
 

 

 

 

 

Lefel 3 Diploma 
Iechyd a Gofal Cymdeithasol:  

Egwyddorion a Chyd-destunau 
4973ND 

Arholiadau Haf 2022 
 

Uned 5 Cefnogi unigolion sydd mewn 
perygl i gyflawni'r canlyniadau 
maen nhw'n dymuno eu cael 

Dydd Mercher  
15 Mehefin 2022 

Gwybodaeth Ymlaen Llaw 
Gwybodaeth gyffredinol i fyfyrwyr ac athrawon 

 

Mae'r wybodaeth ymlaen llaw hon yn rhoi ffocws i rai o'r cwestiynau ym mhapur arholiad Haf 
2022. 

Cwestiynau tariff uwch fydd dan sylw yn y testunau a nodwyd. 

Bydd cwestiynau tariff is am feysydd cynnwys eraill hefyd sydd ddim wedi'u nodi yn yr 
hysbysiad hwn. 

Disgwylir y bydd yr addysgu a'r dysgu wedi ymdrin â holl  gynnwys y fanyleb. 

Nid yw'n berthnasol i unrhyw gyfres arholiadau arall. 

Bwriad y wybodaeth hon yw cefnogi'r broses o adolygu.  

Gellir ei defnyddio ar unrhyw adeg o'r dyddiad y cafodd ei rhyddhau. 

Ni ddylid mynd â'r wybodaeth hon i mewn i'r arholiad.  

Nid yw strwythur y papur arholiad yn newid. 
 
Gallwch chi ofyn i'ch athro am gyngor a thrafod yr hysbysiad hwn ag aelodau eraill eich 
dosbarth.  
 
Gallwch chi ddefnyddio unrhyw adnoddau sydd ar gael i chi i ymchwilio i'r testunau/themâu 
sydd wedi'u cynnwys yn yr hysbysiad hwn. 
 

Rhyddhawyd: 4 Ebrill 2022  



Gwybodaeth ychwanegol i fyfyrwyr ac athrawon 
 
Mae'r wybodaeth ymlaen llaw hon yn ymdrin ag Uned 5: Cefnogi unigolion sydd mewn 
perygl i gyflawni'r canlyniadau maen nhw'n dymuno eu cael. 
 
 
 

Meini Prawf 
Asesu Meini Prawf Asesu Ymhelaethiad o'r Cynnwys 

5.1 Ffactorau a allai gyfrannu at roi 
unigolion mewn perygl o gael 
eu cam-drin a'u hesgeuluso 

• straen gofalwyr 
• dibyniaeth 
• anghydfod teuluol 
• ynysu  
• cyflyrau meddygol/seicolegol 
• ffactorau eraill  

5.2 Ffactorau a all effeithio ar 
hawliau unigolion sydd mewn 
perygl yn y sector iechyd a 
gofal cymdeithasol 

• ffactorau a all effeithio ar hawliau 
unigolion sydd mewn perygl yn y 
sector iechyd a gofal cymdeithasol 

5.3 Gofynion deddfwriaeth, 
rheoliadau a chodau 
ymddygiad/ymarfer ar gyfer 
diogelu ac amddiffyn unigolion 
sydd mewn perygl yng 
Nghymru a'r DU 

• Deddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 
2014 

• rhannau perthnasol o'r Ddeddf 
Plant 2004 

• rôl byrddau diogelu 
• ymwybyddiaeth o ddiogelu a 

gwybod sut i roi gwybod am 
bryderon am blant ac oedolion 
sydd mewn perygl 

• dogfennau statudol mewn 
perthynas â diogelu 

5.4 Dulliau o sicrhau hawliau 
unigolion sydd mewn perygl yn 
y sector iechyd a gofal 
cymdeithasol 

• arferion 
• dulliau 

5.5 Sut y gall gweithwyr unigol a'r 
gwasanaethau a ddarperir 
ganddynt hybu cynhwysiant 

• sut y gall gweithwyr unigol a'r 
gwasanaethau a ddarperir 
ganddynt hybu cynhwysiant 

 
 
 

Diwedd y wybodaeth ymlaen llaw 


