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Trosolwg 
 

Mae’r safon hon yn ymwneud â therfynu’r berthynas hyfforddiant neu fentora, 

pwysleisio’r cynnydd a wnaed a’r deilliannau a gyflawnwyd ble bynnag y bo’n 

bosibl.  

 

Mae’n gofyn i’r hyfforddwr neu fentor weithio gyda’r cleient i gytuno ar 

‘strategaeth ymadael’ ac mae’n cynnwys y rhesymeg dros unrhyw derfyniad na 

gynlluniwyd i’r berthynas. Mae hefyd yn cynnwys rôl yr hyfforddwr neu fentor o 

ran annog a chefnogi cleientiaid i adolygu eu cynnydd eu hunain a nodi unrhyw 

anghenion datblygu yn y dyfodol. 

 

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

 

 

 

P1 paratoi cleientiaid ar gyfer terfynu hyfforddiant neu fentora  

P2 trafod yn agored ac yn onest gyda’r cleient unrhyw deimladau o golli 

cefnogaeth neu wrthdaro yn gysylltiedig â diwedd y berthynas  

P3 cynghori cleientiaid a rhanddeiliaid ynglŷn â’r broses i gwblhau’r 

berthynas  

P4 galluogi’r cleient i adolygu ei gynnydd tuag at gyflawni’r nodau a 

ddiffiniwyd yn y cytundeb gwreiddiol ac unrhyw ddiwygiadau dilynol  

P5 annog a chefnogi’r cleient i sefydlu ei fesuryddion eu hun ar gyfer 

llwyddiant ac adolygu cynnydd tuag atynt  

P6 annog y cleient i barhau gyda’i ddatblygiad ei hun wedi terfynu’r 

berthynas hyfforddiant neu fentora  

P7 dathlu cynnydd, cyflawniadau a llwyddiannau gyda’r cleient  

P8 nodi pryd allai fod angen cwblhau’r berthynas hyfforddiant neu fentora yn 

gynnar, a chyfyngiadau eich cyfrifoldeb yn hyn o beth  

P9 nodi gyda’r cleient unrhyw faterion heb eu datrys, canlyniadau na 

fwriadwyd a chyfleoedd i fynd i’r afael â hwy yn y dyfodol  

P10 sicrhau bod terfynu’r berthynas yn hwyluso perthynas broffesiynol rhwng 

y cleient a’r hyfforddwr neu fentor yn y dyfodol  

P11 cofnodi diwedd y berthynas a chontract hyfforddiant neu fentora yn unol 

â systemau a gweithdrefnau sefydliadol 
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Gwybodaeth a 
dealltwriaeth 
 
Mae angen i chi wybod 
a deall: 
 

 

 

 

 

K1 sut i gydnabod a mynd i’r afael â theimladau ac emosiynau anghyson a 

ysgogir gan golli cefnogaeth wrth derfynu’r berthynas hyfforddiant a 

mentora 

K2 sut i bennu pryd fydd perthynas wedi cyflawni ei hamcanion a dod i’w 

therfyn naturiol  

K3 sut i gefnogi’r cleient wrth gynllunio ar gyfer y dyfodol yn annibynnol  

K4 dulliau i adolygu cynnydd tuag ar gyflawni nodau cytundeb hyfforddiant 

neu fentora  

K5 rôl y cleient wrth adolygu ei gynnydd, a gosod mesuryddion ar gyfer ei 

lwyddiant eu hun  

K6 yr anogaeth a chefnogaeth y gall cleient fod angen i adolygu ei gynnydd 

eu hun a nodi anghenion datblygu yn y dyfodol  

K7 pam ei bod yn bwysig dathlu cynnydd, cyflawniad a llwyddiant  

K8 rhesymau pam y gellid terfynu cytundeb hyfforddiant neu fentora yn 

gynnar  

K9 sut i adnabod materion heb eu datrys a chanlyniadau na fwriadwyd yn 

deillio o'r berthynas hyfforddiant neu fentora  

K10 pam ei bod yn bwysig ystyried cyfleoedd i fynd i’r afael â materion heb 

eu datrys a chanlyniadau na fwriadwyd yn y dyfodol  

K11 sut i gytuno ar derfynu contract y berthynas gyda’r cleient mewn ffordd 

sy’n cynnal perthynas broffesiynol  

K12 systemau a gweithdrefnau sefydliadol i reoli a chofnodi diwedd 

cytundebau a chontractau  
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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 CM07 

 

Galwedigaethau 
perthnasol 
 

3563 Hyfforddwr Gweithredol; arweinyddion tîm; rheolwyr llinell gyntaf; 

goruchwyliwr; 3232 Mentor Dysgu; Mentor 

 

Cyfres Hyfforddiant a Mentora  

 

Geiriau allweddol emosiynau; colled; cleientiaid; annibyniaeth; adolygu; canlyniadau; myfyrio; 

contract; mesur llwyddiant; hunan adolygiad cleient; terfyniad; canlyniadau na 

fwriadwyd; materion; systemau a gweithdrefnau sefydliadol; cofnodi  

 

 


