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Trosolwg Mae'r safon hon yn ymwneud â gweithio'n uniongyrchol gyda chleientiaid sydd 

wedi'u cyhuddo neu eu cael yn euog o dramgwydd droseddol, er mwyn eu cynghori 

ynghylch eu hawliau a'u cyfrifoldebau o dan y gyfraith. Bydd angen i chi 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. 

Mae'n cynnwys darparu cyngor yn nalfa'r heddlu, yn ogystal â chyngor a 

chynrychiolaeth yn y llysoedd. 
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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 beth yw ystyr actus reus a mens rea yng nghyd-destun cyfraith trosedd 

K2 y mathau o droseddau y gall unigolion gael eu cyhuddo ohonynt  

K3 y ddeddfwriaeth a'r gyfraith achosion sy'n berthnasol yng nghyswllt cyfraith 

trosedd, gan gynnwys: 

K3.1 pwerau arestio  

K3.2 diffiniad o drosedd  

K3.3 diffiniad o drosedd ddifrifol y gellir arestio rhywun amdani  

K3.4 crynodeb yn unig, y naill ffordd neu'r llall, a throsedd dditiadwy 

K4 y trefniadau ariannu ar gyfer achosion troseddol, a hefyd:  

K4.1 sut mae cyrchu arian cyhoeddus i gefnogi achosion 

K5 y ddeddfwriaeth yng nghyswllt yr heddlu a thystiolaeth droseddol  

K6 deddfwriaeth ynghylch arestio, cyfweld a chyhuddo'r cyhuddiedig, a dedfrydu 

K7 deddfwriaeth yng nghyswllt darparu tystiolaeth a datgelu  

K8 y protocolau a'r gweithdrefnau moesegol sy'n berthnasol wrth gynrychioli 

cleientiaid 

K9 deddfwriaeth hawliau dynol berthnasol fel y mae'n effeithio ar arfer a 

gweithdrefnau troseddol 

K10 rôl cynrychiolwyr achrededig gorsafoedd heddlu a chynrychiolwyr y 

gwasanaeth prawf yng ngorsaf yr heddlu  

K11 y prosesau a'r gweithdrefnau y mae'n rhaid eu dilyn gan gynrychiolwyr 

achrededig gorsafoedd heddlu a chynrychiolwyr y gwasanaeth prawf mewn 

gorsafoedd heddlu 

K12 sut gall y gwahaniaethau yn 'nifrifoldeb' troseddau effeithio ar y ddedfryd 

K13 pwerau'r heddlu yng nghyswllt y canlynol:  

K13.1 mynediad, chwilio a chipio 

K13.2 olion bysedd  

K13.3 ffotograffau  

K13.4 DNA  

K13.5 samplau personol ac amhersonol  

K13.6 chwilio  

K13.7 gwarantau cadw pellach  
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K13.8 llinell adnabod  

K13.9 cyfwynebu fideo a grŵp  

K13.10 sancsiynau am wrthod 

K14 gweithdrefnau cyhuddo'r erlyniad, fel y'u nodwyd yn y ddeddfwriaeth 

K15 deddfwriaeth ynghylch ceisiadau am fechnïaeth a darparu mechnïaeth 

K16 y prosesau a'r gweithdrefnau sy'n berthnasol mewn llysoedd ar bob lefel 

K17 sut mae asesu tystiolaeth a ddatgelwyd a chynghori ynghylch pledio 

K18 y dedfrydau cyfredol sydd ar gael, a hefyd:  

K18.1 y ddeddfwriaeth a'r gyfraith achosion sy'n sail ar eu cyfer 

K19 defnyddio tystion arbenigol, gan gynnwys:  

K19.1 sut mae cael hyd i dystion arbenigol priodol  

K19.2 sut mae briffio tystion arbenigol  

K19.3 cyllid ar gyfer tystion arbenigol 

K20 ffynonellau allweddol cyfraith achosion a'r cynsail o ran arfer troseddol, 

tystiolaeth droseddol a phledio 

K21 y gwahaniaethau mewn pwerau a gweithdrefnau wrth ddelio gyda throseddwyr 

ifanc ac agored i niwed 

K22 y prosesau apeliadau sy'n berthnasol i weithrediadau troseddol 
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