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Trosolwg Mae'r safon hon yn ymwneud â rheoli achos sydd ar waith ar gyfer cleient. Gall olygu 

briffio rhywun y tu allan i'r sefydliad i gyflawni rhan o'r achos (e.e. bargyfreithiwr, 

cyfreithiwr neu dyst arbenigol), ond eich cyfrifoldeb cyffredinol chi fydd sicrhau bod yr 

achos yn symud yn ei flaen.  

 

Mae tair elfen 

1 Sefydlu ffeiliau achos                        

2 Symud achosion yn eu blaen  

3 Cau achosion 
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Meini prawf 

perfformiad 

 

Sefydlu ffeiliau achos 

Rhaid I chi allu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rhaid I chi allu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rhaid I chi allu: 

 

 

 

 

 

P1 agor ffeiliau achos cleientiaid yn unol â gofynion sefydliadol 

P2 cytuno gyda chleientiaid ar ganlyniadau a cherrig milltir posibl yr achos 

P3 penderfynu ar y dull o ariannu achosion  

P4 cynghori cleientiaid ynghylch unrhyw goblygiadau cost iddynt hwy 

P5 esbonio wrth gleientiaid beth yw'r systemau a'r gweithdrefnau sefydliadol ar 

gyfer rheoli achosion yn unol â gofynion sefydliadol 

P6 cofnodi manylion y cleient a'r camau gweithredu y cytunwyd arnynt yn unol â 

gofynion sefydliadol 

 

Symud achosion yn eu blaen 

 

P7 symud camau gweithredu yn eu blaen ar ran cleientiaid, gan gadw at y 

terfynau amser y cytunwyd arnynt 

P8 briffio’r unigolion eraill sy'n ofynnol i symud achosion yn eu blaen, trwy roi 

manylion a chyfrifoldebau iddynt 

P9 hysbysu cleientiaid ynghylch y cynnydd o ran cerrig milltir a chanlyniadau, yn 

unol â gofynion sefydliadol 

P10 cadw at yr holl derfynau amser a dyddiadau allweddol ar gyfer achosion 

P11 cynnal ffeiliau achosion i sicrhau eu bod yn gywir ac wedi'u diweddaru, yn unol 

â gofynion sefydliadol 

P12 gwerthuso cynnydd achosion yn erbyn cerrig milltir a chanlyniadau, yn unol â 

gofynion sefydliadol 

 

Cau achosion 

 

P13 adolygu cynnydd achosion yn erbyn y cerrig milltir a'r canlyniadau a ddymunid, 

yn unol â gofynion sefydliadol 

P14 gwerthuso perfformiad unigolion a gyfarwyddwyd yn allanol, er mwyn cyfeirio at 

hynny yn y dyfodol, yn unol â gofynion sefydliadol 

P15 hysbysu cleientiaid ynghylch y camau y gallant eu cymryd i symud achosion yn 

eu blaen tuag at eu cau, yn unol â gofynion sefydliadol 
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 P16 esbonio'r rhesymau a'r gweithdrefnau ar gyfer cau achosion i gleientiaid 

P17 gwirio bod dealltwriaeth cleientiaid o'r rhesymau dros gau achosion yn cyd-fynd 

â'r wybodaeth rydych chi wedi'i darparu  

P18 cytuno gyda chleientiaid ar y trefniadau ar gyfer cau achosion  

P19 cyflawni tasgau cau ar gyfer achosion, yn unol â gofynion sefydliadol 
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Gwybodaeth a 

dealltwriaeth 

 

 

Mae angen i chi 

wybod a deall: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K1 y gweithdrefnau sefydliadol ar gyfer agor a chynnal ffeiliau achos cleientiaid 

K2 pam mae'n bwysig sefydlu a chytuno ar y canlyniadau a'r cerrig milltir a 

ddymunir ar gyfer yr achos 

K3 gwahanol ffynonellau ariannu ar gyfer achosion, a sut mae eu cyrchu 

K4 systemau a gweithdrefnau sefydliadol ar gyfer gweithio gyda chleientiaid  

K5 pwysigrwydd gwirio dealltwriaeth cleientiaid 

K6 y gofynion cenedlaethol, lleol, proffesiynol a sefydliadol perthnasol yng 

nghyswllt:  

K6.1 cyfle cyfartal  

K6.2 camwahaniaethu  

K6.3 iechyd a diogelwch  

K6.4 diogeledd  

K6.5 cyfrinachedd  

K6.6 diogelu data  

K6.7 gwrthdaro budd 

K7 pwysigrwydd cydymffurfio â gofynion cenedlaethol, lleol, proffesiynol a 

sefydliadol 

K8 y gweithdrefnau sefydliadol ar gyfer cofnodi a storio manylion cleientiaid ac 

achosion 

K9 y camau gweithredu y dylid eu cymryd i symud achosion yn eu blaen 

K10 pam mae'n bwysig ymgynghori â chleientiaid a'u hysbysu ym mhob cam o'r 

achos 

K11 pwy y gallai fod angen eu briffio ynghylch achosion a pha wybodaeth bydd ei 

hangen arnynt 

K12 pwysigrwydd y canlynol 

K12.1 cadw at bob terfyn amser a dyddiad allweddol 

K12.2 cynnal ffeiliau achosion yn gywir 

K12.3 adolygu a  gwerthuso cerrig milltir a chanlyniadau achosion 

K13 pam mae'n bwysig adolygu cynnydd achosion, a ffyrdd o wneud hynny 

K14 pam mae'n bwysig ystyried unrhyw safbwyntiau a dyfarniadau, a sut mae eu 

defnyddio i benderfynu ar gamau gweithredu pellach 
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K15 pwysigrwydd gwerthuso perfformiad unigolion a gyfarwyddwyd yn allanol a sut 

mae gwneud hynny 

K16 pwysigrwydd rhoi gwybodaeth reolaidd i gleientiaid ynghylch cynnydd 

achosion, gan gynnwys cynlluniau ar gyfer eu cau 
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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 cyflwyno gwybodaeth  

2 gwrando gweithredol  

3 cwestiynu  

4 cyflwyno ar lafar ac yn ysgrifenedig  

5 cyd-drafod  

6 datrys problemau  

7 crynhoi  

8 gwirio dealltwriaeth  

9 rheoli amser  

10 rheoli adnoddau   

11 gwneud penderfyniadau  

12 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 IA2 

 

Galwedigaethau 

perthnasol 

Ymgynghorwyr Cyfreithiol; Gweithwyr Cyfreithiol Proffesiynol 

 

Cyfres/Set Cyngor Cyfreithiol 

 

Geiriau Allweddol Rheoli achosion sydd ar waith; briffio; cyfrifoldeb; cefnogaeth;  paratoi; gwaith 

achosion 

 

 
 


