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Mae'r canllawiau yma ar gyfer cynghorwyr sy'n bwriadu mentora'r rhai sydd newydd gael 
eu hethol neu'r cynghorwyr llai profiadol. 
 
Diben y ddogfen yma yw rhoi gwybodaeth gryno ac ymarferol i helpu'r cynghorwyr sydd 
wedi'u hyfforddi ynglŷn â mentora. 
 
Mae'n rhan o'r cymorth a'r cyngor mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yn eu cynnig 
i awdurdodau lleol sydd wrthi'n llunio strategaethau ynglŷn â mentora cynghorwyr.  Mae 
wedi'i pharatoi yng nghyd-destun Strategaeth Mentora Cynghorwyr Cymru i'w defnyddio 
ochr yn ochr â Strategaeth Mentora Enghreifftiol yr Awdurdodau Lleol. 
 
Mae'r Gymdeithas yn cynnig gweithdai datblygu wedi'u seilio ar y canllawiau yma, hefyd. 
 
Hoffen ni ddiolch i’r cynghorwyr am fireinio’r canllawiau trwy eu sylwadau ac am eu ‘profi’ nhw.  
Rydyn ni’n ddiolchgar i’r canlynol, hefyd: aelodau Rhwydwaith Swyddogion Cynorthwyo’r 
Cynghorwyr a gyfrannodd enghreifftiau o’u canllawiau eu hunain; Carol O’Donnel 
(Uned Gwybodaeth Llywodraeth Leol) am gyfraniad personol; Asiantaeth Gwella a Datblygu 
Llywodraeth Leol, Uned Gwybodaeth Llywodraeth Leol a’r Gymdeithas dros Ragoriaeth yn y 
Sector Cyhoeddus am gynnwys eu Llawlyfr Mentora. 
 
 
 
 
Mae rhagor o wybodaeth gan: 
Sarah Titcombe, Ymgynghorydd Datblygu Cyfundrefnol a Phersonol, WLGA – 029 2046 8638 
sarah.titcombe@wlga.gov.uk 
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Canllawiau ar gyfer cynghorwyr sy'n mentora 
 

1. Beth yw mentora? 
 
Mae mentora'n berthynas wirfoddol a chyfrinachol â rhywun mwy profiadol i ddibenion 
datblygu.  Mae'n galluogi'r sawl sydd o dan ei adain i wella'i fedrau, ei wybodaeth, ei 
ddirnadaeth a'i ymddygiad.  Mae modd cynnal y berthynas dros dymor canolig/hir neu'n 
barhaus.  Nid perthynas argymhellol na chyfarwyddol yw hi – bydd y mentor yn helpu'r 
sawl o dan ei adain i ddod o hyd i'w ffordd ei hun. 
 

2. Beth mae mentor yn ei wneud? 
 

A chithau'n fentor, byddwch chi'n ffurfio perthynas wirfoddol a chyfrinachol â rhywun a 
chanddo lai o brofiad na chi.  Bydd hwnnw am fanteisio ar eich medrau, eich profiad a'ch 
gwybodaeth i ddatblygu'n broffesiynol a gofyn am eich barn ynglŷn â'i syniadau a'i 
ddulliau. 

 
Y sawl sydd o dan eich adain fydd yn pennu'r rhaglen ond efallai y bydd angen ichi ofyn 
iddo egluro sut hoffai elwa ar y berthynas.  Er enghraifft, gallech chi drafod: 

 
 Gweithio yn y cyngor: Rwy'n newydd yma – sut mae popeth yn gweithio? 
 Rôl newydd: Cadeirydd pwyllgor craffu ydw i - allwch chi fy helpu i ddeall y rôl? 
 Datblygu gyrfa: Ble dylwn i fynd o yma?  Sut mae'i gyrraedd? 
 Gwleidydda: Sut galla i ddweud fy nweud yn y cylch gwleidyddol? 

 
Mae cyfrifoldebau sylweddol i rôl y mentor, gan gynnwys: 

 
 Gweithio yn ôl côd ymarfer (Atodiad C) 
 Defnyddio cytundeb mentora (Atodiad B) 
 Meithrin eich medrau mentora trwy hyfforddiant 

 
3. Sut mae'i wneud? 

 
Mae'n ddefnyddiol meithrin y meddylfryd priodol cyn dechrau gweithio gyda rhywun.  Fe 
fydd angen peth hunanymwybyddiaeth a'r gallu i'ch gweld eich hun trwy lygaid pobl eraill 
i wneud hynny.  Dyma rai o'r rhinweddau pwysicaf: 

  
 Parchu'r sawl o dan eich adain.  Er bod ei werthoedd neu ei ddulliau'n wahanol 

i'ch rhai chi, dylech chi geisio ei barchu'n ddiamod ac osgoi ei farnu bob amser. 
 
