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Trosolwg 
 

Mae’r safon hon yn ymwneud â’r rôl sydd gan yr hyfforddwr neu fentor mewn 

cefnogi hunan ymwybyddiaeth y cleient o’u hanghenion, gan eu galluogi i 

ystyried eu hysgogiadau. Mae hefyd yn nodi ffyrdd i gefnogi cyflawniad eu 

hanghenion a’u dyheadau.  

 

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

 

 

 

P1 defnyddio modelau a dulliau i archwilio a dadansoddi gyda chleientiaid 

eu hanghenion, gofynion, dyheadau a disgwyliadau fel y bo'n briodol i'r 

unigolyn a'r cyd-destun  

P2 sicrhau bod yr amgylchedd ar gyfer trafodaeth yn ddiogel a phriodol i chi 

ac i gleientiaid  

P3 cefnogi ac annog cleientiaid i siarad, myfyrio, dod i’w casgliadau eu 

hunain a chymryd perchnogaeth o’u penderfyniadau, gan eu trin ag 

empathi a pharch 

P4 galluogi cleientiaid i ddod yn fwy ymwybodol o’u cryfderau a’u 

cymwyseddau a meysydd y gallant fod yn dymuno eu datblygu  

P5 nodi gyda chleientiaid eu hamcanion a blaenoriaethau ar gyfer dysgu a 

datblygu  

P6 cyfathrebu a sefydlu cydberthynas gyda chleientiaid mewn ffyrdd sy’n eu 

cynnwys ac yn mynnu eu diddordeb ac ysgogiad  

P7 nodi problemau neu rwystrau i ddatblygiad a helpu cleientiaid i’w 

goresgyn  

P8 cytuno ar weithredoedd a deilliannau realistig gyda chleientiaid parthed 

eu hanghenion a dyheadau a sut y gall hyfforddiant neu fentora eu 

cefnogi 

P9 nodi unrhyw ddeilliannau na ellir eu cyflawni gyda hyfforddiant neu 

fentora a chyfeirio at ble gellir cael cefnogaeth arall 

P10 adolygu gyda’r cleient effaith eu cynnydd ar ddyheadau, ysgogiadau ac 

anghenion 

P11 gwerthuso a gwella’n barhaus y gefnogaeth a ddarperir i gleientiaid 
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Gwybodaeth a 
dealltwriaeth 
 
Mae angen i chi wybod 
a deall: 
 

 

 

 

 

K1 amgylcheddau a lleoliadau diogel sy’n briodol ar gyfer hyfforddiant a 

mentora 

K2 sur y gall hyfforddiant a mentora effeithio ar ddysgu, datblygiad a 

gwelliant perfformiad unigol  

K3 y cysylltiad rhwng codi dyheadau a gwella ysgogiad a chyflawni nodau  

K4 modelau a dulliau cyfoes i ddadansoddi anghenion, nodi gofynion, 

dyheadau a disgwyliadau'r cleient 

K5 sut i ddewis y dull cywir i bennu anghenion, dyheadau a disgwyliadau 

penodol y cleient  

K6 sut i annog cleientiaid i siarad, myfyrio a dod i’w casgliadau eu hunain 

heb eu harwain, bod yn feirniadol ohonynt a dangos empathi a pharch 

tuag atynt  

K7 ffyrdd i gefnogi ac annog cleientiaid i wneud dewisiadau a chymryd 

cyfrifoldeb am a pherchnogaeth o’u penderfyniadau  

K8 sut i gyfathrebu gyda chleientiaid mewn ffyrdd sy’n eu cynnwys ac yn 

mynnu eu diddordeb ac ysgogiad  

K9 rhwystrau posibl i ddatblygiad personol a phroffesiynol cleient a sut i’w 

goresgyn  

K10 sut i gynllunio ymyraethau a deilliannau realistig gyda chleientiaid 

parthed eu hanghenion a’u dyheadau  

K11 pam ei bod yn bwysig gwerthuso’n barhaus y gefnogaeth a roddir i 

gleientiaid  

K12 sut i wella cefnogaeth i gleientiaid yn y dyfodol  
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Dyddiad 
adolygiad 
dangosol 
 

2015 

 

Dilysrwydd Cyfredol 

 

Statws Gwreiddiol 

 

Sefydliad 
gwreiddiol 
 

ENTO  

 

URN gwreiddiol LSI CM06 

 

Galwedigaethau 
perthnasol 
 

3563 Hyfforddwr Gweithredol; arweinyddion tîm; rheolwyr llinell gyntaf; 

goruchwyliwr; 3232 Mentor Dysgu; Mentor 

 

Cyfres Hyfforddi a Mentora  

 

Geiriau allweddol dysgu; datblygu; gwella perfformiad; cyfathrebu; dadansoddiad; diagnosis; 

model a dulliau cyfoes; cyfathrebu; cydberthynas; dyheadau; disgwyliadau 

realistig; amcanion; gwneud penderfyniadau; cynllunio ymyraethau a 

deilliannau; perthynas; cyfrinachedd; cofnodi; gwerthuso; gweithdrefnau 

sefydliadol a chyfreithiol  

 

 


