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Trosolwg Mae'r safon hon yn ymwneud â darparu gwybodaeth a chyngor cyfreithiol i bobl hŷn 

ynghylch eu hawliau a'u cyfrifoldebau o dan y gyfraith.  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. 
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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 agweddau ar ddeddfwriaeth, cyfraith achosion a chanllawiau budd-daliadau 

lles sy'n ymwneud â phobl hŷn 

K2 amodau cymhwyster a rheolau budd-daliadau sy'n gysylltiedig â'r canlynol:  

K2.1 budd-daliadau prawf modd  

K2.2 budd-daliadau heb brawf modd 

K2.3 budd-daliadau cyfrannol 

K3 yr hawl i fudd-daliadau yng nghyswllt gwahanol amgylchiadau cleientiaid  

K4 y berthynas rhwng budd-daliadau, a'r effaith bosibl ar hawl eraill i'w derbyn 

K5 sut mae cyfrifo'r hawl i dderbyn budd-daliadau 

K6 hawliau pobl hŷn yng nghyswllt pensiynau'r wladwriaeth 

K7 y ffactorau sy'n effeithio ar amddiffyn pobl hŷn agored i niwed, gan gynnwys: 

K7.1 agweddau allweddol ar ddeddfwriaeth a chanllawiau sy'n ymwneud 

ag amddiffyn oedolion agored i niwed 

K7.2 rôl yr ymgynghorydd yn adnabod arwyddion posibl o gam-drin pobl 

hŷn 

K7.3 y protocolau sefydliadol a statudol i'w dilyn pan fydd amheuon 

ynghylch camdriniaeth 

K7.4 sut mae cynghori unigolion, eu perthnasau a'u gofalwyr lle gall 

unigolion fod mewn perygl 

K8 hawliau pobl hŷn yng nghyswllt darparu gwasanaethau ar gyfer iechyd corfforol 

a meddyliol, gan gynnwys: 

K8.1 hawliau a'r pethau y dylid eu derbyn 

K8.2 budd-daliadau cysylltiedig â iechyd 

K8.3 hawliau y rhai a gedwir yn gaeth oherwydd iechyd meddwl 

K9 gweithdrefnau cwynion ynghylch materion iechyd meddwl 

K10 deddfwriaeth genedlaethol, cyfraith achosion a chanllawiau sy'n ymwneud â 

chyflogaeth pobl hŷn, gan gynnwys: 

K10.1 deddfwriaeth cydraddoldeb cyflogaeth sy'n ymwneud ag oedran o 

fewn eich awdurdodaeth 

K10.2 rheoliadau treth incwm ac yswiriant gwladol fel y maent yn berthnasol 

i bobl hŷn 
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K10.3 contractau cyflogaeth a newidiadau i delerau contractiol 

K10.4 terfynu cyflogaeth 

K10.5 sut a ble mae cyrchu cyngor cyfreithiol arbenigol pellach ar gyflogaeth 

K11 deddfwriaeth a pholisi o fewn eich awdurdodaeth sy'n ymwneud â dyrannu tai 

a digartrefedd, gan gynnwys: 

K11.1 sut mae casglu gwybodaeth a dadlau bod cleientiaid hŷn yn perthyn i'r 

grwpiau blaenoriaeth yng nghyswllt tai oherwydd eu bod yn agored i 

niwed 

K11.2 cymhwyster pobl hŷn i gael atgyweirio, addasu a gwella eu cartrefi o 

dan wahanol fathau o ddeiliadaeth 

K11.3 mynediad i dai gwarchod gyda chefnogaeth a gofal preswyl 

K11.4 asesiad anghenion cymhleth 

K11.5 rôl y gwasanaethau cymorth tai 

K11.6 sut gall problemau iechyd meddwl effeithio ar opsiynau llety 

K11.7 cynlluniau effeithlonrwydd ynni y gall pobl hŷn eu hawlio, o bosibl  

K11.8 pwerau cyrff statudol i ddelio gydag ymddygiad gwrthgymdeithasol 

K11.9 ystyriaethau diogelwch cymunedol ac ymddygiad gwrthgymdeithasol 

K12 deddfwriaeth, gweithdrefnau a chanllawiau sy'n ymwneud â gofal cymunedol  o 

fewn eich awdurdodaeth, gan gynnwys: 

K12.1 darparu gwasanaethau gofal cymunedol i bobl hŷn o fewn eich 

awdurdodaeth  

K12.2 mynediad i wasanaethau gofal cymunedol a'u hawl i'w derbyn  

K12.3 taliadau a wnaed yn uniongyrchol i dderbynyddion gofal cymunedol 

a'u gofalwyr 

K12.4 hawliau yng nghyswllt codi tâl a thalu am wasanaethau gofal 

cymunedol  

K12.5 codi tâl a thalu am ofal preswyl a nyrsio 

K12.6 asesiad ariannol 

K12.7 terfynau cyfalaf 

K12.8 herio asesiadau gofal  

K12.9 herio asesiad ariannol  

K12.10 hawliau gofalwyr a'r pethau y dylent eu derbyn 

K13 deddfwriaeth, gweithdrefnau a chanllawiau sy'n ymwneud â gallu meddyliol a 

gwneud penderfyniadau, gan gynnwys: 
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K13.1 egwyddorion deddfwriaeth capasiti meddyliol o fewn eich 

awdurdodaeth 

K13.2 penderfyniadau ymlaen llaw  

K13.3 rôl y llysoedd o ran capasiti a gwneud penderfyniadau 

K14 prosesau a gweithdrefnau ar gyfer gwneud cwynion yng nghyswllt hawliau pobl 

hŷn 
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