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

sy'n fyfyrwyr. Bydd disgwyl i chi ddarparu gwybodaeth a chyngor ar faterion cymhleth 

ym maes hawliau myfyrwyr a'r pethau y dylent eu derbyn.  

 

Byddwch hefyd yn gwybod sut i baratoi a chyflwyno achosion mewn gwrandawiadau 

ffurfiol neu anffurfiol.  
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Meini prawf 

perfformiad 

 

 

Rhaid I chi allu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

gofynion 

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

fynd â'r wybodaeth rydych chi wedi'i darparu   

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

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

P3.1 cymryd camau i roi hyn ar waith   

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

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

P5.1 gweithdrefnau  

P5.2 cyfrifoldebau 

P5.3 terfynau amser  

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

eu hachos, yn unol â'ch barn broffesiynol  

P7 adolygu ffynonellau gwybodaeth er mwyn asesu eu cymhwysedd i sefyllfaoedd 

cleientiaid 

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

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

mwyn llunio opsiynau yn unol ag anghenion cleientiaid 

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

unol â gofynion sefydliadol 

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

sefydliadol 

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

sefydliadol 

P13 agor ffeiliau achosion cleientiaid, yn unol â gweithdrefnau sefydliadol 

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

a hefyd: 

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

eu blaen 

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

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

gweithdrefnau sefydliadol 

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

gofynion sefydliadol 

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

gofynion sefydliadol 
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Gwybodaeth a 

dealltwriaeth 

 

 

Mae angen i chi 

wybod a deall: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K1 deddfwriaeth, cyfraith achosion, polisi a chanllawiau perthnasol yng nghyswllt 

myfyrwyr a darpar fyfyrwyr 

K2 y goblygiadau cyllid yng nghyswllt newidiadau i statws myfyriwr oherwydd y 

canlynol: 

K2.1 ataliad 

K2.2 tynnu'n ôl neu newid cwrs 

K2.3 newid y dull astudio 

K2.4 ailadrodd astudiaethau 

K2.5 elfen ychwanegol 

K3 goblygiadau newid yn statws myfyriwr ar feysydd eraill lle mae ganddynt hawl i 

dderbyn pethau, gan gynnwys: 

K3.1 budd-daliadau lles  

K3.2 credydau treth 

K3.3 llety sefydliadol 

K3.4 rheoliadau penodol i fyfyrwyr yng nghyswllt treth incwm a threth y 

cyngor 

K3.5 mewnfudo 

K3.6 rhentu tai yn y sector preifat 

K3.7 cyflogaeth 

K3.8 cyd-drafod dyledion 

K4 rheoliadau a pholisïau mewn sefydliadau sy'n ymwneud â'r canlynol: 

K4.1 y broses asesu  

K4.2 dilyniant 

K4.3 y broses ddisgyblu academaidd 

K4.4 y broses ddisgyblu anacademaidd 

K4.5 llety sefydliadau 

K4.6 dyled fewnol a'r sancsiynau tebygol 

K4.7 gweithdrefnau cwynion 

K4.8 gweinyddu cronfeydd disgresiynol 

K4.9 amgylchiadau lliniarol 

K5 sut mae canfod seiliau ar gyfer herio  
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K6 sut mae herio penderfyniadau ynghylch rheoliadau a pholisïau sefydliadau 

K7 sut mae canfod gweithdrefnau penodol sefydliad yng nghyswllt gweithrediadau 

mewnol  

K8 sut mae paratoi, cefnogi a chynrychioli myfyrwyr yng ngweithrediadau mewnol 

sefydliad 

K9 sut mae cynorthwyo cleientiaid i wneud ceisiadau am arian gan sefydliadau 

sy'n ymwneud â chyllido myfyrwyr ar lefel leol a chenedlaethol 

K10 sut mae herio penderfyniadau a wnaed gan sefydliadau ariannu yng nghyswllt 

cyllid statudol, disgresiynol ac amgen 

K11 sut mae herio dosbarthiad prifysgol o ran statws ffïoedd 

K12 deddfwriaeth a materion penodol i fyfyrwyr rhyngwladol  

K13 sut mae gwneud cais am gliriad mynediad ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol a'u 

dibynyddion 

K14 y rheoliadau sy'n llywodraethu cyngor ar fewnfudo a lloches 

K15 y goblygiadau mae newidiadau i statws mewnfudo yn eu hachosi o ran y 

pethau y gall myfyrwyr eu hawlio  

K16 prosesau cwynion perthnasol annibynnol a chyhoeddus, gan gynnwys: 

K16.1 terfynau amser perthnasol 

K16.2 gweithdrefnau ar gyfer drafftio achos 

K16.3 prosesau cynrychiolaeth 

K17 y seiliau ar gyfer apeliadau, y gweithdrefnau perthnasol a'r terfynau amser yng 

nghyswllt y canlynol: 

K17.1 cymorth i fyfyrwyr 

K17.2 budd-daliadau lles a chredydau treth 

K17.3 asesu ffïoedd gan y brifysgol 

K17.4 gwrthod fisâu myfyrwyr 

K18 y gwasanaethau cyfryngu sydd ar gael i fyfyrwyr 
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Datblygwyd gan Sgiliau er Cyfiawnder 

 

Fersiwn rhif 3 

 

Dyddiad 

cymeradwyo 

Tachwedd 2013  

 

Dyddiad adolygu 

dangosol 

Tachwedd 2018  

 

Dilysrwydd Cyfredol 

 

Stratws Gwreiddiol 

 

Sefydliad 

cychwynnol 

Sgiliau er Cyfiawnder 

 

RCU gwreiddiol SFJ IB24 

 

Galwedigaethau 

perthnasol 

Ymgynghorwyr Cyfreithiol; Gweithwyr Cyfreithiol Proffesiynol 

 

Cyfres/Set Cyngor Cyfreithiol 

 

Geiriau Allweddol Myfyrwyr; hawliau; y pethau y dylid eu derbyn; meysydd cyfreithiol cymhleth, 

cyflwyno achosion yn y llys; cyfreithiol; cyngor; cymhleth; cyllido; disgyblu; 

ariannur 

 

 

 


