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City & Guilds Lefel 2 

Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol: Craidd 

Cymeradwywyd gan Cymwysterau Cymru 
Mae’r cymhwyster hwn yn rhan o’r gyfres newydd o gymwysterau Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol, a Gofal Plant yng Nghymru a ddarperir gan City&Guilds/CBAC. 

Deunyddiau Asesu Enghreifftiol 
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Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: 
Cymhwyster Craidd 
 
Asesiad Allanol  
 

Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd (Oedolion) 
 

SAMPL Hyd 
Mae gennych chi 1 awr 15 munud i gwblhau'r asesiad 
hwn 
Bydd angen y canlynol arnoch ar gyfer yr asesiad hwn 
 taflen ateb dewis lluosog 
 beiro inc du neu las 

 

 

Mae'r papur cwestiynau hwn yn eiddo i Sefydliad City and Guilds Llundain  
a dylai gael ei ddychwelyd ar ôl cwblhau'r asesiad.  

Darllenwch y nodiadau canlynol cyn i chi ateb unrhyw gwestiynau  
• Rhaid i chi ddefnyddio beiro inc du neu las i gwblhau pob rhan o'r daflen ateb.  
• Gwnewch yn siŵr bod gennych y daflen ateb gywir ar gyfer y prawf.  
• Gwnewch yn siŵr bod eich enw a'ch manylion fel ymgeisydd wedi'u hargraffu'n gywir ar frig eich 

taflen ateb.  
• Rhowch wybod i'r goruchwyliwr arholiadau os na fydd eich enw neu fanylion y prawf yn gywir.  
• Mae pedwar ateb posibl i bob cwestiwn (sef ‘a’, ‘b’, ‘c’ a ‘ch’); dim ond un sy'n gywir.  
• Penderfynwch pa un sy'n gywir a marciwch eich ateb ar y daflen ateb gyda'ch beiro.  

Er enghraifft os byddwch yn penderfynu mai 'a' sy'n gywir, marciwch eich ateb fel 
hyn  

 
Os byddwch am newid eich ateb, canslwch eich dewis cyntaf drwy lenwi'r blwch 
'canslo' o dan y cylch fel hyn  

 
Yna marciwch yr ateb rydych nawr wedi penderfynu sy'n gywir. Er enghraifft os 
byddwch nawr yn penderfynu mai 'c' sy'n gywir, marciwch eich ateb fel hyn  
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Gall unrhyw farciau eraill ar y ffurflen olygu nad yw rhai o'ch atebion yn ddilys.  
 
• Gellir gwneud unrhyw gyfrifiadau neu nodiadau ar y papur cwestiynau.  
• Rhowch gynnig ar bob cwestiwn. Os bydd cwestiwn yn anodd, ewch ymlaen i'r un nesaf a dod nôl 

ato wedyn.  
 
Mae'r papur hwn yn cynnwys 45 o gwestiynau. Atebwch nhw gan ddefnyddio'r 'blychau' 1 i 45 ar y daflen 
ateb.  
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1. Beth yw'r elfen mwyaf pwysig o gynllunio gofal person ganolog? 
 
a) Galluogi'r unigolyn i gael mynediad at broses gwyno.  
b) Atal yr unigolyn rhag penderfynu ar y cynllun ar ei ben ei hun.  
c) Rhoi gwybodaeth i'r unigolyn am y cymorth sydd ar gael.  
ch) Sicrhau bod yr unigolyn yn parhau wrth wraidd y cynllun sy'n effeithio arno.  
 
 
2. Sut mae'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) yn anelu at gefnogi 
dulliau gweithredu seiliedig ar hawliau? 
 
a) Mae'n hybu llais a rheolaeth.  
b) Mae'n diffinio'r cynnig rhagweithiol (active offer). 
c) Mae'n nodi nodweddion gwarchodedig. 
ch) Mae'n sicrhau bod penderfyniadau budd pennaf (best interest decisions) yn cael eu 
gwneud. 
 
 
3. Pa derm sy'n cael ei ddiffinio gan y disgrifiad canlynol? 
 
'Cynnwys pobl a chymunedau wrth gynllunio a darparu gwasanaethau. Gwneud pethau gyda 
phobl, yn hytrach nag iddyn nhw.' 
 
a) Llesiant. 
b) Cydgynhyrchiad. 
c) Gweithio amlasiantaethol. 
ch) Atal ac ymyrryd yn gynnar. 
 
 
4. Pa derm sy'n cael ei ddiffinio gan y disgrifiad canlynol? 
 
‘Trin pawb mewn ffordd deg a pharchus ac adnabod anghenion unigolion.' 
 
a) Cydraddoldeb.  
b) Cynhwysiant.  
c) Barn.  
ch) Gwahaniaethu.  
 
 
5. Ar beth mae penderfyniad 'budd pennaf' yn seiliedig? 
 
a) Yr holl gost i'r gwasanaeth. 
b) Barn aelodau o staff. 
c) Asesiad o alluedd meddyliol unigolyn. 
ch) Barn a dymuniadau teulu unigolyn.  
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6. Pryd gall fod yn addas i weithiwr gofal a chymorth rannu gwybodaeth bersonol amdano ef 
ei hun, yn unol â ffiniau proffesiynol, wrth ddarparu gofal i unigolion? 
 
a) I sicrhau bod gofal person ganolog yn cael ei ddarparu. 
b) I hybu gwaith perthynas ganolog. 
c) I gynyddu manteision cydgynhyrchiad.  
ch) I fodloni deddfwriaeth diogelu data. 
 
 
7. Mae gan Gillian afiechyd angheuol ac mae hi'n dweud wrth ei gweithiwr gofal a chymorth, 
John, ei bod hi'n ei chael hi'n anodd dygymod â'i marwolaeth ei hun gan nad oes ganddi 
gredo grefyddol (religious belief).  
 
Sut fyddai'n annerbyniol i John ymateb i Gillian yn y sefyllfa hon?  
 
a) Trefnu iddi gael cymorth bugeiliol (pastoral support) gyda'i chaniatâd. 
b) Gofyn i Gillian a hoffai hi siarad â nyrs liniarol neu eiriolwr. 
c) Rhannu ei farn ef am farw a chysylltu â'i theulu hi i gefnogi Gillian. 
ch) Gwrando ar bryderon Gillian gydag empathi a rhoi gwybod i reolwr am y digwyddiad. 
 
 
8. Pa un o'r canlynol sy'n egwyddor allweddol ym menter Mwy na Geiriau? 
 
a) Cynnig opsiynau Cymraeg cyn rhai Saesneg. 
b) Sicrhau bod gwasanaethau gofal yn mynd ati i ddarparu opsiynau Cymraeg. 
c) Darparu gwasanaethau cyfieithu i'r Gymraeg am ddim ym mhob lleoliad gofal. 
ch) Sicrhau bod gwasanaethau gofal ond yn defnyddio gweithwyr sy'n siarad Cymraeg a 
Saesneg. 
 
 
9. Pa un o'r canlynol sydd fwyaf tebygol o leihau'r angen am ymarfer cyfyngol? 
 
a) Trin pawb yr un fath. 
b) Gofyn am adborth bob mis. 
c) Rheoli'r amrywiaeth o adnoddau sydd ar gael i unigolion. 
ch) Helpu unigolion i gymryd rhan mewn gweithgareddau sy'n bwysig iddyn nhw. 
 
 
10. Pa ffactor sydd fwyaf tebygol o helpu i hybu iechyd a llesiant unigolion? 
 
a) Lleihau cymeriant alcohol. 
b) Cyfyngu ar gyswllt cymdeithasol.  
c) Newid amgylchedd yn rheolaidd.  
ch) Dibynnu ar eraill am gymorth ariannol. 
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11. Pa ffactor o ran ffordd o fyw sydd fwyaf tebygol o gyfrannu at broblemau ymataliaeth? 
 
a) Gorfwyta. 
b) Diffyg traul. 
c) Colli gormod o bwysau. 
ch) Symudedd corfforol gwael. 
 
 
12. Ar ba rannau o'r corff mae wlserau pwyso fwyaf tebygol o effeithio arnyn nhw? 
 
a) Croen y pen a'r gwddf. 
b) Y stumog a'r pengliniau. 
c) Yr ysgwyddau a'r clustiau. 
ch) Y benelin a'r pen ôl. 
 
 
13. Pa fathau o weithwyr proffesiynol all helpu i ofalu am iechyd y geg?  
 

1) Glanweithwyr (Hygienists). 
2) Deintyddion.  
3) Trinwyr traed. 
4) Gwaedwyr.  

 
a) 1 a 2. 
b) 2 a 3. 
c) 3 a 4. 
ch) 4 ac 1. 
 
 
14. Beth yw arwyddion cyffredin haint ffyngaidd ewinedd traed? 
 
a) Ewinedd sydd wedi hollti a chleisio. 
b) Ewinedd melyn brau.   
c) Ewinedd sy'n tyfu i'r byw yn ddifrifol.  
ch) Ewinedd sy'n gordyfu'n ddifrifol.  
 
 
15. Beth yw'r rheswm mwyaf pwysig dros ddewis deiet cytbwys? 
 
a) I osgoi dod i gysylltiad ag afiechydon posibl. 
b) I wella'r ffordd rydych yn edrych. 
c) I feithrin perthnasoedd personol. 
ch) I helpu'r corff i weithredu'n iawn.  
 
 
  



9 
 

16. Beth yw'r rheswm mwyaf pwysig i rywun ystyried blaengynllunio ar gyfer ei farwolaeth ei 
hun?  
 
a) I sicrhau y gall y lleoliad ymdopi â chostau dilyn y cynllun personol. 
b) I sicrhau bod eu dymuniadau yn cael eu parchu os byddan nhw'n rhy sâl i wneud eu 
penderfyniadau eu hunain.  
c) I sicrhau y gall y lleoliad gofal lle mae'r unigolyn yn byw fwrw golwg dros y cynllun ymlaen 
llaw.  
ch) I alluogi eraill i newid y cynlluniau hynny'n ddiweddarach heb fod angen i'r unigolyn 
gydsynio.  
 
 
17. Pa gymhorthyn (assistive aid) sydd fwyaf priodol i helpu rhywun na all siarad? 
 
a) Chwaraewr sain. 
b) Bwrdd lluniau. 
c) Chwyddwr sgrin. 
ch) Teclyn clywed. 
 
 
18. Beth yw'r rheswm mwyaf cyffredin dros fethu â theimlo cyffyrddiadau mwyach? 
 
a) Strôc.  
b) Dementia.  
c) Glawcoma.  
ch) Tinitws. 
 
 
19. Beth sy'n arwydd cynnar o ddementia? 
 
a) Bod wedi blino drwy'r amser. 
b) Methu canolbwyntio.   
c) Lefelau siwgr isel yn y gwaed. 
ch) Gorfod troethi'n amlach.  
 
 
20. Pa ffordd o ymddwyn all awgrymu bod rhywun yn camddefnyddio sylweddau efallai? 
 
a) Yn fwy sensitif i olau.   
b) Cannwyll llygad darwasgedig.  
c) Colli llawer iawn o bwysau. 
ch) Newidiadau mewn personoliaeth.  
 
 
  



10 
 

21. Beth yw prif bwrpas disgrifiad swydd? 
 
a) I ddangos atebolrwydd cyflogwr.  
b) I restru gofynion cyfreithiol gweithiwr.  
c) I amlinellu cyfrifoldebau cyffredinol rôl.  
ch) I reoli camau disgyblu yn erbyn staff. 
 
 
22. Pa un o'r canlynol mae'r cod ymddygiad ac ymarfer proffesiynol y sector iechyd a gofal 
cymdeithasol yn ymdrin ag ef? 
 
a) Rhannu gwybodaeth bersonol sy'n cael ei datgelu drwy'r amser. 
b) Hybu hawliau a buddion unigolion. 
c) Diogelu eich llesiant personol eich hun mewn lleoliadau gofal. 
ch) Rheoli'r rhan mae gweithwyr gofal proffesiynol eraill yn ei chwarae.  
 
 
23. Mae Arthur yn unigolyn mae Lisa yn gofalu amdano. Mae'n dweud wrth Lisa fod un o'i 
chydweithwyr wedi bod yn ymweld ag ef am ei hanner awr, ond dim ond yn aros am ryw 10 
munud. Mae Arthur yn teimlo'n drist am hyn, ond nid yw am i gydweithiwr Lisa fod mewn 
unrhyw helynt, felly mae'n gofyn iddi beidio â dweud unrhyw beth. 
 
Beth yw'r ffordd orau i Lisa ddelio â hyn? 
 
a) Aros am ychydig a gweld a yw pethau'n gwella.  
b) Nodi bod angen i weithwyr gwblhau pob ymweliad yn y cofnodion dyddiol.  
c) Siarad â'r cydweithiwr dan sylw er mwyn gweld beth sy'n digwydd.  
ch) Cofnodi'r wybodaeth a roddwyd a'i rhannu â rheolwr ar unwaith. 
 
 
24. Beth sydd fwyaf tebygol o hybu gwaith tîm effeithiol mewn lleoliad gofal? 
 
a) Sicrhau bod aelodau newydd o'r tîm yn diweddaru pob cynllun personol. 
b) Cofnodi pob arsylwad mewn dyddiadur myfyriol personol. 
c) Rhoi adborth i deulu a ffrindiau unigolyn. 
ch) Rhoi gwybodaeth i aelodau eraill o'r tîm yn gyson. 
 
 
25. Pam bod cydgynhyrchiad yn bwysig wrth weithio mewn partneriaeth ag eraill? 
 
a) I wneud y gwasanaeth yn rhatach i'w ddarparu. 
b) I wella enw da'r gwasanaeth. 
c) I fodloni gofynion deddfwriaeth gyfredol ar ddiogelwch. 
ch) I sicrhau bod y sawl sy'n derbyn gofal yn cael canlyniad cadarnhaol. 
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26. Pa ddeddfwriaeth sy'n ymwneud â storio gwybodaeth? 
 
a) Y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data.  
b) Rheoli Sylweddau Peryglus i Iechyd. 
c) Rheoliadau Gweithrediadau Codi a Chyfarpar Codi.  
ch) Rheoliadau Adrodd ar Anafiadau, Clefydau neu Ddigwyddiadau Peryglus. 
 
 
27. Pa un o'r canlynol yw'r mwyaf pwysig wrth gofnodi gwybodaeth? 
 
a) Ffeithiau.  
b) Syniadau. 
c) Barn.  
ch) Dyfarniadau.  
 

28. Mae Greg wedi cael 'cais i fod yn ffrind' ar gyfryngau cymdeithasol gan rywun mae'n ei 
gefnogi.  
 
Beth yw'r peth gorau i Greg ei wneud am hyn?  
 
a) Ei anwybyddu a gofyn i'w holl gydweithwyr wneud yr un peth. 
b) Esbonio wrth yr unigolyn nad yw’n gallu derbyn. 
c) Ei wrthod a newid ei osodiadau diogelwch i'r lefel uchaf. 
ch) Ei dderbyn ond osgoi sôn am y gwaith o hyn ymlaen. 
 
 
29. Beth yw'r arwyddion posibl bod unigolyn yn cael ei gam-drin yn gorfforol? 
 

1) Cleisiau heb esboniad. 
2) Dim arian i brynu pethau hanfodol. 
3) Yn ei chael yn anodd gwneud ffrindiau. 
4) Newidiadau mewn ymddygiad. 

 
a) 1 a 2. 
b) 2 a 3. 
c) 3 a 4. 
ch) 4 ac 1. 
 
 
30. Pa un sy'n gategori cydnabyddedig o gam-drin? 
 
a)  Cymdeithasol.   
b) Strwythurol. 
c) Emosiynol. 
ch) Addysgol. 
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31. Beth yw'r rheswm mwyaf pwysig dros weithio mewn ffordd person ganolog mewn 
lleoliad gofal? 
 
a) I gynnal hawliau unigolion sy'n derbyn gofal. 
b) I fodloni gofynion iechyd a diogelwch presennol. 
c) I gynyddu cydraddoldeb ac amrywiaeth yn y lleoliad gofal. 
ch) I hybu ymdeimlad o gymuned yn y lleoliad gofal. 
 
 
32. Pam gall fod angen ystyried defnyddio eiriolwr mewn achos diogelu yn ymwneud ag 
oedolyn mewn perygl? 
 
a) I benderfynu ar y camau gorau i'w cymryd mewn perthynas â'r unigolyn. 
b) I wneud pob penderfyniad ar ran yr unigolyn. 
c) I helpu'r unigolyn i leisio barn a chynrychioli ei fuddiannau. 
ch) Sicrhau bod blaenoriaeth yn cael ei rhoi i farn teulu a ffrindiau'r unigolyn.  
 

33. Pa un sy'n fath o ymddygiad paratoi i bwrpas rhyw (grooming behaviour) gallai 
camdriniwr posibl ei ddefnyddio? 
 
a) Diweddaru ei gyfrifon cyfryngau cymdeithasol yn rheolaidd. 
b) Rhoi gwybod am y defnydd o sylweddau anghyfreithlon ac alcohol. 
c) Defnyddio cyfrinachau i reoli eraill a chodi ofn arnyn nhw. 
ch) Treulio llawer iawn o amser ar gonsolau gemau. 
 
 
34. Beth dylid ei osgoi os yw cam-drin neu niwed posibl yn cael ei amau? 
 
a) Codi pryderon.  
b) Gwrando'n astud. 
c) Defnyddio cwestiynau arweiniol.  
ch) Cofnodi manylion y datgeliad. 
 
35. Beth yw'r rhwystr posibl mwyaf tebygol i godi pryderon am gam-drin sy'n cael ei amau? 
 
a) Y cynnydd mewn gwaith papur. 
b) Dim digon o arian i wneud achos. 
c) Diffyg dealltwriaeth o bolisïau a phrosesau. 
ch) Llai o amser ar gael i ddarparu gwasanaethau. 
 
 
36. Pa un o'r canlynol fyddai'n cael ei godi gan 'chwythwr chwiban'? 
 
a) Problem deuluol bersonol. 
b) Ymarfer anniogel. 
c) Newid i bolisi neu weithdrefn. 
ch) Dadl rhwng cydweithwyr.  
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37. Mae ymwelydd yn cyrraedd lleoliad gofal gan ddweud ei fod o'r awdurdod lleol. Pan mae 
rhywun yn gofyn iddo ddangos prawf adnabod, ni all ddangos dim.     
 
Beth yw'r peth mwyaf priodol i'w wneud yn yr achos hwn? 
 
a) Gwrthod ei adael i mewn, cau'r drws a dod o hyd i'r rheolwr. 
b) Gwrthod ei adael i mewn oni bai ei fod yn dangos ei drwydded yrru. 
c) Ei adael i mewn a dweud wrtho ddod o hyd i'r rheolwr. 
ch) Ei adael i mewn ond gwneud nodyn o'i enw a'i fanylion cyswllt. 
 
 
38. Pa un o'r canlynol sy'n ymwneud â hyfforddiant diogelwch tân i weithwyr?   
 
a) Rheoliadau Adrodd ar Anafiadau, Clefydau neu Ddigwyddiadau Peryglus. 
b) Rheoliadau Gweithrediadau Codi a Chyfarpar Codi.  
c) Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tân) 2005. 
ch) Rheoli Sylweddau Peryglus i Iechyd. 
 
 
39. Mae angen i Dewi helpu unigolyn i symud o gadair yn y lolfa i gadair olwyn. 
 
Beth dylai ef ei wneud yn gyntaf wrth baratoi i symud yr unigolyn? 
 
a) Gofyn am help pobl eraill. 
b) Gwisgo cyfarpar diogelu personol. 
c) Dod o hyd i gyfarpar codi a chario. 
ch) Ystyried y dasg i'w chwblhau. 
 
 
40. Pa un o'r canlynol mae bacteria yn ei achosi? 
 
a) Haint e-coli. 
b) Y frech goch. 
c) Clefyd crafu.  
ch) Tarwden y traed.  
 
 
41. Beth yw cyfrifoldeb cyflogwr mewn perthynas â rheoli haint? 
 
a) Cwblhau asesiadau risg wythnosol.  
b) Datblygu polisïau a gweithdrefnau newydd bob dydd. 
c) Hysbysu'r awdurdod lleol am bob salwch.  
ch) Rhoi cyfarpar diogelu personol priodol i weithwyr.  
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42. Pa ddeddfwriaeth sy'n ei gwneud yn ofynnol i hysbysu Iechyd Cyhoeddus Cymru am 
achos o norofeirws? 
 
a) Rheoliadau Gweithrediadau Codi a Chyfarpar Codi.  
b) Rheoli Sylweddau Peryglus i Iechyd. 
c) Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith.  
ch) Rheoliadau Adrodd ar Anafiadau, Clefydau neu Ddigwyddiadau Peryglus. 
 
 
43. Beth yw'r ffordd orau o storio gwastraff bwyd mewn cegin? 
 
a) Mewn bag siopa plastig wedi'i ailgylchu. 
b) Mewn cynhwysydd plastig ar y llawr. 
c) Mewn bin wedi'i leinio â chaead sy'n cau'n dynn. 
ch) Mewn bin ailgylchu metel heb gaead. 
 
 
44. Mae angen i Ahmed lanhau un o'r ystafelloedd ymolchi yn ei leoliad gofal. Wrth chwilio 
am gyflenwadau, yr unig beth y gall Ahmed ddod o hyd iddo yw hen botel o hylif glanhau, 
yn ôl pob golwg, ond nid yw'r caead yn dynn ac mae'r label wedi diflannu.  

 
Beth ddylai Ahmed ei wneud yn gyntaf yn yr achos hwn? 
 
a) Rhoi label hylif glanhau ar y botel, ei gofnodi a rhoi gwybod i rywun. 
b) Gwaredu'r botel a'r hyn sydd ynddo'n ddiogel, gan gofnodi hynny a rhoi gwybod i rywun. 
c) Defnyddio ychydig bach o'r hylif i'w brofi. 
ch) Prynu hylif glanhau gwahanol gan ddefnyddio ei arian ei hun. 
 
 
45. Mae Freddie yn sylwi nad yw ei gydweithiwr, Lucia, yn ymddangos fel hi ei hun. Mae'n 
bigog iawn ac mae wedi bod yn colli ei thymer gyda chydweithwyr eraill.  
 
Beth ddylai Freddie ei wneud yn gyntaf? 
 
a) Dweud wrth Lucia fynd adref a thynnu ei hun at ei gilydd. 
b) Dweud wrth Lucia y bydd pob dim yn iawn ac yn gweithio allan. 
c) Holi Lucia am beth sydd o'i le er mwyn gweld a yw'n gallu helpu. 
ch) Trefnu cyfarfod ffurfiol er mwyn rhannu ei bryderon â rheolwr Lucia. 
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CYNLLUN MARCIO - Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd (Oedolion)   
Mae'r tabl canlynol yn dangos yr allwedd atebion cywir fesul cwestiwn yn y prawf; hefyd nodir y 
cyfeirnod uned a maen prawf asesu mae pob cwestiwn yn ymwneud ag ef.  
Cwestiwn Ateb allwedd cywir Uned  Meini prawf asesu  
1 CH 001  3.1 
2 A 001  2.2 
3 B 001  3.2 
4 A 001  4.1a 
5 C 001  5.5 
6 B 001  6.3 
7 C 001  6.4 
8 B 001  8.3 
9 CH 001  9.3 
10 A 003  1.2 
11 CH 003  3.5 
12 CH 003  4.5 
 13 A 003  5.7 
14 B 003  6.3 
15 CH 003  8.4 
16 B 003  10.3 
17 B 003  11.2 
18 A 003  12.2 
19 B 003  13.2 
20 CH 003  15.2 
21 C 005  1.2 
22 B 005  1.1 
23 CH 005  1.14 
24 CH 005  3.2 
25 CH 005  2.1 
26 A 005  4.2 
27 A 005  4.8 
28 B 005  5.3 
29 CH 006  1.3 
30 C 006  1.2 
31 A 006  2.5 
32 C 006  2.2 
33 C 006  3.4 
34 C 006  4.3 
35 C 006  4.7 
36 B 006  4.5 
37 A 007  8.2 
38 C 007  3.1 
39 CH 007  4.3 

40 A 007  5.2c 
41 CH 007  5.8 
42 CH 007  5.7 
43 C 007  6.7 
44 B 007  7.4 
45 C 007  9.3 
  Cyfanswm : 45 marc  

   Marc llwyddo 33/45.  
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Cymhwyster Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd 

Asesiad Allanol  

Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd (Plant a Phobl Ifanc) 
 

SAMPL Hyd 
Mae gennych chi 1 awr 15 munud i gwblhau'r asesiad 
hwn 
Bydd angen y canlynol arnoch ar gyfer yr asesiad hwn 
 taflen ateb dewis lluosog 
 beiro inc du neu las 

 
 
 
Mae'r papur cwestiynau hwn yn eiddo i Sefydliad City and Guilds Llundain  
a dylai gael ei ddychwelyd ar ôl cwblhau'r asesiad.  

Darllenwch y nodiadau canlynol cyn i chi ateb unrhyw gwestiynau  
• Rhaid i chi ddefnyddio beiro inc du neu las i gwblhau pob rhan o'r daflen ateb.  
• Gwnewch yn siŵr bod gennych y daflen ateb gywir ar gyfer y prawf.  
• Gwnewch yn siŵr bod eich enw a'ch manylion fel ymgeisydd wedi'u hargraffu'n gywir ar frig eich 

taflen ateb.  
• Rhowch wybod i'r goruchwyliwr arholiadau os na fydd eich enw neu fanylion y prawf yn gywir.  
• Mae pedwar ateb posibl i bob cwestiwn (sef ‘a’, ‘b’, ‘c’ a ‘ch’); dim ond un sy'n gywir.  
• Penderfynwch pa un sy'n gywir a marciwch eich ateb ar y daflen ateb gyda'ch beiro.  

Er enghraifft os byddwch yn penderfynu mai 'a' sy'n gywir, marciwch eich ateb fel 
hyn  

 
Os byddwch am newid eich ateb, canslwch eich dewis cyntaf drwy lenwi'r blwch 
'canslo' o dan y cylch fel hyn  

 
Yna marciwch yr ateb rydych nawr wedi penderfynu sy'n gywir. Er enghraifft os 
byddwch nawr yn penderfynu mai 'c' sy'n gywir, marciwch eich ateb fel hyn  

 
Gall unrhyw farciau eraill ar y ffurflen olygu nad yw rhai o'ch atebion yn ddilys.  

• Gellir gwneud unrhyw gyfrifiadau neu nodiadau ar y papur cwestiynau.  
• Rhowch gynnig ar bob cwestiwn. Os bydd cwestiwn yn anodd, ewch ymlaen i'r un nesaf a dod nôl ato 

wedyn.  
 
Mae'r papur hwn yn cynnwys 45 o gwestiynau. Atebwch nhw gan ddefnyddio'r 'blychau' 1 i 45 ar y 
daflen ateb.  
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1. Sut mae'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) yn anelu at gefnogi 
dulliau gweithredu seiliedig ar hawliau i blant a phobl ifanc? 
 
a) Mae'n hybu llais a rheolaeth.  
b) Mae'n diffinio'r cynnig rhagweithiol (active offer). 
c) Mae'n nodi nodweddion gwarchodedig. 
ch) Mae'n sicrhau bod penderfyniadau budd pennaf (best interest decisions) yn cael eu 
gwneud. 
 

2.  Beth fyddai eiriolwr annibynnol yn ei wneud i gefnogi plentyn neu berson ifanc? 

1) Ei helpu i fynegi barn. 
2) Ei helpu i wneud dewisiadau gwybodus. 
3) Rhoi cyngor iddo ar yr opsiynau gorau. 
4) Dweud wrtho beth i'w wneud. 

 
a) 1 a 2. 
b) 2 a 3. 
c) 3 a 4. 
ch) 4 ac 1.  
 
 
3. Beth yw manteision dull dysgu plentyn ganolog? 
  

1) Mae plant ond yn chwarae ar eu pen eu hunain.  
2) Mae plant yn dysgu ar eu cyflymder eu hunain. 
3) Gall plant fynegi eu hunain. 
4) Mae plant yn gwrando. 
 

a) 1 a 2. 
b) 2 a 3. 
c) 3 a 4.  
ch) 4 ac 1. 
 
 
4. Mae gan James barlys yr ymennydd (cerebral palsy). Mae'r plant yn y lleoliad yn mynd 
allan i chwarae gemau ac mae gweithiwr gofal a chymorth yn dweud na fydd James yn gallu 
cymryd rhan, gan awgrymu ei fod yn aros y tu mewn gyda gweithiwr arall i chwarae.  
 
Pa derm sydd i'w weld yn y sefyllfa hon? 
 
a) Cydraddoldeb. 
b) Amrywiaeth. 
c) Cynhwysiant. 
ch) Gwahaniaethu. 
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5. Pa un o'r canlynol yw'r mwyaf pwysig i weithwyr ei ystyried wrth annog plant unigol i 
gymryd rhan mewn gweithgareddau a chymryd risgiau cadarnhaol? 
 
a) Profiad y staff a'r gymhareb rhywedd. 
b) Nifer y plant yn y grŵp a'u hoedran. 
c) Gallu, oedran a chyfnodau datblygu'r plant. 
ch) Nifer y staff hyfforddedig sydd ar gael i gefnogi. 
 
 
6. Pa un o'r canlynol sy'n disgrifio gweithio perthynas ganolog orau? 
 
a) Gwneud ffrindiau â phlant o grwpiau oedran gwahanol. 
b) Mynd i gyfarfodydd rheolaidd gyda'r holl weithwyr proffesiynol sy'n cefnogi plant.  
c) Meithrin perthnasoedd cadarnhaol â gweithwyr eraill mewn amrywiaeth o leoliadau gofal. 
ch) Gweithio gyda phlant i feithrin perthnasoedd cadarnhaol wrth ddarparu cymorth. 
 
 
7. Mae rhiant person ifanc mae Caroline yn ei gefnogi yn gofyn am ei rhif ffôn personol fel ei 
bod hi'n gallu ei ffonio os bydd angen ei help arnyn nhw pan na fydd ar ddyletswydd.  
 
Beth yw'r peth gorau i Caroline ei wneud yn yr achos hwn? 
 
a) Rhoi'r rhif ond gofyn iddo beidio â chael ei rannu â neb arall. 
b) Gwrthod, ond rhoi cyfeiriad e-bost personol yn lle hynny. 
c) Rhoi'r rhif ond dweud mai dim ond ar adegau penodol dylai ffonio.  
ch) Gwrthod, ac esbonio gallan nhw gysylltu â hi ar ei rhif gwaith. 
 
 
8. Pa un o'r canlynol sy'n egwyddor allweddol ym menter Mwy na Geiriau? 
 
a) Cynnig opsiynau Cymraeg cyn rhai Saesneg. 
b) Sicrhau bod gwasanaethau gofal yn mynd ati i ddarparu opsiynau Cymraeg. 
c) Darparu gwasanaethau cyfieithu i'r Gymraeg am ddim ym mhob lleoliad gofal. 
ch) Sicrhau bod gwasanaethau gofal ond yn defnyddio gweithwyr sy'n siarad Cymraeg a 
Saesneg. 
 
 
9. Mae Linda yn blentyn sy'n dangos ymddygiadau heriol. Ar rai adegau, roedd angen 
ymyrryd yn gyfyngol i sicrhau ei bod hi a phobl eraill yn ddiogel. Mae gweithwyr y lleoliad yn 
awyddus i leihau'r angen i'w hatal yn gorfforol.  
 
Pa un o'r rhain fydd y peth gorau i'w wneud i gefnogi'r nod hwn? 
 
a) Cynllunio gweithgareddau i gefnogi anghenion unigol Linda. 
b) Eithrio Linda rhag gwneud gweithgareddau pan fydd hi'n mynd yn ddig/yn grac. 
c) Trin Linda yr un ffordd â'r plant eraill bob amser. 
ch) Edrych ar beth sy'n gwneud plant eraill yn ddig/yn grac. 



19 
 

10. Pa derm sy'n cael ei ddiffinio gan y disgrifiad canlynol? 
 
 'Bod yn iach, teimlo'n dda am fywyd, teimlo'n ddiogel a gallu dysgu pethau newydd yn 
ogystal â gallu tyfu i fyny'n hapus gan dderbyn gofal'. 
 
a) Lles. 
b) Llesiant. 
c) Y cynnig rhagweithiol. 
ch) Dull gweithredu seiliedig ar hawliau. 
 
 
11. Pa un fydd yn cael effaith gadarnhaol ar ddatblygiad plant? 
 

a) Deiet cyfyngedig. 
2) Salwch corfforol. 
3) Ymarfer corff. 
4) Chwarae anstrwythuredig. 

 
a) 1 a 2. 
b) 2 a 3. 
c) 3 a 4.  
ch) 4 ac 1. 
 
