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IECHYD A GOFAL CYMDEITHASOL: EGWYDDORION A CHYD-DESTUNAU 
 

Lefel 3 Tystysgrif a Diploma 
 

Haf 2022 
 

UNED 1:  EGWYDDORION GOFAL AC YMARFER DIOGEL O FEWN GOFAL PERSON-
GANOLOG SY'N CANOLBWYNTIO AR GANLYNIADAU 

 
 
Sylwadau Cyffredinol 
 
Hon oedd blwyddyn gyntaf asesu'r cymhwyster newydd hwn; Mae mesurau lliniaru Covid 
wedi atal asesiadau wedi'u cymedroli'n allanol yn ystod y ddwy flynedd flaenorol.  
 
Ar y cyfan, roedd yr uned hon yn profi cwmpas y fanyleb ac arweiniodd at ddangos rhywfaint 
o wybodaeth ragorol gan ymgeiswyr, er bod rhai materion ar draws canolfannau y bydd 
angen mynd i'r afael â nhw cyn y gyfres nesaf.  
 
Cafwyd rhai enghreifftiau rhagorol o ddealltwriaeth fanwl o egwyddorion gofal a sut i 
gymhwyso'r rhain yn ymarferol. Cafodd y mwyafrif o'r ymgeiswyr farc rhesymol i dda yn yr 
asesiad er bod gwybodaeth rhai ymgeiswyr o gymhwyso egwyddorion gofal mewn cyd-
destun yn gyfyngedig. 
 
Roedd amrywiaeth o arddulliau o ddogfennaeth marcio ac asesu wedi'u cyflwyno gan 
ganolfannau ar gyfer cymedroli. Er nad yw'n orfodol, fe wnaeth rhai canolfannau ddarparu 
anodiadau rhagorol ar waith ymgeiswyr oedd yn galluogi cymedrolwyr i weld sut roedden 
nhw'n cyfiawnhau penderfyniadau asesu. Roedd anodiadau canolfannau eraill yn brin iawn. 
Darparwyd nodiadau dosbarth gan ambell ganolfan. Roedd yn anodd gweld dilysrwydd 
nodiadau dosbarth gan fod llawer o ymgeiswyr yn dibynnu gormod ar ddefnyddio'r 
rhyngrwyd. Roedd rhai atebion, yn enwedig ar gyfer tasg 2, yn cynnwys darnau o'r 
rhyngrwyd – nid yw hyn yn dderbyniol, gan fod y fanyleb yn nodi fod rhaid i waith fod yn 
eiddo i'r ymgeiswyr ei hun ac mae'n gyfrifoldeb ar y goruchwyliwr/tiwtor i wirio dilysrwydd 
nodiadau dosbarth.  
 
Mae Tudalen 56 yn y fanyleb cymwysterau yn cynnwys nodyn atgoffa defnyddiol: 
 
“Rhaid i'r ganolfan gadw'r holl nodiadau a ddefnyddir gan ymgeiswyr a'u cyflwyno i gael eu 
hadolygu fel rhan o'r broses gymedroli. 
 
Cyfrifoldeb yr athro/aseswr yw adolygu'r nodiadau y mae ymgeiswyr yn bwriadu mynd â nhw 
i'r amgylchedd asesu gan sicrhau eu bod yn bodloni'r gofynion uchod. Os oes gan 
athro/aseswr unrhyw bryderon ynghylch dilysrwydd y nodiadau dylent atal yr asesiad rhag 
digwydd a dilyn unrhyw weithdrefnau mewnol sydd ar waith i ymdrin ag achosion lle mae 
amheuaeth o gamymddwyn.” 
 
“Rhaid i'r ymgeiswyr ddeall y bydd copïo unrhyw ddeunydd yn uniongyrchol o lyfrau neu 
ffynonellau eraill a'i gyflwyno heb gydnabyddiaeth yn cael ei ystyried yn dwyll bwriadol. 
Rhaid i ganolfannau roi gwybod i CBAC am unrhyw amheuon o gamymddwyn os yw'r 
ymgeisydd wedi llofnodi'r datganiad dilysu.” 
 
Roedd marcio ar draws y papurau, ar y cyfan, yn briodol. Roedd graddio'r ymgeiswyr yn 
briodol, ac roedd marciau a ddyfarnwyd rhan fwyaf o'r amser yn y band priodol. 
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Ymddengys nad oedd llawer o ymgeiswyr yn gwybod y gwahaniaeth rhwng lleoliadau gofal 
cymdeithasol a lleoliadau gofal iechyd. Mae deddfwriaeth yn wahanol ar gyfer y ddau leoliad, 
yn ogystal â chodau ymarfer.  
 
Roedd cymhwyso'r ddeddfwriaeth a'r cod ymarfer priodol i'r lleoliad yn yr astudiaeth achos 
yn denu marciau uwch. 
 
Ymddengys fod llawer o ymgeiswyr, a thiwtoriaid yn eu marcio, yn cael trafferth gyda'r 
diffiniad o gyd-gynhyrchu yng nghyd-destun y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles. 
Mae cyd-gynhyrchu yn ymwneud â gweithio mewn partneriaeth ag unigolion a'u 
teuluoedd/gofalwyr. Nid yw'n ymwneud â gweithio mewn partneriaeth â gweithwyr 
proffesiynol eraill. Yng nghyd-destun egwyddorion y Ddeddf, gelwir hyn yn waith aml-
asiantaethol. 
 
