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Trosolwg Mae'r safon hon yn ymwneud â darparu cyngor cyfreithiol yng nghyswllt ystod eang o 

faterion tai. Byddwch yn canfod anghenion cleientiaid a'u disgwyliadau o ran 

gwasanaethau, yn ymchwilio i wybodaeth sy'n berthnasol i'w sefyllfaoedd, ac yn 

darparu cyngor cyfreithiol priodol a chywir iddynt. Mae hyn yn cynnwys cynghori 

cleientiaid ar feysydd cyfreithiol cymhleth. Byddwch hefyd yn gwybod sut i baratoi a 

chyflwyno achosion mewn gwrandawiadau ffurfiol neu anffurfiol.  

 

 

  



SFJIB10 
Darparu cyngor cyfreithiol arbenigol ar dai 

 
 

SFJIB10 Darparu cyngor cyfreithiol arbenigol ar dai  2 
 

Meini prawf 

perfformiad 

 

 

Rhaid I chi allu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1 esbonio wrth gleientiaid y gwasanaethau y gallwch eu cynnig, yn unol â'u 

gofynion 

P2 gwirio bod dealltwriaeth cleientiaid o'r gwasanaethau cyngor cyfreithiol yn cyd-

fynd â'r wybodaeth rydych chi wedi'i darparu   

P3 cytuno gyda chleientiaid ar y sefyllfaoedd lle mae angen gweithredu ar 

unwaith, yn unol â'u gofynion, a hefyd;  

P3.1 cymryd camau i roi hyn ar waith   

P4 cytuno ar y camau nesaf gyda chleientiaid, yn unol â'u gofynion 

P5 cytuno ar gamau pellach gyda chleientiaid, yn unol â'u gofynion, gan gynnwys:  

P5.1 gweithdrefnau  

P5.2 cyfrifoldebau 

P5.3 terfynau amser  

P6 dadansoddi'r wybodaeth sydd ar gael am y cleient er mwyn asesu perthnasedd 

eu hachos, yn unol â'ch barn broffesiynol  

P7 adolygu ffynonellau gwybodaeth er mwyn asesu eu cymhwysedd i sefyllfaoedd 

cleientiaid 

P8 gwirio bod yr wybodaeth a gafwyd yn eich galluogi i gynghori cleientiaid   

P9 dadansoddi'r wybodaeth a dderbyniwyd gan gleientiaid a'r broses ymchwil er 

mwyn llunio opsiynau yn unol ag anghenion cleientiaid 

P10 cyflwyno gwybodaeth ac opsiynau posibl ar gyfer gweithredu i gleientiaid, yn 

unol â gofynion sefydliadol 

P11 cynghori cleientiaid ar oblygiadau'r opsiynau posibl, yn unol â gofynion 

sefydliadol 

P12 gwirio dealltwriaeth cleientiaid o'r cyngor a roddwyd, yn unol â gofynion 

sefydliadol 

P13 agor ffeiliau achosion cleientiaid, yn unol â gweithdrefnau sefydliadol 

P14 dylunio cynllun gweithredu gyda chleientiaid, yn unol â phrosesau sefydliadol, 

a hefyd: 

P14.1 cytuno ar rolau a chyfrifoldebau ar gyfer symud camau gweithredu yn 

eu blaen 

P15 symud camau gweithredu yn eu blaen ar ran cleientiaid, gan gadw at y 
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terfynau amser y cytunwyd arnynt 

P16 gwerthuso cynnydd achosion yn erbyn cerrig milltir a chanlyniadau, yn unol â 

gweithdrefnau sefydliadol 

P17 symud canlyniadau achos yn eu blaen nes cyrraedd diweddglo, yn unol â 

gofynion sefydliadol 

P18 cofnodi manylion y cleient a'r camau gweithredu y cytunwyd arnynt yn unol â 

gofynion sefydliadol 
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Gwybodaeth a 

dealltwriaeth 

 

 