 
12. Pa osodiad sy'n disgrifio'r model anabledd cymdeithasol yn cael ei gymhwyso? 
 
a) Ryan yn chwarae ar ei ben ei hun gan nad yw'n gallu gweld y plant eraill. 
b) Christine yn gallu mynd i ddosbarth dawns am fod ei rhieni yn talu amdani.  
c) Julie yn cael eistedd a gwylio chwarae parasiwt am ei bod mewn cadair olwyn. 
ch) Rashid yn cael mynediad at lyfrau â thestun bras a lluniau am fod nam ar ei olwg. 
 
 
13. Pa un o'r rhain sy'n nodwedd amgylchedd ffisegol cadarnhaol? 
 
a) Cymarebau staff uchel. 
b) Arfarniadau rheolaidd.  
c) Tymereddau a reolir. 
ch) Polisïau diogelwch cyfredol. 
 
 
14. Pa fath o chwarae sy'n cymysgu gweithgareddau llawn hwyl â phrofiadau dysgu ac yn 
sicrhau deilliant penodol? 
 
a) Chwarae amgylcheddol. 
b) Chwarae dychmygol. 
c) Chwarae creadigol. 
ch) Chwarae strwythuredig.  
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15. Pa un o'r canlynol sy'n un o fanteision annog a chefnogi lefelau derbyniol o risg wrth 
chwarae? 
 

1) Atal achosion o lithro a baglu. 
2) Datblygu gwydnwch cadarnhaol. 
3) Meithrin sgiliau bywyd. 
4) Lleihau gwrthdaro â chymheiriaid. 

 
a) 1 a 2. 
b) 2 a 3. 
c) 3 a 4. 
ch) 4 ac 1. 
 
 
16. Mae gan Ben sgiliau iaith a lleferydd gohiriedig o gymharu â phlant eraill o'r un oedran.  
 
Pa faes arall o ran datblygiad Ben y mae ei sgiliau iaith a lleferydd gohiriedig fwyaf tebygol o 
effeithio arno? 
 
a) Datblygiad cymdeithasol. 
b) Datblygiad corfforol. 
c) Datblygiad gwybyddol. 
ch) Datblygiad diwylliannol. 
 
 
17. Pa werth sy'n cael ei hybu drwy roi cymorth ychwanegol i blant ag anghenion 
ychwanegol? 
 
a) Amrywiaeth. 
b) Parch. 
c) Cynhwysiant. 
d) Cydweithrediad. 
 
 
18. Pa un o'r sefydliadau hyn fyddai'n gallu rhagnodi meddyginiaeth i blant? 
 
a) MIND. 
b) Meddygfa. 
c) Galw Iechyd Cymru. 
ch) Awdurdod lleol. 
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19. Beth yw'r ystyriaeth fwyaf pwysig wrth helpu plant gyda'u harferion gofal personol? 
 
a) Parchu eu preifatrwydd. 
b) Darparu toiledau neillryw. 
c) Gwaredu dillad brwnt yn gyflym. 
ch) Darparu cyfarpar diogelu personol. 
 

20. Sawl dogn (portion) o ffrwythau a llysiau'r diwrnod sy'n cael ei argymell yn y Canllaw 
Bwyta'n Iach? 

 
a) 3. 
b) 5. 
c) 6. 
d) 9. 
 
 
21. Beth yw prif bwrpas disgrifiad swydd? 
 
a) I ddangos atebolrwydd cyflogwr.  
b) I restru gofynion cyfreithiol gweithiwr.  
c) I amlinellu gofynion cyffredinol rôl.  
ch) I reoli camau disgyblu yn erbyn staff. 
 

22. Pa un o'r canlynol mae'r cod ymddygiad ac ymarfer proffesiynol y sector iechyd a gofal 
cymdeithasol yn ymdrin ag ef? 
 
a) Rhannu gwybodaeth bersonol sy'n cael ei datgelu drwy'r amser. 
b) Hybu hawliau a buddion unigolion. 
c) Diogelu eich llesiant personol eich hun mewn lleoliadau gofal. 
ch) Rheoli'r rhan mae gweithwyr gofal proffesiynol eraill yn ei chwarae. 
 
 
23. Mae Geraint yn berson ifanc mae Tamsin yn gofalu amdano. Mae'n dweud wrth Tamsin 
fod un o'i chydweithwyr wedi bod yn rhegi. Mae hyn yn ei gynhyrfu ac mae am iddo roi'r 
gorau iddi, ond nid yw am i gydweithiwr Tamsin fod mewn unrhyw helynt, felly mae'n gofyn 
iddi beidio â dweud unrhyw beth. 
 
Beth yw'r peth gorau i Tamsin ei wneud yn yr achos hwn? 
 
a) Aros i weld a yw pethau'n gwella.  
b) Ysgrifennu am y sefyllfa yn y cofnodion dyddiol.  
c) Hysbysu rheolwr ar unwaith.  
ch) Siarad â'r cydweithiwr er mwyn gweld beth sy'n digwydd.  
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24. Beth sydd fwyaf tebygol o hybu gwaith tîm effeithiol mewn lleoliad gofal? 
 
a) Sicrhau bod aelodau newydd o'r tîm yn diweddaru pob cynllun personol. 
b) Cofnodi pob arsylwad mewn dyddiadur myfyriol personol. 
c) Rhoi adborth i deulu a ffrindiau unigolyn. 
ch) Rhoi gwybodaeth i aelodau eraill o'r tîm yn gyson. 
 
 
25. Pam bod cydgynhyrchiad yn bwysig wrth weithio mewn partneriaeth ag eraill? 
 
a) I wneud y gwasanaeth yn rhatach i'w ddarparu. 
b) I fodloni gofynion deddfwriaeth gyfredol ar ddiogelwch. 
c) I wella enw da lleoliadau plant a phobl ifanc. 
ch) I sicrhau deilliannau cadarnhaol i'r plentyn neu'r person ifanc sy'n derbyn gofal. 
 
 
26. Pa ddeddfwriaeth sy'n ymwneud â storio gwybodaeth? 
 
a) Rheoliadau Gweithrediadau Codi a Chyfarpar Codi.  
b) Rheoli Sylweddau Peryglus i Iechyd.  
c) Y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data.  
ch) Rheoliadau Adrodd ar Anafiadau, Clefydau neu Ddigwyddiadau Peryglus.  
 
 
27. Pa un o'r canlynol yw'r mwyaf pwysig wrth gofnodi gwybodaeth? 
 
a) Ffeithiau.  
b) Syniadau. 
c) Barn.  
ch) Dyfarniadau.  
 
 
28. Mae gweithiwr gofal a chymorth yn cael 'cais i fod yn ffrind' ar y cyfryngau cymdeithasol 
gan riant plentyn mae'n ei gefnogi. Beth yw'r peth gorau i'w wneud am hyn?  
 
a) Ei anwybyddu a gofyn i'w holl gydweithwyr wneud yr un peth. 
b) Ei wrthod ac esbonio nad yw'n broffesiynol derbyn y cais. 
c) Ei wrthod a newid ei osodiadau diogelwch i'r lefel uchaf. 
ch) Derbyn ond osgoi sôn am y gwaith o hyn ymlaen. 
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29. Beth yw'r arwyddion posibl bod person ifanc yn cael ei gam-drin yn gorfforol? 
 

1) Cleisiau heb esboniad.  
2) Dim arian i brynu pethau hanfodol. 
3) Yn ei chael yn anodd gwneud ffrindiau. 
4) Newidiadau mewn ymddygiad. 

 
a) 1 a 2.  
b) 2 a 3.  
c) 3 a 4. 
ch) 4 ac 1. 
 
 
30. Pa un sy'n gategori cydnabyddedig o gam-drin? 
 
a)  Cymdeithasol.   
b) Strwythurol. 
c) Emosiynol. 
ch) Addysgol. 
 
 
31. Beth yw'r rheswm mwyaf pwysig am weithio mewn ffordd plentyn ganolog mewn 
lleoliad gofal? 

a) I gynnal hawliau plant sy'n derbyn gofal a chymorth. 
b) I fodloni gofynion iechyd a diogelwch presennol. 
c) I gynyddu cydraddoldeb ac amrywiaeth yn y lleoliad gofal. 
ch) I hybu ymdeimlad o gymuned yn y lleoliad gofal. 
 
 
32. Beth yw rôl eiriolwr annibynnol (independent advocate) pan mae pryder diogelu yn 
ymwneud â pherson ifanc sy'n byw mewn lleoliad gofal preswyl? 
 
a) I benderfynu ar y deilliant gorau i'r person ifanc. 
b) I leisio ei farn ar sefyllfa'r person ifanc. 
c) I flaenoriaethu safbwyntiau ac anghenion teulu neu ofalwyr y person ifanc. 
ch) I gefnogi llais y person ifanc a chynrychioli ei fuddiannau. 
 
 
33. Pa un sy'n fath o ymddygiad paratoi i bwrpas rhyw (grooming behaviour) gallai 
camdriniwr posibl ei ddefnyddio? 
 
a) Diweddaru ei gyfrifon cyfryngau cymdeithasol yn rheolaidd. 
b) Rhoi gwybod am y defnydd o sylweddau anghyfreithlon ac alcohol. 
c) Defnyddio cyfrinachau i reoli eraill a chodi ofn arnyn nhw. 
ch) Treulio llawer iawn o amser ar gonsolau gemau. 
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34. Beth dylid ei osgoi os yw cam-drin neu niwed posibl yn cael ei amau? 
 
a) Codi pryderon.  
b) Gwrando'n astud. 
c) Defnyddio cwestiynau arweiniol.  
ch) Cofnodi manylion y datgeliad. 
 
 
35. Beth yw'r rhwystr posibl mwyaf tebygol i godi pryderon am gam-drin sy'n cael ei amau? 
 
a) Y cynnydd mewn gwaith papur. 
b) Dim digon o arian i wneud achos. 
c) Diffyg dealltwriaeth o bolisïau a phrosesau. 
ch) Llai o amser ar gael i ddarparu gwasanaethau. 
 
 
36. Pa un o'r canlynol fyddai'n cael ei godi gan 'chwythwr chwiban'? 
 
a) Problem deuluol bersonol. 
b) Ymarfer anniogel. 
c) Newid i bolisi neu weithdrefn. 
ch) Dadl rhwng cydweithwyr.  
 
 
37. Mae ymwelydd yn cyrraedd lleoliad gofal plant gan ddweud ei fod o'r awdurdod lleol. 
Pan mae rhywun yn gofyn iddo ddangos prawf adnabod, ni all ddangos dim.  
 
Beth yw'r peth mwyaf priodol i'w wneud yn yr achos hwn? 
 
a) Gwrthod ei adael i mewn, cau'r drws a dod o hyd i'r rheolwr. 
b) Gwrthod ei adael i mewn oni bai ei fod yn dangos ei drwydded yrru. 
c) Ei adael i mewn a dweud wrtho ddod o hyd i'r rheolwr. 
ch) Ei adael i mewn ond gwneud nodyn o'i enw a'i fanylion cyswllt. 
 
 
38. Pa un o'r canlynol sy'n ymwneud â hyfforddiant diogelwch tân i weithwyr?     
 
a) Rheoliadau Adrodd ar Anafiadau, Clefydau neu Ddigwyddiadau Peryglus.  
b) Rheoliadau Gweithrediadau Codi a Chyfarpar Codi.  
c) Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tân) 2005.  
ch) Rheoli Sylweddau Peryglus i Iechyd.  
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39. Beth yw'r peth cyntaf i'w wneud wrth baratoi i helpu person ifanc i symud o gadair i 
gadair olwyn? 
 
a) Gwisgo cyfarpar diogelu personol. 
b) Gwirio'r cynllun personol. 
c) Gwirio'r cyfarpar. 
ch) Gofyn am help pobl eraill. 
 
 
40. Pa un o'r canlynol mae bacteria yn ei achosi? 
 
a) Haint e-coli. 
b) Y frech goch. 
c) Clefyd crafu.  
ch) Tarwden y traed.  
 
 
41. Beth yw cyfrifoldeb cyflogwr mewn perthynas â rheoli haint? 
 
a) Cwblhau asesiadau risg wythnosol. 
b) Datblygu polisïau a gweithdrefnau newydd bob dydd. 
c) Hysbysu'r awdurdod lleol am bob salwch.  
ch) Rhoi cyfarpar diogelu personol priodol i weithwyr. 
 
 
42. Pa ddeddfwriaeth sy'n ei gwneud yn ofynnol i hysbysu Iechyd Cyhoeddus Cymru am 
achos o norofeirws? 
 
a) Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith.  
b) Rheoli Sylweddau Peryglus i Iechyd.  
c) Rheoliadau Gweithrediadau Codi a Chyfarpar Codi. 
ch) Rheoliadau Adrodd ar Anafiadau, Clefydau neu Ddigwyddiadau Peryglus.  
 
 
43. Beth yw'r ffordd orau o storio gwastraff bwyd mewn cegin? 
 
a) Mewn bag siopa plastig wedi'i ailgylchu. 
b) Mewn cynhwysydd plastig ar y llawr. 
c) Mewn bin wedi'i leinio â chaead sy'n cau'n dynn. 
ch) Mewn bin ailgylchu metel heb gaead. 
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44. Mae angen i Ahmed lanhau un o'r ystafelloedd ymolchi yn ei leoliad gofal. Wrth chwilio 
am gyflenwadau, yr unig beth y gall Ahmed ddod o hyd iddo yw hen botel o hylif glanhau, 
yn ôl pob golwg, ond nid yw'r caead yn dynn ac mae'r label wedi diflannu.  
 
Beth ddylai Ahmed ei wneud yn gyntaf yn yr achos hwn? 
 
a) Rhoi label hylif glanhau ar y botel, ei gofnodi a rhoi gwybod i rywun. 
b) Gwaredu'r botel a'r hyn sydd ynddo'n ddiogel, gan gofnodi hynny a rhoi gwybod i rywun. 
c) Defnyddio ychydig bach o'r hylif i'w brofi. 
ch) Prynu hylif glanhau gwahanol gan ddefnyddio ei arian ei hun. 
 
 
45. Mae Freddie yn sylwi nad yw ei gydweithiwr, Lucia, yn ymddangos fel hi ei hun. Mae'n 
bigog iawn ac mae wedi bod yn colli ei thymer gyda chydweithwyr eraill.  
 
Beth ddylai Freddie ei wneud yn gyntaf yn yr achos hwn? 
 
a) Dweud wrth Lucia fynd adref a thynnu ei hun at ei gilydd. 
b) Dweud wrth Lucia y bydd pob dim yn iawn ac yn gweithio allan. 
c) Holi Lucia am beth sydd o'i le er mwyn gweld a yw'n gallu helpu. 
ch) Trefnu cyfarfod ffurfiol er mwyn rhannu ei bryderon â rheolwr Lucia. 
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CYNLLUN MARCIO - Cymhwyster Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd (Plant a Phobl 
Ifanc) 
Mae'r tabl canlynol yn dangos yr allwedd atebion cywir fesul cwestiwn yn y prawf; hefyd nodir y 
cyfeirnod uned a maen prawf asesu mae pob cwestiwn yn ymwneud ag ef.  
Cwestiwn Ateb allwedd cywir Uned  Meini prawf asesu  
1 A 002  2.2 
2 A 002  2.4b 
3 B 002  3.1 
4 CH 002  4.1ch 
5 C 002  5.4 
6 CH 002  6.1 
7 CH 002  6.3 
8 B 002  8.3 
9 A 002  9.3 
10 B 004  1.1a 
11 C 004  2.1 
12 CH 004  2.8b 
 13 C 004  3.1 
14 CH 004  4.2a 
15 B 004  4.7 
16 A 004  5.1 
17 C 004  6.2 
18 B 004  8.2 
19 A 004  9.1 
20 B 004  10.2b 
21 C 005  1.2 
22 B 005  1.1 
23 C 005  1.8 
24 CH 005  3.2 
25 CH 005  2.1 
26 C 005  4.2 
27 A 005  4.8 
28 B 005  5.3 
29 CH 006  1.3 
30 C 006  1.2 
31 A 006  2.5 
32 CH 006  2.2 
33 C 006  3.4 
34 C 006  4.3 
35 C 006  4.7 
36 B 006  4.5 
37 A 007  8.2 
38 C 007  3.1 
39 B 007  4.3 
40 A 007  5.2a 
41 CH 007  5.8 
42 CH 007  5.7 
43 C 007  6.8 
44 B 007  7.4 
45 C 007  9.3 
  Cyfanswm : 45 marc  

   Marc llwyddo 33/45. 
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Cymhwyster Lefel 2 Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol: Craidd 
 
Asesiad Allanol  

Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd (Oedolion a Phlant a Phobl Ifanc)  
SAMPL Hyd 

Mae gennych chi 1 awr 45 munud i gwblhau'r asesiad hwn 
Bydd angen y canlynol arnoch ar gyfer yr asesiad hwn 
 taflen ateb dewis lluosog 
 beiro inc du neu las 

 
 
 
Mae'r papur cwestiynau hwn yn eiddo i Sefydliad City and Guilds Llundain  
a dylai gael ei ddychwelyd ar ôl cwblhau'r asesiad.  

Darllenwch y nodiadau canlynol cyn i chi ateb unrhyw gwestiynau  
• Rhaid i chi ddefnyddio beiro inc du neu las i gwblhau pob rhan o'r daflen ateb.  
• Gwnewch yn siŵr bod gennych y daflen ateb gywir ar gyfer y prawf.  
• Gwnewch yn siŵr bod eich enw a'ch manylion fel ymgeisydd wedi'u hargraffu'n gywir ar frig eich taflen 

ateb.  
• Rhowch wybod i'r goruchwyliwr arholiadau os na fydd eich enw neu fanylion y prawf yn gywir.  
• Mae pedwar ateb posibl i bob cwestiwn (sef ‘a’, ‘b’, ‘c’ a ‘ch’); dim ond un sy'n gywir.  
• Penderfynwch pa un sy'n gywir a marciwch eich ateb ar y daflen ateb gyda'ch beiro.  

Er enghraifft os byddwch yn penderfynu mai 'a' sy'n gywir, marciwch eich ateb fel hyn  

 
Os byddwch am newid eich ateb, canslwch eich dewis cyntaf drwy lenwi'r blwch 
'canslo' o dan y cylch fel hyn  

 
Yna marciwch yr ateb rydych nawr wedi penderfynu sy'n gywir. Er enghraifft os 
byddwch nawr yn penderfynu mai 'c' sy'n gywir, marciwch eich ateb fel hyn  

 
Gall unrhyw farciau eraill ar y ffurflen olygu nad yw rhai o'ch atebion yn ddilys.  

• Gellir gwneud unrhyw gyfrifiadau neu nodiadau ar y papur cwestiynau.  
• Rhowch gynnig ar bob cwestiwn. Os bydd cwestiwn yn anodd, ewch ymlaen i'r un nesaf a dod nôl ato 

wedyn.  
 
Mae'r papur hwn yn cynnwys 65 o gwestiynau. Atebwch nhw gan ddefnyddio'r 'blychau' 1 
i 65 ar y daflen ateb.  
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1. Beth yw'r elfen mwyaf pwysig o gynllunio gofal person ganolog? 
 
a) Galluogi'r unigolyn i gael mynediad at broses gwyno.  
b) Atal yr unigolyn rhag penderfynu ar y cynllun ar ei ben ei hun.  
c) Rhoi gwybodaeth i'r unigolyn am y cymorth sydd ar gael.  
ch) Sicrhau bod yr unigolyn yn parhau wrth wraidd y cynllun sy'n effeithio arno.  
 
 
2. Sut mae'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) yn anelu at gefnogi 
dulliau gweithredu seiliedig ar hawliau? 
 
a) Mae'n hybu llais a rheolaeth.  
b) Mae'n diffinio'r cynnig rhagweithiol (active offer). 
c) Mae'n nodi nodweddion gwarchodedig. 
ch) Mae'n sicrhau bod penderfyniadau budd pennaf (best interest decisions) yn cael eu 
gwneud. 
 
 
3. Pa derm sy'n cael ei ddiffinio gan y disgrifiad canlynol? 
 
'Cynnwys pobl a chymunedau wrth gynllunio a darparu gwasanaethau. Gwneud pethau gyda 
phobl, yn hytrach nag iddyn nhw.' 
 
a) Llesiant. 
b) Cydgynhyrchiad. 
c) Gweithio amlasiantaethol. 
ch) Atal ac ymyrryd yn gynnar. 
 
 
4. Pa derm sy'n cael ei ddiffinio gan y disgrifiad canlynol? 
 
‘Trin pawb mewn ffordd deg a pharchus ac adnabod anghenion unigolion.' 
 
a) Cydraddoldeb.  
b) Cynhwysiant.  
c) Barn.  
ch) Gwahaniaethu.  
 
 
5. Ar beth mae penderfyniad 'budd pennaf' yn seiliedig? 
 
a) Yr holl gost i'r gwasanaeth. 
b) Barn aelodau o staff. 
c) Asesiad o alluedd meddyliol unigolyn. 
ch) Barn a dymuniadau teulu unigolyn.  
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6. Pryd gall fod yn addas i weithiwr gofal a chymorth rannu gwybodaeth bersonol amdano ef 
ei hun, yn unol â ffiniau proffesiynol, wrth ddarparu gofal i unigolion? 
 
a) I sicrhau bod gofal person ganolog yn cael ei ddarparu. 
b) I hybu gwaith perthynas ganolog. 
c) I gynyddu manteision cydgynhyrchiad.  
ch) I fodloni deddfwriaeth diogelu data. 
 
 
7. Mae gan Gillian afiechyd angheuol ac mae hi'n dweud wrth ei gweithiwr gofal a chymorth, 
John, ei bod hi'n ei chael hi'n anodd dygymod â'i marwolaeth ei hun gan nad oes ganddi 
gredo grefyddol (religious belief).  
 
Sut fyddai'n annerbyniol i John ymateb i Gillian yn y sefyllfa hon?  
 
a) Trefnu iddi gael cymorth bugeiliol (pastoral support) gyda'i chaniatâd. 
b) Gofyn i Gillian a hoffai hi siarad â nyrs liniarol neu eiriolwr. 
c) Rhannu ei farn ef am farw a chysylltu â'i theulu hi i gefnogi Gillian. 
ch) Gwrando ar bryderon Gillian gydag empathi a rhoi gwybod i reolwr am y digwyddiad. 
 
 
8. Pa un o'r canlynol sy'n egwyddor allweddol ym menter Mwy na Geiriau? 
 
a) Cynnig opsiynau Cymraeg cyn rhai Saesneg. 
b) Sicrhau bod gwasanaethau gofal yn mynd ati i ddarparu opsiynau Cymraeg. 
c) Darparu gwasanaethau cyfieithu i'r Gymraeg am ddim ym mhob lleoliad gofal. 
ch) Sicrhau bod gwasanaethau gofal ond yn defnyddio gweithwyr sy'n siarad Cymraeg a 
Saesneg. 
 
 
9. Pa un o'r canlynol sydd fwyaf tebygol o leihau'r angen am ymarfer cyfyngol? 
 
a) Trin pawb yr un fath. 
b) Gofyn am adborth bob mis. 
c) Rheoli'r amrywiaeth o adnoddau sydd ar gael i unigolion. 
ch) Helpu unigolion i gymryd rhan mewn gweithgareddau sy'n bwysig iddyn nhw.  
 
 
10. Pa ddeddfwriaeth sy'n cefnogi dulliau gweithredu seiliedig ar hawliau ar gyfer plant a 
phobl ifanc? 
 
a) Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith. 
b) Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn.  
c) Rheoliadau Adrodd ar Anafiadau, Clefydau neu Ddigwyddiadau Peryglus. 
ch) Rheoli Sylweddau Peryglus i Iechyd.  
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11.  Beth fyddai eiriolwr annibynnol yn ei wneud i gefnogi plentyn neu berson ifanc? 

1) Ei helpu i fynegi barn. 
2) Ei helpu i wneud dewisiadau gwybodus. 
3) Rhoi cyngor iddo ar yr opsiynau gorau. 
4) Dweud wrtho beth i'w wneud. 

 
a) 1 a 2. 
b) 2 a 3. 
c) 3 a 4. 
ch) 4 ac 1.  
 
 
12. Beth yw manteision dull dysgu plentyn ganolog? 
  

1) Mae plant ond yn chwarae ar eu pen eu hunain.  
2) Mae plant yn dysgu ar eu cyflymder eu hunain. 
3) Gall plant fynegi eu hunain. 
4) Mae plant yn gwrando. 

 
a) 1 a 2. 
b) 2 a 3. 
c) 3 a 4.  
ch) 4 ac 1. 
 
 
13. Mae gan James barlys yr ymennydd (cerebral palsy). Mae'r plant yn y lleoliad yn mynd 
allan i chwarae gemau ac mae gweithiwr gofal a chymorth yn dweud na fydd James yn gallu 
cymryd rhan, gan awgrymu ei fod yn aros y tu mewn gyda gweithiwr arall i chwarae.  
 
Pa derm sydd i'w weld yn y sefyllfa hon? 
 
a) Cydraddoldeb. 
b) Amrywiaeth. 
c) Cynhwysiant. 
ch) Gwahaniaethu. 
 
 
14. Pa un o'r canlynol yw'r mwyaf pwysig i weithwyr ei ystyried wrth annog plant unigol i 
gymryd rhan mewn gweithgareddau a chymryd risgiau cadarnhaol? 
 
a) Profiad y staff a'r gymhareb rhywedd. 
b) Nifer y plant yn y grŵp a'u hoedran. 
c) Gallu, oedran a chyfnodau datblygu'r plant. 
ch) Nifer y staff hyfforddedig sydd ar gael i gefnogi. 
 



32 
 

15. Pa un o'r canlynol sy'n disgrifio gweithio perthynas ganolog orau? 
 
a) Gwneud ffrindiau â phlant o grwpiau oedran gwahanol. 
b) Mynd i gyfarfodydd rheolaidd gyda'r holl weithwyr proffesiynol sy'n cefnogi plant.  
c) Meithrin perthnasoedd cadarnhaol â gweithwyr eraill mewn amrywiaeth o leoliadau gofal. 
ch) Gweithio gyda phlant i feithrin cydberthnasau cadarnhaol wrth ddarparu cymorth. 
 
 
16. Mae rhiant person ifanc mae Caroline yn ei gefnogi yn gofyn am ei rhif ffôn personol fel 
ei bod hi'n gallu ei ffonio os bydd angen ei help arnyn nhw pan na fydd ar ddyletswydd.  
 
Beth yw'r peth gorau i Caroline ei wneud yn yr achos hwn? 
 
a) Rhoi'r rhif ond gofyn iddo beidio â chael ei rannu â neb arall. 
b) Gwrthod, ond rhoi cyfeiriad e-bost personol yn lle hynny. 
c) Rhoi'r rhif ond dweud mai dim ond ar adegau penodol dylai ffonio.  
ch) Gwrthod, ac esbonio gallan nhw gysylltu â hi ar ei rhif gwaith. 
 
 
17. Pa derm sy'n cael ei ddiffinio gan y disgrifiad canlynol? 
  
'Darparu gwasanaeth Cymraeg heb fod angen gofyn amdano.' 
 
a) Y cynnig rhagweithiol. 
b) Dyletswydd gofal. 
c) Dewis gwybodus. 
ch) Cyfranogiad gweithredol. 
 
 
18. Mae Linda yn blentyn sy'n dangos ymddygiadau heriol. Ar rai adegau, roedd angen 
ymyrryd yn gyfyngol i sicrhau ei bod hi a phobl eraill yn ddiogel. Mae gweithwyr y lleoliad yn 
awyddus i leihau'r angen i'w hatal yn gorfforol.  
 
Pa un o'r rhain fydd y peth gorau i'w wneud i gefnogi'r nod hwn? 
 
a) Cynllunio gweithgareddau i gefnogi anghenion unigol Linda. 
b) Eithrio Linda rhag gwneud gweithgareddau pan fydd hi'n mynd yn ddig/yn grac. 
c) Trin Linda yr un ffordd â'r plant eraill bob amser. 
ch) Edrych ar beth sy'n gwneud plant eraill yn ddig/yn grac. 
 
 
19. Pa ffactor sydd fwyaf tebygol o helpu i hybu iechyd a llesiant unigolion? 
 
a) Lleihau cymeriant alcohol. 
b) Cyfyngu ar gyswllt cymdeithasol.  
c) Newid amgylchedd yn rheolaidd.  
ch) Dibynnu ar eraill am gymorth ariannol. 
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20. Pa ffactor o ran ffordd o fyw sydd fwyaf tebygol o gyfrannu at broblemau ymataliaeth? 
 
a) Gorfwyta. 
b) Diffyg traul. 
c) Colli gormod o bwysau. 
ch) Symudedd corfforol gwael. 
 
 
21. Ar ba rannau o'r corff mae wlserau pwyso fwyaf tebygol o effeithio arnyn nhw? 
 
a) Croen y pen a'r gwddf. 
b) Y stumog a'r pengliniau. 
c) Yr ysgwyddau a'r clustiau. 
ch) Y benelin a'r pen ôl. 
 
 
22. Pa fathau o weithwyr proffesiynol all helpu i ofalu am iechyd y geg?  
 

1) Glanweithwyr (Hygienists). 
2) Deintyddion.  
3) Trinwyr traed. 
4) Gwaedwyr.  

 
a) 1 a 2. 
b) 2 a 3. 
c) 3 a 4. 
ch) 4 ac 1. 
 
 
23. Beth yw arwyddion cyffredin haint ffyngaidd ewinedd traed? 
 
a) Ewinedd sydd wedi hollti a chleisio. 
b) Ewinedd melyn brau.   
c) Ewinedd sy'n tyfu i'r byw yn ddifrifol.  
ch) Ewinedd sy'n gordyfu'n ddifrifol.  
 
 
24. Beth yw'r rheswm mwyaf pwysig dros ddewis deiet cytbwys? 
 
a) I osgoi dod i gysylltiad ag afiechydon posibl. 
b) I wella'r ffordd rydych yn edrych. 
c) I feithrin perthnasoedd personol. 
ch) I helpu'r corff i weithredu'n iawn.  
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25. Beth yw'r rheswm mwyaf pwysig i rywun ystyried blaengynllunio ar gyfer ei farwolaeth ei 
hun?  
 
a) I sicrhau y gall y lleoliad ymdopi â chostau dilyn y cynllun personol. 
b) I sicrhau bod eu dymuniadau yn cael eu parchu os byddan nhw'n rhy sâl i wneud eu 
penderfyniadau eu hunain.  
c) I sicrhau y gall y lleoliad gofal lle mae'r unigolyn yn byw fwrw golwg dros y cynllun ymlaen 
llaw.  
ch) I alluogi eraill i newid y cynlluniau hynny'n ddiweddarach heb fod angen i'r unigolyn 
gydsynio.  
 
26. Pa gymhorthyn (assistive aid) sydd fwyaf priodol i helpu rhywun sydd ddim yn gallu 
siarad? 
 
a) Chwaraewr sain. 
b) Bwrdd lluniau. 
c) Chwyddwr sgrin. 
ch) Teclyn clywed. 
 
 
27. Beth yw'r rheswm mwyaf cyffredin dros fethu â theimlo cyffyrddiadau mwyach? 
 
a) Strôc.  
b) Dementia.  
c) Glawcoma.  
ch) Tinitws. 
 
 
28. Beth sy'n arwydd cynnar o ddementia? 
 
a) Bod wedi blino drwy'r amser. 
b) Methu canolbwyntio.   
c) Lefelau siwgr isel yn y gwaed. 
ch) Gorfod troethi'n amlach.  
 
 
29. Pa ffordd o ymddwyn all awgrymu bod rhywun yn camddefnyddio sylweddau efallai? 
 
a) Yn fwy sensitif i olau.   
b) Cannwyll llygad darwasgedig.  
c) Colli llawer iawn o bwysau. 
ch) Newidiadau mewn personoliaeth.  
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30. Pa derm sy'n cael ei ddiffinio gan y disgrifiad canlynol? 
 
 'Bod yn iach, teimlo'n dda am fywyd, teimlo'n ddiogel a gallu dysgu pethau newydd yn 
ogystal â gallu tyfu i fyny'n hapus gan dderbyn gofal'. 
 
a) Lles. 
b) Llesiant. 
c) Y cynnig rhagweithiol. 
ch) Dull gweithredu seiliedig ar hawliau. 
 
 
31. Pa un fydd yn cael effaith gadarnhaol ar ddatblygiad plant? 
 

a) Deiet cyfyngedig. 
2) Salwch corfforol. 
3) Ymarfer corff. 
4) Chwarae anstrwythuredig. 

 
a) 1 a 2. 
b) 2 a 3. 
c) 3 a 4. 
ch) 4 ac 1. 
 