Sylwadau am gwestiynau/adrannau unigol 
 
Tasg 1 
 
(a)  Ar y cyfan, roedd hwn yn gwestiwn a atebwyd yn dda, lle dangosodd ymgeiswyr 

wybodaeth dda am egwyddorion gofal. Rhoddodd yr ymgeiswyr y dyfarnwyd y 
marciau uwch iddynt ddisgrifiad manwl o ystyr pob egwyddor gofal, enghreifftiau o 
sut y dangoswyd yr egwyddor hon yn yr astudiaeth achos, ac yna amlinellu sut yr 
oedd hyn yn sail i ofal person-ganolog sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau. Nid oedd 
gan yr ymgeiswyr a ddenodd farciau is cystal ffocws yn eu hatebion neu nid oedden 
nhw wedi rhoi digon o ddyfnder yn gysylltiedig â'r astudiaeth achos. 

 
(b)  Roedd hwn, ar y cyfan, yn ateb gwannach. Roedd mwyafrif yr ymgeiswyr yn gallu 

rhoi enghreifftiau o'r astudiaeth achos lle'r oedd gweithwyr yn hyrwyddo gofal person-
ganolog sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau. Mae disgwyl i ymgeiswyr egluro yn eu 
hadroddiad sut mae disgwyl i staff wneud hyn. Roedd y marciau uwch yn gofyn i 
ymgeiswyr amlinellu disgwyliadau ar staff o ddeddfwriaeth a chodau ymarfer ac yna 
rhoi enghreifftiau o'r astudiaeth achos o sut y gwnaethant hyn a sut roedd o fudd i 
unigolion. Dim ond egluro sut mae disgwyl i weithwyr gofal a chymorth ddangos gofal 
a chymorth sy'n canolbwyntio ar ganlyniad mae disgwyl i'r ymgeiswyr ei wneud; nid 
oes angen iddynt gysylltu hyn gyda gweithwyr proffesiynol eraill fel meddygon teulu, 
neu ffisiotherapyddion neu eiriolwyr. Mae'n ddefnyddiol cyfeirio at y cynllun marcio 
yma i ddangos y disgwyliadau ar weithwyr. 

 
(c)  Roedd pob ymgeisydd yn gallu adnabod o leiaf un her. Fe wnaeth y rhan fwyaf hefyd 

ddangos ail her ond yn aml nid oedd hyn mewn cymaint o ddyfnder â'r cyntaf. 
Ymddengys fod llawer o ymgeiswyr wedi sgriptio atebion yn eu nodiadau dosbarth; 
er enghraifft, byddai pob ymgeisydd o ganolfan yn dewis yr un ddwy her. Roedd 
llawer yn ei chael hi'n anodd cymhwyso'r rhain i'r astudiaeth achos a ddewiswyd. 
Lle'r oedd ymgeiswyr yn dewis economeg neu dechnoleg, roedd y rhain ar y cyfan yn 
atebion llawer gwannach na heriau posib eraill ac yn llai tebygol o fod yn gysylltiedig 
â'r astudiaeth achos. Fe wnaeth ymgeiswyr a oedd yn deall nifer o heriau ac a allai 
ddewis y rhai sydd fwyaf perthnasol i'r astudiaeth achos sgorio'n uwch. Wrth nodi'r 
cwestiwn hwn, dylai fod yn glir faint o farciau sydd wedi'u rhoi ar gyfer pob her ar 
wahân, yna dyfarnu cyfanswm y marciau. 

 
(ch)  Dyma oedd un o'r cwestiynau gwanaf a atebwyd yn y papur. Mae disgwyl i'r 

ymgeiswyr ddadansoddi tair egwyddor sef cydraddoldeb, amrywiaeth a dewis yng 
nghyd-destun yr astudiaeth achos a oedd yn leoliadau gofal cymdeithasol ill dau. Fe 
wnaeth llawer o ymgeiswyr ganolbwyntio ar ddyletswydd gofal, dyletswydd 
gonestrwydd ac egwyddorion gofal iechyd ymreolaeth, buddioldra ac anfaleistra.   



© WJEC CBAC Cyf.  

3 

 Nid oedd hyn yn cyd-fynd â'r cwestiwn er y gallent drafod y rhain mewn perthynas â 
chydraddoldeb, amrywiaeth a dewis. Roedd y bandiau uwch yn gofyn i ymgeiswyr 
ddiffinio'r tair egwyddor ac yna eu dadansoddi mewn perthynas â gofal person-
ganolog, sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau yng nghyd-destun yr astudiaeth achos. 
Os oedd ymgeiswyr yn siarad am yr egwyddorion gofal iechyd uchod yn unig heb 
sôn am gydraddoldeb, amrywiaeth a dewis ni ddyfarnwyd marciau uwch iddynt. 

 
(d)  Ar y cyfan, atebwyd hyn yn eithaf da. Roedd y marciau uwch yn gofyn i ymgeiswyr 

siarad am gyfathrebu a pherthnasoedd cadarnhaol ac ymddiriedaeth ar wahân. 
Roedd adroddiadau a oedd yn myfyrio ar y rhain gyda'i gilydd yn tueddu i golli ffocws 
ac felly dyfarnwyd marciau is iddynt. Roedd adroddiadau wedi'u marcio'n uwch hefyd 
yn myfyrio ar sgiliau a dulliau a ddefnyddir gan weithwyr. Roedd atebion band is yn 
amlinellu pa mor effeithiol y dangoswyd cyfathrebu a pherthnasau yn yr astudiaeth 
achos ac nid oeddent yn trafod y sgiliau a ddefnyddiwyd gan weithwyr. 

