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Trosolwg 
 

Mae’r safon hon yn ymwneud ag adolygu a gwerthuso’r broses o hyfforddiant 

neu fentora a’i llwyddiant o ran cyflawni deilliannau. Mae’n gofyn i’r hyfforddwr 

neu fentor weithio gyda’r cleient neu randdeiliaid i gynnal yr adolygiad a’r 

gwerthusiad.  

 

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

sefydliad allanol gyda budd mewn hyfforddiant neu fentora, neu gleient unigol. 

 

Mae’r safon hon ar gyfer hyfforddwyr neu fentoriaid sy’n gyfrifol am reoli 

rhaglenni ac/neu brosesau hyfforddiant neu fentora. 
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Meini prawf 
perfformiad 
 
Rhaid i chi allu: 
 

 

 

 

P1 nodi cwmpas adolygiad a gwerthusiad y broses hyfforddiant neu fentora  

P2 nodi’r rheiny y gallai fod angen iddynt neu fyddai’n dymuno cymryd rhan 

yn y broses adolygiad a gwerthusiad  

P3 sicrhau bod deilliannau o hunan adolygiad a gwerthusiad y cleient yn 

cael eu cynnwys yn y broses adolygu a gwerthuso  

P4 myfyrio gyda’r rhanddeiliaid ar gryfderau'r broses hyfforddiant neu 

fentora a meysydd posibl i’w gwella  

P5 sicrhau terfynu’n amserol gytundebau a gofynion contract, gan drafod 

gyda chydweithwyr yn ôl y gofyn  

P6 cytuno ar amcanion a nodau gyda rhanddeiliaid i wella’r broses, gan 

wirio eu bod yn realistig  

P7 cofnodi canlyniadau a gytunwyd yr adolygiad a gwerthusiad ac 

amserlenni ar gyfer gwelliannau arfaethedig i brosesau  

P8 defnyddio canlyniadau adolygiad a gwerthusiad i gynnig newidiadau i 

hyfforddiant a mentora a phrosesau a gweithdrefnau sefydliadol  
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Gwybodaeth a 
dealltwriaeth 
 
Mae angen i chi wybod 
a deall: 
 

 

 

 

 

K1 sut i nodi cwmpas adolygiad a gwerthusiad y broses hyfforddiant neu 

fentora  

K2 modelau ymarfer cyfoes a ddefnyddir i adolygu a gwerthuso’r broses 

hyfforddiant neu fentora  

K3 sut i nodi meincnodau a mesuryddion llwyddiant i adolygu a gwerthuso’r 

broses hyfforddiant neu fentora  

K4 y wybodaeth sydd ei hangen i adolygu a myfyrio ar brosesau hyfforddiant 

neu fentora  

K5 pwysigrwydd cynnwys rhanddeiliaid mewn adolygiad a gwerthusiad o’r 

broses hyfforddiant neu fentora  

K6 sut i gydnabod cryfderau a gwendidau perthynas sy’n bodoli a meysydd 

y gellir yn realistig eu gwella  

K7 sut i weithio gyda rhanddeiliaid i gytuno ar newidiadau i brosesau  

K8 sut i gytuno ar a chofnodi deilliannau adolygiad a gwerthusiad  

K9 sut i ddefnyddio deilliannau adolygiad a gwerthusiad i nodi newidiadau 

posibl i wella prosesau hyfforddiant neu fentora  

K10 sut i nodi amserlenni realistig i weithredu gwelliant arfaethedig i brosesau  

K11 sut i gynnig newidiadau i raglenni, prosesau neu weithdrefnau sefydliadol 

er mwyn gwella hyfforddiant neu fentora yn y dyfodol  
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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 CM08 

 

Galwedigaethau 
perthnasol 
 

3563 Hyfforddwr Gweithredol; arweinyddion tîm; rheolwyr llinell gyntaf; 

goruchwyliwr; 3232 Mentor Dysgu; Mentor 

 

Cyfres Hyfforddi a Mentora  

 

Geiriau allweddol rhanddeiliaid; proses hyfforddi neu fentora; adolygu; gwerthuso; rhaglen; 

meincnodau; mesurau llwyddiant; adborth; amserlenni; gwelliant; rhaglenni; 

prosesau a gweithdrefnau sefydliadol; cofnodi  

 

 