 Gallu eich dychmygu eich hun yn sefyllfa'r sawl sydd o dan eich adain er mwyn 

ei helpu i bennu ei atebion ei hun. 
 

 Ymroi i helpu'r sawl o dan eich adain i bennu ei raglen ei hun a dod i'w 
benderfyniadau a'i atebion ei hun – hynny yw, canlyniad sy'n briodol iddo. 

 
 Cadw gwybodaeth yn gyfrinachol, heb ei thrafod gyda neb arall heb ganiatâd y 

sawl o dan eich adain. 
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 Bod yn effro i'ch cyfrifoldebau'n esiampl i'w hefelychu.  Gallwch chi amlygu 

llawer o'r rhinweddau yr hoffai'r sawl o dan eich adain eu meithrin. 
 
Gall y berthynas bara cyhyd â'i bod yn ddefnyddiol ym marn y ddau ohonoch chi.  Caiff y 
naill neu'r llall ei diddymu os nad yw'n gynhyrchiol mwyach neu os oes anghytuno.  Fe'ch 
anogwn i fwrw golwg ar ddiben y berthynas bob hyn a hyn gyda'r sawl o dan eich adain. 
 

4. Fframwaith sy'n gallu helpu 
 

Hanfod eich sesiynau mentora fydd sgwrs lle mai'r sawl o dan eich adain fydd yn pennu'r 
rhaglen a chi fydd y seinfwrdd.  Trwy wrando arno'n astud a'i holi'n fedrus, fe fyddwch 
chi'n ei helpu i ddysgu a datblygu.  Gall mentoriaid roi peth cyngor hefyd am sut mae byd 
llywodraeth leol a gwleidyddiaeth yn gweithio, sut mae dod o hyd i ragor o wybodaeth a, 
lle bo'n briodol, sôn am eu profiad eu hunain. 

 
I roi peth strwythur yn y sesiynau a gofalu eu bod o les i'r sawl o dan eich adain, fe fydd 
fframwaith o gymorth.  Efallai yr hoffech chi ddefnyddio dull GROW, sy'n boblogaidd 
iawn. 
 
Nodau: Bydd y sawl o dan eich adain yn pennu nod(au)'r sesiwn neu'r rhaglen a allai 
fod braidd yn aneglur ar y dechrau.  Gyda'ch help chi, bydd modd eu diffinio'n eglurach.  
Gallwch chi ei holi: 
 

 Beth hoffech chi ei gyflawni? 
 Beth hoffech chi i ddeillio o'r cyfarfod yma? 
 Beth mae angen ichi ei ddysgu? 

 
Y gwir: Y sefyllfa gyfredol, gan gynnwys unrhyw feini tramgwydd ynglŷn â'r nodau, a 
chwestiynau i weld faint mae'r sawl o dan eich adain yn ei ddeall, megis: 
 

 Beth sy'n digwydd? 
 Pam mae'n broblem? 
 Beth rydych chi'n ei feddwl – allwch chi roi enghraifft? 
 Beth rydych chi wedi ceisio'i wneud – Beth ddigwyddodd? 
 Sut rydych chi'n teimlo am hynny? 

 
Dewisiadau: Dylech chi annog y sawl o dan eich adain i bwyso a mesur amryw 
ddewisiadau, gan ei holi: 
 

 Pa ddewisiadau sydd yma? 
 Beth rydych chi wedi ceisio'i wneud? 
 Beth yw'r manteision a'r anfanteision? 
 Oes unrhyw beth arall y gallwch chi ei wneud? 
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Y ffordd ymlaen: Y sawl o dan eich adain sy'n dewis honno.  Gallwch chi ei holi: 
 

 Allwch chi grynhoi beth rydych chi am ei wneud, ac erbyn pryd? 
 Pa feini tramgwydd a gwrthwynebiadau sydd i'w disgwyl? 
 Sut byddech chi'n ymdopi â nhw? 
 Pwy fydd yn rhoi cymorth ichi? 
 Pa adnoddau mae'u hangen arnoch chi? 
 Pryd dylen ni adolygu'r cynnydd? 