 
Tasg 2 
 
Yn gyffredinol, sgoriodd Tasg 2 yn is na thasg 1. Os oedd canolfannau yn marcio yn rhy 
hael, roedd yn tueddu i fod yn fwy felly yn nhasg 2. 
 
(a)  Dyfarnwyd marciau band uwch i ymgeiswyr a ddangosodd ddealltwriaeth dda o 

ddeddfwriaeth yn eu geiriau eu hunain ac a allai amlinellu sut roedd hyn yn ymwneud 
â gofal sy'n person-ganolog, sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau yn yr astudiaeth 
achos. Roedd atebion band is yn dibynnu'n rhy drwm ar y we neu nid oedden yn 
gysylltiedig â'r astudiaeth achos. Roedd ymgeiswyr band uwch yn myfyrio ar yr holl 
ddeddfwriaeth berthnasol a pholisïau cenedlaethol oedd yn berthnasol i'w 
hastudiaeth achos dewisol. Roedd ymgeiswyr band is ond yn myfyrio ar ddau neu dri 
darn o ddeddfwriaeth, yn aml yr un fath ar draws pob ymgeisydd yn y canol. Mae 
disgwyl i ymgeiswyr wybod pob deddfwriaeth a pholisi sy'n berthnasol i leoliadau 
iechyd a gofal cymdeithasol a gallu cymhwyso'r rhai sy'n berthnasol i'r lleoliad yn eu 
hastudiaeth achos dewisol. 

 
(b)  Dyfarnwyd marciau uwch i ymgeiswyr a allai amlinellu'r codau ymarfer proffesiynol 

perthnasol, gan gynnwys gofynion cofrestru, yn y lleoliad yn eu hastudiaeth achos, 
sef, yn yr achos hwn, lleoliadau gofal cymdeithasol. Nid oedd codau ymarfer gofal 
iechyd yn berthnasol yn y naill na'r llall o'r astudiaethau achos hyn, ond roedd 
mwyafrif yr ymgeiswyr yn eu diffinio. Roedd ymgeiswyr wedi'u marcio'n is yn 
dibynnu'n rhy drwm ar y we ac nid oeddent yn cysylltu eu hatebion â gweithwyr gofal 
a chymorth yn yr astudiaeth achos, gan ddangos felly diffyg dealltwriaeth o sut mae'r 
rhain yn berthnasol yn ymarferol.  

 
 
Crynodeb o'r pwyntiau allweddol 
 

• Dylai canolfannau roi cyfiawnhad dros benderfyniadau asesu. Yn ddelfrydol, byddai hyn 
yn cael ei wneud drwy anodi gwaith ymgeiswyr yn ogystal ag ar y ddalen farciau. 

 

• Rhaid gwirio nodiadau dosbarth am ddilysrwydd gan diwtoriaid a'u huwchlwytho ar gyfer 
cymedroli. 

 

• Dylai ymgeiswyr allu siarad am eu hatebion yng nghyd-destun yr astudiaeth achos a gallu 
gwahaniaethu rhwng lleoliadau gofal iechyd a gofal cymdeithasol. 
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• Dylai adroddiadau gwmpasu bob rhan o'r cwestiwn. Mae'r deunydd asesu enghreifftiol yn 
adnodd defnyddiol. 

 

• Ni ddylai ymgeiswyr ddibynnu ar wybodaeth sy'n cael ei chymryd yn uniongyrchol o'r 
rhyngrwyd. Gellir gwneud gwaith ymchwil ar y rhyngrwyd i'w helpu i baratoi eu dosbarth 
ond dylent eu hysgrifennu yn eu geiriau eu hunain. 
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IECHYD A GOFAL CYMDEITHASOL: EGWYDDORION A CHYD-DESTUNAU 
 

Lefel 3 Tystysgrif a Diploma 
 

Haf 2022 
 

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 

 
 

Sylwadau Cyffredinol 
 
Yn y gyfres hon, braf oedd nodi bod mwy o ymgeiswyr yn gallu ateb y mwyafrif o gwestiynau 
a chael credyd am eu hymatebion nag yng nghyfres Ionawr. Roedd yr ystod lawn o 
amcanion asesu yn hygyrch o AA1, AA2 ac AA3, ond roedd tystiolaeth, er bod ymgeiswyr yn 
derbyn gwybodaeth ymlaen llaw, bod nifer fach o ymgeiswyr wedi gadael cwestiynau'n wag 
ac roedd yn amlwg na allai pob un gymhwyso berf gorchymyn y cwestiwn yn eu hymateb. 
 
Roedd ymgeiswyr oedd yn disgyn i'r bandiau marciau is yn aml yn methu ag ateb mwyafrif y 
cwestiynau, yn camddarllen cwestiynau ac wedi methu rhoi ymateb cywir. Fodd bynnag, 
nodwyd credyd lle ceisiodd ymgeiswyr fynegi atebion yn eu geiriau eu hunain.  
 
