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Trosolwg Mae'r safon hon yn ymwneud â sefydlu perthynas waith gefnogol gyda chleientiaid 

a'u helpu i esbonio eu hanghenion mewn cyfweliadau. Bydd angen i chi fedru 

gwneud i gleientiaid deimlo'n gyfforddus a hefyd archwilio unrhyw wybodaeth 

ychwanegol am gleientiaid, a all fod yn bwysig wrth ddarparu cymorth priodol. Rhaid 

i chi hefyd fedru sylweddoli pryd bydd angen gweithredu ar unwaith, a dilyn y 

prosesau priodol ar gyfer gwneud hynny. Mae'n bosibl hefyd y bydd yn rhaid i chi 

ymdopi â chleientiaid sy'n sarhaus neu'n ymosodol, a rhaid i chi wybod sut mae 

gwneud hynny'n ddiogel.  

 

Mae tair elfen 

1 Galluogi cleientiaid i archwilio eu problemau a'u pryderon  

2 Rheoli prosesau cyfweld  

3 Dod â chyfweliadau i ben 
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Meini prawf 

perfformiad 

 

Galluogi cleientiaid i archwilio eu problemau a'u pryderon  

 

Rhaid I chi allu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rhaid I chi allu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1 creu amgylchedd lle mae cleientiaid yn teimlo'n gyfforddus i fynegi eu 

problemau a'u pryderon 

P2 canfod gyda chleientiaid a yw gwasanaethau eraill yn darparu cyngor a 

chefnogaeth iddynt, a hefyd: 

P2.1 ymdrin ag unrhyw faterion cysylltiedig, yn unol â gweithdrefnau 

sefydliadol  

P3 nodi amgylchiadau, cyfrifoldebau a blaenoriaethau cleientiaid, yn unol â 

gofynion sefydliadol 

P4 darparu cyfleoedd i gleientiaid archwilio'u materion, yn unol â'u hanghenion 

P5 canfod natur a chwmpas y materion a godwyd gan gleientiaid, yn unol â'r 

wybodaeth a ddarparwyd 

P6 crynhoi materion cleientiaid, yn unol â'u gofynion, a hefyd: 

P6.1 gwirio'ch dealltwriaeth 

P7 adnabod sefyllfaoedd lle mae angen gweithredu ar unwaith i gynorthwyo 

cleientiaid yn unol â'u hanghenion, a hefyd: 

P7.1 cymryd camau priodol yn unol â gofynion sefydliadol 

P8 nodi ble gall cleientiaid fod wedi'u heithrio rhag derbyn gwasanaethau, yn unol 

â gofynion sefydliadol 

 

Rheoli prosesau cyfweld 

 

P9 darparu cyfleoedd addas i gleientiaid gyfrannu at drafodaethau mewn 

cyfweliadau, yn unol â gofynion sefydliadol 

P10 annog cleientiaid i ddarparu gwybodaeth ychwanegol, yn unol â'u sefyllfa neu 

eu hanghenion 

P11 ymateb i gleientiaid ym mhob cyfnod o'u cyfweliadau, yn unol â'u hanghenion 

ar y pryd 

P12 darparu adborth addas i roi sicrwydd i gleientiaid eu bod yn derbyn sylw 

parhaus gennych yn ystod cyfweliadau 

P13 rhoi sicrwydd i gleientiaid pan fyddant yn arddangos arwyddion lefel uwch o 

straen yn ystod cyfweliadau  
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Rhaid I chi allu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

P14 nodi problemau gyda chynnal y rhyngweithio yn ystod cyfweliadau, a hefyd: 

P14.1 cymryd camau priodol i ymdrin â phroblemau 

P15 dilyn gweithdrefnau iechyd a diogelwch ac asesu risg sefydliadol wrth reoli 

cyfweliadau   

P16 ymateb i gleientiaid anodd neu heriol yn unol â gofynion sefydliadol, ac mewn 

ffyrdd sy'n: 

P16.1 cynnal cyfweliadau  

P16.2 lleiafu'r ymddygiad anodd 

P17 dod â chyfweliadau i ben yn ddiogel, yn unol â gofynion sefydliadol 

 

Dod â chyfweliadau i ben 

 

P18 darparu cyfleoedd i gleientiaid ddod â chyfweliadau i ben yn unol â'u 

hanghenion 

P19 rheoli tensiynau rhwng amser, adnoddau ac anghenion cleientiaid 

P20 rhoi sicrwydd i gleientiaid y bydd eu penderfyniadau'n cael eu parchu yn dilyn 

cyfweliadau 

P21 crynhoi trafodaethau a chanlyniadau cyfweliadau yn unol â gofynion cleientiaid, 

a hefyd: 

P21.1 gwirio dealltwriaeth y cleient 

P22 nodi cyfleoedd i ddarparu cefnogaeth bellach i gleientiaid, yn unol â gofynion 

sefydliadol 

P23 cofnodi canlyniadau cyfweliadau a'r camau gweithredu y cytunwyd arnynt yn 

unol â gofynion sefydliadol 
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Gwybodaeth a 

dealltwriaeth 

 

