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Trosolwg Mae'r safon hon yn ymwneud â gweithio'n uniongyrchol gyda chleientiaid i gytuno ar 

a fedrwch gyflawni eu hanghenion, neu a fyddai gwasanaeth arall yn fwy priodol. 

Gallwch hefyd ymwneud â derbyn atgyfeiriadau o wasanaethau eraill. Gall yr 

atgyfeiriadau fod i wasanaethau neu ymgynghorwyr eraill yn eich sefydliad eich hun.  

 

Mae tair elfen 

1 Cytuno ar weithdrefnau atgyfeirio gyda chleientiaid a'u rhoi ar waith 

2 Adolygu ansawdd y broses atgyfeirio 

3 Derbyn atgyfeiriadau gan asiantaethau eraill 
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Meini prawf 

perfformiad 

 

Cytuno ar weithdrefnau atgyfeirio gyda chleientiaid a'u rhoi ar waith  

 

Rhaid I chi allu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rhaid I chi allu: 

 

 

 

 

 

 

P1 canfod anghenion cleientiaid a'u disgwyliadau o ran y gwasanaethau 

P2 esbonio wrth gleientiaid pa wasanaethau y gallwch eu darparu  

P3 cytuno gyda chleientiaid ar y gwasanaethau y byddwch yn eu darparu 

P4 cytuno gyda chleientiaid ar ba wasanaethau y byddai'n well i ymgynghorwyr 

neu wasanaethau eraill eu darparu 

P5 adolygu anghenion cleientiaid yn erbyn darpariaeth ymgynghorwyr neu 

wasanaethau mewnol eraill y gwasanaeth 

P6 darparu gwybodaeth am wasanaethau amgen sydd ar gael i gleientiaid, i'w 

galluogi i wneud penderfyniadau gwybodus 

P7 esbonio'r broses atgyfeirio wrth gleientiaid, gan gynnwys y gweithdrefnau ar 

gyfer cyfnewid gwybodaeth ac unrhyw oblygiadau cost, gwirio'u dealltwriaeth, a 

sicrhau eu bod yn cytuno 

P8 cadarnhau meini prawf derbyn a gweithdrefnau'r gwasanaethau eraill, yn unol 

â gofynion sefydliadol 

P9 cadarnhau bod gan wasanaethau eraill y capasiti a'r adnoddau i ddelio gyda 

chleientiaid ychwanegol 

P10 cytuno ar unrhyw weithdrefnau dilynol ar ôl atgyfeirio gyda chleientiaid, yn unol 

â gofynion sefydliadol 

P11 cyfeirio cleientiaid at wasanaethau eraill, yn unol â gweithdrefnau sefydliadol 

P12 cofnodi manylion atgyfeiriadau yn y systemau priodol, yn unol â gofynion 

sefydliadol 

 

Adolygu ansawdd y broses atgyfeiriadau 

 

P13 adolygu gyda chleientiaid effeithiolrwydd y canlynol  

P13.1 y broses atgyfeirio 

P13.2 gwasanaethau amgen 

P14 cytuno gyda chleientiaid ar unrhyw gamau ychwanegol y mae angen eu 

cymryd i'w helpu i gyrchu cyngor priodol, a hefyd:  

P14.1 cymryd camau i'w rhoi ar waith 

P15 cytuno gydag asiantaethau eraill ar unrhyw gamau gweithredu ychwanegol y 
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Rhaid I chi allu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

mae angen eu cymryd i gyflawni anghenion cleientiaid 

 

Derbyn atgyfeiriadau gan asiantaethau eraill 

 

P16 darparu gwybodaeth gywir i asiantaethau eraill am y gwasanaethau y gallwch 

eu darparu 

P17 Gwirio bod dealltwriaeth cleientiaid o'r gwasanaethau cyngor cyfreithiol yn cyd-

fynd â'r wybodaeth rydych chi wedi'i darparu  

P18 adolygu anghenion y cleientiaid a atgyfeiriwyd yn erbyn darpariaeth eich 

gwasanaeth, a phenderfynu a ydynt yn cyfateb 

P19 cytuno gyda'r asiantaeth atgyfeirio ar fanylion y broses atgyfeirio, yn unol â 

gofynion sefydliadol, gan gynnwys: 

P19.1 gweithdrefnau cyfrinachedd,  

P19.2 protocolau rhannu gwybodaeth 

P19.3 unrhyw weithdrefnau dilynol 

P20 derbyn atgyfeiriadau cleientiaid yn unol â gofynion sefydliadol 

P21 adolygu effeithiolrwydd y broses atgyfeirio a darpariaeth y gwasanaeth gydag 

asiantaethau sy'n atgyfeirio, yn unol â gofynion sefydliadol 
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Gwybodaeth a 

dealltwriaeth 

 

 

Mae angen i chi 

wybod a deall: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K1 sut mae casglu gwybodaeth gan gleientiaid ynghylch eu hanghenion 

