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Trosolwg Mae'r safon hon yn ymwneud â darparu cyngor a chynrychiolaeth arbenigol yng 

nghyswllt esgeulustod clinigol. Byddwch yn canfod anghenion cleientiaid 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. Mae hyn yn 

cynnwys cynghori cleientiaid ar feysydd cyfreithiol mwy cymhleth ac arbenigol. 

Byddwch yn gwybod sut mae paratoi a chyflwyno achosion ar ran cleientiaid, ond 

byddwch hefyd yn gwybod sut mae cymryd camau cyfreithiol mwy cymhleth, megis 

penderfyniadau cyfreithiol heriol.  
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Meini prawf 

perfformiad 

 

 

Rhaid I chi allu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1 canfod gyda chleientiaid pa wasanaethau y gallwch eu cynnig, yn unol â'u 

gofynion hwy a gofynion eich sefydliad chithau 

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 y sefyllfaoedd lle mae angen gweithredu ar 

unwaith, yn unol â gofynion sefydliadol, a hefyd:  

P3.1 cymryd camau i roi hyn ar waith   

P4 cytuno ar y camau nesaf gyda chleientiaid, yn unol â gofynion sefydliadol 

P5 cytuno ar gamau pellach gyda chleientiaid, yn unol â gofynion sefydliadol, gan 

gynnwys:  

P5.1 gweithdrefnau  

P5.2 cyfrifoldebau 

P5.3 terfynau amser  

P6 dadansoddi'r wybodaeth sydd ar gael am y cleient er mwyn asesu perthnasedd 

eu hachos, yn unol â'ch barn broffesiynol  

P7 adolygu ffynonellau gwybodaeth er mwyn asesu eu cymhwysedd i sefyllfaoedd 

cleientiaid 

P8 gwirio bod yr wybodaeth a gasglwyd yn unol â gofynion sefydliadol, fel eich 

bod yn gallu cynghori cleientiaid  

P9 dadansoddi'r wybodaeth a dderbyniwyd gan gleientiaid a'r broses ymchwil er 

mwyn llunio opsiynau yn unol ag anghenion cleientiaid 

P10 cyflwyno gwybodaeth ac opsiynau posibl ar gyfer gweithredu i gleientiaid, yn 

unol â gofynion sefydliadol 

P11 cynghori cleientiaid ar oblygiadau'r opsiynau posibl, yn unol â gofynion 

sefydliadol 

P12 gwirio dealltwriaeth cleientiaid o'r cyngor a roddwyd, yn unol â gofynion 

sefydliadol 

P13 agor ffeiliau achosion cleientiaid, yn unol â gofynion sefydliadol 

P14 dylunio cynllun gweithredu gyda chleientiaid, yn unol â phrosesau sefydliadol, 

a hefyd: 

P14.1 cytuno ar rolau a chyfrifoldebau ar gyfer symud camau gweithredu yn 
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eu blaen yn unol â gofynion sefydliadol 

P15 cymryd camau i gychwyn camau gweithredu a'u symud yn eu blaen ar ran 

cleientiaid, gan gadw at y terfynau amser y cytunwyd arnynt 

P16 gwerthuso cynnydd achosion yn erbyn cerrig milltir a chanlyniadau, yn unol â 

gofynion sefydliadol 

P17 cymryd camau er mwyn sicrhau bod canlyniadau'r achos yn symud ymlaen i 

ddiweddglo, yn unol â gofynion sefydliadol 

P18 cofnodi manylion y cleient 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 deddfwriaeth a chyfraith achosion o fewn eich awdurdodaeth sy'n ymwneud ag 

esgeulustod clinigol 

K2 protocolau cyn gweithredu 

K3 ffyrdd o ddatrys anghydfodau clinigol 

K4 y rheolau yng nghyswllt cyfyngiadau camau gweithredu 

K1 sut mae deddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd yn effeithio ar ddeddfwriaeth 

esgeulustod clinigol 

K5 y protocolau a'r rheolau sy'n gysylltiedig â llysoedd perthnasol o fewn eich 

awdurdodaeth, o ran eu perthnasedd i gyfreitha esgeulustod clinigol 

K6 y mathau o hawliadau sy'n deillio o farwolaeth 

K7  strwythur y gwasanaethau iechyd cyhoeddus, rolau a chyfrifoldebau'r 

gweithwyr proffesiynol oddi mewn iddynt, a sut gall hynny effeithio ar 

hawliadau esgeulustod clinigol 

K8 y rheolau indemniad yng nghyswllt cwynion i ysbytai, ymddiriedolaethau, 

awdurdodau gofal iechyd sylfaenol, cyrff statudol 

K9 yr ystyriaethau wrth ddelio gyda gofal iechyd preifat 

K10 rôl cyrff amddiffyniad meddygol 

K11 y codau ymarfer sy'n berthnasol i wahanol weithwyr meddygol a iechyd 

proffesiynol 

K12 y gweithdrefnau ar gyfer adolygu cofnodion meddygol yng nghyswllt achosion 

K13 yr ystod o weithdrefnau cyn cyfreitha sy’n ymwneud ag esgeulustod clinigol 

K14 y rheolau a'r gweithdrefnau sy'n ymwneud â chyrchu cyllid ar gyfer achosion 

K15 y rheolau sy'n ymwneud â gwahanol fathau o ddyfarniadau am iawndal 

K16 y berthynas rhwng gwaith esgeulustod clinigol a budd-daliadau lles 

K17 pwysigrwydd cleientiaid yn cael cyngor ariannol annibynnol os dyfarnir taliadau 

iawndal sylweddol iddynt, a hefyd:  

K17.1 at bwy y dylid eu cyfeirio i gael cyngor arbenigol 

K18 y materion a'r problemau moesegol wrth gyfreitha ym maes esgeulustod 

clinigol 

K19 y codau moesegol meddygol 

K20 y perthnasoedd proffesiynol rhwng gwahanol ganghennau o'r proffesiynau 
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meddygol a iechyd 

K21 sut mae gweithio'n broffesiynol ac yn llawn cydymdeimlad gyda chleientiaid 

sydd wedi dioddef trawma, a pham mae hyn yn bwysig 

K22 sut mae dethol a defnyddio tystion arbenigol 

K23 atebolrwydd cynnyrch mewn achosion esgeulustod clinigol 

K24 sut mae 'camau gweithredu grŵp' yn gweithio, a hefyd: 

K24.1 pryd dylid cyfeirio cleientiaid at y 'cyfreithiwr arweiniol'  

K24.2 cyfyngiadau amser ar gyfer hawliadau 
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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 IB13 

 

Galwedigaethau 

perthnasol 

Ymgynghorwyr Cyfreithiol; Gweithwyr Cyfreithiol Proffesiynol 

 

Cyfres/Set Cyngor Cyfreithiol 

 

Geiriau Allweddol Camau gweithredu cyfreithiol; cyflwyno achos yn y llys; cynrychiolaeth ar 

esgeulustod clinigol; esgeulustod meddygol; gofal iechydr 

 

 

 


