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Trosolwg 
 

Mae’r safon hon yn ymwneud â deall sut mae eich gwerthoedd, credoau a 

moesegau yn siapio eich ymddygiad ac ymarfer proffesiynol ac yn effeithio ar 

gwsmeriaid ac eraill yr ydych yn gweithio gyda nhw.  

 

Mae hefyd yn ymwneud â sicrhau bod eich ymarfer hyfforddiant a mentora yn 

canolbwyntio ar y cleient ac ar yr un pryd yn cyd-fynd ag egwyddorion a 

chodau ymarfer sefydliadol a moesegol perthnasol sy’n berthnasol i 

hyfforddiant a mentora. 

 

Mae’r safon hon ar gyfer pob hyfforddwr a mentor. 
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Meini prawf 
perfformiad 
 
Rhaid i chi allu: 
 

 

 

 

P1 archwilio sut mae eich gwerthoedd, credoau a moesegau eich hun yn 

llunio eich ymddygiadau ac yn ymddangos i bobl eraill  

P2 cadw at yr ymarfer a’r safonau moesegol sy’n ofynnol gan yr unigolyn 

ac/neu sefydliadau perthnasol  

P3 hyrwyddo gwerthoedd hyfforddiant a mentora trwy ymarfer personol  

P4 herio tybiaethau personol ynglŷn ag opsiynau ac ymddygiadau unigolion  

P5 sicrhau bod yr ymagwedd yn canolbwyntio ar y cleient, wedi ei gynllunio i 

fodloni eu nodau, nid eich rhai chi  

P6 datblygu perthynas agored, diduedd a thryloyw gyda chleientiaid  

P7 cydnabod effaith cyd-destun ar ymddygiad ac agweddau cleientiaid  

P8 ystyried barn ac awgrymiadau’r cwsmer yn wrthrychol  

P9 annog cyfrifoldeb, perchnogaeth ac ymreolaeth y cleient wrth wneud 

penderfyniadau  

P10 gweithredu er lles cleientiaid ar bob adeg 

P11 hyrwyddo cyfle cyfartal, amrywiaeth a chynhwysiant yn rhagweithiol wrth 

weithio gyda chleientiaid 

P12 herio unrhyw ragfarn, defnydd o stereoteipiau, gwahaniaethu, tybiaethau 

ac ymddygiad anfoesegol gennych chi, eraill neu brosesau sefydliadol 

P13 parchu hawl y cleient i breifatrwydd, cyfrinachedd, a hunan ddatgeliad o 

fewn gofynion cyfreithiol a sefydliadol 

P14 diogelu eich hunan a’r rhai yr ydych yn gweithio gyda nhw 

P15 myfyrio ar ymarfer hyfforddiant a mentora personol, mabwysiadu 

moesegau ac ymddygiadau i wella deilliannau i gleientiaid yn y dyfodol 

P16 ble fo’n berthnasol, cynnig newidiadau i brosesau sefydliadol i gryfhau 

ymarfer moesegol 

P17 cymryd rhan mewn datblygiad proffesiynol parhaus er mwyn gwella 

cymhwysedd, gwybodaeth a sgiliau personol fel hyfforddwr neu fentor 
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Gwybodaeth a 
dealltwriaeth 
 
Mae angen i chi wybod 
a deall: 
 

 

 

 

 

K1 gwerthoedd, egwyddorion moesegol, codau ymarfer moesegol, safonau 

proffesiynol a safonau hyfforddiant a mentora, a sut maent yn effeithio ar 

ymddygiadau 

K2 canlyniad peidio cadw at werthoedd, egwyddorion moesegol, codau 

ymarfer moesegol a safonau proffesiynol  

K3 effeithiau arfer ac ymddygiad personol ar eraill  

K4 y berthynas rhwng gwerthoedd, credoau ac ymarfer proffesiynol personol  

K5 sut i herio tybiaethau personol yn adeiladol  

K6 sut i ystyried gwerthoedd, moesegau, credoau ac ymddygiadau 

cleientiaid pan fyddant yn wahanol i rai personol  

K7 sut i annog cleientiaid i gymryd cyfrifoldeb am a pherchnogaeth dros eu 

penderfyniadau  

K8 pwysigrwydd perthynas agored, amhleidiol a thryloyw wrth weithio gyda 

chleientiaid  

K9 sut i gynnal ymagwedd lle mae’r cleient yn ganolog, wedi ei gydbwyso 

gyda gofynion sefydliad personol a rhanddeiliaid eraill  

K10 gofynion cyfreithiol a sefydliadol yn ymwneud â chyfle cyfartal, 

amrywiaeth a chynhwysiant, arferion moesegol, diogelu data, 

preifatrwydd, cyfrinachedd, diogelu a datgeliad  

K11 sut i ddiogelu eich hunan a’r rhai yr ydych yn gweithio gyda nhw 

K12 pryd y gallai fod yn briodol neu angenrheidiol i ddatgelu gwybodaeth 

gyfrinachol i eraill a sut i wneud hynny  

K13 sut i weithredu pan fydd tystiolaeth o risg i les personol a lles eraill  

K14 modelau, polisïau ac ymagweddau cyfoes i hyfforddiant a mentora 

K15 ffiniau a therfynau arbenigedd proffesiynol a chyfrifoldeb personol 

K16 sut i nodi newidiadau posibl a gwneud argymhellion i gryfhau arferion 

proffesiynol, moesegau ac ymddygiadau yn eich sefydliad 

K17 pwysigrwydd myfyrio i nodi gwelliannau i ymarfer, moesegau ac 

ymddygiadau proffesiynol personol 

K18 sut i gefnogi datblygiad proffesiynol parhaus personol fel hyfforddwr neu 

fentor 
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Datblygwyd gan Learning and Skills Improvement Service 

 

Rhif fersiwn  3.0 

 

Dyddiad 
cymeradwyo  

Ionawr 2012 

 

Dyddiad 
adolygiad 
dangosol 
 

2015 

 

Dilysrwydd Cyfredol 

 

Statws Gwreiddiol 

 

Sefydliad 
gwreiddiol 
 

ENTO  

 

URN gwreiddiol LSI CM01 

 

Galwedigaethau 
perthnasol 
 

3563 Hyfforddwr Gweithredol; 3232 Mentor Dysgu; arweinyddion tîm; rheolwyr 

llinell gyntaf; goruchwylwyr; Mentor 

 

Cyfres Hyddorddiant a Mentora   

 

Geiriau allweddol ymarfer moesol; gwerthoedd; credoau; ymddygiadau; ymagwedd lle mae’r 

cleient yn ganolog; amhleidioldeb; cydraddoldeb; amrywiaeth; cynhwysiant; 

gwahanol gyd-destunau; ffiniau; cyfrinachedd; diogelu; gofynion cyfreithiol; 

prosesau sefydliadol; cyfrifoldeb; safonau proffesiynol; cod moesegau; myfyrio; 

datblygiad proffesiynol parhaus 

 

 


