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Trosolwg Mae'r safon hon yn ymwneud â darparu cyngor ar anafiadau personol mewn ystod 

eang o gyd-destunau. 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. Byddwch hefyd yn gwybod sut i 

baratoi a chyflwyno achosion mewn gwrandawiadau ffurfiol neu anffurfiol.  
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Meini prawf 

perfformiad 

 

 

Rhaid I chi allu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1 esbonio wrth gleientiaid y gwasanaethau y gallwch eu cynnig, yn unol â'u 

gofynion 

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'u gofynion, a hefyd:  

P3.1 cymryd camau i roi hyn ar waith   

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

P5 cytuno ar gamau pellach gyda chleientiaid, yn unol â'u gofynion, 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 gafwyd yn eich galluogi i gynghori 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 gweithdrefnau 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 

eu blaen 

P15 symud camau gweithredu yn eu blaen ar ran cleientiaid, gan gadw at y 
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terfynau amser y cytunwyd arnynt 

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

gweithdrefnau sefydliadol 

P17 symud canlyniadau achos yn eu blaen nes cyrraedd diweddglo, 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, yng nghyswllt 

anafiadau personol, o ran y canlynol: 

K1.1 traffig ffyrdd 

K1.2 damweiniau yn y gwaith 

K1.3 hawliadau ynghylch afiechydon ac anafiadau galwedigaethol 

K1.4 ystyriaethau arbennig mewn achosion o anafiadau trychinebus 

K2 deddfwriaeth a chyfraith achosion o fewn eich awdurdodaeth yng nghyswllt y 

canlynol: 

K2.1 atebolrwydd meddianwyr  

K2.2 esgeulustod cyfrannol 

K2.3 atebolrwydd dirprwyol 

K2.4 atebolrwydd cyflogwyr 

K2.5 iechyd a diogelwch yn y gwaith 

K2.6 amddiffyn defnyddwyr 

K2.7 damweiniau angheuol 

K2.8 darpariaethau amrywiol 

K3 y ddeddfwriaeth, y rheolau a'r gweithdrefnau sy'n gysylltiedig â thystiolaeth sifil 

K4 y rheolau o fewn eich awdurdodaeth sy'n berthnasol i weithdrefnau sifil 

K5 y ddeddfwriaeth, y rheoliadau a'r gweithdrefnau o fewn eich awdurdodaeth sy'n 

ymwneud â hawliadau yn erbyn gyrwyr heb yswiriant neu na chafwyd hyd 

iddynt 

K6 sut mae deddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd yn effeithio ar ddeddfwriaeth 

anafiadau personol 

K7 y ddeddfwriaeth sy'n ymwneud â iawndal o fewn eich awdurdodaeth 

K8 sut mae paratoi a chyflwyno achosion lle mae hawliadau digolledu gwerth 

uchel yn berthnasol 

K9 sut mae paratoi achosion lle mae'r cleient yn dioddef colled barhaus 

K10 y rheolau yng nghyswllt taliadau interim a rhestru colledion 

K11 deddfwriaeth a chyfraith achosion o fewn eich awdurdodaeth yng nghyswllt 

cyfrifad cydadferol, a hefyd:  

K11.1 y rheolau a'r gweithdrefnau sy'n ymwneud â thaliadau cyfnodol 



SFJIB14 
Darparu cyngor cyfreithiol arbenigol ar anafiadau personol 

 
 

SFJIB14 Darparu cyngor cyfreithiol arbenigol ar anafiadau personol  5 
 

K12 sut mae asesu cymhwyster i dderbyn iawndal 

K13 y cynlluniau cydadfer sy'n gysylltiedig ag anafiadau troseddol 

K14 y ddeddfwriaeth o fewn eich awdurdodaeth sy'n ymwneud ag afiechydon 

galwedigaethol 

K15 rôl cyrff amddiffyniad meddygol 

K16 y rheolau proffesiynol sy'n ymwneud â galwedigaethau meddygol 

K17 y ffactorau i'w hystyried wrth adolygu cofnodion meddygol 

K18 sut mae asesu perthnasedd cyfreithiol gwybodaeth feddygol 

K19 y berthynas rhwng gwaith anafiadau personol a budd-daliadau nawdd 

cymdeithasol  

K20 y ddeddfwriaeth, y rheoliadau a'r gweithdrefnau o fewn eich awdurdodaeth sy'n 

ymwneud ag adennill budd-daliadau'r wladwriaeth 

K21 yr amodau ynghylch yr hawl a'r cymhwyster i dderbyn budd-daliadau lles 

K22 cymhwyster, cyfyngiadau a therfynau amser yng nghyswllt hawliadau yswiriant 

modur 

K23 trefniadau ariannu y gellir eu cyrchu i gynnal dilyniant achosion 

K24 y materion a'r problemau moesegol sy'n gysylltiedig â'r canlynol: 

K24.1 defnyddio tystion arbenigol 

K24.2 datgelu adroddiadau meddygol 

K24.3 gwrthdaro budd 

K25 sut mae asesu colledion a chyfrifo llog 

K26 beth i'w ystyried wrth ddethol a defnyddio tystion arbenigol 

K27 sut mae arwain tîm mewn achosion sydd â sawl rhan 
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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 IB14 

 

Galwedigaethau 

perthnasol 

Ymgynghorwyr Cyfreithiol; Gweithwyr Cyfreithiol Proffesiynol 

 

Cyfres/Set Cyngor Cyfreithiol 

 

Geiriau Allweddol Hawliadau am anaf; cyngor arbenigol; cyflwyno achos yn y llys; damweiniaur 

 

 

 


