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

adolygiadau cychwynnol o'u problemau, i benderfynu a ydynt yn gysylltiedig â 

gweithredoedd camwahaniaethol, a beth ddylai'r camau nesaf fod i gleientiaid, gan 

gynnwys a ddylid eu cyfeirio ymlaen at ffynonellau cyngor mwy arbenigol.  
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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 yn y Deyrnas Unedig sy'n gysylltiedig â 

chamwahaniaethu yn y meysydd canlynol:  

K1.1 cyflogaeth  

K1.2 addysg  

K1.3 tai  

K1.4  darparu nwyddau, cyfleusterau a gwasanaethau 

K1.5 swyddogaethau cyhoeddus 

K1.6 clybiau a chymdeithasau 

K2 sut mae cyrchu gwybodaeth fanwl ynghylch deddfwriaeth camwahaniaethu 

K3 ar ba sail y gellir cymryd camau yn sgîl camwahaniaethu yn y Deyrnas Unedig 

K4 gwahanol fathau o gamwahaniaethu, a sut gellir eu hadnabod, gan gynnwys: 

K4.1 camwahaniaethu uniongyrchol 

K4.2 camwahaniaethu anuniongyrchol 

K4.3 erledigaeth 

K4.4 aflonyddu 

K5 y ffactorau y dylid eu hadolygu wrth ystyried a allai fod sail ar gyfer achos o 

gamwahaniaethu ym maes cyflogaeth, gan gynnwys: 

K5.1 prosesau recriwtio a dethol 

K5.2 prosesau a phenderfyniadau diswyddo 

K5.3 a yw'r cyflogwr wedi cael ei hysbysu ynghylch y sefyllfa 

K5.4 hawliau rhieni 

K5.5 cyflog cyfartal 

K5.6 cyfraith contractau cyflogaeth 

K6 prosesau a gweithdrefnau yng nghyswllt datrys problemau camwahaniaethu yn 

y canlynol:  

K6.1 cyflogaeth  

K6.2 addysg  

K6.3 tai 

K6.4 darparu nwyddau, cyfleusterau a gwasanaethau  

K6.5 swyddogaethau cyhoeddus 

K6.6 clybiau a chymdeithasau 
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K7 sut mae drafftio, gyda chleientiaid ac ar eu rhan, y ddogfennaeth yng nghyswllt 

datrys problemau camwahaniaethu 

K8 y canlyniadau posibl i'r cleient yn sgîl gweithredu ar sail  camwahaniaethu  

K9 pam mae'n bwysig bod cleientiaid yn ymwybodol o ganlyniadau posibl 

gweithredu ar sail camwahaniaethu cyn symud achosion yn eu blaen 
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Tachwedd 2013  

 

Dyddiad adolygu 
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