K2 pa fath o sefyllfaoedd allai alw am gamau gweithredu blaenoriaeth ar ran 

cleientiaid, a beth i'w wneud yn eu cylch 

K3 sut mae casglu gwybodaeth am wasanaethau eraill  

K4 sut mae gwerthuso addasrwydd gwasanaethau eraill o ran cyflawni anghenion 

cleientiaid 

K5 prosesau a gweithdrefnau gwahanol yng nghyswllt derbyn atgyfeiriadau 

K6 sut mae paru anghenion cleientiaid â darpariaeth y gwasanaeth a pham mae 

hynny'n bwysig 

K7 sut mae gwirio capasiti gwasanaethau eraill i dderbyn atgyfeiriadau  

K8 pam mae'n bwysig gwirio capasiti gwasanaethau eraill i dderbyn atgyfeiriadau 

K9 pam mae'n bwysig sicrhau bod cleientiaid yn deall ac yn cytuno ar y broses 

atgyfeirio, gan gynnwys ffiniau cyfrinachedd a phrotocolau rhannu gwybodaeth 

K10 gweithdrefnau atgyfeirio eich sefydliad  

K11 pam mae'n bwysig dilyn gweithdrefnau atgyfeirio eich sefydliad eich hun 

K12 y rhesymau pam na fydd o reidrwydd yn bosibl cyfeirio cleientiaid at 

wasanaethau eraill  

K13 gweithdrefnau sefydliadol ar gyfer trafod sefyllfaoedd lle na fydd o reidrwydd yn 

bosibl cyfeirio cleientiaid at wasanaethau eraill 

K14 gweithdrefnau dilynol posibl, gan gynnwys lle nad atgyfeiriwyd ond rhannau o 

achosion 

K15 y gofynion cenedlaethol, lleol, proffesiynol a sefydliadol perthnasol yng 

nghyswllt: 

K15.1 cyfle cyfartal  

K15.2 camwahaniaethu  

K15.3 iechyd a diogelwch  

K15.4 diogeledd  

K15.5 cyfrinachedd  

K15.6 diogelu data  

K15.7 gwrthdaro budd 

K16 pwysigrwydd cydymffurfio â gofynion cenedlaethol, lleol, proffesiynol a 
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sefydliadol 

K17 systemau a gweithdrefnau sefydliadol ar gyfer cofnodi atgyfeiriadau  

K18 pam mae'n bwysig dilyn systemau a gweithdrefnau sefydliadol ar gyfer cofnodi 

atgyfeiriadau 

K19 sut mae adolygu effeithiolrwydd y broses atgyfeirio gyda chleientiaid  

K20 pam mae'n bwysig adolygu effeithiolrwydd y broses atgyfeirio gyda chleientiaid  

K21 pam mae'n bwysig adolygu effeithiolrwydd darpariaethau gwasanaeth amgen 

K22 y mathau o weithgareddau ychwanegol y gellir cytuno arnynt gyda chleientiaid 

yn unol â gofynion sefydliadol 

K23 pam mae'n bwysig cytuno ar weithgareddau ychwanegol gyda chleientiaid  

K24 y camau y gellir eu cymryd i wella ansawdd y broses atgyfeirio 

K25 y mathau o wasanaethau y gallwch eu darparu, a sut mae darparu'r wybodaeth 

hon i eraill 

K26 pam mae'n bwysig gwirio dealltwriaeth cleientiaid ac asiantaethau eraill o'r 

gwasanaethau y gallwch eu cynnig 

K27 pam mae'n bwysig adolygu darpariaeth eich gwasanaeth yn erbyn anghenion 

cleientiaid a atgyfeiriwyd 

K28 pryd gallai fod angen i chi wrthod cleientiaid a atgyfeiriwyd gan wasanaethau 

eraill 

K29 eich gweithdrefnau sefydliadol ar gyfer derbyn atgyfeiriadau 

K30 pam mae'n bwysig adolygu effeithiolrwydd y broses atgyfeirio gydag 

asiantaethau eraill  

K31 ffyrdd o adolygu effeithiolrwydd y prosesau atgyfeirio gydag asiantaethau eraill 
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Gwybodeath Ychwanegol  

 

Sgiliau 

 

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

effeithiol: 

 

1 ymchwil  

2 cwestiynu  

3 gwrando gweithredol  

4 blaenoriaethu  

5 cyd-drafod  

6 adolygu  

7 gwneud penderfyniadau  

8 cyflwyno gwybodaeth  

9 cofnodi a storio gwybodaeth 
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Datblygwyd gan Sgiliau er Cyfiawnder 

 

Fersiwn rhif 3 

 

Dyddiad 

cymeradwyo 

Tachwedd 2013  

 

Dyddiad adolygu 

dangosol 

Tachwedd 2018  

 

Dilysrwydd Cyfredol 

 

Stratws Gwreiddiol 

 

Sefydliad 

cychwynnol 

Sgiliau er Cyfiawnder 

 

RCU gwreiddiol SFJ GA5 

 

Galwedigaethau 

perthnasol 

Ymgynghorwyr Cyfreithiol; Gweithwyr Cyfreithiol Proffesiynol 

 

Cyfres/Set Cyngor Cyfreithiol 

 

Geiriau Allweddol Anghenion y cleient; anghenion y cwsmer; prosesu atgyfeiriadau; atgyfeirio; 

argymell; trosglwyddo 

 

 
 


