyda phartneriaid, partneriaid statudol yn 
arbennig sy’n cyflawni yn lleol fel uwch reolwyr yr heddlu, arweinwyr Grŵp Comisiynu Clinigol, 
uwch swyddogion prawf, prif swyddogion tân lleol ac arweinwyr strategol eraill .

Bydd hyn yn sicrhau unffurfiaeth glir o ran pwrpas ar draws partneriaid ac yn lleihau’r 
cyfleoedd ar gyfer negeseuon cymysg .

Hygyrchedd hyfforddiant

Dylai gwybodaeth a deunydd cyhoeddusrwydd clir, hygyrch am hyfforddiant Prevent, a 
chyfarwyddyd ysgrifenedig ar gyfer gwasanaethau cysylltiedig a’u cyfrifoldebau o ran Prevent, 
fod ar gael yn rhwydd i staff mewn sefydliadau, ar Fewnrwyd y sefydliad er enghraifft .

Dylid cynnig proses gynefino i swyddogion sy’n gyfrifol am gyflawni Prevent yn yr ardal, a 
rhaglen o ddatblygiad proffesiynol parhaus ar ôl hynny .
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Astudiaeth Achos Hyfforddiant: Brent

Mae gan Brent ddull haenog o ymdrin â hyfforddiant Prevent .

Mewnol 

Cyfarfodydd Briffio Strategol a Sesiynau Hyfforddi: Mae Awdurdod Lleol Brent yn cynnig 
sesiynau hyfforddi blynyddol i Aelodau sy’n trafod y bygythiad cenedlaethol a lleol, cyflawni 
prosiect Prevent, achosion Channel a themâu sy’n dod i’r amlwg . I’r Aelodau hynny sydd 
â diddordeb mawr yn y broses radicaleiddio mae Brent yn cynnig “Hyfforddiant Deall 
Syniadaeth Eithafol” ddwywaith y flwyddyn .

Hyfforddiant Penaethiaid Gwasanaeth: Cynigir sesiwn flynyddol wedi ei hanelu at y 
Penaethiaid Gwasanaeth craidd . Mae’r sesiwn hon yn defnyddio astudiaethau achos 
WRAP i roi cyd-destun, cyfarfod briffio ar y bygythiad cenedlaethol a lleol a throsolwg o 
brosiectau Prevent yn lleol . 

Staff Craidd: Mae WRAP Plus yn orfodol i’r holl staff yn Help Cynnar, Gofal Cymdeithasol 
Oedolion a Phlant, ac unrhyw wasanaeth Diogelu cysylltiedig . Mae WRAP Plus yn 
defnyddio’r hyfforddiant WRAP craidd ac astudiaethau achos ychwanegol . Trafodir yr 
astudiaethau achos hyn ac yna fe’u hasesir mewn cymhariaeth â’r “Ddogfen Trothwy 
– Metrics Dangosyddion Angen” . Mae hyn yn helpu i gynyddu hyder staff wrth asesu a 
gweithio gydag achosion y mae radicaleiddio wedi effeithio arnynt . 

Rhoddir anogaeth i aelodau ehangach o staff i gofrestru am hyfforddiant WRAP trwy 
systemau Dysgu a Datblygu . Cynigir “Hyfforddiant Deall Syniadaeth Eithafol” i’r holl staff 
gyda diddordeb brwd yn y maes .

Allanol

Ysgolion: Mae Awdurdod Lleol Brent yn argymell hyfforddiant WRAP ‘i’r holl staff’ 
mewn ysgolion . Defnyddir y rhaglen WRAP craidd, ond rhoddir cyd-destun lleol hefyd . 
Cynigir sesiwn hyfforddi hanner diwrnod ychwanegol yn chwarterol i Arweinwyr Diogelu 
Dynodedig .  Mae’r sesiwn yn archwilio astudiaethau achos WRAP, cyd-destun lleol, 
datblygiadau polisi a gofynion cysylltiedig .

Gall ysgolion ofyn am hyfforddiant i Lywodraethwyr yn uniongyrchol, ond, cynigir 
seminarau i Lywodraethwyr yn flynyddol trwy’r Gwasanaeth Gwella ac Effeithiolrwydd 
Ysgolion gyda sesiwn ar Prevent . 

Y Gwasanaeth Prawf a’r Gwasanaeth Rheoli Troseddwyr Cenedlaethol (NOMS): 
Cynigir Hyfforddiant WRAP Plus i Wasanaethau Prawf a Rheoli Troseddwyr Cenedlaethol 
lleol .  Yn ogystal â hyn cynigir “Hyfforddiant Deall Syniadaeth Eithafol” i staff sydd â 
diddordeb brwd yn y maes . Darparwyr Cymunedol a’r 3ydd Sector: Cynigir hyfforddiant 
arferol WRAP i Ddarparwyr cymunedol a 3ydd sector, gan gynnwys darparwyr ar sail ffydd . 

Darparwyr Cymunedol a’r 3ydd Sector: Cynigir hyfforddiant arferol WRAP i Ddarparwyr 
cymunedol a 3ydd sector, gan gynnwys darparwyr ar sail ffydd . 



Pecyn Offer Dyletswydd Prevent i Awdurdodau Lleol a Phartneriaid Awdurdodau Lleol 23

Meincnod 8. Mae polisi llogi lleoliadau yn ei le, i sicrhau na fydd 
adeiladau yn cael eu defnyddio gan ddylanwadwyr 
sy’n radicaleiddio, ac mae polisi TG effeithiol yn ei le i 
atal defnyddwyr rhwydweithiau rhag cael mynediad at 
ddeunyddiau eithafol.

Canlyniad Mae ymwybyddiaeth o Prevent wedi ei integreiddio ac mae yn y brif-
ffrwd yn y sefydliad ac asiantaethau eraill perthnasol.

Disgwyliad 
Cydymffurfio

8 .1 A oes gennych bolisi llogi lleoliadau yn ei le sy’n sicrhau bod camau 
yn cael eu cymryd i atal lleoliadau awdurdod lleol rhag cael eu 
defnyddio gan y rhai a all dynnu pobl i mewn i derfysgaeth?

Disgwyliad 
Cydymffurfio

8 .2 A oes gennych bolisi TG sy’n atal mynediad at gynnwys sy’n 
gysylltiedig â therfysgaeth neu hyrwyddo deunyddiau gan 
ddefnyddwyr rhwydweithiau’r sefydliad?

Gweithgaredd 
Arfer Da

8 .3 A oes gennych bolisi siaradwyr sy’n rhybuddio lleoliadau yn yr 
ardal (rhai awdurdod lleol neu fel arall) o’r risgiau sy’n gysylltiedig 
â siaradwyr dynodedig y gwyddys eu bod yn cael dylanwad o ran 
radicaleiddio?

Polisi Llogi Lleoliadau

Mae disgwyl i awdurdodau lleol sicrhau na fydd lleoliadau ac adnoddau sydd mewn dwylo 
cyhoeddus yn rhoi llwyfan i eithafwyr ac nad ydynt yn cael eu defnyddio i rannu barn eithafol .  
Dylai awdurdodau lleol sicrhau nad yw eu lleoliadau yn cael eu defnyddio gan y rhai y byddai 
eu barn yn tynnu pobl i mewn i derfysgaeth, trwy sicrhau bod systemau archebu trylwyr yn 
eu lle a bod staff sy’n gyfrifol amdanynt yn cael eu hyfforddi i wybod beth i’w wneud os bydd 
ganddynt amheuon (rhagor o wybodaeth am hyfforddiant ar gael yn adran 7) .

Adeiladau nad ydynt ym meddiant yr awdurdod lleol

Yng nghyswllt adeiladau nad ydynt ym meddiant awdurdod lleol mae nifer o faterion i’w 
hystyried:

• Ystyriaethau iechyd a diogelwch: Gall rhai digwyddiadau ddenu presenoldeb sylweddol 
gyda’r potensial am anhrefn y tu allan i’r adeiladau ac oblygiadau iechyd a diogelwch i’w 
staff . Efallai y bydd awdurdodau lleol am asesu’r risg a chynghori lleoliadau preifat yn ôl 
hynny .

• Rheoliadau: Mae amrywiaeth o reoliadau yn berthnasol i ddigwyddiadau (e .e . trwyddedu, 
iechyd yr amgylchedd, llygredd sŵn) a dylid cael trafodaeth i edrych a yw digwyddiad yn 
cydymffurfio â’r rheoliadau perthnasol .

• Enw da: Efallai y bydd perchenogion lleoliadau am gael gwybod os oes pryderon am 
ddylanwadwr sy’n radicaleiddio sy’n defnyddio lleoliad preifat ar gyfer digwyddiad o ran 
yr effaith ar enw da’r lleoliad .

8. Llogi Lleoliadau a Pholisïau TG
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• Elusennau: Pan fydd awdurdodau lleol yn ymwneud ag elusennau, dylent fod yn 
ymwybodol bod gan ymddiriedolwyr ddyletswyddau penodol dan gyfraith elusennau 
sy’n berthnasol i ddiogelu sefydliadau . Mae gan y Comisiwn Elusennau amrywiaeth 
o gyfarwyddyd ar gael i ymddiriedolwyr, gan gynnwys Pennod 5 o’r Pecyn Offer 
Cydymffurfio ‘Diogelu Elusennau rhag cael eu camddefnyddio i ddibenion eithafol’9 . 
Ymhlith gwybodaeth arall, mae hyn yn rhoi cyfarwyddyd ar reoli risgiau yn gysylltiedig â 
siaradwyr, digwyddiadau a chyhoeddiadau .

