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Hawlfraint

Mae'r Safon Ansawdd Cyngor wedi'i chofrestru gyda'r Swyddfa Eiddo Deallusol fel nod cyfunol Rhif
UK00003235904 sy'n weithredol o'r dyddiad 07/06/2017 mewn perthynas â:
Dosbarth 45:
Gwasanaethau cynghori cyfreithiol mewn perthynas â lles, tai, cyflogaeth, materion
defnyddwyr, trafnidiaeth, materion teuluol, addysg, treth a materion ariannol, dyled, budddaliadau, cyflogaeth, gwahaniaethu, hawliau defnyddwyr.
Eiddo Deallusol
Mae'r Safon Ansawdd Cyngor yn eiddo i'r Advice Services Alliance ac fe'i datblygwyd mewn
cydweithrediad â’r Comisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol.
Ni chaniateir i chi ddefnyddio’r Safon Ansawdd Cyngor, neu ran ohoni, heb ganiatâd ysgrifenedig gan
yr Advice Services Alliance. Dim ond sefydliadau sydd wedi gwneud cais i'n corff asesu am y Safon
Ansawdd Cyngor, a/neu sy'n meddu ar y Safon, sydd â hawl i lawrlwytho ac argraffu copïau o'r Safon ar
gyfer defnydd mewnol y sefydliad yn unig.
Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â'r Cyfarwyddwr, Advice Services Alliance, Tavis House, 1-6
Tavistock Square, Llundain WC1H 9 NA. Rhif ffôn 07903 377460. E-bost director@asauk.org.uk.
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Annwyl Gydweithwyr,
Nid yw'n teimlo mor bell â hynny’n ôl pan oeddem yn ysgrifennu i'ch cyflwyno i Fersiwn 2 o'r Safon
Ansawdd Cyngor, a dyma ni'n cyflwyno Fersiwn 3. Mae'r fersiwn hwn wedi'i ddiweddaru i gynnwys y
canllawiau newydd ar Ddeddf Diogelu Data 2018 (a gychwynnwyd gan y Rheoliad Cyffredinol ar
Ddiogelu Data a gyflwynwyd ym mis Mai 2018) yn ogystal â Fframwaith Ansawdd Cyngor a
Gwybodaeth Llywodraeth Cymru. Hefyd, rydym wedi gwneud ychydig o newidiadau bach i rannau
eraill o'r safon lle mae ymarferwyr wedi nodi anghysondebau a chynnwys sy’n ailadrodd ei hun. Diolch
i bawb a roddodd o'u hamser i leisio eu barn ar y Safon Ansawdd Cyngor; mae pob sylw a dderbyniwyd
wedi'i ddarllen cyn drafftio'r ddogfen hon.
Er ein bod wedi gwneud rhai newidiadau, mae llawer yn aros yr un fath. Yn y ddogfen hon, gallwch
ddod o hyd i bopeth sy’n diffinio’r Safon Ansawdd Cyngor; y fframwaith AQS, y meini prawf ansawdd
a’r gofynion sefydliadol. Dyma’r ddogfen AQS derfynol, a gobeithiwn y bydd hi’n adnodd gwerthfawr o
ran gwella ansawdd y gwasanaethau cyngor rydych yn eu darparu i’ch cleientiaid.
Gair sydyn am y Safon Ansawdd Cyngor (AQS). Mae’r AQS gan 650 o sefydliadau annibynnol sy’n
darparu pob math o gyngor cyfreithiol ar les cymdeithasol i’r cyhoedd. Er gwaethaf toriadau diweddar
mewn cyllid, uno cwmnïau a rhesymoli’r sector, mae'r diddordeb mewn ennill yr AQS wedi parhau i
dyfu, tra bod mwy o gyllidwyr yn cydnabod y safon fel arwydd o sicrwydd ansawdd da. Er bod
sefydliadau’n ei chael hi’n anodd ymdopi â diffyg cyllid ac anghenion cynyddol cleientiaid, mae
ansawdd y gwasanaeth yn dal i fod wrth wraidd y broses o roi cyngor. Mae’ch ymrwymiad i roi’r
cyngor gorau posibl i gleientiaid oherwydd y diffyg dewis sydd ar gael iddynt, yn hytrach nag er
gwaethaf hynny, yn allweddol i gyfiawnder cymdeithasol.
Nid oes modd tanbrisio pwysigrwydd AQS: mae’n rhoi sicrwydd i’r cyhoedd ac i gyllidwyr bod y cyngor
a ddarperir i gleientiaid yn debygol o fod yn dda; mae’n darparu’r adnoddau sydd eu hangen ar
ymddiriedolwyr elusennau, pwyllgorau rheoli ac uwch dimau rheoli i lywodraethu’n fwy effeithiol;
mae’n dangos y lefel ragorol o wasanaethau a ddarperir i gleientiaid na fyddai ganddynt ffordd arall o
arfer eu hawliau cyfreithiol. Mae gwasanaethau a reolir yn wael neu gyngor anghywir yn gallu cael
effaith niweidiol iawn ar y cleient, waeth beth oedd bwriadau da darparwr y cyngor.
Rydym yn hynod falch o’r AQS a’r ffordd y mae’n sbarduno gwelliant mewn gwasanaethau cyngor.
Mae’n bwysig bod y safon yn cael ei datblygu a’i sbarduno gan y sector cyngor ei hun, ond ei bod er
hynny’n annibynnol ar bob un o’r rhwydweithiau cyngor cenedlaethol neu unrhyw gyllidwyr cyngor.
Rydym wedi ymrwymo i gynnal yr annibyniaeth hon i sicrhau bod eich gwaith pwysig yn dal i fod yn
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nodwedd o’n cymdeithas sifil. Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda chi wrth i chi roi’r trydydd
fersiwn o’r AQS ar waith yn eich gwasanaeth.

Yr Athro Avrom Sherr
Cadeirydd Pwyllgor Rheoli Prosiect yr AQS
Lindsey Poole
Cyfarwyddwr Advice Services Alliance

4

Cydnabyddiaeth
Hoffai’r Advice Services Alliance ddiolch i’r canlynol am eu cyfraniad at y trydydd fersiwn o’r Safon
Ansawdd Cyngor:
Dawn Draper
Paul Neave
Michael Bell

Rheolwr Ansawdd, Advice Services Alliance
Arweinydd Ansawdd, Llywodraeth Cymru
Ymgynghorydd, MBARC

Rheolir yr AQS ar ran yr Advice Services Alliance gan Bwyllgor Rheoli’r Prosiect, a hoffem ddiolch
iddynt am eu sylwadau a’u cymorth: Yr Athro Avrom Sherr, Clive Tulloch, Ruth Daniel a Cath Poulter.
Mae Amanda Jordan, Liz Morris, Lucie Rainford a'u tîm o aseswyr o Recognising Excellence yn parhau i
ddarparu gwasanaeth asesu ardderchog ac adborth ar yr hyn y maent wedi'i ddysgu gyda deiliaid AQS.
Yn olaf, hoffem ddiolch i’r 650 sefydliad cyngor ledled y wlad sy’n parhau i ddefnyddio a
gwerthfawrogi’r Safon Ansawdd Cyngor fel nod rhagoriaeth wrth roi cyngor. Mae eu gwaith yn
gwneud cyfraniad enfawr at iechyd a llesiant pobl yn eu cymunedau ac at sicrhau cyfiawnder
cymdeithasol.
Noder, rydym wedi ceisio defnyddio'r rhagenw 'eu/nhw' sy'n niwtral o ran rhywedd lle bynnag y bo
modd.
Yr Advice Services Alliance sy’n gyfrifol am unrhyw wallau neu hepgoriadau yn y ddogfen hon, a
gallwch anfon unrhyw sylwadau neu adborth i info@asauk.org.uk.
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1. Gwybodaeth am y Safon Ansawdd Cyngor
Safon ansawdd ar gyfer gwasanaethau cyngor cyfreithiol sy’n gweithredu yn y gyfraith lles
cymdeithasol yw’r Safon Ansawdd Cyngor1. Mae’n cynnwys cyfres o safonau sydd â’r nod o sicrhau
bod gwasanaeth yn cael ei reoli’n dda a bod ganddo ei fecanweithiau rheoli ansawdd ei hun a, thrwy
wneud hynny, mae’n sicrhau ansawdd y gwasanaethau cyngor a gwybodaeth a ddarperir ac yn
hyrwyddo cyfiawnder cymdeithasol. Mae’r safonau ansawdd a’r dulliau asesu a ddefnyddir yn
adlewyrchu’r safonau gofynnol sydd eu hangen i sicrhau bod cleientiaid sydd am gael cyngor yn derbyn
cyngor cywir, cyflawn ac amserol a’u bod yn gallu cael y cyngor hwn gan ddarparwr cyngor sy’n
hygyrch iddynt ac sy’n gallu gweithredu’n annibynnol ac er eu budd nhw.
1.1 Elfennau'r Safon
Mae tair elfen allweddol i’r cynllun hwn:


Gofynion y Fframwaith Ansawdd: manyleb y safonau sicrhau ansawdd wedi’u diffinio gan
gyfres o ofynion sefydliadol;



Yr Asesiad: archwilio sefydliadau’n annibynnol i sicrhau bod y gofynion yn cael eu cynnal a’u
cadw;



Gwelliant parhaus: y defnydd parhaus o’r safon a datblygiad y gwasanaethau cyfreithiol mae
sefydliadau’n eu cynnig i’w cleientiaid, gan gynnwys y gofyniad i gwblhau adolygiad mewnol
blynyddol o gydymffurfiaeth barhaus â'r gofynion sefydliadol.

Mae’r Safon yn rhoi’r disgrifiad gofynnol o weithgareddau y mae’n rhaid i sefydliad eu cyflawni er
mwyn cynnig cyngor o safon i’r cyhoedd. Maent yn angenrheidiol, ond nid ydynt yn ddigon i ddarparu
cyngor o safon uchel. Nid yw meddu ar y Safon yn gwarantu y bydd yr holl gyngor a roddir gan
sefydliad yn berthnasol i’r cleient nac yn amserol neu’n gywir. Rhaid i bob sefydliad sy’n rhoi cyngor
weithio bob dydd i sicrhau bod y Safon yn cael ei chynnal a bod y gwasanaeth a ddarperir i gleientiaid
yn cael ei ddatblygu.
Mae’r Safon Ansawdd Cyngor yn rhoi sicrwydd mewn perthynas ag ansawdd y cyngor trwy sawl
cyfrwng ac, er nad ydynt yn mesur ansawdd yn uniongyrchol, maent yn allweddol i ddarpariaeth
ddibynadwy gwasanaeth o safon. Mae gofynion allweddol yn cynnwys hyfforddi, cefnogi a goruchwylio
pob aelod staff, rheoli gwybodaeth am gleientiaid a ffeiliau achos mewn ffordd briodol a
goruchwyliaeth drylwyr gan reolwyr.
Mae’r Safon wedi’i chynllunio fel ei bod yn berthnasol ledled y sector cyngor, a bydd pob sefydliad sy’n
meddu ar y Safon wedi ystyried sut mae’r gofynion yn berthnasol i’w sefydliad a pha brosesau sydd ar
waith i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â’r gofynion hynny. Mae'n seiliedig ar yr egwyddor y bydd pobl
sy’n gweithio mewn sefydliadau lle mae’r gallu i ddysgu o brofiad a gan eu cleientiaid yn cael ei
werthfawrogi yn datblygu eu hymarfer a’u gwasanaethau hefyd.

1

Gweler yr adran isod a'r rhestr termau am ddiffiniad o gyfraith lles cymdeithasol
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1.2 Y Gyfraith Lles Cymdeithasol
Mae’r Safon Ansawdd Cyngor yn mynd ati i asesu ansawdd cyngor o safbwynt cleient sydd am gael
cyngor yn un o’r meysydd ymarfer cyfreithiol canlynol (yn unol â diffiniad Prifysgol y Gyfraith):




Tai
Cyfraith Lles Cymdeithasol (gan gynnwys dyled, budd-daliadau lles, addysg)
Cyflogaeth






Gofal Cymunedol
Defnyddwyr
Cyfraith Teulu
Cyfraith Gyhoeddus

Gyda’i gilydd, mae’r meysydd cyfreithiol hyn yn cael eu hadnabod fel y gyfraith lles cymdeithasol,
sy'n cael ei defnyddio yma fel yr enw cyfunol ar gyfer yr holl feysydd hyn. Yn y sector dielw, mae
cyngor ar faterion yn ymwneud â’r gyfraith lles cymdeithasol yn cael ei roi’n aml gan gynghorwyr,
cyflogedig neu wirfoddol, nad oes ganddynt gymwysterau cyfreithiol ac efallai nad ydynt yn teimlo
eu bod yn rhoi cyngor “cyfreithiol” gan nad oes ganddynt wybodaeth fanwl am y gyfraith lles
cymdeithasol neu gyfraith achosion, neu am nad ydynt wedi eu hyfforddi yn y meysydd hynny.
Fodd bynnag, mae unrhyw gyngor sy’n ymwneud â dehongli sut mae’r gyfraith yn berthnasol i
broblem neu amgylchiadau penodol cleient yn gyngor cyfreithiol.
Er enghraifft, gall cyngor cyfreithiol gynnwys:






cynghori rhywun ynghylch a yw ei amgylchiadau’n bodloni’r meini prawf ar gyfer dyfarnu
budd-dal nawdd cymdeithasol penodol
cynghori gweithiwr cyflogedig am ei hawl i gyflwyno hawliad yn erbyn ei gyflogwr am
ddiswyddo annheg
cynghori person digartref am ei hawliau mewn perthynas ag ailgartrefu

Mae’n bwysig bod asiantau cynghori a chynghorwyr yn gwybod pan fyddant yn rhoi cyngor, yn
hytrach na gwybodaeth, ac yn sicrhau bod cynghorwyr ar bob lefel yn derbyn hyfforddiant a
goruchwyliaeth briodol yn eu rôl er mwyn sicrhau bod y cyngor a roddir yn gywir ac yn diogelu’r
asiantaeth rhag cael ei herlyn.
Mae rhai gwasanaethau cyngor yn rhoi cyngor ar faterion megis addysg, teulu, defnyddwyr a
chontractau cyffredinol hefyd. Gallai'r gyfraith yn ymwneud â mewnfudo a lloches gael ei hystyried
yn gyfraith lles cymdeithasol hefyd. Mae darpariaeth cyngor mewnfudo yn cael ei rheoleiddio gan yr
OISC a dywed y gyfraith bod rhaid i unrhyw wasanaethau cyngor sy’n darparu cyngor o’r fath fod
wedi eu cofrestru gyda’r OISC. Mae rheoleiddwyr eraill sydd â diddordeb posibl mewn
gwasanaethau a ddarperir yn cynnwys yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol ar gyfer cyngor ariannol o
bob math a rhai agweddau ar gyngor ar arian, a’r Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr ar gyfer
sefydliadau sy’n cyflogi cyfreithiwr fel twrnai.
1.3 Sefydliadau a gwmpesir gan y Safon Ansawdd Cyngor.
Gellir defnyddio’r Safon Ansawdd Cyngor mewn perthynas ag unrhyw wasanaeth cyngor ar y gyfraith
lles cymdeithasol sy’n gweithredu ar lefel gyffredinol a’r rhan fwyaf sy’n gweithio ar lefel gwaith
achos. Yn syml, mae hyn yn golygu unrhyw ganolfannau cyngor annibynnol neu sefydliadau eraill
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sy’n darparu cyngor ar fudd-daliadau, tai a chyflogaeth. Mae’n debygol y bydd y gwasanaethau hyn
yn derbyn cyllid o ffynonellau megis elusennau, awdurdodau lleol neu ffynonellau arian cyhoeddus
eraill sy’n gyfrifol am ddarparu cyngor annibynnol, am ddim neu fforddiadwy i aelodau’r cyhoedd, yn
enwedig y rhai heb lawer o opsiynau ar gyfer cyngor cyfreithiol.
Bydd rhai sefydliadau sydd â dyfarniad yr AQS yn rhoi cyngor cyfreithiol yn unig, gydag eraill yn
darparu pob math o wasanaethau sy’n cynnwys cyngor. Mae gwasanaeth cyngor yn cael ei ddiffinio
fel gwasanaeth sy’n gallu darparu cyngor cyfreithiol cychwynnol sylfaenol i gleient yn y rhan fwyaf o
feysydd cyfreithiol. Ar gyfer sefydliadau sy’n darparu cymorth parhaus a/neu help manylach, gall eu
gwasanaeth gael ei ddiffinio fel gwasanaeth gwaith achos a gellir dyfarnu AQS iddynt ar gyfer y lefel
hon. Bydd gwasanaeth Lefel Cyngor gyda Gwaith Achos yn gallu darparu’r cyngor cychwynnol
sylfaenol, ond mae hefyd yn gallu rhoi help parhaus i gleientiaid gyda’u problem, er enghraifft,
cyfathrebu â thrydydd partïon ar ran y cleient. Gan mai safon sefydliadol a gynlluniwyd i sicrhau bod
sefydliadau cyngor cyfreithiol yn cael eu rheoli’n dda ac yn darparu gofal da i gleientiaid yw’r Safon
Ansawdd Cyngor yn bennaf, mae’r ddau fath o waith yn cael eu cwmpasu gan y Safon, er y disgwylir i
sefydliadau wybod pa lefel mae eu gwasanaethau’n ei gyflawni yn bennaf.
Mae’r adran ar ddefnyddio’r AQS mewn perthynas â gwasanaethau gwahanol yn cynnwys
diffiniadau pellach o Lefel Cyngor a Lefel Cyngor gyda Gwaith Achos.
1.4 Yr Iaith a Ddefnyddir
Mae’r ail fersiwn o’r AQS yn cryfhau’r gofynion ac yn nodi’n glir yr hyn y disgwylir i sefydliadau ei
ddangos er mwyn derbyn dyfarniad AQS. Yn benodol, mae'r safon yn mabwysiadu'r diffiniadau
canlynol:
Rhaid

mae’n rhaid i sefydliadau fodloni’r gofyniad hwn neu ddangos tystiolaeth gadarn o
sut maen nhw’n bodloni’r gofyniad er mwyn derbyn yr AQS. Bydd unrhyw sefydliadau na
allant ddangos y dystiolaeth hon adeg yr ymweliad asesu neu sydd wrthi’n gweithio tuag at
fodloni’r gofyniad yn derbyn ‘camau unioni’ mewn perthynas â’r gofyniad.

Dylai

mae disgwyl i sefydliadau fodloni’r gofyniad hwn neu ddangos tystiolaeth gadarn o
sut maent yn credu y gallent fodloni’r gofyniad er mwyn derbyn dyfarniad AQS. Rhaid i
unrhyw sefydliadau na allant ddangos y dystiolaeth hon ddangos pam na fyddai hyn yn
berthnasol i’w sefydliad neu sut maent yn bwriadu gweithio tuag at fodloni’r gofyniad.
Byddant yn derbyn ‘maes i’w wella’ mewn perthynas â’r gofyniad.
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1.5 Strwythur Gofynion y Fframwaith Ansawdd:
Mae’r Safon Ansawdd Cyngor yn cwmpasu saith maes ansawdd craidd allweddol sydd, gyda’i gilydd,
yn cael eu hadnabod fel y Fframwaith Ansawdd, ac maen nhw wedi’u labelu o A i G. Mae gan bob
maes ansawdd amryw o ofynion ar gyfer y sefydliad i ddangos ei fod yn bodloni’r AQS. Mae pob un o'r
gofynion hyn wedi'u rhifo, a rhaid bodloni pob un er mwyn sicrhau'r AQS.
Mae amlinelliad y fframwaith ansawdd fel a ganlyn:

FFRAMWAITH ANSAWDD
A. MYNEDIAD AT
WASANAETH

Nod y Safon Ansawdd Cyngor yw gwella mynediad at
wasanaethau cyfreithiol a seilio darpariaeth gwasanaethau ar
anghenion a blaenoriaethau lleol.
Dylai aelodau’r Safon Ansawdd Cyngor fod yn ymwybodol o’r
amgylchedd y maen nhw’n gweithio ynddo a datblygu eu
gwasanaethau i ddiwallu anghenion eu cymuned.

B. GWASANAETH DI-DOR

Os na all aelod o’r Safon Ansawdd Cyngor ddarparu’r gwasanaeth
penodol sydd ei angen ar y cleient, rhaid iddo hysbysu’r cleient a’i
gyfeirio at ddarparwr gwasanaethau arall os oes un ar gael.

C. RHEDEG Y SEFYDLIAD

Rhaid bod gan aelodau’r Safon Ansawdd Cyngor strwythurau a
gweithdrefnau ar waith sy’n sicrhau bod y sefydliad a’i
adnoddau’n cael eu rheoli’n effeithiol.

D. RHEOLI POBL

Rhaid i aelodau’r Safon Ansawdd Cyngor sicrhau bod staff yn
meddu ar y sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen i ddiwallu
anghenion y cleientiaid, neu’n eu caffael.

E. RHEDEG Y GWASANAETH

Rhaid bod gan aelodau’r Safon Ansawdd Cyngor brosesau a
gweithdrefnau ar waith sy’n sicrhau gwasanaeth effeithiol ac
effeithlon i’w cleientiaid.

F. DIWALLU ANGHENION
CLEIENTIAID

Mae gan gleientiaid sy’n defnyddio darparwr Safon Ansawdd
Cyngor yr hawl i dderbyn cyngor a gwybodaeth sy’n berthnasol
i’w hanghenion.

G. YMRWYMIAD I
ANSAWDD

Mae pob aelod o’r Safon Ansawdd Cyngor wedi ymrwymo i wella
ansawdd eu gwasanaeth.

Ar hyn o bryd (Mehefin 2016), mae’r Advice Services Alliance yn datblygu modiwlau dewisol ar gyfer
y Safon Ansawdd Cyngor. Byddant yn cael eu hychwanegu fel meysydd ansawdd dewisol. ‘Asesu
Ansawdd trwy Adolygiad gan Gymheiriaid’ fydd y modiwl dewisol cyntaf.
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2. Defnyddio'r Safon Ansawdd Cyngor ar gyfer gwasanaethau gwahanol
Rhaid i ddarparwyr wneud cais am y Safon Ansawdd Cyngor ar y lefel sydd fwyaf addas i’w
gwasanaeth:


Lefel y cyngor a gynigir – gwybodaeth yn unig hyd at waith achos



Categorïau o gyngor – holl feysydd cyfraith lles cymdeithasol gan gynnwys arbenigedd mewn
un maes (er enghraifft, cyngor ar dai neu fewnfudo) a sut y gallant fod yn berthnasol i
grwpiau penodol o gleientiaid



Dull darparu – wyneb yn wyneb i ddulliau electronig a ffôn

2.1 Lefel y Cyngor
Ni chytunwyd ar unrhyw gyfres o feini prawf ar gyfer ystyr 'cyngor cyfreithiol lles cymdeithasol' o'i
gymharu â ‘gwybodaeth’ neu 'waith achos', er bod pob un yn cytuno bod modd darparu cyngor ar
lefelau gwahanol, sy'n gofyn am sgiliau gwahanol a gwahanol lefelau o arbenigedd. Wrth asesu'r
gwasanaeth cyngor, mae'n bwysig sicrhau eglurder ynglŷn â lefel y cyngor sy'n cael ei ddarparu gan y
bydd hyn yn effeithio, er enghraifft, ar ddisgwyliadau'r cleient gan y gwasanaeth, yr hyfforddiant sy'n
ofynnol i staff a'r sylfaen sgiliau a gwybodaeth. Mae diffiniadau gwahanol lefelau o gyngor y Safon
Ansawdd Cyngor yn deillio o’r gwaith traws-sector a gwblhawyd yn ystod Prosiect 'Working Together
for Advice’ 2008-2010. Mae’r diffiniadau’n seiliedig ar gyfuniad o a) dyfnder y cyngor (gwybodaeth
am y gyfraith ac arbenigedd wrth ei defnyddio) sydd ar gael i gleient a b) pwy sy’n gyfrifol am
ddatblygu’r achos.
Ar gyfer asiantaethau cyngor sy'n gweithredu yng Nghymru, bydd Fframwaith Darparwyr
Gwybodaeth a Chyngor Llywodraeth Cymru yn berthnasol, sy'n amlinellu diffiniadau sydd ychydig yn
wahanol i'r hyn a nodir isod. Ar gyfer darparwyr cyngor yng Nghymru, gweler Atodiad II y ddogfen
hon.
Gwasanaeth Gwybodaeth
Mae gwasanaeth gwybodaeth yn darparu’r wybodaeth sydd ei hangen ar gleientiaid fel y gallant
ddeall a gwneud mwy am eu sefyllfa. Mae’n gallu cynnwys gwybodaeth am hawliau, polisïau ac
arferion; ac am wasanaethau ac asiantaethau cenedlaethol a lleol. Y cleient sy’n gyfrifol am gymryd
unrhyw gamau pellach.
Gall gwasanaeth gwybodaeth gynnwys



darparu gwybodaeth gyffredinol – e.e. taflenni neu giosg gwybodaeth mewn derbynfa neu
ardal aros. Mae cleientiaid yn dewis y wybodaeth sydd ei hangen arnynt ac nid yw
derbynnydd neu aelod arall o staff yn darparu unrhyw arweiniad uniongyrchol



cyfeirio – e.e. darparu gwybodaeth ffeithiol am rôl sefydliad arall neu sut i ddod o hyd i’r
sefydliad hwnnw neu gysylltu ag ef.



helpu cleientiaid i ddod o hyd i wybodaeth sy’n berthnasol i’w hymholiad – e.e. darparu
taflenni , cyfeiriadau gwefannau neu fanylion eraill i gleientiaid i’w helpu i gysylltu â
sefydliadau eraill, megis yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP)

Gwasanaeth Cyngor
Mae gwasanaeth cyngor yn cynnwys yr holl weithgareddau a gwmpesir gan y gwasanaeth
gwybodaeth, yn ogystal â:
11



diagnosis o ymholiad y cleient a’r materion cyfreithiol dan sylw



rhoi gwybodaeth ac esbonio opsiynau



nodi camau pellach y gall y cleient eu cymryd



rhywfaint o gymorth: e.e. cysylltu â thrydydd partïon i gael gwybodaeth; llenwi ffurflenni.

Fel arfer, byddai’r gwasanaeth hwn yn dod i ben ar ôl un cyfweliad, er efallai y byddai angen gwneud
rhywfaint o waith dilynol. Byddai'r cleient yn cymryd cyfrifoldeb am unrhyw gamau pellach.
Gall gwasanaeth cyngor gynnwys


diagnosis o broblem gyfreithiol y cleient ac unrhyw faterion cyfreithiol perthnasol.



nodi deddfwriaeth berthnasol a phenderfynu sut mae’n berthnasol i amgylchiadau penodol
cleient, gan nodi goblygiadau a chanlyniadau camau o’r fath a’r sail dros weithredu



darparu gwybodaeth am faterion sy'n berthnasol i'r broblem, gan gynnwys:
o
o

cyngor ar y camau nesaf
nodi erbyn pryd y dylai camau gael eu cymryd er mwyn sicrhau hawliau cleient.



helpu cleient â phroblemau dyled i greu datganiad ariannol a thrafod amserlen ad-dalu. Fodd
bynnag, ar ôl derbyn cyngor, y cleient fyddai’n cymryd unrhyw gamau angenrheidiol.



helpu’r cleient i gwblhau ffurflen hawlio (e.e. i hawlio budd-dal nawdd cymdeithasol) lle
mae’n rhaid i’r cynghorydd ddeall y mater cyfreithiol: (e.e. y meini prawf ar gyfer dyfarnu
budd-dal penodol).



cynghori cleient ar deilyngdod (mae esboniad o’r term “teilyngdod” yn y rhestr termau) ei
achos (neu ddweud wrth gleient nad yw’r cynghorydd wedi asesu’r teilyngdod a chyfeirio’r
cleient at asiantaeth a fydd yn gallu cynghori ar deilyngdod os bydd y cleient yn dymuno
gwneud hynny).



atgyfeirio neu gyfeirio cleient at ffynhonnell cymorth arall, ar ôl asesu natur yr ymholiad a
lefel y cyngor neu’r help sydd ei angen: e.e. mae cleient sydd am gael cyngor ar ôl i
berthynas chwalu yn cael cyngor ar fater budd-daliadau lles ac yn cael ei gyfeirio at
gyfreithiwr i gael help gyda phroblem deuluol.



drafftio, neu helpu cleient i ddrafftio, llythyrau at drydydd partïon. Yn gyffredinol, bydd yr
ohebiaeth yn dod gan y cleient, yn hytrach na gan y darparwr cyngor.



gwneud galwadau ffôn ar ran cleient i ofyn am wybodaeth, i drafod pethau neu i wirio
cynnydd ymholiad. (e.e. os na all cleient wneud y galwadau ei hun). Am resymau ymarferol,
efallai na fydd modd gwneud y galwadau hyn tra bod y cleient yn bresennol. Efallai y bydd
hyn yn golygu y bydd galwadau’n cael eu gwneud ar ôl y sesiwn cyngor ac y gofynnir i’r
cleient wneud apwyntiad pellach i glywed canlyniadau’r alwad.