 

Mae angen i chi 

wybod a deall: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K1 y mathau o awyrgylch ac amgylchedd sy'n briodol ar gyfer gwahanol gleientiaid 

K2 pa sefyllfaoedd allai wneud i gleientiaid deimlo'n anghyfforddus, a sut mae 

cyfyngu gymaint â phosibl arnynt 

K3 gweithdrefnau sefydliadol ar gyfer yr adegau pan fydd cleientiaid yn derbyn 

cyngor a chefnogaeth gan asiantaeth arall, a pham mae'n bwysig sefydlu 

hynny 

K4 pam mae'n bwysig cydnabod amgylchiadau a blaenoriaethau cleientiaid 

K5 ffyrdd o ddarparu cyfleoedd i gleientiaid archwilio materion 

K6 materion a all godi a sut dylid eu harchwilio 

K7 ffyrdd o ganfod natur a chwmpas gwahanol faterion 

K8 sut mae crynhoi materion 

K9 sefyllfaoedd lle mae angen gweithredu ar unwaith, a sut mae delio gyda nhw 

K10 y rhesymau pam y gall cleientiaid gael eu heithrio o wasanaethau a'r 

gweithdrefnau sefydliadol ar gyfer ymdrin â hynny 

K11 y rhesymau pam na fydd cleientiaid o bosibl yn gymwys i dderbyn 

gwasanaethau 

K12 sut mae darparu cyfleoedd i gleientiaid gyfrannu at gyfweliadau 

K13 y math o wybodaeth y dylid ei chasglu gan gleientiaid 

K14 pam mae'n bwysig ymateb i gleientiaid yn rheolaidd 

K15 pa fath o arwyddion sicrwydd sy'n briodol ar gyfer cleientiaid 

K16 canllawiau a gweithdrefnau sefydliadol ar gyfer darparu ymatebion i gleientiaid 

K17 sut mae adnabod arwyddion lefel uwch o straen gan gleientiaid, a beth yw 

arwyddocâd posibl hynny 

K18 y mathau o broblemau a allai godi, a sut mae ymdrin â hwy 

K19 pam mae'n bwysig ymdrin â phroblemau 

K20 gweithdrefnau iechyd a diogelwch ac asesu risg sefydliadol sy'n gysylltiedig â 

gwahanol weithdrefnau ar gyfer cyfweliadau 

K21 sut gall cleientiaid arddangos ymddygiad anodd neu heriol, a ffyrdd o leiafu 

hynny 

K22 gweithdrefnau sefydliadol ar gyfer terfynu cyfweliadau gyda chleientiaid 

sarhaus neu ymosodol 
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K23 y gofynion cenedlaethol, lleol, proffesiynol a sefydliadol perthnasol yng 

nghyswllt:  

K23.1 cyfle cyfartal  

K23.2 camwahaniaethu  

K23.3 iechyd a diogelwch  

K23.4 diogeledd  

K23.5 cyfrinachedd  

K23.6 diogelu data  

K23.7 gwrthdaro budd 

K24 pwysigrwydd cydymffurfio â gofynion cenedlaethol, lleol, proffesiynol a 

sefydliadol 

K25 sut gallai cleientiaid ddangos eu bod yn awyddus i ddod â chyfweliadau i ben 

K26 faint o amser ac adnoddau sydd ar gael ar gyfer cyfweliadau 

K27 y mathau o densiynau a allai ddod i'r amlwg gyda chleientiaid 

K28 pam mae'n bwysig rhoi sicrwydd i gleientiaid y bydd eu penderfyniadau'n cael 

eu parchu 

K29 sut mae crynhoi canlyniadau cyfweliadau a'r camau gweithredu y cytunwyd 

arnynt 

K30 pa gefnogaeth bellach allai fod ar gael i gleientiaid 

K31 gweithdrefnau sefydliadol ar gyfer terfynu cyfweliadau gyda chleientiaid 

sarhaus neu ymosodol 

K32 systemau a gweithdrefnau sefydliadol ar gyfer cofnodi atgyfeiriadau, a pham 

mae'n bwysig eu dilyn 
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Gwybodeath Ychwanegol  

 

Sgiliau 

 

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

effeithiol: 

 

1 cwestiynu  

2 gwrando gweithredol  

3 cyflwyno gwybodaeth  

4 crynhoi  

5 adolygu/adfyfyrio  

6 blaenoriaethu  

7 cyd-drafod  

8 gwneud penderfyniadau  

9 herio  

10 rheoli amser  

11 cyfweld 

12 asesu risg  

13 pendantrwydd 

14 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 GA6 

 

Galwedigaethau 

perthnasol 

Ymgynghorwyr Cyfreithiol; Gweithwyr Cyfreithiol Proffesiynol 

 

Cyfres/Set Cyngor Cyfreithiol 

 

Geiriau Allweddol cyfrinachedd; diogelu data; adborth; cynnal cyfweliadau â chleientiaid; 

perthynas waith gyda chleientiaid; cyfweliadau;  asesu risg; tensiynau 

 

 
 