 
32. Pa osodiad sy'n disgrifio'r model anabledd cymdeithasol yn cael ei gymhwyso? 

 
a) Ryan yn chwarae ar ei ben ei hun gan nad yw'n gallu gweld y plant eraill. 
b) Christine yn gallu mynd i ddosbarth dawns am fod ei rhieni yn talu amdani.  
c) Julie yn cael eistedd a gwylio chwarae parasiwt am ei bod mewn cadair olwyn. 
ch) Rashid yn cael mynediad at lyfrau â thestun bras a lluniau am fod nam ar ei olwg. 
 
 
33. Pa un o'r rhain sy'n nodwedd amgylchedd ffisegol cadarnhaol? 
 
a) Cymarebau staff uchel. 
b) Arfarniadau rheolaidd.  
c) Tymheredd a reolir. 
ch) Polisïau diogelwch cyfredol. 
 
 
34. Pa fath o chwarae sy'n cymysgu gweithgareddau llawn hwyl â phrofiadau dysgu ac yn 
sicrhau deilliant penodol? 
 
a) Chwarae amgylcheddol. 
b) Chwarae dychmygol. 
c) Chwarae creadigol. 
ch) Chwarae strwythuredig.  
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35. Pa un o'r canlynol sy'n un o fanteision annog a chefnogi lefelau derbyniol o risg wrth 
chwarae? 
 

1) Atal achosion o lithro a baglu 
2) Datblygu gwydnwch cadarnhaol 
3) Meithrin sgiliau bywyd 
4) Lleihau gwrthdaro â chymheiriaid 

 
a) 1 a 2. 
b) 2 a 3. 
c) 3 a 4. 
ch) 4 ac 1. 
 
 
36. Mae gan Ben sgiliau iaith a lleferydd gohiriedig o gymharu â phlant eraill o'r un oedran.  
 
Pa faes arall o ran datblygiad Ben y mae ei sgiliau iaith a lleferydd gohiriedig fwyaf tebygol o 
effeithio arno? 
 
a) Datblygiad cymdeithasol. 
b) Datblygiad corfforol. 
c) Datblygiad gwybyddol. 
ch) Datblygiad diwylliannol. 
 
 
37. Pa werth sy'n cael ei hybu drwy roi cymorth ychwanegol i blant ag anghenion 
ychwanegol? 
 
a) Amrywiaeth. 
b) Parch. 
c) Cynhwysiant. 
d) Cydweithrediad. 
 
 
38. Pa un o'r sefydliadau hyn fyddai'n gallu rhagnodi meddyginiaeth i blant? 
 
a) MIND. 
b) Meddygfa. 
c) Galw Iechyd Cymru. 
ch) Awdurdod lleol. 
 
 
 
 
 



37 
 

39. Beth yw'r ystyriaeth fwyaf pwysig wrth helpu plant gyda'u harferion gofal personol? 
 
a) Parchu eu preifatrwydd. 
b) Darparu toiledau neillryw. 
c) Gwaredu dillad brwnt yn gyflym. 
ch) Darparu cyfarpar diogelu personol. 
 
 
40. Sawl dogn (portion) o ffrwythau a llysiau'r diwrnod sy'n cael ei argymell yn y Canllaw 
Bwyta'n Iach? 
 
a) 3. 
b) 5. 
c) 6. 
d) 9. 
 
 
41. Beth yw prif bwrpas disgrifiad swydd? 
 
a) I ddangos atebolrwydd cyflogwr.  
b) I restru gofynion cyfreithiol gweithiwr.  
c) I amlinellu cyfrifoldebau cyffredinol rôl.  
ch) I reoli camau disgyblu yn erbyn staff. 
 
 
42. Pa un o'r canlynol mae'r cod ymddygiad ac ymarfer proffesiynol y sector iechyd a gofal 
cymdeithasol yn ymdrin ag ef? 
 
a) Rhannu gwybodaeth bersonol sy'n cael ei datgelu drwy'r amser. 
b) Hybu hawliau a buddion unigolion. 
c) Diogelu eich llesiant personol eich hun mewn lleoliadau gofal. 
ch) Rheoli'r rhan mae gweithwyr gofal proffesiynol eraill yn ei chwarae. 
 
 
43. Mae Arthur yn unigolyn mae Lisa yn gofalu amdano. Mae'n dweud wrth Lisa fod un o'i 
chydweithwyr wedi bod yn ymweld ag ef am ei hanner awr, ond dim ond yn aros am ryw 10 
munud. Mae Arthur yn teimlo'n drist am hyn, ond nid yw am i gydweithiwr Lisa fod mewn 
unrhyw helynt, felly mae'n gofyn iddi beidio â dweud unrhyw beth. 
 
Beth yw'r ffordd orau i Lisa ddelio â hyn? 
 
a) Aros am ychydig a gweld a yw pethau'n gwella.  
b) Nodi bod angen i weithwyr gwblhau pob ymweliad yn y cofnodion dyddiol.  
c) Siarad â'r cydweithiwr dan sylw er mwyn gweld beth sy'n digwydd.  
ch) Cofnodi'r wybodaeth a roddwyd a'i rhannu â rheolwr ar unwaith. 
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44. Beth sydd fwyaf tebygol o hybu gwaith tîm effeithiol mewn lleoliad gofal? 
 
a) Sicrhau bod aelodau newydd o'r tîm yn diweddaru pob cynllun personol. 
b) Cofnodi pob arsylwad mewn dyddiadur myfyriol personol. 
c) Rhoi adborth i deulu a ffrindiau unigolyn. 
ch) Rhoi gwybodaeth i aelodau eraill o'r tîm yn gyson. 
 
 
45. Pam bod cydgynhyrchiad yn bwysig wrth weithio mewn partneriaeth ag eraill? 
 
a) I wneud y gwasanaeth yn rhatach i'w ddarparu. 
b) I fodloni gofynion deddfwriaeth gyfredol ar ddiogelwch. 
c) I wella enw da lleoliadau plant a phobl ifanc. 
ch) I sicrhau deilliannau cadarnhaol i'r plentyn neu'r person ifanc sy'n derbyn gofal. 
 
 
46. Pa ddeddfwriaeth sy'n ymwneud â storio gwybodaeth? 
 
a) Y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data.  
b) Rheoli Sylweddau Peryglus i Iechyd.  
c) Rheoliadau Gweithrediadau Codi a Chyfarpar Codi. 
ch) Rheoliadau Adrodd ar Anafiadau, Clefydau neu Ddigwyddiadau Peryglus.  
 
 
47. Pa un o'r canlynol yw'r mwyaf pwysig wrth gofnodi gwybodaeth? 
 
a) Ffeithiau.  
b) Syniadau. 
c) Barn.  
ch) Dyfarniadau.  
 
 
48. Mae Greg wedi cael 'cais i fod yn ffrind' ar gyfryngau cymdeithasol gan rywun mae'n ei 
gefnogi.  
 
Beth yw'r peth gorau i Greg ei wneud am hyn?  
 
a) Ei anwybyddu a gofyn i'w holl gydweithwyr wneud yr un peth. 
b) Esbonio wrth yr unigolyn nad yw’n gallu derbyn. 
c) Ei wrthod a newid ei osodiadau diogelwch i'r lefel uchaf. 
ch) Ei dderbyn ond osgoi sôn am y gwaith o hyn ymlaen. 
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49. Beth yw'r arwyddion posibl bod unigolyn yn cael ei gam-drin yn gorfforol? 
 

1) Cleisiau heb esboniad. 
2) Dim arian i brynu pethau hanfodol. 
3) Yn ei chael yn anodd gwneud ffrindiau. 
4) Newidiadau mewn ymddygiad. 

 
a) 1 a 2. 
b) 2 a 3. 
c) 3 a 4. 
ch) 4 ac 1. 
 
 
50. Pa un sy'n gategori cydnabyddedig o gam-drin? 
 
a)  Cymdeithasol.   
b) Strwythurol. 
c) Emosiynol. 
ch) Addysgol. 
 
 
51. Pa un o'r canlynol yw'r rheswm mwyaf pwysig am weithio mewn ffordd plentyn ganolog 
mewn lleoliadau gofal? 
 
a) I gynnal hawliau plant sy'n derbyn gofal a chymorth. 
b) I fodloni gofynion iechyd a diogelwch presennol. 
c) I gynyddu cydraddoldeb ac amrywiaeth yn y lleoliad gofal. 
ch) I hybu ymdeimlad o gymuned yn y lleoliad gofal. 
 

52. Beth yw rôl eiriolwr annibynnol (independent advocate) pan mae pryder diogelu yn 
ymwneud â pherson ifanc sy'n byw mewn lleoliad gofal preswyl? 
 
a) I benderfynu ar y deilliant gorau i'r person ifanc. 
b) I leisio ei farn ar sefyllfa'r person ifanc. 
c) I flaenoriaethu safbwyntiau ac anghenion teulu neu ofalwyr y person ifanc. 
ch) I gefnogi llais y person ifanc a chynrychioli ei fuddiannau. 
 
 
53. Mae'r staff mewn cartref gofal preswyl i blant a phobl ifanc yn cael hyfforddiant ar ffyrdd 
o ymddwyn sy'n paratoi rhywun i bwrpas rhyw.  
 
Pa un sy'n fath o ymddygiad y gallai camdriniwr posibl ei ddefnyddio? 
 
a) Diweddaru ei gyfrifon cyfryngau cymdeithasol yn rheolaidd. 
b) Rhoi gwybod am y defnydd o sylweddau anghyfreithlon ac alcohol. 
c) Defnyddio cyfrinachau i reoli eraill a chodi ofn arnyn nhw. 
ch) Treulio llawer iawn o amser ar gonsolau gemau. 
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54. Mae Jo yn weithiwr gofal a chymorth mewn rôl gofal cartref, ac mae'n amau bod 
unigolyn mae'n ei gynorthwyo mewn perygl o gael ei gam-drin.  
 
Pa un o'r canlynol dylai Jo ei osgoi? 
 
a) Codi'r pryder.  
b) Gwrando'n astud. 
c) Defnyddio cwestiynau arweiniol.  
ch) Cofnodi manylion y datgeliad. 
 
 
55. Beth yw'r rhwystr posibl mwyaf tebygol i weithwyr gofal a chymorth godi pryderon am 
gam-drin sy'n cael ei amau? 
 
a) Y cynnydd mewn gwaith papur. 
b) Dim digon o arian i wneud achos. 
c) Diffyg dealltwriaeth o bolisïau a phrosesau. 
ch) Llai o amser ar gael i ddarparu gwasanaethau. 
 
 
56. Pa un o'r canlynol fyddai'n cael ei godi gan 'chwythwr chwiban' mewn lleoliad gofal 
preswyl? 
 
a) Problem deuluol bersonol. 
b) Ymarfer anniogel. 
c) Newid i bolisi neu weithdrefn. 
ch) Dadl rhwng cydweithwyr. 
 
 
57. Mae ymwelydd yn cyrraedd lleoliad gofal plant gan ddweud ei fod o'r awdurdod lleol. 
Pan mae rhywun yn gofyn iddo ddangos prawf adnabod, ni all ddangos dim.     
 
Beth yw'r peth mwyaf priodol i'w wneud yn yr achos hwn? 
 
a) Gwrthod ei adael i mewn, cau'r drws a dod o hyd i'r rheolwr. 
b) Gwrthod ei adael i mewn oni bai ei fod yn dangos ei drwydded yrru. 
c) Ei adael i mewn a dweud wrtho ddod o hyd i'r rheolwr. 
ch) Ei adael i mewn ond gwneud nodyn o'i enw a'i fanylion cyswllt. 
 
 
58. Pa un o'r canlynol sy'n ymwneud â hyfforddiant diogelwch tân i weithwyr?     
 
a) Rheoliadau Gweithrediadau Codi a Chyfarpar Codi.  
b) Rheoliadau Adrodd ar Anafiadau, Clefydau neu Ddigwyddiadau Peryglus.  
c) Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tân) 2005.  
ch) Rheoli Sylweddau Peryglus i Iechyd.  
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59. Beth yw'r peth cyntaf i'w wneud wrth baratoi i helpu person ifanc i symud o gadair i 
gadair olwyn? 
 
a) Gwisgo cyfarpar diogelu personol. 
b) Gwirio'r cynllun personol. 
c) Gwirio'r cyfarpar. 
ch) Gofyn am help pobl eraill. 
 
 
60. Pa un o'r canlynol mae bacteria yn ei achosi? 
 
a) Haint e-coli. 
b) Y frech goch. 
c) Clefyd crafu.  
ch) Tarwden y traed.  
 
 
61. Beth yw cyfrifoldeb cyflogwr mewn perthynas â rheoli haint? 
 
a) Cwblhau asesiadau risg wythnosol. 
b) Datblygu polisïau a gweithdrefnau newydd bob dydd. 
c) Hysbysu'r awdurdod lleol am bob salwch.  
ch) Rhoi cyfarpar diogelu personol priodol i weithwyr. 
 
62. Pa ddeddfwriaeth sy'n ei gwneud yn ofynnol i hysbysu Iechyd Cyhoeddus Cymru am 
achos o norofeirws? 
 
a) Rheoliadau Gweithrediadau Codi a Chyfarpar Codi. . 
b) Rheoli Sylweddau Peryglus i Iechyd.  
c) Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith.  
ch) Rheoliadau Adrodd ar Anafiadau, Clefydau neu Ddigwyddiadau Peryglus.  
 
 
63. Beth yw'r ffordd orau o storio gwastraff bwyd mewn cegin? 
 
a) Mewn bag siopa plastig wedi'i ailgylchu. 
b) Mewn cynhwysydd plastig ar y llawr. 
c) Mewn bin wedi'i leinio â chaead sy'n cau'n dynn. 
ch) Mewn bin ailgylchu metel heb gaead. 
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64. Mae angen i Ahmed lanhau un o'r ystafelloedd ymolchi yn ei leoliad gofal. Wrth chwilio 
am gyflenwadau, yr unig beth y gall Ahmed ddod o hyd iddo yw hen botel o hylif glanhau, 
yn ôl pob golwg, ond nid yw'r caead yn dynn ac mae'r label wedi diflannu.  
 
Beth ddylai Ahmed ei wneud yn gyntaf yn yr achos hwn? 
 
a) Rhoi label hylif glanhau ar y botel, ei gofnodi a rhoi gwybod i rywun. 
b) Gwaredu'r botel a'r hyn sydd ynddo'n ddiogel, gan gofnodi hynny a rhoi gwybod i rywun. 
c) Defnyddio ychydig bach o'r hylif i'w brofi. 
ch) Prynu hylif glanhau gwahanol gan ddefnyddio ei arian ei hun. 
 
 
65. Mae Freddie yn sylwi nad yw ei gydweithiwr, Lucia, yn ymddangos fel hi ei hun. Mae'n 
bigog iawn ac mae wedi bod yn colli ei thymer gyda chydweithwyr eraill.  
 
Beth ddylai Freddie ei wneud yn gyntaf? 
 
a) Dweud wrth Lucia fynd adref a thynnu ei hun at ei gilydd. 
b) Dweud wrth Lucia y bydd pob dim yn iawn ac yn gweithio allan. 
c) Holi Lucia am beth sydd o'i le er mwyn gweld a yw'n gallu helpu. 
ch) Trefnu cyfarfod ffurfiol er mwyn rhannu ei bryderon â rheolwr Lucia. 
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CYNLLUN MARCIO - Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd (Oedolion a Phlant a Phobl 
Ifanc)  
Mae'r tabl canlynol yn dangos yr allwedd atebion cywir fesul cwestiwn yn y prawf; hefyd nodir y 
cyfeirnod uned a maen prawf asesu mae pob cwestiwn yn ymwneud ag ef.  
Cwestiwn Ateb allwedd cywir Uned  Meini prawf asesu  
1 CH 001  3.1 
2 A 001  2.2 
3 B 001  3.2 
4 A 001  4.1a 
5 C 001  5.5 
6 B 001  6.3 
7 C 001  6.4 
8 B 001  8.3 
9 CH 001  9.3 
10 B 002  2.2 
11 A 002  2.4b 
12 B 002  3.1 
 13 CH 002  4.1ch 
14 C 002  5.4 
15 CH 002  6.1 
16 CH 002  6.3 
17 A 002  8.4 
18 A 002  9.3 
19 A 003  1.2a 
20 CH 003  3.5 
21 CH 003  4.5 
22 A 003  5.7 
23 B 003  6.3 
24 CH 003  8.4 
25 B 003  10.3 
26 B 003  11.2 
27 A 003  12.2 
28 B 003  13.2 
29 CH 003  15.2 
30 B 004  1.1a 
31 C 004  2.1 
32 CH 004  2.8b 
33 C 004  3.1 
34 CH 004  4.2a 
35 B 004  4.7 
36 A 004  5.1 
37 C 004  6.2 
38 B 004  8.2 
39 A 004  9.1 
40 B 004  10.2b 
41 C 005  1.2 
42 B 005  1.1 
43 CH 005  1.14 
44 CH 005  3.2 
45 CH 005  2.1 
46 A 005  4.2 
47 A 005  4.8 
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Cwestiwn Ateb allwedd cywir Uned  Meini prawf asesu  
48 B 005  5.3 
49 CH 006  1.3 
50 C 006  1.2 
51 A 006  2.5 
52 CH 006  2.2 
53 C 006  3.4 
54 C 006  4.3 
55 C 006  4.7 
56 B 006  4.5 
57 A 007  8.2 
58 C 007  3.1 
59 B 007  4.3 
60 A 007  5.2 
61 A 007  5.8 
62 CH 007  5.7 
63 C 007  6.7 
64 B 007  7.4 
65 C 007  9.3 
  Cyfanswm : 65 marc  

   Marc llwyddo 48/65. 
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Cymhwyster Lefel 2 Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol: Craidd 

 

ASESIAD MEWNOL ENGHREIFFTIOL  
 

 
Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd (Oedolion) 
 

Pecyn i Aseswyr   

Asesiad mewnol (001/003) - David  
 
Mae'r pecyn hwn i aseswyr yn cynnwys: 

 cyfarwyddiadau a chanllawiau i'r aseswr 
 copi o'r pecyn i ymgeiswyr  
 y cynllun marcio  

 

Cyfarwyddiadau 
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Asesiad crynodol yw hwn i asesu Unedau 001 a 003. Dylai ymgeiswyr ond rhoi cynnig ar yr 
asesiad hwn pan fyddan nhw wedi cwblhau'r holl unedau hyn.  
 
Canlyniad yr asesiad yw llwyddo/methu. Mae cyfanswm o 30 o farciau ar gael, marc 
llwyddo'r asesiad hwn yw 22.  
 
Mae'r asesiad yn cynnwys y canlynol: 

 senario sy'n cael ei rhyddhau ymlaen llaw y mae'n rhaid ei roi i'r ymgeisydd bythefnos 
cyn yr asesiad 

 set o gwestiynau/tasgau i'r ymgeisydd eu sefyll. Rhoddir 60 munud i'r ymgeisydd 
gwblhau'r cwestiynau/tasgau.  

 
Rhaid i'r asesiad:  
 gael ei farcio'n fewnol, gan staff sy'n meddu ar y cymwysterau priodol, gan ddefnyddio'r 

Cynlluniau Marcio a ddarperir. Gweler y fanyleb am fanylion o ran gofynion staff 
 bod yn destun trefniadau sicrhau ansawdd mewnol, gan staff sy'n meddu ar y 

cymwysterau priodol 
 bod yn destun trefniadau sicrhau ansawdd/dilysu allanol gan City & Guilds  
 cydymffurfio â'r Amodau Asesu isod. 
 
Noder, lle y derbyniwyd ymatebion dilys ychwanegol gan y marciwr ar gyfer unrhyw 
gwestiwn; dylid eu cofnodi a'u cadw i'w rhannu gyda'r unigolyn sy'n ymgymryd â'r broses 
sicrhau ansawdd allanol. Gwneir hyn er mwyn ategu trefniadau safoni ar draws canolfannau a 
bydd yn golygu y gellir ychwanegu ymatebion dilys ychwanegol at y cynlluniau marcio yn 
ddiweddarach. 
 
 

Amodau asesu  
 
Rhaid cwblhau'r asesiad hwn o dan yr amodau canlynol:  

 Rhaid i'r amgylchedd lle mae'r asesiadau'n cael eu cwblhau fod yn amgylchedd 
rheoledig. Ni ddylid torri ar draws yr ymgeiswyr a/neu ddylanwadu arnyn nhw mewn 
unrhyw ffordd wrth iddyn nhw weithio ar y tasgau. Fodd bynnag, er nad yw'n ofynnol 
sicrhau goruchwyliaeth lawn neu barhaus; rhaid i'r ganolfan allu cadarnhau mai 
gwaith yr ymgeisydd ei hun yw'r gwaith.  

 Gall ymgeiswyr ddefnyddio adnoddau cyffredin a allai fod ar gael mewn sefyllfaoedd 
‘bywyd go iawn’, er enghraifft, cyfrifiaduron personol/gliniaduron, tabledi a 
geiriaduron (gan gynnwys geiriaduron dwyieithog). Ni chaniateir ffonau symudol na 
dyfeisiau trosglwyddo/derbyn eraill ac ni all ymgeiswyr ddefnyddio'r rhyngrwyd yn 
ystod yr asesiad.  

 Gall ymgeiswyr ddod â nodiadau a wnaed ganddyn nhw ar y senario a gafodd ei 
rhyddhau ymlaen llaw i'r asesiad. Caniateir uchafswm o ddwy ochr A4 o nodiadau. 
Rhaid rhoi gwybod am hyn i'r ymgeiswyr.  

 Gall ymgeiswyr adolygu ac ailddrafftio tystiolaeth yn annibynnol o fewn y rheolaethau 
amser ar gyfer yr asesiad. Ni ddylai aseswyr roi mewnbwn nac arweiniad i ddysgwyr 
yn ystod amser yr asesiad. Mae hyn yn cynnwys rhoi adborth ffurfiannol ar y 
dystiolaeth sy'n cael ei chyflwyno. 
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Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd 
(Oedolion) 
 

Asesiad mewnol (001/003) – David (Sampl)  

Pecyn yr Ymgeisydd 
 

Enw'r ymgeisydd: 

Rhif yr ymgeisydd: 

Enw'r ganolfan: 

Rhif y ganolfan: 

 
Cyfarwyddiadau i Ymgeiswyr  
  
Mae gennych chi 1 awr i gwblhau'r asesiad hwn.  
 
Mae'r cwestiynau yn yr asesiad hwn yn seiliedig ar y senario a gafodd ei rhyddhau ymlaen 
llaw, y byddwch wedi ei gael. Mae copi o'r senario yn y pecyn hwn.   .    
   
 Mae pob cwestiwn yn orfodol. 
 Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen drwy'r senario a'r cwestiynau yn ofalus cyn i chi 

ddechrau ateb y cwestiynau. 
 Efallai na fydd rhai senarios yn gyfarwydd, ond gall eich ymatebion fod yn seiliedig ar 

wybodaeth a dealltwriaeth a gafwyd o'ch dysgu a'ch profiad.  
 Gellir paratoi 2 ochr o nodiadau A4 a'u defnyddio yn yr asesiad.  
 Rhaid sicrhau mai eich gwaith chi eich hun yn llwyr yw'r holl waith a gyflwynir. Ni 

chaniateir i chi gael unrhyw help gyda'r ymateb rydych yn ei ysgrifennu drwy gydol yr 
asesiad hwn. 

 Gwnewch yn siŵr eich bod yn llofnodi'r ffurflen datganiad sydd yn y pecyn hwn.   
 Os byddwch yn cwblhau'r cwestiynau ar bapur, ac na fydd digon o ofod gennych, 

defnyddiwch bapur parhad, gan sicrhau eich bod wedi rhifo'r cwestiwn (cwestiynau) yn 
gywir 
 

At ddefnydd yr Aseswr yn unig  
Cwestiwn Marc Uchaf Marc a Ddyfarnwyd  

1a. 3  
1b. 3  
2. 1  
3. 3  
4a.   2  
4b. 2  
5. 4  
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6. 3  
7. 3  
8. 3  
9. 3  

Cyfanswm 30  
 
Sylwadau'r Aseswr:  
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David 
Cartref gofal preswyl yng Nghymru yw Birch View. Mae'n darparu gwasanaethau i bobl hŷn, y 
mae gan lawer ohonyn nhw ddementia. Mae llawer o'r unigolion sy'n byw yn Birch View yn 
siarad Cymraeg ac mae'r cartref yn ceisio cyflogi gweithwyr gofal a chymorth dwyieithog. 

 
Mae Birch View yn anelu at drin pawb sy'n byw yno gydag urddas a pharch, ac mae'n 
darparu gwasanaethau sy'n eu helpu i gyflawni eu canlyniadau personol a'r hyn sy'n bwysig 
iddyn nhw, er enghraifft gwybod pryd maen nhw'n hoffi codi a mynd i'r gwely, pryd maen 
nhw'n hoffi cael eu prydau a'r math o fwyd maen nhw'n ei fwynhau, beth yw eu diddordebau 
a sut byddent yn hoffi cadw mewn cysylltiad â theulu a ffrindiau. Mae'r cartref yn groesawgar 
ac mae ganddo lawer o weithgareddau gwahanol fel: 

 Clwb celf 
 Canu er mwynhad 
 Clybiau ffilmiau a llyfrau 
 Grŵp garddio 
 Sesiynau cadw'n heini e.e. ymarferion yn y gadair  

Mae gan y cartref gydlynydd gweithgareddau sy'n trefnu'r clybiau a'r grwpiau, ac mae bob 
amser yn awyddus i wybod beth yw diddordebau'r bobl sy'n byw yn Birch View, neu beth 
fydden nhw'n hoffi rhoi cynnig arno. Mae gan y cydlynydd gweithgareddau adnoddau ar 
gyfer y clybiau a'r grwpiau, gan gynnwys tabledi sy'n gallu cael eu defnyddio i wylio ffilmiau 
ar gyfer y clwb ffilmiau. 

Mae Birch View yn cynnwys y gymuned leol yn y cartref, er enghraifft: 

 Ymweliadau gan blant ysgol 
 Ymweliadau wythnosol gan driniwr gwallt 
 Gwasanaeth Capel misol 
 Ymweliadau gan bobl a'u hanifeiliaid anwes 
 Ymweliadau â digwyddiadau yn y dref leol 

Mae David wedi symud i Birch View yn ddiweddar. Mae'n 88 oed a Chymraeg yw ei iaith 
gyntaf. Mae gan David ddementia. Tan yn ddiweddar, roedd yn byw gartref gyda'i wraig 
Gwen, sy'n 85 oed. Roedd yn cael ei gefnogi gan Gwen, y gwasanaethau iechyd a gofal 
cymdeithasol, a'i fab a'i ferch sy'n byw'n lleol, gyda'u teuluoedd eu hunain ac yn gweithio'n 
llawn amser. 

Mae David wedi mynd yn fwy dryslyd yn ddiweddar. Nid yw'n gallu dweud y gwahaniaeth 
rhwng dydd a nos ac mae Gwen wedi dod o hyd iddo'n crwydro'r tu allan ganol nos. Mae'n 
ei chael hi'n anodd defnyddio'r ystafell ymolchi yn y tŷ, mae ganddo broblemau ymataliaeth 
ac mae wedi cwympo nifer o weithiau; ar ôl iddo gwympo'r tro diwethaf cafodd ei gludo i'r 
ysbyty lle cafodd driniaeth am fân anafiadau. Cyn ei ryddhau o'r ysbyty, cwblhawyd asesiad 
gyda David, Gwen, a'u mab a'u merch gan y gwasanaethau cymdeithasol a gweithwyr iechyd 
proffesiynol. Gwnaeth gynnwys asesiad o alluedd meddyliol a budd gorau.  

Cytunwyd mai'r peth gorau i David oedd iddo symud i mewn i gartref gofal preswyl am nad 
oedd yn ddiogel iddo fyw gartref mwyach. Mae Gwen, eu plant a'u hwyrion, yn ymweld ag ef 
yn rheolaidd. 
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Mae David wedi cael ffrâm gerdded i'w defnyddio yn Birch View, ond mae'n anghofio 
amdani. Ers symud i mewn i Birch View, mae wedi mynd yn fwy ansefydlog, mae wedi 
cwympo ddwywaith ac mae'n ei chael hi'n anodd codi o'r gwely, a mynd i mewn iddo. Yn ôl y 
gweithwyr gofal a chymorth mae'n gynnwrf i gyd ac wedi drysu, nid yw'n cysgu'n dda, mae'n 
ceisio codi ganol nos, ac nid oes fawr ddim chwant bwyd arno.   

Mae teulu David, ynghyd â'r gweithwyr gofal a chymorth, yn poeni nad yw'n ymgartrefu, ac 
mae'n cael mwy o drafferth symud o gwmpas. 

Nicole yw un o'r gweithwyr gofal a chymorth yn Birch View. Mae wedi sylwi bod David i'w 
weld yn fwy dryslyd yn y bore, ond yn fwy craff yn y prynhawn. Mae'r wybodaeth hon wedi 
cael ei chofnodi yn ei gynllun personol er mwyn helpu i gyfathrebu ag ef.  

Mae Nicole yn gweithio gyda David a'i deulu er mwyn dysgu mwy am ei ddiddordebau a'i 
gefndir. Mae Gwen yn dweud wrthi, cyn iddo fynd yn sâl, ei fod yn egnïol iawn, gan fynd â'r 
ci am dro bob dydd a garddio. Mae hi'n dweud ei fod wrth ei fodd yn tyfu llysiau, a'i fod yn 
llysieuwr ers 30 mlynedd. Athro hanes oedd David ac roedd yn perthyn i'r clwb hanes lleol yn 
y llyfrgell. Roedd hefyd wrth ei fodd yn darllen ac yn mwynhau gwylio hen ffilmiau rhyfel. 
Roedd yn treulio llawer o amser gyda'r wyrion wrth iddyn nhw dyfu i fyny, yn enwedig yn yr 
ardd, gan blannu hadau a thyfu planhigion yn eu lleiniau bach o dir eu hunain ar ei wely 
llysiau.    

Mae Nicole yn esbonio wrth Gwen, er bod cynllun personol David yn dweud ei fod yn 
llysieuwr, ei fod wedi bod yn dewis cig oddi ar y fwydlen ginio, ond nad yw'n ei fwyta. Mae'r 
gweithwyr gofal a chymorth yn cynnig opsiynau llysieuol i David, ond mae'n gwrthod y rhain. 
Mae Nicole yn gofyn i Gwen am rai syniadau o'r math o fwyd roedd David yn ei fwynhau 
gartref am ei bod yn poeni nad yw'n bwyta digon, ac y gall hyn fod yn effeithio arno. 

Mae Nicole yn trefnu i David gyfarfod â'r cydlynydd gweithgareddau yn y prynhawn, pan 
fydd yn llai dryslyd ac yn gallu mynegi ei hun yn well. Wedi siarad â Gwen a David, mae'n 
credu gallai fwynhau'r grŵp garddio a'r clwb ffilmiau, ac mae'n meddwl tybed a fyddai modd 
trefnu dangos un o'i hoff ffilmiau rhyfel er mwyn ennyn ei ddiddordeb.  
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David 
 
Set cwestiynau A  
 

1. a. Nodwch dair o egwyddorion y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 
(Cymru).  

[3 marc] 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

b. Disgrifiwch sut mae pob un o'r egwyddorion hyn yn ymwneud â gofal a 
chefnogaeth David. 

[3 marc] 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Disgrifiwch un dull mae Birch View yn ei ddefnyddio i fodloni anghenion cyfathrebu David. 
  

[1 marc] 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. Disgrifiwch dri rheswm pam roedd angen i Nicole ddysgu mwy am ddiddordebau David 
a'i gefndir.          [3 marc] 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

4. Mae'n bosibl y bydd y dirywiad yn symudedd David yn effeithio ar ei lesiant.  

a. Nodwch ddwy effaith bosibl o hyn ar ei lesiant corfforol. 

[2 marc] 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

b. Nodwch ddwy effaith bosibl ar ei lesiant meddyliol. 

[2 marc] 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. Esboniwch sut cafodd egwyddorion y Ddeddf Galluedd Meddyliol eu cymhwyso wrth 
gefnogi iechyd a llesiant David.       [4 marc] 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Mae'r cydlynydd gweithgareddau wedi cyflwyno'r defnydd o dabledi cyfrifiadurol fel y gall 
pobl fel David fwynhau gwylio ffilmiau fel rhan o'r clwb ffilmiau. 

Nodwch dair mantais bosibl arall i bobl yn y cartref gofal yn sgil cael defnyddio tabledi 
cyfrifiadurol.          [3 marc] 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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7. Nodwch dri archwiliad iechyd rheolaidd a fyddai'n cael eu cynnal i gefnogi llesiant 
corfforol yr unigolion sy'n byw yn Birch View.     [3 marc] 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Nodwch dair ffordd y gall tîm gofal a chymorth Birch View helpu unigolion i 'fyw'n dda 
gyda dementia'.  

[3 marc] 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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9. Cyn symud i Birch View, roedd David yn derbyn gofal gan ei deulu gartref.   
 