Cyngor gyda Gwaith Achos (gwasanaeth gwaith achos)
Mae gwasanaeth cyngor gyda gwaith achos yn cynnwys holl elfennau gwasanaeth cyngor a restrwyd
yn flaenorol, yn ogystal â chymryd camau ar ran y cleient i symud yr achos yn ei flaen. Gallai gynnwys
trafod ar ran y cleient gyda thrydydd partïon dros y ffôn, trwy lythyr neu wyneb yn wyneb. Bydd yn
cynnwys y darparwr cyngor yn ysgwyddo cyfrifoldeb dros waith dilynol.
Gall gwasanaeth cyngor gyda gwaith achos gynnwys y darparwr cyngor yn:
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 cymryd camau i gael gwybodaeth fanwl gan drydydd parti er mwyn datrys problem cleient
 herio penderfyniad neu gamau trydydd parti
 gohebu neu drafod gyda thrydydd partïon i ddiogelu hawliau neu fuddiannau cleient. Bydd
hyn yn mynd y tu hwnt i geisiadau syml am wybodaeth

 cyflawni llawer o waith ar fater penodol a/neu dros gyfnod estynedig o amser. Nid oes angen
i hyn gynnwys her i drydydd parti

 unrhyw waith mae’r darparwr cyngor yn ei gyflawni ar ran y cleient – hyd yn oed os bydd y
cleient yn cytuno i gymryd rhai camau ei hun

 cynrychiolaeth mewn llys neu dribiwnlys lle nad oes unrhyw faterion cyfreithiol cymhleth i’w
cyflwyno: e.e. apêl Lwfans Byw i’r Anabl lle mae’r materion yn rhai ffeithiol yn ymwneud â
lefel angen cleient am ofal
2.2 Categorïau o Gyngor a Gynigir
Mae’r categorïau presennol ar gyfer gwaith cyngor (yn enwedig gwaith achos) wedi’u rhannu’n
gategorïau achosion cleient fel a ganlyn:
Seiliedig ar Bwnc

Contract Cyffredinol/Defnyddiwr

Dyled

Cyflogaeth

Iechyd a Gofal Cymuned

Tai

Mewnfudo/Cenedligrwydd

Budd-daliadau Lles

Cydraddoldeb a Gwahaniaethu

Cyfraith Gyhoeddus arall gan gynnwys addysg
 Cyfraith Teulu
Seiliedig ar Gleientiaid
 Gwaith Achos Ceiswyr Lloches a Ffoaduriaid
 Gwaith Achos Anabledd
 Gwaith Achos Pobl Hŷn
 Gwaith Achos Gwahaniaethu ar sail Hil ac Aflonyddu Hiliol
 Gwaith Achos Myfyrwyr
 Gwaith Achos Menywod
 Gwaith Achos Pobl Ifanc
 LGBTI+
Mae diffiniadau manwl o’r categorïau Gwaith Achos unigol wedi’u darparu yn y ffurflen Achos 1
(Atodiad A). Dylai ymgeiswyr am y Safon Ansawdd Cyngor nodi’n glir yn eu ffurflen gais pa un o’r
categorïau hyn sy’n berthnasol i’w sefydliad (os o gwbl).
2.3 Gofynion Ffôn
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Gall sefydliadau sy’n darparu cyngor neu wasanaethau cyfreithiol dros y ffôn fel rhan o’u gwaith ar
Lefel Cyngor neu Lefel Cyngor gyda Gwaith Achos gael eu harchwilio yn erbyn safonau ffôn
ychwanegol er mwyn derbyn y Safon Ansawdd Cyngor gyda ffôn.
Dylai gofynion y lefel ffôn gael eu darllen ochr yn ochr â gofynion y Lefel ‘Cyngor’ neu’r Lefel ‘Cyngor
gyda Gwaith Achos’. Bydd y dystiolaeth ar gyfer rhai agweddau ar y gwasanaeth yn wahanol i’r
dystiolaeth sy’n ofynnol ar gyfer gwasanaethau wyneb yn wyneb.
Mae enghreifftiau o’r gwaith a gwmpesir gan y gofynion ffôn yn cynnwys:




Llinellau cymorth cenedlaethol, rhanbarthol neu leol;
Sefydliadau sy’n cynnig gwasanaethau ffôn ychwanegol i’w gwasanaeth wyneb
yn wyneb;
Sefydliadau sy’n darparu gwasanaeth dros y ffôn yn unig.

Ar hyn o bryd, nid yw’r Safon Ansawdd Cyngor yn cyfeirio’n benodol at gyngor a ddarperir trwy
gyfrwng y rhyngrwyd (trwy e-bost, Skype, cysylltiad fideo ac ati) ac efallai y bydd hyn yn cael ei
ddatblygu yn y dyfodol. Pan fydd sefydliadau’n defnyddio’r cyfryngau hyn, defnyddir y gofynion sydd
fwyaf perthnasol i’r ddarpariaeth.
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3. Dyfarnu'r Safon Ansawdd Cyngor
Bydd sefydliadau sy’n bodloni gofynion y Safon Ansawdd Cyngor ac sydd wedi’u hasesu yn erbyn y
gofynion hynny yn derbyn dyfarniad yr AQS. Mae’r Safon Ansawdd Cyngor yn Nod Ardystio sy’n
eiddo i’r Advice Services Alliance (cais yn yr arfaeth ym mis Mehefin 2016), ac mae sefydliadau’n
derbyn trwydded i ddefnyddio logo’r Safon Ansawdd Cyngor. Mae canllawiau ar wahân wedi’u
cyhoeddi ar ddefnyddio’r logo, a gellir darparu’r logo fel sticer ffenestr ac fel ffeil electronig. Ni all
unrhyw sefydliad ddefnyddio’r logo hyd nes y bydd yr AQS wedi’i dyfarnu. Mae dau lwybr tuag at
ennill dyfarniad: mae'r llwybr cyntaf drwy drefniant trwydded pasbort gyda phroses asesu ansawdd
y sefydliad rhwydwaith ei hun, ac mae'r ail lwybr drwy gais annibynnol am yr AQS.
3.1 AQS Annibynnol
Mae'r cais annibynnol yn cael ei gyflwyno'n uniongyrchol i'r sefydliad asesu a drwyddedir gan yr
Advice Services Alliance i gyflawni’r gwaith hwn. Ar hyn o bryd (Ebrill 2020), Recognising Excellence
yw’r sefydliad hwn, ac mae ei fanylion cyswllt yn yr Atodiadau. Bydd hi’n ofynnol i’r rhai sy’n gwneud
cais am y Safon Ansawdd Cyngor am y tro cyntaf trwy’r llwybr hwn gwblhau adolygiad bwrdd gwaith
untro cyn yr asesiad cyntaf ar y safle. Bydd hyn yn sicrhau bod y sefydliad yn ‘barod i gael ei asesu’ ac
nad yw amser gwerthfawr yn cael ei wastraffu ar faterion y gellid mynd i’r afael â nhw’n rhwydd.
Dyfernir yr AQS am gyfnod o ddwy flynedd (24 mis) ac, ar ddiwedd y cyfnod hwn, bydd y Safon
Ansawdd Cyngor (ynghyd â’r drwydded i ddefnyddio’r logo) yn dod i ben oni bai bod ymweliad asesu
arall wedi’i gynnal gyda’r nod o adnewyddu’r dyfarniad. Mae mwy o fanylion am y broses
adnewyddu ar gael yn y ffurflen gais.
Bydd yr ymweliad asesu (naill ai asesiad cychwynnol neu asesiad adolygu) yn arwain at yr asesydd yn
gwneud un o’r argymhellion canlynol:




Cydymffurfiaeth lawn â’r Safon Ansawdd Cyngor
Cydymffurfiaeth lawn yn amodol ar dystiolaeth bod camau unioni’n cael eu cymryd
Dim cydymffurfiaeth â’r Safon Ansawdd Cyngor

Mae pob adroddiad asesu’n cael ei gadarnhau gan yr Advice Services Alliance, ac yna dyfernir y
Safon Ansawdd Cyngor.
Gall sefydliad dynnu’n ôl o’r Safon Ansawdd Cyngor ar unrhyw adeg. O dan amgylchiadau eithriadol,
gall yr Advice Services Alliance wahodd sefydliad i dynnu’n ôl ac, os yw hyn wedi digwydd oherwydd
materion hynod ddifrifol, gall y Safon Ansawdd cyngor gael ei thynnu’n ôl. Mae achosion o’r fath yn
brin ac yn eithafol, a phe bai'r Advice Services Alliance yn ystyried cymryd y camau hyn, bydd deiliad
y safon yn derbyn hysbysiad llawn.
Gall sefydliadau nad ydynt yn cytuno â phenderfyniad Asesydd gyflwyno apêl i’r Advice Services
Alliance; mae’r manylion cyswllt ar gael yn yr atodiadau.
3.2 Y Cysylltiad â Fframweithiau Ansawdd eraill
Mae’r AQS yn gysylltiedig â fframweithiau ansawdd eraill yn y sector cyngor cyfreithiol ar les
cymdeithasol mewn dwy ffordd:
Trefniadau trwydded
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Mae rhai rhwydweithiau’n gweithredu eu prosesau sicrhau ansawdd eu hunain. Ar gais, gall y
prosesau sicrhau ansawdd hyn gael eu trwyddedu gan yr Advice Services Alliance fel rhai sydd cystal
â’r Safon Ansawdd Cyngor, felly mae’r rhwydwaith yn cael caniatâd i ddyfarnu’r AQS ar ein rhan.
Dywedir bod gan sefydliadau cyngor o’r fath ‘basbort’ i’r Safon Ansawdd Cyngor. Bydd sefydliadau
sy’n derbyn yr AQS trwy’r llwybr hwn yn cael yr un manteision â sefydliadau eraill sy’n meddu ar yr
AQS cyn belled â’u bod yn parhau i fodloni gofynion eu proses sicrhau ansawdd eu hunain. Dim ond
sefydliadau rhwydwaith sydd wedi’u trwyddedu gan yr Advice Services Alliance i gyflawni’r gwaith
hwn fydd yn gallu asesu sefydliadau â phasbort. Ym mis Ebrill 2020, mae tri threfniant o'r fath ar
waith:




Age UK
Cyngor ar Bopeth
Sefydliadau (cyngor yn unig)

Croesewir ceisiadau gan rwydweithiau eraill sydd am i’w prosesau sicrhau ansawdd gael eu
trwyddedu ar gyfer statws pasbort.
Safonau Sicrhau Ansawdd Eraill
Mae mwy nag un AQS ar gael i sefydliadau cyngor gwirfoddol. Mae'r safonau a ddefnyddir yn
gyffredin gan wasanaethau cyngor yn cynnwys Trusted Charity, Matrix, Specialist Quality Mark a
Buddsoddwyr mewn Pobl. Mae pob marc safon ychydig yn wahanol, a dylai gwasanaethau cyngor
ystyried yn ofalus pa farc fyddai'n addas i'w sefydliad cyn cofrestru amdano. Mae'r ASA yn cyfarfod â
pherchnogion safonau eraill, ac mae'n awyddus i drafod dulliau o leihau'r baich asesu ar sefydliadau
sy'n dymuno cael mwy nag un safon. Megis dechrau y mae'r trafodaethau hyn, a bydd deiliaid AQS
yn cael eu hysbysu am unrhyw gynnydd.
Trefniadau achredu
Mae rhai cyllidwyr cyngor cyfreithiol ar les cymdeithasol wedi datblygu eu fframweithiau eu hunain
ar gyfer asesu ansawdd gwasanaethau y maent yn eu hariannu a/neu lle maent am sbarduno
ansawdd a gwelliannau. O dan yr amgylchiadau hyn, bydd yr ariannwr yn asesu safonau eraill sy’n
eiddo i eraill ond sy'n cael eu defnyddio yn y sector perthnasol ac yn achredu'r safonau yn erbyn ei
fframwaith ansawdd ei hun. Lle caniateir achrediad o’r fath, mae sefydliadau ar eu hennill nid yn
unig trwy fodloni gofynion y Safon Ansawdd Cyngor, ond trwy fodloni gofynion yr ariannwr hefyd.
Ni fydd pob gwasanaeth cyngor sy'n gwneud cais am y Safon Ansawdd Cyngor yn dod o dan y
trefniadau achredu hyn, ac os nad ydych yn siŵr dylech holi'ch asesydd.
Mae dau fframwaith o'r fath ar gyfer achredu'r Safon Ansawdd Cyngor:
1. Y Gwasanaeth Arian a Phensiynau (y Gwasanaeth Cynghori Ariannol gynt)
2. Fframwaith Ansawdd Cyngor a Gwybodaeth Llywodraeth Cymru (Mae fersiwn Gymraeg o'r
ddogfen hon a/neu asesydd sy'n siarad Cymraeg ar gael ar gais)
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3. SAFONAU FFRAMWAITH ANSAWDD YR AQS AC ATODIADAU
4.1 Gofynion y Fframwaith Ansawdd

MAES FFRAMWAITH A: MYNEDIAD AT WASANAETH
Nodau'r Safon Ansawdd Cyngor yw gwella mynediad at wasanaethau cyngor annibynnol a seilio
darpariaeth gwasanaethau ar anghenion a blaenoriaethau a nodir. Dylai deiliaid y Safon Ansawdd
Cyngor fod yn ymwybodol o’r amgylchedd y maent yn gweithredu ynddo a datblygu eu
gwasanaethau i ddiwallu anghenion eu cymunedau a grwpiau cleientiaid targed.
A1. Rhaid i'r gwasanaeth fod yn briodol ar gyfer anghenion y grwpiau cleientiaid lleol/targed.
Diben

Dylai’r darparwr gwasanaethau wybod am broblemau ac anghenion gwybodaeth
aelodau’r grwpiau cleientiaid targed neu leol, a dylai gynllunio gwasanaethau i
ddiwallu anghenion a nodwyd.
Tystiolaeth
Rhaid bod gennych strategaeth ysgrifenedig sy’n amlinellu
A.1.1
amcanion allweddol neu werthoedd ac egwyddorion craidd y
darparwr gwasanaethau, a beth mae’r darparwr
gwasanaethau’n ceisio ei gyflawni.
Rhaid i'r strategaeth fod yn seiliedig ar asesiad o anghenion
sy'n berthnasol i boblogaeth darged y gwasanaethau, gan
nodi'r math a'r lefel o wasanaethau a ddarperir a'u meysydd
pwnc, a sut y maent yn berthnasol i anghenion y grŵp
cleientiaid. Hefyd, dylai ddarparu gwybodaeth am y sgiliau a’r
adnoddau sydd eu hangen i roi'r strategaeth ar waith.
Tystiolaeth
Rhaid bod gennych gynllun busnes ar gyfer y flwyddyn
A1.2
bresennol ac amlinelliad ar gyfer y ddwy flynedd i ddod.
Tystiolaeth
Rhaid ichi gael proses adolygu ar gyfer y strategaeth a'r cynllun.
A.1.3

CANLLAW AR GYFER MAES FFRAMWAITH A: MYNEDIAD AT WASANAETH
Nodau'r Safon Ansawdd Cyngor yw gwella mynediad at wasanaethau cyngor annibynnol a seilio
darpariaeth gwasanaethau ar anghenion a blaenoriaethau a nodir. Dylai deiliaid y Safon Ansawdd
Cyngor fod yn ymwybodol o’r amgylchedd y maent yn gweithredu ynddo a datblygu eu
gwasanaethau i ddiwallu anghenion eu cymunedau a grwpiau cleientiaid targed.
A1. Rhaid i'r gwasanaeth fod yn briodol ar gyfer anghenion y grwpiau cleientiaid lleol/targed.
Cynllunio yw un o gonglfeini darpariaeth gwasanaeth effeithiol a dylai gynnwys dwy ddogfen
allweddol: dogfen strategaeth sy’n disgrifio cyfeiriad hirdymor y sefydliad (mae 2-3 blynedd yn
amserlen resymol) a chynllun busnes blynyddol sy’n disgrifio sut byddwch yn darparu’r strategaeth
honno yn y flwyddyn bresennol.
Dylai’ch strategaeth fod yn gyfredol a pherthnasol, a dylai staff ar bob lefel o’r sefydliad allu ei
deall yn rhwydd. Dylai fod yn berthnasol i’r amcanion a gytunwyd ar gyfer y sefydliad unigol ac
ystyried anghenion y gymuned leol/darged o safbwynt sut mae’n defnyddio'r gwasanaeth yn ei
ystyr ehangaf.
Mynegiant o strategaeth gwasanaeth eich sefydliad yw’ch cynllun yn ei hanfod, felly dylai gynnwys
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datganiadau penodol o fwriad. Dylai'ch cynllun fynd i'r afael â'r canlynol:












Proffil ac anghenion y gymuned a’r grwpiau cleientiaid i’w gwasanaethu (h.y. cynlluniau cyngor
lleol)
Nodau ac amcanion eich gwasanaeth.
Prif fathau o ddarpariaeth e.e. prif feysydd gwaith ac oriau agor.
Gwelliannau arfaethedig a gwasanaethau newydd.
Cynllun marchnata neu hyrwyddo sy’n targedu darpar ddefnyddwyr gwasanaethau a
sefydliadau perthnasol gyda gwybodaeth allweddol.
Dulliau o ddarparu gwasanaethau e.e. gwasanaethau allgymorth, ffôn neu fynediad ar-lein.
Amlinelliad o’r adnoddau sydd ar gael i gefnogi darpariaeth, gan gynnwys pobl, eiddo,
hyfforddiant, cymorth gweinyddol a thechnoleg gwybodaeth
Strategaeth ariannu sy’n nodi cyfleoedd i ehangu trwy ffynonellau cyllid newydd
Asesiad risg (gweler C.2.3)
Ystyried materion yn ymwneud â mynediad, gan gynnwys mynediad ffisegol, Deddf
Cydraddoldeb 2010 a pholisïau iaith (gweler canllawiau ychwanegol ar gyfer gwasanaeth yng
Nghymru)
Y dulliau a ddefnyddir i gael adborth gan ddefnyddwyr gwasanaethau er mwyn datblygu’r
sefydliad.

Dylai’ch strategaeth gael ei hadolygu bob blwyddyn o leiaf ar sail newidiadau i gyfansoddiad ac
anghenion y gymuned leol neu darged a newidiadau i’r adnoddau sydd ar gael. Rhaid adolygu eich
cynllun blynyddol bob chwarter. Os oes modd, dylai adolygiadau fod yn seiliedig ar dystiolaeth i
werthuso perfformiad yn erbyn amcanion ac ar adborth gan ddefnyddwyr gwasanaethau.
Dylai’ch sefydliad adolygu ei gynlluniau i’r dyfodol ar gyfer gwaith ochr yn ochr ag unrhyw
gynlluniau a blaenoriaethau lleol neu genedlaethol perthnasol sy’n nodi anghenion grwpiau
cleientiaid penodol neu sy’n gysylltiedig â darparu cyngor a gwasanaethau cyfreithiol. Mae'r
strategaethau allanol hyn yn hollbwysig i ddatblygiad a chyfleoedd sefydliadol. Mae derbyn y
wybodaeth ddiweddaraf am yr amgylchedd strategol ehangach yn debygol o ddarparu rhybudd
cynnar am newidiadau mewn blaenoriaethau lleol a chenedlaethol sy'n gallu effeithio ar gleientiaid
neu ddefnyddwyr gwasanaethau neu ar ddarparu gwasanaethau cyfreithiol.
Adnoddau:
Datblygu Strategaeth Cyngor Lleol:
www.adviceservicestransition.org.uk/resources/toolkits/local-advice-strategy-development/
Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru:
www.wcva.org.uk/funding/advice/planning/business-planning
National Association for Voluntary Community Action:
www.navca.org.uk/resources
Amcanion CAMPUS Wikipedia:
en.wikipedia.org/wiki/SMART_criteria
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MAES FFRAMWAITH A: MYNEDIAD AT WASANAETH
Nodau'r Safon Ansawdd Cyngor yw gwella mynediad at wasanaethau cyngor annibynnol a seilio
darpariaeth gwasanaethau ar anghenion a blaenoriaethau a nodir. Dylai deiliaid y Safon Ansawdd
Cyngor fod yn ymwybodol o’r amgylchedd y maent yn gweithredu ynddo a datblygu eu
gwasanaethau i ddiwallu anghenion eu cymunedau a grwpiau cleientiaid targed.
A2. Dylai'r gymuned fod yn ymwybodol o'r gwasanaeth sy'n cael ei gynnig.
Diben
Er mwyn i’r gwasanaeth fod o werth, bydd angen i aelodau’r gymuned wybod pa
wasanaethau sydd ar gael yn lleol.
Tystiolaeth
Rhaid i chi roi cyhoeddusrwydd i fanylion eich gwasanaethau a
A.2.1
sicrhau bod hyn yn cael ei gyfathrebu’n glir i ddarparwyr
gwasanaethau lleol perthnasol, i gyllidwyr ac i’r cyhoedd.
Dylech ofyn am eu hadborth ar eich gwasanaeth.
Tystiolaeth
A.2.2

Tystiolaeth
A.2.3

Rhaid i chi sicrhau bod darparwyr gwasanaethau lleol yn
ymwybodol o’r gwasanaethau rydych chi’n eu cynnig trwy
fonitro’n rheolaidd atgyfeiriadau sy'n cael eu gwneud i’ch
sefydliad a thrwy adolygu’ch rhwydwaith atgyfeirio.
Ar ôl yr ardystiad, gallwch ddangos logo’r Safon Ansawdd
Cyngor yn unol â'r canllawiau.

CANLLAW AR GYFER MAES FFRAMWAITH A: MYNEDIAD AT WASANAETH
Nodau'r Safon Ansawdd Cyngor yw gwella mynediad at wasanaethau cyngor annibynnol a seilio
darpariaeth gwasanaethau ar anghenion a blaenoriaethau a nodir. Dylai deiliaid y Safon Ansawdd
Cyngor fod yn ymwybodol o’r amgylchedd y maent yn gweithredu ynddo a datblygu eu
gwasanaethau i ddiwallu anghenion eu cymunedau a grwpiau cleientiaid targed.
A2. Dylai'r gymuned fod yn ymwybodol o'r gwasanaeth sy'n cael ei gynnig.
Er mwyn i’r gwasanaeth fod o werth, bydd angen i aelodau’r gymuned wybod pa wasanaethau
sydd ar gael yn lleol, felly bydd angen i chi hyrwyddo’ch gwasanaeth. Dylech gael adborth i weld a
yw’r gwaith hyrwyddo hwn wedi bod yn llwyddiannus.
Dylai gwybodaeth am eich dull o hyrwyddo a marchnata’ch gwasanaeth i aelodau’r gymuned a
darparwyr gwasanaethau lleol perthnasol fod wedi’i chynnwys yn eich strategaeth.
Dylai fod gennych wefan sy’n cael ei diweddaru’n rheolaidd ac, os ydych chi’n darparu
gwybodaeth am eich gwasanaethau i wefannau pobl eraill, dylai’r wybodaeth honno gael ei
diweddaru’n rheolaidd hefyd.
Efallai y gall sefydliadau seilwaith lleol (megis gwasanaethau gwirfoddol cymunedol) eich helpu chi
i hyrwyddo’ch gwasanaethau i amrywiaeth eang o sefydliadau cymunedol a sefydliadau'r sector
gwirfoddol. Gall y dolenni canlynol eich helpu i nodi LIOs, rhwydweithiau cyngor, canolfannau
cyngor annibynnol a gweithwyr cyngor yn eich ardal.
Adnoddau
 AdviceUK:
www.adviceuk.org.uk


Cyngor ar Bopeth:
https://www.citizensadvice.org.uk/cymraeg/
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Rhwydwaith Canolfannau'r Gyfraith:
www.lawcentres.org.uk



National Association for Voluntary Community Action (NAVCA):
www.navca.org.uk



National Association of Welfare Rights Advisers (NAWRA):
www.nawra.org.uk



Cyngor Cenedlaethol Mudiadau Gwirfoddol (NCVO):
www.ncvo.org.uk



Northern Ireland Council for Voluntary Action (NICVA):
www.nicva.org



Scottish Council for Voluntary Organisations (SCVO)
www.scvo.org.uk



CGGC
https://wcva.cymru/cy/hafan/



Youth Access
www.youthaccess.org.uk

Dylech fynd ati’n rheolaidd i adolygu proffil atgyfeiriadau gan ddarparwyr gwasanaethau lleol a
sefydliadau yn eich rhwydwaith atgyfeirio. Bydd hyn yn eich galluogi i nodi tueddiadau o ran
niferoedd a natur atgyfeiriadau, cymryd camau i fynd i’r afael ag unrhyw fylchau yn eich
rhwydwaith atgyfeirio a chodi ymwybyddiaeth o’ch gwasanaeth i sefydliadau sy’n gallu’ch helpu i
gyrraedd y gymuned, yn enwedig grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol a grwpiau anodd eu
cyrraedd.
I weld y canllawiau ar ddefnyddio logo’r AQS, ewch i wefan yr AQS neu cysylltwch â’r Advice
Services Alliance.
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MAES FFRAMWAITH A: MYNEDIAD AT WASANAETH
Nodau'r Safon Ansawdd Cyngor yw gwella mynediad at wasanaethau cyngor annibynnol a seilio
darpariaeth gwasanaethau ar anghenion a blaenoriaethau a nodir. Dylai deiliaid y Safon Ansawdd
Cyngor fod yn ymwybodol o’r amgylchedd y maent yn gweithredu ynddo a datblygu eu
gwasanaethau i ddiwallu anghenion eu cymunedau a grwpiau cleientiaid targed.
A3. Rhaid i sefydliadau ymrwymo i ddarparu mynediad cyfartal at gyngor a gwasanaethau
cyfreithiol i bob cleient
Diben
Mae deddfwriaeth ac arferion da yn dweud y dylai gwasanaethau gael eu darparu
heb wahaniaethu, wrth ddarparu gwasanaethau ac wrth gynllunio gwasanaethau.
Tystiolaeth
Rhaid bod gennych bolisi cydraddoldeb ac amrywiaeth ar waith
A.3.1
yn effeithiol sy’n atal gwahaniaethu wrth ddewis ac ymdrin â
chleientiaid yn y grwpiau targed.
Tystiolaeth
Os yw egwyddorion, siarteri neu gyfyngiadau ariannol
A.3.2
sefydliadau ond yn caniatáu i’r gwasanaeth neu’r
gwasanaethau gael eu cynnig i grwpiau cleientiaid penodol,
rhaid nodi hyn yn eich gweithdrefnau atgyfeirio.

MAES FFRAMWAITH A: MYNEDIAD AT WASANAETH
Nodau'r Safon Ansawdd Cyngor yw gwella mynediad at wasanaethau cyngor annibynnol a seilio
darpariaeth gwasanaethau ar anghenion a blaenoriaethau a nodir. Dylai deiliaid y Safon Ansawdd
Cyngor fod yn ymwybodol o’r amgylchedd y maent yn gweithredu ynddo a datblygu eu
gwasanaethau i ddiwallu anghenion eu cymunedau a grwpiau cleientiaid targed.
A3. Rhaid i sefydliadau ymrwymo i ddarparu mynediad cyfartal at gyngor a gwasanaethau
cyfreithiol i bob cleient
Mae gwasanaethau cyngor da yn dangos ymrwymiad i gyfiawnder cymdeithasol. Er mwyn asesu a
yw’ch sefydliad yn cyrraedd pob rhan o’ch cymuned darged, bydd angen i chi ddeall y gymuned
honno a phwy rydych chi am eu gwasanaethu. Bydd monitro yn erbyn y proffil hwn yn galluogi
darparwyr gwasanaethau i nodi meysydd lle nad yw’r ddarpariaeth neu’r mynediad yn gyfartal.
Mae bod yn effro i ragfarn yn cyfrannu at ddarpariaeth gwasanaethau mewn modd sensitif.
Dylech sicrhau bod eich Polisi Cydraddoldeb yn cydymffurfio â darpariaethau Deddf Cydraddoldeb
2010 (www.gov.uk/guidance/Equality-Act-2010-guidance). Daeth y Ddeddf i rym ym mis Hydref
2010, gan ddarparu un fframwaith cyfreithiol modern gyda chyfraith syml a chlir er mwyn mynd i’r
afael ag anfantais a gwahaniaethu yn fwy effeithiol (gweler D.1).
Mae yna ofynion ar gyfer gwasanaethau a ddarperir yng Nghymru o dan Swyddfa Comisiynydd y
Gymraeg.
Adnoddau:
Delivering Equality and Diversity Advisory Booklet - ACAS:
www.acas.org.uk/index.aspx?articleid=2566
Canllawiau ar y Ddeddf Cydraddoldeb – Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol:
https://www.equalityhumanrights.com/cy/advice-and-guidance/canllawiau-ar-y-ddeddfcydraddoldeb
Templed ar gyfer Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth – Prosiect PIFA:
www.grcc.org.uk/downloads/resources/Templates
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MAES FFRAMWAITH B: GWASANAETH DI-DOR
Os na all deiliad y Safon Ansawdd Cyngor ddarparu’r gwasanaeth penodol sydd ei angen ar y cleient,
rhaid iddo hysbysu’r cleient a’i gyfeirio at ddarparwr gwasanaethau arall, os oes un ar gael.
B1. Dylai cleientiaid dderbyn gwasanaeth di-dor o ffynhonnell briodol, naill ai trwy gyfeirio neu
atgyfeirio.
Diben

Er mwyn i unigolion dderbyn y cyngor iawn ar y cyfle cyntaf posibl, mae’n bwysig
bod gwybodaeth ar gael am y detholiad o wasanaethau a sut i'w defnyddio
Tystiolaeth B1 .1

Rhaid i chi ddisgrifio’n glir y gwasanaeth y gallwch ei ddarparu a
nodi’n glir unrhyw wrthdaro buddiannau posibl.

Tystiolaeth
B1.2

Pan gynigir apwyntiadau, rhaid i chi gofnodi presenoldeb y
cleient a defnyddio gwybodaeth am absenoldeb er mwyn
gwella’r gwasanaeth

Tystiolaeth
B1.3

Rhaid bod gennych weithdrefn glir ar waith ar gyfer cyfeirio ac
atgyfeirio, a rhaid i staff allu dangos sut maent yn nodi pryd i
gyfeirio neu atgyfeirio.

Tystiolaeth
B1.4

Rhaid bod gennych fynediad at gyfeiriadur o ddarparwyr
gwasanaethau amgen sy’n cael ei ddiweddaru’n rheolaidd, sy’n
hygyrch i bob aelod staff ac sy’n cael ei ddefnyddio i gefnogi
cyfeirio ac atgyfeirio effeithiol.

Tystiolaeth
B1.5

Rhaid i chi gadw cofnodion o atgyfeiriadau, gan gynnwys
cofnodion o bob achos lle na lwyddwyd i ddod o hyd i ddarparwr
gwasanaethau addas, ac adolygu’r rhain bob blwyddyn o leiaf.

Tystiolaeth
B1.6

Ar gyfer cyfeirio, rhaid i’ch gweithdrefn gadarnhau y byddwch yn
cyfeirio unrhyw unigolyn nad yw’ch sefydliad yn gallu ei helpu.

Tystiolaeth
B1.7

Ar gyfer atgyfeiriadau, rhaid i’ch gweithdrefn gynnwys y camau
ymarferol i’w cymryd i nodi darparwyr gwasanaethau priodol,
gan roi’r ystyriaeth gyntaf i sefydliadau sy’n meddu ar ddyfarniad
yr AQS.

Tystiolaeth
B1.8

Wrth gyfeirio neu wneud atgyfeiriad i ddarparwr gwasanaethau
arall, rhaid i chi sicrhau bod y cleient yn cael gwybod beth fydd
eich sefydliad yn ei wneud a pha wasanaeth y gall ei ddisgwyl gan
y darparwr gwasanaethau arall.

Tystiolaeth
B1.9

Rhaid i chi sicrhau bod unrhyw drafodaeth gyda chleientiaid
ynglŷn â goblygiadau cost eu cyfeirio neu eu hatgyfeirio i rywle
arall wedi’i nodi’n glir yn ffeil y cleient.

Tystiolaeth
B1.10

Yn amodol ar ganiatâd y cleient, dylai gwybodaeth am gyngor
neu gymorth a roddwyd eisoes (ac unrhyw ddogfennau
perthnasol) gael ei hanfon ymlaen at y darparwr gwasanaethau
arall.

