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Trosolwg Mae'r safon hon yn ymwneud â darparu gwybodaeth a chyngor ynghylch cyfraith 

teulu i gleientiaid ar adeg eu cyswllt cychwynnol â'r gwasanaeth. Byddwch yn canfod 

eu hanghenion 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.  

Byddwch hefyd yn gwybod sut mae penderfynu pryd y dylid cyfeirio cleientiaid 

ymlaen at ffynonellau amgen neu fwy arbenigol o gyngor.  
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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 a'r seiliau ar gyfer ysgariad, a hefyd:  

K1.1 diddymu partneriaethau sifil o fewn eich awdurdodaeth 

K2 y fframwaith deddfwriaethol a'r goblygiadau o fewn eich awdurdodaeth ar gyfer 

cleientiaid lle nad yw'r partneriaid yn briod 

K3 hawliau a rhwymedigaethau gwahanol berthnasoedd, gan gynnwys: 

K3.1 priod 

K3.2 cyd-fyw 

K3.3 yr un rhyw 

K4 sut mae helpu cleientiaid i lenwi ffurflenni yng nghyswllt ysgaru a gwahanu 

K5  amlinelliad o'r gyfraith breifat sy'n ymwneud â phlant, gan gynnwys: 

K5.1 preswyliaeth  

K5.2 cysylltiad 

K5.3 cyfrifoldeb rhiant 

K5.4 y gwasanaethau cymorth ymgynghorol o fewn eich awdurdodaeth  

K6 fframwaith cyfraith gyhoeddus sy'n ymwneud â phlant a'r gorchmynion 

perthnasol: 

K6.1 amddiffyn plant yn achos plant sy'n derbyn gofal 

K6.2 gorchmynion gofal 

K7 effaith anabledd plentyn neu riant ar blant sy'n derbyn gofal  

K8 rôl eiriolwyr lleyg a sut mae cael mynediad atynt 

K9 rhwymedigaethau statudol a phwerau awdurdodau lleol ac asiantaethau eraill 

perthnasol a all effeithio ar gleientiaid a'u plant 

K10 sut gall trais yn y cartref effeithio ar gleientiaid, eu plant a'u dewisiadau 

K11 sut mae adnabod sefyllfaoedd argyfyngus lle mae angen gweithredu ar frys, a'r 

camau priodol i'w cymryd 

K12 mannau diogel perthnasol sy'n briodol ar gyfer amgylchiadau'r cleient 

K13 y gweithdrefnau ar gyfer atgyfeirio i lochesi menywod a'r angen am 

gyfrinachedd ynghylch eu lleoliad a'u manylion cyswllt 

K14 cyfrifoldeb yr heddlu a sancsiynau troseddol lle na all y cleient  

gyrchu camau cywiro sifil neu fannau diogel 

K15 sut mae helpu cleientiaid i lenwi ffurflenni cynnal plant a gwneud cais am 
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adolygiadau o benderfyniadau cynnal plant 

K16 y berthynas rhwng cynnal plant a budd-daliadau 

K17 sut mae symud ceisiadau am gynnal plant yn eu blaen ar ran cleientiaid 

K18 materion crefyddol a diwylliannol penodol a all effeithio ar deuluoedd, a phryd 

mae angen cyfeirio at asiantaeth arall  

K19 y dewisiadau heblaw'r llys, a sut mae eu cyrchu 

K20 y cyllid cyhoeddus sydd ar gael mewn achosion teulu 
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