 
5. Rhai medrau defnyddiol 

 
Gwrando'n astud 
 
Hanfod gwrando'n astud yw canolbwyntio ar yr hyn mae rhywun yn ei ddweud i geisio 
deall ei safbwynt, dangos eich bod yn gwrando arno, cofio beth ddywedodd a'i annog i 
ddweud rhagor – nid meddwl am yr hyn y gallwch chi ei ddweud nesaf.  Defnyddiwch 
iaith y corff i ddangos bod gwir ddiddordeb gyda chi a gofalwch eich bod yn ei ddeall 
trwy ambell aralleirio. 
 
Holi 
 
Defnyddiwch amryw ddulliau holi: 
 

 Agored e.e. Sut rydych chi'n teimlo am beth ddigwyddodd? 
 

 Caeedig e.e. Ydych chi'n credu bod hynny'n wir? 
 

 Arweiniol e.e. Felly, oeddech chi'n bwriadu trefnu cyfarfod â xxxx? 
 

 Amodol e.e. Beth allai ddigwydd pe baech chi'n gwneud hynny? 
 

 Dadansoddol/gwrthwynebol e.e. Beth achosodd ichi wneud hynny?  Beth oedd yr 
effaith ar xxxx o ganlyniad i'r hyn wnaethoch chi? 

 

Rhaid cadw mewn cof mai gair eithaf herfeiddiol yw 'pam'.  Mae ‘beth achosodd ichi...' yn 
llai bygythiol na 'pam gwnaethoch chi hynny’. 
  
Rhoi adborth 
 
Rhowch adborth pan fo'r sawl o dan eich adain yn gofyn amdano.  Dylai'r adborth fod yn 
gefnogol ac yn adeiladol bob amser ac yn gadarnhaol lle bo modd.  Dyma enghreifftiau: 
 

 Eglur – mae pawb yn gwybod beth yw'r neges. 
 Personol – eich barn chi yw hi, nid yr efengyl. 
 Cytbwys – elfennau cadarnhaol a negyddol fel ei gilydd. 
 Yn ôl tystiolaeth – mae modd ei wirio. 

 
Dylech chi annog y sawl o dan eich adain i roi adborth ichi fel hyn ynglŷn â'ch perthynas 
fentora. 
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6. Rhai dulliau defnyddiol 
 
Dyma set o ddulliau poblogaidd y gallwch chi eu cynnig i'r sawl o dan eich adain i'w 
helpu i ystyried rhyw fater mewn modd trefnus.  Cofiwch na fydd pawb am ddefnyddio 
dulliau o'r fath! 
 
Carol O'Donnell (Uned Gwybodaeth Llywodraeth Leol) gasglodd yr amryw ddulliau yma 
o'r llawlyfr i fentoriaid a baratôdd yr uned ar y cyd ag Asiantaeth Gwella a Datblygu a 
Chymdeithas Rhagoriaeth y Gwasanaethau Cyhoeddus. 
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Dysgu trwy gamgymeriadau – Dadansoddiad 
 

Beth ddigwyddodd: disgrifiad o'r mater neu'r broblem 

 

 

 

 

 

Pryd digwyddodd? 

 

 

 

Beth/pwy oedd yn ymwneud â hynny? 

 

 

 

Pam aeth pethau o chwith? 

 

 

 

 

 

Beth ddysgais i trwy hyn? 
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Dysgu trwy gamgymeriadau – newidiadau 
 

Pa newidiadau fydd yn briodol? 

 

 

 

 

 

Sut bydda i'n trefnu'r newidiadau hynny? 

 

 

 

 

 

Pryd bydda i'n eu trefnu? 

 

 

 

 

 

Pryd bydda i'n adolygu'r cynnydd? 

 

 

 

 

 

 
LGIU, IDeA, APSE. 
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Pennu delfryd 
 

Ystyr pennu delfryd yw diffinio rhywbeth buddiol sydd i'w gyflawni.  Yn ôl rhai 
astudiaethau, rydyn ni'n llawer mwy debygol o gyflawni nod os gallwn ni ei 
weld a dychmygu'r camau priodol sydd i'w cymryd. 
 