CANLLAW AR GYFER MAES FFRAMWAITH B: GWASANAETH DI-DOR
Os na all deiliad y Safon Ansawdd Cyngor ddarparu’r gwasanaeth penodol sydd ei angen
22

ar y cleient, rhaid iddo hysbysu’r cleient a’i gyfeirio at ddarparwr gwasanaethau arall, os
oes un ar gael.
B1. Dylai cleientiaid dderbyn gwasanaeth di-dor o ffynhonnell briodol, naill ai trwy
gyfeirio neu atgyfeirio.
Mae’r broses gyfeirio ac atgyfeirio’n hollbwysig er mwyn cynnal gwasanaeth di-dor o ddarparwyr
cyngor annibynnol yn y gymuned, sy’n esbonio pwysigrwydd gweithredu system cyfeirio ac
atgyfeirio gadarn. Dylai fod gennych chi weithdrefn glir a ddylai gynnwys arweiniad ynghylch pryd y
disgwylir i’ch cynghorwyr, eich gweithwyr achosion neu aelodau staff priodol eraill gyfeirio
unigolyn at ddarparwr gwasanaethau arall, ac o dan ba amgylchiadau y gall atgyfeiriad fod yn fwy
priodol.
Mae’r angen i gyfeirio neu atgyfeirio yn gallu codi naill ai pan fydd yn glir na allwch ddarparu’r
gwasanaeth sydd ei angen ar y cleient (er enghraifft, ei fod y tu hwnt i’ch lefel arbenigedd, bod
angen gwybodaeth arbenigol neu fod gwrthdaro buddiannau posibl) neu os oes darparwr arall ar
gael a allai fodloni gofynion y cleient yn fwy effeithiol.
Er nad yw’n ofynnol i chi benderfynu pa ddarparwr arall y dylent ei weld, na chynnig cymorth i
wneud trefniadau ar eu rhan, mae’n debygol y byddwch chi’n credu ei bod yn briodol gwneud
hynny mewn rhai amgylchiadau. Dylech o leiaf gynnig tywys cleientiaid trwy’r rhestr o sefydliadau
rydych chi wedi’i chynhyrchu yn ôl maes cyngor a darparu’ch argymhelliad eich hun.
Os nodir mwy nag un darparwr priodol, dylech roi blaenoriaeth i sefydliadau sy’n meddu ar yr AQS
fel arwydd o gyngor o safon uchel (gweler F.4). Hefyd, gallwch ddarparu cyfeiriad gwefan
cyfeiriadur AQS a chyfeiriaduron perthnasol eraill fel MAS Debt Locator Tool
(www.moneyadviceservice.org.uk/en/Tools/debt-advice-locator).
Os oes gennych arferion atgyfeirio da, fel arfer byddwch yn nodi’r angen am atgyfeiriad ac yn
gwneud atgyfeiriad cyn i chi gyrraedd sefyllfa lle na allwch chi gynnig rhagor o gymorth. Yn achos
atgyfeiriadau (yn wahanol i gyfeirio), disgwylir i chi wneud trefniadau i’r cleient weld rhywun o’r
sefydliad newydd.
Dylai cynghorwyr ystyried materion megis cost, hygyrchedd, cwmpas daearyddol a rhwystrau iaith
wrth wneud argymhellion i gleientiaid ynglŷn â darparwyr gwasanaethau eraill.
Mae’n bwysig bod eich sefydliad yn gweithredu’r mecanwaith atgyfeirio a chyfeirio’n gywir ac yn
gallu nodi os yw cynghorydd wedi cyrraedd terfyn ei brofiad, ei wybodaeth neu ei gymhwysedd.
Gallwch atgyfeirio neu gyfeirio at gynghorydd mwy profiadol yn eich sefydliad cyn cyfeirio neu
atgyfeirio’n allanol. Mae’r gallu i ddeall cymhwysedd cynghorydd unigol yn sgil allweddol i’r
goruchwylydd. Bydd proses asesu’r AQS yn edrych yn ofalus am dystiolaeth bod yr adeg atgyfeirio
neu gyfeirio wedi’i hystyried yn briodol.
Dylai cofnodion ar gyfer pob atgyfeiriad nodi'r canlynol:





y cleient neu'r achos
pwy wnaeth yr atgyfeiriad
y math o angen sydd gan y cleient
at bwy'r atgyfeiriwyd y cleient
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dyddiadau allweddol

Pan fyddwch wedi atgyfeirio cleient at wasanaeth nad yw’n meddu ar yr AQS neu safon ansawdd
gydnabyddedig arall, dylech ddarparu cyfiawnhad rhesymol yn y cofnod o’r atgyfeiriad (e.e. yn
ymwneud â chwmpas y math o angen sydd gan y cleient, cwmpas yr achos neu derfynau
cymhwysedd y cynghorydd).
Dylid gwneud cofnod bob tro na lwyddwyd i ddod o hyd i ddarparwr gwasanaethau addas pan oedd
yr angen am atgyfeiriad wedi’i nodi, a dylai’r cofnodion hyn gynnwys y maes pwnc a beth a wnaed
(os o gwbl) i symud achos y cleient ymlaen.
Dylai’r rhestr o ddarparwyr rydych chi’n atgyfeirio neu’n cyfeirio atynt gynnwys gwybodaeth gywir
am y sefydliadau. Bydd rhaid i chi ddangos eich bod yn gallu cael gafael ar fanylion cyfredol unrhyw
ddarparwyr gwasanaethau a ddefnyddir nad ydynt yng Nghyfeiriadur yr AQS, gan gynnwys rhifau
ffôn, y mathau o wasanaeth a gynigir, amseroedd agor, gwybodaeth am ffioedd, ieithoedd a gynigir
a mynediad ar gyfer pobl anabl.
Adnoddau


Key steps to effective signposting and referral – AdviceUK:
asauk.org.uk/archive/working-together-for-advice/partnerships/referral-networks



Gellir dod o hyd i enghraifft o bolisi atgyfeirio a chyfeirio ar www.askpip.org



UK Advice Finder - AdviceUK: www.advicefinder.org.uk



Local Advise for London: www.advicelocal.org.uk



Safon Ansawdd Cyngor www.advicequalitystandard.org.uk/?s=&post_type=agencies
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MAES FFRAMWAITH A: GWASANAETH DI-DOR
Os na all deiliad y Safon Ansawdd Cyngor ddarparu’r gwasanaeth penodol sydd ei angen ar y
cleient, rhaid iddo hysbysu’r cleient a’i gyfeirio at ddarparwr gwasanaethau arall, os oes un ar gael.
B2. Dylai darparwyr gwasanaethau sefydlu a rheoli rhwydwaith atgyfeirio effeithiol o ddarparwyr
gwasanaethau.
Diben
Mae’n bwysig monitro’r defnydd o’ch gwasanaeth gan y bydd hyn yn helpu i wneud
gwelliannau a newidiadau ac i gael gwybodaeth am yr angen am wahanol fathau o
wasanaeth.
Tystiolaeth
Rhaid bod gennych system o gofnodi adborth ar y gwasanaethau
B.2.1
a ddarperir gan y sefydliadau y mae cleientiaid wedi’u hatgyfeirio
iddynt.
Tystiolaeth
B.2.2

Dylech fonitro atgyfeiriadau i mewn ac allan yn rheolaidd, gan
gynnwys presenoldeb/absenoldeb cleientiaid, er mwyn sicrhau
bod adnoddau’n cael eu defnyddio’n effeithiol

CANLLAW AR GYFER MAES FFRAMWAITH B: GWASANAETH DI-DOR
Os na all deiliad y Safon Ansawdd Cyngor ddarparu’r gwasanaeth penodol sydd ei angen
ar y cleient, rhaid iddo hysbysu’r cleient a’i gyfeirio at ddarparwr gwasanaethau arall, os
oes un ar gael.
B2. Dylai darparwyr gwasanaethau sefydlu a rheoli rhwydwaith atgyfeirio effeithiol o ddarparwyr
gwasanaethau.
Dylai fod gennych weithdrefn ar gyfer cofnodi adborth (gan gleientiaid ac o ffynonellau eraill) ar y
gwasanaethau a ddarperir gan sefydliadau atgyfeirio allanol. Dylech o leiaf wahodd cleientiaid i
ddychwelyd i’ch gwasanaeth os bydd unrhyw broblemau, a dylai fod gennych fecanwaith ar gyfer
cofnodi eu hadborth.
Argymhellir hefyd y dylech gynnal ymarferion monitro rheolaidd ar ansawdd y gwasanaethau a
ddarperir gan asiantaethau rydych wedi cyfeirio neu atgyfeirio cleientiaid atynt. Diben y gwaith
monitro yw'ch helpu i sicrhau bod cyfeiriadau ac atgyfeiriadau’n cael eu gwneud ar lefel
cymhwysedd y cynghorydd, at sefydliad priodol ac yn unol ag anghenion y cleient. Y ffordd orau o
wneud hyn yw trwy gadw cofnodion o atgyfeiriadau/cyfeiriadau, gan gynnwys i bwy y cawsant eu
gwneud a’r maes pwnc. Gall y gwaith monitro gael ei gyflawni o dro i dro e.e. ddwywaith y
flwyddyn. Gellir defnyddio'r cofnodion hyn i ystyried adborth cleientiaid ac i nodi tueddiadau ar
gyfer adolygu’r gwasanaeth.
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MAES FFRAMWAITH C: RHEDEG Y SEFYDLIAD
Rhaid bod gan ddeiliaid y Safon Ansawdd Cyngor strwythurau a gweithdrefnau ar waith sy’n sicrhau
bod y sefydliad a’i adnoddau’n cael eu rheoli’n effeithiol.
C1. Rhaid bod gan ddarparwyr gwasanaethau strwythur rheoli clir sy’n nodi llywodraethiant, rolau
a chyfrifoldebau unigolion wrth ddarparu’r gwasanaeth.
Diben
Wrth ddarparu pob un o'r gwasanaethau, mae’n bwysig bod aelodau staff yn
gwybod beth yw terfynau eu galluoedd a’u rolau a sut i gael help os ydynt yn
wynebu problem sydd y tu hwnt iddynt.
Tystiolaeth
C.1.1

Os mai Pwyllgor Rheoli neu Fwrdd Ymddiriedolwyr sy’n rhedeg
sefydliad, mae angen i’r corff llywodraethu ddangos annibyniaeth
trwy sicrhau bod cyrff cyllido’n dal i fod yn lleiafrif ymhlith
aelodau’r corff llywodraethu. Dylai’r ddogfen lywodraethu/
cyfansoddiad fod yn gynhwysfawr a dylai’r berthynas rhwng y
corff llywodraethu a’r rhai sy’n rheoli’r sefydliad ar ei ran fod yn
glir.

Tystiolaeth
C.1.2

Dylai’ch sefydliad fod yn aelod o gorff cynrychiadol
cydnabyddedig.

Tystiolaeth
C.1.3
Tystiolaeth
C.1.4

Os yn briodol, rhaid i’ch sefydliad fod yn aelod o gorff rheoleiddio.

Tystiolaeth
C.1.5

Dylai’ch strwythur penderfynu fod wedi’i ddiffinio ar ffurf
ysgrifenedig, gan nodi staff allweddol a’u meysydd cyfrifoldeb, gan
gynnwys yr unigolyn dynodedig sy’n gyfrifol am sicrhau bod y
sefydliad yn bodloni’r Safon Ansawdd Cyngor.
Rhaid bod eich sefydliad wedi cofrestru gyda Swyddfa’r
Comisiynydd Gwybodaeth.

Tystiolaeth
C.1.6

Rhaid bod gennych ddisgrifiad ysgrifenedig clir o sut mae’r
gwasanaeth yn cael ei drefnu a/neu siart sefydliadol.

CANLLAW AR GYFER MAES FFRAMWAITH C: RHEDEG Y SEFYDLIAD
Rhaid bod gan ddeiliaid y Safon Ansawdd Cyngor strwythurau a gweithdrefnau ar waith sy’n sicrhau
bod y sefydliad a’i adnoddau’n cael eu rheoli’n effeithiol
C1. Rhaid bod gan ddarparwyr gwasanaethau strwythur rheoli clir sy’n nodi llywodraethiant, rolau
a chyfrifoldebau unigolion wrth ddarparu’r gwasanaeth.
Mae angen diffinio rolau'r unigolion sy'n gyfrifol am wneud penderfyniadau o fewn eich sefydliad.
Gall disgrifiad o strwythur eich sefydliad fod ar ffurf diagram / coeden deulu, ond rhaid iddo fod
wedi’i gynnwys mewn dogfen ysgrifenedig sy’n hygyrch i bob aelod staff. Rhaid i chi allu dangos y
llinellau cyfathrebu o fewn y sefydliad, gan gynnwys pwy sy'n gyfrifol am ddarparu gwybodaeth
benodol a pha ddulliau cyfathrebu gwahanol sy'n cael eu defnyddio. Yn benodol, rhaid bod gan
reolwyr y sefydliad linell cyfrifoldeb glir ar gyfer rhannu gwybodaeth allweddol â'u staff a thimau
gwirfoddol.
Lle mae pwyllgor rheoli’n cyfrannu at reoli’r sefydliad o ddydd i ddydd, dylai prosesau penderfynu
fod wedi’u nodi yn eich cyfansoddiad/dogfen lywodraethu, gyda diffiniad o rôl, cworwm a chylch
gorchwyl y pwyllgor.
Mae angen i chi gadw rhestr gyfredol o aelodau’ch Pwyllgor Rheoli a/neu’r Bwrdd Ymddiriedolwyr,
gydag esboniadau o’u rolau a’u cyfrifoldebau.
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Gofynnir i sefydliadau sy’n gwneud cais am yr AQS fod yn aelod o gyrff cydnabyddedig sydd wedi
cytuno ar bolisïau a gweithdrefnau ar gyfer ymdrin ag achosion o gamymddwyn difrifol.
Rhaid i chi fod yn glir a allai unrhyw gyngor rydych chi’n ei roi fod yn ddarostyngedig i gorff
rheoleiddio. Ni fydd hyn yn berthnasol i bob darparwr cyngor, ond rhaid i chi ddangos eich bod wedi
gwirio a yw unrhyw reoliad yn berthnasol i’ch sefydliad.
Mae pob cyfreithiwr yn destun rheoleiddio gan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr
(www.sra.org.uk). Os yw’ch sefydliad yn darparu cyngor ar ddyledion, efallai y byddwch chi’n destun
rheoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (www.fca.org.uk). Os yw’ch sefydliad yn gweithio
ym maes mewnfudo, byddwch chi’n destun rheoleiddio gan Swyddfa’r Comisiynydd Gwasanaethau
Mewnfudo (www.gov.uk/government/organisations/office-of-the-immigration-servicescommissioner). Mae'n bosibl y byddwch yn torri’r gyfraith os ydych chi’n darparu cyngor mewn
meysydd sy’n cael eu rheoleiddio ond nad ydych chi wedi cofrestru ar eu cyfer.
Gan y bydd pob gwasanaeth cyngor yn cadw data personol, rhaid i’ch gwasanaeth fod wedi ei
gofrestru gyda Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (www.ico.org.uk) a rhaid i chi sicrhau eich bod
yn cydymffurfio â’r gofynion diogelu data. (Gweler hefyd yr Adran F3 yn yr AQS)
Mae'r rhan fwyaf o wasanaethau cyngor yn aelodau o gyrff cenedlaethol cydnabyddedig megis
Advice UK (www.adviceuk.org.uk), Cyngor ar Bopeth (www.citizensadvice.org.uk) ac Age UK
(www.ageuk.org.uk). Ceir rhwydweithiau ymarferwyr hefyd fel NAWRA (www.nawra.org.uk) a
Money Advice Liaison Group (MALG) (www.malg.org.uk).
Os nad ydych chi’n gysylltiedig â chorff rheoleiddio cenedlaethol neu sefydliad aelodaeth perthnasol,
bydd Asesydd yr AQS yn trafod eich sefydliad gyda’r Advice Services Alliance er mwyn penderfynu ar
eich addasrwydd ar gyfer y Safon Ansawdd Cyngor. Bydd Asesydd yr AQS yn ystyried gwybodaeth
berthnasol a ddatgelwyd yn ystod y broses ymgeisio am eich gwasanaeth a'r unigolion sy'n gweithio
yn eich sefydliad er mwyn penderfynu a yw’ch sefydliad yn addas i fod yn aelod o’r AQS neu barhau i
fod yn aelod.
Os yw cofnodion gweithwyr cyflogedig a gwirfoddolwyr unigol yn dangos bod angen goruchwyliaeth
arnynt, bydd angen dangos tystiolaeth o’r gwaith goruchwylio hwn fel rhan o’r asesiad AQS. Bydd
angen i’r math o oruchwyliaeth ystyried cymwysterau unigolyn a gofynion unrhyw gyrff rheoleiddio
perthnasol.
Adnoddau:


Good governance: a code for the voluntary and community sector:
www.governancecode.org/full-code-of-governance



Good governance for smaller organisations:
www.governancecode.org/code-for-smaller-organisations



Toolkit for good governance
www.kingstonsmith.co.uk/upload/pdf/Charties%20Governance%20Toolkit_Final.pdf



National Association of Welfare Rights Advisers (NAWRA)
www.nawra.org.uk



Money Advice Liaison Group (MALG)
www.malg.org.uk



Advice Services Alliance (ASA)
www.asauk.org.uk
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MAES FFRAMWAITH C: RHEDEG Y SEFYDLIAD
Rhaid bod gan ddeiliaid y Safon Ansawdd Cyngor strwythurau a gweithdrefnau ar waith sy’n sicrhau
bod y sefydliad a’i adnoddau’n cael eu rheoli’n effeithiol
C2. Rhaid i ddarparwyr gwasanaethau sicrhau bod adnoddau ar gael i ddarparu’r gwasanaeth yn ôl
yr angen.
Diben
Mae’n hanfodol bod gwasanaethau o safon yn gwneud y defnydd gorau o adnoddau
prin.
Tystiolaeth
Rhaid i chi adolygu lefelau perfformiad gwasanaeth yn erbyn eich
C.2.1
cynllun gwasanaeth bob chwarter.
Tystiolaeth
Mae penderfyniadau dilynol ynglŷn â chapasiti eich gwasanaeth yn
C.2.2
cael eu hadolygu i adlewyrchu’r adnoddau sydd ar gael i chi.
Tystiolaeth
Rhaid i chi gynnal asesiad risg blynyddol a chadw cofrestr risg, sy’n
C.2.3
nodi’n glir yr holl risgiau allweddol a pha gamau lliniaru sydd i'w
cymryd.
CANLLAW AR GYFER MAES FFRAMWAITH C: RHEDEG Y SEFYDLIAD
Rhaid bod gan ddeiliaid y Safon Ansawdd Cyngor strwythurau a gweithdrefnau ar waith sy’n sicrhau
bod y sefydliad a’i adnoddau’n cael eu rheoli’n effeithiol
C2. Rhaid i ddarparwyr gwasanaethau sicrhau bod adnoddau ar gael i ddarparu’r gwasanaeth yn ôl
yr angen.
Mae gan wasanaethau cyngor hanes maith o ddarparu gwasanaethau da gydag adnoddau prin iawn.
Bydd gwasanaethau o safon yn glir ynglŷn â’r adnoddau sydd ar gael a’r hyn y gallant (a’r hyn na
allant) ei gyflawni gyda’r adnoddau hyn. Dylai darparwyr gwasanaethau ystyried pob math o
adnoddau yn eu gwaith cynllunio, gan gynnwys cyllid (yr arian), adnoddau dynol (y bobl), cyfarpar ac
adeiladau (y pethau).
Mewn amgylchedd ariannu sy’n newid yn gyflym, mae angen i ddarparwyr gwasanaethau fod yn sicr
bod modd iddynt ddarparu’r hyn y maent yn ei gynnig i gleientiaid gydol y contract. Mae hyn yn
arbennig o bwysig gyda gwasanaethau sy’n cynnig gwaith achos lle gall newid sydyn yn y gwasanaeth
gael effaith niweidiol ar gleientiaid. Am y rheswm hwn, mae’n bwysig adolygu lefelau perfformiad y
gwasanaeth yn rheolaidd a gwneud unrhyw addasiadau angenrheidiol i’ch darpariaeth ar sail yr
adolygiadau hyn.
Un mesur allweddol o allu sefydliadau i ddarparu gwasanaeth o safon yn ôl yr angen yw sicrhau bod
y llwyth achosion yn gymesur â’r adnoddau sydd ar gael. Mae angen i wasanaethau sicrhau bod
modd rheoli’r llwyth achosion trwy fonitro nifer yr achosion agored a sicrhau bod y polisi cau
achosion yn cael ei roi ar waith yn effeithiol.
Mae rheoli costau wedi bod yn arbennig o bwysig erioed yn y sector cyngor lle mae cyllid yn brin ac
yn ansicr yn aml, ond gyda’r nod o sicrhau’r gwerth gorau. Bydd gwasanaethau cyngor o safon uchel
yn dangos pwyll ariannol priodol heb ormod o amharodrwydd i gymryd risg. Bydd cofrestr risg sy’n
amlinellu pob risg allweddol sy’n hysbys i’r sefydliad a’r prosesau sydd ar waith ar gyfer lliniaru
a/neu reoli’r risgiau hyn yn rhan allweddol o hyn. Mae llawer o wahanol fformatau o gofrestri risg ar
gael sy’n darparu dulliau gwahanol o feddwl am risg ond, yn y pen draw, y bygythiadau i
swyddogaethau’r sefydliad yw hanfod pob risg, ac yn aml mae hyn yn golygu problem ariannol (er
enghraifft, gallai gweithdrefnau adnoddau dynol gwael arwain at Dribiwnlys Cyflogaeth a allai gostio
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arian i’r sefydliad). Felly, mae cofrestri risg yn cael eu hystyried fel arfer gydag adroddiadau ariannol
(gweler yr Adran C3 yn yr AQS)
Mae darparwyr gwasanaethau’n cynhyrchu pob math o adroddiadau ariannol, a bydd y mwyaf
priodol yn dibynnu ar natur eich sefydliad a hyd a lled a ffocws eich darpariaeth.

MAES FFRAMWAITH C: RHEDEG Y SEFYDLIAD
Rhaid bod gan ddeiliaid y Safon Ansawdd Cyngor strwythurau a gweithdrefnau ar waith sy’n sicrhau
bod y sefydliad a’i adnoddau’n cael eu rheoli’n effeithiol.
C3. Rhaid i ddarparwyr gwasanaethau gynnal rheolaeth ariannol effeithiol.
Diben
Mae’n bwysig bod sefydliadau’n cynhyrchu gwybodaeth ariannol sylfaenol ac yn
monitro’r wybodaeth hon yn rheolaidd. Bydd hyn yn sicrhau bod adnoddau sefydliad
yn cael eu rheoli’n effeithiol, gan gyfrannu at wella sefydlogrwydd ariannol a
chefnogi cynlluniau hirdymor.
Tystiolaeth
Mae rheolaeth ariannol yn cael ei hymarfer yn unol â datganiadau
C.3.1
cytunedig o bolisïau a gweithdrefnau ariannol ac awdurdodau a
gymeradwywyd gan y corff llywodraethu. Rhaid i chi ddarparu
tystiolaeth o adolygiad ariannol gan ffynhonnell annibynnol.
Tystiolaeth
Rhaid i chi ddangos sut rydych chi’n defnyddio gwybodaeth
C.3.2
ariannol i helpu i adolygu darpariaeth gwasanaethau.
Tystiolaeth
Rhaid bod gennych yswiriant indemniad proffesiynol yn unol â
C.3.3
gofynion eich cymdeithas broffesiynol berthnasol. Dylai
sefydliadau nad ydynt yn aelodau o gymdeithas gydnabyddedig
gael eu hyswirio am o leiaf £250,000.
Tystiolaeth
Rhaid i chi allu darparu tystiolaeth o gydymffurfiaeth â gofynion
C.3.4
rheoleiddio lle bo hynny’n briodol.
Tystiolaeth
Rhaid i chi allu cyflwyno’r dogfennau canlynol a dangos sut rydych
C.3.5
chi wedi’u defnyddio i reoli’r sefydliad:
• Cyllideb flynyddol
• Adroddiadau chwarterol am amrywiant incwm a
gwariant yn erbyn cyllidebau
• Cyfrif elw a cholled blynyddol neu gyfrif incwm a
gwariant blynyddol
• Mantolen flynyddol

CANLLAW AR GYFER MAES FFRAMWAITH C: RHEDEG Y SEFYDLIAD
Rhaid bod gan ddeiliaid y Safon Ansawdd Cyngor strwythurau a gweithdrefnau ar waith sy’n sicrhau
bod y sefydliad a’i adnoddau’n cael eu rheoli’n effeithiol
C3. Rhaid i ddarparwyr gwasanaethau gynnal rheolaeth ariannol effeithiol.
Mae rheoli costau wedi bod yn arbennig o bwysig erioed yn y sector cyngor lle mae cyllid yn brin ac
yn ansicr yn aml, ond gyda’r nod o sicrhau’r gwerth gorau. Nid yw'r safon yn ceisio gorfodi unrhyw
beth ac eithrio doethineb ariannol.
Mae darparwyr gwasanaethau’n llunio adroddiadau ariannol amrywiol a bydd y mwyaf priodol yn
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dibynnu ar natur eich sefydliad ac hyd a lled a ffocws eich darpariaeth.
Rhaid bod gan sefydliadau bolisïau’n ymwneud â chyllid. Gallent nodi ym mha ffordd y defnyddir eu
hadnoddau. Dylai gweithdrefnau ariannol gynnwys cynhyrchu cyllideb flynyddol ar gyfer incwm a
gwariant.
Mae rhai cyllidwyr yn gofyn am adroddiadau sy’n nodi sut mae’r cyllid wedi’i ddefnyddio.
Fel arfer, bydd gan un aelod o’r sefydliad gyfrifoldeb ariannol cyffredinol. Mae'n bosibl y bydd gan rai
unigolion yr awdurdod i gymeradwyo a thrafod lefelau penodol o wariant, ac mae angen i hyn gael ei
ddisgrifio’n glir.
Dylai sefydliadau sicrhau eu bod yn cydymffurfio â gofynion cofnodi ac adrodd ariannol
deddfwriaethol a chytundebol, fel sy’n ofynnol gan Dŷ’r Cwmnïau a’r Comisiwn Elusennau.
Mae angen i adroddiadau diwedd blwyddyn ariannol gael eu paratoi a’u harchwilio gan rywun
annibynnol. Bydd angen i elusennau cofrestredig fod yn destun y math priodol o broses graffu gan
ddibynnu ar incwm. Bydd Aseswyr yr AQS yn gofyn am dystiolaeth o archwiliadau ariannol.
Dylai gwybodaeth ariannol gael ei hadolygu’n rheolaidd er mwyn bod yn hyderus ynghylch
sefydlogrwydd parhaus y sefydliad. Dylai’r wybodaeth hon gyfrannu at yr adolygiad blynyddol o
berfformiad y gwasanaeth. Wedyn, bydd modd gwneud penderfyniadau ynglŷn â pha newidiadau
(os o gwbl) sydd angen eu gwneud i strategaeth y gwasanaeth o ystyried y sefyllfa ariannol
wirioneddol a disgwyliedig. Efallai y bydd mwy o gyllid ar gael ac, o ganlyniad, efallai y bydd modd
ehangu gwasanaethau. Os oes llai o adnoddau ar gael, bydd angen i’ch gwasanaeth benderfynu lle i
ganolbwyntio’r adnoddau hynny.
Dylai pob sefydliad gynnal asesiad risg bob blwyddyn o leiaf, ac yn dilyn unrhyw newidiadau
sylweddol i’r gwasanaeth, a dylech chi gadw cofrestr risgiau. Rhaid i elusennau gwblhau'r ymarferiad
hwn fel rhan o’u trefniadau llywodraethu, ond dylai sefydliadau eraill ddangos tystiolaeth eu bod
wedi ymgysylltu â’r broses hon hefyd.
Dylai pwyllgorau rheoli a/neu Fyrddau Ymddiriedolwyr fod yn rhan o’r broses, yn benodol er mwyn
cytuno ar y camau sydd i'w cymryd i liniaru’r risgiau a nodwyd. Bydd adolygiad rheolaidd o’r gofrestr
risg yn nodi a yw’r camau hyn yn llwyddiannus.
Adnoddau


Practice note on professional indemnity insurance – Cymdeithas y Cyfreithwyr
www.lawsociety.org.uk/support-services/advice/practice-notes/professional-indemnityinsurance



Professional indemnity- Advice UK
www.adviceuk.org.uk/prof-indemnity



Professional indemnity guidance – Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr
www.sra.org.uk/solicitors/code-of-conduct/indemnity.page



Risg management – Small Charities Commission
http://www.smallcharities.org.uk/resources-insurance-risk/



Risk Register template - Comisiwn Elusennau
https://www.gov.uk/government/publications/charities-and-risk-management-cc26


Tŷ'r Cwmnïau: https://www.gov.uk/government/organisations/companies-house.cy
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MAES FFRAMWAITH D: RHEOLI POBL
Rhaid i ddeiliaid y Safon Ansawdd Cyngor sicrhau bod staff ac ymddiriedolwyr yn meddu ar y
sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen i ddiwallu anghenion y cleientiaid, neu’n eu datblygu.
D1. Ymrwymiad clir i gydraddoldeb ac amrywiaeth, a thrin yr holl staff, gwirfoddolwyr ac
ymgeiswyr am swyddi yn deg
Diben
Sicrhau nad yw staff yn dioddef gwahaniaethu oherwydd oedran, hil, rhyw,
ailbennu rhywedd, crefydd neu gred, beichiogrwydd, mamolaeth neu dadolaeth,
anabledd, cyfeiriadedd rhywiol neu statws priodasol neu bartneriaeth.
Tystiolaeth
Rhaid bod gennych bolisi cydraddoldeb ac amrywiaeth ar waith
D.1.1
sy’n atal gwahaniaethu wrth ddethol, recriwtio a thrin staff,
gwirfoddolwyr ac ymgeiswyr am swyddi. Rhaid i’r polisi
gydymffurfio â gofynion Deddf Cydraddoldeb 2010
Tystiolaeth
Rhaid i chi weithredu prosesau recriwtio deg a thryloyw i
D.1.2
werthuso sgiliau, gwybodaeth a phrofiad y rhai sy’n gwneud
cais am swyddi.
Tystiolaeth
Rhaid bod gennych weithdrefnau sefydlu ar waith ar gyfer
D.1.3
pawb sy’n ymuno â’r sefydliad neu’n newid rôl.
Tystiolaeth
Lle y bo'n briodol, dylech geisio cymryd camau i greu gweithlu
D.1.4
sy’n adlewyrchu’r cymunedau y mae’n eu gwasanaethu.
Tystiolaeth
Rhaid bod gennych bolisϊau clir ar gyfer prosesau disgyblu a
D.1.5
chwyno, sy'n seiliedig ar egwyddorion urddas yn y gweithle.

