
SFJIB11 
Darparu cyngor cyfreithiol llinell gyntaf ar arian a dyledion 

 
 

SFJIB11 Darparu cyngor cyfreithiol llinell gyntaf ar arian a dyledion  1 
 

Trosolwg Mae'r safon hon yn ymwneud â darparu gwybodaeth a chyngor uniongyrchol am 

reoli arian a dyledion i gleientiaid, ar adeg eu cyswllt cychwynnol â'r gwasanaeth.  

Byddwch yn canfod eu hanghenion a'u disgwyliadau o ran gwasanaethau, yn 

ymchwilio i wybodaeth sy'n berthnasol i'w sefyllfaoedd, ac yn darparu cyngor 

cyfreithiol priodol a chywir iddynt.   Byddwch hefyd yn penderfynu pryd y dylid 

cyfeirio cleientiaid ymlaen at ffynonellau amgen neu fwy arbenigol o gyngor.  
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Meini prawf 

perfformiad 

 

 

Rhaid I chi allu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1 esbonio wrth gleientiaid y gwasanaethau cyngor cyfreithiol y gallwch eu cynnig, 

yn unol â gofynion sefydliadol 

P2 gwirio bod dealltwriaeth cleientiaid o'r gwasanaethau cyngor cyfreithiol yn cyd-

fynd â'r wybodaeth rydych chi wedi'i darparu   

P3 cytuno gyda chleientiaid ar eu gofynion cyngor cyfreithiol, yn unol â 

deddfwriaeth, polisïau a gweithdrefnau perthnasol  

P4 cytuno gyda chleientiaid ar y sefyllfaoedd lle mae angen gweithredu ar 

unwaith, yn unol â'u gofynion, a hefyd:  

P4.1 cymryd camau i roi hyn ar waith   

P5 cytuno ar y camau nesaf gyda chleientiaid, yn unol â'u gofynion 

P6 esbonio'n gywir systemau a gweithdrefnau'r sefydliad ar gyfer gweithio gyda 

chleientiaid 

P7 cytuno ar gamau pellach gyda chleientiaid, yn unol â'u gofynion, gan gynnwys:  

P7.1 gweithdrefnau  

P7.2 cyfrifoldebau 

P7.3 terfynau amser  

P8 dadansoddi'r wybodaeth sydd ar gael am y cleient er mwyn asesu perthnasedd 

eu hachos, yn unol â'ch barn broffesiynol  

P9 cofnodi manylion y cleient a'r camau gweithredu y cytunwyd arnynt yn unol â 

gofynion sefydliadol 

P10 adolygu ffynonellau gwybodaeth er mwyn asesu eu cymhwysedd i sefyllfaoedd 

cleientiaid 

P11 gwirio bod yr wybodaeth a gafwyd yn eich galluogi i gynghori cleientiaid 

P12 dadansoddi'r wybodaeth a dderbyniwyd gan gleientiaid a'r broses ymchwil er 

mwyn llunio opsiynau yn unol ag anghenion cleientiaid 

P13 cyflwyno gwybodaeth ac opsiynau posibl ar gyfer gweithredu i gleientiaid, yn 

unol â gofynion sefydliadol 

P14 cynghori cleientiaid ar oblygiadau'r opsiynau posibl, yn unol â gofynion 

sefydliadol 

P15 gwirio dealltwriaeth cleientiaid o'r cyngor a roddwyd, yn unol â gofynion 

sefydliadol 
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P16 cytuno ar y camau sy'n ofynnol gennych chi a chleientiaid, yn unol â gofynion 

sefydliadol 
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Gwybodaeth a 

dealltwriaeth 

 

 

Mae angen i chi 

wybod a deall: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K1 meysydd allweddol o'r fframwaith deddfwriaethol sy'n ymwneud â chredyd a 

dyled defnyddwyr o fewn eich awdurdodaeth 

K2 pam mae'n bwysig casglu gwybodaeth am amgylchiadau cleientiaid 

K3 elfennau allweddol datganiad incwm a gwariant, a hefyd: 

K3.1 pam mae'n bwysig paratoi un gyda chleientiaid 

K4 yr opsiynau bancio ar gyfer cleientiaid, gan gynnwys:  

K4.1 dulliau talu 

K4.2 pryd mae'n briodol agor cyfrif newydd 

K4.3 gweithdrefnau ar gyfer hawl cyfeddiant cyntaf 

K5 sut mae canfod hyd a lled dyledion cleientiaid a'u natur 

K6 sut gall hyd a lled dyledion cleientiaid a'u natur effeithio ar y cyngor a roddir 

iddynt 

K7 beth ddylai gael ei gynnwys mewn cytundebau credyd 

K8 pa sefyllfaoedd allai greu argyfwng i gleientiaid yng nghyswllt eu dyledion a 

rheoli arian 

K9 y mathau o gamau brys y gellir eu cymryd o dan amgylchiadau arbennig 

K10 natur yr wybodaeth am gredydwyr sy'n caniatáu cynnig ystod lawn o opsiynau 

i'r dyledwr 

K11 ffyrdd o fwyafu incwm a lleihau gwariant  

K12 sut mae defnyddio gwybodaeth adroddiad geirda credyd, a hefyd:  

K12.1 goblygiadau gwneud ceisiadau am adroddiad geirda credyd 

K13 sut mae blaenoriaethu dyledion o ran y canlynol: 

K13.1 difrifoldeb sancsiynau'r credydwr 

K13.2 yr effaith niweidiol bosibl ar y cleient 

K14 sut mae datblygu a dethol strategaethau ar gyfer ymdrin â sefyllfaoedd o 

ddyled 

K15 dulliau talu y gellir eu mabwysiadu gan y cleient 

K16 dulliau amgen o ddelio gyda dyled 

K17 pwysigrwydd agor trafodaethau gyda chredydwyr a pharhau â hwy  

K18 sut mae datblygu strategaeth ar gyfer delio gyda chredydwyr 

K19 defnyddio datganiad ariannol cleientiaid yn offeryn ar gyfer trafod gyda'u 
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credydwyr 

K20 gweithdrefnau ar gyfer adennill dyledion trwy'r llysoedd a hefyd:  

K20.1 canlyniadau posibl methu â chydymffurfio â gweithrediadau'r llys 

K21 amddiffyniadau posibl yng nghyswllt dyledion  

K22 canllawiau a chodau ymarfer swyddogol yng nghyswllt y canlynol:  

K22.1 rheoli ôl-ddyledion credyd  

K22.2 adennill dyledion, adfeddiannu 

K22.3 trin cwsmeriaid yn deg 

K22.4 rheoli dyledion 

K23 y ddeddfwriaeth o fewn eich awdurdodaeth yng nghyswllt gweithgaredd 

twyllodrus  
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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 IB11 

 

Galwedigaethau 

perthnasol 

Ymgynghorwyr Cyfreithiol; Gweithwyr Cyfreithiol Proffesiynol 

 

Cyfres/Set Cyngor Cyfreithiol 

 

Geiriau Allweddol Pwynt cyswllt cyntaf; cyfeirio at gyngor arbenigol; darparu gwybodaeth; sefyllfa 

ariannol; dyledus; rheoli dyledion; rheoli arian; credydwyr 

 

 

 


