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Trosolwg Mae'r safon hon yn ymwneud â darparu gwybodaeth a chyngor am hawliau lles i 

gleientiaid, ar adeg eu cyswllt cychwynnol â'r gwasanaeth. Byddwch yn gweithio'n 

uniongyrchol gyda chleientiaid i ganfod eu hanghenion a'u disgwyliadau o ran 

gwasanaethau, ymchwilio i wybodaeth sy'n berthnasol i'w sefyllfaoedd, a darparu 

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

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

 

Yn y safon hon, mae'r term 'budd-daliadau lles' yn cyfeirio at fudd-daliadau prawf 

modd, heb brawf modd, a rhai cyfrannol.  
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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 y fframwaith deddfwriaethol o fewn eich awdurdodaeth sy’n ymwneud â budd-

daliadau lles 

K2 strwythur cyfredol y system budd-daliadau lles, gan gynnwys y gwahaniaeth, y 

berthynas a'r rhyngweithio rhwng y canlynol: 

K2.1 budd-daliadau prawf modd 

K2.2 budd-daliadau heb brawf modd 

K2.3 budd-daliadau cyfrannol 

K2.4 cynlluniau lles a weinyddir yn lleol 

K2.5 budd-daliadau anghyfrannol 

K2.6 budd-daliadau wedi'u pasbortio 

K3 y cyrff statudol sy'n ymwneud â gweinyddu budd-daliadau lles:  

K3.1 yn lleol  

K3.2 yn genedlaethol 

K4 y rheolau cymhwyster ar gyfer budd-daliadau sy'n berthnasol i wahanol 

grwpiau cleientiaid 

K5 sut gall amgylchiadau cleientiaid effeithio ar yr hyn y mae ganddynt hawl i’w 

dderbyn 

K6 sut mae cyfrifo'r budd-daliadau y mae gan gleientiaid hawl i’w derbyn 

K7 sut mae llunio hawliadau am fudd-daliadau, gan roi sylw i'r canlynol: 

K7.1 y weithdrefn ar gyfer llunio hawliadau 

K7.2 pa adran o sefydliadau sy'n gyfrifol 

K7.3 terfynau amser 

K7.4 y rheolau a'r terfynau amser ar gyfer ôl-ddyddio a hawliadau hwyr 

K7.5 tystiolaeth berthnasol 

K8 sut mae adnabod achosion lle gallai'r budd-daliadau sy'n cael eu talu fod yn 

ormodol neu'n annigonol 

K9 sut mae sicrhau'r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch newidiadau pwysig i 

ddeddfwriaeth neu reoliadau budd-daliadau, ac effaith hynny ar gyngor 

K10 yr opsiynau priodol ar gyfer mwyafu'r incwm o fudd-daliadau 

K11 y safiad cyfreithiol a'r camau gweithredu sy'n ofynnol gan eich sefydliad pan 

fydd cleientiaid yn gwneud hawliadau twyllodrus 
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K12 gweithdrefnau apêl, a'r opsiynau ar gyfer herio penderfyniadau ynghylch budd-

daliadau lles  

K13 gweithdrefnau ar gyfer trosglwyddo o un budd-dal i un arall, gan gynnwys 

amddiffyniad wrth drosi 

K14 yr ystod o wasanaethau cefnogaeth lleol a chonsesiynau sydd ar gael i 

gleientiaid 

K15 ffynonellau cymorth ariannol a sut mae cynorthwyo gyda cheisiadau, gan 

gynnwys: 

K15.1 taliadau nawdd cymdeithasol 

K15.2 taliadau gan gyrff statudol eraill 

K15.3 elusennau 

K15.4 budd-daliadau wedi'u pasbortio 

K15.5 budd-daliadau addysgol 

K15.6 budd-daliadau iechyd 
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