CANLLAW AR GYFER MAES FFRAMWAITH D: RHEOLI POBL
Rhaid i ddeiliaid y Safon Ansawdd Cyngor sicrhau bod staff ac ymddiriedolwyr yn meddu ar y
sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen i ddiwallu anghenion y cleientiaid, neu’n eu datblygu.
D1. Ymrwymiad clir i gydraddoldeb ac amrywiaeth, a thrin yr holl staff, gwirfoddolwyr ac
ymgeiswyr am swyddi yn deg
Yng nghyd-destun triniaeth deg, dylai unrhyw bolisïau gwmpasu gweithwyr cyflogedig a
gwirfoddolwyr, gan gynnwys (os yn berthnasol) aelodau’r Bwrdd Ymddiriedolwyr neu’r Pwyllgor
Rheoli. Bydd hyn yn cynnwys darpar aelodau o’r grwpiau hyn hefyd, er enghraifft, yn eich polisïau
a’ch gweithdrefnau recriwtio.
Dylai’ch gweithdrefnau recriwtio fod wedi’u cynllunio i sicrhau:
• Bod y broses recriwtio’n dryloyw, yn deg ac yn effeithiol, ac nad yw’n gwahaniaethu, ac
eithrio lle mae deddfwriaeth bresennol yn nodi y byddai hynny’n gam cadarnhaol.
• Bod hysbysebu, boed hynny’n fewnol neu’n allanol, yn adlewyrchu’r rôl a manyleb y
person.
• Bod ymgeiswyr yn cael eu dethol mewn ffordd gyson.
• Bod dogfennau’n cael eu cadw i ddarparu adborth i ymgeiswyr, a’u bod ar gael i’w
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harchwilio os oes angen. Dylai nodiadau cyfweliad ac asesu ar gyfer pob ymgeisydd ar y
rhestr fer (waeth a gawsant eu penodi ai peidio) gael eu cadw am o leiaf 12 mis.
Dylai prosesau a chanlyniadau recriwtio gael eu monitro, a dylai rheolwyr y sefydliad sicrhau nad
oes unrhyw bosibilrwydd o ragfarn.
Os yw’n briodol, dylai’r sefydliad ddangos bod ganddo broses ar waith er mwyn ystyried gwneud
‘addasiadau rhesymol’ (fel y'u nodir yn Neddf Cydraddoldeb 2010 mewn perthynas â’r gofynion ar
gyfer pobl ag anableddau), ystyried trefniadau gweithio hyblyg ac absenoldeb rhiant a rennir ac
absenoldeb mamolaeth fel sy’n ofynnol yn ôl y gyfraith.
Yn gyffredinol, bydd y broses sefydlu graidd yr un fath ar draws y gwahanol fathau o swyddi yn y
sefydliad, a dylai gynnwys gwirfoddolwyr, staff cyflogedig, aelodau’r pwyllgor rheoli a/neu
ymddiriedolwyr. Hefyd, dylai'r cyfnod ymsefydlu craidd gynnwys unrhyw hyfforddiant gorfodol
gofynnol, gan gynnwys er enghraifft rhwymedigaethau'r Ddeddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith.
Pan fydd gweithwyr cyflogedig unigol angen dull wedi’i deilwra, dylai hyn gael ei ddogfennu ar y
ffeil. Dylai unrhyw gynghorydd newydd sy’n cael ei recriwtio i gyflawni gwaith cyfreithiol sicrhau ei
fod yn deall gweithdrefnau craidd y sefydliad cyn rhoi cyngor.
Rhaid i'ch sefydliad sicrhau bod pob polisi yn cefnogi egwyddor 'Urddas yn y Gweithle' a bod y
cyfryw egwyddorion yn sylfaen i'r prosesau disgyblu a chwyno. Rhaid cyfeirio at bob polisi yn
ystod y broses ymsefydlu, dylent fod yn agored ac ar gael i bob aelod staff, a dylent gynnwys
darpariaeth chwythu'r chwiban ar gyfer gweithwyr cyflogedig.
Adnoddau


Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol
https://www.equalityhumanrights.com/cy/equality-act/gwybod-am-eich-hawliau


Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith etc 1974
https://www.hse.gov.uk/legislation/hswa.htm



Polisïau urddas yn y gweithle
https://www.nicva.org/resource/dignity-work



Code of practice on disciplinary and grievance procedures - Acas
www.acas.org.uk/index.aspx?articleid=2174



Equality and diversity policy - Acas
www.acas.org.uk/media/pdf/0/r/Equality_and_Diversity_Policy_October_2011.pdf



Guidance on whistleblowing for employees
www.gov.uk/whistleblowing/what-is-a-whistleblower



Public Concern at Work - elusen chwythu’r chwiban sy’n cynnig cyngor ac adnoddau i
gyflogwyr a gweithwyr cyflogedig
www.pcaw.co.uk
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MAES FFRAMWAITH D: RHEOLI POBL
Rhaid i ddeiliaid y Safon Ansawdd Cyngor sicrhau bod staff ac ymddiriedolwyr yn meddu ar y sgiliau
a’r wybodaeth sydd eu hangen i ddiwallu anghenion cleientiaid, neu’n eu datblygu.
D2. Mae cyfleoedd hyfforddi a datblygu proffesiynol yn cael eu darparu i bob aelod staff a
gwirfoddolwr sy’n gweithio yn y gwasanaeth, gan gynnwys rheolwyr y sefydliad.
Diben
Mae angen rhoi sylw i wybodaeth a sgiliau staff, gan gynnwys gofal cwsmeriaid,
yn y gwasanaeth y maent yn ei ddarparu.
Tystiolaeth D.2.1
Rhaid bod gennych systemau ar gyfer arfarnu staff, a rhaid
i chi gynnal arfarniad bob blwyddyn o leiaf, a chofnodi
hynny.
Tystiolaeth D.2.2
Rhaid i gynlluniau hyfforddi a datblygu gefnogi anghenion
y gwasanaeth, a rhaid iddynt gael eu hadolygu’n flynyddol.
Tystiolaeth D.2.3
Rhaid i chi gofnodi’r holl gyfleoedd hyfforddi a datblygu
proffesiynol mewn cynlluniau hyfforddi a datblygu unigol.
Tystiolaeth D.2.4
Pan fyddwch chi’n darparu cyngor fel rhan o wasanaeth
sy’n cael ei reoleiddio, rhaid i chi sicrhau eich bod yn
cydymffurfio â safonau proffesiynol perthnasol a
fframweithiau datblygu proffesiynol.

CANLLAW AR GYFER MAES FFRAMWAITH D: RHEOLI POBL
Rhaid i ddeiliaid y Safon Ansawdd Cyngor sicrhau bod staff ac ymddiriedolwyr yn meddu ar y sgiliau
a’r wybodaeth sydd eu hangen i ddiwallu anghenion cleientiaid, neu’n eu datblygu.
D2. Mae cyfleoedd hyfforddiant a datblygiad proffesiynol yn cael eu darparu i bob aelod staff a
phob gwirfoddolwr sy’n gweithio yn y gwasanaeth, gan gynnwys rheolwyr y sefydliad.
Mae gan lawer o sefydliadau systemau arfarnu staff ar waith sy’n cynnwys cymorth a
goruchwyliaeth. Pa bynnag system adborth neu arfarnu a fabwysiedir, dylech ystyried a yw’r
system:
•
•
•
•

Yn briodol ar gyfer y math o sefydliad; os yw'r system yn rhy ffurfiol mewn sefydliad bach,
neu’n rhy anffurfiol mewn sefydliad mawr, bydd yn arwain at anawsterau;
Yn gallu cysylltu perfformiad yr unigolyn ag anghenion y gwasanaeth;
 Yn cwmpasu gwybodaeth, sgiliau a gofal cwsmeriaid
Yn broses gyfathrebu ddwy ffordd i hwyluso adborth gan staff;
Yn gallu nodi anghenion hyfforddi, ynghyd â phennu amcanion.

Dylai cynlluniau hyfforddi a datblygu unigol gael eu paratoi ar gyfer pob aelod staff a dylai’r
wybodaeth ynddynt ddeillio o faterion a nodwyd yn yr arfarniad.
Mae angen cadw cofnodion hyfforddi ar gyfer pob aelod staff a dylent gynnwys cofnodion o
hyfforddiant anffurfiol a ffurfiol. Os yw cymwyseddau proffesiynol perthnasol ar waith, dylid cofnodi
tystiolaeth bod y cymwyseddau hyn wedi’u cyflawni. Dylai cynlluniau hyfforddi a datblygu gael eu
hadolygu’n flynyddol gyda staff unigol a’u crynhoi i ddarparu adborth i’r pwyllgor rheoli / bwrdd.
Ar gyfer sefydliadau sy’n darparu cyngor ar ddyledion, rhaid i staff gael eu harfarnu yn erbyn
Fframwaith Ansawdd y Gwasanaeth Cynghori Ariannol ar gyfer Unigolion. Hefyd, mae angen i chi
fod yn ymwybodol o rôl yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol a’r gweithgareddau sy’n perthyn i’w
system reoleiddio
(www.thefca.org.uk/authorisation/regulatedactivities?field_fcasf_sector=unset&field_fcasf_page_c
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ategory=unset).

Os yw’ch sefydliad yn darparu cyngor ar fewnfudo, rhaid i chi fod wedi’ch cofrestru gyda Swyddfa’r
Comisiynydd Gwasanaethau Mewnfudo (OISC) sy’n rheoleiddio cyngor ar fewnfudo. Mae rhoi
cyngor ar fewnfudo yn drosedd os nad ydych chi wedi cofrestru.
Os yw’ch sefydliad yn cyflogi cyfreithiwr cymwys sy’n gweithio i chi fel cyfreithiwr, rhaid i chi sicrhau
bod y rheoleiddiwr priodol yn ymwybodol o hynny a bod eich gwasanaeth a’r unigolyn yn
cydymffurfio â’r gofynion proffesiynol.
Adnoddau


Polisi Datblygiad Proffesiynol Parhaus – Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu (CIPD)
www.cipd.co.uk/cpd/policy.aspx



Templed Cynllun Datblygu Personol DPP – CIPD
www.cipd.co.uk/cpd/examples-templates.aspx



Rhestr wirio sefydlu staff - ACAS
http://www.acas.org.uk/index.aspx?articleid=4701&q=staff+induction+checklist



Hyfforddiant a datblygu staff - Advice UK
www.adviceuk.org.uk/training
Skills for Justice NOS: http://www.sfjuk.com/national-occupational-standards/



Rhestr (MAS) o ddarparwyr hyfforddiant achrededig
www.debtquality.org.uk/learning-pathway



How-to-become-a-regulated-immigration-adviser
www.gov.uk/government/publications/how-to-become-a-regulated-immigrationadviser/how-to-become-a-regulated-immigration-adviser



Bwrdd Gwasanaethau Cyfreithiol
www.legalservicesboard.org.uk

MAES FFRAMWAITH D: RHEOLI POBL
Rhaid i ddeiliaid y Safon Ansawdd Cyngor sicrhau bod staff ac ymddiriedolwyr yn meddu ar y
sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen i ddiwallu anghenion cleientiaid, neu’n eu datblygu.
D3. Gweithdrefnau i sicrhau bod cleientiaid yn cael cyngor o’r ffynhonnell fwyaf priodol sy’n
ystyried gwybodaeth a sgiliau staff.
Diben
Mae angen i gleientiaid fod yn hyderus yng ngallu’r person sy’n ymdrin â’r
broblem neu’r ymholiad.
Tystiolaeth
Rhaid i bob aelod staff fod yn ymwybodol o’i gyfrifoldebau.
D.3.1
Dylai’r rhain fod wedi’u dogfennu mewn disgrifiadau rôl neu
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swydd.
Tystiolaeth
D.3.2

Rhaid i weithdrefnau fod ar waith i baru sgiliau a
chymwyseddau pob aelod staff sy’n rhoi cyngor â’r meysydd y
mae cleientiaid angen cyngor ynddynt.

Tystiolaeth
D.3.3

Rhaid i bob aelod staff fod yn ymwybodol o’r angen i hysbysu’r
goruchwylydd os yw’r achos y tu hwnt i’w cymhwysedd.
Dylai’ch staff allu cael gafael ar y deunydd cyfeirio cyfreithiol
diweddaraf yn rhwydd. Rhaid bod gennych broses ar waith i
ddarparu gwybodaeth amserol i staff am newidiadau yn y
gyfraith sy’n berthnasol i’w darpariaeth gwasanaethau.
Rhaid i ddarparwyr cyngor ddangos eu bod wedi ystyried y risg
i oedolion a/neu blant sy'n agored i niwed mewn perthynas â
darparu'ch gwasanaethau. Os yw risgiau wedi'u nodi, mae
mesurau priodol wedi'u cyflwyno i liniaru'r risgiau hyn.

Tystiolaeth
D.3.4

Tystiolaeth
D.3.5

CANLLAW AR GYFER MAES FFRAMWAITH D: RHEOLI POBL
Rhaid i ddeiliaid y Safon Ansawdd Cyngor sicrhau bod staff ac ymddiriedolwyr yn meddu ar y
sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen i ddiwallu anghenion cleientiaid, neu’n eu datblygu.
D3. Gweithdrefnau i sicrhau bod cleientiaid yn cael cyngor o’r ffynhonnell fwyaf priodol sy’n
ystyried gwybodaeth a sgiliau staff.
Rhaid i’r sefydliad sicrhau bod pob aelod staff, waeth a yw’n rhoi cyngor ai peidio, yn ymwybodol
o ystod ei gyfrifoldebau, yn enwedig (ond nid yn unig) mewn perthynas â rhoi cyngor. Mae’n
bwysig bod staff gweinyddol fel derbynwyr yn deall eu rôl ac a yw’r rôl honno’n cynnwys darparu
gwybodaeth, cyfeirio neu atgyfeirio. Bydd disgrifiadau swydd clir a chyfredol gyda dealltwriaeth
o’r sgiliau sydd eu hangen i gyflawni pob un o’r rolau yn helpu i ddyrannu tasgau a chyfrifoldebau
i unigolion.
Mae rôl y goruchwylydd wrth fodloni’r gofyniad hwn yn hollbwysig (gweler hefyd D4 isod). Dylai
fod gan y goruchwylydd ddealltwriaeth o alluoedd cynghorwyr a/neu weithwyr achos yn y
sefydliad. Mae angen i achosion ac ymholiadau gael eu paru i alluoedd a llwythi gwaith
cynghorwyr. Gofynnir i oruchwylwyr nodi sut mae'r broses hon yn cael ei chyflawni.
Mae angen ystyried galluoedd a phrofiad pob gweithiwr unigol wrth nodi sut mae angen
goruchwylio’r aelod staff. Y goruchwylydd fydd yn gyfrifol am asesu cymwyseddau unigolion gan
ddefnyddio adnoddau amrywiol, megis arfarniad. Er enghraifft, efallai y bydd trafodaethau
goruchwylio ffurfiol rheolaidd yn briodol i’r rhai nad oes ganddynt lawer o brofiad. Ar gyfer
cynghorwyr amhrofiadol newydd, efallai y bydd angen adolygu eu holl ohebiaeth ag eraill. Ar
gyfer cynghorwyr profiadol, efallai y bydd angen defnyddio dull llai ffurfiol.
Dylech chi nodi pa ddulliau mae goruchwylwyr wedi’u defnyddio wrth gyfathrebu ag unigolion
penodol. Bydd angen i hyn gael ei amlinellu mewn modd sy’n galluogi pawb sy’n rhan o’r gwaith i
ddeall sut mae’n gweithio yn ymarferol. Dylai staff deimlo bod yr oruchwyliaeth yn eu cefnogi a
dylent deimlo’n gyfforddus yn mynd at eu goruchwylydd i gael cyngor ac arweiniad ar eu
hachosion.
Rhaid i chi sicrhau bod gan eich staff fynediad at wefannau a deunyddiau cyfeirio eraill fel y gallant
wirio a chofnodi’r cyngor y maent yn ei roi. Dylech nodi sut rydych chi’n hysbysu’r tîm cyngor am
unrhyw newidiadau ym meysydd allweddol y gyfraith.
Yn unol â gwasanaethau eraill sy'n gweithio gyda phobl sy'n agored i niwed, mae'n rhaid i chi
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ddatblygu Polisi Diogelu mewn perthynas â'ch gwasanaethau cyngor. Mae'n rhaid i'r polisi hwn
ddangos sut rydych wedi ystyried pwy allai fod yn agored i niwed ac ym mha ffordd, a pha gamau
rydych wedi'u cymryd i liniaru'r risg hon.
Adnoddau
Diogelu
https://www.ncvo.org.uk/practical-support/information/safeguarding
https://www.bond.org.uk/resources/safeguarding-policy-templates
https://www.gov.uk/guidance/safeguarding-duties-for-charity-trustees

MAES FFRAMWAITH D: RHEOLI POBL
Rhaid i ddeiliaid y Safon Ansawdd Cyngor sicrhau bod staff ac ymddiriedolwyr yn meddu ar y
sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen i ddiwallu anghenion cleientiaid.
D4. Prosesau i sicrhau bod gwaith o safon yn cael ei ddarparu i gleientiaid.
Diben
Sicrhau rheolaeth ansawdd gyffredinol y gwaith sy’n cael ei wneud gan sefydliad.
Y ffordd orau o wneud hyn yw trwy sicrhau bod cynghorwyr yn gallu mynd at
unigolyn cymwys sy’n gallu rhoi arweiniad a rheoli eu gwaith.
Tystiolaeth
Rhaid i chi nodi o leiaf un person sy’n gyfrifol am oruchwylio
D.4.1
unigolion sy’n gweithio gyda chleientiaid (gall fod yn rhywun y
tu allan i’ch sefydliad). Rhaid bod gan y goruchwylydd:
• O leiaf ddwy flynedd o brofiad diweddar sy’n
parhau (naill ai trwy roi cyngor eu hunain neu drwy
gyfrannu at achosion pobl eraill);
• Profiad o reoli cynghorwyr;
• Dangos sut mae wedi cynnal ei wybodaeth am
ymarfer a newidiadau yn y gyfraith; a
• Bod ar gael i'r staff a'r gwirfoddolwyr y mae'n eu
goruchwylio.
Tystiolaeth
Os oes mwy nag un person wedi’i nodi fel goruchwylydd, rhaid
D.4.2
i o leiaf un ohonynt fod yn bennaf gyfrifol am fodloni gofynion
y safon. Gall fod yn un o’r goruchwylwyr neu reolwr y
gwasanaeth.
Tystiolaeth
Rhaid bod gennych ddull clir o ddyrannu achosion/ymholiadau i
D.4.3
gynghorwyr/gweithwyr achosion yn unol â’u galluoedd.
Tystiolaeth
Rhaid bod gennych system oruchwylio sy’n ymatebol i sgiliau
D.4.4
cynghorwyr unigol.
Tystiolaeth
D.4.5

Os ydych yn darparu cyngor fel rhan o wasanaeth sy’n cael ei
reoleiddio, rhaid i chi sicrhau eich bod yn cydymffurfio â
safonau proffesiynol perthnasol a fframweithiau datblygiad
proffesiynol ar gyfer goruchwyliaeth.

CANLLAW AR GYFER MAES FFRAMWAITH D: RHEOLI POBL
Rhaid i ddeiliaid y Safon Ansawdd Cyngor sicrhau bod staff ac ymddiriedolwyr yn meddu ar y
sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen i ddiwallu anghenion cleientiaid, neu’n eu datblygu.
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D4. Prosesau i sicrhau bod gwaith o safon yn cael ei ddarparu i gleientiaid.
Y sefydliad, sy’n cael ei gynrychioli gan Fwrdd yr Ymddiriedolwyr, y pwyllgor rheoli neu’r uwch
dîm rheoli, sy’n gyfrifol am ddarparu gwaith o safon i gleientiaid a sicrhau bod prosesau ar waith i
gynnal y gwaith hwn. O ddydd i ddydd, y swyddogaeth oruchwylio a gyflawnir gan y
goruchwylydd sy’n sicrhau’r broses hon. Felly, mae swyddogaeth y goruchwylydd yn allweddol i
ddarparu cyngor o safon, a dylai ddarparu arweiniad a rheolaeth briodol ar gyfer gweithwyr
penodol er mwyn sicrhau a hyrwyddo’r gwasanaeth hwn. Yn ddelfrydol, dylai'r goruchwylydd fod
yn gweithio yn y sefydliad ond, os nad yw hyn yn bosibl, dylai goruchwyliaeth trwy sefydliadau
eraill gael ei threfnu’n ffurfiol (gweler E.4).
Nid oes angen i’r goruchwylydd feddu ar gymhwyster cyfreithiol ffurfiol ond bydd angen iddo
gydymffurfio â’r gofynion a nodir yn D4.1 o Safon yr AQS. Mae profiad ‘diweddar’ wedi’i ddiffinio
fel dwy flynedd yn y pedair blynedd diwethaf. Os oes yna fwlch parhaus o fwy na 12 mis, bydd
angen i’r goruchwylydd ddangos sut mae wedi cael y wybodaeth ddiweddaraf.
Mae'r goruchwylydd yn gweithredu fel adnodd ar gyfer cefnogi cynghorwyr. Nid oes angen i'r
goruchwylydd feddu ar wybodaeth fanwl am bob maes gwaith a ddarperir gan y gwasanaeth (o
ystyried y gwaith amrywiol sy'n cael ei gynnig gan ddarparwyr cyffredinol) ond rhaid iddo amlygu
gwybodaeth a sgiliau sylfaenol ledled y meysydd darpariaeth. Dylech sicrhau bod gweithdrefnau
ar waith fel bod goruchwylwyr yn gallu derbyn arweiniad arbenigol o’r tu allan i’ch sefydliad os
yw achos yn codi sydd y tu hwnt i’w harbenigedd. Gall rhwydweithio effeithiol gyda sefydliadau
cyngor eraill eich helpu i nodi ffynonellau posibl o arweiniad allanol a chymorth arbenigol. Mae
Cyfeiriadur yr AQS (advicequalitystandard.org.uk/?s=&post_type=agencies) yn adnodd defnyddiol
i'ch cefnogi gyda'r dasg hon.
Gall goruchwylwyr fanteisio ar ddatblygiad parhaus staff a’r sefydliad, a chyfrannu at y datblygiad
hwnnw. Nhw sydd fwyaf tebygol o sylwi ar anghenion dysgu a datblygu'r staff yn ogystal â'r
problemau allweddol a nodwyd drwy gyswllt â'r cleientiaid. Mae defnyddio’r sefyllfa hon i
gynhyrchu adborth a rhannu dysgu yn gallu dangos ymrwymiad y sefydliad i ddatblygiad parhaus
(trydedd ran yr AQS).
Mae angen i oruchwylwyr gynnal eu llwythi achos eu hunain a/neu ddangos cyfraniad at achosion
y mae cynghorwyr eraill yn gyfrifol amdanynt. Mae profiad wedi dangos bod y cyfraniad
ymarferol parhaus hwn yn angenrheidiol fel bod goruchwylwyr yn gallu cynnal gwybodaeth am
arfer gorau. Dylai eu cyfraniad at achosion eraill ganolbwyntio ar achosion lle mae angen
arweiniad ar gynghorwyr.
Mae angen i oruchwylwyr sy'n rheoli'r gwasanaeth a ddarperir gan gynghorwyr gael profiad o
oruchwylio staff, oni bai eu bod yn gweithio o'r blaen fel unig ddarparwr a'u bod yn goruchwylio
eu hunain. Gellir ategu'r profiad hwn â phresenoldeb ar gyrsiau rheoli a/neu oruchwylio a/neu
drwy fentora gan unigolion eraill (y tu allan i'r sefydliad o bosibl).
Mae argaeledd goruchwylydd i weithwyr achos yn allweddol i sicrhau bod trefniadau'n gweithio.
Mae angen darparu ar gyfer adegau pan nad yw’r goruchwylydd yn y gwaith neu os yw’n
absennol am gyfnodau hir e.e. os yw’r goruchwylydd yn gweithio’n rhan-amser, os yw'n mynychu
cyfarfodydd hir neu os yw ar absenoldeb hirdymor.
Os yw goruchwylydd yn gadael y sefydliad, bydd angen i chi ddangos yn yr asesiad AQS nesaf bod
trefniadau i benodi unigolyn cymwys i ddisodli’r goruchwylydd hwnnw wedi’u gwneud mor gyflym
â phosibl (naill ai trwy recriwtio neu hyfforddi). Yn y cyfamser, mae angen gwneud trefniadau
gyda pherson medrus a chymwys i oruchwylio gweithwyr achos.
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MAES FFRAMWAITH D: RHEOLI POBL
Rhaid i ddeiliaid y Safon Ansawdd Cyngor sicrhau bod staff ac ymddiriedolwyr yn meddu ar y
sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen i ddiwallu anghenion cleientiaid, neu’n eu datblygu.
D5. Staff cymwys sy'n ymdrin ag achosion cleientiaid.
Diben
Mae gwaith a gyflawnir gan eich gwasanaeth yn cael ei ddarparu gan staff sy’n
bodloni cymwyseddau penodol. Mae’n hanfodol bod y gwaith yn cael ei gyflawni
gan rywun â’r cymwyseddau perthnasol.
Tystiolaeth
Rhaid i chi nodi’r gweithwyr achos unigol sy’n cyflawni gwaith
D.5.1
achos yn y strategaeth gwasanaeth a:
• Dangos bod o leiaf un o’r gweithwyr achos yn
treulio o leiaf 12 awr yr wythnos a bod unrhyw
weithwyr achosion eraill yn treulio o leiaf 6 awr yr
wythnos yn ymdrin â’r achosion sy’n perthyn i’r
categori gwaith achos perthnasol; a
•

Tystiolaeth
D.5.2

Dangos bod y gweithwyr achos (naill ai’n unigol
neu gyda’i gilydd) wedi cyflawni gwaith achos ar
draws hyd a lled pynciau yn y categori gwaith
achos perthnasol o fewn y flwyddyn galendr
ddiwethaf a phob 12 mis o hynny ymlaen.

Rhaid i chi nodi goruchwylydd gwaith achos sy’n bodloni’r
meini prawf gofynnol. Mae'r rhain wedi'u cynllunio i:
• Dangos profiad blaenorol mewn gwaith achos.
• Dangos argaeledd i oruchwylio gweithwyr achos.
• Dangos cyfraniad parhaus at waith achos sy’n
parhau.
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CANLLAW AR GYFER MAES FFRAMWAITH D: RHEOLI POBL
Rhaid i ddeiliaid y Safon Ansawdd Cyngor sicrhau bod staff ac ymddiriedolwyr yn meddu ar y
sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen i ddiwallu anghenion cleientiaid, neu’n eu datblygu.
D5. Staff cymwys sy'n ymdrin ag achosion cleientiaid.
Mae’n hanfodol bod y gwaith sy'n cael ei wneud gan eich gwasanaeth yn cael ei ddarparu gan
staff sy’n bodloni cymwyseddau penodol neu sy’n gweithio tuag at gymhwysedd ac yn derbyn
cymorth a goruchwyliaeth briodol. Ar gyfer y rhan fwyaf o gynghorwyr cyffredinol, dangosir hyn
trwy fodloni gofynion blaenorol yr AQS.
Mae’r gofyniad hwn yn berthnasol i sefydliadau sy’n cyflawni gwaith achos (a ddiffinnir fel
gweithredu ar ran cleient, gan gynnwys trafod ac eiriolaeth). Mae’n ofyniad allweddol bod unrhyw
gleient sydd am fanteisio ar wasanaeth gwaith achos yn derbyn cyngor cywir sy'n briodol i’w
broblem a’i amgylchiadau. Mae'r gofyniad hwn yn fwy tebygol o gael ei fodloni os oes gan
weithwyr achos brofiad a sgiliau neu gymwyseddau eang.
Felly, bydd angen i sefydliadau sy’n darparu cyngor a gwaith achos ddangos bod eu gweithwyr
achos yn gymwys i gyflawni gwaith achos yn y categorïau gwaith perthnasol. Mae’n bwysig hefyd
bod y gwasanaeth yn gallu cyflawni gwaith gofynnol o fewn y categorïau gwaith achos. Mae hyn
yn gwella mynediad ar gyfer cleientiaid ac yn lleihau’r angen am atgyfeiriadau.
•

•

•

•
•

Ystyr gwaith achos yw gweithredu ar ran cleientiaid. Mae'n debygol y bydd hyn yn
cynnwys trafod ac eiriolaeth ar ran y cleient i drydydd partïon dros y ffôn, trwy lythyr neu
e-bost neu wyneb yn wyneb.
Mae gwaith achos yn ymwneud â chyflwyno achos y cleient i drydydd parti er mwyn
symud yr achos ymlaen, sydd yn aml yn cynnwys ei ddarbwyllo i wneud neu newid
penderfyniad o blaid y cleient.
Gall trydydd partïon gynnwys adrannau llywodraeth leol neu ganolog, cymdeithasau tai,
landlordiaid preifat, cyflogwyr, pobl y mae’r cleient mewn dyled iddynt, tribiwnlysoedd a
llysoedd.
Bydd y rhan fwyaf o achosion yn cynnwys gwaith dilynol, er y bydd hyn yn digwydd
weithiau fel rhan o’r cyfweliad.
Mae’n debygol y bydd y darparwr gwasanaethau’n ysgwyddo cyfrifoldeb dros unrhyw
gamau pellach.

Fel arfer, bydd sefydliadau sy’n darparu gwasanaeth gwaith achos (fel y’i diffinnir yn y gofynion
uchod) yn canolbwyntio ar achosion mewn maes penodol o’r gyfraith (e.e. gwaith achos Tai). Os
yw’r gwasanaeth wedi’i sefydlu i gefnogi grŵp cleientiaid penodol, efallai y byddant yn
canolbwyntio ar achosion sy’n berthnasol i’r mathau o broblemau i gleientiaid yn y grŵp targed
penodol hwnnw (e.e. gwaith achos Anabledd).
Bydd rhywfaint o brofiad mewn casgliad penodol o achosion yn un o’r mesurau a ddefnyddir gan
yr asesydd AQS i asesu cymhwysedd gweithwyr achosion unigol. Hefyd, bydd angen i
oruchwylwyr ystyried y gofynion a amlinellir yn Safon D2 yn yr AQS sy’n ymwneud â hyfforddi a
datblygu unigolion mewn perthynas â’u sgiliau gwaith achos. Mae hyn yn darparu croesgyfeiriad
i’r gofyniad yn Safon B1 yn yr AQS i ddarparu gwasanaeth di-dor gan ei bod hi’n bwysig bod
gweithwyr achos yn deall terfynau eu cymhwysedd ac yn cyfeirio neu’n gwneud atgyfeiriadau fel
sy’n briodol.