Nodwch dair ffynhonnell o gymorth a fyddai wedi bod ar gael i David a'i deulu yn ymwneud 
â'i ddementia.  
           [3 marc] 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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Cynllun Marcio – Set Cwestiynau A David 

 

 Uned 001: Egwyddorion a gwerthoedd iechyd a gofal 
cymdeithasol (Oedolion) Uned 003: Iechyd a llesiant 
(Oedolion) 
 

 

 

Cwestiwn 

(cyf man) 

Canllaw ateb Uchafswm 
marciau 

1. (a) 

(Uned 1, 1.1) 

Dyfarnwch 1 marc am bob egwyddor a nodwyd hyd at 
uchafswm o 3 marc. 

 Llais a rheolaeth 
 Atal ac ymyrryd yn gynnar 
 Llesiant 
 Cydgynhyrchiad 
 Gweithio amlasiantaeth 

3 marc 

1. (b) 

(Uned 1, 1.2) 

 

Dyfarnwch 1 marc am bob pwynt dilys a godwyd fesul 
egwyddor a nodwyd yn (1a).  

Gellir ennill uchafswm o 1 marc am bob pwynt a roddwyd fesul 
egwyddor.  

 

 Llais a rheolaeth 
o yn cefnogi David i wneud penderfyniadau am ei ofal a'i 

gymorth 
o yn cefnogi David i ddweud beth sy'n bwysig iddo 
o yn cefnogi David i ddweud sut mae am fyw ei fywyd 

 Atal ac ymyrryd yn gynnar  
o symud i mewn i gartref gofal preswyl cyn i David gael anaf 

difrifol ar ôl cwympo 
o sicrhau bod David yn cael cymorth gyda'i symudedd e.e., 

ei atgoffa i ddefnyddio ei ffrâm gerdded er mwyn ei atal 
rhag cwympo eto, ac osgoi ei iechyd corfforol rhag dirywio 
efallai 

o ymwybyddiaeth o hanes bywyd a diddordebau er mwyn 
helpu David i deimlo'n gyfforddus a'i gynnwys yn y cartref, 
e.e. cael cyngor ar grŵp garddio 

o cefnogi diogelu (gan gynnwys cam-drin posibl a chymryd 
camau i atal esgeulustod ac ati)     

o cyflawnir archwiliadau iechyd e.e. iechyd y llygaid, profion 
golwg a chlyw, archwiliadau iechyd y geg, archwiliadau 
gofal y droed  

 Llesiant 

3 marc 
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Cwestiwn 

(cyf man) 

Canllaw ateb Uchafswm 
marciau 

o hybu agweddau ar lesiant meddwl David 
o hybu agweddau ar lesiant corfforol David 
o hybu agweddau ar lesiant cymdeithasol David 
o mae David yn cael ei gefnogi i gymryd rhan mewn 

gweithgareddau sy'n bwysig iddo.  
 Cydgynhyrchiad 

o annog David i chwarae mwy o ran yn y ffordd mae ei ofal 
a'i gymorth yn cael eu darparu 

o mae David yn lleisio barn ar y gwasanaeth, yr hyn mae'n ei 
hoffi a beth allai gwella 

o gweithio gyda theulu David i ddarganfod ei ddewisiadau, a 
beth sy'n bwysig iddo 

 Gweithio amlasiantaethol 
o hybu gweithio rhwng asiantaeth/grwpiau fel iechyd, 

Gwasanaethau Cymdeithasol lleol a'r gymuned 
o gallai rhannu gwybodaeth berthnasol er mwyn sicrhau'r 

canlyniad gorau gynnwys gweithio gyda staff iechyd i 
sicrhau bod anghenion iechyd a gofal David yn cael eu 
bodloni 

o archwiliadau iechyd a ffisiotherapi / therapydd 
galwedigaethol o ran symudedd 

Dylai'r aseswr benderfynu drosto'i hun a yw am dderbyn unrhyw 
ymatebion dilys eraill sydd wedi'u darparu gan ymgeiswyr, nad 
ydyn nhw'n rhan o'r rhestr ar y cynllun marcio dangosol.  

2. 

(Uned 1, 7.4) 

 

Dyfarnwch 1 marc am unrhyw ddull a ddisgrifir hyd at uchafswm 
o 1 marc. 

 Dilyn y cynllun personol er mwyn cefnogi cyfathrebu yn y 
ffordd orau/ cyfathrebu â David ar yr adeg orau o'r dydd pan 
mae'n ymwybodol ei fod yn cyfathrebu orau 

 Sicrhau bod siaradwyr Cymraeg ar gael i gyfathrebu â David 
yn Gymraeg 

 Siarad â theulu David i ddysgu am ei ddiddordebau ac 
ymgysylltu ag ef 

Dylai'r aseswr benderfynu drosto'i hun a yw am dderbyn unrhyw 
ymatebion dilys eraill sydd wedi'u darparu gan ymgeiswyr, nad 
ydyn nhw'n rhan o'r rhestr ar y cynllun marcio dangosol.  

1 marc 

3.  

(Uned 1, 3.3)  

 

Dyfarnwch 1 marc am bob rheswm a roddir hyd at uchafswm o 3 
marc. 

 Dysgu beth sy'n bwysig i David 
 Meithrin perthynas gadarnhaol â David 

3 marc 
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Cwestiwn 

(cyf man) 

Canllaw ateb Uchafswm 
marciau 

 Gallu darparu gofal person ganolog i David 
 Rhoi ymdeimlad o berthyn i David 
 Darparu gweithgareddau ystyrlon, er mwyn sicrhau llesiant 

meddyliol David  
 Cynnal hunan-barch a hunanwerth David 
 Ceisio gwneud David yn llai cynhyrfus / ei helpu i ymgartrefu'n 

fwy  
 Bod yn ymwybodol o hoff bethau a chas bethau David 
 Helpu i wella sgiliau cymdeithasol David/ei ryngweithio ag 

eraill 
 Rhoi ysgogiad meddyliol i David, a'i gynnwys mewn 

gweithgareddau; a all helpu David gyda'i gwsg  
 Parchu dewis diwylliannol David/ ei helpu i gael opsiynau sy'n 

cefnogi'r hyn sy'n bwysig iddo (e.e. ei helpu i barhau i fod yn 
llysieuwr)  

Dylai'r aseswr benderfynu drosto'i hun a yw am dderbyn unrhyw 
ymatebion dilys eraill sydd wedi'u darparu gan ymgeiswyr, nad 
ydyn nhw'n rhan o'r rhestr ar y cynllun marcio dangosol.  

4.(a) 
(Uned 3, 2.5) 

Dyfarnwch 1 marc am bob effaith hyd at uchafswm o 2 farc. 
 Symud mwy/cwympo llai 
 Magu pwysau 
 Cymalau stiff 
 Cyhyrau gwannach/gwastraff cyhyrol 
 Rheoli ymataliaeth 
 Rhwymedd 
 Pwysedd gwaed uwch 
 Mwy o risg o niwed i'r croen/wlserau pwyso 
 Atroffi'r galon 

2 farc 

4.(b) 
(Uned 3, 2.5) 

Dyfarnwch 1 marc am bob effaith hyd at uchafswm o 2 farc. 
 Mwy ynysig/ymgilio'n fwy 
 Mwy tebygol o deimlo'n isel/ gorbryderus 
 Llai o hyder/ hunan-barch isel 
 Llai o ymgysylltu ag eraill / perthnasoedd yn dioddef e.e. ag 

wyrion 
 Mwy o ddryswch  
 Mwy o gynnwrf 
 Mwy o risg o hunan-niwed (e.e. hylendid personol) 

Dylai'r aseswr benderfynu drosto'i hun a yw am dderbyn unrhyw 
ymatebion dilys eraill sydd wedi'u darparu gan ymgeiswyr, nad 
ydyn nhw'n rhan o'r rhestr ar y cynllun marcio dangosol.  

2 farc 
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Cwestiwn 

(cyf man) 

Canllaw ateb Uchafswm 
marciau 

5. 

(Uned 3, 2.18) 

Dyfarnwch 1 marc am ymateb cyfyngedig sy'n dangos ychydig o 
wybodaeth a dealltwriaeth o Egwyddorion y Ddeddf Galluedd 
Meddyliol.  
Nid yw'r ymateb yn cysylltu'r Egwyddorion yn benodol â sut maen 
nhw wedi cael eu cymhwyso wrth gefnogi iechyd a llesiant David.   
Dyfarnwch 2 farc am ymateb sylfaenol sy'n dangos rhywfaint o 
wybodaeth a dealltwriaeth o Egwyddorion y Ddeddf Galluedd 
Meddyliol.  
Efallai nad yw'r ymateb yn cysylltu'r Egwyddorion yn llawn â sut 
maen nhw wedi cael eu cymhwyso wrth gefnogi iechyd a llesiant 
David.   
Dyfarnwch 3 marc am ateb da sy'n dangos gwybodaeth a 
dealltwriaeth o Egwyddorion y Ddeddf Galluedd Meddyliol.  
Mae'r ymateb yn cysylltu'r egwyddorion â sut maen nhw wedi cael 
eu cymhwyso wrth gefnogi iechyd a llesiant David.   
Rhowch 4 marc am ymateb gwych sy'n dangos gwybodaeth a 
dealltwriaeth fanwl o Egwyddorion y Ddeddf Galluedd Meddyliol.  
Mae'r ymateb yn gwneud cysylltiad clir rhwng yr Egwyddorion a 
sut mae nhw wedi cael eu cymhwyso wrth gefnogi iechyd a 
llesiant David.   
 

Bydd yr atebion yn cynnwys: 

 

 Rhagdybio galluedd 
o cefnogir unigolion i wneud eu penderfyniadau eu hunain – 

rhaid i bobl gael y gefnogaeth briodol cyn dod i'r casgliad 
na allant wneud eu penderfyniadau eu hunain 

o mae gan bob oedolyn yr hawl i wneud ei benderfyniadau ei 
hun a rhaid tybio bod ganddo'r galluedd i wneud hynny oni 
phrofir fel arall 

o cynhaliwyd asesiad o alluedd meddyliol David  
o gwnaed rhai penderfyniadau ar ran David yn dilyn yr 

asesiad o alluedd a'r penderfyniad budd gorau e.e. ble y 
dylai fyw 

o mae'r aelod o staff yn siarad â David yn y prynhawn pan 
mae wedi sylwi ei fod yn deall pethau'n well, ac mae'n 
siarad ag ef yn Gymraeg. Penderfyniadau annoeth – rhaid i 
unigolion gadw'r hawl i wneud penderfyniadau a allai gael 
eu hystyried yn esentrig neu'n annoeth 

o Mae David yn llysieuwr, er ei fod wedi anghofio hyn, ac 
mae wedi bwyta cig o bryd i'w gilydd; mae'r tîm yn ei 

4 marc 
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Cwestiwn 

(cyf man) 

Canllaw ateb Uchafswm 
marciau 

helpu i ddewis y pryd llysieuol, ond ni fyddai'n debygol o 
fynd â chig oddi wrtho petai'n dewis ei fwyta 

 Buddiannau pennaf 
o rhaid i unrhyw beth sy'n cael ei wneud ar gyfer neu ar ran 

pobl heb alluedd fod er eu budd pennaf 
o Cafodd David asesiad budd pennaf cyn symud i mewn i'r 

cartref gofal  
o Cafodd yr asesiad ei gynnal gyda theulu David, 

gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol, a gweithwyr 
iechyd proffesiynol 

o Cytunodd David a'i deulu mai symud i mewn i gartref gofal 
preswyl oedd er ei fudd pennaf 

 Ymyriad lleiaf cyfyngol 
o dylai unrhyw beth sy'n cael ei wneud ar gyfer neu ar ran 

pobl heb alluedd fod yn opsiwn llai cyfyngol o ran eu 
hanghenion sylfaenol – ar yr amod bod yr hyn sy'n cael ei 
wneud er eu budd pennaf o hyd. 

o roedd y penderfyniad i David symud i Birch View yn 
opsiwn llai cyfyngol o ystyried ei symudedd a'i ddementia 
(e.e. cartref gofal nid cartref nyrsio) neu annog y defnydd 
o ffrâm gerdded er mwyn iddo barhau i allu symud o 
gwmpas  

 

Dylai'r aseswr benderfynu drosto'i hun a yw am dderbyn unrhyw 
ymatebion dilys eraill sydd wedi'u darparu gan ymgeiswyr, nad 
ydyn nhw'n rhan o'r rhestr ar y cynllun marcio dangosol.  

6. 

(Uned 3, 2.7) 

Dyfarnwch 1 marc am bob mantais bosibl a nodir hyd at 
uchafswm o 3 marc. 

 I gefnogi cyfathrebu – â theulu/gofalwyr/ffrindiau 
 Fel cymhorthyn cyfathrebu gweledol (e.e. dewis o'r fwydlen) 
 I hybu dysgu sgiliau newydd 
 I gael y newyddion diweddaraf/cynnal cysylltiadau â'r 

gymuned 
 Annog creadigrwydd a chydweithredu 
 Helpu'r unigolyn i achub ar gyfleoedd (e.e. meysydd o 

ddiddordeb, ymchwilio i feysydd o ddiddordeb) sy'n bwysig 
iddo 

 Hyrwyddo gweithgareddau hel atgofion 

3 marc 
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Cwestiwn 

(cyf man) 

Canllaw ateb Uchafswm 
marciau 

Dylai'r aseswr benderfynu drosto'i hun a yw am dderbyn unrhyw 
ymatebion dilys eraill sydd wedi'u darparu gan ymgeiswyr, nad 
ydyn nhw'n rhan o'r rhestr ar y cynllun marcio dangosol.  

7. 

(Uned 3, 2.12) 

Dyfarnwch 1 marc am bob archwiliad iechyd a nodir hyd at 
uchafswm o 3 marc. 

 Pwysau/BMI 
 Gofal y geg  
 Archwiliadau cyfanrwydd y croen  
 Archwiliadau clyw a golwg 
 Adolygiadau o feddyginiaeth ar y cyd â gweithiwr meddygol 

proffesiynol 
 Gofal personol – lefelau hylendid a glendid (e.e. ewinedd) 
 Cymeriant hylif, a lefelau wrin 
 Cymeriant bwyd  
 Ysgarthu / ymataliaeth 
 Newidiadau o ran symudedd 
 Cyngor a chymorth dietegol 
 Mynediad at wasanaethau podiatreg a deintyddol 
 Cymorth i weld meddyg teulu a chael meddyginiaeth 
 Cymorth iechyd meddwl arbenigol 
 Hybu iechyd a chymorth ail-alluogi 

 

3 marc 

8. 

(Uned 3, 13.5) 

 

Dyfarnwch 1 marc am bob pwynt hyd at uchafswm o 3 marc. 

 Gwell hyfforddiant a gwybodaeth am ddementia yn y lleoliad  
 Gwell mynediad at wybodaeth a chymorth i unigolion a'u 

teuluoedd/gofalwyr 
 Cefnogi canolbwyntio ar ddiagnosis cywir 
 Galluogi'r unigolyn i ddewis a rheoli ei gymorth, a sut mae'n 

teimlo bydd yn cael ei gefnogi orau  
 Addasu gofal a chymorth er mwyn cefnogi'r hyn sy'n bwysig i'r 

unigolyn 
 Canolbwyntio ar wasanaethau gwell  
 Trin unigolion fel pobl ac osgoi canolbwyntio ar y 

clefyd/salwch 
 Dangos dealltwriaeth bod unigolion yn profi dementia mewn 

ffyrdd gwahanol 
 Canolbwyntio ar yr hyn y gall unigolion ei wneud o hyd h.y. 

canolbwyntio ar eu cryfderau 
 Hyrwyddo a chefnogi cyfleoedd i gymryd rhan mewn 

amrywiaeth werthfawr o weithgareddau/profiadau ystyrlon 

3 marc 
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Cwestiwn 

(cyf man) 

Canllaw ateb Uchafswm 
marciau 

(galwedigaethol, domestig, personol, hamdden, addysgol a 
chymdeithasol)  

 Cefnogi gofal iechyd corfforol a meddyliol h.y. archwiliadau 
iechyd, deiet iach, mynediad at ofal iechyd sylfaenol/arbenigol 

 Cefnogi ymgysylltu â'r gymuned 

Dylai'r aseswr benderfynu drosto'i hun a yw am dderbyn unrhyw 
ymatebion dilys eraill sydd wedi'u darparu gan ymgeiswyr, nad 
ydyn nhw'n rhan o'r rhestr ar y cynllun marcio dangosol.  

9. 

(Uned 3, 13.10) 

Dyfarnwch 1 marc am bob ffynhonnell cymorth a nodir hyd at 
uchafswm o 3 marc. 
 Gwasanaethau asesu / gwasanaethau cymdeithasol  
 Cyfleusterau gofal dydd/hamdden cymunedol sy'n darparu 

gweithgareddau  
 Canolfannau gofal nyrsio preswyl sy'n darparu gofal hirdymor  
 Meddygfeydd i fonitro meddyginiaeth a chymorth 
 Gwasanaethau'r trydydd sector (e.e. nyrsys Admiral; Y 

Gymdeithas Alzheimer; Dementia UK; Rhwydwaith Eiriolwyr 
Dementia) sy'n rhoi cyngor a chymorth i deuluoedd 

 Nyrsys arbenigol dementia 
 Darpariaeth y GIG – gwybodaeth 
 Gwasanaeth cwnsela a chymorth emosiynol i'w deulu  

Dylai'r aseswr benderfynu drosto'i hun a yw am dderbyn unrhyw 
ymatebion dilys eraill sydd wedi'u darparu gan ymgeiswyr, nad 
ydyn nhw'n rhan o'r rhestr ar y cynllun marcio dangosol.  

3 marc 

 Cyfanswm uned 001: 10 marc, uned 003: 20 marc 30 marc  
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Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd 
(Oedolion) 
 

Pecyn i Aseswyr   

Asesiad mewnol (001/005) - Carla  
 
Mae'r pecyn hwn i aseswyr yn cynnwys: 

 cyfarwyddiadau a chanllawiau i'r aseswr 
 copi o'r pecyn i ymgeiswyr  
 y cynllun marcio  

 

Cyfarwyddiadau 
 
Asesiad crynodol yw hwn i asesu Unedau 001 a 005. Dylai ymgeiswyr ond rhoi cynnig ar yr 
asesiad hwn pan fyddan nhw wedi cwblhau'r holl unedau hyn.  
 
Canlyniad yr asesiad yw llwyddo/methu. Mae cyfanswm o 30 o farciau ar gael, marc 
llwyddo'r asesiad hwn yw 22.  
 
Mae'r asesiad yn cynnwys y canlynol: 

 senario sy'n cael ei rhyddhau ymlaen llaw y mae'n rhaid ei roi i'r ymgeisydd bythefnos 
cyn yr asesiad 

 set o gwestiynau/tasgau i'r ymgeisydd eu sefyll. Rhoddir 60 munud i'r ymgeisydd 
gwblhau'r cwestiynau/tasgau.  

 
Rhaid i'r asesiad:  
 gael ei farcio'n fewnol, gan staff sy'n meddu ar y cymwysterau priodol, gan ddefnyddio'r 

Cynlluniau Marcio a ddarperir. Gweler y fanyleb am fanylion o ran gofynion staff 
 bod yn destun trefniadau sicrhau ansawdd mewnol, gan staff sy'n meddu ar y 

cymwysterau priodol 
 bod yn destun trefniadau sicrhau ansawdd/dilysu allanol gan City & Guilds  
 cydymffurfio â'r Amodau Asesu isod. 
 
Noder, lle y derbyniwyd ymatebion dilys ychwanegol gan y marciwr ar gyfer unrhyw 
gwestiwn; dylid eu cofnodi a'u cadw i'w rhannu gyda'r unigolyn sy'n ymgymryd â'r broses 
sicrhau ansawdd allanol. Gwneir hyn er mwyn ategu trefniadau safoni ar draws canolfannau a 
bydd yn golygu y gellir ychwanegu ymatebion dilys ychwanegol at y cynlluniau marcio yn 
ddiweddarach. 
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Amodau asesu  
 
Rhaid cwblhau'r asesiad hwn o dan yr amodau canlynol:  

 Rhaid i'r amgylchedd lle mae'r asesiadau'n cael eu cwblhau fod yn amgylchedd 
rheoledig. Ni ddylid torri ar draws yr ymgeiswyr a/neu ddylanwadu arnyn nhw mewn 
unrhyw ffordd wrth iddyn nhw weithio ar y tasgau. Fodd bynnag, er nad yw'n ofynnol 
sicrhau goruchwyliaeth lawn neu barhaus; rhaid i'r ganolfan allu cadarnhau mai 
gwaith yr ymgeisydd ei hun yw'r gwaith.  

 Gall ymgeiswyr ddefnyddio adnoddau cyffredin a allai fod ar gael mewn sefyllfaoedd 
‘bywyd go iawn’, er enghraifft, cyfrifiaduron personol/gliniaduron, tabledi a 
geiriaduron (gan gynnwys geiriaduron dwyieithog). Ni chaniateir ffonau symudol na 
dyfeisiau trosglwyddo/derbyn eraill ac ni all ymgeiswyr ddefnyddio'r rhyngrwyd yn 
ystod yr asesiad.  

 Gall ymgeiswyr ddod â nodiadau a wnaed ganddyn nhw ar y senario a gafodd ei 
rhyddhau ymlaen llaw i'r asesiad. Caniateir uchafswm o ddwy ochr A4 o nodiadau. 
Rhaid rhoi gwybod am hyn i'r ymgeiswyr.  

 Gall ymgeiswyr adolygu ac ailddrafftio tystiolaeth yn annibynnol o fewn y rheolaethau 
amser ar gyfer yr asesiad. Ni ddylai aseswyr roi mewnbwn nac arweiniad i ddysgwyr 
yn ystod amser yr asesiad. Mae hyn yn cynnwys rhoi adborth ffurfiannol ar y 
dystiolaeth sy'n cael ei chyflwyno. 
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Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd 
(Oedolion) 
 

Asesiad mewnol (001/005) - Carla (Sampl)  

Pecyn yr Ymgeisydd 
 

Enw'r ymgeisydd: 

Rhif yr ymgeisydd: 

Enw'r ganolfan: 

Rhif y ganolfan: 

 
Cyfarwyddiadau i Ymgeiswyr  
  
Mae gennych chi 1 awr i gwblhau'r asesiad hwn.  
 
Mae'r cwestiynau yn yr asesiad hwn yn seiliedig ar y senario a gafodd ei rhyddhau ymlaen 
llaw, y byddwch wedi ei gael. Mae copi o'r senario yn y pecyn hwn.    
 
 Mae pob cwestiwn yn orfodol. 
 Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen drwy'r senario a'r cwestiynau yn ofalus cyn i chi 

ddechrau ateb y cwestiynau. 
 Efallai na fydd rhai senarios yn gyfarwydd, ond gall eich ymatebion fod yn seiliedig ar 

wybodaeth a dealltwriaeth a gafwyd o'ch dysgu a'ch profiad.  
 Gellir paratoi 2 ochr o nodiadau A4 a'u defnyddio yn yr asesiad.  
 Rhaid sicrhau mai eich gwaith chi eich hun yn llwyr yw'r holl waith a gyflwynir. Ni 

chaniateir i chi gael unrhyw help gyda'r ymatebion rydych yn eu hysgrifennu drwy gydol 
yr asesiad hwn. 

 Gwnewch yn siŵr eich bod yn llofnodi'r ffurflen datganiad sydd yn y pecyn hwn. 
 Os na fydd digon o ofod gennych, defnyddiwch bapur parhad, gan sicrhau eich bod wedi 

rhifo'r cwestiwn (cwestiynau) yn gywir. 
   

At ddefnydd yr Aseswr yn unig  
Cwestiwn Marc Uchaf Marc a Ddyfarnwyd  

1. 3  
2. 3  
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3. 3  
4. 3  
5. 2  
6. 2  
7. 2  
8a.  3  
b.  3  
9. 3  

10. 3  
Cyfanswm 30  

 
Sylwadau'r Aseswr:  
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Carla 
Mae The Willows yn gartref gofal preswyl i oedolion yn Ne Cymru. Mae ganddo enw da am 
ddarparu amgylchedd cynnes a chyfeillgar, a thrin pobl ag urddas a pharch.  Fodd bynnag, 
nododd arolygiad diweddar gan Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) fod angen i'r cartref wella.  
Un maes i'w wella oedd safon y staffio, a nododd yr arolygydd nad oedd gan The Willows 
ddigon o staff cymwys a phrofiadol, oedd â'r cymwysterau addas.  Mae angen i'r cartref 
wella'r ffordd mae'n cefnogi, yn hyfforddi ac yn goruchwylio gweithwyr newydd.  

Fel rhan o'r cynlluniau gwella mae'r rheolwr cofrestredig wedi newid ei phrosesau er mwyn 
dilyn Fframwaith Sefydlu Iechyd a Gofal Cymdeithasol newydd Cymru Gyfan, ac mae wedi 
cyflwyno system fentora a chysgodi i weithwyr newydd yn ddiweddar.  

Mae Carla yn aelod newydd o staff yn The Willows. Mae wedi bod yno ers bron i dri mis ac 
mae'n gweithio ei ffordd drwy'r fframwaith sefydlu.  Ychydig o brofiad sydd gan Carla mewn 
iechyd a gofal cymdeithasol. Cyn y swydd hon roedd yn gweithio mewn canolfan alwadau.  

Fel rhan o'i chyfarfodydd goruchwylio ac adolygu rheolaidd, gofynnir i Carla fyfyrio ar ei 
hymarfer ac unrhyw feysydd nad yw'n siŵr ohonyn nhw neu lle y gall fod angen hyfforddiant 
ychwanegol arni. 

Mae'r rheolwr cofrestredig wedi gofyn i George fentora Carla am ei chwe mis cyntaf. Mae 
George yn weithiwr gofal a chymorth profiadol, ac mae'n uchel ei barch yn y tîm. Ym marn y 
rheolwr byddai hyn yn gyfle da iddo o ran ei ddatblygiad proffesiynol parhaus (DPP). 

Mae Carla yn mwynhau ei rôl newydd – mae'n dod i adnabod y bobl sy'n byw yn The Willows 
yn dda. Mae wedi bod yn dysgu dulliau cyfathrebu gwahanol ac yn eu defnyddio i gynnig 
dewisiadau fel bwydlenni gan ddefnyddio sbardunau ysgrifenedig, gweledol a llafar er mwyn 
helpu unigolion i ddewis yr hyn maent am ei fwyta. 

Mae Carla wedi arsylwi George yn helpu Tudor, un o'r bobl sy'n byw yn The Willows, i 
ddefnyddio gliniadur y cartref er mwyn cadw mewn cysylltiad â'i wyres gan ddefnyddio'r 
cyfryngau cymdeithasol. Mae gan Tudor nam ar ei glyw a gall Carla weld bod hyn yn ffordd 
dda iddo gyfathrebu â'i deulu. Wrth gefnogi George, mae Carla yn siarad â Tudor am hyn, ac 
mae'n gofyn iddi am ei manylion cyswllt ar y cyfryngau cymdeithasol fel y gall ei 
hychwanegu fel ffrind. Mae Carla yn meddwl y bydd hyn yn ei helpu i feithrin perthynas dda 
â Tudor – mae'n gwybod mai gofal a chymorth seiliedig ar berthynas yw un o werthoedd y 
cartref, felly mae'n cytuno ac yn rhoi ei manylion i Tudor.  

Mae Carla yn cael cyfarfod goruchwylio gyda'i rheolwr ac yn codi rhai pryderon: 

 Mae wedi arsylwi Marco, gweithiwr gofal a chymorth arall, yn helpu unigolyn wedi 
iddo gwympo o'i gadair wrth geisio codi. Gwnaeth Marco ei helpu i godi o'r llawr yn 
gyflym ond ni wnaeth edrych i weld a oedd wedi'i anafu. Mae Marco yn aelod 
poblogaidd o staff ac mae pobl yn ei hoffi am ei fod yn ddigrif – gwnaeth jôc am yr 
unigolyn yn cwympo a gwnaeth rhai o'r bobl eraill ac ymwelydd chwerthin. Ni wnaeth 
Marco gofnodi'r digwyddiad a phan gafodd ei holi am hyn gan Carla, dywedodd mai 
achos untro ydoedd ac nad oedd yr unigolyn fel arfer yn cwympo. 

 Roedd Carla yn cysgodi Marco un prynhawn.  Rhoddodd sawl tasg iddi nad oedd yn 
hoffi eu gwneud. Cymerodd sawl egwyl hir a gadael i Carla barhau i wneud y tasgau 
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ei hun. Nid oedd Carla yn siŵr a oedd wedi cwblhau'r rhain yn gywir felly aeth i ofyn 
i'r rheolwr cofrestredig. Roedd hefyd angen iddi helpu unigolyn i symud o'i wely i 
gadair gan ddefnyddio teclyn codi, ond ni allai ddod o hyd i Marco felly gofynnodd i 
George ei helpu. 

Yn ystod cyfarfod goruchwylio Carla mae'r rheolwr cofrestredig yn dweud ei bod yn fodlon 
ar gynnydd Carla a'i bod wedi cael adborth da gan bobl sy'n byw yn y cartref a gweithwyr 
eraill. Mae ei rheolwr yn gofyn i Carla fyfyrio ar ei phrofiadau.  Mae Carla yn codi ei 
phryderon am Marco ac mae'r rheolwr yn ei chanmol am ofyn am help. Mae'r rheolwr yn 
siarad am y Cod Ymarfer Proffesiynol a sut mae'n nodi'r ffordd mae disgwyl i weithwyr 
ymarfer. Maen nhw'n edrych arno gyda'i gilydd gan nodi pa safon nad yw wedi'i chyrraedd. 
Mae'r rheolwr yn dweud wrth Carla y bydd yn siarad â Marco am ei phryderon. Mae ei 
rheolwr yn cydnabod mai ceisio helpu rhywun roedd Carla yn ei wneud pan rannodd ei 
manylion cyswllt ar y cyfryngau cymdeithasol, ond mae'n nodi nad yw hyn yn arfer da. Bydd 
yn esbonio wrth yr unigolyn fod hyn yn mynd yn erbyn polisïau'r cartref.   

Mae'r rheolwr cofrestredig yn gofyn am gael cyfarfod â Marco er mwyn siarad am y 
digwyddiad lle gwnaeth unigolyn gwympo, a'r ffaith iddo adael Carla ar ei phen ei hun pan 
ddylai fod wedi bod yn ei gysgodi.  Mae'n gofyn iddo ystyried y ffordd nad yw'r ddau beth 
hyn yn cyrraedd safonau'r Cod Ymarfer Proffesiynol efallai.  Mae'n dweud wrtho pa mor 
bwysig yw hi iddo ddeall ei rôl a'i gyfrifoldebau, ei ddyletswydd gofal ac atebolrwydd, 
dyletswydd gonestrwydd a'r angen i gadw pobl yn ddiogel. 
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Carla 
 
Set cwestiynau A  
 
1. Disgrifiwch dair ffordd mae Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) yn cefnogi Ymarfer 
Proffesiynol mewn lleoliadau fel Cartref Gofal The Willows.    [3 marc] 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2. Gwnaeth Carla rannu ei manylion cyswllt ar y cyfryngau cymdeithasol ag unigolyn yn y 
cartref gofal.  
 
Amlinellwch dri rheswm pam bod hyn yn cael ei ystyried yn ymarfer proffesiynol gwael.  

[3 marc] 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. Mae George yn defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol i helpu unigolyn â nam ar ei glyw.  
 
Amlinellwch dri dull arall o gyfathrebu gallai Carla neu George eu defnyddio i helpu 
unigolion eraill â nam ar eu clyw.  

[3 marc] 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
4. Mae Carla yn cael cyfarfodydd goruchwylio rheolaidd ac mae gofyn iddi fyfyrio ar ei 
hymarfer.    
 
Rhowch dri rheswm pam bod goruchwyliaeth ac ymarfer myfyriol yn bwysig i gefnogi llesiant 
unigolion. 

[3 marc] 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. Ni wnaeth Marco gofnodi a rhoi gwybod i rywun bod unigolyn wedi cwympo.   
 
Amlinellwch ddau reswm pam gallai hyn yn cael ei ystyried yn gyfathrebu aneffeithiol. 

[2 marc] 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
6. Nid yw Marco yn bod yn broffesiynol pan mae'n gwneud jôc am yr unigolyn yn cwympo. 
 
Disgrifiwch ddau reswm pam nad yw ymddygiad Marco yn cael ei ystyried yn unol ag 
egwyddorion a gwerthoedd Cartref Gofal The Willows.  

[2 marc] 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
7. Mae'r rheolwr cofrestredig yn atgoffa Marco am ei atebolrwydd. 
 
Beth yw ystyr y term atebolrwydd?       

[2 marc] 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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8. Mae'r rheolwr cofrestredig wedi gofyn i Carla a Marco fyfyrio ar eu hymarfer.  
 

a. Rhestrwch dri dull y gallai Carla a Marco eu defnyddio i'w helpu i fyfyrio ar eu 
hymarfer eu hunain.  

