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Trosolwg 
 

Mae’r safon yn ymwneud â hysbysu rhanddeiliaid ynglŷn â gwerth hyfforddiant 

a mentora, cytuno ar anghenion a disgwyliadau rhanddeiliaid a diffinio natur y 

berthynas y byddwch chi ac/neu eich sefydliad yn ei darparu. Mae’n cynnwys 

sicrhau bod yna amodau ymgysylltu penodol ar gyfer y berthynas, ond nid yw’n 

gofyn i’r hyfforddwr na’r mentor i lunio contractau.  

 

At ddiben y safon hon, gallai’r rhanddeiliad fod yn sefydliad y cleient ei hun, 

sefydliad allanol neu bartner gyda budd mewn hyfforddiant neu fentora, neu 

gleient unigol. 

 

Gall y term ‘contract’ fod yn berthnasol i gytundeb ffurfiol, anffurfiol neu lafar 

gyda rhanddeiliad neu gleient. 

 

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

 

 

 

P1 nodi’r rhanddeiliaid y byddwch yn gweithio gyda nhw  

P2 esbonio gwerthoedd, egwyddorion a moesegau hyfforddiant a mentora i 

sicrhau dealltwriaeth rhanddeiliaid  

P3 galluogi’r rhanddeiliad i fynegi eu gofynion a buddiannau a ragwelir gan y 

berthynas hyfforddiant neu fentora  

P4 cytuno ar ofynion y rhanddeiliaid y gellir eu bodloni trwy hyfforddiant neu 

fentora  

P5 cytuno ar ymagweddau i sicrhau diogelwch a lles rhanddeiliaid, y cleient 

unigol a phersonol  

P6 cytuno ar sut fydd beth yw llwyddiant i’r rhanddeiliad a’r cleientiaid unigol  

P7 nodi gyda’r rhanddeiliad unrhyw ffactorau allai effeithio ar gyflawniad 

buddiannau a ragwelir a deilliannau disgwyliedig  

P8 cytuno ar reolau sylfaenol ymgysylltiad, gweithredol a gofynion 

adnoddau i gyflawni’r buddiannau a ragwelir a’r deilliannau disgwyliedig  

P9 cytuno ar rôl y rhanddeiliad i ddarparu adborth, adolygu, gwerthuso a 

therfynu’r hyfforddiant neu fentora  

P10 cytuno ar feincnodau a mesuryddion llwyddiant priodol gyda 

rhanddeiliaid ar gyfer adolygu a gwerthuso 

P11 cytuno gyda’r rhanddeiliaid sut i ddelio â chanlyniadau na ragwelwyd a 

gweithredu'n briodol 

P12 sicrhau bod trefniadau cytundebol yn adlewyrchu deilliannau 

disgwyliedig wedi eu sefydlu cyn i’r hyfforddiant neu’r mentora gychwyn 
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Gwybodaeth a 
dealltwriaeth 
 
Mae angen i chi wybod 
a deall: 
 

 

 

 

 

K1 y rhanddeiliaid allweddol y gallech fod yn gweithio gyda nhw 

K2 gwerthoedd, egwyddorion a moesegau hyfforddiant a mentora  

K3 sut i esbonio manteision tebygol hyfforddiant a mentora i sicrhau 

dealltwriaeth rhanddeiliaid  

K4 sut i archwilio gyda rhanddeiliaid eu gofynion penodol a rhai cleientiaid 

unigol  

K5 pwysigrwydd cytuno ar ymagweddau i sicrhau diogelwch a lles 

rhanddeiliaid, y cleient unigol a phersonol 

K6 pam ei bod yn bwysig rheoli disgwyliadau'r rhanddeiliaid a chytuno o 

flaen llaw ar beth yw llwyddiant  

K7 ffactorau a allai effeithio ar gyflawniad buddiannau a ragwelir a 

deilliannau disgwyliedig  

K8 pam fod angen cytuno ar reolau sylfaenol ymgysylltu, gweithredol a 

gofynion adnoddau cyn cytuno ar gontract   

K9 pam fod angen cynnwys y rhanddeiliaid mewn darparu adborth, adolygu 

a gwerthuso’r hyfforddiant a mentora  

K10 pwysigrwydd cytuno gyda meincnod a mesuryddion llwyddiant 

rhanddeiliaid  

K11 pwysigrwydd cytuno gyda’r rhanddeiliaid pryd a sut fydd yr hyfforddiant a 

mentora yn cael ei gwblhau  

K12 gweithredoedd allai fod yn angenrheidiol i ddelio â chanlyniadau na 

ragwelwyd  

K13 pam fod yn rhaid sefydlu contractau yn diffinio deilliannau disgwyliedig 

clir cyn bod hyfforddiant neu fentora yn cychwyn  

K14 pwy yn eich sefydliad sy’n gyfrifol am baratoi contractau rhanddeiliaid 

K15 cyfyngiadau cyfrifoldeb personol o ran sefydlu a rheoli contractau gyda 

rhanddeiliaid 
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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 CM02 

 

Galwedigaethau 
perthnasol 
 

3563 Hyfforddwr Gweithredol; arweinyddion tîm; rheolwyr llinell gyntaf; 

goruchwyliwr; 3232 Mentor Dysgu; Mentor 

 

Cyfres Hyfforddiant a Mentora  

 

Geiriau allweddol rhanddeiliaid; contractau; perthynas; gwerthoedd; egwyddorion a moesegau; 

gofynion; buddiannau a ragwelir; deilterfynu hyfforddiant a mentora; 

amgylchiadau na ragwelwyd; adborth; adolygiad a gwerthuso; meincnodau; 

mesurau llwyddiant; cyfyngiadau cyfrifoldeb personol 

 

 