Hyfforddiant a Chymwysterau Achrededig y Gwasanaeth Cynghori Ariannol
https://www.moneyadviceservice.org.uk/cy/corporate/hyfforddiant-a-chymwysterau-agafodd-achrediad-y-gwasanaeth-cynghori-ariannol
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MAES FFRAMWAITH E: RHEDEG Y GWASANAETH
Rhaid bod gan ddeiliaid y Safon Ansawdd Cyngor brosesau a gweithdrefnau ar waith sy’n sicrhau
gwasanaeth effeithiol ac effeithlon i’w cleientiaid.
E1. Mae gwybodaeth a ffeiliau achos cleientiaid yn drefnus iawn.
Diben
Er mwyn dod o hyd i wybodaeth mewn ffordd gyflym a rhwydd at ddibenion
goruchwylio ac archwilio, mae’n bwysig bod cofnodion yn cael eu rheoli a’u storio
mewn ffordd drefnus.
Tystiolaeth
Rhaid i chi allu darparu mynediad at gofnodion cleientiaid at
E.1.1.
ddibenion asesu AQS.
Tystiolaeth
Rhaid bod gennych systemau ar waith i leoli cofnodion
E.1.2.
gwybodaeth/ffeil achos y cleient ac olrhain yr holl ddogfennau
perthnasol.
Tystiolaeth
Dylid cadw ffeiliau achos am gyfnod o chwe blynedd o leiaf.
E.1.3
Tystiolaeth
Rhaid bod gennych weithdrefnau ar waith i nodi ac ymdrin ag
E.1.4
unrhyw achos o wrthdaro buddiannau wrth weithredu ar ran
cleient.
Tystiolaeth
Rhaid i chi gadw dyddiadur dyddiadau allweddol ac eitemau
E.1.5
gweithredu lle bo hynny’n briodol.
Tystiolaeth
Rhaid i’ch systemau ar gyfer storio ffeiliau achos a chofnodion
E.1.6
gwybodaeth fod yn drefnus, a dylai cynnydd ar ffeiliau achos a
chofnodion gwybodaeth fod yn glir i unrhyw weithiwr achos
arall.
Tystiolaeth
Rhaid i ffeiliau achos a chofnodion gwybodaeth gynnwys
E.1.7
cofnod ysgrifenedig clir o’r cyngor mae’r cleient wedi’i
dderbyn.
Tystiolaeth
Rhaid bod gennych Bolisi Diogelu Data sy'n cydymffurfio â
E.1.8
Deddf Diogelu Data 2018 a, lle bo'n berthnasol, Deddf Rhyddid
Gwybodaeth 2000, ac sy'n cynnwys gweithdrefnau ar gyfer
sicrhau bod cleientiaid yn gwbl ymwybodol o'u hawliau o dan y
Ddeddf, gan gynnwys y broses o weld unrhyw wybodaeth sy'n
cael ei chadw amdanynt.
Tystiolaeth
Rhaid i chi sicrhau bod cleientiaid yn darparu cydsyniad ar gyfer
E.1.9
unrhyw wybodaeth neu ddata sy'n cael eu cadw amdanynt a
bod y cydsyniad hwn yn cael ei gofnodi cyn rhannu'r
wybodaeth neu'r data ag unrhyw bartneriaid allanol, gan
gynnwys sefydliadau allanol neu ddarparwyr gwasanaethau ac
Aseswyr AQS
Tystiolaeth
Rhaid bod gennych bolisi cau achosion clir, a'i weithredu, er
E.1.10
mwyn sicrhau bod modd rheoli nifer yr achosion sydd ar agor
ar y tro o fewn gallu’ch sefydliad.

CANLLAW AR GYFER MAES FFRAMWAITH E: RHEDEG Y GWASANAETH
Rhaid bod gan aelodau’r Safon Ansawdd Cyngor brosesau a gweithdrefnau ar waith sy’n sicrhau
gwasanaeth effeithiol ac effeithlon i’w cleientiaid.
E1. Mae gwybodaeth a ffeiliau achos cleientiaid yn drefnus iawn.
Gall cofnodion achos gael eu cadw â llaw neu’n electronig ond, pa bynnag system a ddefnyddir,
rhaid i’r holl gofnodion achos gael eu cadw mewn ffordd sy’n golygu bod modd canfod cofnodion
40

yn gyflym a sicrhau cyfrinachedd. Cyflwynodd Deddf Diogelu Data 2018 y Rheoliad Cyffredinol ar
Ddiogelu Data i gyfraith y DU, a rhaid i chi sicrhau bod eich holl systemau rheoli achosion yn
cydymffurfio â gofynion y Ddeddf. Dylech sicrhau bod pob un o'r cynghorwyr yn cael gwybod am
eich polisi cofnodi achosion. Mae cadw cofnodion clir a threfnus yn bwysig am nifer o resymau:










Mae’n sicrhau bod yr asiantaeth yn cadw gwybodaeth berthnasol am gleientiaid fel nad
oes angen iddynt ailadrodd manylion eu hachos dro ar ôl tro.
Yn aml, nid yw cleientiaid yn cadw cofnodion, felly mae’n eu galluogi i gael gafael ar y
wybodaeth sydd ei hangen arnynt.
Mae’n galluogi cynghorwyr eraill i ddeall cynnydd achos yn rhwydd, os oes angen iddynt
gyflawni gwaith neu ymateb i ymholiad gan y cleient neu ymdrin â thrydydd parti.
Mae’n darparu tystiolaeth i gefnogi achos os oes anghydfod gyda thrydydd parti ynglŷn â
ffeithiau e.e. gohebiaeth goll, trafodaethau blaenorol, dyddiadau ac ati.
I’w defnyddio fel rhan o waith goruchwylio gyda chynghorwyr, i drafod achosion ac i
helpu i nodi anghenion hyfforddi a datblygu staff.
Mae’n dangos bod polisïau sefydliadol yn cael eu dilyn a bod cleientiaid yn derbyn
gwasanaeth cyson.
Fel tystiolaeth os oes cwyn wedi’i gwneud yn erbyn y gwasanaeth.
I nodi achosion o wrthdaro buddiannau.
I’w defnyddio i ddadansoddi anghenion cyngor lleol, gan gynnwys, er enghraifft, darparu
tystiolaeth a data ar gyfer eich Asesiad o Anghenion Strategol lleol (Lloegr yn unig).
https://www.gov.uk/government/publications/joint-strategic-needs-assessment-andjoint-health-and-wellbeing-strategies-explained

Er mwyn sicrhau bod cofnodion llaw yn eglur, mae’n ddefnyddiol datblygu ffurflen safonol ar
gyfer cofnodion achos (bydd gan systemau electronig feysydd tebyg). Dylai cofnodion achos
gynnwys:











Manylion y cleient. Rydym yn argymell y dylid cadw enw a chyfeiriad y cleient o leiaf ond,
hyd yn oed os nad yw’r cleient am i’r wybodaeth hon gael ei chofnodi, dylid cadw cofnod
achos.
Y dyddiad a’r cynghorydd a fu’n ymdrin â’r ymholiad. Gallech ddefnyddio codau i nodi’r
math o gyswllt e.e. cyfweliad wyneb yn wyneb/llythyr/e-bost/galwad ffôn/ymweliad
cartref.
Manylion yr ymholiad a'r hyn y mae'r cleient am gael ei wneud am y broblem.
Y cyngor a roddwyd a’r camau a gymerwyd, gan gynnwys cyfeiriadau neu atgyfeiriadau yn
fewnol neu i sefydliadau allanol.
Copïau o ddogfennau perthnasol e.e. ffurflenni cais, llythyrau.
Gwaith dilynol y cytunwyd arno, pwy fydd yn gwneud y gwaith ac unrhyw ddyddiadau
allweddol.
Dylai unrhyw gysylltiadau dilynol â’r cleient a thrydydd partïon gael eu cofnodi ar y ffeil
mewn fformat tebyg i’r cofnod o’r ymholiad cyntaf.
Os oes gan un cleient fwy nag un ymholiad, dylai’r ymholiad hwn gael ei gofnodi fel
ymholiad ar wahân.

Dylai nodiadau achos gynnwys yr holl wybodaeth berthnasol. Gall y nodiadau gyfeirio at
ddogfennau sydd ynghlwm sy’n cynnwys gwybodaeth berthnasol e.e. llythyrau at y cleient.
Dylech ystyried pa ofynion gwybodaeth a data fyddai’n ddefnyddiol i fonitro’ch strategaeth
gwasanaeth. Bydd angen i chi benderfynu sut i ymgorffori gofynion monitro a bennir gan eich
cyllidwyr e.e. ethnigrwydd, rhyw, cod post neu fwrdeistref y cleient, cofnodion amser.
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Bydd trydydd partïon megis yr Aseswyr AQS angen cael mynediad at gofnodion cleientiaid o bryd
i’w gilydd. Mae angen i gleientiaid fod yn ymwybodol ei bod hi’n bosibl y bydd eu ffeil yn cael ei
hasesu a bod ganddynt yr hawl i optio allan o gael eu ffeil wedi’i chynnwys yn y broses hon.
Rhaid bod gennych Bolisi Diogelu Data sy'n nodi'n glir sut rydych yn cydymffurfio â Deddf Diogelu
Data 2018, gan gynnwys nodi'r Rheolwr Data a'r Proseswyr Data, a gweithdrefn ar gyfer cael
cydsyniad gan gleientiaid i rannu gwybodaeth at y diben hwn. Mae angen i gleientiaid fod yn
ymwybodol bod ganddynt yr hawl i weld unrhyw wybodaeth sydd gennych chi amdanynt ac i
wybod beth yw’r broses ar gyfer gwneud hyn. Os yw ffeiliau’n cynnwys gwybodaeth am drydydd
partïon hefyd, mae angen i chi sicrhau na all unrhyw un adnabod y trydydd partïon hynny trwy’r
wybodaeth rydych chi’n ei rhannu. Hefyd, dylai'ch polisi ymdrin â sut rydych yn ymateb i
geisiadau gan gleientiaid ar gyfer yr 'Hawl i Gael eich Anghofio' a ble a phryd y gall eich diddordeb
cyfreithlon fel darparwr cyngor cyfreithiol lles cymdeithasol cael blaenoriaeth.
At ddibenion asesiad AQS, bydd angen cael mynediad at gofnodion cleientiaid, a rhaid i chi gael
ffurflen gydsynio, wedi'i llofnodi gan y cleientiaid, yn nodi eu bod yn derbyn hyn. Gellir
defnyddio'r ffeil achos naill ai drwy gael mynediad uniongyrchol at gabinetau ffeilio neu drwy
restri ffeiliau. Gall y rhestri hyn fod wedi’u hysgrifennu â llaw neu’n gyfrifiadurol, ond rhaid iddynt
gynnwys enwau neu ddulliau adnabod eraill pob cleient sy’n cael help ar hyn o bryd neu sydd
wedi cael help o fewn y 12 mis diwethaf. Dylai fod yn glir o’r rhestr a yw’r ffeil ar agor neu ar gau.
Gellir dewis ffeiliau o gypyrddau ffeilio, ond bydd angen sicrhau eu bod wedi’u rhannu’n
gofnodion agored/caeedig a bod blwyddyn y ddarpariaeth gwasanaethau wedi’i nodi’n glir.
Mae'r ASA wedi datblygu system adolygiad gan gymheiriaid ar-lein
Y darparwr gwasanaethau sy’n penderfynu sut mae’r wybodaeth yn y ffeil yn cael ei threfnu, ond
rhaid rhoi sylw i ddiben y canllawiau hyn gyda’r disgwyliad y dylai asesydd AQS allu olrhain hanes
achos. Ar ôl amlinellu sut y dylai cofnodion a ffeiliau gael eu cadw, dylech sicrhau bod yr arfer
hwn yn cael ei fabwysiadu ledled y sefydliad. Mae’r prosesau ar gyfer agor ffeiliau/cofnodion ar
gyfer cleientiaid yn debygol o amrywio gan ddibynnu ar natur problemau cleientiaid gwahanol.
Gofyniad yr AQS yw bod modd dod o hyd i'r holl wybodaeth berthnasol am gleient yn rhwydd.
Dylai gweithdrefnau ar gyfer nodi achosion o wrthdaro buddiannau alluogi i hyn gael ei nodi mor
gynnar â phosibl. Dylent ddisgrifio’n glir sut mae’r broses yn cael ei chyflawni a phwy sy’n gyfrifol
amdani. Dylai fod gan eich sefydliad weithdrefnau ysgrifenedig i ymdrin â’r canlynol:





Gweithredu dros y ddwy ochr mewn anghydfod.
Os yw achos y cleient yn ymwneud ag aelod staff neu bwyllgor rheoli/Bwrdd
Ymddiriedolwyr y sefydliad.
Os yw’r cleient yn cyflwyno achos y mae’r cynghorydd neu aelod arall o staff yn gwybod
ei fod yn seiliedig ar wybodaeth anghywir.
Os yw achos y cleient yn ymwneud â chymryd camau yn erbyn y sefydliad neu gyllidwr,
neu y gallai ymwneud â hynny.

Bydd y penderfyniad ynglŷn â beth yw ‘dyddiad allweddol’ ac ‘eitem gweithredu’ mewn sefydliad
yn dibynnu ar y gwasanaethau a ddarperir. Rhaid i hyn gynnwys dyddiadau y byddai eu colli yn
gwneud niwed i’r cleient ac yn gallu arwain at hawliad o esgeulustod. Disgwylir i gynghorwyr
mewn sefydliad rannu dealltwriaeth gyffredin o ‘ddyddiadau allweddol’ ac ‘eitemau gweithredu’
a sut y dylid eu cofnodi. Dylai dyddiaduron dyddiadau allweddol gael eu cadw ar eiddo’r
sefydliad. Bydd Aseswyr AQS am weld tystiolaeth o bwy sy’n monitro’r system ddyddiadur (gan
gynnwys pan fydd cynghorwyr yn absennol) a pha mor aml. Gellir defnyddio cofnodion achosion
ac ymholiadau i brofi bod y safon hon yn cael ei gweithredu’n effeithiol.
Mae darparwyr gwasanaethau’n pennu o dan ba amgylchiadau y bydd angen i gleient dderbyn
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gwybodaeth ysgrifenedig. Fodd bynnag, yn aml ystyrir ei bod hi’n arfer da i sicrhau bod gan
gleientiaid gopïau o ddogfennau allweddol megis cyflwyniadau llys. Dylai cleientiaid gael cyfle i
gywiro gwybodaeth amdanyn nhw’u hunain sy'n cael ei chadw gan y sefydliad. Dylai gwybodaeth
ysgrifenedig i gleientiaid fod ar ffurf ‘cyfrwng sy’n para’ sef, yn ôl diffiniad Rheoliadau Contractau
Defnyddwyr 2013, papur neu e-bost neu unrhyw gyfrwng arall sy’n:




caniatáu i wybodaeth gael ei chyfeirio'n bersonol at y derbynnydd;
galluogi’r derbynnydd i storio’r wybodaeth mewn ffordd sy’n hygyrch i gyfeirio ati yn y
dyfodol am gyfnod priodol at ddibenion y wybodaeth;
galluogi atgynhyrchu'r wybodaeth heb ei newid'.

Os nad yw llythyrau neu negeseuon e-bost wedi’u hanfon at y cleient, rhaid sicrhau bod ffordd
arall o gadarnhau’r wybodaeth a gyflwynwyd i’r cleient e.e. darparu dolenni i wefannau neu
gopïau o daflenni.
Mae’n bwysig bod gennych chi bolisi a gweithdrefnau clir sy’n ymdrin â chau achosion, archifo a
dinistrio ffeiliau, a’u bod yn cael eu gweithredu mewn modd trefnus. Dylai hyn gwmpasu copïau
caled a ffeiliau electronig, a chydymffurfio â gofynion statudol. Rhaid i chi ddarparu tystiolaeth o
sut rydych chi’n rhoi’r polisi hwn ar waith fel rhan o’r asesiad AQS.
Adnoddau



Guidance on Developing a Data Protection Policy – NCVO
www.knowhownonprofit.org/people/employment-law-and-hr/policies-andtemplates/dataprotection
File Closure Management Guidance – Cymdeithas y Cyfreithwyr
www.lawsociety.org.uk/support-services/advice/practice-notes/file-closure-management

MAES FFRAMWAITH E: RHEDEG Y GWASANAETH
Rhaid bod gan aelodau’r Safon Ansawdd Cyngor brosesau a gweithdrefnau ar waith sy’n sicrhau
gwasanaeth effeithiol ac effeithlon i’w cleientiaid.
E2. Adolygiad annibynnol o ansawdd y gwaith a’r gwaith dilynol yn ôl yr angen.
Diben
Mae adolygiad annibynnol a gwrthrychol yn galluogi sefydliadau i brofi ansawdd
eu cyngor a’u gweithdrefnau a nodi cryfderau a gwendidau.
Tystiolaeth
Rhaid i chi sicrhau bod samplau gwaith yn cael eu hadolygu’n
E.2.1
annibynnol i sicrhau ansawdd y cyngor a ddarperir a sicrhau eu
bod yn cydymffurfio â gweithdrefnau gwasanaeth. Dylai nifer
yr achosion y dylid eu hadolygu a mynychder yr adolygiadau
gael eu pennu yn unol â sgiliau a phrofiad pob cynghorydd, a
maint a chymhlethdod y gwaith.
Tystiolaeth
Dylid cadw cofnod o'r adolygiad yn y ffeil achos a'i storio'n
E.2.2
ganolog.
Tystiolaeth
Rhaid bod gennych systemau ar waith i sicrhau bod unrhyw
E.2.3
gamau unioni sy’n ofynnol o ganlyniad i adolygu ffeiliau wedi’u
cymryd.
Tystiolaeth
Dylai adolygiadau gael eu cwblhau gan oruchwylwyr neu eu
E.2.4
dirprwyo i berson profiadol arall yn y sefydliad neu, os yn
briodol, yn allanol.
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CANLLAW AR GYFER MAES FFRAMWAITH E: RHEDEG Y GWASANAETH
Rhaid bod gan aelodau’r Safon Ansawdd Cyngor brosesau a gweithdrefnau ar waith sy’n sicrhau
gwasanaeth effeithiol ac effeithlon i’w cleientiaid.
E2. Adolygiad annibynnol o ansawdd y gwaith a’r gwaith dilynol yn ôl yr angen.
Dylai fod gennych chi system effeithiol ar waith i adolygu sampl o waith sydd wedi'i gwblhau ar
ran cleientiaid. Mae adolygiad achos yn wiriad annibynnol o hapsampl o waith pob cynghorydd.
Dylai ganolbwyntio ar sefydlu a yw’r cynghorydd wedi dilyn eich prosesau ac a oes unrhyw
broblemau o safbwynt ymdrin â'r achos. Wrth benderfynu ar hyn, dylai’r adolygydd ystyried arfer
gorau mewn perthynas â’r maes gwaith. Fel sampl rheoli ansawdd, gall nodi ym mha feysydd mae
angen gwella ansawdd y cyngor a chydymffurfiaeth â’ch gweithdrefnau sefydliadol.
Bydd ffactorau amrywiol yn dylanwadu ar ba mor aml y mae angen cynnal adolygiadau achos a
nifer y ffeiliau y dylid edrych arnynt, gan gynnwys profiad a sgiliau cynghorwyr unigol, nifer y
cleientiaid y maent yn eu gweld a chanlyniadau adolygiadau blaenorol. Nid oes gofyniad penodol
ynglŷn â nifer y ffeiliau sy'n cael eu hadolygu; bydd yn amrywio gyda phob sefydliad a’r unigolion
yn y sefydliad, ac mae’n dibynnu ar sut mae'r sefydliad yn mynd ati i wirio gwaith cynghorwyr
mewn ffyrdd eraill (megis gwiriadau sy’n rhan o waith goruchwylio, hyfforddi a chymorth gan
gymheiriaid). Mae’n debyg y bydd hi’n haws nodi cyfradd e.e. tri i bob gweithiwr bob deufis, neu
gellid ei nodi fel canran. Bydd angen i chi ddewis proses sy’n gweithio i’ch sefydliad ar ôl ystyried
y ffactorau hyn. Gellir newid y nifer a'r amlder wrth i'r broses esblygu. Bydd Aseswyr AQS am
ddeall sut cafodd y penderfyniadau eu gwneud ac, os na fyddant yn fodlon, efallai y byddant yn
cymryd camau unioni i gynyddu nifer neu fynychder yr adolygiadau.
Nid oes rhaid i'r goruchwylydd gwblhau adolygiadau o ffeiliau achos. Fodd bynnag, dylent gael eu
cwblhau gan unigolyn sy’n gallu adnabod arfer gorau ac sy’n deall sut mae’n berthnasol i’r maes
gwaith. Pan fydd goruchwylwyr yn dirprwyo’r dasg hon i rywun arall, bydd angen darparu
adborth i’r goruchwylydd fel ei fod yn gwbl ymwybodol o berfformiad ei weithwyr. Dylai
canlyniadau adolygiadau achos gael eu cynnwys mewn arfarniadau perfformiad, neu dylai
adborth gael ei gyflwyno i unigolion cyn gynted â phosibl pan fydd ar gael.
Mae Proses Adolygu gan Gymheiriaid Annibynnol Ar-lein (PROP) yn cael ei datblygu gan yr Advice
Services Alliance. Bydd hyn yn galluogi unrhyw sefydliad cynghori unrhyw le yn y DU i gyflwyno
ffeiliau i'w hadolygu gan gymheiriaid. Os na allwch drefnu adolygiad annibynnol gan gymheiriaid
drwy eich rhwydweithiau'ch hun, dylech ystyried cysylltu â'r ASA i weld a fyddwch yn gallu
defnyddio 'PROP' am gymorth i ddarparu adolygiadau annibynnol o ffeiliau.
Rhaid i bob darparwr cyngor gadw cofnodion canlyniadau'r adolygiadau achos yn ganolog a'u
defnyddio i lywio datblygiad rhaglenni dysgu mewnol. Wrth wneud hyn, byddwch yn bodloni
gofyniad gwelliant parhaus yr AQS.
Adnoddau:
Advice Services Alliance Peer Review On Line Platform (PROP) www.asauk.org.uk neu
info@asauk.org.uk
MAS Peer Review Scheme

MAES FFRAMWAITH E: RHEDEG Y GWASANAETH
Rhaid bod gan aelodau’r Safon Ansawdd Cyngor brosesau a gweithdrefnau ar waith sy’n sicrhau
gwasanaeth effeithiol ac effeithlon i’w cleientiaid.
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E3. Proses adborth ar gyfer adolygiadau gwasanaeth a pherfformiad.
Diben
Er mwyn parhau i wella’r gwasanaeth i gleientiaid, mae adborth rheolaidd i
unigolion yn hanfodol.
Tystiolaeth
Mae canlyniadau adolygiadau annibynnol yn cael eu bwydo’n
E.3.1
ôl i'r Pwyllgor Rheoli neu Fwrdd yr Ymddiriedolwyr.
Tystiolaeth
Mae canlyniadau adolygiadau annibynnol o samplau gwaith yn
E.3.2
cael eu bwydo’n ôl i’r unigolyn gan y goruchwylydd.
Tystiolaeth
Mae crynodeb o wybodaeth o adolygiadau yn cael ei
E.3.3
ddefnyddio i roi adborth i unigolion yn eu harfarniad. Os gwelir
nad yw perfformiad unigolyn yn cyrraedd y safon a osodir gan y
sefydliad yn gyson, bydd angen rhoi camau unioni ar waith a’u
cofnodi.
Tystiolaeth
Rhaid i chi gwblhau adolygiad o’r cofnod canolog o adolygiadau
E.3.4
ffeiliau annibynnol bob blwyddyn o leiaf i nodi unrhyw
welliannau posibl i’r sefydliad.

CANLLAW AR GYFER MAES FFRAMWAITH E: RHEDEG Y GWASANAETH
Rhaid bod gan aelodau’r Safon Ansawdd Cyngor brosesau a gweithdrefnau ar waith sy’n sicrhau
gwasanaeth effeithiol ac effeithlon i’w cleientiaid.
E3. Proses adborth ar gyfer adolygiadau gwasanaeth a pherfformiad.
Dylid defnyddio crynodeb o adborth o adolygiadau er mwyn rhoi adborth i unigolion yn eu
harfarniad. Os gwelir nad yw perfformiad cyson unigolyn yn cyrraedd y safon a osodir gan y
sefydliad, bydd angen rhoi camau unioni ar waith a’u cofnodi.
Hefyd, gallwch ystyried eich dull o fodloni'r gofyniad hwn mewn perthynas â'r darpariaethau yn
Adran G.4 yr AQS (Cynnwys cleientiaid wrth ddatblygu gwasanaethau). Gallai unrhyw adborth gan
gleientiaid mewn perthynas ag aelod staff neu dîm penodol gael ei gynnwys mewn adolygiadau
ac arfarniadau o wasanaethau. Yn yr un modd, gallai prosesau ar gyfer adolygiadau o
wasanaethau sy'n cynnwys cleientiaid (fel grwpiau ffocws cleientiaid, arolygon cleientiaid, a'r
defnydd o baneli defnyddwyr ac ati) ddarparu gwybodaeth am gyflawniadau'r sefydliad.
Adnoddau



Customer Feedback Form www.ageuk/EastLondon/getinvolved
Sample Client Feedback Questionnaire www.asauk.org.uk/astf

MAES FFRAMWAITH E: RHEDEG Y GWASANAETH
Rhaid bod gan aelodau’r Safon Ansawdd Cyngor brosesau a gweithdrefnau ar waith sy’n sicrhau
gwasanaeth effeithiol ac effeithlon i’w cleientiaid.
E4. Rhaid bod gan bob cynghorydd fynediad at gymorth a goruchwyliaeth briodol
Diben
Mae goruchwylwyr a/neu reolwyr yn gwneud cyfraniad allweddol at sicrhau
ansawdd gwasanaethau a hyrwyddo arfer gorau bob dydd.
Tystiolaeth
Rhaid bod gennych system oruchwylio ar waith ar gyfer pob
E.4.1
cynghorydd a gweithiwr achos
Tystiolaeth
Rhaid i'r holl staff fod yn ymwybodol o'r trefniadau ar gyfer
E.4.2
goruchwylio a sut i ddefnyddio'r system
Tystiolaeth
Rhaid i'r holl staff gofnodi mewn ffeil achos pan fyddant wedi
E.4.3
gwneud cais am oruchwyliaeth, a chanlyniad unrhyw
45

drafodaethau

CANLLAW AR GYFER MAES FFRAMWAITH E: RHEDEG Y GWASANAETH
Rhaid bod gan aelodau’r Safon Ansawdd Cyngor brosesau a gweithdrefnau ar waith sy’n sicrhau
gwasanaeth effeithiol ac effeithlon i’w cleientiaid.
E4. Rhaid bod gan bob cynghorydd fynediad at gymorth a goruchwyliaeth briodol
Goruchwyliaeth yw un o’r dulliau sicrwydd pwysicaf ar gyfer darparu cyngor o safon uchel. Mae
goruchwyliaeth dda yn darparu cyfarwyddyd a chymorth ac yn helpu i ddatblygu cynghorwyr o
ddydd i ddydd. Dyma’r dull allweddol o atal camgymeriadau sy’n niweidiol i’r cleient a, gan ei fod
yn ddull ataliol, mae’n fwy effeithiol o lawer ac yn defnyddio llai o adnoddau na nodi
camgymeriadau ar ôl iddynt ddigwydd.
Rhaid i bob aelod staff sy’n rhoi cyngor allu cael mynediad at yr adnoddau sydd eu hangen arnynt
i gyflawni’r rôl, gan gynnwys deunyddiau cyfeirio a chyngor gan eraill sydd â throsolwg ar
achosion. Mae angen i staff deimlo y gallant drafod achos gyda rhywun arall heb feirniadaeth ac y
bydd yr unigolyn hwn yn eu helpu i wneud y penderfyniad cywir ynglŷn â’r cyngor a roddir.
Yn y rhan fwyaf o achosion, bydd yr oruchwyliaeth hon yn cael ei darparu gan rywun yn y sefydliad
ond, mewn rhai achosion, bydd goruchwyliaeth allanol yn angenrheidiol (er enghraifft, ym
meysydd arbenigol neu os nad oes rhywun â’r sgiliau a’r profiad priodol ar gael yn y sefydliad).
Mae angen i bob cynghorydd fod yn glir ynglŷn â sut mae’r oruchwyliaeth yn cael ei darparu yn y
sefydliad. Os yw cynghorydd yn goruchwylio ei hun, bydd angen i’r sefydliad ddarparu cyfiawnhad
cadarn dros y penderfyniad hwn, a chyfrifoldeb y sefydliad fydd dangos pam y mae’n briodol o
dan yr amgylchiadau.
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MAES FFRAMWAITH F: DIWALLU ANGHENION CLEIENTIAID
Mae gan gleientiaid sy’n defnyddio gwasanaeth sydd â dyfarniad y Safon Ansawdd Cyngor yr hawl
i dderbyn cyngor a gwybodaeth sy’n berthnasol i’w hanghenion.
F1. Mae cleientiaid yn derbyn gwybodaeth a chyngor annibynnol sy'n berthnasol i'w
hanghenion.
Diben
Yn aml, bydd y ffordd mae cleientiaid unigol yn dewis datrys problemau
cyfreithiol neu les cymdeithasol yn dibynnu ar y broblem ei hun ac ar
amgylchiadau a phrofiadau penodol y cleient. Efallai na fydd opsiwn sy’n addas i
un person yn addas i un arall, ac mae angen ystyried hyn wrth roi gwybodaeth a
chyngor.
Tystiolaeth
Rhaid bod gennych brosesau sy’n sicrhau bod cleientiaid yn
F.1.1
derbyn cyngor annibynnol.
Tystiolaeth
F.1.2

Rhaid i’ch cofnodion ddangos anghenion y cleient, yr holl
gyngor a roddwyd a’r camau i’w cymryd a chan bwy. O dan yr
holl amgylchiadau priodol, rhaid i awdurdodiad cleientiaid gael
ei nodi a’i gofnodi’n glir.

Tystiolaeth
F.1.3

Dylai’ch cleientiaid gael gwybod os yw’r cyngor yn cynnwys
camau na all eich sefydliad eu cymryd o bosibl, a dylent gael
gwybod y rheswm (e.e. cymhwysedd sefydliadol a pholisïau
cyllidwyr). Os yw’r rhesymau’n cynnwys gwrthdaro gyda
pholisïau cyllidwyr neu ddyletswyddau statudol, bydd angen i’r
sefydliad ddangos bod y cyngor a roddwyd yn gyngor
annibynnol.

Tystiolaeth
F.1.4

Dylid rhoi gwybod i’ch cleientiaid ac ymgynghori â nhw am
unrhyw gostau posibl y gall unrhyw barti sy’n gwrthwynebu
ddisgwyl iddynt eu talu o ganlyniad i unrhyw gamau mae’r
sefydliad yn eu cymryd ar eu rhan, cyn ysgwyddo unrhyw
gostau.

Tystiolaeth
F.1.5

Os na ellir gweithredu’n syth e.e. os yw cleient yn disgwyl
penderfyniad yn ymwneud ag apêl, dylai systemau fod ar waith
i sicrhau y bydd camau’n cael eu cymryd yn y dyfodol. Rhaid i’r
gweithdrefnau fynd i’r afael â therfynau amser, cyfyngiadau
neu ddyddiadau cau posibl.

Tystiolaeth
F.1.6

Rhaid i’ch systemau sicrhau bod cleientiaid yn cael y
wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd achos ac, yn benodol,
unrhyw newidiadau mewn cynlluniau ar gyfer cymryd camau
yn y dyfodol.