Roedd cyfathrebu ysgrifenedig, atalnodi a sillafu yn gryfach nag yng nghyfres mis Ionawr, ac 
roedd ymgeiswyr yn llai tebygol o ddefnyddio pwyntiau bwled ac felly'n cael mynediad at 
fand marc uwch. Roedd nifer fawr o ymgeiswyr yn ysgrifennu atebion manwl i gwestiynau ac 
yn defnyddio tudalennau ychwanegol o'r llyfryn arholiad; fodd bynnag, fe wnaethon nhw 
fethu â nodi hyn o dan y cwestiwn priodol. Mewn rhai achosion, roedd ymgeiswyr yn 
ysgrifennu rhif tudalen y papur arholiad yn hytrach na rhif y cwestiwn. Fodd bynnag, lle 
estynnwyd ymatebion ymgeiswyr drwy ddefnyddio taflenni parhad, yn aml roeddent yn gallu 
codi marc ychwanegol. Roedd yna dystiolaeth hefyd o'r ymatebion yn cael eu hysgrifennu o 
fewn ymylon y papur arholiad ac nid yw hyn yn arfer da. Roedd y cofrestriadau ar gyfer yr 
opsiwn ar y sgrin yn fwy nag yn y gyfres ym mis Ionawr ac roedd gwell eglurder i'r ymatebion 
ar y sgrin wrth gwrs. Ar gyfer carfanau'r dyfodol, dylid annog ymgeiswyr sydd â llawysgrifen 
wael i gymryd yr opsiwn ar y sgrin. 
 
Braf iawn oedd gweld bod gan ymgeiswyr ddealltwriaeth dda o ddamcaniaethau datblygiad 
yng Nghwestiwn 1 (c); fodd bynnag, nid oedd rhai yn gallu cymhwyso'r ferf orchymyn  
“cyferbynnu”. Roedd hyn hefyd yn wir yn Cwestiwn 5 (b) oedd yn gofyn i ymgeiswyr 
"werthuso". Lle'r oedd ymgeiswyr yn ymateb yn gywir i'r geiriau gorchymyn, roedden nhw'n 
gallu cael mynediad i'r bandiau marciau uwch.  
 
Roedd yn amlwg bod gan ymgeiswyr wybodaeth dda o imiwneiddio, a rôl Iechyd Cyhoeddus 
Cymru er, yn Cwestiwn 3 (d), iddynt fethu â chymhwyso'r cwestiwn yn gywir a nodi 
gwasanaethau sgrinio sydd ar gael trwy Iechyd Cyhoeddus Cymru i blant fel sgrinio smotyn 
gwaed newydd-anedig.  
 
Roedd yn amlwg bod gan ymgeiswyr ddealltwriaeth dda iawn o wytnwch a ffyrdd o fonitro 
iechyd. Roedd ymgeiswyr hefyd yn gallu cymhwyso eu hatebion yn gywir i'r cyfarwyddyd a'r 
senario a ddarparwyd yn y cwestiwn. Mewn lleiafrif o ymatebion, cymhwysodd rhai 
ymgeiswyr eu hateb yn anghywir i'r senario, er enghraifft, yn Cwestiwn 5 (c) lle roedden 
nhw'n crynhoi effaith byw gyda chyflwr hirdymor ar dwf Evan ond eto'n cyfeirio ato fel 
plentyn. 
  



© WJEC CBAC Cyf.  

6 

Yn gyffredinol, o ystyried y papur ar y cyfan, roedd ymgeiswyr yn gallu cymhwyso eu 
gwybodaeth at y senarios a'r cwestiynau. Fe wnaethon nhw ddangos y sgiliau i allu 
cymhwyso'r berfau gorchymyn a defnyddio terminoleg briodol yn eu hymatebion. 
 
Sylwadau am gwestiynau/adrannau unigol 
 
C.1 (a) Roedd y mwyafrif helaeth o ymatebion yn amlinellu'r term Anhwylder 

Sbectrwm Awtistig yn gywir. Roedd ymgeiswyr yn gallu dyfynnu problemau 
gyda chyfathrebu, lleferydd, rhyngweithio cymdeithasol a nodi sbectrwm o 
symptomau amrywiol.  

 
 (b) Ni wnaeth ymgeiswyr berfformio'n dda ar y cyfan wrth enwi gwasanaethau 

ymyrraeth gynnar ac ni ddyfarnwyd marciau am ymateb generig. Roedd 
ymgeiswyr yn cydnabod gwasanaethau'r trydydd sector, canolfannau 
integredig a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol perthynol ac yn rhoi cyfrif byr 
o'r gefnogaeth a ddarparwyd. 

 
 (c) Dangosodd ymgeiswyr ddealltwriaeth dda o ddamcaniaethau Piaget a 

Vygotsky ond, ar adegau, fe wnaethant fethu cyferbynnu'r ddwy 
ddamcaniaeth. Roedd ymgeiswyr sy'n cyrchu band 3 yn gallu 
gwrthgyferbynnu'r ddau ddull yn glir gan ddefnyddio'r holl derminoleg benodol 
ar gyfer pob theori a dangos gwybodaeth a dealltwriaeth fanwl ar gyfer pob 
theori. Roedden nhw hefyd yn dangos lefel uchel o gywirdeb a safon dda o 
gyfathrebu ysgrifenedig. 

  
C.2 (a) (i), (ii)  Cwestiwn wedi'i ateb yn dda, gydag ymgeiswyr yn nodi ddau ddewis 

ffordd o fyw y byddai Anya wedi cael cyngor i'w hosgoi yn glir. 
 
 (b) (i), (ii)  Eto, cwestiwn wedi'i ateb yn dda, gydag ymgeiswyr yn dangos 

dealltwriaeth o'r gwahaniaeth rhwng digwyddiad bywyd 
anrhagweladwy a rhagweladwy.  