Dylai awdurdodau lleol roi cyfarwyddyd a chefnogaeth i sefydliadau eraill yn eu hardaloedd i 
sicrhau nad ydynt yn cynnig llwyfannau i radicaleiddwyr heb ddeall hynny .

Polisi siaradwyr

Gall awdurdodau hefyd ystyried polisi siaradwyr sy’n rhybuddio lleoliadau yn yr ardal leol 
(awdurdod lleol neu fel arall) am y risgiau sy’n gysylltiedig â siaradwyr dynodedig y gwyddys eu 
bod yn cael dylanwad o ran radicaleiddio . Dylai polisi effeithiol annog perchenogion lleoliadau 
lleol i fod yn ymwybodol o risgiau, sicrhau bod perchenogion lleoliadau lleol yn gwybod â phwy 
y dylent gysylltu os bydd arnynt angen rhagor o wybodaeth am siaradwr, a chynnig cyngor a 
chefnogaeth am ddiwydrwydd dyledus o ffynhonnell agored pan fydd yn berthnasol .

Gwahanu’r rhywiau

Dylai awdurdodau lleol sicrhau eu bod yn gyfarwydd â’u hymrwymiadau cyfreithiol dan 
gyfraith cydraddoldeb a sut y mae hyn yn berthnasol i’w polisi ar wahanu’r rhywiau mewn 
digwyddiadau a chyfarfodydd a gynhelir ar eu stad neu yng nghyswllt eu gweithgareddau . 
Dylai awdurdodau lleol hefyd ystyried yr ymrwymiadau hyn yng nghyd-destun gweithredu’r 
Ddyletswydd Prevent .

Pan fydd gwahanu’r ddau ryw yn digwydd ar y stad gyhoeddus neu yng nghyswllt 
swyddogaethau awdurdodau lleol mae risg y bydd hyn yn cael ei weld fel goddefgarwch neu 
hyd yn oed gefnogaeth i arferion o’r fath . Mae’n bwysig bod y staff perthnasol yn ymwybodol o:

• Rwymedigaethau cyfreithiol dan gyfraith cydraddoldeb

• Beth ellir ei ganiatáu ac na ellir ei ganiatáu ar sail gwahanu’r ddau ryw

• Eithriadau o’r cyfreithiau cydraddoldeb ar gyfer arferion crefyddol a chadw atynt

Bydd gwahanu yn ôl rhyw yn cyfateb i wahaniaethu ac eithrio ar gyfer rhai dibenion a 
ddiffiniwyd yn benodol sydd yn dod dan un o’r eithriadau dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 . 
Y rheol gyffredinol yw bod raid i eithriadau yn y Ddeddf gael eu dehongli yn gul oherwydd eu 
bod yn gadael yr egwyddor sylfaenol o drin yn gyfartal . Rhaid i awdurdodau beidio â hwyluso, 
gan wybod hynny, gwahaniaethu yn erbyn eraill ar gais siaradwr neu unigolyn sy’n mynychu 
neu sy’n dymuno mynychu digwyddiad .

Er mwyn cydymffurfio â’u dyletswyddau dan y Ddeddf, byddai’n ddoeth i awdurdodau lleol 
a’u contractwyr ofyn ar unrhyw ffurflen a ddefnyddir i archebu adeilad ar gyfer digwyddiadau 
am wybodaeth am ddiben y cyfarfod a manylion pendant am y trefniadau eistedd . Os oes 
rheswm i amau gwahaniaethu anghyfreithlon, dylai awdurdodau lleol gynnal ymchwiliadau 
pellach ac, os yn gymesur, wrthod unrhyw archebion ar gyfer yr unigolyn neu sefydliad dan 
sylw pan ellid cyfiawnhau hynny dan naill ai eu dyletswyddau Prevent neu gydraddoldeb .

9 https://www.gov.uk/government/publications/protecting-charities-from-abuse-for-extremist-purposes
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Polisi TG

Mae Cyfarwyddyd Prevent Cymru a Lloegr yn dangos yn glir y dylai awdurdodau penodedig, 
wrth gydymffurfio â’r ddyletswydd, sicrhau bod lleoliadau ac adnoddau sydd mewn meddiant 
cyhoeddus ddim yn rhoi llwyfan i rai sy’n dylanwadu ar radicaleiddio, ac nad ydynt yn cael eu 
defnyddio i rannu barn eithafol, pan fyddai’r bobl/farn honno yn denu pobl i derfysgaeth . Mae 
hyn yn cynnwys ystyried a ddylai offer TG sydd ar gael i’r cyhoedd ddefnyddio hidlyddion sy’n 
cyfyngu mynediad at ddeunydd sy’n gysylltiedig â therfysgaeth ac yn ei hyrwyddo .

Mae’r ddyletswydd Prevent yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau penodedig sicrhau 
bod plant yn ddiogel rhag deunydd terfysgol ac eithafol wrth ddefnyddio’r rhyngrwyd yn yr 
ysgol, gan gynnwys trwy sefydlu lefelau addas o hidlo .  Mae cyfarwyddyd statudol yr Adran 
Addysg, Cadw Plant yn Ddiogel mewn Addysg10, yn nodi disgwyliadau clir am systemau hidlo 
a monitro y dylai ysgolion eu cael . Pan fydd awdurdodau lleol yn rhoi gwasanaethau TG i 
ysgolion dylent sicrhau bod y rhain yn cynnwys systemau hidlo a monitro priodol .

Fel dull mesur tuag at fodloni’r gofyn yn y ddyletswydd, dylai awdurdodau lleol wirio  
gyda’u cwmni hidlo os yw’r cynnyrch yn cynnwys y rhestr sydd wedi ei hasesu gan yr heddlu 
o gynnwys terfysgol anghyfreithlon, a gynhyrchir ar ran y Swyddfa Gartref gan Uned Atgyfeirio 
Rhyngrwyd Gwrthderfysgaeth (CTIRU) .

Contractwyr

Disgwylir i awdurdodau lleol sicrhau nad yw sefydliadau sy’n gweithio gyda’r awdurdod lleol 
ar Prevent yn ymwneud ag unrhyw weithgaredd eithafol nac yn coleddu barn eithafol .

Pan fydd hynny’n addas, disgwylir hefyd i awdurdodau lleol gymryd y cyfle pan fydd 
contractau newydd ar gyfer cyflenwi eu gwasanaethau yn cael eu llunio i sicrhau bod 
egwyddorion y ddyletswydd yn cael eu hysgrifennu yn y contractau hynny ar ffurf addas .

10 https://www.gov.uk/government/publications/keeping-children-safe-in-education--2

https://www.gov.uk/government/publications/keeping-children-safe-in-education--2
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Astudiaeth Achos Siaradwr Eithafol: Waltham Forest

Datblygodd Waltham Forest Brotocol Adeiladau Cymunedol fel bod preswylwyr sy’n 
defnyddio lleoliadau cymunedol yn lleol yn mwynhau gwasanaethau a chyfleusterau 
heb ofni eu herlid, aflonyddu, ymddygiad eithafol na bygythiol . Mae’r Protocol yn rhoi 
cyfarwyddyd ar liniaru risg, a’r broses a ddefnyddir i sicrhau bod penderfyniadau y gellir 
eu hamddiffyn ac ar sail gwybodaeth yn cael eu gwneud am leoliadau wrth logi adeiladau 
cymunedol .

Mae Waltham Forest yn cydnabod hawl pobl i fynegi eu barn, ond mae’r un mor ymwybodol 
ac ymroddedig i sicrhau na fydd mynegiant o’r fath yn niweidio’r ddeinameg o ran hil, rhyw, 
rhywioldeb, crefydd/ cred, ac oedran sy’n cyfateb i sail ein cymunedau mewn unrhyw fodd . 
Mae’r Protocol yn rhoi cyfarwyddyd ar sut i chwilio am wybodaeth am unigolyn neu grŵp 
fel bod y lleoliad yn gallu cwblhau diwydrwydd dyledus effeithiol . Mae’r cyfarwyddyd yn 
cynorthwyo i liniaru risg ac yn sicrhau bod penderfyniadau y gellir eu hamddiffyn ac ar sail 
gwybodaeth yn cael eu gwneud am leoliadau wrth logi adeiladau cymunedol .

Daeth Waltham Forest i wybod am ddigwyddiad oedd i fod i gael ei gynnal mewn canolfan 
gymunedol leol . Roedd un o’r siaradwyr a hysbysebwyd yn cynrychioli sefydliad sydd wedi 
cynnig llwyfan i nifer o unigolion a sefydliadau eithafol yn y Deyrnas Unedig yn gyson, sydd 
wedi canmol terfysgwyr ac ymgyrchu ochr yn ochr â hwy . Roedd y siaradwr arall wedi 
mynegi barn anoddefgar tuag at gymunedau Iddewig; mae adroddiadau ei fod yn argymell 
dinistrio’r byd an-Foslimaidd, gan fynegi cefnogaeth i derfysgwyr a gollfarnwyd, gan fynegi 
barn yn erbyn cyfunrhywiaeth, a gwrthwynebu integreiddio .

Trwy weithio mewn partneriaeth rhwng swyddogion y cyngor, aelodau etholedig, yr heddlu, 
a’r tîm rheoli yn y lleoliad (nad oedd yn gwybod am yr archeb) rhoddwyd gwybodaeth fwy 
manwl i’r lleoliad am y siaradwyr . Penderfynodd y lleoliad y byddent yn dad-wahodd y 
rhai oedd yn bwriadu siarad . Gwnaed gwaith dilynol gyda’r lleoliad am logi neuaddau a 
gwiriadau o ffynonellau agored am siaradwyr fel eu bod yn gallu gwneud penderfyniadau ar 
sail gwybodaeth am ddigwyddiadau yn y dyfodol eu hunain gan ddefnyddio’r cyfarwyddyd 
Protocol .

