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Trosolwg 
 

Mae’r safon hon yn ymwneud â sefydlu a meithrin cydberthynas a chynnal 

perthynas gyda’r cleient. Bydd meithrin cydberthynas a datblygu perthynas yn 

galluogi’r cleient i hybu eu dysgu a datblygiad personol a phroffesiynol.  

 

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

 

 

 

P1 sicrhau bod eich ymagwedd yn adlewyrchu’r cyd-destun yr ydych yn 

gweithio ynddo  

P2 cydnabod sut mae eich gwerthoedd, ymddygiadau, agweddau ac 

ymwybyddiaeth emosiynol yn effeithio ar berthynas gyda chleientiaid  

P3 archwilio gyda’r cleient y manteision tebygol a’u disgwyliadau o 

hyfforddiant neu fentora  

P4 meithrin perthynas a dealltwriaeth sy’n galluogi’r cleient i deimlo’n 

gyfforddus a datblygu hyder a hunan-barch 

P5 dangos parch tuag at gryfderau, anghenion a dewisiadau dysgu y cleient  

P6 cytuno ar reolau sylfaenol ymgysylltu a ffiniau’r berthynas gyda’r cleient  

P7 archwilio gyda’r cleient eu cyfrifoldeb ac ymreolaeth dros wneud 

newidiadau  

P8 cytuno ar y cyd, cofnodi a diweddaru’n gyson y cytundeb hyfforddiant 

neu fentora 

P9 delio â chamddealltwriaeth, anghytundeb, gwrthdaro a rhwystrau yn 

brydlon a sensitif er mwyn cryfhau’r berthynas gyda’r cleient; ceisio 

cymorth yn ôl y gofyn  

P10 cynllunio ffyrdd i wella’r berthynas gyda’r cleient 

P11 cadw at y safonau ac ymarfer moesegol a phroffesiynol sy’n ofynnol gan 

eich sefydliad chi ac / neu sefydliadau perthnasol 
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Gwybodaeth a 
dealltwriaeth 
 
Mae angen i chi wybod 
a deall: 
 

 

 

 

 

K1 y cyd-destun ar gyfer hyfforddiant neu fentora 

K2 pwysigrwydd cydnabod sut y gall eich gwerthoedd, ymddygiadau, 

agweddau ac ymwybyddiaeth emosiynol effeithio ar gleientiaid yr ydych 

yn gweithio gyda nhw  

K3 manteision tebygol hyfforddiant neu fentora o fewn y cyd-destun penodol  

K4 ffyrdd o ymddwyn nad sy’n feirniadol ac sy’n parchu eraill 

K5 sut i barchu barn y cleient  

K6 pam ei bod yn bwysig meithrin perthynas a dealltwriaeth gyda’r cleient  

K7 sut i alluogi’r cleient i deimlo’n gyfforddus a mynegi eu disgwyliadau 

ynglŷn â hyfforddiant neu fentora  

K8 sut i addasu eich ymagwedd i adlewyrchu cryfderau, anghenion a 

dewisiadau dysgu'r cleient  

K9 pam ei bod yn bwysig i’r cleient gymryd cyfrifoldeb a chael ymreolaeth i 

wneud newidiadau  

K10 pam ei bod yn bwysig sefydlu rheolau sylfaenol ar gyfer ymgysylltu a 

ffiniau gyda’r cleient a sut i wneud hyn yn effeithiol  

K11 beth ddylid cynnwys mewn cytundeb hyfforddiant neu fentora a pham 

bod angen ei ddiweddaru’n barhaus  

K12 sut i ddelio â chamddealltwriaeth, anghytundeb a rhwystrau mewn ffyrdd 

sy’n cryfhau’r berthynas gyda’r cleient  

K13 pam y gall ambell i berthynas arwain at wrthdaro, difrod a materion 

anodd  

K14 ffynonellau cefnogaeth i ddelio â materion perthynas cleient sydd tu hwnt 

i’ch arbenigedd neu awdurdod 

K15 sut i nodi a gweithredu ar ddulliau o wella perthynas â’r cleient 

K16 pwysigrwydd gweithredu yn unol â safonau ac ymarfer moesegol ar bob 

adeg 
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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 CM03 

 

Galwedigaethau 
perthnasol 
 

3563 Hyfforddwr Gweithredol; arweinyddion tîm; rheolwyr llinell gyntaf; 

goruchwyliwr; 3232 Mentor Dysgu; Mentor 

 

Cyfres Hyfforddi a Mentora  

 

Geiriau allweddol perthynas; cyd-destun; ymddygiad; parch; unigoledd; hyder; cydberthynas; 

positif; rheolau sylfaenol ymgysylltu; ffiniau; nad sy’n feirniadol; cytundeb 

hyfforddiant; gwella ymarfer; gwrthdaro; rhwystrau; ffynonellau cefnogaeth; 

ymarfer proffesiynol 

 

 


