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Trosolwg Mae'r safon hon yn ymwneud â darparu cyngor am iechyd a gofal cymunedol i 

gleientiaid, ar adeg eu cyswllt cychwynnol â'r gwasanaeth.  Mae'n cynnwys eich 

gallu i benderfynu pryd y dylid cyfeirio cleientiaid at ffynonellau cyngor arbenigol 

eraill. Bydd angen i chi wybod am y fframweithiau deddfwriaethol a rheoliadol, a'r 

ddarpariaeth ar gyfer iechyd, gofal cymdeithasol a chymunedol, er mwyn rhoi cyngor 

perthnasol i gleientiaid.  
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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 



SFJIB21 
Darparu cyngor cyfreithiol llinell gyntaf ar iechyd a gofal 
cymunedol 

 
 

SFJIB21 Darparu cyngor cyfreithiol llinell gyntaf ar iechyd a gofal cymunedol  3 
 

 

 

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 sy'n ymwneud â iechyd a gofal cymunedol o fewn 

eich awdurdodaeth, a sut mae'n berthnasol i wahanol grwpiau o gleientiaid 

K2 strwythur y ddarpariaeth genedlaethol a lleol o fewn eich awdurdodaeth  

K3 rolau, cylch gwaith, cwmpas a chyfrifoldebau'r canlynol:  

K3.1 awdurdodau lleol 

K3.2 byrddau iechyd a gwasanaethau cymdeithasol 

K3.3 grwpiau comisiynu clinigol  

K3.4 darparwyr trydydd sector 

K3.5 byrddau iechyd lleol 

K3.6 darparwyr annibynnol  

K4 y cysylltiadau rhwng gwahanol feysydd deddfwriaeth iechyd a gofal cymunedol 

K5 y meini prawf o ran yr hawl a'r cymhwyster i dderbyn gofal o fewn eich 

awdurdodaeth, ar sail cenedligrwydd a phreswyliaeth 

K6 materion cefndir cyfredol sy'n dylanwadu ar ddatblygiad ym maes iechyd a 

gofal cymdeithasol 

K7 strategaethau a pholisïau perthnasol ar gyfer cynnwys y cyhoedd a chleifion yn 

natblygiad gwasanaethau a'u gwella  

K8 strategaethau a pholisïau perthnasol ar gyfer taclo anghydraddoldebau iechyd 

K9 gwahanol opsiynau ar gyfer gofal o fewn eich awdurdodaeth  

K10 pwysigrwydd cydnabod hawl cleientiaid i asesiad 

K11 gweithdrefnau perthnasol ar gyfer asesu cleifion a gofalwyr  

K12 gweithdrefnau asesu lleol ar gyfer y canlynol: 

K12.1 grwpiau comisiynu clinigol 

K12.2 awdurdodau lleol 

K12.3 byrddau iechyd a gwasanaethau cymdeithasol  

K13 meini prawf a gweithdrefnau ar gyfer cyllido gwasanaethau cymdeithasol o 

fewn eich awdurdodaeth 

K14 y budd-daliadau lles, y credydau treth a'r budd-daliadau perthnasol prawf modd 

sydd ar gael i gleientiaid 

K15 effeithiau cyfnod yn yr ysbyty a gofal preswyl ar fudd-daliadau cleientiaid 

K16 hawliau cleientiaid a'r pethau y dylent eu derbyn: 
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K16.1 mynediad i gofnodion meddygol 

K16.2 darpariaeth gwasanaeth iechyd cyhoeddus 

K16.3 darpariaeth gwasanaethau cymdeithasol 

K16.4 cludiant i ddarpariaeth gofal iechyd cyhoeddus ac oddi yno 

K16.5 consesiynau ar gyfer gwahanol grwpiau cleientiaid 

K17 y mesurau cyfreithiol sydd ar gael o fewn eich awdurdodaeth yng nghyswllt 

capasiti meddyliol cleientiaid 

K18 y ddeddfwriaeth o fewn eich awdurdodaeth sy'n ymwneud ag amddiffyn 

oedolion agored i niwed 

K19 beth sy'n creu sail ddilys ar gyfer cwynion 

K20 polisïau, protocolau a gweithdrefnau ar gyfer llunio, monitro ac unioni cwynion 

K21 dulliau o ddatrys cwynion yn anffurfiol 

K22 cyfrifoldebau cyrff monitro cenedlaethol ym maes iechyd, gofal cymunedol a 

chymdeithasol 

K23 y cynlluniau, y polisïau, y gweithdrefnau atgyfeirio, y meini prawf cymhwyster 

a'r trefniadau cyllido a chodi tâl lleol ar gyfer gwahanol opsiynau gofal  

K24 meini prawf lleol ar gyfer gofal parhaus mewn lleoliadau preswyl a gofal cartref 
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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 IB21 

 

Galwedigaethau 

perthnasol 

Ymgynghorwyr Cyfreithiol; Gweithwyr Cyfreithiol Proffesiynol 

 

Cyfres/Set Cyngor Cyfreithiol 

 

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

cyfreithiol; cymuned; iechyd; cymdeithasol; gofal; lles; deddfwriaethr 

 

 

 


