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Trosolwg Mae'r safon hon yn ymwneud â darparu cyngor cyfreithiol i gleientiaid trwy 

ddefnyddio ymatebion e-bost neu ar y we. Mae sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig, 

dealltwriaeth sylfaenol o TG a defnydd o'r rhyngrwyd yn arbennig o bwysig yn y 

safon hon.  
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Meini prawf 

perfformiad 

 

 

Rhaid I chi allu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1 cael hyd i ystod o wefannau sy'n darparu cyngor a gwybodaeth cyfreithiol, gan 

gynnwys nodiadau cyfarwyddyd cyfreithiol statudol 

P2 asesu cywirdeb gwefannau, yn unol â gofynion sefydliadol, gan gynnwys: 

P2.1 pa mor gyfredol ydynt  

P2.2 annibynniaeth yr wybodaeth a'r cyngor 

P3 gweithio oddi mewn i ffiniau eich rôl eich hun, yn unol â gofynion sefydliadol 

P4 defnyddio cyfarpar TG yn unol â rheoliadau cyfreithiol a iechyd a diogelwch 

P5 ymchwilio i ffynonellau priodol o wybodaeth a chyngor, a'u paru ag anghenion 

cleientiaid unigol 

P6 dehongli ymholiadau cleientiaid yn unol â gofynion sefydliadol 

P7 hysbysu cleientiaid ynghylch y gwasanaethau y gall eich sefydliad eu darparu 

P8 nodi pryd dylai cleientiaid dderbyn cyngor uniongyrchol neu gael eu cyfeirio i 

rywle arall, yn unol â'ch gallu 

P9 cyfeirio cleientiaid at ffynonellau amgen priodol o wybodaeth a chyngor 

P10 gwirio bod yr ymatebion i gleientiaid yn cael eu mynegi mewn ffordd a fydd yn 

eu hannog i'w defnyddio 

P11 gweithio oddi mewn i ffiniau eich rôl eich hun, yn unol â gofynion sefydliadol 

P12 cyfansoddi ymatebion i gleientiaid sy'n ateb eu cwestiynau yn unol â'r 

canllawiau sefydliadol o ran fformat, strwythur a defnydd o iaith 

P13 adolygu a golygu ymatebion cyn iddynt gael eu hanfon at gleientiaid, yn unol â 

gofynion sefydliadol 

P14 ymateb i ymholiadau yn nhrefn blaenoriaeth 

P15 ymateb i ymholiadau cleientiaid yn unol â therfynau amser sefydliadol  
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Gwybodaeth a 

dealltwriaeth 

 

Mae angen i chi 

wybod a deall: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K1 sut mae defnyddio'r rhyngrwyd fel offeryn ymchwil  

K2 y gweithdrefnau sefydliadol ar gyfer nodi gwefannau priodol sy'n darparu 

gwybodaeth a chyngor cyfreithiol 

K3 y gweithdrefnau sefydliadol ar gyfer asesu cywirdeb gwefannau, gan gynnwys; 

K3.1 pa mor gyfredol ydynt  

K3.2 annibyniaeth 

K3.3 pam mae'n bwysig gwneud hyn 

K4 pwysigrwydd gweithio o fewn eich maes cymhwysedd eich hun 

K5 y rheoliadau cyfreithiol a iechyd a diogelwch ar gyfer defnyddio offer TG a 

phwysigrwydd eu dilyn 

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 pwysigrwydd ystyried ymholiadau cleientiaid yn ofalus, er mwyn dehongli'r 

ystyr 

K9 y gwasanaethau y gall eich sefydliad eu darparu, a pham mae'n bwysig 

hysbysu cleientiaid yn eu cylch 

K10 pwysigrwydd hysbysu cleientiaid ynghylch y gwasanaethau sydd ar gael  

K11 pryd mae'n briodol cyfeirio cleientiaid at ffynonellau amgen o wybodaeth a 

chyngor 

K12 protocolau ac arddulliau sefydliadol ar gyfer ymateb i gleientiaid er mwyn 

sicrhau bod yr ymatebion yn 'hwylus i'r defnyddiwr' 

K13 y gweithdrefnau sefydliadol ar gyfer adolygu a golygu ymatebion, a pham 
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mae'n bwysig cadw atynt 

K14 y gwahaniaeth rhwng cyfeirio ac atgyfeirio 

K15 sut mae ymchwilio i ffynonellau priodol o wybodaeth a chyngor, a pham mae'n 

bwysig eu paru ag anghenion cleientiaid 

K16 y gweithdrefnau sefydliadol ar gyfer delio gyda chleientiaid heriol, a pham 

mae'n bwysig cadw atynt 

K17 y terfynau amser sefydliadol ar gyfer ymateb i ymholiadau cleientiaid, a pham 

mae'n bwysig cadw atynt 

K18 pam mae'n bwysig gweithio oddi mewn eich maes cymhwysedd eich hun, yn 

unol â gofynion 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 ymchwil  

2 TG sylfaenol  

3 adolygu/adfyfyrio  

4 blaenoriaethu  

5 gwneud penderfyniadau 

6 cyfathrebu ysgrifenedig 
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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 IA4 

 

Galwedigaethau 

perthnasol 

Ymgynghorwyr Cyfreithiol; Gweithwyr Cyfreithiol Proffesiynol 

 

Cyfres/Set Cyngor Cyfreithiol 

 

Geiriau Allweddol E-bost; ymatebion ar y we; cyngor ar y rhyngrwyd 

 

 
 