Tystiolaeth
F.1.7

Dylai’ch cleientiaid gael gwybod am ganlyniad eu hymholiad
cyn gynted â phosibl, a dylid cofnodi’r canlyniad hwn yn eu
ffeil.

Tystiolaeth
F.1.8

Rhaid bod gennych weithdrefnau i nodi pryd mae’n rhaid i
wybodaeth gael ei chadarnhau’n ysgrifenedig i gleientiaid.
Dylai’ch cleientiaid dderbyn cofnod ysgrifenedig clir o gyngor
lle mae sefydliad yn cymryd camau cyfreithiol ar ran y cleient
cyn i’r camau hyn gael eu rhoi ar waith.
Dylech roi gwybod i gleientiaid beth y gallant ei ddisgwyl gan y
gwasanaeth, a dylai hyn gael ei egluro mewn dogfen safonau
gwasanaeth.

Tystiolaeth
F.1.9
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CANLLAW AR GYFER MAES FFRAMWAITH F: DIWALLU ANGHENION CLEIENTIAID
Mae gan gleientiaid sy’n defnyddio gwasanaeth sydd â dyfarniad y Safon Ansawdd Cyngor yr hawl i
dderbyn cyngor a gwybodaeth sy’n berthnasol i’w hanghenion.
F1. Mae cleientiaid yn derbyn gwybodaeth a chyngor annibynnol sy’n berthnasol i’w hanghenion.
Cysyniad y Safon Ansawdd Cyngor yw sicrhau bod cleientiaid yn gallu cael mynediad at
wasanaethau cyfreithiol yn seiliedig ar eu hanghenion a’u blaenoriaethau. Nod y gofynion yn yr
adran hon yw sicrhau bod y cleient yn derbyn y cymorth sydd ei angen arno mewn ffordd sy’n
ddealladwy iddo. Nid oes angen i weithdrefnau sy’n helpu i ddarparu gwasanaethau fod yn
gymhleth, ond bydd angen i gynghorwyr rannu dealltwriaeth gyffredin o sut maent yn gweithio yn
ymarferol.
Dylai sefydliadau cyngor geisio darparu eu gwasanaethau mewn iaith sy'n briodol i'r grŵp cleientiaid
targed lle bo hynny'n bosibl. Os nad oes modd gwneud hyn, dylai gwasanaethau ddangos eu bod yn
gallu gwneud trefniadau i ddiwallu anghenion cyngor ac anghenion iaith y grŵp cleientiaid targed.
Ar gyfer gwasanaethau sy'n darparu gwasanaethau i gleientiaid yng Nghymru, rhaid i'r gwasanaeth
ddangos ei fod wedi cwblhau proses pecyn hunanasesu ar-lein Comisiynydd y Gymraeg.
Dylai unrhyw gynnydd sy'n cael ei wneud gael ei gofnodi yn y ffeil achos/cofnod ymholiad, a dylai
cleientiaid gael y wybodaeth ddiweddaraf am y camau sy'n cael eu cymryd ar eu rhan.
Dylai cleientiaid gael ffurflen awdurdod i weithredu neu ffurflen caniatâd ysgrifenedig o dan
amgylchiadau lle mae’r sefydliad yn gweithredu ar ran y cleientiaid.
Dylai dogfen safonau gwasanaeth ddarparu’r holl wybodaeth sydd ei hangen ar gleient ynglŷn â sut
y bydd ei achos yn cael ei reoli a sut y bydd yn cael ei drin. Hefyd, mae'n gallu cynnwys beth mae’ch
sefydliad yn ei ddisgwyl ganddo (gan gynnwys ei ymddygiad). Gallai hyn fod ar ffurf taflen, llythyr,
briff ar lafar neu Siarter Cleientiaid.
Pan fydd camau gwaith achos yn cael eu cynllunio yn y dyfodol, gan gynnwys terfynau amser, dylai’r
cleient gael gwybod amdanynt a phwy sy’n gyfrifol amdanynt. Efallai y bydd terfynau amser o’r fath
yn perthyn i’r ‘system ddyddiadur’ fel sy’n ofynnol yn adran E1.4 yn yr AQS.
Adnoddau
Siarter Gofal Cwsmeriaid Enghreifftiol
www.ageuk.org.uk/brandpartnerglobal/hillingdonvpp/documents/complaints%20and%20care%20c
harter/aukh%20customer%20care%20charter.pdf
Pecyn Cymorth Hunanasesu'r Gymraeg Llywodraeth Cymru
http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/hybu/cy/hafan/Pages/hafan.aspx
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MAES FFRAMWAITH F: DIWALLU ANGHENION CLEIENTIAID
Mae gan gleientiaid sy’n defnyddio gwasanaeth sydd â dyfarniad y Safon Ansawdd Cyngor yr hawl
i dderbyn cyngor a gwybodaeth sy’n berthnasol i’w hanghenion.
F2. Mae ffioedd cleientiaid yn dryloyw ac yn cael eu hesbonio o’r cychwyn.
Diben
Os oes angen talu ffi, rhaid hysbysu'r cleient am hyn yn y dechrau, cyn i unrhyw
gostau gael eu hysgwyddo, fel bod y cleient yn gallu mynd i rywle arall os oes
angen.
Tystiolaeth
Os codir ffi am wasanaeth, rhaid i wybodaeth glir am y gost a’r
F.2.1
strwythur prisio gael ei chyflwyno’n ysgrifenedig i’r cleient ar
ddechrau’r achos a cyn i gostau gael eu hysgwyddo.
Tystiolaeth
F.2.2

Os codir ffi am wasanaeth, rhaid i chi sicrhau bod eich
cleientiaid yn derbyn esboniad o’r ffioedd ac yn cael gwybod os
yw'r gwasanaeth ar gael am ddim yn rhywle arall.

Tystiolaeth
F.2.3

Os oes rhaid i gleientiaid dalu neu gyfrannu at gost cyngor, a’u
bod yn cytuno i’r ffioedd hynny, rhaid i chi sicrhau eu bod yn
cael y wybodaeth ddiweddaraf am gostau ar ffurf ysgrifenedig
bob tro y mae newid o’r amcangyfrif diwethaf, a bob chwe mis
o leiaf.

CANLLAW AR GYFER MAES FFRAMWAITH F: DIWALLU ANGHENION CLEIENTIAID
Mae gan gleientiaid sy’n defnyddio gwasanaeth sydd â dyfarniad y Safon Ansawdd Cyngor yr hawl
i dderbyn cyngor a gwybodaeth sy’n berthnasol i’w hanghenion.
F2. Mae ffioedd cleientiaid yn dryloyw ac yn cael eu hesbonio o’r cychwyn.
Nid yw llawer o ddarparwyr gwasanaethau cyngor cyffredinol yn trosglwyddo costau diwallu
anghenion y cleient i’r cleient. Os felly, dylai’r egwyddor hon gael ei chyhoeddi yn eich Siarter
Cleientiaid/siarter gyfatebol. Ni fydd angen iddynt roi gwybod i’r cleient am gost unrhyw un o'r
camau gweithredu.
Os yw’r cleient yn bwriadu cymryd camau cyfreithiol neu amddiffyn ei hun mewn achos
cyfreithiol, mae angen iddo gael gwybod bod yna bosibilrwydd y bydd rhaid iddo gyfrannu at
gostau’r ochr arall, cyn i unrhyw gostau gael eu hysgwyddo. Os gofynnir i’r cleient dalu rhai o
gostau’r camau gweithredu, rhaid i wybodaeth am y costau posibl gael ei darparu ar ddechrau’r
mater, neu cyn gynted â phosibl os yw amgylchiadau’r achos yn newid. Ar ddechrau achos,
derbynnir mai’r ffordd orau o ddarparu’r wybodaeth hon o bosibl yw trwy ddarparu ystod o
ffigurau tebygol ar gyfer cost yr achos. Wrth i fwy o wybodaeth ddod i’r amlwg, dylid addasu'r
ystod o gostau yn unol â sefyllfa’r cleient.
Os yw’ch gwasanaeth yn darparu cyngor a chymorth i gleientiaid dros y ffôn, dylech sicrhau bod
cleientiaid yn cael gwybod pan fydd cyfraddau premiwm yn berthnasol. Rhaid darparu
gwybodaeth am y gost y funud ac, os yn bosibl, hyd tebygol yr alwad ar ddechrau’r alwad, a
dylai’r wybodaeth hon gael ei dangos yn glir ar unrhyw ddeunydd cyhoeddusrwydd a’i darparu’n
glir ar ddeunydd hyrwyddo sain. Hefyd, rhaid i gleientiaid gael gwybod os yw’r gwasanaeth ar
gael gan wasanaeth arall nad yw’n defnyddio cyfraddau premiwm.
Adnoddau
Cod Ymarfer Phonepay Plus:
www.phonepayplus.org.uk/for-business/code-of-practice/archived-13th-code-of-practice
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MAES FFRAMWAITH F: DIWALLU ANGHENION CLEIENTIAID
Mae gan gleientiaid sy’n defnyddio gwasanaeth sydd â dyfarniad y Safon Ansawdd Cyngor yr hawl
i dderbyn cyngor a gwybodaeth sy’n berthnasol i’w hanghenion.
F3. Mae gan gleientiaid yr hawl i gyfrinachedd, preifatrwydd a thriniaeth deg.
Diben
Er mwyn cynnal hyder cleientiaid, mae’n hanfodol bod gwasanaethau’n cael eu
darparu mewn ffordd breifat, gyfrinachol a theg.
Tystiolaeth
Rhaid i chi sicrhau bod gwybodaeth am gleientiaid yn cael ei
F.3.1
thrin yn gyfrinachol. Pan fydd angen darparu gwybodaeth am
gleient i drydydd parti, bydd angen cael caniatâd y cleient yn
gyntaf.
Tystiolaeth
F.3.2

Rhaid bod gennych drefniadau ar waith i sicrhau preifatrwydd
pan fydd angen i chi gyfarfod neu gysylltu â chleientiaid. Rhaid i
hyn gwmpasu cyfarfodydd wyneb yn wyneb, galwadau ffôn,
Skype a chyfleusterau gwe-sgwrs.

CANLLAW AR GYFER MAES FFRAMWAITH F: DIWALLU ANGHENION CLEIENTIAID
Mae gan gleientiaid sy’n defnyddio gwasanaeth sydd â dyfarniad y Safon Ansawdd Cyngor yr hawl
i dderbyn cyngor a gwybodaeth sy’n berthnasol i’w hanghenion.
F3. Mae gan gleientiaid yr hawl i gyfrinachedd, preifatrwydd a thriniaeth deg.
Mae egwyddor cyfrinachedd yn hollbwysig i greu a meithrin ymddiriedaeth rhwng eich
gwasanaeth a’ch cleientiaid. Fodd bynnag, mae sawl elfen iddi, gan gynnwys gofynion cyfreithiol,
cytundebau rhannu data lleol a gofal cleientiaid da, a bydd yn dibynnu ar natur benodol eich
gwasanaeth. Dylid ystyried cyfrinachedd yn ofalus ar sail eich gwasanaeth a'i wneud yn glir i'r
staff ac i gleientiaid.
Dylech ddatblygu polisïau a gweithdrefnau ysgrifenedig i sicrhau bod gwybodaeth am gleientiaid
yn cael ei thrin mewn ffordd gyfrinachol. Dylai’ch polisïau gyfeirio at y Ddeddf Diogelu Data ac
unrhyw godau ymarfer neu brotocolau rhannu data sydd gennych chi ar waith. (gweler hefyd
adran C3 yn yr AQS)
Mewn sefyllfaoedd eithriadol a phenodol, mae'n bosibl y bydd angen i chi dorri’r protocolau
cyfrinachedd e.e. cam-drin plant, atal niwed, terfysgaeth. Mae angen polisi clir arnoch ar ymdrin
ag achosion o’r fath a dylid rhoi gwybod i gleientiaid am y polisi.
Ar lefel fwy ymarferol, dylai cleientiaid allu cael mynediad at gyngor ac arweiniad o dan
amgylchiadau sy’n darparu ar gyfer preifatrwydd. Dylai hyn fod yn berthnasol i bob dull
ymgynghori, gan gynnwys cyfarfodydd wyneb yn wyneb, galwadau ffôn, galwadau Skype a gwesgwrs. Os yw’ch gwasanaeth yn darparu cyngor a chymorth i gleientiaid, dylech ystyried y
goblygiadau i gyfrinachedd cleientiaid, er enghraifft:





Ni ddylid nodi rhifau ffôn y rhai sy'n ffonio os yw'r gwasanaeth yn cael ei ddarparu’n
ddienw.
Rhaid i’r gwasanaeth gael caniatâd cyn ffonio cleientiaid yn ôl.
Rhaid i’r gwasanaeth ystyried atal ei rif cyn gwneud galwadau; os nad yw'n atal ei rif,
bydd angen rhoi rhesymau am beidio â gwneud hynny.
Rhaid hysbysu cleientiaid am y posibilrwydd o'r angen i 'wrando' ar sgyrsiau neu eu
cofnodi at ddibenion goruchwylio neu hyfforddi, fel y gallant roi eu caniatâd i optio allan
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o'r broses. Ni ddylid gwrthod y gwasanaeth i gleientiaid nad ydynt yn rhoi eu caniatâd.
 Mae angen systemau ar wasanaethau ffôn i sicrhau bod gwybodaeth gyfrinachol am
gofnodion cleientiaid ond yn cael ei thrafod ar ôl gwybod pwy sy'n ffonio. Rhaid darparu'r
gwasanaeth mewn amgylchedd cyfrinachol. Mae hyn yn berthnasol hefyd i gael
negeseuon o beiriant ateb neu ymgysylltu â chleientiaid gan ddefnyddio Skype a gwesgwrs.
Adnoddau


Client Confidentiality and Date Protection Policy – Gateshead Carers
www.gatesheadcarers.com/confidentiality-policy



Data Protection Policy – Gloucestershire Rural Communities Charity
http://www.grcc.org.uk/resources/templates-1



Safeguarding Policy Template – Gloucestershire Rural Communities Charity
www.grcc.org.uk

MAES FFRAMWAITH F: DIWALLU ANGHENION CLEIENTIAID
Mae gan gleientiaid sy’n defnyddio gwasanaeth sydd â dyfarniad y Safon Ansawdd Cyngor yr hawl
i dderbyn cyngor a gwybodaeth sy’n berthnasol i’w hanghenion.
F4. Mae ansawdd yn cael ei gynnal os yw rhan o’r gwasanaeth yn cael ei darparu gan ddarparwr
allanol.
Diben
Mae gwasanaethau a ddarperir gan eraill yn rhan o’r gwasanaeth cyffredinol a
ddarperir i’r cleient. Felly, mae'n bwysig monitro ansawdd y gwasanaeth hwnnw.
Tystiolaeth
Os yw rhan o’r cyngor / achos yn cael ei ddarparu gan
F.4.1
ddarparwr allanol, rhaid i chi ddefnyddio meini prawf
gwrthrychol i ddewis y darparwr. Rhaid i’ch cleientiaid gael
gwybod o’r cychwyn a chyn ysgwyddo unrhyw gostau os oes
angen iddynt dalu am y gwasanaeth hwn.
Tystiolaeth
F.4.2

Rhaid i’ch cleientiaid wybod pwy fydd yn gwneud y gwaith a
chael mynegi barn am hynny, os oes modd.

Tystiolaeth
F.4.3

Rhaid i chi sicrhau bod unrhyw wasanaeth a ddarperir yn
allanol yn cael ei fonitro a'i gofnodi.

CANLLAW AR GYFER MAES FFRAMWAITH F: DIWALLU ANGHENION CLEIENTIAID
Mae gan gleientiaid sy’n defnyddio gwasanaeth sydd â dyfarniad y Safon Ansawdd Cyngor yr hawl
i dderbyn cyngor a gwybodaeth sy’n berthnasol i’w hanghenion.
F4. Mae ansawdd yn cael ei gynnal os yw rhan o’r gwasanaeth yn cael ei darparu gan ddarparwr
allanol.
Mae’r adran hon yn berthnasol i sefyllfaoedd lle mae angen i’ch sefydliad ddefnyddio trydydd
parti i gyflawni gwaith ar ran y cleient, gyda’r cleient ac ar gyfer y cleient, gan ysgwyddo
cyfrifoldeb dros yr achos yr un pryd. Dylai’r defnydd o bob darparwr allanol gael ei gofnodi yn ffeil
yr achos.
Dylai’r flaenoriaeth ar gyfer atgyfeirio gael ei rhoi i ddeiliaid y Safon Ansawdd Cyngor os yn bosibl.
Gallech ystyried llunio rhestr o ddarparwyr gwasanaethau sy’n gallu bodloni gofynion eich grŵp
51

cleientiaid, yn enwedig os nad yw’r darparwr yn meddu ar y Safon Ansawdd Cyngor.
Pan fydd angen i ddarparwr gwasanaethau wneud atgyfeiriad i ddarparwr allanol heb yr AQS,
dylid ei benodi ar sail meini prawf dethol tryloyw. Gallai hyn gynnwys:
•
•
•
•
•
•

Dull sy'n canolbwyntio ar y cleient
Prydlondeb y gwasanaeth
Arbenigedd perthnasol
Profiad gyda chleientiaid blaenorol
Gwerth am arian (os oes ffi)
Safonau ansawdd a/neu aelodaeth reoleiddiol.

Os oes modd, dylid gofyn i ddarparwyr allanol lofnodi cytundeb i gynnal safonau gwasanaeth y
sefydliad fel yr amlinellir yn y Siarter Cleientiaid, Polisi Cyfrinachedd ac ati.

MAES FFRAMWAITH G: YMRWYMIAD I ANSAWDD
Mae pob un o ddeiliaid y Safon Ansawdd Cyngor wedi ymrwymo i barhau i wella ansawdd eu
gwasanaeth.
G1. Mae proses gwyno glir ar waith.
Diben
Os yw unigolyn yn anhapus â'r gwasanaeth a dderbyniwyd, mae'n gallu cyflwyno
cwyn yn ffurfiol neu’n anffurfiol. Gallai ddweud wrthych yn uniongyrchol, gofyn
am weld rhywun mewn swydd uwch neu ysgrifennu. Mae cwynion yn bwysig gan
eu bod yn rhoi gwybod i ni i ba raddau y mae’r gwasanaeth yn bodloni
disgwyliadau pobl, a gallant ddarparu gwybodaeth i’ch helpu i wella’r
gwasanaeth.
Tystiolaeth
Rhaid bod gennych weithdrefn neu bolisi clir ar waith ar gyfer
G.1.1
nodi ac ymdrin â chwynion sy’n mynd i’r afael â’r cyfnodau, yr
amserlenni, pwy fydd yn cyfrannu a chanlyniadau posibl, wrth
bwy i gwyno, pwy sydd â chyfrifoldeb cyffredinol dros y broses
gwyno a sut i uwchgyfeirio cwynion. Rhaid cyfleu hyn yn glir i
gleientiaid a rhanddeiliaid eraill.
Tystiolaeth
Rhaid i chi gadw cofnod canolog o'r cwynion a wnaed a sut y
G.1.2
cawsant eu datrys. Rhaid adolygu hyn yn rheolaidd er mwyn
cefnogi hyfforddiant a datblygiad staff.
Tystiolaeth
Rhaid i chi hysbysu’ch corff llywodraethu am nifer a natur y
G.1.3
cwynion a dderbyniwyd, a’u canlyniadau, yn rheolaidd.

CANLLAW AR GYFER MAES FFRAMWAITH G: YMRWYMIAD I ANSAWDD
Mae pob un o ddeiliaid y Safon Ansawdd Cyngor wedi ymrwymo i barhau i wella ansawdd eu
gwasanaeth.
G1. Mae proses gwyno glir ar waith.
Os yw cleientiaid yn anhapus ag unrhyw agwedd ar eich gwasanaethau, dylent deimlo eu bod yn
derbyn cymorth gan broses gwyno sy’n darparu ar gyfer ymdrin â phob cwyn yn effeithiol. Mae’n
hollbwysig bod y gwasanaeth yn nodi cwynion yn gyflym a bod pawb yn ymwybodol o'r broses ar
gyfer ymdrin â nhw. Dylai’r polisi cwyno ddarparu ar gyfer y ffaith na fydd rhai cleientiaid am
wneud cwynion ffurfiol, er bod materion difrifol neu bwysig yn codi a bod angen i'ch sefydliad eu
cydnabod a gweithredu arnynt.
Dylai gwella ansawdd y gwasanaeth ystyried barn a fynegwyd gan gleientiaid.
Bydd Aseswyr AQS yn edrych am dystiolaeth bod yr holl gwynion a dderbynnir yn cael eu trin yn
effeithiol ac, yn enwedig os nad oes unrhyw gwynion wedi dod i law, bod staff yn deall y polisi
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cwyno. Mae dangos dealltwriaeth o’r dulliau gwahanol o gwyno, ac i bwy y dylid atgyfeirio
cwynion, yn rhan hollbwysig o’r broses hon.
Bydd angen i chi ddangos bod dadansoddiadau o gwynion a dderbynnir yn cael eu bwydo i’ch
proses adolygu gwasanaeth a pherfformiad, a'u bod yn cael eu defnyddio i lywio goruchwyliaeth,
hyfforddiant a datblygiad proffesiynol staff.
Mae angen darparu arweiniad ar yr hyn y dylai’r broses gwyno ei gynnwys, gan gynnwys
amserlenni, cyfnodau, pwy ddylai gymryd rhan ac ati, sy’n amrywio yn ôl maint a chapasiti’r
sefydliad.
Adnoddau



A Guide to Good Complaints Handling – Ombwdsmon y Gyfraith
www.legalombudsman.org.uk/?portfolio=listen-inform-respond-a-guide-to-goodcomplaint-handling
Sample Complaints Procedure – Cymdeithas y Cyfreithwyr
www.lawsociety.org.uk/support-services/advice/practice-notes/handling-complaints

MAES FFRAMWAITH G: YMRWYMIAD I ANSAWDD
Mae pob un o ddeiliaid y Safon Ansawdd Cyngor wedi ymrwymo i barhau i wella ansawdd eu
gwasanaeth.
G2. Mae gan ddarparwyr ymrwymiad clir i ddarparu gwasanaethau ansawdd ac adolygu
perfformiad yn rheolaidd.
Diben
Mae angen cynnal gwasanaethau o ansawdd, a’r ffordd orau o wneud hyn yw
trwy benodi rhywun i fod yn gyfrifol am bob system ansawdd. Bydd yr unigolyn
hwn yn sicrhau bod newidiadau’n cael eu gwneud pan fydd angen a bod pawb yn
y sefydliad yn cael y wybodaeth ddiweddaraf.
Tystiolaeth
Rhaid i chi allu dangos ymrwymiad i ansawdd trwy benodi
G.2.1
unigolyn i oruchwylio’ch prosesau ansawdd a gweithredu fel y
person arweiniol sy’n gyfrifol am yr AQS.
Tystiolaeth
Rhaid adolygu'r holl brosesau ansawdd bob blwyddyn o leiaf yn
G.2.2
erbyn gofynion yr AQS, a dylai'r person arweiniol sy'n gyfrifol
am yr AQS gofnodi'r camau gweithredu sy'n deillio o'r
adolygiad hwn.
Tystiolaeth
Rhaid bod gennych system ar waith ar gyfer diweddaru'ch
G.2.3
prosesau a'ch gweithdrefnau ansawdd a'r dyddiad y daethant i
rym
Tystiolaeth
Rhaid i chi sicrhau bod eich staff yn gallu cael gafael ar y copïau
G.2.4
diweddaraf o’ch prosesau ansawdd.

CANLLAW AR GYFER MAES FFRAMWAITH G: YMRWYMIAD I ANSAWDD
Mae pob un o ddeiliaid y Safon Ansawdd Cyngor wedi ymrwymo i barhau i wella ansawdd eu
gwasanaeth.
G2. Mae gan ddarparwyr ymrwymiad clir i ddarparu gwasanaethau ansawdd ac adolygu
perfformiad yn rheolaidd.
Mae gwasanaethau ansawdd yn seiliedig ar gyfuniad o systemau a phrosesau (i arwain a chefnogi
staff yn eu gwaith cynghori), goruchwyliaeth dda a gwiriadau rheolaidd i sicrhau bod y
systemau’n addas i’r diben a'u bod yn darparu cyngor o’r safon ddisgwyliedig. Er y dylai ansawdd
fod yn sylfaen i arferion pob aelod staff, rhaid bod gan bob sefydliad unigolyn penodol sy’n
bennaf gyfrifol am ansawdd.
Dylai’r arweinydd ansawdd/AQS enwebedig fod yn gyfarwydd â’r prosesau ansawdd a deall natur
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y gwaith a gyflawnir gan y sefydliad. Bydd angen sicrhau bod gan yr unigolyn hwn ddigon o
awdurdod yn y sefydliad i sicrhau bod unrhyw gamau unioni sydd eu hangen yn cael eu rhoi ar
waith.
Mae adolygiad mewnol blynyddol o'r AQS yn rhan hanfodol o'r broses sicrhau ansawdd erbyn hyn
ar gyfer unrhyw ddeiliad AQS. Disgwylir i chi gwblhau arfarniad blynyddol o'ch cydymffurfiaeth
barhaus â'r AQS, a rhaid gweithredu ar unrhyw feysydd sydd angen eu gwella. Bydd eich asesydd
yn gofyn am weld eich dogfennau adolygu mewnol yn ystod eich ymweliad asesu AQS, felly
dylech sicrhau eu bod wedi'u cofnodi a'u cadw'n briodol.
Dylai’r arweinydd Ansawdd/AQS weithredu fel yr unigolyn cyswllt rhwng y sefydliad a’r corff sy’n
goruchwylio dyfarniad y Safon Ansawdd Cyngor.
Gellir cadw copïau o'ch prosesau ansawdd mewn Llawlyfr Ansawdd.

MAES FFRAMWAITH G: YMRWYMIAD I ANSAWDD
Mae pob un o ddeiliaid y Safon Ansawdd Cyngor wedi ymrwymo i barhau i wella ansawdd eu
gwasanaeth.
G3. Mae yna gyfleuster i gleientiaid gyfrannu at ddatblygu gwasanaethau.
Diben
Bydd adborth rheolaidd gan gleientiaid yn golygu bod modd datblygu a gwella
safonau gwasanaeth. Defnyddir monitro a gwerthuso effeithiol i helpu i adolygu a
gwella gwasanaethau.
Tystiolaeth
Rhaid i chi fod â gweithdrefnau ar waith ar gyfer cael adborth
G.3.1
gan gleientiaid.
Tystiolaeth
Rhaid dadansoddi adborth a chanlyniadau cleientiaid bob
G.3.2
blwyddyn er mwyn nodi tueddiadau.
Tystiolaeth
Rhaid i chi adolygu'ch perfformiad a'ch strategaeth ar sail
G.3.3
canlyniadau'r dadansoddiad o adborth a chwynion.

CANLLAW AR GYFER MAES FFRAMWAITH G: YMRWYMIAD I ANSAWDD
Mae pob un o ddeiliaid y Safon Ansawdd Cyngor wedi ymrwymo i barhau i wella ansawdd eu
gwasanaeth.
G3. Mae yna gyfleuster i gleientiaid gyfrannu at ddatblygu gwasanaethau.
Mae ymrwymiad cadarn i ymgynghori diffuant â chleientiaid a'r cymunedau a wasanaethwn yn
sail i arfer gorau ym mhob sector, gan gynnwys y sector cyngor. Yn yr un modd, mae cwblhau
arfarniad gwrthrychol o effeithiolrwydd y gwasanaeth ac a yw'n cyflawni ei amcanion yn y ffordd
fwyaf effeithiol yn hanfodol er mwyn datblygu gwasanaethau'n barhaus. Mae ymchwil
annibynnol wedi dangos bod ymarferwyr chwilfrydig sy’n dadansoddi ac yn gwerthuso eu gwaith
yn feirniadol yn fwy effeithiol wrth sicrhau canlyniadau na’r rhai nad ydynt yn gwneud hynny. Yn
ogystal, mae gwasanaethau sy’n cynnwys eu cymunedau’n denu cymorth ehangach gan y
cyhoedd. Dyma’r achos ‘prima facie’ dros gael gwybodaeth a dealltwriaeth am y gwahaniaeth
mae’ch gwasanaeth yn ei wneud i’ch cleientiaid drwy amrywiaeth o ddulliau. Mae llawer wedi'i
ysgrifennu am fesur canlyniadau cyngor ystyrlon, ac mae rhai cyllidwyr wedi gwneud ymdrech
sylweddol i ddatblygu metrigau i gynorthwyo gwasanaethau (er enghraifft, Llywodraeth Cymru).
Ceir cydnabyddiaeth ehangach o ba mor anodd yw’r dasg hon o ystyried natur y gwaith rydym yn
ei wneud a'r berthynas sydd gennym â'r grwpiau cleientiaid.
Dylai cael adborth ystyrlon rheolaidd gan gleientiaid fod yn elfen graidd o ymrwymiad eich
sefydliad i welliant parhaus. Mae cyllidwyr yn chwilio’n gynyddol am ffordd o fesur canlyniadau
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cleientiaid a chydgynhyrchiant gwasanaethau, sy’n elfennau pwysig o wasanaethau sy’n
canolbwyntio ar y cleient. Mae adborth o’r fath yn gallu cefnogi datblygiad eich cynllun busnes
hefyd (GWELER ADRAN 1.1). Dylai unrhyw wasanaeth cyngor sy'n sefydlu proses werthuso
sicrhau ei bod yn gymharol gadarn (ac felly'n rhoi canlyniadau dibynadwy) ond heb fod yn rhy
feichus.
Mae ansawdd y cyngor a ddarperir gan wasanaeth wedi symud y tu hwnt i fesuriad syml o
gywirdeb, a gallai gynnwys ymatebolrwydd y gwasanaeth i anghenion/sefyllfa’r cleient,
effeithiolrwydd y ddarpariaeth, prydlondeb y cyngor, i ba raddau y mae’r cleient yn gallu
gweithredu ar y cyngor sydd wedi'i ddarparu, a hwyluso mynediad at gyfiawnder cymdeithasol.
Bydd angen i’ch dull o asesu’ch gwasanaeth adlewyrchu amcanion eich sefydliad a’r adnoddau
sydd ar gael, a dylai ganolbwyntio ar yr elfennau cysylltiedig canlynol:




Cywirdeb a phriodoldeb y cyngor a roddir i gleient (trwy adolygiadau gan gymheiriaid ac
adolygiadau ffeil annibynnol)
Effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd y ddarpariaeth (trwy foddhad cleientiaid, monitro
amseroedd aros, llwythi achos ac ati)
I ba raddau y mae’r gwasanaeth yn cyflawni amcanion sefydliadol a/neu gyllido (gan
gynnwys mesurau canlyniadau cleientiaid, i ba raddau y mae cleientiaid yn gweithredu ar
y cyngor sy'n cael ei ddarparu, cyrraedd y cymunedau targed ac ati).