 
 (c) Cwestiwn wedi'i ateb yn dda, gyda'r mwyafrif o ymgeiswyr yn gallu cael 

mynediad i'r marciau llawn am ddangos dealltwriaeth a chymhwyso'r effaith ar 
iechyd meddwl Anya. 

 
 (ch) Roedd ymgeiswyr yn gallu cael y marciau llawn ar gyfer y cwestiwn hwn, gan 

roi esboniad da o fanteision meithrin gwytnwch.  
 
C.3 (a) Dyfarnwyd 3 marc i bob ymgeisydd.  
 
 (b) Roedd ymgeiswyr yn gallu esbonio pam fod monitro cyfraddau imiwneiddio yn 

rôl bwysig a dyfarnwyd marciau 3-4 i lawer.  
 
 (c) Roedd ymgeiswyr yn gallu esbonio pwysigrwydd brechiadau arferol 

plentyndod, er bod ymgeiswyr gwannach yn ailadrodd yr un pwyntiau yn 
anghywir ag yn rhan (b). 

 
 (ch) Cafwyd ymateb cymysg i'r cwestiwn hwn. Ni wnaeth nifer o ymgeiswyr 

archwilio'r gwasanaethau sgrinio a ddarparwyd gan Iechyd Cyhoeddus 
Cymru, fel y Sgrinio Smotyn Gwaed Newydd-anedig Cymru, ac roedd y 
mwyafrif yn methu darparu gwybodaeth a dealltwriaeth fanwl o'r rhaglenni. 
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  Mewn rhai achosion, fe wnaeth ymgeiswyr ddewis rhaglenni yn anghywir nad 
oedd yn rhan o raglen genedlaethol Iechyd Cyhoeddus Cymru, er enghraifft, 
iechyd deintyddol, sgrinio meddygon teulu, nad oedd yn deilwng o unrhyw 
farciau. 

 
C.4 (a) Roedd y cwestiwn band AA2 hwn yn caniatáu i ymgeiswyr ddangos eu 

gwybodaeth a'u dealltwriaeth o'r dull addysgol ac egluro sut y byddai'n helpu 
Hussain i leihau ei bwysau. Rhoddwyd cynnig arno gan bob ymgeisydd ac, er 
bod ymatebion yn fanwl, ni lwyddodd llawer i gymhwyso nodweddion 
allweddol y dull addysgol i ennill marciau band 3.   

 
 (b) Roedd y cwestiwn hwn yn caniatáu i ymgeiswyr ddewis pa ymgyrch i 

ddisgrifio rôl yr ymgyrch ac yna asesu effeithiolrwydd yr ymgyrch. Roedd gan 
y cwestiwn hwn farciau wedi'u dyrannu ar gyfer AO1 ac AO3 a braf oedd 
gweld bod y rhan fwyaf o ymgeiswyr wedi ceisio ateb y ddwy ran. Dim ond 
nifer fechan o ymgeiswyr roddodd gryfderau a gwendidau'r ymgyrch, ac roedd 
y rhain yn gallu cael mynediad at farciau'r band uchaf. Roedd mwyafrif yr 
ymgeiswyr wrth asesu'r ymgyrch yn mynd i'r afael â nifer cyfyngedig o 
gryfderau yn unig.  

 
C.5 (a) (i), (ii), (iii) Byddai ymgeiswyr wedi bod yn gyfarwydd ag arddull y 

cwestiwn hwn o'r ddwy gyfres fis Ionawr flaenorol ac yn gallu ei 
ateb yn dda. Nododd y rhan fwyaf ohonynt y dull yn gywir ond 
nid oedd gan rai ymatebion y dyfnder sydd ei angen i ennill y 2 
farc llawn.  

 
 (b) Roedd y cwestiwn band AA3 hwn yn caniatáu i ymgeiswyr ddangos eu 

gwybodaeth a'u dealltwriaeth o bwysigrwydd monitro iechyd; fodd bynnag, 
dim ond nifer fechan o ymgeiswyr a roddodd werthusiad yn gywir yn eu 
hymateb. Cyfeiriodd y mwyafrif at lawer o gryfderau monitro ar gyfer Evan 
ond fe wnaethant fethu â deall gofynion y cwestiwn felly ni wnaethant nodi 
unrhyw wendidau fel y gallai fod angen ffôn clyfar arno, gallai ei ganlyniadau 
fod yn anghywir.  

 
 (c) Roedd llawer o ymgeiswyr yn gallu adnabod effaith byw gyda chyflwr 

hirdymor yn gywir; fodd bynnag, nid wnaeth nifer fawr gyfeirio at y senario yn 
gywir ac fe wnaethant fethu â nodi bod Evan yn oedolyn a newydd gael 
diagnosis. 

 
C.6 (a) Roedd y cwestiwn hwn yn cwmpasu amcanion asesu AA1 ac AA2. Rhoddodd 

ymgeiswyr gynnig ar y cwestiwn hwn ac roeddent yn gallu cyflawni'r ddau 
amcan ond nid oeddent bob amser yn cyrraedd y marc uchaf. Fe wnaeth y 
mwyafrif ganolbwyntio ar un pwynt fel 'gwneud yr hyn sydd ei angen yn unig' 
ac ysgrifennu'n helaeth am hyn yn hytrach na mynd i'r afael â phwrpas ac 
ystod y budd-daliadau.  