Mae Waltham Forest yn gweithio gyda’r Comisiwn Elusennau i geisio gorfodi’r polisïau 
presennol am y codau ymddygiad a ddisgwylir gan elusennau .
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Meincnod 9. Mae ymgysylltu ag amrywiaeth o gymunedau a grwpiau 
cymdeithas sifil, rhai ar sail ffydd a seciwlar, i annog 
trafodaeth agored a thryloyw am y Ddyletswydd Prevent.

Canlyniad Ymgysylltu ag amrywiaeth o grwpiau ffydd a chymunedol yn digwydd 
er mwyn cynyddu ymlyniad cymunedol a’u hyder yn y modd y mae 
Prevent yn cael ei gyflawni yn lleol.

Disgwyliad 
Cydymffurfio

9 .1 A yw’r sefydliad yn ymgysylltu ag amrywiaeth o grwpiau cymunedol 
a chymdeithasau sifil, rhai ar sail ffydd a seciwlar, i annog trafodaeth 
agored a thryloyw am Prevent?

Gweithgaredd 
Arfer Da

9 .2 A oes Grŵp Ymgynghorol Cymunedol yn cyfarfod yn gyson i roi 
gwybodaeth am gyflawni Prevent?

Gweithgaredd 
Arfer Da

9 .3 A yw’r sefydliad yn gweithio gyda Sefydliadau Cymdeithas Sifil i 
gyflawni prosiectau lleol i gefnogi’r rhai sydd mewn perygl o gael eu 
radicaleiddio?

Mae cyflawni Prevent gan awdurdodau lleol yn cynnwys cymunedau lleol ac yn cael effaith 
arnynt . Mae cymunedau hefyd yn aml yn cynnig atebion lleol i weithio yn erbyn radicaleiddio . 
Bydd deialog ac ymgysylltu effeithiol â chymunedau felly yn rhoi hwb i lwyddiant cyflawni 
Prevent . 

Ymgysylltu cymunedol

Mae ymgysylltu yn gadarnhaol â’r gymuned yn hanfodol i Prevent . Gallai diffyg ymlyniad gan y 
gymuned gael effaith negyddol ar gyflawni ar draws pob sector a gynhwysir yn y Ddyletswydd 
Prevent .

Mae’n bwysig i gymunedau gael digon o wybodaeth . Mae nifer o ffyrdd gwahanol y gall 
awdurdodau lleol ymgysylltu yn ystyrlon â’u cymunedau, fel:

• Trwy aelodau etholedig, sydd â chyswllt sylweddol â chymunedau lleol ac sydd 
mewn sefyllfa dda i ddeall yr agweddau, tensiynau a’r sialensiau unigryw sy’n wynebu 
cymunedau . Gall hyn olygu eu bod mewn sefyllfa dda i wrando ar bryderon y gymuned 
a thynnu sylw atynt, ac i gael eu gosod fel ‘wyneb cyhoeddus’ cyflawni Prevent dros yr 
awdurdod . Trwy hyn mae aelodau etholedig yn cael y cyfle i siarad â chymunedau am 
Prevent, i ddeall eu pryderon am Prevent, esbonio’r Ddyletswydd yn agored, a hefyd 
helpu i gynyddu ymwybyddiaeth am beirianweithiau atgyfeirio . Dylai aelodau etholedig 
hefyd ystyried rôl Craffu ffurfiol wrth gynnig tryloywder ac atebolrwydd wrth gyflawni 
Prevent .

9. Ymgysylltu â’r Gymuned a 
Chymdeithasau Sifil
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• Trefnu cyswllt cyson ac wedi ei strwythuro â dylanwadwyr allweddol yn y gymuned, fel 
llywodraethwyr ysgol, arweinwyr ffydd a gweithwyr ieuenctid . Gall hyn helpu i hwyluso 
deialog, yn ogystal â bod yn fwy agored am Prevent trwy barodrwydd i drafod cyflawni 
lleol .

• Bod ag ymwybyddiaeth o grwpiau cymunedol lleol a bod yn wyneb cyfarwydd yn eu 
digwyddiadau; mae’n bwysig i gymunedau weld bod awdurdodau lleol yn ymgysylltu ar 
amrywiaeth o faterion cymunedol, ac nid Gwrthderfysgaeth yn unig .

• Trefnu digwyddiadau cwestiwn ac ateb ar raddfa fawr . Gall digwyddiadau o’r fath 
gynnwys trafodaeth a dadl gyda staff Prevent addas ar y modd y mae pobl sy’n 
radicaleiddio yn paratoi pobl ifanc, yn ogystal â’r amrywiaeth eang o faterion sy’n peri 
pryder i gymunedau lleol yn y maes hwn .

• Trwy gomisiynu partner ag enw da o’r sector gwirfoddol a chymunedol i arwain rhaglen 
o ymgysylltu am radicaleiddio . Gall hyn gynnwys trafodaeth ar faterion ehangach fel 
cydlynu, troseddau casineb, yn ogystal â Prevent, a gall gynnwys siaradwyr arbenigol o’r 
tu allan .

• Cynnal rhwydwaith o gysylltiadau cymunedol y gellir galw arnynt pan fydd risgiau neu 
ddigwyddiadau ac a fydd yn gallu hyrwyddo cadw’n dawel pan fydd tensiynau mawr yn 
y gymuned, er enghraifft yn dilyn ymosodiad terfysgol neu brotest ymfflamychol . Gall y 
rhwydweithiau yma hefyd gynnig dull defnyddiol o fesur teimladau’r gymuned a gallant 
hefyd helpu i sicrhau bod y negeseuon o sicrwydd a diogelwch cymunedol yn cyrraedd 
cymunedau lleol .

Dylai ymgysylltu gael canlyniadau clir a mesuradwy . Dylai geisio cynyddu ymddiriedaeth a 
hyder cymunedau lleol, ehangu’r ddealltwriaeth o realiti Prevent, ac anelu at ymgysylltu â’r 
amheuwyr .

Bydd Ymgysylltu Cymunedol ar ei fwyaf effeithiol pan fydd yn cael ei gynnal ochr yn ochr â 
chyfathrebu effeithiol, y ceir rhagor o wybodaeth amdano yn Adran 10 .

Am ragor o wybodaeth am Ymgysylltu Cymunedol, cysylltwch â:  
PreventCommunications@homeoffice .x .gsi .gov .uk .

Sefydliadau Cymdeithas Sifil

Ochr yn ochr â gwaith ymgysylltu cymunedol ehangach, dylai awdurdodau lleol ystyried 
gweithio gyda Sefydliadau Cymdeithas Sifil priodol i gynyddu gwytnwch rhag naratif eithafol 
a chynyddu dealltwriaeth o’r risgiau o radicaleiddio ar draws eu cymunedau . I wneud hyn 
mae awdurdodau lleol yn cael eu hannog i edrych ar draws eu Sefydliadau Cymdeithas Sifil 
a gweithio gyda’r sectorau preifat a chyhoeddus i sicrhau eu bod yn wynebu’r bygythiad yn 
lleol, a bod cefnogaeth holistaidd yn cael ei rhoi i’r rhai sy’n agored i gael eu radicaleiddio .

Mae staff sy’n gweithio mewn Sefydliadau Cymdeithas Sifil yn chwarae rôl ddiogelu mewn 
cymunedau lleol, ac fel y cyfryw dylid rhoi ystyriaeth i’w gwneud yn flaenoriaeth ar gyfer yr 
hyfforddiant a roddir gan yr awdurdod lleol . Mae rhagor o wybodaeth am hyfforddiant ar gael 
yn Adran 7 . 

mailto:PreventCommunications@homeoffice.x.gsi.gov.uk
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Astudiaeth Achos Grŵp Cynghori Prevent: Bwrdeistref Llundain 
Hammersmith a Fulham a Bwrdeistref Frenhinol Kensington a Chelsea

Mae Grŵp Cynghori Prevent ar y cyd Bwrdeistref Llundain Hammersmith a Fulham a 
Bwrdeistref Frenhinol Kensington a Chelsea yn cynnwys aelodau o sefydliadau ffydd a 
grwpiau cymunedol sy’n rhoi cyngor a heriau adeiladol ar gyflawni Prevent yn lleol; yn rhoi 
llais i gymunedau ar amrywiaeth o bynciau yn ymwneud â Prevent; yn rhannu negeseuon 
Prevent allweddol yn eu cymunedau mewn cyd-destun lleol ac yn bartneriaid allweddol 
wrth ddylunio a chyflawni prosiectau Prevent yn y ddwy fwrdeistref . Mae’r Grŵp Cynghori 
Prevent dan gadeiryddiaeth Pennaeth Prevent y Cynghorau ac roedd yn chwech oed yn 
Rhagfyr 2017 .
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Meincnod 10. Mae cynllun cyfathrebu yn ei le i gyfathrebu yn 
rhagweithiol a chynyddu tryloywder o realiti / effaith 
gwaith Prevent, a chefnogi staff rheng flaen a 
chymunedau i ddeall sut mae Prevent yn edrych yn 
ymarferol.

Canlyniad Gall y sefydliad gyfleu ei waith ar Prevent yn effeithiol, gan arwain at 
hyder mewn prosesau lleol i leihau risg.