[3 marc] 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
b. Amlinellwch dri rheswm pam mae'n bwysig i bob aelod o staff yn y cartref gofal 
fyfyrio.  

[3 marc] 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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9.  Rhowch dri rheswm pam ei bod yn bwysig i'r rheolwr cofrestredig roi adborth i Marco ar 
ei ymarfer.  

[3 marc] 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
10. Disgrifiwch dri maes lle mae ymarfer Marco wedi torriCodau Ymddygiad ac Ymarfer 
Proffesiynol.  
           [3 marc] 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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Cynllun Marcio – Set Cwestiynau A Carla 

 
  

Uned 001:  Egwyddorion a gwerthoedd iechyd a gofal 
cymdeithasol (Oedolion)  
Uned 005: Ymarfer Proffesiynol fel gweithiwr iechyd a gofal 
cymdeithasol (Oedolion) 

 

 
Cwestiwn 
(cyf man) 

Canllaw ateb Uchafswm 
marciau 

1.  
 
(Uned 5, 
6.5) 
 

Dyfarnwch 1 marc am bob pwynt a ddisgrifir yn fras hyd at 
uchafswm o 3 marc. 

 Hybu ymarfer proffesiynol/arfer gorau  
 Sicrhau bod gweithwyr yn parhau i feithrin eu 

gwybodaeth/ bod gwybodaeth yn gyfredol  
 Sicrhau bod gweithwyr yn parhau i wella eu sgiliau 

ymarferol/ cyfrededd sgiliau ymarferol 
 Cefnogi ymarfer myfyriol  
 Cefnogi dysgu a datblygu drwy gydol gyrfa/ helpu i 

feithrin gwybodaeth newydd/dysgu sgiliau newydd 
 Cyrraedd safonau gofynnol/bodloni gofynion y 

rheoleiddiwr 
 Helpu i gamu ymlaen mewn gyrfa 
 Magu hyder/ cymhwysedd yn y gweithle 
 Helpu i fodloni anghenion unigolion 

 
Dylai'r aseswr benderfynu drosto'i hun a yw am dderbyn 
unrhyw ymatebion dilys eraill sydd wedi'u darparu gan 
ymgeiswyr, nad ydyn nhw'n rhan o'r rhestr ar y cynllun marcio 
dangosol.  

3 marc 

2. 
 
(Uned 5, 
2.5) 

Dyfarnwch 1 marc am bob rheswm hyd at uchafswm o 3 farc. 
 Amhroffesiynol/croesi ffiniau proffesiynol 
 Rhoi ei hun mewn perygl – rhannu manylion personol  
 Rhoi'r unigolyn mewn perygl – rhannu manylion 

personol 
 Ddim yn bodloni Codau Ymarfer Proffesiynol 
 Creu argraff wael o'r lleoliad i deuluoedd ac ymwelwyr/ 

niweidio enw da'r lleoliad efallai  
 Ddim yn bodloni/adlewyrchu ethos y sefydliad/ felly 

gallai arwain at gamau disgyblu 
 

Dylai'r aseswr benderfynu drosto'i hun a yw am dderbyn 
unrhyw ymatebion dilys eraill sydd wedi'u darparu gan 
ymgeiswyr, nad ydyn nhw'n rhan o'r rhestr ar y cynllun marcio 
dangosol.  

3 marc 
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Cwestiwn 
(cyf man) 

Canllaw ateb Uchafswm 
marciau 

3. 
 
(Uned 1, 
7.5) 

Dyfarnwch 1 marc am bob dull a amlinellir hyd at uchafswm 
o 3 marc. 

 Cymhorthion gweledol/lluniau 
 Defnyddio BSL/iaith arwyddion  
 Defnyddio byrddau gwyn/ ei ysgrifennu i lawr 
 Lleihau sŵn cefndir  
 Gwneud defnydd da o gyswllt llygad/ sicrhau bod yr 

unigolyn yn edrych arnoch 
 Cymorth clyw/technoleg arall 
 Sicrhau nad oes golau y tu ôl i chi 
 Siarad yn glir ac yn araf 
 Osgoi jargon 

 
Dylai'r aseswr benderfynu drosto'i hun a yw am dderbyn 
unrhyw ymatebion dilys eraill sydd wedi'u darparu gan 
ymgeiswyr, nad ydyn nhw'n rhan o'r rhestr ar y cynllun marcio 
dangosol.  

3 marc 

4.  
 
(Uned 5, 
6.13) 
 

Dyfarnwch 1 marc am bob rheswm hyd at uchafswm o 3 farc. 
 Myfyrio ar yr hyn aeth yn dda/ beth allai fod wedi'i 

wneud yn well 
 Sicrhau bod unigolion yn cael cefnogaeth barhaus  
 Gwella ansawdd y gofal i unigolion/gwella sgiliau a 

gwybodaeth y tîm gofal  
 Atal risg neu niwed i unigolion 
 Cynnal/ gwella enw da'r gwasanaeth  
 Helpu gweithwyr i ddeall beth maen nhw'n ei wneud yn 

dda a'r meysydd i'w gwella  
 

Dylai'r aseswr benderfynu drosto'i hun a yw am dderbyn 
unrhyw ymatebion dilys eraill sydd wedi'u darparu gan 
ymgeiswyr, nad ydyn nhw'n rhan o'r rhestr ar y cynllun marcio 
dangosol.  

3 marc 

5. 
 
(Uned 1, 
7.1) 
 

Dyfarnwch 1 marc am bob rheswm hyd at uchafswm o 2 farc.  
 Risg na nodwyd anaf 
 Ni fydd staff eraill yn gallu sicrhau parhad gofal  
 Diffyg llwybr archwilio os yw anafiadau/cleisiau yn cael 

eu darganfod yn ddiweddarach 
 Diffyg llwybr archwilio i gefnogi triniaeth neu dderbyn 

unigolyn i'r ysbyty  
 Cyfrifoldeb y gweithiwr yw cofnodi hyn/mae'n 

ddyletswydd gofal 
 Gall fod ffactorau eraill a arweiniodd at y gwymp 

 
Dylai'r aseswr benderfynu drosto'i hun a yw am dderbyn 
unrhyw ymatebion dilys eraill sydd wedi'u darparu gan 

2 farc 
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Cwestiwn 
(cyf man) 

Canllaw ateb Uchafswm 
marciau 

ymgeiswyr, nad ydyn nhw'n rhan o'r rhestr ar y cynllun marcio 
dangosol.  

6. 
 
(Uned 1, 
3.5) 

Dyfarnwch 1 marc am bob rheswm a ddisgrifir hyd at 
uchafswm o 2 farc. 

 Nid yw Marco yn dangos pryder am lesiant yr unigolyn.  
 Mae Marco yn dangos diffyg parch tuag at yr unigolyn 

ac nid yw'n sicrhau ei urddas 
 Gallai Marco fod wedi gwneud i'r unigolyn deimlo 

cywilydd 
 Efallai na fydd gan yr unigolyn nac eraill hyder yn ei allu 

proffesiynol, ac efallai na fyddant yn ymddiried ynddo 
 Gall wneud i'r unigolyn/eraill gwestiynu gallu'r cartref 

gofal preswyl i ddarparu gofal a chymorth  
 

Dylai'r aseswr benderfynu drosto'i hun a yw am dderbyn 
unrhyw ymatebion dilys eraill sydd wedi'u darparu gan 
ymgeiswyr, nad ydyn nhw'n rhan o'r rhestr ar y cynllun marcio 
dangosol.  

2 farc.  

7. 
 
(Uned 5, 
1.10) 

Dyfarnwch 1 marc am amlinelliad sylfaenol o'r diffiniad gan 
gynnwys un o'r pwyntiau isod. 
Dyfarnwch 2 farc am ddiffiniad manylach  gan gynnwys un 
neu ddau o'r pwyntiau isod a all fod yn gysylltiedig â chyd-
destun yr astudiaeth achos.  
 
Gallai'r atebion gynnwys:  

 Bod yn gyfrifol am eich gweithredoedd eich hun 
 Rhoi buddiannau unigolion yn gyntaf 
 Gweithio yn unol â'ch gallu/sgiliau eich hun 
 Hybu hawliau a buddiannau unigolion 
 Dilyn polisïau a gweithdrefnau sy'n berthnasol i'ch rôl 

eich hun 
 

Dylai'r aseswr benderfynu drosto'i hun a yw am dderbyn 
unrhyw ymatebion dilys eraill sydd wedi'u darparu gan 
ymgeiswyr, nad ydyn nhw'n rhan o'r rhestr ar y cynllun marcio 
dangosol.  

2 farc 

8. (a) 
 
(Uned 5, 
1.11) 

Dyfarnwch 1 marc am bob dull hyd at uchafswm o 3 marc.  
 Adolygwch ac ystyriwch eich gweithredoedd eich hun 

a'u heffaith ar eraill  
 Gofyn am adborth gan gydweithwyr/rheolwr/unigolion 
 Cwblhau cwestiynau yn y gwerslyfrau sefydlu  
 Gofyn cwestiynau agored am eu hymarfer   
 Trafodaethau mewn cyfarfodydd goruchwylio/adolygu  
 Cyfarfodydd tîm 
 Mae'n ddyletswydd gofal/dyletswydd gonestrwydd 

3 marc 
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Cwestiwn 
(cyf man) 

Canllaw ateb Uchafswm 
marciau 

 Myfyrio yn dilyn hyfforddiant  
 

Dylai'r aseswr benderfynu drosto'i hun a yw am dderbyn 
unrhyw ymatebion dilys eraill sydd wedi'u darparu gan 
ymgeiswyr, nad ydyn nhw'n rhan o'r rhestr ar y cynllun marcio 
dangosol.  

8. (b) 
 
(Uned 5, 
1.11) 

Dyfarnwch 1 marc am bob rheswm hyd at uchafswm o 3 farc.  
 Nodi'r hyn a ddysgwyd  
 Nodi meysydd datblygu  
 Nodi arfer da  
 Nodi meysydd hunanwelliant  
 Newid ffyrdd o weithio neu ddod o hyd i ffyrdd gwell 

 
Dylai'r aseswr benderfynu drosto'i hun a yw am dderbyn 
unrhyw ymatebion dilys eraill sydd wedi'u darparu gan 
ymgeiswyr, nad ydyn nhw'n rhan o'r rhestr ar y cynllun marcio 
dangosol.  

3 marc 
 

9. 
 
(Uned 5, 
6.8) 

Dyfarnwch 1 marc am bob rheswm hyd at uchafswm o 3 farc. 
 Gallai ei weithredoedd gael eu hystyried yn 

gamddefnydd o bŵer 
 Mae angen iddo wella ei ymarfer yn unol â chodau 

ymddygiad 
 Mae angen iddo wella ei ymarfer yn unol â 

deddfwriaeth allweddol 
 Ei atal rhag trosglwyddo ymarfer nad yw'n adlewyrchu 

gwerthoedd y sefydliad/sector 
 Osgoi ymarfer peryglus/ cefnogi diogelu  

 
Dylai'r aseswr benderfynu drosto'i hun a yw am dderbyn 
unrhyw ymatebion dilys eraill sydd wedi'u darparu gan 
ymgeiswyr, nad ydyn nhw'n rhan o'r rhestr ar y cynllun marcio 
dangosol.  

3 marc 

10. 
 
(Uned 1, 
1.4) 

Dyfarnwch 1 marc am bob maes hyd at uchafswm o 3 marc.  
 Ni wnaeth Marco hybu urddas na phreifatrwydd yr 

unigolyn  
 Ni wnaeth gweithredoedd Marco hybu cydraddoldeb  
 Ni wnaeth ymarfer Marco ei ddangos yn gweithio 

mewn partneriaeth â chydweithwyr a gweithwyr 
proffesiynol er mwyn hybu llesiant, llais a rheolaeth  

 Ni wnaeth ymarfer Marco ddangos sut mae'n gweithio 
gyda'r unigolion na'r gofalwyr er mwyn cadw eu hunain 
yn ddiogel  

 Nid yw Marco wedi gallu cydnabod y pŵer a ddaw o 
weithio gydag unigolion na'i ddefnyddio mewn ffordd 
sensitif  

3 marc 
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Cwestiwn 
(cyf man) 

Canllaw ateb Uchafswm 
marciau 

 Ni wnaeth Marco ddefnyddio systemau na 
gweithdrefnau cytûn i rannu gwybodaeth yn briodol â 
chydweithwyr mewn modd amserol 

 Ni wnaeth Marco gofnodi a rhoi gwybod am 
ddigwyddiad fel y dylai fod wedi'i wneud  

 Nid yw Marco wedi cyflawni ei gyfrifoldeb i osgoi cam-
drin, esgeuluso, niweidio neu gam-fanteisio yn 
uniongyrchol neu'n anuniongyrchol 

 Ni wnaeth ymarfer Marco ddangos dull agored a 
chydweithredol o weithio gyda chydweithwyr  
 

Dylai'r aseswr benderfynu drosto'i hun a yw am dderbyn 
unrhyw ymatebion dilys eraill sydd wedi'u darparu gan 
ymgeiswyr, nad ydyn nhw'n rhan o'r rhestr ar y cynllun marcio 
dangosol.  

 Cyfanswm uned 001: 10 marc, uned 005: 20 marc 
 

30 marc  
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Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd 
(Oedolion) 
 

Pecyn i Aseswyr   

Asesiad mewnol (001/006) - Megan  
 
Mae'r pecyn hwn i aseswyr yn cynnwys: 

 cyfarwyddiadau a chanllawiau i'r aseswr 
 copi o'r pecyn i ymgeiswyr  
 y cynllun marcio  

 

Cyfarwyddiadau 
 
Asesiad crynodol yw hwn i asesu Unedau 001 a 006. Dylai ymgeiswyr ond rhoi cynnig ar yr 
asesiad hwn pan fyddan nhw wedi cwblhau'r holl unedau hyn.  
 
Canlyniad yr asesiad yw llwyddo/methu. Mae cyfanswm o 30 o farciau ar gael, marc 
llwyddo'r asesiad hwn yw 22.  
 
Mae'r asesiad yn cynnwys y canlynol: 

 senario sy'n cael ei rhyddhau ymlaen llaw y mae'n rhaid ei roi i'r ymgeisydd bythefnos 
cyn yr asesiad 

 set o gwestiynau/tasgau i'r ymgeisydd eu sefyll. Rhoddir 60 munud i'r ymgeisydd 
gwblhau'r cwestiynau/tasgau.  

 
Rhaid i'r asesiad:  
 gael ei farcio'n fewnol, gan staff sy'n meddu ar y cymwysterau priodol, gan ddefnyddio'r 

Cynlluniau Marcio a ddarperir. Gweler y fanyleb am fanylion o ran gofynion staff 
 bod yn destun trefniadau sicrhau ansawdd mewnol, gan staff sy'n meddu ar y 

cymwysterau priodol 
 bod yn destun trefniadau sicrhau ansawdd/dilysu allanol gan City & Guilds  
 cydymffurfio â'r Amodau Asesu isod. 
 
Noder, lle y derbyniwyd ymatebion dilys ychwanegol gan y marciwr ar gyfer unrhyw 
gwestiwn; dylid eu cofnodi a'u cadw i'w rhannu gyda'r unigolyn sy'n ymgymryd â'r broses 
sicrhau ansawdd allanol. Gwneir hyn er mwyn ategu trefniadau safoni ar draws canolfannau a 
bydd yn golygu y gellir ychwanegu ymatebion dilys ychwanegol at y cynlluniau marcio yn 
ddiweddarach. 
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Amodau asesu  
 
Rhaid cwblhau'r asesiad hwn o dan yr amodau canlynol:  

 Rhaid i'r amgylchedd lle mae'r asesiadau'n cael eu cwblhau fod yn amgylchedd 
rheoledig. Ni ddylid torri ar draws yr ymgeiswyr a/neu ddylanwadu arnyn nhw mewn 
unrhyw ffordd wrth iddyn nhw weithio ar y tasgau. Fodd bynnag, er nad yw'n ofynnol 
sicrhau goruchwyliaeth lawn neu barhaus; rhaid i'r ganolfan allu cadarnhau mai 
gwaith yr ymgeisydd ei hun yw'r gwaith.  

 Gall ymgeiswyr ddefnyddio adnoddau cyffredin a allai fod ar gael mewn sefyllfaoedd 
‘bywyd go iawn’, er enghraifft, cyfrifiaduron personol/gliniaduron, tabledi a 
geiriaduron (gan gynnwys geiriaduron dwyieithog). Ni chaniateir ffonau symudol na 
dyfeisiau trosglwyddo/derbyn eraill ac ni all ymgeiswyr ddefnyddio'r rhyngrwyd yn 
ystod yr asesiad.  

 Gall ymgeiswyr ddod â nodiadau a wnaed ganddyn nhw ar y senario a gafodd ei 
rhyddhau ymlaen llaw i'r asesiad. Caniateir uchafswm o ddwy ochr A4 o nodiadau. 
Rhaid rhoi gwybod am hyn i'r ymgeiswyr.  

 Gall ymgeiswyr adolygu ac ailddrafftio tystiolaeth yn annibynnol o fewn y rheolaethau 
amser ar gyfer yr asesiad. Ni ddylai aseswyr roi mewnbwn nac arweiniad i ddysgwyr 
yn ystod amser yr asesiad. Mae hyn yn cynnwys rhoi adborth ffurfiannol ar y 
dystiolaeth sy'n cael ei chyflwyno. 
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Cymhwyster Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol:  
Craidd (Oedolion) 
 

Asesiad mewnol (001/006) – Megan (Sampl)  

Pecyn yr Ymgeisydd 
 

Enw'r ymgeisydd: 

Rhif yr ymgeisydd: 

Enw'r ganolfan: 

Rhif y ganolfan: 

 
Cyfarwyddiadau i Ymgeiswyr  
  
Mae gennych chi 1 awr i gwblhau'r asesiad hwn.  
 
Mae'r cwestiynau yn yr asesiad hwn yn seiliedig ar y senario a gafodd ei rhyddhau ymlaen 
llaw, y byddwch wedi ei gael. Mae copi o'r senario yn y pecyn hwn.    
 
 Mae pob cwestiwn yn orfodol. 
 Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen drwy'r senario a'r cwestiynau yn ofalus cyn i chi 

ddechrau ateb y cwestiynau. 
 Efallai na fydd rhai senarios yn gyfarwydd, ond gall eich ymatebion fod yn seiliedig ar 

wybodaeth a dealltwriaeth a gafwyd o'ch dysgu a'ch profiad.  
 Gellir paratoi 2 ochr o nodiadau A4 a'u defnyddio yn yr asesiad.  
 Rhaid sicrhau mai eich gwaith chi eich hun yn llwyr yw'r holl waith a gyflwynir. Ni 

chaniateir i chi gael unrhyw help gyda'r ymatebion rydych yn eu hysgrifennu drwy gydol 
yr asesiad hwn. 

 Gwnewch yn siŵr eich bod yn llofnodi'r ffurflen datganiad sydd yn y pecyn hwn.   
 Os na fydd digon o ofod gennych, defnyddiwch bapur parhad, gan sicrhau eich bod wedi 

rhifo'r cwestiwn (cwestiynau) yn gywir. 
 

At ddefnydd yr Aseswr yn unig  
Cwestiwn Marc Uchaf Marc a Ddyfarnwyd  

1a. 2  
1b. 2  
2. 3  
3. 3  
4. 2  
5. 3  
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6. 3  
7. 2  
8. 4  
9. 3  

10. 3  
Cyfanswm 30  

 
Sylwadau'r Aseswr:  
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Megan 
 

Mae Megan yn 89 oed ac yn gyn-athrawes. Mae wedi byw yng nghartref y teulu ers dros 60 
mlynedd gyda'i gŵr Jon ond bu farw 5 mis yn ôl. Roedd Jon yn arfer helpu Megan gydag 
unrhyw beth roedd ei angen, fel rheoli eu harian a siopa. Mae Megan yn awyddus iawn i 
barhau i fyw gartref ac mae nawr yn cael ei chynorthwyo gan ei merch, Julia, sy'n byw'n lleol, 
a'i chymdogion. Mae Megan wedi bod yn anghofus ers sawl blwyddyn ond nid yw wedi cael 
unrhyw ddiagnosis ffurfiol o ddementia.  Hyd yn hyn nid yw Megan wedi cael unrhyw 
gymorth gan unrhyw wasanaethau gofal lleol am fod Jon yn arfer darparu unrhyw gymorth 
roedd ei angen. 

Yn ddiweddar, mae Megan wedi mynd yn fwyfwy eiddil, ac mae'n fyr ei hanadl pan fydd yn 
cerdded unrhyw bellter. Mae Julia wedi sylwi na all gerdded i'r siopau lleol mwyach. Mae 
Megan yn defnyddio lifft grisiau Jon i fynd i fyny ac i lawr y grisiau ac mae'n cysgu cryn dipyn 
yn ystod y dydd.  

Mae Julia wedi bod yn aros gyda'i Mam dros nos ddwywaith yr wythnos, ond mae'n rhaid 
iddi weithio yn ystod y dydd. Mae wedi sylwi bod Megan yn cynhyrfu, yn crïo ac yn drysu yn 
enwedig min nos a gyda'r nos.  Mae Megan yn deffro bob ychydig oriau gan feddwl a yw'n 
amser codi. Mae Julia wedi sylwi nad yw'n newid ei dillad ac mae hi'n anghofio ymolchi 
weithiau. 

Mae Julia yn pryderu bod Megan yn cynhyrfu pan mae'n cofio bod Jon wedi marw, ond ei 
bod ar adegau eraill fel petai ddim yn sylweddoli hynny. Yn ddiweddar mae Julia wedi 
dechrau teimlo straen wrth ddarparu cymorth ac mae wedi gofyn i'r meddyg teulu atgyfeirio 
ei mam at y gwasanaethau cymdeithasol lleol er mwyn asesu ei hanghenion. 

Fis diwethaf ymwelodd rhywun â'r tŷ, ac roedd ar ddeall mai rhywun o'r banc ydoedd. 
Gwnaeth ei darbwyllo i roi ei cherdyn banc a'i rhif pin iddo. Pan soniodd Megan am hyn wrth 
Julia ffoniodd y banc a'r heddlu ar unwaith. Pan ofynnwyd cwestiynau iddi am y digwyddiad, 
ni allai Megan gofio'n iawn enw'r ymwelydd nac unrhyw fanylion am y rheswm dros yr 
ymweliad, a gwnaeth gynhyrfu. O ganlyniad, daeth Julia i boeni'n arw am sut i gefnogi ei 
mam a'i chadw'n ddiogel gartref.  

Ar ôl asesu ei hanghenion, mae gweithwyr gofal a chymorth nawr yn ymweld â hi ddwywaith 
y dydd er mwyn darparu cymorth gyda gofal personol a phrydau bwyd. Mae Julia yn parhau i 
aros dros nos ddwywaith yr wythnos ond mae'n gadael ben bore.  Mae Megan yn dweud 
nad yw'n hoffi gweld pobl ddieithr yn dod i'r tŷ, ac y gall ymdopi ar ei phen ei hun.  

Mae'r tîm gofal lleol hefyd wedi ei hatgyfeirio at wasanaethau cymunedol eraill sy'n darparu 
gweithgareddau a gwasanaethau yn y cartref. Maen nhw'n creu y byddai'r gwasanaethau hyn 
yn cefnogi Megan, yn ei galluogi i gwrdd â phobl eraill yn y gymuned leol ac yn rhoi 
rhywbeth iddi edrych ymlaen ato bob wythnos.  Mae cymdoges agos wedi cynnig mynd 
gyda Megan i glwb cinio lleol, ac mae Julia wedi trefnu i gyfaill ei helpu i ddefnyddio 
gwasanaeth llyfrgell sain. 

Heddiw, mae aelod o'r tîm gofal wedi ymweld â Megan ac wedi darganfod nad yw wedi 
bwyta'r pryd a roddwyd iddi'n flaenorol. Nid oedd yn sylweddoli nad oedd wedi'i fwyta ac 
mae'n amlwg nad yw wedi cymryd ei meddyginiaeth. Mae Megan yn gwisgo ei chôt ac yn 
dweud ei bod hi'n oer iawn. Hefyd, mae cymdoges Megan yn dweud ei bod wedi dod o hyd i 
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Megan y tu allan i'w thŷ ddoe wedi drysu a chynhyrfu, gan ddweud nad oedd yn gwybod sut 
i fynd yn ôl i mewn i'r tŷ. 

Mae'r gweithiwr gofal a chymorth yn cysylltu â'r rheolwr i rannu ei phryderon. Mae hefyd yn 
poeni nad yw cynllun personol Megan yn adlewyrchu'r lefel o gymorth sydd ei hangen arni. 
Mae Julia yn poeni am ei mam yn gadael y tŷ ac yn drysu ac yn mynd ar goll, yn enwedig ar 
ôl y digwyddiad gyda'r cerdyn banc, a theimla ei bod hi'n agored i niwed. Mae Julia wedi 
gofyn i'r gweithiwr gofal a chymorth sicrhau bod ei mam yn cael ei chloi i mewn pan fydd yn 
gadael y tŷ.  
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Megan 
 
Set cwestiynau A  
 

 

1. a) Nodwch ddau rwystr cyfathrebu posibl rhwng Megan ac aelodau'r tîm gofal. 
          [2 marc] 
 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 
b) Disgrifiwch ddwy ffordd o oresgyn un o'r rhwystrau sy'n cael eu nodi yn (1a).   

[2 farc] 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2. Disgrifiwch dair ffordd y gallai marwolaeth ddiweddar ei gŵr fod wedi effeithio ar lesiant 
meddwl Megan.         [3 marc] 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. Disgrifiwch dair ffordd y gall darparu gofal person ganolog helpu Megan.  
           [3 marc] 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Disgrifiwch ddwy ffordd mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 
yn anelu at helpu i amddiffyn pobl fel Megan a allai wynebu mwy o risg o niwed a cham-
drin. 

[2 marc] 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. Disgrifiwch dri ffactor sydd angen eu hystyried gan weithwyr gofal a chymorth wrth godi 
pryderon am Megan gyda'r rheolwr tîm.      [3 marc] 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Roedd Julia yn poeni na allai Megan gofio pam y gwnaeth roi ei manylion banc i 
ymwelydd.  

Amlinellwch dair ffordd byddai modd helpu Megan i fod yn ymwybodol o sut i aros yn 
ddiogel yn ei chartref.         [3 marc] 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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7. Disgrifiwch ddwy ffordd y gall aelodau o'r tîm gofal a chymorth amddiffyn eu hunain rhag 
cael eu cyhuddo o gam-drin unigolion sydd yn eu gofal efallai.   [2 farc] 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8.  Esboniwch fanteision posibl eiriolwr annibynnol i Megan.   
[4 marc] 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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9. Disgrifiwch dri ffactor sy'n cyfrannu at y risg gynyddol o niwed neu gam-drin mae Megan 
yn eu hwynebu.  

[3 marc] 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

10.  

Disgrifiwch dri mater sy'n codi os oes gofyn i weithiwr gofal a chymorth weithio y tu allan i 
gynllun personol unigolyn.        [3 marc] 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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Cynllun Marcio – Set Cwestiynau A Megan 

 

  
Uned 001: Egwyddorion a gwerthoedd iechyd a gofal 
cymdeithasol (Oedolion) Uned 006: Diogelu unigolion 

 

 

Cwestiwn 

(cyf man) 

Canllaw ateb Uchafswm 
marciau 

1a 

(Uned 1, 7.5) 

Dyfarnwch 1 marc am bob ffordd a nodir hyd at uchafswm o 2 
farc.  

 Colli'r cof/dryswch  
 Ofn pobl ddieithr  
 Gwrthod gofal a chymorth 
 Cynnwrf Megan  

Dylai'r aseswr benderfynu drosto'i hun a yw am dderbyn unrhyw 
ymatebion dilys eraill sydd wedi'u darparu gan ymgeiswyr, nad 
ydyn nhw'n rhan o'r rhestr ar y cynllun marcio dangosol.  

2 farc 

1b. 

(Uned 1, 7.5) 

Dyfarnwch 1 marc am bob ffordd a ddisgrifir hyd at uchafswm o 
2 farc. 

 Nodi'r hyn sy'n bwysig i Megan 
 Dod i adnabod Megan  
 Tawelu meddwl Megan os bydd wedi cynhyrfu neu'n 

orbryderus 
 Siarad â Julia am y pethau gwahanol all helpu Megan (e.e. 

defnyddio nodiadau ysgrifenedig, gwaith hanes bywyd) 
Ystyried sut mae aelodau newydd o'r tîm yn cael eu 
cyflwyno 

Dylai'r aseswr benderfynu drosto'i hun a yw am dderbyn unrhyw 
ymatebion dilys eraill sydd wedi'u darparu gan ymgeiswyr, nad 
ydyn nhw'n rhan o'r rhestr ar y cynllun marcio dangosol.  

2 farc 

2. 

(Uned 1, 10.1) 

Dyfarnwch 1 marc am bob ffordd a ddisgrifir hyd at uchafswm o 
3 farc. 
 Gorbryder / iselder 
 Unigrwydd ac ynyswch 
 Ofn bod neb i ofalu amdani/bod ar ei phen ei hun 
 Teimlo colled a galar 
 Ansicrwydd am y dyfodol – anghrediniaeth / dryswch 
 Teimlo ei bod yn rhoi mwy o faich ar ei merch/cymdogion 
 Colli ymreolaeth/dibynnu ar eraill 

3 marc 
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Cwestiwn 

(cyf man) 

Canllaw ateb Uchafswm 
marciau 

 Sioc a dicter 
 Mwy o ddryswch/gorbryder  

Dylai'r aseswr benderfynu drosto'i hun a yw am dderbyn unrhyw 
ymatebion dilys eraill sydd wedi'u darparu gan ymgeiswyr, nad 
ydyn nhw'n rhan o'r rhestr ar y cynllun marcio dangosol.  

3. 

(Uned 1, 3.10) 

Dyfarnwch 1 marc am bob ffordd a ddisgrifir hyd at uchafswm o 
3 farc. 

 Gall gofal gefnogi'r hyn sy'n bwysig i Megan 
 Galluogi Megan i barhau i fyw gartref, yn agos at 

deulu/ffrindiau 
 Helpu i gadw Megan yn ddiogel  
 Lleihau ei gorbryder  
 Cefnogi ei llesiant (corfforol/meddyliol) 
 Helpu Megan i deimlo ei bod yn rheoli'r sefyllfa 
 Helpu Julia i barhau i ofalu am ei mam  
 Canolbwyntio ar yr hyn mae Megan yn gallu ei wneud o hyd – 

ei hannog i wneud cymaint â phosibl, peidio â chymryd 
drosodd 

 Cefnogi hyrwyddo amrywiaeth werthfawr o weithgareddau 
ystyrlon (galwedigaethol, domestig, personol, hamdden, 
addysgol a chymdeithasol) sy'n bwysig i Megan 
 

Dylai'r aseswr benderfynu drosto'i hun a yw am dderbyn unrhyw 
ymatebion dilys eraill sydd wedi'u darparu gan ymgeiswyr, nad 
ydyn nhw'n rhan o'r rhestr ar y cynllun marcio dangosol.  

3 marc 

4. 

(Uned 6, 1.5) 

Dyfarnwch 1 marc am bob ffordd a ddisgrifir hyd at uchafswm o 
2 farc. 

 Hybu atal ac ymyrryd yn gynnar  
 Hybu llais a rheolaeth unigolion 
 Hybu'r defnydd o eiriolwyr pan fo angen 
 Amddiffyn y rhai a nodir yn 'oedolion mewn perygl' 
 Sicrhau y cymerir camau mewn achosion pan amheuir cam-

drin 
 Yr hawl i gael asesiad o anghenion ar gyfer yr unigolyn a'i 

deulu/gofalwyr 

2 farc 

5. 

(Uned 6, 1.6) 

Dyfarnwch 1 marc am bob ystyriaeth a ddisgrifir hyd at 
uchafswm o 3 marc. 
 Ystyried cyfrinachedd os rhoddir gwybod am rywbeth yn 

groes i ddymuniadau Megan 
 Ystyried diogelu data 

3 marc 
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Cwestiwn 

(cyf man) 

Canllaw ateb Uchafswm 
marciau 

 Dyletswydd i roi gwybod  
 Dylai gwybodaeth ond gael ei throsglwyddo i'r partïon 

perthnasol – h.y. y rheolwr  
 Sicrhau bod yr adroddiad yn ffeithiol ac yn nodi'r hyn a 

ddigwyddodd go iawn – nid barn na thybiaethau personol 
 Cynnwys yr holl fanylion perthnasol – e.e. datgeliad 

cymdogion 
 Defnyddio'r weithdrefn adrodd/ffurflenni adrodd cytûn 
 Cofnodi'n amserol  
 Sicrhau bod nodiadau ysgrifenedig/adroddiadau yn 

ddealladwy 
 Dogfennau/gwybodaeth yn cael eu storio yn unol â 

gweithdrefnau'r lleoliad 

Dylai'r aseswr benderfynu drosto'i hun a yw am dderbyn unrhyw 
ymatebion dilys eraill sydd wedi'u darparu gan ymgeiswyr, nad 
ydyn nhw'n rhan o'r rhestr ar y cynllun marcio dangosol.  