 
 (b) Eto, roedd y cwestiwn hwn yn cwmpasu amcanion asesu AA1 ac AA2. Roedd 

ymgeiswyr wnaeth roi cynnig ar y cwestiwn hwn yn gallu cyflawni'r ddau 
amcan ond nid oeddent bob amser yn cyrraedd y marc uchaf. Gallai 
ymgeiswyr grybwyll y saith nod llesiant ond nid oeddent yn gallu eu hesbonio. 
Er enghraifft, gallai llawer ddatgan 'Cymru lewyrchus' ond nid oedd yr 
manylion yn yr ymatebion i ehangu ar gael swyddi a dim tlodi.  
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  Ar y llaw arall, llwyddodd yr ymgeiswyr hynny oedd yn cyrraedd y marciau 
uchaf ac yn cydnabod pob un o'r saith nod llesiant i ehangu ar y manteision, 
gan gynnwys y sefydliadau sy'n gweithio gyda'i gilydd i wella llesiant yng 
Nghymru. Roedd nifer o ymgeiswyr na wnaethant ateb y cwestiwn hwn. 

 
C.7 (a) Cafwyd ymateb cymysg i'r cwestiwn AA2 4-marc hwn ac roedd ymgeiswyr yn 

aml yn hepgor yr enghraifft ofynnol. Yn yr achosion hyn, dyfarnwyd marciau 
am esboniad manwl o weithio aml-asiantaeth ond doedd dim modd cyflawni'r 
band uchaf. Roedd nifer o enghreifftiau gwych o weithio aml-asiantaeth a sut 
y byddent o fudd i gynllun personol. 

 
 (b) Roedd nifer o ymgeiswyr yn gallu rhoi trafodaeth fanwl, gan ddefnyddio 

enghreifftiau o elfennau eraill mewn cynllun personol; Fodd bynnag, nid oedd 
llawer o ymgeiswyr yn gallu cael mynediad i'r bandiau marciau uwch ac roedd 
yr atebion yn ymddangos fel eu bod nhw wedi'u rhuthro yn y cwestiwn olaf 
hwn. Methodd rhai ymgeiswyr ag ateb y cwestiwn hwn. 

 
Crynodeb o'r pwyntiau allweddol 
 

• Rhaid i ymgeiswyr ddarllen trwy gwestiynau'n ofalus a sicrhau eu bod yn deall ystyr y 
berfau gorchymyn.  

 

• Mae ymgeiswyr i'w canmol am ehangu eu hatebion drwy ddefnyddio tudalennau 
ychwanegol ond rhaid nodi'r parhad bob amser a'r rhif cwestiwn ar y papur arholiad a'r 
ddalen(au) ychwanegol. 

 

• Dylid nodi bod yr ymgeiswyr oedd yn sefyll y papur hwn wedi cael gwybodaeth ymlaen 
llaw i amlinellu meysydd cynnwys allweddol fel maes allweddol i ganolbwyntio arno wrth 
adolygu. 
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UNED 3:  HYBU HAWLIAU UNIGOLION AR BOB CAM O'R RHYCHWANT OES 
 
 

Sylwadau Cyffredinol 
 
Roedd yn braf gweld amrywiaeth o gyflwyniadau a thestunau gwahanol yn cael eu cyflwyno 
eleni am y tro cyntaf yn yr uned hon. Yn gyffredinol, fe wnaeth yr ymgeiswyr ymdopi'n dda 
iawn â'r dasg hon a manteisiodd llawer ar y cyfle hwn i fod yn greadigol yn eu cyflwyniadau. 
Roedd cymysgedd amlwg rhwng ymgeiswyr oedd wedi'u paratoi'n dda a'r rhai hynny oedd 
angen mwy o baratoi er mwyn rhoi cynnig ar y dasg a'i gwblhau'n llawn. 
 
Dewisodd ymgeiswyr eu grŵp yn bennaf o'r enghreifftiau o fewn y fanyleb. Roedd 
defnyddio'r grwpiau penodol hyn yn caniatáu cwmpas i'r ymgeiswyr dargedu amcanion yr 
asesiad ac ateb y dasg yn llawn, gan ganiatáu mynediad i'r bandiau marciau uwch. O bryd 
i'w gilydd dewisodd ymgeiswyr grŵp gwahanol nad oedd wedi'i restru yn y fanyleb, a oedd 
yn cyfyngu ar gwmpas eu hymatebion ac nad oedd bob amser yn addas. Os dewisir grŵp 
arall, fe'i cynghorir i wirio gyda'r corff dyfarnu ar ei addasrwydd. Roedd rhai canolfannau 
hefyd yr ysgrifennodd eu hymgeiswyr astudiaethau achos am unigolyn a oedd yn 
gynrychioliadol o'u grŵp dewisol. Er bod y rhain yn greadigol, roedd weithiau'n cyfyngu 
ymatebion gan fod y gwaith yn canolbwyntio ar yr unigolyn yn hytrach na'r grŵp ehangach. 
Cynghorir, os yw ymgeiswyr yn dewis ysgrifennu astudiaeth achos, bod y rhain yn gryno, 
gan fod terfyn o 5,000 o eiriau ar y dasg, a bod yr ymgeisydd yn ymateb gyda'r grŵp a 
ddewiswyd mewn golwg. 
 