Beth fyddai'r canlyniad? (Ceisiwch ei ddisgrifio mor eglur a phenodol ag y bo modd.) 

 

 

 

 

Sut gallech chi gyrraedd y nod? 

 

 

 

 

 

Ydy'n ymarferol? (Ystyriwch y bobl i gyd a allai fod ynghlwm wrth y syniad.  Pa mor 

ymarferol fyddai yn eu barn nhw?) 

 

 

 

 

 

Beth allai ddigwydd pe na baech chi'n mynd ar ôl hyn? (Ceisiwch ddychmygu'r 

sefyllfa waethaf yn ogystal â nodi'r rhai cymedrol) 

 

 

 

 

Trwy asesu'r peryglon fel hyn, byddwch chi'n creu darlun o'r deilliannau posibl a pharatoi 
cynlluniau i'ch diogelu eich hun rhag y sefyllfa waethaf fyddai'n bosibl. 
LGIU, IDeA, APSE 
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Cylchoedd dylanwad 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A BCCh

 

Cylch A – Problemau y gall rhywun eu 
datrys ar ei ben ei hun. 
Cylch B – Problemau y gall grŵp mae'r 
unigolyn yn gweithio ynddo eu datrys. 
Cylch C – Problemau y gall yr unigolyn 
neu'r grŵp ddylanwadu arnyn nhw ond 
nid eu rheoli'n llwyr. 
Cylch Ch – Problemau neu elfennau 
sy'n effeithio ar y grŵp ond sydd tu hwnt 
i'w ddylanwad. 

 
 

Diben y diagram uchod yw helpu pobl i ddadansoddi sut gallan nhw ddylanwadu ar ryw 
fater neu broblem, beth sydd o fewn gallu'r bobl hynny a'u cydweithwyr, beth gallan nhw 
a'u cydweithwyr ddylanwadu arno ond heb ei reoli a beth sydd tu allan i reolaeth yr 
unigolyn a'r grŵp. 
 
1. Dylech chi ymarfer defnyddio'r syniad o gylchoedd dylanwad trwy restru hyd at ddeg 
problem/mater sy'n destun pryder ichi.  Ystyriwch bob un yng nghyd-destun cylchoedd A, 
B, C ac Ch a'i roi yn un o'r pedwar categori hynny. 
 
2. Llenwch y ddalen ddadansoddi trwy restru'r camau a allai arwain at ddatrys pob 
problem yn y golofn olaf. 
 

Materion/problemau Categori Camau posibl 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
LGIU, IDeA, APSE 
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Dadansoddi'r costau a'r manteision 
 
Gall rhywun ddefnyddio'r broses yma i bwyso a mesur y manteision a'r anfanteision yn 
sgîl cymryd amryw gamau.  Mae'n helpu'r unigolyn i'w hasesu'n wrthrychol yn ôl faint 
mae angen ei fuddsoddi i'w hwyluso.  Gall helpu i ddiffinio anfanteision rhyw gam a 
thynnu sylw at y peryglon, hefyd. 
 
 
Cam Manteision Anfanteision Cost 

(Arian, pobl, amser 
ac ati) 

1.    
    

    
    
    
    
    

2.    
    
    
    
    
    
    

3.    
    
    
    
    
    
    

4.    
    
    
    
    
    
    

 
LGIU, IDeA, APSE 
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7. Beth fydd yn digwydd os bydd angen cymorth arna i? 
 
Mae'n anochel y bydd angen rhyw fath o gymorth ar fentor.  Os oes perygl y bydd 
chwalfa yn y berthynas, efallai y bydd eisiau ichi drafod hynny (a'r hyn y gallwch chi ei 
wneud i gywiro'r sefyllfa) gyda rhywun.  Efallai y bydd y sawl y gofynnwch chi iddo'ch 
cynorthwyo yn gofyn cwestiynau na allwch chi eu hateb na'u hatgyfeirio. 
 
O'r herwydd, byddai o gymorth pe bai rhywun y gallwch chi gnoi cil gydag e ar elfennau 
mwyaf ymestynnol y berthynas fentora.  Efallai yr hoffech chi benodi 'mentor i'r mentor' 
sy'n fodlon gweithio yn ôl yr un amodau o ran cyfrinachedd a chynnig cymorth yn ôl yr 
angen. 
 
 

8. Canllawiau i'r rhai sydd â mentor 
 
Dylech chi roi copi o Atodiad A i'r sawl o dan eich adain. 
 