6. 

(Uned 6, 2.7) 

Dyfarnwch 1 marc am bob ffordd a amlinellir hyd at uchafswm o 
3 marc. 
 Atgoffa Megan i ofyn am brawf adnabod gan bob ymwelydd – 

nodyn atgoffa yn cael ei gadw wrth y drws 
 Atgoffa Megan mai dim ond pan mae'n eu disgwyl y dylai 

adael pobl i mewn – cyfeirio at amserlen ymwelwyr i'w 
hatgoffa 

 Ei hatgoffa i ddefnyddio'r botwm/larwm os bydd ofn 
 Ei hatgoffa o bwysigrwydd peidio â rhoi manylion personol i 

neb – e.e. rhif pin 
 Codi unrhyw bryderon gyda'r rheolwr  

 
Dylai'r aseswr benderfynu drosto'i hun a yw am dderbyn unrhyw 
ymatebion dilys eraill sydd wedi'u darparu gan ymgeiswyr, nad 
ydyn nhw'n rhan o'r rhestr ar y cynllun marcio dangosol.  

3 marc 

7. 

(Uned 6, 2.9)  

Dyfarnwch 1 marc am bob ffordd a ddisgrifir hyd at uchafswm o 
2 farc. 
 Dilyn codau ymddygiad / ymarfer proffesiynol 
 Dilyn gweithdrefnau sefydledig y gweithle i gofnodi 

damweiniau, digwyddiadau, neu rai agos ac ati 
 Cofnodi materion yn dilyn asesiadau risg  
 Dilyn cynllun personol yr unigolyn  
 Bod yn glir wrth gyfathrebu ag unigolion/ gadael iddyn nhw 

wybod beth y gallwch/na allwch ei wneud  

2 farc 
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Cwestiwn 

(cyf man) 

Canllaw ateb Uchafswm 
marciau 

Dylai'r aseswr benderfynu drosto'i hun a yw am dderbyn unrhyw 
ymatebion dilys eraill sydd wedi'u darparu gan ymgeiswyr, nad 
ydyn nhw'n rhan o'r rhestr ar y cynllun marcio dangosol.  
 
 
 

8.  
(Uned 6, 2.2) 
 

Dyfarnwch 1 marc am ymateb cyfyngedig sy'n dangos ychydig o 
wybodaeth a dealltwriaeth o fanteision y gallai Megan eu cael o 
gefnogaeth gan eiriolwr annibynnol.  
Nid yw'r ymateb yn cysylltu'r manteision a nodwyd yn benodol â 
chefnogaeth eiriolwr annibynnol.   
Dyfarnwch 2 farc am ymateb syml sy'n dangos rhywfaint o 
wybodaeth a dealltwriaeth o fanteision y gallai Megan eu cael o 
gefnogaeth eiriolwr annibynnol.  
Efallai nad yw'r ymateb yn cysylltu'r manteision a nodwyd yn llawn 
â chefnogaeth eiriolwr annibynnol.  
Dyfarnwch 3 marc am ymateb da sy'n dangos gwybodaeth a 
dealltwriaeth o fanteision y gallai Megan eu cael o gefnogaeth 
eiriolwr annibynnol.  
Mae'r ymateb yn cysylltu'r manteision a nodwyd â chefnogaeth 
eiriolwr annibynnol.  
Dyfarnwch 4 marc am ymateb gwych sy'n dangos gwybodaeth 
fanwl a dealltwriaeth o fanteision y gallai Megan eu cael o 
dderbyn cefnogaeth gan eiriolwr annibynnol.   
Mae'r ymateb yn gwneud cysylltiad clir rhwng y manteision a 
nodwyd a chefnogaeth eiriolwr annibynnol.   
 
Gallai'r atebion gynnwys:  
Mae eiriolwr: 
 Wedi'i hyfforddi'n benodol i gefnogi unigolion fel Megan 
 Yn helpu Megan i ddweud beth sy'n bwysig iddi 
 Yn helpu i sicrhau bod hawliau Megan yn cael eu cynnal  
 Yn dod o hyd i wybodaeth a fydd yn helpu Megan 
 Yn helpu Megan i ddeall ei hopsiynau a'i dewisiadau 
 Yn sicrhau bod cyfarfodydd yn cael eu trefnu i helpu Megan i 

chwarae rhan lawn  
 Yn addasu dulliau o gyfathrebu er mwyn helpu Megan i ddeall 
 yn annibynnol 
 yn gallu helpu i gysylltu â gwasanaethau perthnasol a allai 

darparu cymorth 
 yn hybu arfer gorau o ran diogelu Megan  
 

4 marc 
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Cwestiwn 

(cyf man) 

Canllaw ateb Uchafswm 
marciau 

Dylai'r aseswr benderfynu drosto'i hun a yw am dderbyn unrhyw 
ymatebion dilys eraill sydd wedi'u darparu gan ymgeiswyr, nad 
ydyn nhw'n rhan o'r rhestr ar y cynllun marcio dangosol.  

9. 

(Uned 6, 3.1) 

Dyfarnwch 1 marc am bob ffactor a ddisgrifir hyd at uchafswm o 
3 marc. 
 Eiddil yn gorfforol 
 Colli'r cof/dryswch  
 Ar ben ei hun am gyfnodau o amser – wedi'i hynysu 
 Nid yw Megan wedi bod yn bwyta'n iawn  
 Nid yw Megan wedi bod yn cymryd ei meddyginiaeth  
 Yn agored i gam-drin ariannol am ei bod arfer dibynnu ar ei 

gŵr 

Dylai'r aseswr benderfynu drosto'i hun a yw am dderbyn unrhyw 
ymatebion dilys eraill sydd wedi'u darparu gan ymgeiswyr, nad 
ydyn nhw'n rhan o'r rhestr ar y cynllun marcio dangosol.  

3 marc 

10. 

(Uned 6, 2.1) 

Dyfarnwch 1 marc am bob sgil/ymddygiad hyd at uchafswm o 3 
marc. 
 Ddim yn bodloni codau ymddygiad/ymarfer proffesiynol 

 Potensial i hybu ymarfer cyfyngol  

 Ddim yn cynnal hawliau Megan  

 Problem diogelu bosibl 

 Gweithio y tu allan i'r rôl/cyfrifoldeb  

Dylai'r aseswr benderfynu drosto'i hun a yw am dderbyn unrhyw 
ymatebion dilys eraill sydd wedi'u darparu gan ymgeiswyr, nad 
ydyn nhw'n rhan o'r rhestr ar y cynllun marcio dangosol.  

3 marc 

 Cyfanswm uned 001: 10 marc, uned 006: 20 marc  30 marc  
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Cymhwyster Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol:  Craidd 
(Plant a Phobl Ifanc) 
 

Pecyn i Aseswyr   

Asesiad mewnol (002/004) – Dafydd a Sian  
 
Mae'r pecyn hwn i aseswyr yn cynnwys: 

 cyfarwyddiadau a chanllawiau i'r aseswr 
 copi o'r pecyn i ymgeiswyr  
 y cynllun marcio  

 

Cyfarwyddiadau 
 
Asesiad crynodol yw hwn i asesu Unedau 002 a 004. Dylai ymgeiswyr ond rhoi cynnig ar yr 
asesiad hwn pan fyddan nhw wedi cwblhau'r holl unedau hyn.  
 
Canlyniad yr asesiad yw llwyddo/methu. Mae cyfanswm o 30 o farciau ar gael, marc 
llwyddo'r asesiad hwn yw 22.  
 
Mae'r asesiad yn cynnwys y canlynol: 

 senario sy'n cael ei rhyddhau ymlaen llaw y mae'n rhaid ei roi i'r ymgeisydd bythefnos 
cyn yr asesiad 

 set o gwestiynau/tasgau i'r ymgeisydd eu sefyll. Rhoddir 60 munud i'r ymgeisydd 
gwblhau'r cwestiynau/tasgau.  

 
Rhaid i'r asesiad:  
 gael ei farcio'n fewnol, gan staff sy'n meddu ar y cymwysterau priodol, gan ddefnyddio'r 

Cynlluniau Marcio a ddarperir. Gweler y fanyleb am fanylion o ran gofynion staff 
 bod yn destun trefniadau sicrhau ansawdd mewnol, gan staff sy'n meddu ar y 

cymwysterau priodol 
 bod yn destun trefniadau sicrhau ansawdd/dilysu allanol gan City & Guilds  
 cydymffurfio â'r Amodau Asesu isod. 
 
Noder, lle y derbyniwyd ymatebion dilys ychwanegol gan y marciwr ar gyfer unrhyw 
gwestiwn; dylid eu cofnodi a'u cadw i'w rhannu gyda'r unigolyn sy'n ymgymryd â'r broses 
sicrhau ansawdd allanol. Gwneir hyn er mwyn ategu trefniadau safoni ar draws canolfannau a 
bydd yn golygu y gellir ychwanegu ymatebion dilys ychwanegol at y cynlluniau marcio yn 
ddiweddarach. 
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Amodau asesu  
 
Rhaid cwblhau'r asesiad hwn o dan yr amodau canlynol:  

 Rhaid i'r amgylchedd lle mae'r asesiadau'n cael eu cwblhau fod yn amgylchedd 
rheoledig. Ni ddylid torri ar draws yr ymgeiswyr a/neu ddylanwadu arnyn nhw mewn 
unrhyw ffordd wrth iddyn nhw weithio ar y tasgau. Fodd bynnag, er nad yw'n ofynnol 
sicrhau goruchwyliaeth lawn neu barhaus; rhaid i'r ganolfan allu cadarnhau mai 
gwaith yr ymgeisydd ei hun yw'r gwaith.  

 Gall ymgeiswyr ddefnyddio adnoddau cyffredin a allai fod ar gael mewn sefyllfaoedd 
‘bywyd go iawn’, er enghraifft, cyfrifiaduron personol/gliniaduron, tabledi a 
geiriaduron (gan gynnwys geiriaduron dwyieithog). Ni chaniateir ffonau symudol na 
dyfeisiau trosglwyddo/derbyn eraill ac ni all ymgeiswyr ddefnyddio'r rhyngrwyd yn 
ystod yr asesiad.  

 Gall ymgeiswyr ddod â nodiadau a wnaed ganddyn nhw ar y senario a gafodd ei 
rhyddhau ymlaen llaw i'r asesiad. Caniateir uchafswm o ddwy ochr A4 o nodiadau. 
Rhaid rhoi gwybod am hyn i'r ymgeiswyr.  

 Gall ymgeiswyr adolygu ac ailddrafftio tystiolaeth yn annibynnol o fewn y rheolaethau 
amser ar gyfer yr asesiad. Ni ddylai aseswyr roi mewnbwn nac arweiniad i ddysgwyr 
yn ystod amser yr asesiad. Mae hyn yn cynnwys rhoi adborth ffurfiannol ar y 
dystiolaeth sy'n cael ei chyflwyno. 
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Cymhwyster Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol:  
Craidd (Plant a Phobl Ifanc) 
 

Asesiad mewnol (002/004) – Dafydd a Sian (Sampl)  

Pecyn yr Ymgeisydd 
 

Enw'r ymgeisydd: 

Rhif yr ymgeisydd: 

Enw'r ganolfan: 

Rhif y ganolfan: 

 
Cyfarwyddiadau i Ymgeiswyr  
  
Mae gennych chi 1 awr i gwblhau'r asesiad hwn.  
 
Mae'r cwestiynau yn yr asesiad hwn yn seiliedig ar y senario a gafodd ei rhyddhau ymlaen 
llaw, y byddwch wedi ei gael. Mae copi o'r senario yn y pecyn hwn.     
 
 Mae pob cwestiwn yn orfodol. 
 Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen drwy'r senario a'r cwestiynau yn ofalus cyn i chi 

ddechrau ateb y cwestiynau. 
 Efallai na fydd rhai senarios yn gyfarwydd, ond gall eich ymatebion fod yn seiliedig ar 

wybodaeth a dealltwriaeth a gafwyd o'ch dysgu a'ch profiad.  
 Gellir paratoi 2 ochr o nodiadau A4 a'u defnyddio yn yr asesiad.  
 Rhaid sicrhau mai eich gwaith chi eich hun yn llwyr yw'r holl waith a gyflwynir. Ni 

chaniateir i chi gael unrhyw help gyda'r ymatebion rydych yn eu hysgrifennu drwy gydol 
yr asesiad hwn. 

 Gwnewch yn siŵr eich bod yn llofnodi'r ffurflen datganiad sydd yn y pecyn hwn.   
 Os na fydd digon o ofod gennych, defnyddiwch bapur parhad, gan sicrhau eich bod wedi 

rhifo'r cwestiwn (cwestiynau) yn gywir. 
 

At ddefnydd yr Aseswr yn unig  
Cwestiwn Marc Uchaf Marc a Ddyfarnwyd  

1a. 3  
1b. 3  
2. 1  
3. 3  
4a.   2  
4b. 2  
5. 2  
6. 4  
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7. 2  
8. 2  
9. 2  

10. 4  
Cyfanswm 30  

 
Sylwadau'r Aseswr:  
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Dafydd a Sian 
 
Lleoliad gofal preswyl yw Heather Way wedi'i leoli mewn tref fach.  Mae wedi'i gofrestru i 
ddarparu ar gyfer plant a phobl ifanc rhwng 7 a 18 oed ac mae'n cyflogi rhai gweithwyr sy'n 
siarad Cymraeg a Saesneg. 

Mae Heather Way yn credu fod plant a phobl ifanc yn ffynnu mewn amgylchedd iach; mae'n 
gweini prydau iachus sy'n cynnwys llysiau sy'n cael eu tyfu yn yr ardd, ac mae'n hybu dysgu 
drwy brofiad drwy annog y plant i 'dyfu bwyd eu hunain'.   

Mae'r lleoliad yn hybu arferion cadarnhaol sy'n cynnwys amser penodol ar gyfer prydau 
bwyd a gwaith cartref, a gweithgareddau datblygiadol sy'n cael eu trefnu'n rheolaidd sy'n 
cynnwys gweithio'n agos iawn gyda'r Prince's Trust.  Mae'n darparu amgylchedd 'cartrefol' 
sy'n cynnwys cegin gymunedol ac ystafell fyw, ac ystafelloedd gwely ar wahân sy'n cael eu 
personoli gan y plant a'r bobl ifanc.  Mae stydi ar wahân sy'n gallu cael ei defnyddio gan y 
plant a'r bobl ifanc i wneud eu gwaith cartref neu gael llonydd, ac mae digon o le yn yr awyr 
agored i annog ymarfer corff a mwynhau bod y tu allan.   

Mae brawd a chwaer, sef Dafydd (11 oed) a Sian (13 oed), wedi dod i fyw yn y lleoliad dros 
dro am fod eu mam, sydd â hanes o iselder clinigol, yn yr ysbyty ar ôl cael argyfwng iechyd 
meddwl. O ganlyniad i afiechyd ei mam, Sian oedd prif ofalwr ei mam a Dafydd. Mae hon 
wedi bod yn rôl anodd. Nid yw'r plant mewn cysylltiad â'u tad sydd â hanes o ymddygiad 
treisgar a chamdriniol tuag at y teulu.   

Mae'r teulu yn Gymry Cymraeg.  Er mwyn eu cadw'n ddiogel, roedd eu mam wedi 
penderfynu eu symud i ardal newydd yn ddiweddar. Gan fod yr ysgol cyfrwng Cymraeg ddwy 
daith bws i ffwrdd, mae'r plant yn mynychu'r ysgol cyfrwng Saesneg leol lle nad ydyn nhw'n 
gallu cyfathrebu yn eu dewis iaith.   

Roedd ysgol newydd y plant hefyd wedi gwneud atgyfeiriad at yr adran Gwasanaethau 
Cymdeithasol am fod y plant yn hwyr iawn i'r ysgol yn aml, wedi'u gwisgo'n flêr ac yn llwgu'n 
aml.  Roedd Dafydd wedi bod yn cwympo i gysgu yn y dosbarth ac yn ymddwyn mewn 
ffordd ymosodol/yn colli ei dymer gyda rhai o'r plant eraill a'r staff.  Roedd Sian wedi encilio 
ac yn ei chael hi'n anodd gwneud ffrindiau; dywedodd ei bod hi'n gweld eisiau ei hen 
ffrindiau ac am fynd adref.    

Bydd gweithwyr allweddol Cymraeg eu hiaith yn y cartref yn cefnogi'r plant, a'u mam, er 
mwyn sicrhau bod eu cynlluniau personol yn adlewyrchu eu hanghenion ac yn nodi'r 
deilliannau sy'n bwysig iddyn nhw.  

Mae'r plant yn cyrraedd Heather Way ychydig cyn cinio ac maen nhw'n dawel iawn - mae 
Sian yn dal gafael yn llaw ei brawd bach drwy'r amser.  Mae'r gweithwyr allweddol yn cyfarch 
y plant yn Gymraeg ac maen nhw'n groesawgar ac yn gyfeillgar.  Er mwyn tawelu eu 
meddyliau mae'r gweithwyr allweddol yn dangos y plant o amgylch. Maen nhw'n mynd 
drwy'r pecyn croeso, ac yn dweud wrthyn nhw am y cynllun gweithgareddau presennol, y 
system wobrwyo, rheolau'r cartref, ei arferion ac amseroedd gwely.   

Amser cinio, mae Dafydd a Sian yn cael eu cyflwyno i'r plant eraill a gweddill y tîm.  Ar ôl 
cinio maent i'w gweld ychydig yn fwy cyfforddus felly mae pob gweithiwr allweddol yn mynd 
â'r plant i'w hystafelloedd eu hunain ac yn eu hannog i ddadbacio, gan osod eu heiddo 
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personol eu hunain fel posteri ac eitemau eraill allan er mwyn helpu i wneud eu 
hystafelloedd yn fwy cartrefol.  Mae nhw'n clywed Dafydd yn dweud yr hoffai efallai geisio 
tyfu pethau yn yr ardd lysiau, gyda Sian yn ymateb "yn union fel taid".  Mae'r gweithwyr 
allweddol yn nodi nad oes gan y plant fawr ddim eiddo personol na dillad felly maen nhw'n 
holi a hoffen nhw fynd i siopa er mwyn prynu dillad newydd ac ambell beth arall i wneud eu 
hystafelloedd yn fwy personol.     

I ddysgu mwy am bob plentyn, mae'r gweithwyr allweddol yn siarad â nhw am eu 
diddordebau a'r hyn maen nhw'n hoffi ei wneud. Maent hefyd yn edrych ar y ffordd mae'r 
brawd a chwaer yn rhyngweithio â phlant a phobl ifanc eraill, ynghyd â'r gweithwyr yn 
Heather Way. Yn ystod yr ychydig ddiwrnodau cyntaf mae'r tîm yn canolbwyntio ar wneud 
gweithgareddau syml ac yn annog cyfranogiad gweithredol.  Mae hyn yn gweithio'n dda ac 
maent i'w gweld yn ymateb yn dda mewn gweithgareddau cymdeithasol ar yr amod nad yw'r 
grwpiau yn rhy fawr.  Mae'r ddau yn ei chael hi'n anodd mewn sefyllfaoedd un i un ond mae 
hyn yn gwella'n araf.  Maen nhw'n cyfathrebu â'u gweithwyr allweddol yn Gymraeg ond mae 
eu dymuniad i fynd i ysgol cyfrwng Cymraeg yn dal i fod yn flaenoriaeth allweddol.  

Dros yr ychydig wythnosau nesaf mae'r plant yn dechrau ymgartrefu yn eu hamgylchedd 
newydd. Mae Dafydd yn mwynhau bod allan yn yr ardd yn gofalu am ei lysiau, a bydd yn 
helpu i baratoi a choginio swper weithiau - mae i'w weld yn fwyaf bodlon yn yr amgylchedd 
hwn.  Mae Sian wedi ymateb yn dda i'r system wobrwyo sydd ar waith yn y lleoliad gan 
gronni ychydig o amser pampro, y gwnaeth ei fwynhau gyda rhai o'r plant eraill.   

Mae gweithiwr allweddol Sian yn darganfod ei bod hi'n berson creadigol a bod celf yn rhoi 
rhyddhad emosiynol iddi.  Mae Sian yn drist am y ffaith y bu'n rhaid iddi adael rhywfaint o'i 
gwaith ar ôl pan fu angen iddyn nhw symud ar frys.  Mae hi'n cael hannog i ymuno â chlwb 
celf ar ôl ysgol.   
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Dafydd a Sian 
 
Set cwestiynau A  
 

 
1. a. Nodwch dair egwyddor o'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 

(Cymru).         [3 marc] 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

b. Disgrifiwch sut mae pob un o'r egwyddorion hyn yn ymwneud â gofal a chymorth 
Sian a Dafydd.         [3 marc] 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
2. Disgrifiwch un dull mae'r lleoliad yn ei ddefnyddio i fodloni anghenion cyfathrebu'r plant.
          [1 marc] 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. Disgrifiwch dri rheswm pam ei bod hi'n bwysig i'r gweithwyr allweddol ddysgu mwy am 
hanes, diddordebau a chefndir y plant.      [3 marc] 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
4 a. Nodwch ddau ffactor sy'n cyfrannu at ynyswch cymdeithasol Sian. [2 farc] 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 b. Disgrifiwch y ffordd mae pob un o'r ffactorau hyn wedi effeithio ar Sian.  

[2 farc] 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. Disgrifiwch ddwy ffordd mae gweithredoedd y gweithiwr allweddol yn helpu Dafydd a 
Sian pan fyddan nhw'n cyrraedd y lleoliad am y tro cyntaf.    [2 farc] 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
6. Mae'r cartref yn hybu arferion cadarnhaol gan gynnwys amseroedd penodol ar gyfer 
prydau bwyd a gwaith cartref, ac mae'n trefnu gweithgareddau datblygiadol rheolaidd.  
 
Esboniwch sut gallai hyn gefnogi llesiant a datblygiad Sian. 
           [4 marc] 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
7. Nodwch ddwy ffordd mae amgylchedd Heather Way yn cefnogi datblygiad cyfannol 

y plant.          [2 farc] 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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8. Mae coginio yn enghraifft o ddysgu drwy brofiad. 
 
Rhowch ddwy enghraifft o sut gallai hyn helpu datblygiad deallusol Dafydd. [2 farc] 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
9. Mae Sian yn cael ei hannog i ymuno â chlwb celf ar ôl ysgol. 
 
Disgrifiwch ddwy ffordd gallai hyn gefnogi iechyd a llesiant Sian.   [2 farc] 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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10. Mae rhywun wedi gofyn i weithiwr allweddol gyfrannu at y gwaith o gynllunio 
gweithgareddau ar gyfer Dafydd.  
 
Cyfrannwch at y cynllun gweithgareddau drwy gwblhau adrannau a, b, c a ch yn y tabl isod.  
 
Enw'r gweithgaredd a disgrifiad:  
 
Cwrs Garddio 6 wythnos y Prince's Trust  
 
Adnoddau  
 
Dillad addas 
Menig garddio 
Cludiant i'r lleoliad 
Gweithiwr allweddol 
 

a. Nodwch un cysylltiad rhwng y gweithgaredd a thwf deallusol Dafydd. (1 marc) 
 
 
 
 
 

b. Nodwch un cysylltiad rhwng y gweithgaredd a thwf corfforol Dafydd. (1 marc)     
 
 
 

 
 

c.  Nodwch un cysylltiad rhwng y gweithgaredd a thwf emosiynol Dafydd. (1 marc) 
 

 
 
 

 

d. Nodwch un ffordd o gefnogi risgiau yn ddiogel yn ystod y gweithgaredd. (1 marc)                                           
 

 
 
 

          Cyfanswm o 4 
marc 
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Cynllun Marcio – Set Cwestiynau A Dafydd a Sian 

 Uned 002: Egwyddorion a gwerthoedd iechyd a gofal 
cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc)  
Uned 004: Iechyd a llesiant (Plant a Phobl Ifanc) 

 

 
Cwestiwn 
 
(cyf man) 

Canllaw ateb Uchafswm 
marciau 

1.a.  
 
(Uned 2, 1.1)  

Dyfarnwch 1 marc am bob egwyddor a nodwyd hyd at 
uchafswm o 3 marc.  
 Llais a rheolaeth 
 Atal ac ymyrryd yn gynnar 
 Llesiant 
 Cydgynhyrchiad 
 Gweithio amlasiantaeth 

3 marc 

1b. 
 
(uned 2, 1.2)  

Dyfarnwch 1 marc am bob pwynt dilys a godwyd fesul 
egwyddor a nodwyd yn (1a).  

Gellir ennill uchafswm o 1 marc am bob pwynt a 
roddwyd fesul egwyddor.  

 Llais a rheolaeth 
o Cefnogi Sian a Dafydd i ddweud beth sy'n bwysig 

iddyn nhw a chael mewnbwn i'w cynllun personol 
 Atal ac ymyrryd yn gynnar  

o sicrhau bod y plant mewn lle diogel 
o sicrhau nad yw sefyllfa'r plant yn gwaethygu, h.y. 

atgyfeiriad gan yr ysgol  
 Llesiant 

o hybu agweddau ar lesiant meddwl y plant 
o hybu agweddau ar lesiant corfforol y plant 
o hybu agweddau ar lesiant cymdeithasol y plant 
o mae'r plant yn cael eu cefnogi i gymryd rhan 

mewn gweithgareddau sy'n bwysig iddyn nhw.  
 Cydgynhyrchiad 

o annog y plant i chwarae rhan yn y gwaith o 
ddarparu a chynllunio eu gofal (e.e. personoli eu 
hystafelloedd, mynd i'w dewis ysgol) 

 Gweithio amlasiantaethol 
o hybu gweithio rhwng asiantaeth/grwpiau fel 

iechyd, Gwasanaethau Cymdeithasol lleol a'r 
gymuned 

3 marc 



109 
 

Cwestiwn 
 
(cyf man) 

Canllaw ateb Uchafswm 
marciau 

o gallai rhannu gwybodaeth berthnasol er mwyn 
sicrhau'r canlyniad gorau gynnwys gweithio 
gyda'r ysgol; Prince’s trust 

Dylai'r aseswr benderfynu drosto'i hun a yw am dderbyn 
unrhyw ymatebion dilys eraill sydd wedi'u darparu gan 
ymgeiswyr, nad ydyn nhw'n rhan o'r rhestr ar y cynllun 
marcio dangosol.  

2. 
 
(Uned 2, 7.4) 

Dyfarnwch 1 marc am unrhyw un o'r canlynol hyd at 
uchafswm o 1 marc. 

 Sicrhau bod siaradwyr Cymraeg ar gael i gyfathrebu 
â'r plant yn y cartref 

 Cyflwyno'r plant i'r plant a'r bobl ifanc eraill yn y 
cartref 

1 marc 

3.  
 
(Uned 2, 3.3) 

Dyfarnwch 1 marc am bob rheswm a ddisgrifir hyd at 
uchafswm o 3 marc 

 Gallu darparu gofal plentyn ganolog  
 Darganfod beth sy'n bwysig iddyn nhw 
 Deall y rheswm dros unrhyw ymddygiad gan y plant  
 Sicrhau bod hanes a chefndir y plant yn cael eu 

cofnodi'n gywir h.y. cynlluniau personol 
 Sicrhau bod gwybodaeth yn cael ei rhannu â 

gweithwyr eraill fel sy'n briodol  
 Helpu i gynllunio gweithgareddau ystyrlon a 

gwerthfawr yn y dyfodol  
 Helpu i hybu datblygiad 

deallusol/corfforol/emosiynol/cymdeithasol  
 Sicrhau bod rhwydweithiau teuluol yn cael eu cynnal 

fel sy'n briodol 
 Bodloni anghenion iechyd a llesiant y plant  

Dylai'r aseswr benderfynu drosto'i hun a yw am dderbyn 
unrhyw ymatebion dilys eraill sydd wedi'u darparu gan 
ymgeiswyr, nad ydyn nhw'n rhan o'r rhestr ar y cynllun 
marcio dangosol.  

3 marc 

4a.  
 
(Uned 4, 2.2) 

Dyfarnwch 1 marc am bob ffactor hyd at uchafswm o 2 
farc. 
 Rhwystr iaith 
 Diffyg ffrindiau/rhwydwaith cymdeithasol 
 Amgylchedd newydd/rhyfedd  
 Ddim yn gallu siarad eu dewis iaith bob tro 
 Perthynas/teulu yn chwalu 
 Iechyd dirywiol y fam  

2 farc 
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Cwestiwn 
 
(cyf man) 

Canllaw ateb Uchafswm 
marciau 

 Ei rôl fel gofalwr ifanc 

4b. 
 
(Uned 4, 2.2) 

Dyfarnwch 1 marc am bob effaith gysylltiedig hyd at 
uchafswm o 2 farc. 
 Encilio 
 Teimlo dan ormod o bwysau 
 Heb ymdeimlad o berthyn  
 Diffyg hyder 
 Teimlo'n unig 
 Teimlo'n orbryderus 

2 farc 

5. 
 
(Uned 4, 
2.18) 

Dyfarnwch 1 marc am bob gweithred hyd at uchafswm 
o 2 farc 
 Siarad â'r plant yn Gymraeg - er mwyn bodloni eu 

hanghenion iaith a chyfathrebu  
 Cyflwyniad croesawgar a chyfeillgar i'r lleoliad - 

darparu amgylchedd diogel/cyfarwydd, teimlo 
sicrwydd, parch 

 Mae nhw'n cael amser i ymgyfarwyddo â'r lleoliad - 
galluogi trawsnewidiadau cadarnhaol   

 Annog y plant i bersonoli eu hystafelloedd Darparu 
gofal unigol/plentyn ganolog   

2 farc 

6.  
 
(Uned 4, 3.6) 

Dyfarnwch 1 marc am ymateb cyfyngedig sy'n dangos 
ychydig o wybodaeth a dealltwriaeth o sut mae hybu 
arferion cadarnhaol yn cefnogi llesiant a datblygiad Sian. 
Nid yw'r ymateb yn gwneud cysylltiad penodol rhwng 
sut mae hybu arferion cadarnhaol yn cefnogi llesiant a 
datblygiad Sian.  
Dyfarnwch 2 farc am ymateb syml sy'n dangos 
rhywfaint o wybodaeth a dealltwriaeth o sut mae hybu 
arferion cadarnhaol yn cefnogi llesiant a datblygiad Sian. 
Efallai nad yw'r ymateb yn gwneud cysylltiad llawn rhwng 
sut mae hybu arferion cadarnhaol yn cefnogi llesiant a 
datblygiad Sian. 
Dyfarnwch 3 marc am ymateb da sy'n dangos rhywfaint 
o wybodaeth a dealltwriaeth o sut mae hybu arferion 
cadarnhaol yn cefnogi llesiant a datblygiad Sian. 
Mae'r ymateb yn gwneud cysylltiad rhwng sut mae hybu 
arferion cadarnhaol yn cefnogi llesiant a datblygiad Sian. 
Dyfarnwch 4 marc am ymateb gwych sy'n dangos 
gwybodaeth a dealltwriaeth manwl o sut mae arferion 
cadarnhaol yn cefnogi llesiant a datblygiad Sian. 
Mae'r ymateb yn gwneud cysylltiad clir rhwng sut mae 
hybu arferion cadarnhaol yn cefnogi llesiant a datblygiad 
Sian. 

4 marc 
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Cwestiwn 
 
(cyf man) 

Canllaw ateb Uchafswm 
marciau 

 
Gallai'r atebion gynnwys:  
Mae'n darparu  
 Cysondeb 
 Sicrwydd  
 Natur ragweladwy yn ei gartref newydd 
 Cyfle i ddysgu'n fwy effeithiol  
 Cyfle i ymlacio a chymryd rhan mewn 

gweithgareddau a phrofiadau   
 Cyfle i brofi risg 
 Cyfle am hunanofal/i ddatblygu ei hunaniaeth ei hun 
 Cyfle i gymdeithasu 

Dylai'r aseswr benderfynu drosto'i hun a yw am dderbyn 
unrhyw ymatebion dilys eraill sydd wedi'u darparu gan 
ymgeiswyr, nad ydyn nhw'n rhan o'r rhestr ar y cynllun 
marcio dangosol.  

7. 
 