Ni ddylai’ch dull gweithredu gael ei gyfyngu i fesur boddhad cleientiaid, megis pa mor barod eu
cymorth a hawdd siarad â nhw yw gweithwyr cyngor neu dderbyn gwybodaeth ddealladwy, ond
dylech geisio gwneud gwaith dilynol yn ymwneud â chanlyniadau cleientiaid. Bydd rhoi systemau
priodol ar waith i gasglu canlyniadau cleientiaid yn eich helpu i adolygu a gwella’ch gwasanaeth
ac yn eich helpu i ddangos effaith eich gwasanaeth ar gleientiaid, cyllidwyr, comisiynwyr a’r
cyhoedd. Dylech ystyried y diffiniad o ganlyniadau cadarnhaol ar gyfer cleientiaid ac ystyried
defnyddio’r canlyniadau hyn i werthuso effeithiolrwydd eich gwasanaeth wrth ddiwallu
anghenion cleientiaid.
Mae’n debygol y bydd y dull a ddefnyddiwch yn cael ei ddylanwadu gan faint y gwasanaeth, yr
adnoddau sydd ar gael a phroffil eich cleientiaid, a dylai fod yn gymesur. Gall systemau rheoli
achosion a chleientiaid gael eu cynllunio i helpu i gynhyrchu data monitro a gwerthuso, a bydd
llawer o systemau TG yn gwneud hyn yn hawdd. Bydd yr Aseswyr AQS yn awyddus i weld
tystiolaeth o’r canlynol o leiaf:






Bod system gadarn ar waith ar gyfer cael adborth gan gleientiaid, a bod y system honno’n
cael ei dadansoddi bob blwyddyn o leiaf
Canlyniadau allweddol ar gyfer eich cleientiaid a sut y byddech chi’n eu mesur
Y gwahaniaeth y mae’r gwasanaeth wedi’i wneud i gleientiaid unigol (astudiaethau achos)
Sut mae adborth cleientiaid a data monitro a chanlyniadau’n cael eu defnyddio i adolygu
a gwella’r gwasanaeth
Sut mae canlyniadau’n cael eu hadrodd yn ôl i gleientiaid a rhanddeiliaid allweddol eraill

Mae amrywiaeth o becynnau cymorth ac adnoddau ar gael i’ch helpu i sefydlu’ch dull o gael
adborth gan gleientiaid a mesur canlyniadau cleientiaid. Yn ogystal, mae llawer o gyllidwyr a
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rhanddeiliaid allweddol yn hyrwyddo ac yn cefnogi gwaith gwerthuso gwasanaethau ac yn
darparu canllawiau ar sut i wneud hyn.
Adnoddau


Debt Advice Evaluation Toolkit – Y Gwasanaeth Cynghori Ariannol
www.fincap.org.uk/common_evaluation_toolkit
 Evaluation Guides and Tools- Age UK
www.ageuk.org.uk/professional-resources-home/research/evaluation-guides--tools/
 How to Measure Client Outcomes – Advice Services Alliance
asauk.org.uk/archive/working-together-for-advice/how-to-measure-client-outcomes/
 What's the problem? Measuring outcomes in advice services, report of 2018 ASA
conference https://asauk.org.uk/whats-useful-research-and-evidence/asa-conferencenov-2018-whats-the-problem-measuring-outcomes-in-the-advice-sector/

4.2 Atodiad Safonau Ffôn
Mae'r arweiniad canlynol ar gyfer sefydliadau sy'n cynnig cyngor dros y ffôn. Yn aml, mae
gofyniad yr AQS yn rhagdybio y bydd cynghorwyr yn cael cyswllt wyneb yn wyneb â chleientiaid,
ac mae’r canllawiau ychwanegol hyn yn awgrymu sut y gellir cymhwyso'r gofynion mewn
perthynas â gwasanaeth ffôn heb gysylltiad wyneb yn wyneb. Mae’n hanfodol bod yr arweiniad
hwn yn cael ei ddarllen ochr yn ochr â’r Safon Ansawdd Cyngor lawn, gan ei fod yn ychwanegol
at ofynion llawn y Safon Ansawdd Cyngor (yn hytrach na dewis amgen).

MAES FFRAMWAITH A: MYNEDIAD AT WASANAETH
Nodau'r Safon Ansawdd Cyngor yw gwella mynediad at wasanaethau cyngor annibynnol a seilio
darpariaeth gwasanaethau ar anghenion a blaenoriaethau a nodir. Dylai deiliaid y Safon Ansawdd
Cyngor fod yn ymwybodol o’r amgylchedd y maent yn gweithredu ynddo a datblygu eu
gwasanaethau i ddiwallu anghenion eu cymunedau a grwpiau cleientiaid targed.
A1. Rhaid i'r gwasanaeth fod yn briodol ar gyfer anghenion y grwpiau cleientiaid lleol/targed.
Diben

Dylai’r darparwr gwasanaethau wybod am broblemau ac anghenion gwybodaeth
aelodau’r grwpiau cleientiaid targed neu leol, a dylai gynllunio gwasanaethau i
ddiwallu anghenion a nodwyd.
Tystiolaeth
Er mwyn gwneud y safon yn fwy priodol i wasanaeth ffôn,
A1.2
dylai’r cynllun gwasanaeth gynnwys manylion:
• System trin galwadau;
• Unrhyw system wrth gefn a
ddefnyddir os bydd y system
technoleg gwybodaeth a chyfathrebu
(TGCh) yn methu;
• Strwythur y ganolfan alwadau neu'r
sefydliad; gellir darparu hyn mewn
coeden deuluol;
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• Trefniadau i sicrhau mynediad cyfartal
i’r grŵp targed, gan gynnwys pobl sy’n
fyddar neu’n drwm eu clyw neu bobl
nad ydynt yn siarad Saesneg fel iaith
gyntaf, ac ystyried agor gyda’r nos ac ar
y penwythnos.
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MAES FFRAMWAITH A: MYNEDIAD AT WASANAETH
A2. Dylai'r gymuned fod yn ymwybodol o'r gwasanaeth sy'n cael ei gynnig.
Diben
Er mwyn i’r gwasanaeth fod o werth, bydd angen i aelodau’r gymuned wybod pa
wasanaethau sydd ar gael yn lleol.
Tystiolaeth
Dylid rhoi gwybodaeth am y gwasanaeth i wasanaethau
A.2.1
cenedlaethol a lleol perthnasol. Os yw’r cyfleuster ar gael,
dylai neges peiriant ateb gynnwys mwy o wybodaeth am y
gwasanaeth i bobl sy’n ffonio y tu allan i oriau arferol.
Tystiolaeth
A.2.2

Yn dilyn ardystiad, dylid dangos logo’r Safon Ansawdd
Cyngor lle bo hynny’n bosibl.

A2. Dylai'r gymuned fod yn ymwybodol o'r gwasanaeth sy'n cael ei gynnig.
Bydd sefydliadau sydd â'r Safon Ansawdd Cyngor yn cael gwybod am y gwasanaeth drwy'r rhestr o
ddeiliaid. Fodd bynnag, mae mathau eraill o sefydliadau sy'n darparu gwasanaethau i bobl a allai
ddymuno cyfeirio eu cleientiaid am gyngor cyfreithiol, e.e. darparwyr statudol fel gwasanaethau
iechyd neu wasanaethau cymdeithasol, neu sefydliadau dielw eraill fel y rhai sy'n darparu tai,
canolfannau dydd neu wasanaeth cwnsela.
Nid oes modd “arddangos” logo dros y ffôn, ond disgwylir i chi ddefnyddio’r logo ar unrhyw
ddeunydd ysgrifennu a deunydd cyhoeddusrwydd. Gallai neges groeso neu neges peiriant ateb
ddweud eich bod yn meddu ar y Safon Ansawdd Cyngor. Gall hyn helpu'r cleient i deimlo'n
hyderus am ddefnyddio'ch gwasanaeth. Fodd bynnag, rydym yn cydnabod bod llawer o
negeseuon peiriant ateb yn cynnwys llawer o wybodaeth yn barod, ac efallai y bydd yna derfyn
amser ar gyfer hyd y neges; felly nid yw hyn yn orfodol.

MAES FFRAMWAITH B: GWASANAETH DI-DOR
Os na all deiliad y Safon Ansawdd Cyngor ddarparu’r gwasanaeth penodol sydd ei angen ar y cleient,
rhaid iddo hysbysu’r cleient a’i gyfeirio at ddarparwr gwasanaethau arall, os oes un ar gael.
B1. Dylai cleientiaid dderbyn gwasanaeth di-dor o ffynhonnell briodol, naill ai trwy gyfeirio neu
atgyfeirio.
Diben

Er mwyn sicrhau bod unigolion yn derbyn y cyngor cywir mor fuan â phosibl, mae’n
bwysig darparu gwybodaeth am y gwasanaethau sydd ar gael a sut i'w defnyddio.
Tystiolaeth
Dylai gwasanaethau ffôn drafod gyda chleientiaid oblygiadau
B1.8
cost eu cyfeirio neu eu hatgyfeirio at wasanaethau eraill, a
darparu cadarnhad o’r costau hynny yn ysgrifenedig. Dylai
gwasanaethau ddangos eu bod yn asesu a fyddai
gwasanaeth wyneb yn wyneb yn fwy priodol i gleientiaid.

CANLLAW AR GYFER MAES FFRAMWAITH B: GWASANAETH DI-DOR
Os na all deiliad y Safon Ansawdd Cyngor ddarparu’r gwasanaeth penodol sydd ei angen
ar y cleient, rhaid iddo hysbysu’r cleient a’i gyfeirio at ddarparwr gwasanaethau arall, os
oes un ar gael.
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B1. Dylai cleientiaid dderbyn gwasanaeth di-dor o ffynhonnell briodol, naill ai trwy
gyfeirio neu atgyfeirio.


MAES FFRAMWAITH B: GWASANAETH DI-DOR
Os na all deiliad y Safon Ansawdd Cyngor ddarparu’r gwasanaeth penodol sydd ei angen ar y
cleient, rhaid iddo hysbysu’r cleient a’i gyfeirio at ddarparwr gwasanaethau arall, os oes un ar gael.
Mae’n debyg mai yn anaml iawn y bydd gwasanaeth ffôn yn ysgwyddo cyfrifoldeb am gysylltu
â’r gwasanaeth arall ar ran cleient h.y. gwneud atgyfeiriad, ond os yw hyn yn digwydd, rhaid
cadarnhau'r goblygiadau cost i gleientiaid yn ysgrifenedig. Mae hyn yn cynnwys achosion o
atgyfeirio cleient i wasanaeth cyfradd premiwm.
Er mwyn dangos bod asesiad wedi'i gwblhau i benderfynu a oes angen cyngor wyneb yn wyneb
ar gleient, gallai gofyniad am asesiad o’r fath gael ei gynnwys ym mholisi cyfeirio ac atgyfeirio
gweithredol y sefydliad; dylid sicrhau bod pob cynghorydd yn ymwybodol o'r gofyniad hwn.

MAES FFRAMWAITH C: RHEDEG Y SEFYDLIAD
Rhaid bod gan ddeiliaid y Safon Ansawdd Cyngor strwythurau a gweithdrefnau ar waith sy’n sicrhau
bod y sefydliad a’i adnoddau’n cael eu rheoli’n effeithiol
C2. Rhaid i ddarparwyr gwasanaethau sicrhau bod adnoddau ar gael i ddarparu’r gwasanaeth yn ôl
yr angen.
Diben
Mae’n hanfodol bod gwasanaethau ansawdd yn gwneud y defnydd gorau o
adnoddau prin.
Tystiolaeth
Rhaid i’r system trin galwadau gael ei monitro a’i hystyried wrth
C.2.1
adolygu’r gwasanaeth.
CANLLAW AR GYFER MAES FFRAMWAITH C: RHEDEG Y SEFYDLIAD
Rhaid bod gan ddeiliaid y Safon Ansawdd Cyngor strwythurau a gweithdrefnau ar waith sy’n sicrhau
bod y sefydliad a’i adnoddau’n cael eu rheoli’n effeithiol
C2.1 Rhaid i ddarparwyr gwasanaethau sicrhau bod adnoddau ar gael i ddarparu’r gwasanaeth yn
ôl yr angen.
Mae’r canllawiau ar gyfer gofyniad A1 yn nodi bod angen i wasanaethau ffôn egluro sut y maent yn trin
galwadau ffôn yn eu cynllun gwasanaeth cychwynnol. Bydd angen i wasanaethau fonitro
effeithiolrwydd y system trin galwadau ffôn gan nad yw’r galw am y gwasanaeth mor amlwg â'r galw
am wasanaethau wyneb yn wyneb, sy'n gallu achosi ciwiau hir mewn ystafell aros.
Os yw gwasanaeth yn cael ei ddarparu dros y ffôn, mae'n bosibl na fydd yn amlwg faint o bobl
sy’n methu cael ateb nac yn methu defnyddio'r gwasanaeth o gwbl. Os yw’r dechnoleg ar gael,
gallai’r wybodaeth a gesglir gynnwys nifer y galwadau sy’n cael eu derbyn, eu trin neu eu colli.
Ar gyfer gwasanaethau eraill, gallai’r wybodaeth hon gael ei chasglu ar adegau penodol trwy
gynnwys cwestiynau yn yr holiadur boddhad defnyddwyr yn gofyn pa mor hawdd neu anodd
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oedd cysylltu dros y ffôn.
Dylai’r adolygiad o’r gwasanaeth sy’n ofynnol gan C2 gynnwys canlyniadau unrhyw waith
monitro galwadau o’r fath. Gall hyn arwain, er enghraifft, at ailstrwythuro oriau agor neu
newid yn y defnydd o dechnoleg ffôn megis peiriannau ateb.

MAES FFRAMWAITH D: RHEOLI POBL
Rhaid i ddeiliaid y Safon Ansawdd Cyngor sicrhau bod staff ac ymddiriedolwyr yn meddu ar y
sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen i ddiwallu anghenion cleientiaid, neu’n eu datblygu.
D2. Mae cyfleoedd hyfforddiant a datblygiad proffesiynol yn cael eu darparu i bob aelod staff
sy’n gweithio yn y gwasanaeth.
Diben
Mae angen rhoi sylw i wybodaeth a sgiliau staff, gan gynnwys gofal
cwsmeriaid, yn y gwasanaeth y maent yn ei ddarparu.
Tystiolaeth D.2.3
Rhaid i wasanaethau ddangos sut mae cynlluniau
hyfforddi a datblygu unigol wedi mynd i’r afael â
sgiliau cyngor dros y ffôn.

CANLLAW AR GYFER MAES FFRAMWAITH D: RHEOLI POBL
Rhaid i ddeiliaid y Safon Ansawdd Cyngor sicrhau bod staff ac ymddiriedolwyr yn meddu ar y
sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen i ddiwallu anghenion cleientiaid, neu’n eu datblygu.
D2. Mae cyfleoedd hyfforddiant a datblygiad proffesiynol yn cael eu darparu i bob aelod staff a
phob gwirfoddolwr sy’n gweithio yn y gwasanaeth, gan gynnwys rheolwyr y sefydliad.
Mae angen sgiliau gwahanol i gael gwybodaeth gan bobl a rhoi cymorth dros y ffôn o'i
gymharu â gweithio wyneb yn wyneb. Dylai hyfforddiant fod yn briodol i anghenion y
sefydliad. Mae rhai o'r materion y gallai hyfforddiant ymdrin â nhw yn cynnwys:
●
●
●
●
●

Cyfathrebu dros y ffôn, gan gynnwys gwrando ac ymateb;
Deall natur ymdrin ag ymholiadau dros y ffôn;
Dechrau galwadau a dod â galwadau i ben;
Strwythuro cyfweliad dros y ffôn:
Ymdrin â galwadau anodd, megis galwadau mud, galwyr gofidus neu alwadau
ymosodol:
● Ystyried materion yn ymwneud â pholisïau’r sefydliad, megis y system trin
galwadau, cyfrinachedd, cyfeirio ac atgyfeiriadau, cwynion ac adborth gan
ddefnyddwyr a’r defnydd o adnoddau gwybodaeth:
● Goruchwylio staff eraill (ar gyfer goruchwylwyr):
● Gellir darparu hyfforddiant yn fewnol neu'n allanol.

MAES FFRAMWAITH D: RHEOLI POBL
Rhaid i ddeiliaid y Safon Ansawdd Cyngor sicrhau bod staff ac ymddiriedolwyr yn meddu ar y
sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen i ddiwallu anghenion cleientiaid, neu’n eu datblygu.
D4. Gweithdrefnau i sicrhau bod cleientiaid yn derbyn cyngor o’r ffynhonnell fwyaf priodol sy’n
ystyried gwybodaeth a sgiliau staff
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Diben
D.4.1
D4.3

Mae hygyrchedd goruchwylydd yn berthnasol iawn i
wasanaethau ffôn.
Rhaid i’r system o ddyrannu gwaith i gynghorwyr gynnwys
gweithdrefnau i osgoi gorweithio

CANLLAW AR GYFER MAES FFRAMWAITH D: RHEOLI POBL
Rhaid i ddeiliaid y Safon Ansawdd Cyngor sicrhau bod staff ac ymddiriedolwyr yn meddu ar y
sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen i ddiwallu anghenion cleientiaid, neu’n eu datblygu.
D4. Gweithdrefnau i sicrhau bod cleientiaid yn derbyn cyngor o’r ffynhonnell fwyaf priodol sy’n
ystyried gwybodaeth a sgiliau staff
Mae argaeledd goruchwyliaeth bob tro y mae cyngor (a gwaith achos, os yn berthnasol) yn
cael ei ddarparu yn un o ofynion allweddol y Safon Ansawdd Cyngor ar lefel Cyngor ac uwch.
Dylai cyfarfodydd goruchwylio rheolaidd gael eu cynnal yn unol â phrofiad y cynghorydd. Os
nad yw’r goruchwylydd yn bresennol, rhaid bod modd cysylltu ag ef e.e. dros y ffôn. Os nad
yw’r goruchwylydd yn gweithio yn yr un safle â’r cynghorydd/gweithiwr achosion, dylid
sicrhau cyswllt ffurfiol wythnosol â phob cynghorydd.
Gall hyn gynnwys monitro galwadau a/neu gofnodion galwadau, neu drafod gwaith y
cynghorydd. Rhaid cael cyfarfod goruchwylio wyneb yn wyneb o leiaf bob mis. Dylai
goruchwylwyr ddangos sut maent yn cyflawni tasgau goruchwylio megis ymgyfarwyddo â
galuoedd cynghorwyr a sicrhau nad yw’r cynghorwyr yn derbyn gwaith sydd y tu hwnt i’w
gallu.
Mae’n bwysig bod goruchwylwyr yn ymwybodol o anawsterau ymarferol darparu cymorth
os yw'r cynghorydd mewn lleoliad gwahanol i’r goruchwylydd. Dylai goruchwylwyr sicrhau
bod cynghorwyr yn teimlo y gallant gysylltu â nhw. Dylid crybwyll hyn fel mater sy'n peri
pryder os nad yw cynghorwyr yn cysylltu’n rheolaidd.
Dylai dirprwy sydd, yn ddelfrydol, â’r un wybodaeth a phrofiad am y pwnc cyngor gael ei benodi
ar gyfer unrhyw gyfnod y mae’r goruchwylydd yn absennol neu nad oes modd cysylltu ag ef e.e.
oherwydd gwyliau neu os yw’n gweithio oriau gwahanol i’r cynghorydd. Mae hyn yn berthnasol
iawn pan fydd gwasanaeth ffôn yn gweithredu 24 awr y dydd. Os nad oes gan y dirprwy'r un
wybodaeth a phrofiad â’r goruchwylydd, rhaid i hyn gael ei adlewyrchu yn lefel y gwasanaeth a
gynigir tra bod y goruchwylydd yn absennol. Dylai fod gan y dirprwy o leiaf ddwy flynedd o
brofiad parhaus o’r cyngor (a gwaith achos, os yn berthnasol) a gynigir gan y sefydliad.
Ar gyfer absenoldebau hirach e.e. gwyliau a salwch, ni ddylid defnyddio dirprwy am fwy na
phedair wythnos, ac ni ddylai’r sefyllfa gael ei hailadrodd dro ar ôl tro. Yn dilyn cyfnod o
absenoldeb, dylai’r goruchwylydd gwaith achos ddangos ei fod wedi derbyn adborth gan y
dirprwy a’i fod wedi adolygu gwaith achos cynghorwyr.
Os yw’r goruchwylydd gwaith achos yn weithiwr rhan-amser, rhaid iddo gysylltu’n ffurfiol o
leiaf unwaith yr wythnos ag unrhyw gynghorwyr sy’n gwneud gwaith achos, gan gynnwys
gwirio achosion. Bydd angen i’r goruchwylydd gwaith achos ddangos ei fod wedi derbyn
adborth gan y dirprwy yn y sefyllfaoedd uchod.
Mae trefniadau goruchwylio effeithiol yn bwysig iawn yn achos canolfan alwadau rithwir h.y.
lle mae cynghorwyr yn gweithio mewn sawl lleoliad gwahanol sy’n defnyddio’r un system
ffôn, sy’n gwneud i’r cleient feddwl eu bod yn gweithio mewn un safle. Bydd archwilwyr yn
chwilio am dystiolaeth i sicrhau bod cynghorwyr a gweithwyr achos yn gallu manteisio ar
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wybodaeth, profiad a chymorth goruchwylydd neu ddirprwy addas bob amser.
Mae angen i oruchwylwyr sicrhau bod digon o amser rhwng galwadau i gwblhau gwaith papur
angenrheidiol, yn enwedig cofnod o gyngor. Dylai cofnodion cyngor gael eu cwblhau cyn gynted â
phosibl ar ôl yr alwad ffôn i sicrhau eu bod yn gywir. Dylai cynghorwyr gwblhau cofnodion ar
ddiwedd shifft o leiaf, a rhaid iddynt ddangos sut maent yn cofio manylion yr ymholiad os oes
bwlch rhwng derbyn yr alwad ffôn a gwneud y cofnod.
Dylai systemau i osgoi gorweithio gael eu datblygu (Yn yr Oxford Reference Dictionary, mae
‘gorweithio’ (‘burn-out’) yn cael ei ddiffinio fel “gorflinder corfforol neu emosiynol, yn
enwedig os yw’n cael ei achosi gan straen”). Mae diwylliant sefydliad yn bwysig gan ei fod
yn galluogi cynghorwyr i gael rheolaeth dros gael seibiant a gofyn am gymorth os ydynt wedi
ymdrin â galwad anodd neu hir iawn. Dylai lefelau staffio ac oriau agor gael eu hystyried yn
unol â hynny (e.e. sicrhau bod mwy nag un cynghorydd ar gael i dderbyn galwadau bob
amser, a rheoli hyd shifftiau).
Dylai sefydliadau fod yn ymwybodol hefyd o ofynion iechyd a diogelwch e.e. gofynion yn
ymwneud â gweithleoedd a VDUs ac ati.

MAES FFRAMWAITH D: RHEOLI POBL
Rhaid i ddeiliaid y Safon Ansawdd Cyngor sicrhau bod staff ac ymddiriedolwyr yn meddu ar y
sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen i ddiwallu anghenion cleientiaid, neu’n eu datblygu.
D5. Staff cymwys sy'n ymdrin ag achosion cleientiaid.
Diben
Mae gwaith eich gwasanaeth yn cael ei wneud gan staff sy’n bodloni
cymwyseddau penodol. Mae’n hollbwysig bod y gwaith yn cael ei wneud gan
rywun â’r cymwyseddau perthnasol.
Tystiolaeth
Mae'r gofynion hyn yn berthnasol yn llawn i sefydliadau sy'n
D.5.1 a D.5.2
darparu gwasanaeth gwaith achos dros y ffôn.

CANLLAW AR GYFER MAES FFRAMWAITH D: RHEOLI POBL
Rhaid i ddeiliaid y Safon Ansawdd Cyngor sicrhau bod staff ac ymddiriedolwyr yn meddu ar y
sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen i ddiwallu anghenion cleientiaid, neu’n eu datblygu.
D5. Staff cymwys sy'n ymdrin ag achosion cleientiaid.
Mae gwaith achos dros y ffôn yn cael ei wneud gan rai gwasanaethau ac mae’n debygol o
gynyddu yn y dyfodol. Yn ogystal â gofynion D5, bydd angen i wasanaethau ystyried sut
maent yn cael caniatâd gan gleientiaid i weithredu ar eu rhan. Er enghraifft, mae technoleg
ffôn yn caniatáu galwadau tair ffordd fel bod y cynghorydd yn gallu trafod gyda thrydydd
parti a chynnwys y cleient yn y sgwrs ffôn.
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MAES FFRAMWAITH E: RHEDEG Y GWASANAETH
Rhaid bod gan ddeiliaid y Safon Ansawdd Cyngor brosesau a gweithdrefnau ar waith sy’n sicrhau
gwasanaeth effeithiol ac effeithlon i’w cleientiaid.
E1. Mae gwybodaeth a ffeiliau achos cleientiaid yn drefnus iawn.
Diben
Er mwyn dod o hyd i wybodaeth mewn ffordd gyflym a rhwydd at ddibenion
goruchwylio ac archwilio, mae’n bwysig bod cofnodion yn cael eu rheoli a’u storio
mewn ffordd drefnus.
Tystiolaeth
Dylai goruchwylwyr sicrhau bod gan gynghorwyr amser rhwng
E.1.6
galwadau i wneud cofnodion.

CANLLAW AR GYFER MAES FFRAMWAITH E: RHEDEG Y GWASANAETH
Rhaid bod gan ddeiliaid y Safon Ansawdd Cyngor brosesau a gweithdrefnau ar waith sy’n sicrhau
gwasanaeth effeithiol ac effeithlon i’w cleientiaid.
E1. Mae gwybodaeth a ffeiliau achos cleientiaid yn drefnus iawn.
Rhaid i sefydliadau gofnodi gwybodaeth a chyngor a roddir yng nghofnodion y cleient. Dylai
goruchwylwyr sicrhau bod gan gynghorwyr amser rhwng galwadau i wneud cofnodion. Mae
cadw cofnodion yn hollbwysig i wasanaethau ffôn. Mae’r cyngor a roddir yn fwy tebygol o
ddibynnu ar ddisgrifiad neu ddehongliad cleient o’i sefyllfa (e.e. llythyr penderfyniad gan yr
Asiantaeth Budd-daliadau, stamp mewn pasbort) yn hytrach na bod y cynghorydd yn gallu
gweld dogfennau ategol i gael cadarnhad. Am y rheswm hwn, mae'n bosibl y bydd angen i
nodiadau fod yn fwy cynhwysfawr nag ar gyfer cyngor wyneb yn wyneb lle mae’r wybodaeth
ategol hon ar gael ac yn cael ei chadw ar ffeil.

MAES FFRAMWAITH F: DIWALLU ANGHENION CLEIENTIAID
Mae gan gleientiaid sy’n defnyddio gwasanaeth sydd â dyfarniad y Safon Ansawdd Cyngor yr hawl
i dderbyn cyngor a gwybodaeth sy’n berthnasol i’w hanghenion.
F2. Mae ffioedd cleientiaid yn dryloyw ac yn cael eu hesbonio o’r cychwyn.
Diben
Os oes angen talu ffi, rhaid hysbysu'r cleient am hyn yn y dechrau, cyn i unrhyw
gostau gael eu hysgwyddo, fel bod y cleient yn gallu mynd i rywle arall os oes
angen.
Tystiolaeth
Rhaid i strwythurau costio fod yn dryloyw a chael eu hesbonio
F.2.3
o'r cychwyn

CANLLAW AR GYFER MAES FFRAMWAITH F: DIWALLU ANGHENION CLEIENTIAID
Mae gan gleientiaid sy’n defnyddio gwasanaeth sydd â dyfarniad y Safon Ansawdd Cyngor yr hawl
i dderbyn cyngor a gwybodaeth sy’n berthnasol i’w hanghenion.
F2. Mae ffioedd cleientiaid yn dryloyw ac yn cael eu hesbonio o’r cychwyn.
Dylai gwasanaethau hysbysu cleientiaid pan fydd cyfraddau premiwm yn berthnasol. Rhaid
darparu gwybodaeth am y gost y funud ac, os yn bosibl, hyd tebygol yr alwad ar ddechrau’r alwad,
a dylai’r wybodaeth hon gael ei dangos yn glir ar unrhyw ddeunydd cyhoeddusrwydd a’i darparu’n
glir ar ddeunydd hyrwyddo sain.
Hefyd, rhaid i gleientiaid gael gwybod os yw’r gwasanaeth ar gael gan wasanaeth arall nad
yw’n defnyddio cyfraddau premiwm. Yn ogystal, rhaid i wasanaethau premiwm gydymffurfio
â Chod Ymarfer Phonepay Plus.
Mae rhagor o wybodaeth am God Ymarfer Phonepay Plus ar gael ar eu gwefan
www.phonepayplus.org.uk
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MAES FFRAMWAITH F: DIWALLU ANGHENION CLEIENTIAID
Mae gan gleientiaid sy’n defnyddio gwasanaeth sydd â dyfarniad y Safon Ansawdd Cyngor yr hawl
i dderbyn cyngor a gwybodaeth sy’n berthnasol i’w hanghenion.
F3. Mae gan gleientiaid yr hawl i gyfrinachedd, preifatrwydd a thriniaeth deg.
Diben
Er mwyn cynnal hyder cleientiaid, mae’n hanfodol bod gwasanaethau’n cael eu
darparu mewn ffordd breifat, gyfrinachol a theg.
Tystiolaeth
Mae angen ystyried effeithiau technoleg ffôn ar gyfrinachedd,
F.3.2
er enghraifft:
• Ni ddylid nodi rhifau ffôn y rhai sy'n ffonio
os yw'r gwasanaeth yn cael ei ddarparu’n
ddienw.
• Rhaid i’r gwasanaeth gael caniatâd cyn
ffonio cleientiaid yn ôl.
• Rhaid i’r gwasanaeth ystyried atal ei rif cyn
gwneud galwadau; os nad yw'n atal ei rif,
bydd angen rhoi rhesymau am beidio â
gwneud hynny.
• Rhaid sicrhau bod cleientiaid yn
ymwybodol pan fydd posibilrwydd o
"wrando ar" sgyrsiau neu eu recordio at
ddibenion goruchwylio neu hyfforddi, fel y
gallant optio allan o'r broses neu ddewis
parhau â'r alwad ai peidio.
Mae angen i wasanaethau ffôn weithredu systemau i
sicrhau mai dim ond ar ôl adnabod y galwr y gellir trafod
gwybodaeth gyfrinachol a gedwir ar gofnodion y cleient.
Rhaid darparu'r gwasanaeth mewn amgylchedd cyfrinachol.
Mae hyn yn berthnasol hefyd i wrando ar negeseuon ar
beiriant ateb.