Gweithgaredd 
Arfer Da

10 .1 A yw’r sefydliad yn cyfleu ei weithgaredd Prevent mewn modd sy’n 
gymesur a pherthnasol i gyd-destun yr ardal leol?

Gweithgaredd 
Arfer Da

10 .2 A oes gan y sefydliad gynllun cyfathrebu ffurfiol sy’n cyfathrebu yn 
rhagweithiol am effaith Prevent i weithwyr proffesiynol a chymunedau?

Bydd problemau ynglŷn â brwydro yn erbyn terfysgaeth yn bwnc trafod cyhoeddus bob 
amser ar y cyfryngau cenedlaethol a lleol . Bydd trafodaethau yn parhau am yr hyn y gellir ei 
wneud i atal pobl rhag cael eu tynnu i derfysgaeth gan gynnwys yr hyn sy’n cael ei wneud yn 
lleol i ymyrryd yn gynnar i atal pobl rhag cael eu tynnu i mewn i derfysgaeth . 

Mae awdurdodau lleol ar y rheng flaen o ran cyflawni Prevent . Mae hyn yn golygu y bydd 
disgwyliad gan gymunedau lleol a’r cyfryngau y bydd awdurdod lleol, a’i bartneriaid, yn 
ffynhonnell gwybodaeth am waith sy’n cael ei wneud yn lleol i frwydro yn erbyn terfysgaeth . 
Mae hyn yn codi sialensiau, ond mae’n cynnig cyfle hefyd i gael mwy o dryloywder a gwell 
dealltwriaeth o raglenni Prevent lleol . 

Argymhellir datblygu Strategaeth Gyfathrebu Prevent, sy’n gymesur ac yn berthnasol i’r cyd-
destun lleol . Trwy ddatblygu Strategaeth mae awdurdod lleol yn cael cyfle i ddatblygu naratif 
cryf am y gwaith partneriaeth Prevent y mae’n ymwneud ag o i ddiogelu pobl sy’n agored 
i gael eu tynnu i mewn i derfysgaeth . Bydd hyn yn amhrisiadwy pan ofynnir cwestiynau i 
awdurdod lleol yn dilyn arestiadau yn gysylltiedig â therfysgaeth yn yr ardal . Gall hon fod yn 
Strategaeth ar wahân, neu gall fod yn rhan o strategaeth gyfathrebu ehangach y cyngor neu 
bartneriaeth ddiogelwch cymunedol .

Bydd strategaeth gyfathrebu ragweithiol yn:

• Esbonio diben a model cyflawni Prevent i gymunedau, aelodau etholedig a rhanddeiliaid 
eraill . Gellir gweld rhagor o wybodaeth am Ymgysylltu Cymunedol yn Adran 9 .

• Amlygu effaith gadarnhaol rhaglenni Prevent lleol a’u cyflawni, gan gynnwys ymhlith y rhai 
sy’n cymryd rhan mewn prosiectau Prevent .

• Rhoi ateb cyflym i fythau ac adroddiadau anghywir neu sydd wedi eu camliwio, er 
enghraifft adroddiadau ffug neu wedi eu gorliwio am atgyfeiriadau at Prevent .

• Hyrwyddo rhoi adroddiadau cytbwys trwy gyfrannu llefarwyr o’r awdurdod lleol i roi 
sylwadau positif am realiti Prevent neu hwyluso mynediad at brosiectau Prevent y gall y 
cyfryngau fod â diddordeb ynddynt .

10. Cyfathrebu



Pecyn Offer Dyletswydd Prevent i Awdurdodau Lleol a Phartneriaid Awdurdodau Lleol 31

• Dynodi ac annog lleisiau credadwy sy’n cymryd rhan yn y gwaith o gyflawni Prevent a 
lleisiau cefnogol o gymunedau lleol i siarad yn gyhoeddus am waith positif Prevent .

• Defnyddio sianeli priodol fel y cyfryngau, cyfryngau cymdeithasol a digwyddiadau agored 
neu o gwmpas y bwrdd i feddwl yn greadigol am yr ystod lawn o sianeli y gellir eu 
defnyddio i gyrraedd gwahanol gynulleidfaoedd .

Dylai Strategaethau Cyfathrebu danlinellu:

• Bod Prevent am ddiogelu – amddiffyn pobl agored i ddylanwad rhag niwed .

• Mae Prevent am gefnogi pobl agored i ddylanwad yn yr un ffordd i raddau helaeth 
ac y mae diogelu rhag Cam-fanteisio’n Rhywiol Ar Blant, gangiau neu fwlio . Nid yw’n 
ymwneud ag ysbïo .

• Mae Prevent yn ymdrin â phob ffurf ar derfysgaeth, gan gynnwys un Adain Dde Eithaf 
ac Eithafol, ond bydd y gefnogaeth a roddir gan Prevent, o angenrheidrwydd, yn 
adlewyrchu’r bygythiad diogelwch mwyaf, sydd ar hyn o bryd yn dod o gyfeiriad Da’esh .

• Mae Prevent yn cefnogi trafodaeth a dadl, nid yw yn eu mygu . Mae gallu dadlau yn helpu 
i wella meddwl beirniadol a gwytnwch i’r paratoi a all ddenu rhywun tuag at derfysgaeth .

• Mae Prevent yn gweithio ar ei orau pan fydd yn cael ei gyflawni mewn partneriaeth â 
chymunedau a grwpiau cymdeithas sifil .

Am ragor o wybodaeth a chyngor am gyfathrebu cysylltwch â: PreventCommunications@
homeoffice .x .gsi .gov .uk .

mailto:PreventCommunications@homeoffice.x.gsi.gov.uk
mailto:PreventCommunications@homeoffice.x.gsi.gov.uk
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Astudiaeth Achos Cyfathrebu Prevent: Cyngor Dinas Birmingham

Gan eu bod yn arwain y blaen yng nghyfnod cychwynnol Prevent yn 2007, denodd 
Birmingham sylw sylweddol yn y cyfryngau lleol . Oherwydd y derbyniad negyddol yn 
y cyfryngau cenedlaethol i’r rhaglen, roedd y cyfathrebiadau yn cael eu trin mewn dull 
ymatebol i osgoi risg . 

Arweiniodd newidiadau gwleidyddol yn y cyngor a dymuniad i ymgysylltu yn rhagweithiol 
a chadarnhaol â’r cyfryngau lleol, i sicrhau sylw mwy cywir, at ddylunio strategaeth 
gyfathrebu ar ei newydd wedd . Roedd hyn yn cynnwys mewnbwn gan arweinwyr prosiect 
Prevent ym Mirmingham i ddysgu am eu profiadau a’u dyheadau cyfathrebu .

Defnyddiodd tîm cyfathrebu cyngor y ddinas yr adborth hwn i lunio dogfen protocol 
cyfryngau, yn cynnwys siartiau llif oedd yn amlinellu sut y dylid ymdrin ag unrhyw 
ymholiadau gan y wasg . Gwahoddwyd yr holl grwpiau sy’n cyflawni gweithgaredd Prevent i 
lenwi a llofnodi proforma yn esbonio rôl a diben eu sefydliad, felly mae gan y cyngor fanc o 
astudiaethau achos parod y gellir eu cynnig i’r cyfryngau .

Dros y 18 mis diwethaf mae hyn wedi galluogi’r cyngor i symud tuag at fodel cyfathrebu 
‘rhagweithiol-ymatebol’, sy’n canolbwyntio ar fod yn agored i ymchwiliadau a chynnig 
prosiectau astudiaeth achos yn rhwydd gyda chaniatâd y partneriaid sy’n rhan ohono .

Trwy gyfrwng y dull newydd hwn mae Birmingham wedi gallu sicrhau sylw gan gynnwys 
rhaglen arbennig 30 munud ‘BBC Inside Out West Midlands’ am Prevent a gwaith 
mentoriaid, ymhlith pethau eraill .

Un agwedd allweddol i’r dull hwn oedd gosod y cyngor ar hyd braich i weithredu fel 
galluogwr . Trwy ddatblygu cysylltiadau cryf ac ymddiriedaeth gyda grwpiau cymdeithas sifil 
sy’n cyflawni prosiectau Prevent, mae’r Cyngor yn gallu gweithredu fel porth i’r cyfryngau, 
yn ystyried a datblygu syniadau am storïau a rhoi llwyfan gyda chefnogaeth i’r prosiectau eu 
hunain i ddangos eu gwaith da i’r cyfryngau .

Cam pwysig arall oedd cydnabod a derbyn bod storïau yn y cyfryngau yn debygol o 
gynnwys lleisiau gwrthwynebus mewn ymdrech i fod yn gytbwys, a dylid gweld hyn 
fel cymhelliant i’r cyngor a phartneriaid prosiect ddarparu cyfraniad cryf sy’n cynnig 
cydbwysedd, yn hytrach na gadael i stori gael ei thra-arglwyddiaethu gan bortread 
negyddol o Prevent .
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Gall Offeryn Hunan Asesu Partneriaeth Awdurdod Lleol, sydd ar gael ar dudalen 34, gael 
ei ddefnyddio gan awdurdodau lleol a’u partneriaid i asesu cyflawni Prevent mewn ardal . 
Os canfyddir bylchau, mae’r gefnogaeth isod ar gael gan y Swyddfa Gartref i gefnogi 
awdurdodau lleol i wella’r modd y maent yn cyflawni Prevent .