(Uned 4, 3.2) 

Dyfarnwch 1 marc am unrhyw un o'r canlynol hyd at 
uchafswm o 2 farc.  
Mae amgylchedd Heather Way yn darparu: 
 cyfleoedd dysgu 
 cyfleoedd i archwilio ac arbrofi  
 cyfleoedd i wneud gweithgareddau corfforol  
 cyfleoedd i hybu hunan-barch a hunaniaeth  
 cyfleoedd i gael dewis  
 cyfleoedd i gymryd rhan mewn gweithgareddau a 

dilyn diddordebau 
 ymdeimlad o ddiogelwch a sicrwydd 

Dylai'r aseswr benderfynu drosto'i hun a yw am dderbyn 
unrhyw ymatebion dilys eraill sydd wedi'u darparu gan 
ymgeiswyr, nad ydyn nhw'n rhan o'r rhestr ar y cynllun 
marcio dangosol.  

2 farc 

8.  
 
(Uned 4, 
2.16)  

Dyfarnwch 1 marc am bob enghraifft hyd at uchafswm 
o 2 farc.  
Mae Dafydd yn dysgu am y canlynol: 
 sut mae gwres yn gweithio  
 sut gall cynhwysion newid mewn pryd bwyd  
 sut i storio a pharatoi bwyd 
 sut i fwyta deiet iach a chytbwys 
 sut i gyllidebu  
 sut i fesur, pwyso  
 sut i gynnal iechyd a diogelwch/amgylchedd glân 

Dylai'r aseswr benderfynu drosto'i hun a yw am dderbyn 
unrhyw ymatebion dilys eraill sydd wedi'u darparu gan 

2 farc 
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Cwestiwn 
 
(cyf man) 

Canllaw ateb Uchafswm 
marciau 

ymgeiswyr, nad ydyn nhw'n rhan o'r rhestr ar y cynllun 
marcio dangosol.  

9.  
 
(Uned 4, 
2.13)  

Dyfarnwch 1 marc am bob disgrifiad hyd at uchafswm o 
2 farc. 
 Annog mynegi teimladau  
 Annog rhyddhad emosiynol 
 Gwella llesiant meddyliol  
 Darparu ymdeimlad o falchder/cyflawniad 
 Darparu cyfle i ryngweithio'n gymdeithasol 

Dylai'r aseswr benderfynu drosto'i hun a yw am dderbyn 
unrhyw ymatebion dilys eraill sydd wedi'u darparu gan 
ymgeiswyr, nad ydyn nhw'n rhan o'r rhestr ar y cynllun 
marcio dangosol.  

2 farc 

10a. 
 
(Uned 4, 
2.11) 

Dyfarnwch 1 marc am bob cysylltiad hyd at uchafswm o 
1 marc. 
 Deall y byd o'u cwmpas e.e. cylch oes planhigion, o 

ble y daw bwyd/blodau 
 Sgiliau datrys problemau  
 Sgiliau cynllunio a threfnu 
 Sgiliau mathemategol 
 Datblygu iaith/sgiliau cyfathrebu 
 Gwneud gwaith tîm  
 Cyfle i ymchwilio/archwilio gwahanol ddeunyddiau a 

gwead 
 Arbrofi a rhagfynegi deilliannau 

Dylai'r aseswr benderfynu drosto'i hun a yw am dderbyn 
unrhyw ymatebion dilys eraill sydd wedi'u darparu gan 
ymgeiswyr, nad ydyn nhw'n rhan o'r rhestr ar y cynllun 
marcio dangosol.  

 

1 marc 

10b. 
 
(Uned 4, 
2.11) 

Dyfarnwch 1 marc am bob cysylltiad hyd at uchafswm o 
1 marc. 
 Bod yn yr awyr agored 
 Bod yn gorfforol egnïol 
 Rhyddhau egni ac ymosodedd mewn ffordd 

gadarnhaol  
 Cydsymud y dwylo a'r llygaid, a medrusrwydd 

corfforol  

Dylai'r aseswr benderfynu drosto'i hun a yw am dderbyn 
unrhyw ymatebion dilys eraill sydd wedi'u darparu gan 
ymgeiswyr, nad ydyn nhw'n rhan o'r rhestr ar y cynllun 
marcio dangosol.   

1 marc 
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Cwestiwn 
 
(cyf man) 

Canllaw ateb Uchafswm 
marciau 

10c. 
 
(Uned 4, 
2.11) 

Dyfarnwch 1 marc am bob cysylltiad hyd at uchafswm o 
1 marc. 
 Rhyngweithiad cymdeithasol 
 Ymdeimlad o gyflawniad  
 Ymdeimlad o bwrpas 
 Ymwybyddiaeth o farwolaeth a marw 
 Datblygu moeseg gwaith 

Dylai'r aseswr benderfynu drosto'i hun a yw am dderbyn 
unrhyw ymatebion dilys eraill sydd wedi'u darparu gan 
ymgeiswyr, nad ydyn nhw'n rhan o'r rhestr ar y cynllun 
marcio dangosol.  

1 marc 

10ch. 
 
(uned 4, 4.7) 

Dyfarnwch 1 marc am bob risg hyd at uchafswm o 1 
marc. 
 Ei helpu i ddeall a defnyddio offer garddio'n ddiogel 
 Ei annog i wrando a dilyn cyfarwyddiadau'n ddiogel 
 Cytuno ar nodau a deilliannau realistig 
 Ei helpu i fod yn ymwybodol o risgiau yn yr 

amgylchedd garddio e.e. planhigion gwenwynig, baw 
anifail  

Dylai'r aseswr benderfynu drosto'i hun a yw am dderbyn 
unrhyw ymatebion dilys eraill sydd wedi'u darparu gan 
ymgeiswyr, nad ydyn nhw'n rhan o'r rhestr ar y cynllun 
marcio dangosol.   

1 marc 

 Cyfanswm uned 002: 10 marc, uned 004: 20 marc 30 marc  
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Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd 
(Plant a Phobl Ifanc)  
 

Pecyn i Aseswyr   

Asesiad mewnol (002/005) - Chloe  
 
Mae'r pecyn hwn i aseswyr yn cynnwys: 

 cyfarwyddiadau a chanllawiau i'r aseswr 
 copi o'r pecyn i ymgeiswyr  
 y cynllun marcio  

 

Cyfarwyddiadau 
 
Asesiad crynodol yw hwn i asesu Unedau 002 a 005. Dylai ymgeiswyr ond rhoi cynnig ar yr 
asesiad hwn pan fyddan nhw wedi cwblhau'r holl unedau hyn.  
 
Canlyniad yr asesiad yw llwyddo/methu. Mae cyfanswm o 30 o farciau ar gael, marc 
llwyddo'r asesiad hwn yw 22.  
 
Mae'r asesiad yn cynnwys y canlynol: 

 senario sy'n cael ei rhyddhau ymlaen llaw y mae'n rhaid ei roi i'r ymgeisydd bythefnos 
cyn yr asesiad 

 set o gwestiynau/tasgau i'r ymgeisydd eu sefyll. Rhoddir 60 munud i'r ymgeisydd 
gwblhau'r cwestiynau/tasgau.  

 
Rhaid i'r asesiad:  
 gael ei farcio'n fewnol, gan staff sy'n meddu ar y cymwysterau priodol, gan ddefnyddio'r 

Cynlluniau Marcio a ddarperir. Gweler y fanyleb am fanylion o ran gofynion staff 
 bod yn destun trefniadau sicrhau ansawdd mewnol, gan staff sy'n meddu ar y 

cymwysterau priodol 
 bod yn destun trefniadau sicrhau ansawdd/dilysu allanol gan City & Guilds  
 cydymffurfio â'r Amodau Asesu isod. 
 
Noder, lle y derbyniwyd ymatebion dilys ychwanegol gan y marciwr ar gyfer unrhyw 
gwestiwn; dylid eu cofnodi a'u cadw i'w rhannu gyda'r unigolyn sy'n ymgymryd â'r broses 
sicrhau ansawdd allanol. Gwneir hyn er mwyn ategu trefniadau safoni ar draws canolfannau a 
bydd yn golygu y gellir ychwanegu ymatebion dilys ychwanegol at y cynlluniau marcio yn 
ddiweddarach. 
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Amodau asesu  
 
Rhaid cwblhau'r asesiad hwn o dan yr amodau canlynol:  

 Rhaid i'r amgylchedd lle mae'r asesiadau'n cael eu cwblhau fod yn amgylchedd 
rheoledig. Ni ddylid torri ar draws yr ymgeiswyr a/neu ddylanwadu arnyn nhw mewn 
unrhyw ffordd wrth iddyn nhw weithio ar y tasgau. Fodd bynnag, er nad yw'n ofynnol 
sicrhau goruchwyliaeth lawn neu barhaus; rhaid i'r ganolfan allu cadarnhau mai 
gwaith yr ymgeisydd ei hun yw'r gwaith.  

 Gall ymgeiswyr ddefnyddio adnoddau cyffredin a allai fod ar gael mewn sefyllfaoedd 
‘bywyd go iawn’, er enghraifft, cyfrifiaduron personol/gliniaduron, tabledi a 
geiriaduron (gan gynnwys geiriaduron dwyieithog). Ni chaniateir ffonau symudol na 
dyfeisiau trosglwyddo/derbyn eraill ac ni all ymgeiswyr ddefnyddio'r rhyngrwyd yn 
ystod yr asesiad.  

 Gall ymgeiswyr ddod â nodiadau a wnaed ganddyn nhw ar y senario a gafodd ei 
rhyddhau ymlaen llaw i'r asesiad. Caniateir uchafswm o ddwy ochr A4 o nodiadau. 
Rhaid rhoi gwybod am hyn i'r ymgeiswyr.  

 Gall ymgeiswyr adolygu ac ailddrafftio tystiolaeth yn annibynnol o fewn y rheolaethau 
amser ar gyfer yr asesiad. Ni ddylai aseswyr roi mewnbwn nac arweiniad i ddysgwyr 
yn ystod amser yr asesiad. Mae hyn yn cynnwys rhoi adborth ffurfiannol ar y 
dystiolaeth sy'n cael ei chyflwyno. 
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Cymhwyster Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: 
Craidd (Plant a Phobl Ifanc)  
 

Asesiad mewnol (002/005) – Chloe (Sampl)  

Pecyn yr Ymgeisydd 
 

Enw'r ymgeisydd: 

Rhif yr ymgeisydd: 

Enw'r ganolfan: 

Rhif y ganolfan: 

 
Cyfarwyddiadau i Ymgeiswyr  
  
Mae gennych chi 1 awr i gwblhau'r asesiad hwn.  
 
Mae'r cwestiynau yn yr asesiad hwn yn seiliedig ar y senario a gafodd ei rhyddhau ymlaen 
llaw, y byddwch wedi ei gael. Mae copi o'r senario yn y pecyn hwn.    
 
 Mae pob cwestiwn yn orfodol. 
 Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen drwy'r senario a'r cwestiynau yn ofalus cyn i chi 

ddechrau ateb y cwestiynau. 
 Efallai na fydd rhai senarios yn gyfarwydd, ond gall eich ymatebion fod yn seiliedig ar 

wybodaeth a dealltwriaeth a gafwyd o'ch dysgu a'ch profiad.  
 Gellir paratoi 2 ochr o nodiadau A4 a'u defnyddio yn yr asesiad.  
 Rhaid sicrhau mai eich gwaith chi eich hun yn llwyr yw'r holl waith a gyflwynir. Ni 

chaniateir i chi gael unrhyw help gyda'r ymatebion rydych yn eu hysgrifennu drwy gydol 
yr asesiad hwn. 

 Gwnewch yn siŵr eich bod yn llofnodi'r ffurflen datganiad sydd yn y pecyn hwn.  
 Os na fydd digon o ofod gennych, defnyddiwch bapur parhad, gan sicrhau eich bod wedi 

rhifo'r cwestiwn (cwestiynau) yn gywir. 
 

At ddefnydd yr Aseswr yn unig  
Cwestiwn Marc Uchaf Marc a Ddyfarnwyd  

1. 3  
2. 3  
3. 3  
4. 2  
5. 2  
6. 2  
7. 2  
8a.  3  
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b.  3  
9. 3  

10. 3  
Cyfanswm 30  

 
Sylwadau'r Aseswr:  
 
 

 
  



118 
 

Chloe 
 

Cartref gofal preswyl pedair ystafell wely yw Daffodil House sy'n cynnig ymarfer therapiwtig i 
blant a phobl ifanc.  Mae gan y cartref hwn enw da am ganolbwyntio ar ddull gweithredu 
cyfannol a'i gymorth therapiwtig, clinigol ac addysgol.  Fodd bynnag, nododd arolygiad 
diweddar gan Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) fod angen i'r cartref wella. Un maes i'w wella 
oedd safon y staffio, a nododd yr arolygydd nad oedd gan Daffodil House ddigon o staff 
cymwys a phrofiadol, oedd â'r cymwysterau addas.  Mae angen i'r cartref wella'r cymorth, yr 
hyfforddiant a'r oruchwyliaeth a roddir i staff er mwyn eu galluogi i wneud eu gwaith yn fwy 
effeithiol. 

Fel rhan o'r cynlluniau gwella mae'r rheolwr cofrestredig yn newid prosesau'r cartref er mwyn 
dilyn Fframwaith Sefydlu Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cymru Gyfan, ac mae wedi cyflwyno 
system fentora a chysgodi i weithwyr newydd yn ddiweddar.  

Mae Chloe yn aelod newydd o'r tîm.  Mae wir yn mwynhau ei swydd newydd fel gweithiwr 
gofal a chymorth preswyl ac mae bron wedi gorffen gweithio'i ffordd drwy'r fframwaith 
sefydlu. Fel rhan o'i chyfarfodydd goruchwylio rheolaidd, gofynnir i Chloe fyfyrio ar ei 
hymarfer ac unrhyw feysydd nad yw'n siŵr ohonyn nhw neu lle gall fod angen hyfforddiant 
ychwanegol arni.  

Mae'r rheolwr cofrestredig wedi gofyn i Owen fentora Carla am ei chwe mis cyntaf. Mae'n 
weithiwr gofal a chymorth profiadol, ac mae'n uchel ei barch yn y tîm.  Ym marn y rheolwr 
byddai hyn yn gyfle da iddo o ran ei ddatblygiad proffesiynol parhaus (DPP).  

Mae Chloe yn mwynhau ymgysylltu â phlant a phobl yn y lleoliad, yn enwedig drwy'r 
sesiynau celf a chrefft.  Mae'n dysgu sut i gyfathrebu'n fwy effeithiol â'r plant a'r bobl ifanc er 
mwyn gweld beth sy'n bwysig iddyn nhw.  Mae'n defnyddio Cymraeg Gwaith i feithrin ei 
sgiliau Cymraeg a gall nawr gyfarch y plant a'r bobl ifanc sy'n siarad Cymraeg, a gofyn sut 
maen nhw yn eu dewis iaith.  

Mae'n teimlo'n gyffrous am ei rôl fel hyrwyddwr cyfryngau cymdeithasol ac mae'n awyddus i 
ddangos i weithwyr eraill, a phlant a phobl ifanc sut y gallan nhw ddefnyddio'r cyfryngau 
cymdeithasol yn ddiogel.  Mae'r lleoliad yn poeni'n benodol nad yw'r plant a'r bobl ifanc yn 
rhannu gwybodaeth yn amhriodol am fod rhai ohonyn nhw wedi bod yn gofyn am fanylion 
cyswllt staff ar y cyfryngau cymdeithasol. 

Mae Chloe yn cael cyfarfod goruchwylio gyda'i rheolwr ac yn codi rhai pryderon: 

 Roedd gydag Owen yn yr ardd a gwelodd Simon, gweithiwr gofal a chymorth arall, yn 
rhoi sylw i blentyn oedd yn crïo ac yn cael ei fwlio gan rai o'r plant eraill.  Aeth Simon 
i fyny at y plant yn gyflym ond cafodd ei glywed yn dweud ‘Rho'r gorau iddi. Mae 
angen i ti ddangos bach o blwc'. Yna gwnaeth jôc am fwlio a gwnaeth yr holl blant 
chwerthin. Ni wnaeth gofnodi n rhoi gwybod am y digwyddiad a dywedodd mai 
digwyddiad 'untro' ydoedd.  Esboniodd Owen wrth Chloe nad oedd hyn yn esiampl o 
arfer gorau, nad oedd yn bodloni gweithdrefnau diogelu a'i fod yn enghraifft o 
gyfathrebu gwael a chadw cofnodion gwael.  

 Roedd Chloe yn cysgodi Simon brynhawn arall.  Rhoddodd sawl tasg iddi nad oedd 
yn hoffi eu gwneud dywedodd.  Cymerodd sawl egwyl hir a gadael i Chloe barhau i 



119 
 

wneud y tasgau ei hun.  Nid oedd Chloe yn siŵr a oedd wedi cwblhau'r rhain yn gywir 
felly aeth i ofyn i'r rheolwr cofrestredig am gymorth. 

Yn ystod cyfarfod goruchwylio Chloe, dywed y rheolwr cofrestredig ei bod hi'n fodlon ar ei 
chynnydd. Dywedodd hi ei bod wedi cael adborth da gan weithwyr eraill am y ffordd 
gadarnhaol mae Chloe yn rhyngweithio â'r plant a'r bobl ifanc yn y cartref.  Mae Chloe yn 
codi ei phryderon am Simon ac mae'r rheolwr yn ei chanmol am ofyn am help.  Mae'r 
rheolwr yn siarad am y Cod Ymarfer Proffesiynol a sut mae'n nodi'r ffordd mae disgwyl i 
weithwyr ymarfer. Maen nhw'n edrych arno gyda'i gilydd gan nodi pa safon nad yw wedi'i 
chyrraedd. Mae'r rheolwr yn dweud wrth Chloe y bydd yn siarad â Simon am ei phryderon.  

Mae'r rheolwr cofrestredig yn cyfarfod â Simon i siarad am yr achos o fwlio a'r ffaith ei fod 
gadael Chloe heb oruchwyliaeth.  Mae'n gofyn iddo ystyried y ffordd y dylai fod wedi 
ymddwyn a'r ffaith nad yw wedi cyrraedd y safonau a nodir yn y Cod Ymarfer Proffesiynol.  
Mae hi'n dweud wrtho pa mor bwysig yw hi iddo ddeall ei rôl a'i gyfrifoldebau, ei 
ddyletswydd gofal ac atebolrwydd, dyletswydd gonestrwydd a'r angen i gadw plant a phobl 
ifanc yn ddiogel.  
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Chloe 
Set cwestiynau A 
 
1. Disgrifiwch dair ffordd mae Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) yn cefnogi Ymarfer 
Proffesiynol mewn lleoliadau fel Daffodil House.     [3 marc] 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
2. Mae Chloe yn awyddus i ddangos i staff a phlant a phobl ifanc sut y gallan nhw 
ddefnyddio'r cyfryngau cymdeithasol yn ddiogel.  
 
Nodwch dri rheswm pam ei bod hi'n bwysig i staff osgoi rhannu eu manylion cyswllt ar y 
cyfryngau cymdeithasol â'r plant a'r bobl ifanc.  

[3 marc] 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. Mae Chloe yn mwynhau ymgysylltu â'r plant a'r bobl ifanc mewn sesiynau celf a chrefft. 
 
Disgrifiwch dair enghraifft o sut gall Chloe hyrwyddo dull gweithredu plentyn ganolog yn y 
sesiynau hyn.          [3 marc] 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
4.  Mae Chloe yn cael cyfarfodydd goruchwylio rheolaidd, lle gofynnir iddi fyfyrio ar ei 
hymarfer.    
 
Rhowch dri rheswm pam bod goruchwyliaeth ac ymarfer myfyriol yn bwysig i lesiant 
unigolion.           [3 marc] 
           

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. Ni wnaeth Simon gofnodi a rhoi gwybod am yr achos o fwlio. 
 
Amlinellwch ddau reswm pam mae hyn yn cael ei ystyried yn gyfathrebu aneffeithiol. 

[2 farc] 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
6. Nid yw Simon yn ymddwyn yn broffesiynol pan mae'n gwneud jôc am yr achos o fwlio. 
 
Disgrifiwch ddau reswm pam nad yw ei ymddygiad yn cael ei ystyried yn unol ag 
egwyddorion a gwerthoedd Daffodil House.       
  

[2 farc] 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
7. Mae'r rheolwr cofrestredig yn atgoffa Simon am ei atebolrwydd.   
 
Beth yw ystyr y term atebolrwydd?       

[2 farc] 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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8. Mae'r rheolwr cofrestredig wedi gofyn i Chloe a Simon fyfyrio ar eu hymarfer.  
 

a.  Rhestrwch dri dull y gallai Chloe a Simon eu defnyddio i'w helpu i fyfyrio. 
[3 marc] 

   
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
b. Amlinellwch dri rheswm pam mae myfyrio yn bwysig i bob aelod o staff yn y 
lleoliad.          
          [3 marc] 

           

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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9. Rhowch dri rheswm pam ei bod yn bwysig i'r rheolwr cofrestredig roi adborth i Simon ar 
ei ymarfer.  

[3 marc] 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
10. Disgrifiwch dair ffordd y gwnaeth ymarfer Simon dorri Codau Ymddygiad ac Ymarfer 
Proffesiynol.        

[3 marc] 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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 Cynllun Marcio – Set Cwestiynau A Chloe 
 

 

 Uned 002: Egwyddorion a gwerthoedd iechyd a gofal 
cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc) 
Uned 005: Ymarfer Proffesiynol fel gweithiwr iechyd a 
gofal cymdeithasol 

 

 
Cwestiwn 
(cyf man) 

Canllaw ateb 

 

Uchafswm 
marciau 

1. 
(Uned 5, 6.5) 
 

Dyfarnwch 1 marc am bob disgrifiad hyd at uchafswm o 
3 farc.  

 Hybu ymarfer proffesiynol/arfer gorau  
 Sicrhau bod gweithwyr yn parhau i feithrin eu 

gwybodaeth/ bod gwybodaeth yn gyfredol  
 Sicrhau bod gweithwyr yn parhau i wella eu sgiliau 

ymarferol/ sicrhau bod sgiliau ymarferol yn 
parhau'n gyfredol  

 Cefnogi ymarfer myfyriol  
 Cefnogi dysgu a datblygu drwy gydol gyrfa/ helpu 

i feithrin gwybodaeth newydd/dysgu sgiliau 
newydd 

 Cyrraedd safonau gofynnol/bodloni gofynion 
rheoleiddiol 

 Helpu i gamu ymlaen mewn gyrfa 
 Magu hyder/ cymhwysedd yn y gweithle 
 Helpu i fodloni anghenion plant/pobl ifanc 

 
Dylai'r aseswr benderfynu drosto'i hun a yw am dderbyn 
unrhyw ymatebion dilys eraill sydd wedi'u darparu gan 
ymgeiswyr, nad ydyn nhw'n rhan o'r rhestr ar y cynllun 
marcio dangosol.  

3 marc 

2. 
(Uned 5, 2.5) 

Dyfarnwch 1 marc am bob rheswm hyd at uchafswm o 3 
farc. 

 Mae'n amhroffesiynol/croesi ffiniau proffesiynol 
 Rhoi staff mewn perygl – rhannu manylion 

personol 
 Rhoi plant a phobl ifanc mewn perygl – rhannu 

manylion personol 
 Creu argraff wael o'r lleoliad i deuluoedd ac 

ymwelwyr/ niweidio enw da'r lleoliad efallai  
 Ddim yn bodloni/adlewyrchu ethos y sefydliad/ 

felly gallai arwain at gamau disgyblu 
 Ddim yn bodloni Codau Ymarfer Proffesiynol 

 
Dylai'r aseswr benderfynu drosto'i hun a yw am dderbyn 
unrhyw ymatebion dilys eraill sydd wedi'u darparu gan 

3 marc 
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Cwestiwn 
(cyf man) 

Canllaw ateb 

 

Uchafswm 
marciau 

ymgeiswyr, nad ydyn nhw'n rhan o'r rhestr ar y cynllun 
marcio dangosol.  

3. 
(Uned 2, 3.6) 
 

Dyfarnwch 1 marc am bob enghraifft hyd at uchafswm o 
3 marc.  

 Cynllunio'r amgylchedd ar sail yr hyn mae plant a 
phobl ifanc yn ei hoffi, a'u hanghenion a'u 
dewisiadau 

 Cael llawer o ddewis 
 Cynlluniau ystafelloedd sy'n annog llif hawdd, 

dirwystr rhwng gwahanol ardaloedd chwarae 
 Arsylwi er mwyn cefnogi'r gwaith cynllunio  
 Rhoi llais i blant a phobl ifanc/eu galluogi i nodi 

beth sy'n bwysig iddyn nhw. 
 

Dylai'r aseswr benderfynu drosto'i hun a yw am dderbyn 
unrhyw ymatebion dilys eraill sydd wedi'u darparu gan 
ymgeiswyr, nad ydyn nhw'n rhan o'r rhestr ar y cynllun 
marcio dangosol.  

3 marc 

4.  
(Uned 5, 
6.13) 

Dyfarnwch 1 marc am bob rheswm hyd at uchafswm o 3 
farc.  

 Myfyrio ar yr hyn aeth yn dda/ beth allai fod wedi'i 
wneud yn well 

 Sicrhau bod plant a phobl ifanc yn cael cefnogaeth 
barhaus 

 Gwella ansawdd y gofal i blant a phobl 
ifanc/gwella sgiliau a gwybodaeth y tîm gofal  

 Atal risg neu niwed i blant a phobl ifanc 
 Cynnal/ gwella enw da'r gwasanaeth  
 Helpu gweithwyr i ddeall beth maen nhw'n ei 

wneud yn dda a'r meysydd i'w gwella  
 

Dylai'r aseswr benderfynu drosto'i hun a yw am dderbyn 
unrhyw ymatebion dilys eraill sydd wedi'u darparu gan 
ymgeiswyr, nad ydyn nhw'n rhan o'r rhestr ar y cynllun 
marcio dangosol.  

3 marc 

5. 
(Uned 2, 7.1) 

Dyfarnwch 1 marc am bob rheswm hyd at uchafswm o 2 
farc. 

 Risg o achosion pellach  
 Ni fydd staff eraill yn gallu sicrhau parhad gofal  
 Efallai na sylwir ar faterion neu bryderon sylfaenol 
 Diffyg llwybr archwilio i gefnogi gwaith arsylwi a 

gwaith dilynol 
 Methu â rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i aelodau 

eraill o'r tîm 

2 farc 



127 
 

Cwestiwn 
(cyf man) 

Canllaw ateb 

 

Uchafswm 
marciau 

 Cyfrifoldeb Simon fel gweithiwr yw cofnodi hyn 
 

Dylai'r aseswr benderfynu drosto'i hun a yw am dderbyn 
unrhyw ymatebion dilys eraill sydd wedi'u darparu gan 
ymgeiswyr, nad ydyn nhw'n rhan o'r rhestr ar y cynllun 
marcio dangosol.  

6. 
(uned 2, 3.5) 

Dyfarnwch 1 marc am bob rheswm a ddisgrifir hyd at 
uchafswm o 2 farc.  

 Nid yw Simon yn dangos pryder am lesiant y 
plentyn.  

 Mae Simon yn dangos diffyg parch tuag at y 
plentyn ac nid yw'n sicrhau ei urddas 

 Gallai Simon fod wedi gwneud i'r plentyn deimlo 
cywilydd pellach/ lleihau ei hyder/hunanwerth 

 Gallai Simon fod wedi cael effaith andwyol ar 
ymddiriedaeth y plentyn mewn gweithwyr gofal a 
chymorth eraill yn y lleoliad 

 Nid yw Simon yn cydymffurfio â'r ddyletswydd 
gofal/diogelu 

 Nid yw Simon yn cydymffurfio â chodau 
ymddygiad  
 

Dylai'r aseswr benderfynu drosto'i hun a yw am dderbyn 
unrhyw ymatebion dilys eraill sydd wedi'u darparu gan 
ymgeiswyr, nad ydyn nhw'n rhan o'r rhestr ar y cynllun 
marcio dangosol.  

2 farc 

7. 
(Uned 5, 
1.10) 

Dyfarnwch 1 marc am amlinelliad sylfaenol o'r diffiniad 
gan gynnwys un o'r pwyntiau isod. 
Dyfarnwch 2 farc am ddiffiniad manylach gan gynnwys 
dau o'r pwyntiau isod a all fod yn gysylltiedig â'r senario 
cyn rhyddhau.  
 
Gallai'r atebion gynnwys:  

 Bod yn gyfrifol am eich gweithredoedd eich hun 
 Rhoi buddiannau plant a phobl ifanc gyntaf 
 Gweithio yn unol â'ch gallu/sgiliau eich hun 
 Parchu hawliau a buddiannau plant a phobl ifanc  
 Dilyn polisïau a gweithdrefnau sy'n berthnasol i'ch 

rôl eich hun 
 Dyletswydd gofal/dyletswydd gonestrwydd 

 
Dylai'r aseswr benderfynu drosto'i hun a yw am dderbyn 
unrhyw ymatebion dilys eraill sydd wedi'u darparu gan 

2 farc 
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Cwestiwn 
(cyf man) 

Canllaw ateb 

 

Uchafswm 
marciau 

ymgeiswyr, nad ydyn nhw'n rhan o'r rhestr ar y cynllun 
marcio dangosol.  

8a. 
(Uned 5, 
1.11) 

Dyfarnwch 1 marc am bob dull hyd at uchafswm o 3 
marc.  

 Adolygwch ac ystyriwch eich gweithredoedd eich 
hun a'u heffaith ar eraill 

 Gofyn am adborth gan gydweithwyr/rheolwr/plant 
a phobl ifanc (lle y bo'n briodol) 

 Cwblhau cwestiynau yn y gwerslyfrau sefydlu  
 Gofyn cwestiynau agored am eu hymarfer   
 Trafodaethau mewn cyfarfodydd 

goruchwylio/adolygu 
 Cyfarfodydd tîm 
 Myfyrio yn dilyn hyfforddiant  

 
Dylai'r aseswr benderfynu drosto'i hun a yw am dderbyn 
unrhyw ymatebion dilys eraill sydd wedi'u darparu gan 
ymgeiswyr, nad ydyn nhw'n rhan o'r rhestr ar y cynllun 
marcio dangosol.  
 

3 marc 

8b. 
(Uned 5, 
1.11) 

Dyfarnwch 1 marc am bob rheswm hyd at uchafswm o 3 
farc.  

 Nodi'r hyn a ddysgwyd  
 Nodi meysydd datblygu  
 Nodi arfer da  
 Nodi meysydd hunanwelliant  
 Newid ffyrdd o weithio neu ddod o hyd i ffyrdd 

gwell 
 

Dylai'r aseswr benderfynu drosto'i hun a yw am dderbyn 
unrhyw ymatebion dilys eraill sydd wedi'u darparu gan 
ymgeiswyr, nad ydyn nhw'n rhan o'r rhestr ar y cynllun 
marcio dangosol.  

3 marc 

9. 
(Uned 5, 6.8) 

Dyfarnwch 1 marc am bob rheswm hyd at uchafswm o 3 
farc.  

 Gallai ei weithredoedd gael eu hystyried yn 
gamddefnydd o bŵer 

 Mae angen iddo wella ei ymarfer yn unol â chodau 
ymddygiad  

 Mae angen iddo wella ei ymarfer yn unol â 
deddfwriaeth  

 Ei atal rhag trosglwyddo ymarfer nad yw'n 
adlewyrchu gwerthoedd y sefydliad/sector 

 Cefnogi diogelu 

3 marc 



129 
 

Cwestiwn 
(cyf man) 

Canllaw ateb 

 

Uchafswm 
marciau 

 
Dylai'r aseswr benderfynu drosto'i hun a yw am dderbyn 
unrhyw ymatebion dilys eraill sydd wedi'u darparu gan 
ymgeiswyr, nad ydyn nhw'n rhan o'r rhestr ar y cynllun 
marcio dangosol.  

10. 
(uned 2, 1.4)  
 

Dyfarnwch 1 marc am bob ffordd hyd at uchafswm o 3 
marc. 

 Ni wnaeth gweithredoedd Simon hybu urddas na 
pharch  

 Ni wnaeth gweithredoedd Simon hybu 
cydraddoldeb  

 Ni wnaeth Simon weithio mewn partneriaeth â 
chydweithwyr a gweithwyr proffesiynol er mwyn 
hybu llesiant, llais a rheolaeth 

 Gweithio gyda'r unigolion a'r gofalwyr er mwyn 
cadw eu hunain yn ddiogel 

 Nid yw Simon wedi gweithio mewn ffordd sy'n 
cydnabod nac yn defnyddio'n sensitif y pŵer sy'n 
dod gyda'r gwaith  

 Ni wnaeth Simon ddefnyddio systemau na 
gweithdrefnau cytûn i rannu gwybodaeth yn 
briodol â chydweithwyr mewn modd amserol 

 Ni wnaeth Simon gofnodi a rhoi gwybod  
 Ni wnaeth Simon gyflawni ei gyfrifoldeb i osgoi 

cam-drin, esgeuluso, niweidio neu gam-fanteisio 
yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol 

 Ni wnaeth Simon ddangos dull agored a 
chydweithredol o weithio gyda chydweithwyr   
 

Dylai'r aseswr benderfynu drosto'i hun a yw am dderbyn 
unrhyw ymatebion dilys eraill sydd wedi'u darparu gan 
ymgeiswyr, nad ydyn nhw'n rhan o'r rhestr ar y cynllun 
marcio dangosol.  
 

