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Uned 2 Ffactorau sy’n effeithio ar dwf a datblygiad 

unigolion ar bob cam o’r rhychwant oes a 
sut mae hyn yn effeithio ar ganlyniadau ac 
anghenion gofal a chymorth 

Dydd Iau, 12 Ionawr 
2023  

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

Dydd Llun, 23 Ionawr 
2023 

 
Gwybodaeth Ymlaen Llaw 

Gwybodaeth i fyfyrwyr 
Mae'r wybodaeth ymlaen llaw hon yn nodi rhai o'r meysydd cynnwys y bydd papurau 
arholiad Ionawr 2023 yn eu hasesu. Bwriad y ddogfen hon yw eich helpu â'ch gwaith 
adolygu.  
 
Mae'r meysydd cynnwys sydd wedi'u nodi yn y wybodaeth ymlaen llaw hon yn 
ymwneud â'r cwestiynau y mae'r nifer mwyaf o farciau amdanyn nhw yn y papur. 
 
Bydd cwestiynau am feysydd cynnwys eraill hefyd sydd ddim wedi'u nodi yn y 
wybodaeth ymlaen llaw hon 
 
Mae'n bosibl defnyddio'r wybodaeth ymlaen llaw hon ar unrhyw adeg o'r dyddiad y 
cafodd ei rhyddhau: 
 
• gallwch chi ddefnyddio unrhyw adnoddau sydd ar gael i chi i ymchwilio i'r 

testunau sydd wedi'u cynnwys yn yr hysbysiad hwn ac i adolygu’r testunau hynny 
• gallwch chi ofyn i'ch athro/athrawes am gyngor a thrafod yr hysbysiad hwn ag 

aelodau eraill eich dosbarth 
• ni chewch fynd â chopi o'r wybodaeth ymlaen llaw hon i mewn i'r arholiad.  
 
Nid yw'r wybodaeth yn y wybodaeth ymlaen llaw hon yn berthnasol i unrhyw gyfres 
arholiadau arall. 



 
 

Rhyddhawyd: 30 Medi 2022  



 
 

Gwybodaeth ychwanegol i fyfyrwyr ac athrawon 
 
Mae'n bwysig bod y wybodaeth ymlaen llaw hon yn cael ei darllen gan gyfeirio at y cynnwys 
pwnc yn y fanyleb, sydd ar gael yn: 
https://www.dysguiechydagofal.cymru/media/3323/q7-l3-hsc-pplusc-certplusdiploma-
specification-w-26052022.pdf. 
 
Mae'r wybodaeth ar gyfer pob uned yn cael ei chyflwyno yn y drefn y mae'n ymddangos yn y 
fanyleb, nid yn nhrefn cwestiynau yn yr arholiad.  
 
Nid yw fformat a strwythur y papurau arholiad yn newid.  
 
Mae'r wybodaeth ymlaen llaw hon yn ymdrin ag Uned 2 (W23-4973NA0-1 4973NB0-1) ac 
Uned 5 (W23-4973NC0-1 / 4973ND0-1)  
 
Uned 2: Tystysgrif a Diploma 
 
Ffactorau sy'n effeithio ar dwf a datblygiad unigolion ar bob cam o'r rhychwant oes a 
sut mae hyn yn effeithio ar ganlyniadau ac anghenion gofal a chymorth 
 
Bydd y meysydd cynnwys canlynol yn cael eu hasesu ym mis Ionawr 2023: 
 
Maes cynnwys Ymhelaethiad 
2.1 
Ffactorau sy'n effeithio ar 
dwf a datblygiad dynol drwy 
gydol rhychwant oes 

Dylai dysgwyr wybod am a deall y ffactorau sy'n effeithio ar 
dwf a datblygiad dynol ar bob rhan o'r rhychwant oes. 
 
Ffactorau allweddol: 
• Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACE): 

digwyddiadau trawmatig y gall plant eu hwynebu wrth 
dyfu ond sy'n cael eu dwyn i gof drwy gydol eu hoes fel 
oedolyn. Gallant wella'r siawns y bydd unigolion yn 
datblygu clefydau ac yn mabwysiadu ymddygiadau sy'n 
niweidiol i iechyd   

• ffactorau economaidd: statws economaidd, 
amgylchedd y cartref  

• profiadau addysgol: cefnogaeth ac arweiniad drwy 
addysg, lefel addysg   

• digwyddiadau bywyd: rhagweladwy ac 
anrhagweladwy; profiadau cadarnhaol a negyddol  

• iechyd meddwl: afiechyd meddwl, anhwylderau bwyta, 
iselder, gorbryder  

• ffactorau corfforol: gweithgaredd corfforol, iechyd 
corfforol, maeth a hydradu, cyflyrau sy'n gyffredin yng 
Nghymru, damweiniau, anableddau corfforol, cyflyrau 
tymor hir a chyflyrau sy'n cyfyngu ar fywyd  

• ffactorau cymdeithasol: strwythur teuluol, diwylliant, 
crefydd, rhwydweithiau cymdeithasol a chefnogaeth.   