9. Cytundeb mentor a'r sawl o dan ei adain 
 
Dylech chi drafod y materion sydd yn Atodiad B wrth sefydlu'r berthynas.  Bydd rhaid i'r 
ddau ohonoch chi gytuno i gadw at y penderfyniadau sy'n deillio o'r drafodaeth honno. 
 

10. Côd ymarfer i gynghorwyr sy'n mentora 
 
Cyn dechrau mentora, bydd y mentor yn cytuno i weithio yn ôl y côd ymarfer sydd yn 
Atodiad C. 
 
Mae'n hanfodol i'r mentor weithio yn ôl y côd fel y caiff y sawl o dan ei adain gymorth o'r 
radd flaenaf o fewn fframwaith proffesiynol priodol lle mae modd meithrin y cyfrinachedd 
a'r ymddiried sy'n hollbwysig i berthynas lwyddiannus. 
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Atodiad A 
Canllawiau i'r rhai sydd â mentor 
 
Dylai pob mentor roi copi o hyn i'r sawl o dan ei adain. 

 
Beth y gallwch chi ei ddisgwyl? 
 
A chithau'n cael eich mentora, byddwch chi'n sefydlu perthynas wirfoddol a chyfrinachol 
â rhywun a chanddo fwy o brofiad na chi.  Cewch chi fanteisio ar fedrau, gwybodaeth a 
phrofiad y mentor ar gyfer eich datblygu personol a phroffesiynol a gofyn am ei farn 
ynglŷn â'ch syniadau a'ch dulliau eich hun. 
 
Chi fydd yn pennu'r rhaglen.  Dyma'r hyn y gallech chi ei drafod: 
 

 Gweithio yn y cyngor: Rwy'n newydd yma – sut mae popeth yn gweithio? 
 Rôl newydd: Cadeirydd pwyllgor craffu ydw i - allwch chi fy helpu i ddeall y rôl? 
 Datblygu gyrfa: Ble dylwn i fynd o yma?  Sut mae'i gyrraedd? 
 Gwleidydda: Sut galla i ddweud fy nweud yn y cylch gwleidyddol? 

 
Gall y berthynas bara cyhyd â'i bod yn ddefnyddiol ym marn y ddau ohonoch chi.  Caiff y 
naill neu'r llall ei diddymu os nad yw'n gynhyrchiol mwyach neu os oes anghytuno.  Fe'ch 
anogwn i fwrw golwg ar ddiben y berthynas bob hyn a hyn gyda'ch mentor. 
 
Sut i weithio gyda mentor 

 
A chithau o dan adain mentor, bydd rhaid ichi: 

 
 cytuno i gadw gwybodaeth yn gyfrinachol fel y bo'n briodol; 
 ysgwyddo cyfrifoldeb am eich dysgu eich hun; 
 gweithio yn ôl y cytundeb a sefydloch chi gyda'ch mentor. 

 
Bydd eich perthynas â'ch mentor yn fwy cynhyrchiol os ydych chi'n: 
 

 rhagweithredol ynglŷn â phennu nodau'r berthynas; 
 fodlon ysgwyddo cyfrifoldeb amdanoch chi eich hun a'r deilliannau a hoffech chi; 
 derbyn yr hyn mae'r mentor yn ei ddweud; 
 fodlon bod yn onest ac yn agored ac ymddiried yn eich mentor; 
 gallu rhoi adborth am hynt y berthynas i'ch mentor yn rheolaidd; 
 fodlon diddymu'r berthynas os nad yw'n llwyddo neu os nad oes eisiau cymorth 

arnoch chi mwyach. 
 
Os oes problem yn y berthynas na allwch chi a'ch mentor ei datrys, gallech chi ofyn am 
gymorth y rhai helpodd i'w sefydlu. 
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Atodiad B 
Cytundeb mentor a'r sawl o dan ei adain 
 
Dylech chi drafod y materion yma wrth sefydlu'r berthynas.  Bydd rhaid i'r ddau ohonoch 
chi gytuno i gadw at y penderfyniadau sy'n deillio o'r drafodaeth honno. 
 
1. Amser a lle 
 

 Bydd y mentor a'r sawl o dan ei adain yn cytuno ar faint o amser y gallan nhw ei 
roi i'r berthynas, gan gynnwys gweithio rhwng cyfarfodydd lle bo angen. 

