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Trosolwg Mae'r safon hon yn ymwneud â darparu gwybodaeth a chyngor i gleientiaid sydd â 

chyflyrau iechyd meddwl 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.  Mae'n cynnwys cynghori cleientiaid ynghylch y camau nesaf, gan 

gynnwys a ddylid cyfeirio cleientiaid 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 prif egwyddorion y fframwaith deddfwriaethol o fewn eich awdurdodaeth yng 

nghyswllt cleientiaid sydd â chyflyrau iechyd meddwl  

K2 sut mae cyrchu gwybodaeth fanwl am fframweithiau deddfwriaethol  

K3 effaith deddfwriaeth arall ar y ddeddfwriaeth ynghylch cyflyrau iechyd meddwl 

K4 meysydd allweddol salwch meddwl, a mathau cyffredin o driniaeth a 

meddyginiaeth 

K5 y gweithdrefnau ar gyfer cadw rhywun dan orfod, a hawliau apelio 

K6 y manteision yng nghyswllt cleientiaid sydd â chyflyrau iechyd meddwl, a sut 

mae helpu cleientiaid i wneud cais amdanynt, gan gynnwys: 

K6.1 budd-daliadau prawf modd 

K6.2 budd-daliadau heb brawf modd 

K6.3 budd-daliadau cyfrannol 

K6.4 cynlluniau lles a weinyddir yn lleol 

K6.5 budd-daliadau anghyfrannol 

K6.6 budd-daliadau wedi'u pasbortio 

K7 pwysigrwydd y diffiniadau o salwch corfforol a meddyliol, ac effaith y 

dyfyniadau hynny ar yr hawl i fudd-daliadau 

K8 sut mae cael gwybod am sgil-effeithiau posibl meddyginiaeth a ragnodwyd ar 

gyfer cyflyrau iechyd meddwl 

K9 darpariaeth a lleoliad gwasanaethau iechyd meddwl o fewn eich 

awdurdodaeth, gan gynnwys: 

K9.1 gofal sylfaenol 

K9.2 gofal arbenigol 

K9.3 darpariaeth ddiogel 

K9.4 y gwasanaethau sydd ar gael i grwpiau arbennig o gleientiaid 

K10 rolau a chyfrifoldebau aelodau o'r tîm iechyd meddwl 

K11 sut mae asesu risgiau wrth ddelio gyda chleientiaid sydd â chyflyrau iechyd 

meddwl 

K12 y derminoleg gyffredin a ddefnyddir ym maes iechyd meddwl 

K13 yr hawliau i asesiad ar gyfer cleientiaid sydd â chyflyrau iechyd meddwl a 

gofalwyr 
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K14 y gweithdrefnau yng nghyswllt asesiad ar gyfer cyflyrau iechyd meddwl 

K15 yr ystod o opsiynau ar gyfer gofalu am y rhai sydd â chyflyrau iechyd meddwl 

K16 y gwahaniaethau o ran canfyddiadau o iechyd meddwl yng nghyswllt normau 

diwylliannol ac ethnig 

K17 y fframwaith polisi ac arweiniad sy'n ymwneud â diagnosis deuol a'r 

gwasanaethau sydd ar gael 

K18 polisïau lleol sy'n ymwneud â'r canlynol: 

K18.1 fframwaith a rhaglenni gofal y gwasanaeth iechyd  

K18.2 cynhwysiad cymdeithasol a'i berthnasedd i iechyd meddwl 
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