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Yn y cylchlythyr hwn mae gwybodaeth bwysig ynghylch cyflwyno'r cymwysterau uchod yn 
2022/23. Gofynnwn i chi rannu'r wybodaeth hon â thîm y pwnc. 
 
Oriau lleoliad gwaith yn 2023 
Yn Uned 6 mae gofyn i ymgeiswyr gwblhau o leiaf 100 awr o ymgysylltu gorfodol â'r sector ac 
mae'n rhaid i'r cyfnod hwnnw gynnwys 60 awr o leoliad gwaith.  
 
Er nad oes unrhyw addasiadau i'r asesu yn 2023, rydym wedi cytuno â Cymwysterau Cymru y 
dylid lleihau'r oriau lleoliad gwaith o 60 i 30 awr ar gyfer y dysgwyr hynny sy'n cwblhau (ardystio) 
y cymhwyster Diploma yn 2023.  
 
Anogwn y canolfannau felly, lle bynnag y bo'n bosibl, i gynnig cyfleoedd pellach i ymgysylltu â'r 
sector i wneud iawn am y ffaith bod llai o oriau lleoliad gwaith ar gael. Rydym fodd bynnag yn 
cydnabod na fydd yn bosibl gwneud hyn ym mhob achos.  
 
Newid i'r gofynion tystiolaeth ar gyfer Uned 4973N3 Hybu hawliau unigolion ar bob cam 
o'r rhychwant oes 
 
Tynnwyd y cyfeiriad at uchafswm o 5,000 o eiriau o'r gofynion tystiolaeth ar gyfer Uned 3 yn 
dilyn adborth gan y canolfannau. 
 
Mae angen i ymgeiswyr lunio podlediad, cyflwyniad, neu fideo sy'n ddim mwy na 10 munud o 
hyd wrth gynhyrchu tystiolaeth ar gyfer Uned 3. Diweddarwyd y wybodaeth ar dudalen 58 y 
fanyleb i gyfleu hyn. Mae'n bosibl gweld y fanyleb ddiwygiedig o dudalen y cymhwyster ar y 
wefan iechyd a gofal cymdeithasol. 
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Trefniadau ar gyfer ymgeiswyr sy'n ailsefyll y cymhwyster Diploma yn 2023 
Gallwn gadarnhau y gall unrhyw ymgeiswyr sy'n ailsefyll ar ôl cwblhau'r Diploma yn Haf 2022, os 
ydyn nhw'n dymuno gwneud hynny, ailsefyll dim ond yr unedau a safwyd ganddyn nhw yn 2022. 
Nid oes angen gwneud Uned 6, a dynnwyd o'r asesiad yn 2022. 
 
Hoffem gymryd y cyfle hwn i atgoffa canolfannau ein bod wedi diwygio cynnwys Uned 2 
(4973NA) i'w asesu yn 2023. Mae'r cynnwys uned diwygiedig i'w weld yma.  
 
Darparwyd Gwybodaeth Ymlaen Llaw hefyd ar gyfer ymgeiswyr. Mae'r wybodaeth hon yn 
ymwneud â'r hyn y mae'r asesiad yn canolbwyntio arno yn arholiadau Ionawr 2023 mewn 
perthynas ag Uned 2 (4973NA) ac Uned 5 (4973NC). Gellir gweld y manylion ar dudalen y 
cymhwyster ar y wefan iechyd a gofal cymdeithasol. 
 
Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â chynnwys y cylchlythyr hwn, cysylltwch â'r tîm 
pwnc ar HSCandCC@wjec.co.uk.  
 
Yn gywir, 
 
 
 
 
ELAINE CARLILE 
 
Cyfarwyddwr Cymwysterau a Gwasanaeth Asesu 
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