 Pa mor aml y byddwch chi'n cwrdd? 
 Cyfnod y berthynas a phryd y byddwch chi'n ei hadolygu. 
 Lleoliadau – tu allan i'r gweithle arferol, heb ffonau na chydweithwyr. 

 
2. Ehangder/cynnwys 
 

 Beth sydd i'w drafod? 
 Pa fath o nodau tymor byr a hir yr hoffech chi eu pennu o ran dysgu? 
 Y sawl o dan adain y mentor fydd yn pennu'r rhaglen. 

 
3. Y berthynas a'r cyfrifoldebau  
 

 Rhaid i'r mentor weithio yn ôl côd ymarfer (gweler Atodiad C). 
 Y cyfarfodydd yw'r flaenoriaeth – ddylech chi ddim eu colli heb reswm da. 
 Y sawl o dan adain y mentor sy'n gyfrifol am ddysgu a chymryd camau. 
 Mae cyfrifoldeb ar y ddau ohonoch chi ynglŷn â gonestrwydd ac ymddiried. 
 Dylai'r ddau ohonoch chi ysgwyddo cyfrifoldeb am awgrymu pryd y dylech chi 

ddod â'r berthynas i ben. 
 
4. Cyfrinachedd 
 

 Rhaid cytuno ar gyfrinachedd a ble mae gwybodaeth yn mynd. 
 Ddylech chi godi cofnodion?  Beth fydd yn digwydd i unrhyw nodiadau o'r fath yn 

ystod y trefniad ac ar ôl ei ddiddymu? 
 Fydd unrhyw drafodaethau gyda mentor eich mentor, noddwyr neu gydweithwyr? 
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Atodiad C 
Côd ymarfer i gynghorwyr sy'n mentora 
 
Bydd y mentor yn cytuno i weithio yn ôl y côd yma cyn dechrau mentora. 
Drwy gydol y berthynas, ac wedyn, bydd y mentor yn: 
 
1. Gallu a medrau 

 derbyn hyfforddiant ym maes mentora; 
 cytuno i weithio yn ôl ei allu; 
 deall y côd yma a chytuno i gyd-fynd ag e; 
 gofyn am gymorth mentor mentoriaid fel y bo'n briodol. 

 
2. Cyd-destun 

 cytuno i ddeall cyd-destun cyfundrefnol/gwleidyddol y berthynas a gweithio tu 
mewn iddo; 

 ceisio diwallu anghenion y sawl o dan ei adain o ran dysgu a datblygu. 
 

3. Ffiniau 
 cytuno i weithio yn ôl ffiniau'r berthynas fentora, sef gwaith/datblygu proffesiynol/ 

perfformio, heb gyffwrdd â meysydd tu hwnt i'w allu a'i brofiad megis cynghori 
personol a thriniaeth seicolegol na ffurfio perthynas bersonol amhriodol; 

 barod i gyfeirio'r sawl o dan ei adain at ffynonellau eraill ar gyfer gwybodaeth, 
arbenigedd neu gymorth fel y bo'n briodol. 

 
4. Cyfrinachedd 

 cadw cyfrinachedd yn ôl y lefel y cytunodd arni gyda'r sawl o dan ei adain yn 
ystod y berthynas ac wedyn; 

 peidio â datgelu gwybodaeth heb ganiatâd y sawl o dan ei adain oni bai ei fod o'r 
farn bod tystiolaeth gref y byddai perygl mawr i hwnnw neu bobl eraill pe na bai'n 
ei datgelu. 

 
5. Gonestrwydd a phroffesiynoldeb 

 gweithredu yn ôl y deddfau, y polisïau a'r gwerthoedd sy'n berthnasol i'r cyngor 
megis polisïau cyfleoedd cyfartal ac adnoddau dynol; 

 rhoi blaenoriaeth i anghenion y sawl o dan ei adain o ran dysgu a datblygu; 
 ceisio deall anghenion a safbwynt y sawl o dan ei adain, gan ei barchu drwy gydol 

y berthynas; 
 peidio â chymryd mantais o'r sawl o dan ei adain mewn unrhyw ffordd na rhoi 

blaenoriaeth i'w fuddiannau ei hun. 
 
Trwy lofnodi hyn, rwy'n cytuno i weithio gyda'r sawl o dan fy adain yn ôl y côd 
ymarfer uchod: 
 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
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