 
Effaith tymor hir ffactorau sy'n effeithio ar dwf a 
datblygiad dynol ar bob rhan o'r rhychwant oes: 
• gorbryder  
• ymlyniad  
• ehangu profiadau  
• iselder  

https://www.dysguiechydagofal.cymru/media/3323/q7-l3-hsc-pplusc-certplusdiploma-specification-w-26052022.pdf
https://www.dysguiechydagofal.cymru/media/3323/q7-l3-hsc-pplusc-certplusdiploma-specification-w-26052022.pdf


 
 

Maes cynnwys Ymhelaethiad 
• mwy abl a thalentog – rhagori ar gerrig milltir  
• peidio â chyflawni'r cerrig milltir disgwyliedig  
• stigma  
• trawsnewid  
• trawma.   
 
Mynd i'r afael ag effaith tymor hir ffactorau sy'n 
effeithio ar dwf a datblygiad dynol ar bob rhan o'r 
rhychwant oes: 
• sicrwydd, anogaeth, dilysiad a chysylltiadau ag 

ymlyniadau a datblygiadau 
• hunanhyder, hunanddibyniaeth, hunan-barch, 

hunangysyniad a meithrin gwydnwch, darparu cryfder a 
chapasiti er mwyn diwallu eu hanghenion eu hunain 
neu geisio cefnogaeth o adnoddau cymunedol a 
syniadau person-ganolog. 
 

2.2 
Modelau sy'n gysylltiedig â 
ffactorau sy'n effeithio ar 
dwf a datblygiad ar bob rhan 
o'r rhychwant oes 

Dylai dysgwyr wybod am y cysyniadau sylfaenol sy'n 
gysylltiedig â damcaniaethau sefydledig a meini prawf 
presennol a'r ffordd maent yn gysylltiedig â'i gilydd, a'u 
deall.  
 
Modelau a Damcaniaethau:  
• Damcaniaethau Datblygu Dynol: Damcaniaeth 

Ymddieithrio Heneiddio Cumming a Henry 
• Damcaniaeth Ddyneiddiol: Rogers  
• Damcaniaeth Dysgu Cymdeithasol: Bandura 
 

2.5 
Dulliau o hybu ac amddiffyn 
iechyd, llesiant a gwydnwch. 

Dylai dysgwyr wybod am a deall dulliau o hybu ac 
amddiffyn gwydnwch. 
 
Dulliau o hybu ac amddiffyn gwydnwch: 
• annog unigolion i gymryd rhan mewn gweithgareddau 

therapiwtig a gweithgareddau hamdden yn y gymuned 
leol a chynyddu rhwydweithiau cymdeithasol e.e. 
celfyddydau cymunedol a gweithgareddau creadigol  

• ymgysylltu ag unigolion er mwyn iddyn nhw fod yn 
gyfrifol am eu hiechyd a'u llesiant corfforol drwy wneud 
newidiadau ffordd o fyw  

• hybu dull cadarnhaol, sy'n datrys problemau a safbwynt 
optimistaidd  

• hybu amgylcheddau cadarnhaol sy'n flaengar ac yn 
hybu cryfderau ac amrywiaeth  

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

 
  



 
 

Uned 5: Diploma yn Unig  
 
Cefnogi unigolion sydd mewn perygl i gyflawni’r canlyniadau maen nhw’n dymuno eu cael. 
 
Bydd y meysydd cynnwys canlynol yn cael eu hasesu ym mis Ionawr 2023: 
 
Maes cynnwys Ymhelaethu 
5.1 
Ffactorau a allai gyfrannu at 
roi unigolion mewn perygl o 
gael eu cam-drin a'u 
hesgeuluso. 

Dylai dysgwyr wybod am a deall y ffactorau a allai gyfrannu at 
roi unigolion  mewn perygl o gael eu cam-drin a'u hesgeuluso. 
 
Yn cynnwys:  
• straen gofalwyr: e.e. rhwystredigaeth, teimlo dan 

bwysau ac yn methu ymdopi, diffyg gofal seibiant, newid 
mewn sefyllfa ariannol 

• cyflyrau meddygol/seicolegol: e.e. afiechyd meddwl, 
lefelau isel o  hunanhyder a hunan-barch, anawsterau 
cyfathrebu  

• gallai ffactorau eraill gynnwys: credoau crefyddol/ 
hil/cyfeiriadedd rhywiol/gwahaniaethau, safle yn y 
teulu/gwneud bwch dihangol, diffyg ymwybyddiaeth, 
hyfforddiant neu fonitro gweithwyr i sylwi ar neu ddelio 
gyda materion diogelu. 

 

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

Dylai dysgwyr wybod am a deall y ffactorau a all effeithio ar 
hawliau unigolion sydd mewn perygl yn y sector iechyd a 
gofal cymdeithasol. 
 
