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Trosolwg Mae'r safon hon yn ymwneud â gweithio i ddylanwadu ar newidiadau i ddeddfwriaeth 

genedlaethol, ranbarthol neu leol. Bydd angen i chi ddeall polisi a gweithdrefnau eich 

sefydliad yn y cyswllt hwn, a'r meysydd deddfwriaeth, polisi ac ymarfer sydd oddi 

mewn i gwmpas y gweithgaredd hwn. Efallai eich bod chi'n cyfrannu at sefydliad neu 

rwydwaith sy'n ceisio dylanwadu ar ddeddfwriaeth neu bolisi cenedlaethol, neu'n 

gweithio gydag eraill i ddylanwadu ar newidiadau i bolisi rhanbarthol neu leol neu'r 

ffyrdd mae hynny'n cael ei roi ar waith.  

 

Mae dwy elfen 

1 Nodi ac asesu effaith deddfwriaeth, polisi neu ymarfer ar lefel genedlaethol 

neu leol  

2 Datblygu a chytuno ar ffyrdd o ddylanwadu ar newid i ddeddfwriaeth, polisi neu 

ymarfer cenedlaethol neu leol, a'u rhoi ar waith 
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Meini prawf 

perfformiad 

 

Nodi ac asesu effaith deddfwriaeth, polisi ac ymarfer ar lefel genedlaethol neu 

leol 

 

Rhaid I chi allu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rhaid I chi allu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1 nodi meysydd deddfwriaeth neu bolisi cenedlaethol neu leol sydd oddi mewn i 

gwmpas eich sefydliad neu eich rhwydwaith 

P2 adolygu deddfwriaeth, polisi ac ymarfer er mwyn asesu'r effeithiau posibl ar 

hawliau cleientiaid ac eraill a'r pethau y dylent eu derbyn 

P3 ymchwilio i ffynonellau gwybodaeth perthnasol i ganfod i ba raddau mae 

deddfwriaeth, polisi neu ymarfer yn effeithio ar hawliau cleientiaid ac eraill a'r 

pethau y dylent eu derbyn 

P4 casglu tystiolaeth ar effeithiau deddfwriaeth, polisi ac ymarfer 

P5 asesu sut mae cleientiaid ac eraill o dan anfantais yn sgîl y ffyrdd o weithredu 

deddfwriaeth a pholisi cenedlaethol neu leol 

P6 cofnodi canfyddiadau ynghylch effeithiau deddfwriaeth, polisi ac ymarfer ar 

lefel genedlaethol neu leol, a hefyd: 

P6.1 adrodd amdanynt  

 

Datblygu a chytuno ar ffyrdd o ddylanwadu ar newid i ddeddfwriaeth, polisi 

neu ymarfer cenedlaethol neu leol, a'u rhoi ar waith 

 

P7 nodi newidiadau priodol i ddeddfwriaeth, polisi neu ymarfer cenedlaethol neu 

leol a fyddai'n diogelu hawliau cleientiaid ac eraill a'r pethau y dylent eu derbyn 

P8 nodi camau gweithredu a allai ddylanwadu ar newidiadau i ddeddfwriaeth, 

polisi neu ymarfer a gwella hawliau cleientiaid ac eraill a'r pethau y dylent eu 

derbyn 

P9 cytuno gydag eraill o fewn y sefydliad neu'r rhwydwaith ar unrhyw gamau i'w 

cymryd yng nghyswllt dylanwadu ar newid polisi, yn unol â gofynion sefydliadol 

P10 rhoi camau cytunedig ar waith i ddylanwadu ar newid, yn unol â gofynion 

sefydliadol 

P11 adolygu a chofnodi canlyniadau'r camau y cytunwyd arnynt, a hefyd: 

P11.1 nodi unrhyw argymhellion pellach 

P12 cydymffurfio â'r holl ddeddfwriaeth, codau ymarfer, canllawiau a gofynion 

moesegol 
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Gwybodaeth a 

dealltwriaeth 

 

 

Mae angen i chi 

wybod a deall: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K1 y meysydd deddfwriaeth neu bolisi cenedlaethol neu leol sy'n benodol i'ch 

sefydliad neu eich rhwydwaith 

K2 yr adnoddau sydd ar gael i gefnogi dylanwadu ar ddeddfwriaeth neu bolisi 

K3 ffynonellau gwybodaeth er mwyn canfod datblygiadau arfaethedig mewn 

deddfwriaeth, polisi neu ymarfer cenedlaethol neu leol 

K4 ystod o ddulliau ar gyfer adolygu deddfwriaeth, polisi neu ymarfer 

K5 sut mae asesu effaith deddfwriaeth, polisi ac ymarfer ar hawliau cleientiaid a'r 

pethau y dylent eu derbyn 

K6 ystod o hawliau cleientiaid ac eraill a'r pethau y dylent eu derbyn oddi mewn i 

wahanol feysydd o dan y gyfraith 

K7 ffyrdd gwahanol o gasglu tystiolaeth gan gleientiaid ac eraill 

K8 sut mae gwerthuso tystiolaeth 

K9 meysydd gwahanol lle gall deddfwriaeth, polisi neu ymarfer cenedlaethol neu 

leol effeithio ar hawliau cleientiaid a'r pethau y dylent eu derbyn 

K10 systemau a gweithdrefnau ar gyfer adrodd am wybodaeth a'i chofnodi  

K11 y mathau o newidiadau i ddeddfwriaeth, polisi neu ymarfer cenedlaethol neu 

leol a all fod yn briodol 

K12 y mathau o newidiadau a fyddai'n diogelu hawliau penodol cleientiaid ac eraill 

neu'r pethau y dylent eu derbyn 

K13  yr hawliau sydd gan gleientiaid ac eraill a'r pethau y dylent eu derbyn o dan 

wahanol feysydd y gyfraith 

K14 y mathau o gamau gweithredu y gellir eu defnyddio i ddylanwadu'n 

llwyddiannus ar newid 

K15 gweithdrefnau o fewn eich sefydliad neu eich rhwydwaith ar gyfer cytuno ar 

gamau i ddylanwadu ar newid 

K16 sut mae adolygu canlyniadau camau a gymerwyd  

K17 y gofynion cenedlaethol, lleol, proffesiynol a sefydliadol perthnasol yng 

nghyswllt:  

K17.1 cyfle cyfartal  

K17.2 camwahaniaethu  

K17.3 iechyd a diogelwch  
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K17.4 diogeledd 

K17.5 cyfrinachedd 

K17.6 diogelu data  

K17.7 gwrthdaro budd 

K18 pwysigrwydd cydymffurfio â gofynion cenedlaethol, lleol, proffesiynol a 

sefydliadol 
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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 ymchwil  

4 dadansoddiadol  

5 blaenoriaethu  

6 gwneud penderfyniadau  

7 datrys problemau  

8 cyd-drafod  

9 dylanwadu  

10 cyflwyno gwybodaeth, ar lafar ac yn ysgrifenedig  

11 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 HI6 

 

Galwedigaethau 

perthnasol 

Ymgynghorwyr Cyfreithiol; Gweithwyr Cyfreithiol Proffesiynol 

 

Cyfres/Set Cyngor Cyfreithiol 

 

Geiriau Allweddol Datblygu newid; dylanwadu; cyd-drafod; herio; agenda 

 

 
 