Gall awdurdodau lleol gael mynediad at y mathau canlynol o gefnogaeth trwy gysylltu â  
localgov .prevent@homeoffice .gsi .gov .uk .

Ymweliadau anffurfiol a 
mentora

Gall y Swyddfa Ddiogelwch a Gwrthderfysgaeth (OSCT), 
swyddogion Prevent y Swyddfa Gartref neu Gymheiriaid 
Prevent (rhwydwaith o swyddogion Prevent lleol wedi 
eu hachredu gan y Swyddfa Gartref) drefnu i gyfarfod 
swyddogion yn yr ardaloedd lleol i adolygu polisïau a 
gweithdrefnau yn anffurfiol . Gellir ehangu hyn i raglen 
fentora fwy ffurfiol os bydd yn fuddiol .

Arsylwi ac ymgysylltu ar  
Fwrdd Prevent

Gall swyddogion Prevent yr OSCT neu Gymheiriaid 
Prevent fynd i Fyrddau Prevent a datblygu set o 
argymhellion i wella, yn ogystal â rhoi cyflwyniad am y 
cyfarwyddyd diweddaraf gan y llywodraeth .

Arsylwi ar Channel Gall swyddogion Prevent yr OSCT neu Gymheiriaid 
Prevent fynd i baneli Channel a datblygu set o 
argymhellion i wella .

Adolygu dogfennau  
pen-desg

Gall swyddogion Prevent a chymheiriaid Prevent adolygu 
a chynghori ar strategaethau, cynlluniau gweithredu, 
polisïau a gweithdrefnau .

Rhaglen gefnogi aelodau 
etholedig

Mae cohort o Hwyluswyr Prevent sy’n aelodau etholedig 
wedi cael eu dynodi a’u hyfforddi mewn partneriaeth â’r 
LGA/WLGA . Gallant roi cyngor a chefnogaeth i aelodau 
etholedig eraill am weithredu Prevent yn wleidyddol .

Cael Cefnogaeth

mailto:localgov.prevent@homeoffice.gsi.gov.uk
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• Cyfarwyddyd Dyletswydd Prevent yng Nghymru a Lloegr

https://www .gov .uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/
file/445977/3799_Revised_Prevent_Duty_Guidance__England_Wales_V2-Interactive .pdf

• Cyfarwyddyd Channel

https://www .gov .uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/425189/
Channel_Duty_Guidance_April_2015 .pdf

• Cyfarwyddyd Prevent yr Adran Addysg

https://www .gov .uk/government/publications/protecting-children-from-radicalisation-the-
prevent-duty

• Educate Against Hate – gwybodaeth ac adnoddau i arweinwyr ysgolion, rhieni ac 
athrawon ar ddiogelu plant rhag cael eu radicaleiddio ac eithafiaeth

http://educateagainsthate .com

• Gwefan Prevent y GIG – cefnogaeth i ymarferwyr a gweithwyr iechyd proffesiynol i arfer 
eu dyletswyddau statudol a phroffesiynol i ddiogelu oedolion agored i ddylanwad, plant a 
phobl ifanc sydd mewn perygl o gael eu radicaleiddio . 

• https://www .england .nhs .uk/ourwork/safeguarding/our-work/prevent/

Rhagor o wybodaeth

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/445977/3799_Revised_Prevent_Duty_Guidance__England_Wales_V2-Interactive.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/445977/3799_Revised_Prevent_Duty_Guidance__England_Wales_V2-Interactive.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/425189/Channel_Duty_Guidance_April_2015.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/425189/Channel_Duty_Guidance_April_2015.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/protecting-children-from-radicalisation-the-prevent-duty
https://www.gov.uk/government/publications/protecting-children-from-radicalisation-the-prevent-duty
http://educateagainsthate.com
https://www.england.nhs.uk/ourwork/safeguarding/our-work/prevent/
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Safon meincnod Heb ei 
gychwyn

Yn datblygu Cyflawni Manylion i gefnogi

Meincnod 1. Mae gan y sefydliad broses asesu risg leol sy’n cael ei hadolygu mewn 
cymhariaeth â’r Proffil Gwrthderfysgaeth Lleol.

Canlyniad Mae’r sefydliad yn deall y risg yn lleol ac mae hyn yn sail ar gyfer cynllunio a chyflawni 
yn lleol.

Disgwyliad 
cydymffurfio

1 .1 A oes proses 
asesu risg leol 
sy’n sail i gynllun 
gweithredu ac yn 
cael ei rhannu â 
phartneriaid?

Sut mae risgiau 
yn cael eu dynodi 
(h.y. trwy’r Proffil 
Gwrthderfysgaeth 
Lleol)? A yw risgiau 
yn cael eu casglu yn 
effeithiol?

A yw risgiau yn 
cael eu rheoli yn 
ddigonol a’u cyfeirio 
at y perchenogion risg 
cywir?

A yw’r risgiau a 
ddynodir yn cael 
eu hymgorffori yn y 
cynllun gweithredu?

Dylai asesiadau 
risg edrych yn ôl ar 
weithgareddau, ac 
ymlaen i ddynodi 
risgiau posibl i’r ardal.

Gweithgaredd 
Arfer Da

1 .2 A yw 
swyddogion sy’n 
gyfrifol am gyflawni 
Prevent yn gweithio 
yn rhagweithiol ochr 
yn ochr â’r heddlu i 
ddatblygu Proffiliau 
Gwrthderfysgaeth 
Lleol?

A yw awduron y Proffil 
Lleol yn rhoi cyfle i 
bartneriaid gyfrannu at 
ddatblygu’r Proffil?

A yw cynnwys y Proffil 
yn cael eu profi gyda 
phartneriaid cyn ei 
gwblhau a’i gyhoeddi?

Gweithgaredd 
Arfer Da

1 .3 A yw 
canfyddiadau’r 
Proffil Lleol yn cael 
eu rhannu ar lefelau 
perthnasol?

A oes proses bob 
yn gam sy’n galluogi 
canfyddiadau’r Proffil 
i gael eu rhannu? 
Dylai hyn gynnwys 
gwybodaeth i Brif 
Weithredwyr ac uwch 
swyddogion ar y 
risgiau a bygythiadau; 
fersiynau gyda data 
llai sensitif i’w rhannu 
gyda phartneriaid; a 
chanfyddiadau generig 
i fod ar gael yn rhwydd. 

Dylai cyfarfodydd briffio’r 
Proffil Lleol ddigwydd 
mewn modd amserol.

Offeryn Hunan Asesu  
Partneriaeth Awdurdod Lleol
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Meincnod 2. Mae bwrdd partneriaeth amlasiantaethol effeithiol yn ei le i oruchwylio cyflawni 
Prevent yn yr ardal.

Canlyniad Mae’r sefydliad yn arwain partneriaeth o randdeiliaid amlasiantaethol sy’n sicrhau dull 
cydweithredol o gyflawni Prevent.

Disgwyliad 
Cydymffurfio

2 .1 A oes bwrdd 
partneriaeth 
amlasiantaethol yn ei 
le sy’n goruchwylio 
cyflawni Prevent yn 
yr ardal?

A yw’r bwrdd hwn 
yn cyfeirio, arwain 
a chymeradwyo 
gweithgaredd 
Prevent a’r cynllun 
partneriaeth?

Beth oedd ei allbwn 
arwyddocaol?

A yw’r bwrdd yn 
derbyn y newyddion 
diweddaraf am 
risg, gan gynnwys 
digwyddiadau 
diweddar sydd angen 
sylw?  A yw’r bwrdd 
yn cytuno ac yn 
diweddaru’r asesiad 
risg? A yw’r bwrdd 
yn hwyluso rhannu 
gwybodaeth ymhlith y 
partneriaid perthnasol?

A yw’r bwrdd hwn 
yn monitro effaith 
Prevent? A ddefnyddir 
y wybodaeth hon i 
fonitro penderfyniadau 
strategol yn y dyfodol 
am gyflawni Prevent?

A yw’r holl bartneriaid 
lleol perthnasol 
(gan gynnwys yr 
holl awdurdodau 
penodedig dan y 
Ddyletswydd Prevent 
ac asiantaethau eraill 
sy’n berthnasol yn lleol) 
yn mynychu yn gyson?

A yw’r bwrdd yn 
monitro ac adolygu 
perfformiad?

A yw’r bwrdd dan 
gadeiryddiaeth ar y 
lefel strategol priodol?



Pecyn Offer Dyletswydd Prevent i Awdurdodau Lleol a Phartneriaid Awdurdodau Lleol 37

Disgwyliad 
Cydymffurfio

2 .2 A oes gan y 
bwrdd Prevent 
oruchwyliaeth ar y 
llwybrau atgyfeirio, 
Channel a dulliau 
eraill statudol o 
gyflawni Prevent?

Mae data atgyfeirio yn 
cael ei ddwyn i fwrdd 
Prevent.

Mae astudiaethau 
achos Channel a 
gwybodaeth am 
atgyfeiriadau Channel 
yn cael eu dwyn i 
fwrdd Prevent.

Gweithgaredd 
Arfer Da

2 .3 A yw’r sefydliad 
yn ceisio a sicrhau 
cyfleoedd i weithio 
mewn partneriaeth 
gydag awdurdodau 
lleol cyfagos?

A ydych yn rhannu 
gwybodaeth ac arfer 
gorau ar draws y 
rhanbarth?

A yw arweinwyr 
Prevent yn cael cyfle 
i rwydweithio i rannu 
arfer da? 

A ydych wedi 
cychwyn prosiectau, 
hyfforddiant neu 
bolisïau ar y cyd gydag 
awdurdodau lleol 
eraill? 