Cyflwynwyd cyflwyniadau yn dda iawn, gyda delweddau a fideos ar-lein yn cael eu 
defnyddio. Fe wnaeth fach o ganolfannau recordio trosleisio ar eu PowerPoints a 
defnyddiwyd podlediadau hefyd. Roedd hyn yn cynnig digon o gyfleoedd i ymgeiswyr 
gyflwyno eu syniadau ac ehangu arnynt. Creodd y mwyafrif helaeth o ganolfannau sleidiau 
cyflwyniad PowerPoint gyda nodiadau cysylltiedig. Yn achlysurol, cafodd y rhain eu 
huwchlwytho i Surpass fel PDFs printiedig, a oedd weithiau'n anodd eu gweld, ac roedd 
hefyd yn anodd gwerthfawrogi'r cyflwyniad cyffredinol heb recordiad. Ar gyfer carfanau yn y 
dyfodol, argymhellir bod canolfannau yn uwchlwytho tystiolaeth sy'n cyd-fynd â 
chyflwyniadau. Eleni, roedd rhai canolfannau'n marcio rhai adrannau yn hael yn yr achosion 
hynny lle roedd diffyg tystiolaeth mewn yr cyflwyniadau. felly, cymerwyd marciau'r 
cymedrolwr. Darparwyd datganiadau tystion mewn rhai achosion ac ar gais gan y tîm 
cymedroli, ond nid oedd y datganiadau hyn bob amser yn rhoi'r manylion angenrheidiol i 
gadarnhau'r marciau a ddyfarnwyd. Bydd darparu rhagor o dystiolaeth, fel troslais, yn helpu 
gyda'r broses asesu a'r broses gymedroli. 
 
Roedd lefel yr ymchwil a ddangoswyd gan ymgeiswyr yn drawiadol, ac roedd y rhan fwyaf 
o'r gwaith yn cynnwys cyfeiriadau da. Roedd hyn yn dangos ymgysylltiad trylwyr â'r dasg a 
lefel wych o ddarllen ehangach, yn ogystal ag addysgu a dysgu. Defnyddiodd ymgeiswyr 
hefyd ddelweddau a sgrinluniau yn rhan o'u gwaith ac, er bod hyn yn dangos eu gwaith 
ymchwil a'u llythrennedd digidol, ni ddylid eu defnyddio ar eu pen eu hunain.  Mae angen i 
ymgeiswyr ehangu ar yr elfennau hyn yn eu geiriau eu hunain i gyfleu eu gwybodaeth a'u 
dealltwriaeth eu hunain. Byddai darparu troslais i ehangu ar y rhain neu waith ysgrifenedig 
ychwanegol yn cynorthwyo gyda hyn. 
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O ran gweinyddiaeth, yn gyffredinol, fe wnaeth y Canolfannau gwblhau ac uwchlwytho'r 
gwaith papur yn gywir, gyda llawer o enghreifftiau rhagorol. Mae'n bwysig nodi, fodd bynnag, 
fod angen arwyddo a nodi'r dyddiad ar y dalennau blaen gan yr aseswr a'r ymgeisydd cyn 
uwchlwytho'r gwaith ar Surpass. 
 
Nodwyd, o bryd i'w gilydd, bod aseswyr yn nodi'r dyddiad ac yn arwyddo'r dalennau blaen 
cyn yr ymgeisydd. Dim ond ar ôl i'r ymgeisydd arwyddo, nodi'r dyddiad a chyflwyno'r ddalen 
flaen gyda'u gwaith i gadarnhau eu bod wedi darllen y gwaith y dylai aseswyr fod yn 
cwblhau'r adran hon ac y gallant gadarnhau ei ddilysrwydd. Yn ogystal â hyn, dylai 
canolfannau hefyd sicrhau, ar y ddalen flaen, fod niferoedd ymgeiswyr yn gywir a bod y 
marciau a ddyfarnwyd ar gyfer pob cwestiwn yn cael eu gwirio a'u cyfrifo'n gywir, nid yn unig 
er budd yr ymgeisydd, ond hefyd i gynorthwyo yn y broses gymedroli. Cynghorir, fodd 
bynnag, nad yw aseswyr yn mewnbynnu canrannau na graddau ar dalennau blaen 
ymgeiswyr, yn enwedig gan nad yw ffiniau graddau yn derfynol tan ar ôl i'r broses ddyfarnu 
gael ei chwblhau. 
  
Fe wnaeth nifer o ganolfannau sylwadau craff ar y dalennau blaen er mwyn cyfiawnhau'r 
marciau a ddyfarnwyd. Cafodd taflenni marciau ychwanegol eu cynnwys hefyd o rai 
canolfannau, ac roedd y rhain wedi cael eu hamlygu a'u anodi ymhellach. Mewn rhai 
achosion, defnyddiodd aseswyr eiriau allweddol o'r cynllun marcio a nodi'r amcanion asesu 
a'r marciau a ddyfarnwyd ar gyfer y rhain, yn enwedig yn adrannau (b) a (d), ar gyfer AA1 ac 
AA3. Nodwyd bod hyn yn arfer rhagorol ond ni chafodd ei wneud gan bob canolfan, gyda 
rhai yn darparu marc cyffredinol yn unig ar gyfer cwestiynau (b) a (d). Cynghorir y dylid 
mewnbynnu'r rhaniad mewn marciau ar gyfer y cwestiynau hyn ar y ddalen flaen a'i amlygu 
hefyd yng ngwaith yr ymgeisydd i gyfeirio'r cymedrolwr at lle dyfarnwyd y marciau a pham.   
 
Sylwadau am gwestiynau/adrannau unigol 
 
Er mwyn i ymgeiswyr gael mynediad i'r bandiau marciau uwch, rhaid i ganolfannau sicrhau 
eu bod yn cwmpasu'r holl feini prawf asesu yn yr asesiad gyda'r manylder a'r dyfnder 
angenrheidiol. 
 