3 marc 

 Cyfanswm uned 002: 10 marc, uned 005: 20 marc 30 marc  
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Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd 
(Plant a Phobl Ifanc) 
 

Pecyn i Aseswyr   

Asesiad mewnol (002/006) - Rhys  
 
Mae'r pecyn hwn i aseswyr yn cynnwys: 

 cyfarwyddiadau a chanllawiau i'r aseswr 
 copi o'r pecyn i ymgeiswyr  
 y cynllun marcio  

 

Cyfarwyddiadau 
 
Asesiad crynodol yw hwn i asesu Unedau 002 a 006. Dylai ymgeiswyr ond rhoi cynnig ar yr 
asesiad hwn pan fyddan nhw wedi cwblhau'r holl unedau hyn.  
 
Canlyniad yr asesiad yw llwyddo/methu. Mae cyfanswm o 30 o farciau ar gael, marc 
llwyddo'r asesiad hwn yw 22.  
 
Mae'r asesiad yn cynnwys y canlynol: 

 senario sy'n cael ei rhyddhau ymlaen llaw y mae'n rhaid ei roi i'r ymgeisydd bythefnos 
cyn yr asesiad 

 set o gwestiynau/tasgau i'r ymgeisydd eu sefyll. Rhoddir 60 munud i'r ymgeisydd 
gwblhau'r cwestiynau/tasgau.  

 
Rhaid i'r asesiad:  
 gael ei farcio'n fewnol, gan staff sy'n meddu ar y cymwysterau priodol, gan ddefnyddio'r 

Cynlluniau Marcio a ddarperir. Gweler y fanyleb am fanylion o ran gofynion staff 
 bod yn destun trefniadau sicrhau ansawdd mewnol, gan staff sy'n meddu ar y 

cymwysterau priodol 
 bod yn destun trefniadau sicrhau ansawdd/dilysu allanol gan City & Guilds  
 cydymffurfio â'r Amodau Asesu isod. 
 
Noder, lle y derbyniwyd ymatebion dilys ychwanegol gan y marciwr ar gyfer unrhyw 
gwestiwn; dylid eu cofnodi a'u cadw i'w rhannu gyda'r unigolyn sy'n ymgymryd â'r broses 
sicrhau ansawdd allanol. Gwneir hyn er mwyn ategu trefniadau safoni ar draws canolfannau a 
bydd yn golygu y gellir ychwanegu ymatebion dilys ychwanegol at y cynlluniau marcio yn 
ddiweddarach. 
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Amodau asesu  
 
Rhaid cwblhau'r asesiad hwn o dan yr amodau canlynol:  

 Rhaid i'r amgylchedd lle mae'r asesiadau'n cael eu cwblhau fod yn amgylchedd 
rheoledig. Ni ddylid torri ar draws yr ymgeiswyr a/neu ddylanwadu arnyn nhw mewn 
unrhyw ffordd wrth iddyn nhw weithio ar y tasgau. Fodd bynnag, er nad yw'n ofynnol 
sicrhau goruchwyliaeth lawn neu barhaus; rhaid i'r ganolfan allu cadarnhau mai 
gwaith yr ymgeisydd ei hun yw'r gwaith.  

 Gall ymgeiswyr ddefnyddio adnoddau cyffredin a allai fod ar gael mewn sefyllfaoedd 
‘bywyd go iawn’, er enghraifft, cyfrifiaduron personol/gliniaduron, tabledi a 
geiriaduron (gan gynnwys geiriaduron dwyieithog).  Ni chaniateir ffonau symudol na 
dyfeisiau trosglwyddo/derbyn eraill ac ni all ymgeiswyr ddefnyddio'r rhyngrwyd yn 
ystod yr asesiad.  

 Gall ymgeiswyr ddod â nodiadau a wnaed ganddyn nhw ar y senario a gafodd ei 
rhyddhau ymlaen llaw i'r asesiad. Caniateir uchafswm o ddwy ochr A4 o nodiadau. 
Rhaid rhoi gwybod am hyn i'r ymgeiswyr.  

 Gall ymgeiswyr adolygu ac ailddrafftio tystiolaeth yn annibynnol o fewn y rheolaethau 
amser ar gyfer yr asesiad. Ni ddylai aseswyr roi mewnbwn nac arweiniad i ddysgwyr 
yn ystod amser yr asesiad. Mae hyn yn cynnwys rhoi adborth ffurfiannol ar y 
dystiolaeth sy'n cael ei chyflwyno. 
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Cymhwyster Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol:  
Craidd (Plant a Phobl Ifanc) 
 

Asesiad mewnol (002/006) - Rhys (Sampl)  

Pecyn yr Ymgeisydd 
 

Enw'r ymgeisydd: 

Rhif yr ymgeisydd: 

Enw'r ganolfan: 

Rhif y ganolfan: 

 
Cyfarwyddiadau i Ymgeiswyr  
  
Mae gennych chi 1 awr i gwblhau'r asesiad hwn.  
 
Mae'r cwestiynau yn yr asesiad hwn yn seiliedig ar y senario a gafodd ei rhyddhau ymlaen 
llaw, y byddwch wedi ei gael. Mae copi o'r senario yn y pecyn hwn.    
 
 Mae pob cwestiwn yn orfodol. 
 Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen drwy'r senario a'r cwestiynau yn ofalus cyn i chi 

ddechrau ateb y cwestiynau. 
 Efallai na fydd rhai senarios yn gyfarwydd, ond gall eich ymatebion fod yn seiliedig ar 

wybodaeth a dealltwriaeth a gafwyd o'ch dysgu a'ch profiad.  
 Gellir paratoi 2 ochr o nodiadau A4 a'u defnyddio yn yr asesiad.  
 Rhaid sicrhau mai eich gwaith chi eich hun yn llwyr yw'r holl waith a gyflwynir. Ni 

chaniateir i chi gael unrhyw help gyda'r ymatebion rydych yn eu hysgrifennu drwy gydol 
yr asesiad hwn. 

 Gwnewch yn siŵr eich bod yn llofnodi'r ffurflen datganiad sydd yn y pecyn hwn. 
 Os na fydd digon o ofod gennych, defnyddiwch bapur parhad, gan sicrhau eich bod wedi 

rhifo'r cwestiwn (cwestiynau) yn gywir. 
 

At ddefnydd yr Aseswr yn unig  
Cwestiwn Marc Uchaf Marc a Ddyfarnwyd  

1. 3  
2. 4  
3. 3  
4. 3  
5. 2  
6. 3  
7. 3  
8. 3  
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9. 3  
10. 3  

Cyfanswm 30  
 
 
Sylwadau'r Aseswr:  
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Rhys 
 

Gwasanaeth allgymorth iechyd meddwl i blant a phobl ifanc yw Elm Grove. Mae'r 
gwasanaeth yn arbenigo mewn darparu cymorth emosiynol a llesiant i blant a phobl ifanc 
sy'n wynebu problemau iechyd meddwl ac sy'n mynd drwy gyfnodau o drawsnewid. Mae Elm 
Grove hefyd yn darparu hyfforddiant, cyngor ac amrywiaeth o therapïau, sy'n cael eu cefnogi 
gan amrywiaeth o weithwyr proffesiynol. Mae tîm Elm Grove yn gweithio mewn partneriaeth 
â nifer o leoliadau preswyl ac addysgol yn yr ardal leol.  

Mae Rhys yn 17 oed ac mae ganddo hanes o broblemau camddefnyddio sylweddau ac 
iechyd meddwl. Mae Rhys wedi bod i mewn ac allan o'r system gofal ers yn ifanc iawn. Drwy 
ei fywyd, yr unig gyswllt rheolaidd mae wedi'i gael â'i deulu yw ei chwaer. Mae ei chwaer 
wedi bod yn ffigwr cyson yn ei fywyd, ond y llynedd cymerodd ei bywyd ei hun. 

Yn dilyn marwolaeth ei chwaer, aeth Rhys i deimlo'n isel ofnadwy a dechreuodd ymddwyn yn 
anwadal, a gafodd ei wneud yn waeth gan ei ddefnydd cynyddol o gyffuriau ac alcohol. 
Roedd Rhys hefyd wedi bod yn dwyn o siopau er mwyn ariannu ei gaethiwed, ac mae wedi 
bod mewn trafferth gyda'r heddlu.  Roedd diwrnodau yn aml pan na fyddai'n dychwelyd i'w 
leoliad preswyl lleol sy'n cefnogi pobl ifanc. Roedd Rhys wedi bod yn cysgu mewn hostelau 
amrywiol a thai ffrindiau gwahanol, gan symud yn aml, ac o ganlyniad roedd yn teimlo'n 
eithaf ansefydlog.  Roedd iechyd meddwl Rhys wedi gwaethygu, ond gallai adnabod hyn a 
gwnaeth ymweld ag Elm Grove am gymorth. Yn Elm Grove, roedd Rhys yn gallu ymolchi, 
bwyta, newid i mewn i ddillad glân a chael meddyginiaeth.  Cysylltodd tîm Elm Grove â'r 
lleoliad preswyl i roi'r wybodaeth ddiweddaraf iddo am leoliad Rhys a'i gyflwr, ond roedd 
wedi gadael yn barod cyn i aelod o'r tîm ddod i siarad ag ef.  

Yn fwy diweddar, nid yw Rhys wedi dod i'w ddau apwyntiad diwethaf. Mae tîm Elm Grove 
wedi bod yn brysur iawn ac felly nid yw wedi mynd ar ôl hyn.  

Mae Maria, rheolwr tîm gofal Elm Grove, yn edrych ar gofnodion Rhys sy'n dangos mai 
bythefnos yn ôl y cafodd ei ymweliad diwethaf. Mae cofnodion ei apwyntiad diweddaraf yn 
awgrymu ei fod wedi colli pwysau, â hylendid personol gwael a'i fod wedi cynhyrfu. Hefyd, 
maen nhw'n dangos bod pryderon am ei iechyd meddwl ac roedd yn ymddangos ei fod dan 
ddylanwad alcohol unwaith eto.  

Mae Maria yn cysylltu â'r lleoliad preswyl er mwyn trefnu apwyntiad ond mae'n cael gwybod 
nad yw wedi bod yno ers bron i bythefnos. Mae'r lleoliad eisoes wedi codi ei bryderon gyda'i 
weithiwr cymdeithasol dynodedig a'r heddlu. Mae Maria yn ceisio dod o hyd iddo, gan 
gysylltu â hostelau lleol a ffrindiau mae wedi aros gyda nhw yn y gorffennol er mwyn trefnu 
ymweliad brys i asesu ei sefyllfa bresennol.  

Maen nhw'n dod o hyd i Rhys yn cysgu ar soffa mewn hostel lleol â golwg druenus arno. 
Mae'n cynhyrfu ond yn y diwedd mae'n cyfaddef ei fod wedi bod mewn trwbl gyda rhai pobl 
y gwnaeth gwrdd â nhw ar y cyfryngau cymdeithasol, y mae arno arian iddyn nhw.  Mae'n 
dweud ei fod ofn mynd allan, ei fod yn teimlo'n anniogel iawn, a'i fod wir am newid pethau.    

Mae aelodau o dîm Elm Grove yn treulio amser gydag ef yn yr hostel yn tawelu ei feddwl ac 
yn gwrando arno. Maen nhw'n esbonio os bydd yn dychwelyd i'r gwasanaeth am gymorth 
rheolaidd, y gall y tîm ei helpu gyda'i sefyllfa, sicrhau ei fod yn ddiogel a gwella ei iechyd a'i 
lesiant. Yn y diwedd mae Rhys yn cytuno i ddychwelyd i Elm Grove am gymorth.  
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Nôl yn Elm Grove mae Rhys yn cael y cyfle i gael bath a newid i mewn i ddillad glân cyn 
gweld gweithwyr proffesiynol eraill am asesiad. Mae Rhys yn dweud ei fod mewn ychydig o 
boen ac mae'n dod i'r amlwg bod ganddo rai anafiadau i ran uchaf y corff; mae hyn yn 
cynnwys cleisiau mawr i'w gefn a briwiau agored ar ei freichiau. Maen nhw'n gofyn i Rhys a 
yw'n fodlon i Maria asesu ei anafiadau a gweld a oes angen mwy o gymorth meddygol arno, 
ond mae'n cael gwybod fod dyletswydd i gofnodi'r mater. Maen nhw'n rhoi sicrwydd i Rhys y 
bydd y wybodaeth yn cael ei chadw'n gyfrinachol. 

Bydd Rhys yn 18 oed cyn bo hir, ac mae ganddo rai penderfyniadau pwysig i'w gwneud. 
Bydd angen iddo ddod o hyd i lety addas a diogel, yn ogystal â'r cymorth cywir i fodloni ei 
anghenion.  Mae Maria wedi trefnu cyfarfod tîm amlddisgyblaethol, gan gynnwys eiriolwr 
pobl ifanc arbenigol, er mwyn helpu Rhys gyda'i benderfyniadau.   
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Rhys 
 
Set cwestiynau A  
 

 
1. Disgrifiwch dri chanlyniad posibl os bydd gan aelodau o'r tîm agwedd negyddol tuag at 
bobl ifanc sy'n camddefnyddio sylweddau.      [3 marc] 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Bydd angen i Rhys newid ei sefyllfa fyw pan fydd yn cyrraedd 18 oed.  

Esboniwch yr hyn y gall tîm Elm Grove ei wneud er mwyn gwneud y trawsnewid hwn yn un 
cadarnhaol.          [4 marc] 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. Disgrifiwch dair ffordd y gall aelodau o'r tîm cymorth sicrhau bod Rhys a phobl ifanc eraill 
yn y lleoliad yn cael eu trin ag urddas a pharch.     [3 marc] 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Pa dri darn o gyngor y gallai gael eu rhoi i Rhys er mwyn helpu i'w gadw'n ddiogel wrth 
ddefnyddio'r cyfryngau cymdeithasol yn y dyfodol?     [3 marc] 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Disgrifiwch ddwy ffordd y gall aelodau o'r tîm gofal amddiffyn eu hunain rhag cael eu 
cyhuddo o gam-drin unigolion maen nhw'n eu cefnogi.    [2 marc] 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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6. I ddechrau, nid oedd Rhys yn barod i ddychwelyd i Elm Grove am gymorth ac i siarad am 
ei broblemau.  

Amlinellwch dri rheswm pam efallai nad yw plant a phobl ifanc yn datgelu cam-drin posibl. 

[3 marc] 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Roedd Rhys wedi colli sawl apwyntiad ond nid oedd Maria na'i thîm wedi mynd i'r afael â 
hyn.  

Disgrifiwch dair ffordd gallai hyn fod wedi cael ei nodi a'i uwchgyfeirio'n gynharach. 

[3 marc] 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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8. Amlinellwch dair ffordd y gall yr eiriolwr pobl ifanc helpu Rhys i wneud penderfyniadau 
am ei lety yn y dyfodol.        [3 marc] 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

9. Gwnaeth sefyllfa Rhys wneud iddo deimlo ofn ac yn anniogel.  

Disgrifiwch dair ffordd y gallai tîm Elm Grove ddarparu amgylchedd lle mae unigolion yn 
teimlo'n ddiogel i siarad.        [3 marc] 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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10. Disgrifiwch dri o gyfrifoldebau'r gweithiwr gofal a chymorth wrth ddiogelu pobl agored i 
niwed.            [3 marc] 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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Cynllun Marcio – Set Cwestiynau A Rhys 

 

 Uned 002: Egwyddorion a gwerthoedd iechyd a gofal 
cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc)  
Uned 006: Diogelu unigolion 

 

 

Cwestiwn 

(cyf man) 

Canllaw ateb Uchafswm 
marciau  

1. 

(Uned 2, 11.1) 

Dyfarnwch 1 marc am bob canlyniad a ddisgrifir hyd at 
uchafswm o 3 marc. 
 Gall arwain at wahaniaethu a thuedd 
 Gall pobl ifanc deimlo mai nhw sydd ar fai am eu problemau 
 Gall aelodau o'r tîm deimlo bod pobl ifanc yn haeddu cael 

cymorth llai – ddim yn darparu'r cymorth sydd ei angen arnyn 
nhw 

 Gall olygu nad yw aelodau o'r tîm yn sylwi ar arwyddion a 
symptomau sy'n ymwneud â phryderon diogelu 

 Efallai na fydd aelodau o'r tîm yn credu'r hyn sy’n cael ei 
ddatgelu gan bobl ifanc, neu ddim yn gweithredu arno 

 Efallai na fydd pobl ifanc am gael cymorth/yn colli allan ar y 
cymorth sydd ei angen arnyn nhw 

 Efallai y bydd aelodau o'r tîm yn gadael i'w profiadau eu 
hunain effeithio ar y ffordd maen nhw'n trin pobl ifanc, a 
hynny'n annheg 

 Efallai bydd aelodau o'r tîm yn cael eu disgyblu/y bydd angen 
rhagor o hyfforddiant arnyn nhw 

Dylai'r aseswr benderfynu drosto'i hun a yw am dderbyn unrhyw 
ymatebion dilys eraill sydd wedi'u darparu gan ymgeiswyr, nad 
ydyn nhw'n rhan o'r rhestr ar y cynllun marcio dangosol.  
 

3 marc 

2. 

(Uned 2, 10.3) 

Dyfarnwch 1 marc am ymateb cyfyngedig sy'n dangos ychydig o 
wybodaeth a dealltwriaeth o sut mae'r dulliau gweithredu mae'r 
tîm gofal wedi'u defnyddio yn gwneud y trawsnewidiad yn un 
cadarnhaol.  
Nid yw'r ymateb yn gwneud cysylltiad penodol rhwng sut mae'r 
dulliau gweithredu a gafodd eu defnyddio yn gwneud y 
trawsnewid yn un cadarnhaol.   
Dyfarnwch 2 farc am ymateb sylfaenol sy'n dangos rhywfaint o 
wybodaeth a dealltwriaeth o sut mae'r dulliau gweithredu mae'r 
tîm gofal wedi'u defnyddio yn gwneud y trawsnewidiad yn un 
cadarnhaol. 
Efallai nad yw'r ymateb yn gwneud cysylltiad llawn rhwng sut 
mae'r trawsnewid yn cael ei wneud yn un cadarnhaol.  

4 marc 
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Cwestiwn 

(cyf man) 

Canllaw ateb Uchafswm 
marciau  

Dyfarnwch 3 marc am ymateb da sy'n dangos gwybodaeth a 
dealltwriaeth o sut mae'r dulliau gweithredu mae'r tîm gofal 
wedi'u defnyddio yn gwneud y trawsnewidiad yn un cadarnhaol. 
Mae'r ymateb yn cysylltu'r dulliau gweithredu a gafodd eu 
defnyddio â sut mae'r trawsnewid yn cael ei wneud yn un 
cadarnhaol.   
Dyfarnwch 4 marc am ymateb gwych sy'n dangos gwybodaeth a 
dealltwriaeth manwl o sut mae'r dulliau gweithredu mae'r tîm 
gofal wedi'u defnyddio yn gwneud y trawsnewidiad yn un 
cadarnhaol. 
Mae'r ymateb yn gwneud cysylltiad clir rhwng y dulliau 
gweithredu a gafodd eu defnyddio a sut mae'r trawsnewidiad yn 
cael ei wneud yn un cadarnhaol.   
 
 
Gallai'r atebion gynnwys:  
 Cydweithio â thîm amlddisgyblaethol er mwyn ystyried ei 

sefyllfa o safbwynt amrywiaeth o weithwyr proffesiynol a all 
ddarparu cymorth, gan ystyried sut y gallan nhw wneud hynny 
(e.e. yr eiriolwr, gweithwyr cymdeithasol, gweithwyr gadael 
gofal ac ati) 

 Gweithio mewn ffordd person ganolog - sicrhau bod Rhys 
wrth wraidd y penderfyniadau/trafodaethau, ennyn 
ymddiriedaeth 

 Canolbwyntio ar ganlyniadau cadarnhaol i Rhys 
 Gweithio gyda Rhys i nodi'r hyn sy'n bwysig iddo 
 Bod yn onest gyda Rhys am yr hyn sy'n digwydd/fydd yn 

digwydd – e.e. gorfod rhoi gwybod am gam-drin 
 Bod yn realistig gyda Rhys am yr hyn sy'n gallu cael ei 

gyflawni  

Dylai'r aseswr benderfynu drosto'i hun a yw am dderbyn unrhyw 
ymatebion dilys eraill sydd wedi'u darparu gan ymgeiswyr, nad 
ydyn nhw'n rhan o'r rhestr ar y cynllun marcio dangosol.  
 

3. 
(Uned 2, 3.5) 

Dyfarnwch 1 marc am bob ffordd a ddisgrifir hyd at uchafswm o 
3 marc. 
 Dilyn gweithdrefnau sefydledig 
 Dilyn codau ymddygiad/ymarfer proffesiynol sefydledig 
 Cynnal cyfrinachedd – e.e. sicrhau bod trafodaethau yn breifat 
 Sicrhau preifatrwydd o ran gofal personol – e.e. pan mae Rhys 

yn cael bath 
 Cael cydsyniad  

3 marc 
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Cwestiwn 

(cyf man) 

Canllaw ateb Uchafswm 
marciau  

 Dilyn arferion gwaith nad ydyn nhw'n gwahaniaethu 
 Cymryd yr amser i wrando ar bobl ifanc ac ystyried eu 

hamgylchiadau penodol heb eu barnu  

Dylai'r aseswr benderfynu drosto'i hun a yw am dderbyn unrhyw 
ymatebion dilys eraill sydd wedi'u darparu gan ymgeiswyr, nad 
ydyn nhw'n rhan o'r rhestr ar y cynllun marcio dangosol.  
 

4. 
(Uned 6, 2.8) 

Dyfarnwch 1 marc am bob darn o gyngor perthnasol hyd at 
uchafswm o 3 marc. 
 Gwirio a bod yn ymwybodol o osodiadau diogelwch/rhannu 
 Bod yn ymwybodol o oblygiadau rhannu gwybodaeth 
 Ddim rhannu gwybodaeth bersonol/sensitif – e.e. lleoliad 
 Gwybod ble i gael help/codi materion 
 Gochel rhag derbyn 'ceisiadau i fod yn ffrind' gan unigolion 

anghyfarwydd 
 Bod yn ymwybodol na fydd unigolion yn dangos pwy ydyn 

nhw go iawn / yn esgus bod yn rhywun arall 
 Peidio â threfnu i gwrdd ag unigolion mae rhywun yn cwrdd â 

nhw ar-lein mewn bywyd go iawn oni fydd gofynion 
diogelwch wedi'u bodloni – e.e. ddim cwrdd â nhw ar eich pen 
eich hun, cwrdd mewn man cyhoeddus  
 

Dylai'r aseswr benderfynu drosto'i hun a yw am dderbyn unrhyw 
ymatebion dilys eraill sydd wedi'u darparu gan ymgeiswyr, nad 
ydyn nhw'n rhan o'r rhestr ar y cynllun marcio dangosol.  
 

3 marc 

5. 
(Uned 6, 2.9) 
 

Dyfarnwch 1 marc am bob ffordd a ddisgrifir hyd at uchafswm o 
2 marc.  
 Dilyn gweithdrefnau sefydledig gofnodi damweiniau, 

digwyddiadau, neu rai agos ac ati 
 Bod yn ymwybodol o'r hyfforddiant diweddaraf/arfer gorau 
 Cadw at ofynion deddfwriaeth gyfredol ac unrhyw newidiadau 

mewn deddfwriaeth 
 Gweithio yn unol â'r rôl, cyfrifoldeb a lefel gallu 
 Rhannu gwybodaeth berthnasol wrth weithio mewn 

partneriaeth ag eraill 
 Uwchgyfeirio a chofnodi materion gan ddilyn protocolau a 

gweithdrefnau sefydledig 
 Dilyn codau ymddygiad / ymarfer proffesiynol 
 Gweithio mewn parau lle mae asesiad risg yn nodi bod angen 

gwneud hyn gynnwys 
 

2 farc 
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Cwestiwn 

(cyf man) 

Canllaw ateb Uchafswm 
marciau  

Dylai'r aseswr benderfynu drosto'i hun a yw am dderbyn unrhyw 
ymatebion dilys eraill sydd wedi'u darparu gan ymgeiswyr, nad 
ydyn nhw'n rhan o'r rhestr ar y cynllun marcio dangosol.  
 

6. 
(Uned 6, 3.2) 

Dyfarnwch 1 marc am bob rheswm a amlinellir hyd at uchafswm 
o 3 marc. 
 Ofn dial 
 Ymdeimlad o gywilydd – teimlo mai nhw sydd ar fai  
 Ofn na fydd neb yn eu credu ac na fydd unrhyw beth yn cael 

ei wneud, neu beth fydd yn digwydd nesaf 
 Efallai y bydd ganddyn nhw berthynas â'r camdriniwr – efallai 

y bydd cysylltiad cryf rhyngddyn nhw/eu bod yn bwysig iddyn 
nhw neu eu bod yn credu hynny 

 Ddim yn sylweddoli eu bod wedi'u cam-drin 
 Ddim yn gwybod sut i gael help – ble i fynd/proses i gael help 
 Gall y camdriniwr fod yn weithiwr proffesiynol/mewn 

awdurdod 

Dylai'r aseswr benderfynu drosto'i hun a yw am dderbyn unrhyw 
ymatebion dilys eraill sydd wedi'u darparu gan ymgeiswyr, nad 
ydyn nhw'n rhan o'r rhestr ar y cynllun marcio dangosol.  
 

3 marc 

7. 
(Uned 6, 1.6) 
 

Dyfarnwch 1 marc am bob ffordd a ddisgrifir hyd at uchafswm o 
3 farc. 
 Edrych ar y dyddiadur/amserlen bob dydd – sicrhau bod 

system ar waith i nodi apwyntiadau sy'n cael eu colli a bod 
modd mynd ar drywydd hyn 

 Rhannu gwybodaeth yn briodol ar draws y tîm ac â lleoliadau 
eraill 

 Sefydlu a chynnal cysylltiadau/dulliau cyfathrebu da â 
lleoliadau a gweithwyr proffesiynol eraill yn yr ardal – 
rhwydwaith cymorth 

 Darparu eiriolwr ar gam cynnar 
 Sicrhau bod y drefn o chwilio am arwyddion posibl o gam-drin 

yn rhan allweddol o bob adolygiad/cyfarfod 
 Enwi gweithiwr allweddol ar gyfer Rhys  
 Cofnodi gwybodaeth ar gynllun personol/cynllun gofal a 

chymorth  
 System trosglwyddo gwybodaeth i gynnwys cofnodion o 

ansawdd da e.e. ddim ar lafar yn unig 

3 marc 
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Cwestiwn 

(cyf man) 

Canllaw ateb Uchafswm 
marciau  

Dylai'r aseswr benderfynu drosto'i hun a yw am dderbyn unrhyw 
ymatebion dilys eraill sydd wedi'u darparu gan ymgeiswyr, nad 
ydyn nhw'n rhan o'r rhestr ar y cynllun marcio dangosol.  
 

8. 

(Uned 6, 2.2) 

Dyfarnwch 1 marc am bob pwynt cymorth a nodir hyd at 
uchafswm o 3 marc. 
 Gwrando ar Rhys a darparu safbwynt diduedd 
 Cefnogi Rhys i wneud dewisiadau gwybodus 
 Cefnogi Rhys i ddeall ei hawliau 
 Sicrhau bod Rhys yn gwybod sut i wneud cwyn os oes angen 
 Cyfeirio at y cymorth sydd ar gael e.e. opsiynau tai, budd-

daliadau  
 Mynychu cyfarfodydd a helpu i leisio ei farn 
 Esbonio pethau mewn ffordd sy'n hawdd i Rhys ei deall – 

sicrhau ei fod yn deall yr opsiynau 
 Ei gynrychioli mewn cyfarfodydd/ei helpu a rhoi llais iddo pan 

fo Rhys yn gofyn am hyn 
 Helpu gyda gwaith papur a dilyn gweithdrefnau gofynnol – 

gwybod sut mae systemau yn gweithio a pha gamau sy'n 
ofynnol 

Dylai'r aseswr benderfynu drosto'i hun a yw am dderbyn unrhyw 
ymatebion dilys eraill sydd wedi'u darparu gan ymgeiswyr, nad 
ydyn nhw'n rhan o'r rhestr ar y cynllun marcio dangosol.  
 

3 marc 

9. 

(Uned 6, 2.6) 

Dyfarnwch 1 marc am bob ffordd a ddisgrifir hyd at uchafswm o 
3 marc. 
 Cael aelodau o'r tîm y gall Rhys ymddiried ynddyn nhw – 

gweithiwr allweddol/wyneb cyfarwydd, darpariaeth gyson 
 Sicrhau preifatrwydd – darparu ardaloedd i gynnal 

trafodaethau preifat, ystyried natur sgyrsiau a sicrhau bod yr 
amgylchedd yn cyfateb iddyn nhw 

 Meithrin diwylliant agored – gall unigolion ddatgelu heb fod 
ofn cael eu barnu 

 Aelodau o'r tîm yn bod yn agored ac yn onest am brosesau 
e.e. dweud wrth Rhys bod ganddyn nhw ddyletswydd i godi 
pryderon 

 Defnyddio dulliau cyfathrebu – gwrando'n astud, ystyried yr 
holl ffyrdd y gall unigolion fynegi eu hunain, bod yn 
ymwybodol o gliwiau gweledol (h.y. nid dim ond cyfathrebu ar 
lafar) 

3 marc 
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Cwestiwn 

(cyf man) 

Canllaw ateb Uchafswm 
marciau  

 Gweithio i greu amgylchedd anffurfiol nad yw'n codi braw – 
cynnes, croesawgar, heb ei sefydliadu.  

Dylai'r aseswr benderfynu drosto'i hun a yw am dderbyn unrhyw 
ymatebion dilys eraill sydd wedi'u darparu gan ymgeiswyr, nad 
ydyn nhw'n rhan o'r rhestr ar y cynllun marcio dangosol.  

10.   
(Uned 6, 2.1) 

Dyfarnwch 1 marc am bob cyfrifoldeb a ddisgrifir hyd at 
uchafswm o 3 marc  
 Cofnodi unrhyw ddigwyddiadau 
 Cyfeirio unrhyw ddigwyddiadau at y person priodol 
 Sicrhau eich bod yn cael cydsyniad ar sail gwybodaeth pan 

mae risgiau. 
 Nodi risgiau posibl er mwyn osgoi niwed posibl 
 Gweithio mewn partneriaeth ag eraill er mwyn atal niwed/ 

gweithredu 
 Cynnal eich DPP eich hun o ran diogelu 
 
Dylai'r aseswr benderfynu drosto'i hun a yw am dderbyn unrhyw 
ymatebion dilys eraill sydd wedi'u darparu gan ymgeiswyr, nad 
ydyn nhw'n rhan o'r rhestr ar y cynllun marcio dangosol.  

 

3 marc  

 Cyfanswm uned 001: 10 marc, uned 006: 20 marc  30 marc  

 
 
 
 
 

 

 
 
Rhaid cyflwyno'r ffurflen hon gyda'r dystiolaeth i'w dilysu.  
 

Datganiad Dilysrwydd    
 
Enw'r ymgeisydd Rhif yr Ymgeisydd 
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Enw'r Ganolfan Rhif y Ganolfan 

  

   
Ymgeisydd:  
 
Rwy'n cadarnhau mai fy ngwaith i yw'r holl waith a gyflwynwyd, ac fy mod wedi 
cydnabod yr holl ffynonellau a ddefnyddiwyd gennyf.  
 

Llofnod yr ymgeisydd  

 

Dyddiad 

 
 
Tiwtor/Aseswr:  
 
Rwy'n cadarnhau y gwnaed yr holl waith o dan amodau a gynlluniwyd i sicrhau 
dilysrwydd gwaith yr ymgeisydd, ac rwy’n fodlon, hyd eithaf fy ngwybodaeth, mai 
gwaith yr ymgeisydd yn unig yw’r hyn a gynhyrchwyd. 
 
 
 

Llofnod y Tiwtor/Aseswr: 

 

Dyddiad  

 
Noder: 
Lle na all yr ymgeisydd a/neu'r tiwtor gadarnhau dilysrwydd, neu lle na fydd wedi 
gwneud hynny drwy lofnodi'r datganiad hwn, ni chaiff y gwaith ei dderbyn i'w 
gymedroli a rhoddir marc o sero. Os bydd unrhyw gwestiwn yn codi ynghylch 
dilysrwydd, gellir cysylltu â'r tiwtor er mwyn cael cyfiawnhad.  