Gweithgaredd 
Arfer Da

2 .4 A oes aelod 
etholedig dynodedig 
yn chwarae rhan 
ragweithiol wrth 
osod polisïau, 
cyflawni a 
chyfathrebu 
Prevent?

A yw’r aelod yn 
gweithio ar y cyd gyda 
chorff gweithredol a/
neu fwrdd y sefydliad?

A ydynt yn annog 
aelodau eraill a/neu 
swyddogion ar draws 
y sefydliad i hyrwyddo 
negeseuon ac 
amcanion Prevent?
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Meincnod 3. Mae gan yr ardal Gynllun Partneriaeth Prevent cytunedig.

Canlyniad Bydd cynllun cyflawni, wedi ei ddatblygu ar sail asesiad o risg leol, yn gyrru 
gweithgaredd lle mae mwyaf o’i angen mewn ardal ac yn siapio gwaith y bartneriaeth 
Prevent

Disgwyliad 
Cydymffurfio

3 .1 A oes gennych 
gynllun Partneriaeth 
Prevent yn ei le, 
sy’n amlinellu 
rôl pob partner 
lleol (awdurdod 
penodedig neu aelod 
arall o fwrdd Prevent) 
wrth gyflawni 
Prevent?

Rhestrwch y 
rhanddeiliaid sy’n 
cael eu cwmpasu yn 
y cynllun partneriaeth 
hwn.

A yw’r holl bartneriaid 
lleol priodol wedi 
ymgysylltu ac yn 
cymryd rhan?

A oes cysylltiadau cryf 
llawn ymddiriedaeth 
rhwng swyddogion 
sy’n gyfrifol am 
gyflawni Prevent a 
phartneriaid yn y 
sefydliad ac yn allanol?

Disgwyliad 
Cydymffurfio

3 .2 A oes cyfeiriad 
at gyfrifoldebau’r 
sefydliad am Prevent 
yn y strategaethau 
corfforaethol a 
gwasanaeth, 
cynlluniau a 
pholisïau perthnasol 
e .e . cynllun 
busnes, strategaeth 
diogelwch 
cymunedol, diogelu 
ac ati?

Sut y mae’r 
cyfrifoldebau yma yn 
cael eu cyfeirio a/neu 
eu hyrwyddo?

A yw hyn yn sicrhau 
atebolrwydd 
am Prevent a 
pherchnogaeth arno 
trwy’r sefydliad cyfan?

Disgwyliad 
Cydymffurfio

3 .3 A yw Cynllun 
Partneriaeth Prevent 
yn cydnabod y risg a 
ddynodir yn y Proffil 
Gwrthderfysgaeth 
Lleol ac yn dyrannu 
camau i ymdrin 
â’r argymhellion a 
awgrymir ynddo?

Argymhellion yn y 
Proffil Lleol wedi eu 
marcio yn glir yn y 
cynllun gweithredu a’r 
gweithgaredd i ymdrin 
â nhw yn benodol, 
gyda pherchennog ac 
amserlen.
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Meincnod 4. Mae proses y cytunwyd arni yn ei lle ar gyfer atgyfeirio’r rhai a ddynodwyd fel rhai 
sydd mewn perygl o gael eu radicaleiddio.

Canlyniad Cynigir cefnogaeth wirfoddol wedi ei thargedu ac addas i unigolion sy’n agored i gael 
eu radicaleiddio gan y bartneriaeth amlasiantaethol.

Disgwyliad 
Cydymffurfio

4 .1 A oes gennych 
broses y cytunwyd 
arni yn ei lle ar gyfer 
atgyfeirio’r rhai a 
ddynodwyd fel rhai 
sydd mewn perygl o 
gael eu tynnu i mewn 
i derfysgaeth?

Pa mor dda y mae’r 
broses hon yn canfod 
unigolion sydd mewn 
risg yn yr ardal?

Pa mor dda y 
mae’r rhanddeiliaid 
perthnasol/partneriaid 
yn deall a defnyddio’r 
broses hon?

A roddir adborth i’r 
rhai sy’n gwneud 
atgyfeiriad ar 
ganlyniadau?

A yw atgyfeiriadau 
yn cael eu rhannu ar 
unwaith gyda’r Uned 
Gwrthderfysgaeth 
i sicrhau nad oes 
gwrthdrawiad?

A yw’r broses hon yn 
cael eu hymgorffori 
mewn gweithdrefnau 
diogelu?

Disgwyliad 
Cydymffurfio

4 .2 A yw unigolion 
sy’n cael eu 
hatgyfeirio yn cael 
cynnig cefnogaeth 
sy’n addas i’w 
hanghenion? 

A yw unigolion 
nad ydynt yn cael 
cefnogaeth trwy 
Channel yn cael eu 
cyfeirio at wasanaethau 
amlasiantaethol eraill 
pan fydd yn addas? 
(rhowch dystiolaeth)

A yw unigolion y mae 
eu gweithgaredd yn 
cael ei amharu trwy 
brosesau Rheoli 
Achosion Prevent yn 
cael eu hatgyfeirio 
i gael cefnogaeth 
holistaidd pan fydd 
hynny’n addas?

A oes amrywiaeth o 
ddewisiadau o ran 
cefnogaeth yn cael 
eu trafod a’u cynnig? 
(rhowch dystiolaeth)

A oes gennych ddigon 
o ymyraethau ac 
ymyraethau addas 
i’w cynnig i unigolion 
a ddynodir fel rhai 
mewn perygl/agored i 
ddylanwad?
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Meincnod 5. Mae Panel Channel yn ei lle, yn cyfarfod yn fisol, gyda chynrychiolaeth o’r holl 
sectorau perthnasol.

Canlyniad Cynigir cefnogaeth wirfoddol wedi ei thargedu ac addas i unigolion sy’n agored i gael 
eu radicaleiddio gan y bartneriaeth amlasiantaethol.

Disgwyliad 
Cydymffurfio

5 .1 A oes panel 
Channel yn ei 
lle, sy’n cael ei 
Chadeirio gan 
uwch swyddog 
awdurdod lleol, ac a 
oes cynrychiolaeth 
o’r holl sectorau 
perthnasol gan 
gynnwys iechyd, 
diogelu oedolion a 
phlant, tai, darparwyr 
gwasanaeth prawf 
ac eraill? (enwer os 
gwelwch yn dda)

A yw’r panel hwn yn 
cyfarfod yn gyson ar 
achlysuron cytunedig?

Pwy yw ei Gadeirydd? 
A yw’n cael ei Gadeirio 
ar y lefel priodol?

A yw’r holl sectorau 
perthnasol yn dod i 
bob cyfarfod?

Disgwyliad 
Cydymffurfio

5 .2 A oes 
dealltwriaeth gadarn 
ymhlith aelodau 
panel Channel o’r 
hyn sy’n cyfateb i 
drothwy addas ar 
gyfer ymyrraeth 
Channel (yn ôl 
y cyfarwyddyd 
Dyletswydd 
Channel)? A yw’r 
ddealltwriaeth 
hon yn cyd-fynd â 
barn broffesiynol 
a fframweithiau 
diogelu pobl fregus 
eraill perthnasol? 
A yw unigolion 
sy’n cael eu 
hatgyfeirio yn cael 
cynnig cefnogaeth 
sy’n addas i’w 
hanghenion?

A yw’r ddealltwriaeth 
o’r hyn sy’n cyfateb 
i atgyfeiriad Channel 
(yn ôl y Cyfarwyddyd 
Dyletswydd Channel) 
yn gadarn a phriodol?

A yw’r ddealltwriaeth 
yma yn cael ei 
hystyried ochr yn ochr 
â barn broffesiynol 
ac asesiadau eraill? 
Ar y panel Channel 
a yw ystyriaeth lawn 
ac effeithiol yn cael ei 
rhoi i natur agored i 
ddylanwad unigolion? 
A yw’r asesiad sy’n 
pennu pa mor agored 
i ddylanwad yw’r 
unigolyn yn hwyluso’r 
panel Channel i wneud 
y penderfyniad mwyaf 
addas am y gefnogaeth 
y dylai unigolyn ei 
chael? 

Disgwyliad 
Cydymffurfio

5 .3 A oes 
gweithdrefnau 
cadarn yn eu lle, yn 
unol â deddfwriaeth 
diogelu data, i 
rannu gwybodaeth 
bersonol am 
unigolion a’u 
gwendidau gydag 
aelodau panel 
Channel?
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Disgwyliad 
Cydymffurfio

5 .4 A yw’r panel 
Channel yn dysgu 
o ymyraethau 
blaenorol i wella 
rheoli achosion yn y 
dyfodol?

A yw’r panel 
Channel yn cynnal 
dadansoddiad ffurfiol 
yn edrych yn ôl 
ar y gefnogaeth a 
roddwyd?

A yw hyn yn cael 
ei rannu gydag 
awdurdodau lleol eraill 
i wella’r dysgu o ran 
arfer gorau?

Disgwyliad 
Cydymffurfio

5 .5 A yw 
penderfyniadau 
panel Channel, 
a’r gwendidau 
sy’n parhau gan 
yr unigolyn dan 
sylw, yn cael eu 
hadolygu yn gyson 
gan yr heddlu (neu 
awdurdod lleol 
mewn ardaloedd 
prosiect Dovetail) 
ar ôl 6 a 12 mis? A 
yw’r Panel Channel 
yn cael gwybod 
am ganlyniad yr 
adolygiad hwn?

A yw’r broses hon yn 
cael ei goruchwylio gan 
y Panel Channel?