CANLLAW AR GYFER MAES FFRAMWAITH F: DIWALLU ANGHENION CLEIENTIAID
Mae gan gleientiaid sy’n defnyddio gwasanaeth sydd â dyfarniad y Safon Ansawdd Cyngor yr hawl
i dderbyn cyngor a gwybodaeth sy’n berthnasol i’w hanghenion.
F3. Mae gan gleientiaid yr hawl i gyfrinachedd, preifatrwydd a thriniaeth deg.
Os oes gan y gwasanaeth fecanwaith ar gyfer adnabod rhifau ffôn galwyr, bydd angen i
ddarparwyr ddangos nad yw’r wybodaeth hon yn cael ei datgelu i gynghorwyr oni bai bod hynny’n
angenrheidiol. Os defnyddir y rhif i gysylltu’r alwad â chofnodion cleient ar gronfa ddata
gyfrifiadurol, dylai cynghorwyr sicrhau eu bod wedi adnabod y galwr cyn datgelu unrhyw
wybodaeth. At ddibenion monitro o ble mae galwadau’n dod, dim ond rhan gyntaf y rhif ffôn sydd
angen ei adnabod. Os nad yw’r galwr am ddatgelu ei enw, gall gwasanaethau ystyried rhoi rhif
adnabod i alwyr fel bod modd cael gafael ar eu cofnodion os byddant yn ffonio eto.
Dylid defnyddio synnwyr cyffredin wrth gael cytundeb cleient cyn ei ffonio’n ôl. Er enghraifft, os
yw cleient wedi gadael rhif ffôn ar beiriant ateb neu wedi ei gynnwys mewn llythyr yn gofyn am
wybodaeth, bydd y gwasanaeth yn cymryd yn ganiataol ei fod yn cytuno i gael ei ffonio’n ôl.
Ar ôl i gynghorwyr gadarnhau y gallant ffonio cleientiaid, ystyrir y bydd y caniatâd hwn yn parhau
hyd nes bod y cleient yn dweud fel arall. Hefyd, dylai sefydliadau ofyn i gleientiaid a allant
ddatgelu pwy ydyn nhw i unrhyw un arall sy’n ateb y ffôn wrth ffonio cleient, ac a allant adael
neges ar beiriant ateb y cleient. Mae llawer o gleientiaid yn defnyddio gwasanaethau ffôn er
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mwyn bod yn ddienw.
Mae’n arfer da i’r gwasanaeth atal ei rif wrth wneud galwadau, yn enwedig os yw’r darparwr yn
ymdrin â materion sensitif a/neu grwpiau cleientiaid agored i niwed. Y rheswm am hyn yw er
mwyn atal pobl eraill rhag darganfod bod y darparwr wedi ffonio’r cleient. Mae rhai
gwasanaethau’n gwrando neu’n recordio sgyrsiau at ddibenion goruchwylio neu hyfforddi. I
sicrhau bod cleientiaid yn ymwybodol o’r posibilrwydd hwn, gellid defnyddio neges awtomatig.
Mae’n bwysig cydnabod na fydd galwyr yn gallu trafod eu hymholiad yn llawn bob amser
oherwydd eu sefyllfa, ac efallai y byddai’n fwy priodol iddynt ffonio’n ôl neu i’r gwasanaeth
eu ffonio rywbryd eto. Rhaid i’r sefydliad sicrhau nad yw aelodau’r cyhoedd neu ymwelwyr
eraill yn gallu clywed galwadau, heb ganiatâd y cleient.

MAES FFRAMWAITH G: YMRWYMIAD I ANSAWDD
Mae pob un o ddeiliaid y Safon Ansawdd Cyngor wedi ymrwymo i wella ansawdd eu gwasanaeth
yn barhaus.
G1. Mae proses gwyno glir ar waith.
Diben
Os yw unigolyn yn anhapus â'r gwasanaeth a dderbyniodd, mae'n gallu cyflwyno
cwyn yn ffurfiol neu’n anffurfiol. Efallai y bydd yn dweud wrthych yn
uniongyrchol, yn gofyn am siarad â rhywun ar lefel uwch neu efallai y bydd am
ysgrifennu. Mae cwynion yn bwysig gan eu bod yn rhoi gwybod i ni i ba raddau y
mae’r gwasanaeth yn bodloni disgwyliadau pobl, ac maent yn gallu darparu
gwybodaeth i’ch helpu i wella’ch gwasanaeth.
Tystiolaeth
Dylai gwybodaeth am gwynion gael ei darparu mewn llythyrau
G.1.1
gofal cleientiaid ac mewn taflenni a deunyddiau
cyhoeddusrwydd perthnasol.

CANLLAW AR GYFER MAES FFRAMWAITH G: YMRWYMIAD I ANSAWDD
Mae pob un o ddeiliaid y Safon Ansawdd Cyngor wedi ymrwymo i wella ansawdd eu gwasanaeth
yn barhaus.
G1. Proses gwyno glir
Yn ystod sgyrsiau ffôn, mae’n ddigonol dweud wrth gleientiaid am weithdrefn
gwyno’r sefydliad dim ond os ydynt yn anhapus gyda’r gwasanaeth, yn hytrach
nag yn ystod pob galwad. Felly, mae’n bwysig eich bod yn diffinio ystyr cwyn yn
fanwl a’ch bod yn hyfforddi staff fel eu bod yn gwybod pryd i roi manylion y
weithdrefn gwyno. Dylai manylion y weithdrefn gwyno gael eu cynnwys mewn
llythyrau gofal cleientiaid ac mewn taflenni a deunyddiau cyhoeddusrwydd
perthnasol.
Oherwydd eu natur, efallai na fydd gan wasanaethau ffôn enwau a
chyfeiriadau cleientiaid. Fodd bynnag, gellir rhoi adborth ar ddiwedd
galwad, naill ai trwy’r cynghorydd yn gofyn nifer o gwestiynau neu, ar gyfer
adborth mwy diduedd, trwy drosglwyddo’r galwr i oruchwylydd neu
ymchwilydd. Ar gyfer sefydliadau sydd â’r dechnoleg, gellir darparu
gwasanaeth adborth awtomatig. Hefyd, gellid gofyn i gleientiaid am eu
rhifau ffôn ac am ganiatâd i'w ffonio rywbryd eto i gael adborth, neu am eu
cyfeiriad ar gyfer arolygon. Os yw’r gwasanaeth yn anfon gwybodaeth at
gleient, gellid cynnwys ffurflen adborth hefyd.
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MAES FFRAMWAITH G: YMRWYMIAD I ANSAWDD
Mae pob un o ddeiliaid y Safon Ansawdd Cyngor wedi ymrwymo i wella ansawdd eu gwasanaeth
yn barhaus.
G3. Mae yna gyfleuster i gleientiaid gyfrannu at ddatblygu gwasanaethau.
Diben
Bydd adborth rheolaidd gan gleientiaid yn golygu bod modd datblygu a gwella
safonau gwasanaeth. Defnyddir monitro a gwerthuso effeithiol i helpu i adolygu a
gwella gwasanaethau.
Tystiolaeth
Mae'r gofyniad am adborth yn berthnasol i wasanaethau ffôn.
G.3.3

CANLLAW AR GYFER MAES FFRAMWAITH G: YMRWYMIAD I ANSAWDD
Mae pob un o ddeiliaid y Safon Ansawdd Cyngor wedi ymrwymo i wella ansawdd eu gwasanaeth
yn barhaus.
G3. Mae yna gyfleuster i gleientiaid gyfrannu at ddatblygu gwasanaethau.
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4. Rhestr Termau'r Safon Ansawdd Cyngor
Cyngor
Mae gwasanaeth cyngor yn ymwneud â diagnosis o ymholiad y cleient a’r materion cyfreithiol dan
sylw; darparu gwybodaeth ac esbonio opsiynau; nodi camau pellach y gall y cleient eu cymryd a
darparu rhywfaint o gymorth e.e. cysylltu â thrydydd partïon i gael gwybodaeth, llenwi ffurflenni.
Fel arfer, byddai’r gwasanaeth hwn yn dod i ben ar ôl un cyfweliad, er efallai y byddai angen
gwneud rhywfaint o waith dilynol. Byddai'r cleient yn cymryd cyfrifoldeb am unrhyw gamau pellach.
Cyngor gyda gwaith achos
Mae’r gwasanaeth hwn yn cynnwys pob elfen o wasanaeth cyngor yn unol â'r uchod a gweithredu
ar ran y cleient i symud yr achos yn ei flaen. Gallai gynnwys trafod ar ran y cleient gyda thrydydd
partïon dros y ffôn, trwy lythyr neu wyneb yn wyneb. Bydd yn cynnwys y darparwr cyngor yn derbyn
cyfrifoldeb am waith dilynol.
Cynghorwyr
Term cyffredinol am bob aelod o’r grŵp staff, waeth a ydynt yn aelodau gwirfoddol neu gyflogedig,
sy’n rhoi cyngor ar unrhyw lefel.
Cynllun Busnes
Y cynllun busnes yw’r ddogfen tymor byr sy’n disgrifio sut bydd y sefydliad yn gweithredu gan
ddefnyddio'r adnoddau sydd ar gael o fewn terfynau amser penodol. Hefyd, mae'n gallu cynnwys
elfennau ychwanegol fel sut i werthuso a yw’r gofynion hyn wedi’u bodloni. Bydd yn defnyddio dull
tymor byr, sef un flwyddyn fusnes fel arfer ond weithiau mwy.
Gweithwyr achos
Term a ddefnyddir i ddisgrifio cynghorwyr profiadol a medrus sy’n cynnig mwy na’r lefel sylfaenol o
gyngor ac sy’n gallu derbyn achosion a rheoli eu datblygiad dros gyfnod o amser.
Gwybodaeth
Mae gwasanaeth gwybodaeth yn darparu'r wybodaeth sydd ei hangen ar gleientiaid i wybod mwy a
gwneud mwy am eu sefyllfa. Mae’n gallu cynnwys gwybodaeth am hawliau, polisïau ac arferion: ac
am wasanaethau ac asiantaethau cenedlaethol a lleol. Y cleient sy’n gyfrifol am unrhyw gamau
pellach.
Rheolwyr
Y corff sydd â chyfrifoldeb cyfreithiol dros weithgareddau sefydliad cyngor o ddydd i ddydd. Mewn
rhai achosion, gall hwn fod yn Fwrdd Ymddiriedolwyr neu gorff llywodraethu arall. Mewn
sefydliadau mwy o ran maint, gallai fod yn uwch dîm rheoli.
Polisi
Mae polisi’n system fwriadol o egwyddorion i lywio penderfyniadau mewn sefydliad er mwyn
sicrhau canlyniadau rhesymegol. Mae polisi’n ddatganiad o fwriad sy’n cael ei roi ar waith fel
gweithdrefn neu brotocol. Yn gyffredinol, mae polisïau'n cael eu mabwysiadu gan y Bwrdd neu'r
uwch gorff llywodraethu mewn sefydliad a'u rhannu â'r grŵp staff.
Gweithdrefn
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Cyfres ysgrifenedig o reolau neu gyfarwyddiadau cam wrth gam sy'n cael eu cytuno gan sefydliad a'u
deall gan staff sy’n disgrifio sut mae staff yn sicrhau canlyniad dymunol. Yn aml, mae gweithdrefnau
neu brotocolau'n cael eu datblygu a'u mabwysiadu gan uwch swyddogion gweithredol ac maent yn
dangos sut mae polisïau'n cael eu rhoi ar waith yn y sefydliad.
Proses
Cyfres o weithgareddau cysylltiedig sy’n rhyngweithio er mwyn sicrhau canlyniad dymunol,
gwasanaeth penodol neu gynnyrch diffiniedig.
Asesiad Risg
Y broses mewn sefydliad sy'n dadansoddi meysydd risg ac yn nodi ac yn categoreiddio risgiau posibl
yn ôl lefel tebygolrwydd a lefel y niwed.
Cofrestr risgiau
Y ddogfen sy’n cofnodi'r holl brif risgiau a nodwyd ynghyd â'r camau a gymerwyd i liniaru'r risg
a/neu'r camau i'w cymryd pe baent yn digwydd. Dylai’r gofrestr risgiau nodi’n glir pwy sy’n gyfrifol
am gymryd y camau a phwy sy’n gyfrifol am sicrhau bod y camau hynny wedi’u cymryd.
Gwasanaeth
Y ddarpariaeth ar gyfer rhoi cyngor cyfreithiol ar les cymdeithasol i’r grŵp cleientiaid a nodir. Mae
hyn yn cynnwys yr holl adnoddau mewn sefydliad sy’n cyfrannu at y ddarpariaeth hon, ac fe allai
gynnwys adnoddau o’r tu allan i’r sefydliad sy’n parhau i wneud cyfraniad pwysig.
Darparwr gwasanaethau
Y sefydliad neu’r adran/rhan o sefydliad mawr lle mae cynghorwyr a’u rheolwyr wedi’u lleoli.
Cyfraith Lles Cymdeithasol
Yn gyffredinol, mae Cyfraith Lles Cymdeithasol yn cyfeirio at y categorïau hynny sy’n rheoli’r hawl i
gael budd-daliadau’r wladwriaeth a thai cymdeithasol; rheoli dyledion personol a dyledion busnes;
hawliau gweithiwr cyflogedig yn y gwaith a mynediad at gamau unioni am driniaeth annheg;
mynediad at ofal a chymorth priodol i bobl â phroblemau iechyd penodol. Yn y sector cyngor dielw,
yn aml mae cyngor yn cael ei ddarparu i'r cyhoedd ar y mathau neu’r “categorïau” canlynol o gyfraith
lles cymdeithasol:






Budd-daliadau lles
Dyled
Tai
Cyflogaeth
Gofal cymunedol

Gwaith achos arbenigol
Gwaith achos arbenigol yw gwaith achos (fel yr uchod) sy’n gofyn am gyflwyno dadleuon cyfreithiol
cymhleth.
Strategaeth
Mae strategaeth neu gynllun strategol sefydliad yn ddogfen sy’n disgrifio sut bydd y nodau’n cael eu
cyflawni ac ym mha fodd (adnoddau). Defnyddir strategaeth i gyfleu nodau'r sefydliad, y camau
gweithredu sydd eu hangen i gyflawni'r nodau hynny a sut y bydd yn defnyddio'r adnoddau sydd ar
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gael iddo i roi'r camau gweithredu ar waith. Yn gyffredinol, cyflwynir strategaeth yn fwy hirdymor
(3-5 mlynedd)

Staff
Unrhyw berson sy’n gwneud cyfraniad at ddarparu gwasanaeth cyngor, am dâl neu’n wirfoddol, gan
gynnwys pobl mewn swyddi cynghori, rheoli a gweinyddol.
Ymddiriedolwyr
Gwaith achos: (diffinnir fel gweithredu ar ran cleient gan gynnwys negodi ac eiriolaeth)
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5. ATODIADAU
I. DIFFINIADAU O GATEGORÏAU GWAITH ACHOS
AQS gyda Gwaith Achos: Ffurflenni Achos 1
Er mwyn gwneud cais am yr AQS gyda Gwaith Achos ar gyfer categori cleient a/neu faes yn y
gyfraith, rhaid i chi gwblhau pob Ffurflen Achos Un sy’n berthnasol i’ch sefydliad. Felly, os ydych
chi’n gwneud cais am ardystiad am Gyngor gyda Gwaith Achos yn y categori Ceiswyr Lloches a
Ffoaduriaid, rhaid i chi gwblhau Ffurflen Achos 1; Ceiswyr Lloches a Ffoaduriaid ac yn y blaen. Mae’r
ffurflen hon yn helpu asesiad yr AQS trwy nodi cymhwysedd eich sefydliad i roi cyngor ar y lefel hon.
Mae’r meini prawf ar gyfer gwaith achos wedi’u pennu yn Fframwaith D5.1 yr AQS (h.y. y llwybr
gwaith achos 12 awr), a rhaid iddynt ddangos dyfnder y wybodaeth a’r gwaith trafod achosion i
fodloni’r gofynion ar gyfer AQS gyda Gwaith Achos. Os yw’ch sefydliad yn cwmpasu pynciau
amrywiol, mae un neu fwy o’r gweithwyr achos penodol yn gallu bod yn gyfrifol amdanynt.
Ar gyfer sefydliadau sy’n bwriadu bodloni’r meini prawf ar gyfer gwaith achos trwy D5.2 (h.y. y
llwybr gweithiwr achos/goruchwylydd), rhaid i’r pynciau amrywiol gael eu cyflawni gan y gweithiwr
achos/goruchwylydd enwebedig.
Rhaid i achosion a restrir i fodloni’r meini prawf fod yn achosion sydd wedi bod ar waith o fewn y 12
mis diwethaf. Nodwch gyfeirnod yr achos neu enw’r ffeil yng ngholofn 3. Os ydych chi’n gwneud cais
trwy’r llwybr gweithiwr achos 12 awr (D5.1), dylech nodi’r gweithiwr achos sy’n gyfrifol am yr achos.
Ffurflenni Achos 1:
Seiliedig ar Bwnc
1. Contract Cyffredinol/Defnyddiwr
2. Dyled
3. Cyflogaeth
4. Iechyd a Gofal Cymuned
5. Tai
6. Mewnfudo/Cenedligrwydd
7. Budd-daliadau Lles
8. Cydraddoldeb a gwahaniaethu
9. Cyfraith Gyhoeddus arall gan gynnwys addysg
10. Cyfraith Teulu

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Seiliedig ar Gleientiaid
Gwaith Achos Ceiswyr Lloches a Ffoaduriaid
Gwaith Achos Anabledd
Gwaith Achos Pobl Hŷn
Gwaith Achos Gwahaniaethu ar sail Hil ac Aflonyddu Hiliol
Gwaith Achos Myfyrwyr
Gwaith Achos Menywod
Gwaith Achos Pobl Ifanc
LGBTI+

Bydd copïau o'r ffurflenni ar gael o fis Medi 2020 ymlaen ar wefan AQS
www.advicequalitystandard.org.uk.
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II. GWYBODAETH AM YR ASA A CHYDNABOD RHAGORIAETH

Advice Services Alliance
Sefydlwyd yr Advice Services Alliance (ASA) ym 1980, ac mae’n gweithredu fel y sefydliad ambarél ar
gyfer gwasanaethau cyngor annibynnol yn y DU. Mae ein haelodau’n cynnwys rhwydweithiau
cenedlaethol o sefydliadau dielw sy’n darparu cyngor a help mewn perthynas â’r gyfraith, mynediad
at wasanaethau a materion cysylltiedig. Mae ASA yn hyrwyddo datblygiad gwasanaethau cyngor o
safon uchel rhwng sefydliadau cyngor. Rydym yn darparu fforwm ar gyfer aelodau ac yn cyflawni
gwaith polisi ar eu rhan, gan gynnwys ymateb i fentrau’r llywodraeth sy’n ymwneud â chyngor.
Mae’r ASA yn Elusen ac yn gwmni cyfyngedig drwy warant. Ein Nodau yw:




hyrwyddo datblygiad gwasanaethau gwybodaeth, cyngor a chyfreithiol o safon uchel
sicrhau nad yw pobl yn wynebu rhwystrau i fynediad at wasanaethau o’r fath oherwydd diffyg
incwm, gwahaniaethu neu anfantais arall
annog cydweithredu rhwng sefydliadau sy'n darparu gwasanaethau o'r fath
darparu fforwm ar gyfer trafod materion o ddiddordeb neu bryder cyffredin gyda sefydliadau
cyngor.

Mae aelodaeth o'r ASA yn agored i rwydweithiau cenedlaethol o wasanaethau cyngor dielw,
annibynnol yn y DU. Gall sefydliadau eraill sy’n darparu gwasanaethau cyngor a chyfreithiol ymaelodi
â'r ASA hefyd. I gael rhagor o wybodaeth am yr ASA, ewch i’n gwefan www.asauk.org.uk neu
cysylltwch â ni drwy ffonio 07904 377460 neu e-bostio info@asauk.org.uk.
Recognising Excellence
Mae Recognising Excellence yn arbenigwr gwella busnes sy'n gweithio gyda sefydliadau i oresgyn
heriau o ran twf a newid.
Ein gweledigaeth yw bod yn un o brif arbenigwyr cymorth y DU ym mhob agwedd ar wella busnes a
rheoli newid – oherwydd heb y sgiliau busnes hanfodol hyn, bydd llai o sefydliadau'n parhau i oroesi
a ffynnu yn ein marchnad ddeinamig a chystadleuol.
Canolbwyntiodd ein cwmni i ddechrau ar helpu busnesau i gwblhau adolygiadau annibynnol o'u
perfformiad drwy eu meincnodi yn erbyn rhaglenni achredu a gydnabyddir yn rhyngwladol a
gynlluniwyd i helpu busnesau i dyfu. Roedd y rhaglenni achredu hyn yn canolbwyntio'n bennaf ar
ddatblygu ased pwysicaf busnes, sef ei bobl.
Ar ôl gweithio gyda sefydliadau o bob maint ac ym mhob sector yn y DU ers 20 mlynedd, mae
gennym wybodaeth fanwl am heriau ac anghenion busnes. Wrth i'r heriau a'r anghenion hyn newid
a datblygu, fe aethom ati i ehangu ein detholiad o atebion.
Mae gan Recognising Excellence dair is-adran sy'n darparu achrediadau ar gyfer sectorau busnes
penodol ac anghenion cleientiaid - y Gwasanaeth Cynghori Ariannol, y Safon Ansawdd Cyngor, a
Lexcel.
Mae ein prif swyddfa yn Swydd Gaerloyw, ac rydym yn cwmpasu'r DU gyfan gyda mwy na 70 o
Bartneriaethau Cyswllt. Mae gan ein pobl ystod eang o brofiad ac arbenigedd byd-eang a
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chenedlaethol ym meysydd busnes, y gyfraith, strategaeth, arweinyddiaeth a gweithrediadau yn y
sectorau cyhoeddus a phreifat.
I gael rhagor o wybodaeth a chysylltiadau, ewch i www.recognisingexcellence.co.uk
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III. GWEITHDREFN APELIO'R AQS
Beth i'w wneud os ydych yn anhapus â'ch asesiad AQS.
Credwn y dylai problemau gael eu datrys yn gyflym er mwyn sefydlu’r ffeithiau ac atal pethau rhag
gwaethygu'n ddiangen. I’r perwyl hwnnw, byddwn yn gwneud ein gorau i ymateb yn gyflym ac yn
broffesiynol i unrhyw broblem sydd gennych gyda’r broses asesu.
Fodd bynnag, efallai y bydd amgylchiadau eithriadol lle mae sefydliad yn dymuno codi mater neu
broblem benodol na ellir eu datrys trwy’r pwynt cyswllt cyntaf. Mae’r diagram isod yn dangos y
llwybr ar gyfer codi materion o’r fath a’r ymateb y gallwch chi ei ddisgwyl.
Er mwyn ymdrin â chwynion drwy’r weithdrefn hon, rhaid i chi gyflwyno’ch cwyn yn ysgrifenedig ac
amlinellu’r materion penodol y bydd angen ymchwilio iddynt. Bydd angen i berson penodol yn y
sefydliad weithredu fel ein prif bwynt cyswllt wrth drafod y gŵyn. Os na fydd y gŵyn yn cael ei datrys
gyda staff, bydd yn cael ei chyflwyno i Bwyllgor Rheoli Prosiect yr AQS i gael gwrandawiad terfynol.
Pwyllgor Rheoli Prosiect yr AQS yw cam olaf y broses ac mae ei benderfyniad yn derfynol.
Bydd pob cwyn a wneir yn cael ei chofnodi a’i chyflwyno i Bwyllgor Rheoli Prosiect yr AQS gyda’r
adroddiadau chwarterol.

Not Satisfied with Assessor Behaviour – Anfodlon ag Ymddygiad Asesydd
Not Satisfied with administration of assessment – Anfodlon â gweinyddiaeth yr asesiad
Not Satisfied with outcome of the assessment – Anfodlon â chanlyniad yr asesiad
Raise with Recognising Excellence – Codi’r mater gyda Recognising Excellence
Raise with Advice Services Alliance – Codi’r mater gyda’r Advice Services Alliance
AQS Project Management Committee – Pwyllgor Rheoli Prosiect AQS
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V. Fframwaith Ansawdd y Gwasanaeth Arian a Phensiynau
Mae Safon Ansawdd Cyngor V.3 wedi'i hachredu yn erbyn Fframwaith Ansawdd y Gwasanaeth Arian
a Phensiynau. Dyfarnwyd achrediad i'r Advice Services Alliance ('perchennog y safon' yn ei
therminoleg) ar 4 Mehefin 2020 a bydd yn para tair blynedd. Mae'r Gwasanaeth Arian a Phensiynau
(MaPS) yn gosod amodau penodol ar y perchnogion y safon i gynnal yr achrediad gydol y cyfnod o 3
blynedd. Bodlonir yr amodau hyn gan yr Advice Services Alliance (nid deiliaid yr AQS) ac maent fel a
ganlyn:
‘Amod 1: Cyflwyno data sefydliadol yn rheolaidd
Mae'n ofynnol i berchnogion safonau a chodau achrededig ddychwelyd taenlen gyflawn a chywir yn
flynyddol sy'n rhoi manylion yr holl sefydliadau sy'n dal y safon neu'r cod, gan gynnwys yr holl
weithgarwch asesu. Bob chwarter, mae'n ofynnol i berchnogion safonau a chodau achrededig
ddiweddaru'r rhestr hon drwy eithriad.
Amod 2: Proses asesu adroddiadau archwilio
Mae'n ofynnol i berchnogion safonau a chodau achrededig gyflwyno o leiaf 5 adroddiad archwilio, yn
ogystal â chanllawiau cyfredol aseswyr, yn ôl y gofyn yn ystod y cyfnod dyfarnu (dim mwy na phob
blwyddyn). Rhoddir rhybudd o 28 diwrnod calendr i sefydliadau cyn eu cyflwyno. Yn dilyn asesiad,
bydd adborth ysgrifenedig yn cael ei ddarparu gan gorff asesu’r Gwasanaeth Arian a Phensiynau o
fewn 28 diwrnod calendr i'w gyflwyno. Gall canlyniadau'r broses hon gynnwys un o'r canlynol:
o Cadarnhau bod Achrediad MaPS yn parhau
o Cyfarfod gyda MaPS o fewn 28 diwrnod calendr i drafod a chytuno ar gamau gweithredu posibl i
gadw dyfarniad achredu.
Mae cyflwyno'r adroddiadau archwilio a chwblhau unrhyw gamau unioni yn rhan o'r amod hwn.
Amod 3: Hyrwyddo achrediad 2
Mae'n ofynnol i berchnogion safonau a chodau achrededig gydymffurfio â chyfarwyddiadau ar
weithgarwch hyrwyddo sy'n ymwneud â Fframwaith Ansawdd Cyngor ar Ddyled MaPS a'r dyfarniad
achredu.
Amod 4: Newid i safon/cod
Mae'n ofynnol i berchnogion safonau a chodau achrededig hysbysu'r Gwasanaeth Arian a
Phensiynau, a dilyn y broses ailasesu, os oes newidiadau'n cael eu gwneud i'r safon/cod.
Gweler y daflen ffeithiau newid i safon/cod am fwy o fanylion.
Amod 5: Diwygio Fframwaith Ansawdd Cyngor ar Ddyled MaPS
Pan fydd newidiadau i Fframwaith Ansawdd Cyngor ar Ddyled MaPS, mae'n ofynnol i berchnogion
safonau a chodau achrededig ddilyn y broses ailasesu.’
Mae'r Gwasanaeth Arian a Phensiynau yn ei gwneud yn ofynnol bod gan yr holl wasanaethau cyngor
a gyllidir safon ansawdd wedi'i hachredu ar gyfer eu fframwaith ansawdd. Bydd Gwasanaethau
Cyngor sy'n dal yr AQS ac yn rhoi cyngor ar arian a/neu ddyled yn cael eu hasesu ar gyfer
cydymffurfiaeth â'r gofynion penodol mewn perthynas â'r Fframwaith. Mae hyn yn cynnwys
gofynion sefydliadol yn ogystal â Fframwaith Cymwyseddau Canllawiau Arian y Gwasanaeth Arian a
Phensiynau ar gyfer pob aelod o'ch tîm sy'n rhoi cyngor ariannol.
https://moneyandpensionsservice.org.uk/competency-framework/
Nid yw'r fframwaith yn berthnasol i wasanaethau cyngor nad ydynt yn rhoi cyngor ariannol, a fydd
yn cael eu hasesu yn erbyn prif ofynion fersiwn 3 yr AQS yn unig.
I gael rhagor o wybodaeth am y fframwaith, gweler gwefan y Gwasanaeth Arian a Phensiynau neu
cysylltwch â Lucie.rainford@recognisingexcellence.co.uk
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VI. Fframwaith Ansawdd Cyngor a Gwybodaeth Llywodraeth Cymru (IAQF): Diffiniadau
Dyfarnwyd y Safon Ansawdd Cyngor i Fframwaith Ansawdd Cyngor a Gwybodaeth Llywodraeth
Cymru ar 4 Chwefror 2020 am 3 blynedd. Mae ein hachrediad ar gyfer Meysydd Ansawdd 1-6 heb
Adolygiad Cymheiriaid. Y bwriad yw sicrhau bod pob sefydliad sy'n darparu gwasanaethau cyngor a
ariennir gan arian cyhoeddus yng Nghymru yn meddu ar safon achrededig. Mae'r AQS ar gael yn
Gymraeg.
Mae IAQF Llywodraeth Cymru yn cynnig diffiniad o gyngor a gwybodaeth sydd ychydig yn wahanol
i’r diffiniad a ddefnyddir gan y Safon Ansawdd Cyngor a bydd aseswyr yn defnyddio'r diffiniad
priodol wrth ymweld â gwasanaeth cyngor. Dim ond i sefydliadau sy'n gweithredu yng Nghymru
Bydd y bydd y diffiniadau a nodir yma ar gyfer yr IAQF yn berthnasol (gan gynnwys sefydliadau
cenedlaethol sy'n gweithredu yng Nghymru):
Gwybodaeth
Disgrifiad o wasanaeth a all drafod manteision ac anfanteision opsiynau gwahanol heb wneud
argymhellion penodol.
Cyfeirio – dweud wrth y cleient am y wybodaeth sydd ar gael a sut i gael gafael arni. Mae
enghreifftiau'n cynnwys:




gwefan lle gellir dod o hyd i wybodaeth
rhif ffôn llinell gymorth
enw a chyfeiriad sefydliad sy'n gallu darparu'r cymorth gofynnol

Atgyfeiriad – proses fwy ffurfiol lle mae cleient yn cael ei gyflwyno, gyda’i gydsyniad, i wasanaeth
arall yn eich sefydliad (atgyfeiriad mewnol) neu i sefydliad neu ddarparwr gwasanaethau arall
(atgyfeiriad allanol) a fydd yn gallu diwallu ei anghenion. Gellir gwneud hyn drwy:




nodi manylion y cleient a'u trosglwyddo i sefydliad arall a fydd yn cysylltu ag ef
cysylltu â sefydliad arall ar ran y cleient a gwneud apwyntiad ar ei ran
mynd gyda’r cleient i’r sefydliad arall i gyfarfod â chynghorydd a fydd yn gallu helpu’
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