Yn cynnwys: 
• oedran yr unigolyn a'i ddealltwriaeth o'i hawliau fel 

unigolyn 
• agweddau unigolion sy'n gweithio mewn lleoliadau sy'n 

hybu gofal  person-ganolog 
• mewnbwn teulu a gofalwyr a'u hymwybyddiaeth o 

hawliau'r unigolion 
• nodweddion personol unigolion sy'n cael mynediad at ofal 

a chymorth person-ganolog sy'n canolbwyntio ar 
ganlyniadau  

• cydnabod bod gan ofalwyr yr hawl i gael eu cefnogi  
• gwasanaethau cefnogi i ofalwyr ifanc. 
 

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

Dylai dysgwyr wybod am ofynion deddfwriaeth, rheoleiddio a 
chodau ymarfer/ymddygiad ar gyfer diogelu ac amddiffyn 
unigolion sydd mewn perygl yng Nghymru a'r DU a meddu ar 
ddealltwriaeth sylfaenol o'r gofynion hynny. 
Yn cynnwys: 
• Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 

2014 a rhannau perthnasol o'r Ddeddf Plant (2004)  
• Gweithdrefnau Diogelu Cymru Gyfan (2019) 
• Canllawiau Diogelu Llywodraeth Cymru. 
 
Dylai dysgwyr wybod a deall dogfennau statudol yn ymwneud 
â diogelu. 
Yn cynnwys: 



 
 

Maes cynnwys Ymhelaethu 

• Gweithio gyda’n Gilydd i Ddiogelu Pobl: Cyfrol 1 – 
Cyflwyniad a Throsolwg. 

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

Dylai dysgwyr wybod am a deall arferion a dulliau ar gyfer 
sicrhau hawliau unigolion sydd mewn perygl yn y sector 
iechyd a gofal cymdeithasol. 
 
Dulliau yn cynnwys: 
• gwybodaeth, ymwybyddiaeth a hyfforddiant ar ddiogelu i 

weithwyr proffesiynol ac unrhyw bobl eraill a allai weld 
tystiolaeth neu gael datgeliadau e.e. gyrwyr tacsi ysgolion 
arbennig  

• cyfranogiad gweithredol: ffordd o weithio sy'n cefnogi hawl 
unigolyn i gymryd rhan yn y gweithgareddau a 
pherthnasoedd bywyd pob dydd mor annibynnol â phosibl 

• eiriolaeth: mae eiriolwyr yn hysbysu unigolion o'u hawliau, 
maent yn eu cefnogi i fynegi eu barn a sicrhau bod eu 
llais yn cael ei glywed  

• grymuso: annog unigolyn i fod yn fwy rhagweithiol mewn 
perthynas â'i iechyd ac wrth wneud penderfyniadau am 
ofal a chymorth  

• egwyddorion gofal: disgrifio'r ffordd y dylai gweithwyr 
iechyd a gofal cymdeithasol ymddwyn tuag at unigolion 
yn eu gofal er mwyn sicrhau bod gan yr unigolyn yr hawl i 
ddewis, urddas a pharch 

• deddfwriaeth gyfredol: sicrhau bod hawliau unigolion yn 
cael eu cynnal  

• gofal personol: nodi'r hyn sydd bwysicaf i unigolyn iddo 
gael bywyd da a sicrhau bod y gofal a'r cymorth mae’n eu 
cael yn sicrhau bod ei ganlyniadau'n cael eu cyflawni.  

 

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

Dylai dysgwyr wybod a deall sut y gall gweithwyr unigol a'r 
gwasanaethau a ddarperir ganddynt hybu cynhwysiant.  
 
Yn cynnwys:  
• arddangos egwyddorion gofal/ffyrdd o weithio y cytunwyd 

arnynt  
• adeiladu ar unrhyw ymarfer da presennol y gallent fod yn 

ymwybodol ohono  
• sicrhau bod dulliau cyfathrebu bob amser yn glir ac yn yr 

iaith a'r fformat o ddewis  
• sicrhau nad oes:   

o gwahaniaethu drwy gysylltiad: h.y. cysylltiad unigolyn 
ag unigolyn arall sy'n perthyn i grŵp gwarchodedig 
perthnasol fel: oedran, anabledd, ailbennu rhywedd, 
hil, crefydd neu gred, rhyw a chyfeiriadedd rhywiol 

o gwahaniaethu drwy ganfyddiad: h.y. gwahaniaethu yn 
erbyn rhywun oherwydd canfyddiad ar gam bod 
ganddo nodwedd warchodedig  

o aflonyddwch: h.y. pwysau ymosodol neu fygythiad  
• herio unrhyw ymarfer gwahaniaethol a hybu ymarfer 

cynhwysol 



 
 

Maes cynnwys Ymhelaethu 
• mynediad teg drwy sicrhau cyfleoedd cyfartal a phriodol i 

bawb/heb fabwysiadu un dull i bawb/gwneud addasiadau 
rhesymol fel y bo'n briodol 

• cefnogi amrywiaeth drwy dderbyn a chroesawu yr hyn 
sy'n gwneud unigolyn yn wahanol drwy weithio mewn 
ffyrdd nad ydynt yn barnu. 

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

Diwedd y wybodaeth ymlaen llaw 