Disgwyliad 
Cydymffurfio

5 .6 A oes protocolau 
cytunedig yn eu lle 
i rannu gwybodaeth 
am unigolion agored 
i ddylanwad a’r 
risgiau a rennir 
rhwng awdurdodau 
lleol?

A yw’r rhain wedi mynd 
trwy brawf a phrofi 
eu bod yn gweithio’n 
effeithiol? (rhowch 
dystiolaeth)

A yw hyn yn cynnwys 
achosion lle mae baich 
achos unigolyn yn cael 
ei drosglwyddo rhwng 
paneli Channel?

A oes gweithdrefnau 
yn eu lle i drosglwyddo 
data Channel rhwng 
asiantaethau?

Disgwyliad 
Cydymffurfio

5 .7 A gymerir 
camau perthnasol 
i reoli risgiau 
Gwrthderfysgaeth 
ac i roi cefnogaeth 
amddiffyn/diogelu 
plant fel y bydd yn 
addas pan na roddir 
caniatâd?

A yw atgyfeiriadau a.47 
yn cael eu hystyried 
pan fyddant yn addas?

A yw partneriaid yn 
cymryd rhan mewn 
helpu i gefnogi 
unigolion agored 
i ddylanwad trwy 
brosesau Rheoli 
Achosion Prevent?
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Meincnod 6. Mae proses ddatrys problemau Prevent yn ei lle i amharu ar ddylanwadau sy’n 
radicaleiddio.

Canlyniad Gall partneriaid weithio gyda’i gilydd i amharu ar y modd y mae syniadaeth yn ymledu 
mewn ardal a all arwain pobl sy’n agored i ddylanwad i gael eu radicaleiddio.

Gweithgaredd 
Arfer Da

6 .1 A oes 
peirianwaith ffurfiol 
neu strategaeth yn 
eu lle i ddynodi ac 
amharu ar y rhai sy’n 
ddylanwadwyr sy’n 
radicaleiddio, gan 
gynnwys unigolion, 
sefydliadau a 
syniadaeth sy’n 
bresennol yn yr 
ardal?

A yw’r holl bartneriaid 
yn cael eu cynnwys 
wrth gydlynu a 
chyflawni’r strategaeth 
hon?

A yw hyn yn cyd-fynd 
â’r peirianweithiau 
a ddefnyddir gan 
bartneriaid eraill (gan 
gynnwys yr heddlu)?

Os nad oes trefniadau 
partneriaeth yn eu 
lle, a yw partneriaid 
yn gwybod am 
ddull o ymateb yn 
dactegol i bobl sy’n 
radicaleiddio?

Gweithgaredd 
Arfer Da

6 .2 A oes arweinydd 
Prevent gweithredol 
enwebedig ym mhob 
ardal awdurdod 
lleol a all dderbyn 
adroddiadau briffio 
a gweithio gydag 
asiantaethau 
gorfodi i amharu ar 
y radicaleiddwyr? 
Yn absenoldeb yr 
arweinydd a enwir, a 
oes dirprwy?

A yw’r arweinwyr a 
enwir yn gwybod am y 
cyfleoedd sydd ar gael 
i amharu ar y rhai sy’n 
radicaleiddio? 

A oes gwiriad 
diogelwch wedi ei 
gynnal ar yr arweinwyr 
a enwir?

A yw’r arweinwyr 
wedi eu hyfforddi yn y 
dewisiadau tactegol i 
amharu?
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Meincnod 7. Mae rhaglen hyfforddi yn ei lle ar gyfer y personél perthnasol.

Canlyniad Mae’r bobl iawn ar draws y sefydliad yn derbyn y lefel iawn o hyfforddiant sy’n ofynnol 
i’w helpu i ddeall y risg o radicaleiddio a gwybod sut i gael cefnogaeth yn lleol.

Disgwyliad 
Cydymffurfio

7 .1 A yw’r holl staff 
yn y bartneriaeth 
a’r gwasanaethau y 
mae’n eu comisiynu 
yn gwybod 
am arwyddion 
radicaleiddio posibl 
ac yn deall yr angen i 
fynegi pryderon?

A oes rhaglen hyfforddi 
ffurfiol i staff?

A oes camau yn cael 
eu cymryd i sicrhau 
bod hyn yn cael ei 
ddilyn gan yr holl 
bersonél perthnasol?

A yw hyfforddiant yn 
cael ei hysbysebu 
yn rhagweithiol? A 
yw’n cael ei gynnwys 
wrth gynefino staff 
perthnasol?

A yw lefel y 
ddealltwriaeth o 
radicaleiddio wedyn yn 
cael ei fesur? (os felly, 
sut?)

Disgwyliad 
Cydymffurfio

7 .2 A yw’r holl staff 
perthnasol yn y 
bartneriaeth a’r 
gwasanaethau y 
mae’n eu comisiynu 
yn deall pryd a sut i 
atgyfeirio at Channel 
a ble i gael cyngor 
a chefnogaeth 
ychwanegol?

A yw staff yn teimlo 
bod ganddynt y grym 
i atgyfeirio pan fydd 
hynny’n addas, ac 
yn gwybod pan nad 
oes angen atgyfeirio 
unigolyn?

Sut mae lefel y 
ddealltwriaeth o ran 
pryd i atgyfeirio at 
Channel yn cael ei 
fesur?

Disgwyliad 
Cydymffurfio

7 .3 A yw’r sefydliad 
yn mesur a rhoi 
cyfrif am wahanol 
lefelau o anghenion 
hyfforddiant ar 
draws gwahanol 
dimau a sectorau 
(gan gynnwys cynnig 
hyfforddiant mwy 
arbenigol pan fydd 
yn addas)?

Pa gynigion 
hyfforddiant wedi ei 
dargedu sydd ar gael i 
staff?

Sut mae lefelau’r 
angen am hyfforddiant 
yn cael eu mesur?

Sut mae’r sefydliad 
yn olrhain pa aelodau 
o staff sydd wedi eu 
hyfforddi a pha rai sy’n 
dal i gael hyfforddiant? 
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Sut mae gwybodaeth 
am y nifer sy’n dilyn 
hyfforddiant yn cael ei 
chofnodi?

Sut mae’r wybodaeth 
hon yn cael ei 
defnyddio i sicrhau 
bod staff sy’n dal heb 
gael hyfforddiant yn 
mynd iddo?

Disgwyliad 
Cydymffurfio

7 .4 A oes rhaglen 
addysg allestyn 
cytunedig, sy’n 
gweithio gydag 
amrywiaeth o 
sefydliadau addysgol 
yn yr ardal i hyfforddi 
aelodau o staff ar 
ddynodi plant sydd 
mewn perygl o gael 
eu radicaleiddio, ac i 
gynyddu gwytnwch y 
disgyblion?  

A yw’r sefydliad yn 
ymestyn at ysgolion 
cynradd, ysgolion 
uwchradd, gan 
gynnwys academïau 
ac ysgolion rhydd, 
ysgolion arbennig, 
addysg gartref o 
ddewis ac unedau 
cyfeirio plant? 

A yw’r rhaglen 
addysg yn cynnwys 
hyfforddiant gwytnwch 
i staff, i gryfhau 
gweithdrefnau diogelu 
perthnasol a rhoi’r offer 
cywir i staff i ymateb i 
broblemau sy’n deillio 
o ddigwyddiadau 
terfysgol neu 
ddigwyddiadau 
gwleidyddol?

A ydych wedi cytuno 
ar beirianwaith gyda 
chydlynwyr y sector 
(Addysg Bellach/Uwch) 
i roi gwybod iddynt am 
fygythiadau, risgiau 
a thensiynau lleol 
perthnasol?”

Gweithgaredd 
Arfer Da

7 .5 A yw’r sefydliad 
yn cymryd camau 
i ddeall yr ystod o 
weithgareddau a 
lleoliadau ysgolion 
ategol? A roddir 
ystyriaeth i sicrhau 
bod plant sy’n 
mynychu lleoliadau 
o’r fath yn cael eu 
diogelu yn briodol?



Pecyn Offer Dyletswydd Prevent i Awdurdodau Lleol a Phartneriaid Awdurdodau Lleol 45

Gweithgaredd 
Arfer Da

7 .6 A oes 
gwybodaeth 
a deunydd 
cyhoeddusrwydd 
clir, hygyrch am 
Prevent ar gael yn 
rhwydd i staff yn y 
sefydliad?

A yw hyn yn cynnwys 
hyfforddiant ar-lein e.e. 
e-ddysgu?

A yw hyn yn cyfleu 
pwysigrwydd y 
ddyletswydd?

A yw’n cynnwys sut i 
atgyfeirio? 
A yw’n cynnwys sut 
i gael mynediad at 
hyfforddiant pellach?

Gweithgaredd 
Arfer Da

7 .7 A oes proses 
hyfforddiant neu 
gynefino yn ei lle ar 
gyfer swyddogion 
newydd sy’n gyfrifol 
am gyflawni Prevent 
yn yr ardal?

A yw hyn yn cynnwys 
hyfforddiant penodol 
a manwl ar syniadaeth 
terfysgol, y proffil 
bygythiad lleol a’r 
rhesymau pam y gallai 
unigolyn gael ei dynnu i 
derfysgaeth?

Pa hyfforddiant 
arall allai fod yn 
angenrheidiol i staff 
Prevent newydd?

Gweithgaredd 
Arfer Da

7 .8 A yw 
swyddogion sy’n 
gyfrifol am gyflawni 
Prevent yn yr ardal 
yn cael cynnig 
rhaglen o ddatblygu 
proffesiynol 
parhaus?