Mae angen i chi 

wybod a deall: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K1 deddfwriaeth, cyfraith achosion a chanllawiau o fewn eich awdurdodaeth sy'n 

ymwneud â dyrannu tai statudol 

K2 y mathau o denantiaethau o fewn eich awdurdodaeth a’r hawliau a’r 

cyfrifoldebau a ddaw yn sgîl pob un ohonynt 

K3 sut mae gwahaniaethu rhwng trwydded, tenantiaeth, a meddianwyr a gaewyd 

allan  

K4 y diffiniad o'r termau contractiol a statudol, cyfnodol a chyfnod penodol yng 

nghyswllt trwyddedau a thenantiaethau 

K5 y mathau o osodiadau sydd o fewn eich awdurdodaeth  

K6 hawliau a chyfrifoldebau landlordiaid a meddianwyr o dan wahanol fathau o 

osodiadau 

K7 sut mae adnabod trwyddedau a thenantiaethau 

K8 pwysigrwydd y dyddiadau pryd y crewyd tenantiaethau 

K9 ystyriaethau ynghylch:  

K9.1 tenantiaethau sy'n cael eu diogelu a'u rheoleiddio 

K9.2 tenantiaethau clwm ac amaethyddol 

K9.3 tenantiaethau cydweithfa dai 

K9.4 meddiant gwasanaeth 

K9.5 o amgylch deiliaid prydles hir 

K9.6 dod â thenantiaethau i ben  

K10 safonau tai sy'n berthnasol o fewn eich awdurdodaeth a  

K11 chyfrifoldebau ynghylch camau gorfodi safonau tai 

K12 sut mae cymryd camau gorfodi yng nghyswllt y canlynol: 

K12.1 protocol adfeiliad tai a'i gymhwyso 

K12.2 amddiffyn yr amgylchedd 

K12.3 rheoleiddio iechyd a diogelwch 

K12.4 fframwaith rheoliadol yr awdurdod lleol 

K13 y grantiau sydd ar gael ar gyfer gwella ac atgyweirio eiddo 

K14 rhenti a thaliadau gwasanaeth allweddol ar gyfer gwahanol fathau o 

denantiaethau 

K15 ystyriaethau yng nghyswllt dyraniad tai statudol, gan gynnwys: 
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K15.1 sut mae herio penderfyniadau i gau allan neu atal blaenoriaeth 

K15.2 sut mae dehongli deddfwriaeth a chyfraith achosion perthnasol 

K15.3 sut mae adnabod sail ar gyfer adolygiad barnwrol 

K15.4 defnyddio ombwdsmon 

K16 sut mae adnabod rhybuddion dilys a'r canlyniadau posibl 

K17 sail meddiant gorfodol a disgresiynol 

K18 sut mae cyd-drafod blaenoriaeth anheddiad o ran gweithredu yn y llys 

K19 sut mae adnabod gorchmynion a gwarantau rhybudd a meddiant, a'u 

goblygiadau i gleientiaid 

K20 y gweithdrefnau meddiant ar gyfer perchnogion preswyl 

K21 sut mae adnabod sail ar gyfer amddiffyniad 

K22 sut mae paratoi mathau o amddiffyniad 

K23 pwerau llysoedd mewn gwrandawiadau ynghylch meddiant 

K24 sut mae cynrychioli cleientiaid yn y llys 

K25 canlyniadau torri gorchymyn meddiant gohiriedig o ran diogelu deiliadaeth 

K26 pwerau'r llys yng nghyswllt meddiant 

K27 y weithdrefn feddiant gyflymedig a'i defnydd 

K28 terfynau amser ar gyfer apelio yng nghyswllt meddiant 

K29 sut mae paratoi ffurflenni amddiffyniad 

K30 hawliau a'r pethau y dylid eu derbyn yng nghyswllt troi allan o dan wahanol 

amgylchiadau 

K31 rôl a chyfrifoldeb y Gwasanaethau Cymdeithasol yng nghyswllt darparu tai ar 

gyfer pobl ifanc sy'n gadael gofal 

K32 hawliau tai a'r pethau y dylid eu derbyn os bydd perthynas yn chwalu 

K33 y mathau o dai sydd ar gael ar gyfer pobl hŷn 
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