A yw hyn yn cynnwys 
hyfforddiant penodol 
a manwl ar syniadaeth 
terfysgol, y proffil 
bygythiad lleol a’r 
rhesymau pam y gallai 
unigolyn gael ei dynnu i 
derfysgaeth?

Pa ddatblygu arall allai 
fod yn angenrheidiol 
i staff presennol 
Prevent?

Gweithgaredd 
Arfer Da

7 .9 A oes 
cyfarwyddyd 
ysgrifenedig ar 
gyfer gwasanaethau 
cysylltiedig (e .e . 
diogelu, iechyd 
cyhoeddus) am eu 
cyfrifoldebau o ran 
Prevent?

A yw’r cyfarwyddyd 
hwn yn cael ei 
ddefnyddio ac a gedwir 
ato?
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Meincnod 8. Mae polisi llogi lleoliadau yn ei le, i sicrhau na fydd adeiladau yn cael eu defnyddio 
gan ddylanwadwyr sy’n radicaleiddio, ac mae polisi TG effeithiol yn ei le i atal 
defnyddwyr rhwydweithiau rhag cael mynediad at ddeunyddiau eithafol.

Canlyniad Mae ymwybyddiaeth o Prevent wedi ei integreiddio ac mae yn y brif-ffrwd yn y 
sefydliad ac asiantaethau eraill perthnasol.

Disgwyliad 
Cydymffurfio

8 .1 A oes gennych 
bolisi llogi lleoliadau 
yn ei le sy’n sicrhau 
bod camau yn cael 
eu cymryd i atal 
lleoliadau awdurdod 
lleol rhag cael eu 
defnyddio gan y rhai 
a all dynnu pobl i 
mewn i derfysgaeth?

A yw ymwybyddiaeth 
o’r polisi yn cael 
ei ymledu trwy’r 
sefydliad?

A grëwyd cysylltiadau 
cyfathrebu sy’n 
gweithio rhwng y tîm 
Llogi Lleoliadau a thîm 
Prevent yr awdurdod 
lleol?

A yw’r polisi hwn 
wedi atal adeiladau’r 
sefydliad rhag cael eu 
defnyddio gan y rhai a 
all dynnu pobl i mewn i 
derfysgaeth?

A yw’r polisi yn 
cynnwys mannau 
cyswllt yn yr Uned 
Gwrthderfysgaeth er 
mwyn i wiriadau gael 
eu gwneud, neu yn 
rhoi cyfarwyddyd ar 
sut y gall gwiriadau ar 
ffynonellau agored gael 
eu cynnal?

Disgwyliad 
Cydymffurfio

8 .2 A oes gennych 
bolisi TG sy’n 
atal mynediad 
at gynnwys sy’n 
gysylltiedig â 
therfysgaeth 
neu hyrwyddo 
deunyddiau gan 
ddefnyddwyr 
rhwydweithiau’r 
sefydliad?

Pa mor effeithiol 
yw’r polisi hwn 
wrth atal mynediad 
at ddeunyddiau 
yn gysylltiedig â 
therfysgaeth neu sy’n 
ei hyrwyddo.

A yw hyn yn cynnwys 
llyfrgelloedd a 
chysylltiadau WiFi (os 
yn berthnasol)?
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Gweithgaredd 
Arfer Da

8 .3 A oes gennych 
bolisi siaradwyr sy’n 
rhybuddio lleoliadau 
yn yr ardal (rhai 
awdurdod lleol neu 
fel arall) o’r risgiau 
sy’n gysylltiedig â 
siaradwyr dynodedig 
y gwyddys eu bod 
yn cael dylanwad o 
ran radicaleiddio?

A roddwyd prawf 
ar y polisi hwn ac a 
yw wedi cael ei brofi 
yn effeithiol wrth 
annog perchenogion 
lleoliadau lleol i fod yn 
ymwybodol o’r risgiau?

A yw perchenogion 
lleoliadau lleol wedi 
ymateb i’r polisi?

A yw perchenogion 
lleoliadau yn gwybod â 
phwy y dylent gysylltu 
os bydd arnynt angen 
rhagor o wybodaeth 
am siaradwr?

A yw’r Cydlynwyr 
Prevent Rhanbarthol ar 
gyfer Addysg Bellach 
ac Uwch a GIG yn 
gwybod pan fydd 
pryderon yn cael eu 
codi am leoliad sy’n 
eiddo iddynt?

A ydych wedi rhoi 
cyfarwyddyd i 
Gynghorau Tref a 
Phlwyf a sefydliadau 
cymunedol yn 
eich ardal sydd â 
chyfleusterau y gellir eu 
llogi?

A ydych wedi rhoi 
gwybod i westai ac 
adeiladau trwyddedig 
yn eich ardal?

A yw timau Prevent 
yn trafod risg i enw 
da ac ystyriaethau 
cydraddoldeb ac 
amrywiaeth gyda 
lleoliadau lleol?

A yw timau Prevent yn 
cynnig cefnogaeth am 
ddiwydrwydd dyledus 
o ran ffynonellau 
agored pan fydd yn 
berthnasol?
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Meincnod 9. Mae ymgysylltu ag amrywiaeth o gymunedau a grwpiau cymdeithas sifil, rhai ar 
sail ffydd a seciwlar, i annog trafodaeth agored a thryloyw am y Ddyletswydd 
Prevent.

Canlyniad Ymgysylltu ag amrywiaeth o grwpiau ffydd a chymunedol yn digwydd er mwyn 
cynyddu ymlyniad cymunedol a’u hyder yn y modd y mae Prevent yn cael ei gyflawni 
yn lleol.

Disgwyliad 
Cydymffurfio

9 .1 A yw’r sefydliad 
yn ymgysylltu 
ag amrywiaeth o 
grwpiau cymunedol 
a chymdeithasau 
sifil, rhai ar sail ffydd 
a seciwlar, i annog 
trafodaeth agored 
a thryloyw am 
Prevent?

Ym mha ffyrdd ydych 
chi’n ymestyn allan at 
grwpiau cymunedol a 
chymdeithas sifil?

A oes peirianweithiau 
yn eu lle i ymgynghori 
â’r gymuned a grwpiau 
cymdeithas sifil am 
gyflawni Prevent?

Sut arall y mae grwpiau 
cymdeithas sifil yn 
cymryd rhan mewn 
cyflawni Prevent yn 
lleol?

Gweithgaredd 
Arfer Da

9 .2 A oes Grŵp 
Ymgynghorol 
Cymunedol yn 
cyfarfod yn gyson i 
roi gwybodaeth am 
gyflawni Prevent?

A oes proses ar 
gyfer gwirio pwy yw’r 
partneriaid cymunedol 
addas i fod yn 
bresennol?

A yw’r partneriaid 
cymunedol priodol yn 
mynychu’r cyfarfodydd 
yma yn gyson?

A yw’r grŵp cynghori 
yn ymwneud yn 
barhaus â gwaith 
Prevent rhwng 
cyfarfodydd? (rhowch 
dystiolaeth)

Gweithgaredd 
Arfer Da

9 .3 A yw’r sefydliad 
yn gweithio gyda 
Sefydliadau 
Cymdeithas Sifil i 
gyflawni prosiectau 
lleol i gefnogi’r 
rhai sydd mewn 
perygl o gael eu 
radicaleiddio?

Ym mha ffyrdd ydych 
chi’n gweithio gyda 
grwpiau cymdeithas 
sifil?

A oes peirianweithiau 
yn eu lle gyda grwpiau 
cymdeithas sifil i 
ymgynghori a chefnogi 
cyflawni Prevent yn 
lleol?

Sut arall y mae grwpiau 
cymdeithas sifil yn 
cymryd rhan mewn 
cyflawni Prevent yn 
lleol?
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Meincnod 10. Mae cynllun cyfathrebu yn ei le i gyfathrebu yn rhagweithiol a chynyddu tryloywder 
o realiti / effaith gwaith Prevent, a chefnogi staff rheng flaen a chymunedau i 
ddeall sut mae Prevent yn edrych yn ymarferol.

Canlyniad Gall y sefydliad gyfleu ei waith ar Prevent yn effeithiol, gan arwain at hyder mewn 
prosesau lleol i leihau risg.

Gweithgaredd 
Arfer Da

10 .1 A yw’r 
sefydliad yn cyfleu 
gweithgareddau 
Prevent mewn 
modd sy’n gymesur 
a pherthnasol yng 
nghyd-destun yr 
ardal leol?

Pa ddulliau neu 
lwyfannau a ddefnyddir 
i gyfleu Prevent yn yr 
ardal?

A yw hyn wedi ei 
deilwrio yn ôl gofynion 
sefyllfaoedd penodol? 
(E.e ar ôl digwyddiad 
neu achlysur, 
diddordeb gan 
randdeiliaid lleol).

Gweithgaredd 
Arfer Da

10 .2 A oes gan y 
sefydliad gynllun 
cyfathrebu ffurfiol 
sy’n cyfathrebu yn 
rhagweithiol am 
effaith Prevent i 
weithwyr proffesiynol 
a chymunedau?

Pa ddulliau neu 
lwyfannau a ddefnyddir 
i gyfleu Prevent yn yr 
ardal?

A yw’r cynllun hwn yn 
cynnwys mewnbwn 
gan wasanaethau ar 
draws y sefydliad? 
A yw’n amlygu 
cyflawni yn lleol trwy 
sefydliadau cymdeithas 
sifil a phartneriaid 
eraill?
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