(a) Atebodd ymgeiswyr y cwestiwn hwn yn gymharol dda ond, yn gyffredinol, roedd 

anghydbwysedd yn yr ymateb. Tueddai i fod ymgysylltiad trylwyr â'r damcaniaethwyr, 
a oedd yn drawiadol iawn, ond, o ganlyniad, cyfyngwyd anghenion a hawliau ac yn 
enwedig anghenion gofal a chymorth, ac effeithiodd hyn ar y marciau y gellid eu 
dyfarnu. Mae'r fanyleb a'r cynllun marcio yn rhestru'r prif anghenion a hawliau a'r 
anghenion gofal a chymorth sydd angen eu trafod o fewn ymatebion ymgeiswyr. O'r 
herwydd, cynghorir bod canolfannau yn cyfeirio at hyn mewn cyfresi yn y dyfodol. O 
fewn y cynllun marcio, mae anghenion gofal a chymorth yn canolbwyntio ar natur 
ymarferol gweithio gyda'r grŵp a ddewiswyd ac felly dylai ymgeiswyr ganolbwyntio ar 
sut y gallant helpu'r grŵp a ddewiswyd yn ymarferol a chynnal eu prif anghenion a'u 
hawliau. 

 
(b) Mae adran fwyaf y dasg wedi'i rhannu yn ddwy ran. Mae AA1 yn werth uchafswm o 

chwe marc ac mae angen i'r ymgeisydd gyflwyno crynodeb o iechyd a lles mewn 
perthynas â'u grŵp dewisol. Ar y cyfan, atebwyd yr adran hon yn dda. Fodd bynnag, 
cynghorir y dylai'r marciwr dynnu sylw ac anodi lle mae'r AA wedi'u nodi a sut maent 
wedi'u marcio am eglurder wrth eu cymedroli. Roedd yn anodd mewn rhai achosion i 
ddeall y broses farcio pan na wnaed anodiadau. Fodd bynnag, roedd yn amlwg bod 
ymgeiswyr wedi ymgysylltu'n drylwyr â'r cwestiwn hwn. Nid wnaeth pob ymgeisydd 
ddewis ffactorau o'r fanyleb ar gyfer AA3, ond roedd y ffactorau a ddewiswyd yn 
berthnasol ac yn cael eu hymchwilio'n drylwyr ar y cyfan.  
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(c) Tueddai fod anghydbwysedd yn ymatebion ymgeiswyr i adran C. Roedd ymgeiswyr 
yn cyflwyno gwybodaeth ynglŷn â rhwystrau, ond nid oedd hyn bob amser yn 
bodloni'r gair gorchymyn sef 'trafodwch' yn llawn. Roedd y wybodaeth a gyflwynwyd 
weithiau ychydig yn fyr, naill ai wrth drafod y rhwystrau neu wrth argymell sut i 
oresgyn rhwystrau. Mae argymhellion ar gyfer goresgyn rhwystrau yn hanfodol neu ni 
fydd ymgeiswyr yn gallu cael mynediad i'r bandiau marciau uwch. Fodd bynnag, 
roedd yn drawiadol iawn gweld yr ystod o rwystrau gwahanol yn cael eu trafod a 
oedd yn gwyro oddi wrth y fanyleb ond yn dal yn berthnasol iawn ac yn benodol i'r 
grŵp a ddewiswyd. 

 
(ch) Roedd y mwyafrif o ymgeiswyr yn gallu esbonio deddfwriaeth ac roedd ganddyn nhw 

werthfawrogiad o sut y gallai'r rhain gynnal hawliau eu grŵp dewisol. Fodd bynnag, 
roedd yr ymatebion hyn yn amrywio o ran manylder ac roeddent ychydig yn fyr o bryd 
i'w gilydd. Cynghorir y dylai ymgeiswyr gynnwys mwy o fanylion am ddeddfwriaeth i 
gael mynediad i'r bandiau marciau uwch. 

 
(d) Cynhaliodd ymgeiswyr ymchwil rhagorol ar gyfer y cwestiwn hwn gan nodi 

amrywiaeth o fentrau a strategaethau ar gyfer eu grwpiau dewisol, a oedd yn 
berthnasol. Dangosodd ymgeiswyr ymgysylltiad trylwyr â'r elfen hon o'r cwestiwn, a 
oedd yn braf ei weld. Fe wnaeth rhai ymgeiswyr argymell ffyrdd o hyrwyddo hawliau 
unigolion drwy fentrau a strategaethau a oedd yn gynnig diddorol ar y cwestiwn, er 
nad oedd y rhan hon o'r ymateb bob amser yn llwyddiannus. 

 
Crynodeb o'r pwyntiau allweddol 
 

• Mae angen i ymgeiswyr ystyried yn ofalus pa grŵp yr hoffen nhw ysgrifennu amdano ar 
gyfer y dasg hon, gan fod angen iddo fod yn grŵp sy'n rhoi'r cwmpas iddyn nhw dargedu'r 
amcanion asesu ac ateb y dasg yn llawn. Os ydynt yn dewis grŵp sydd ddim yn y 
fanyleb, dylid gofyn am arweiniad gan CBAC. 
 

• Ar gyfer carfanau'r dyfodol, argymhellir cyflwyno tystiolaeth ychwanegol, fel troslais ar 
gyfer cyflwyniadau PowerPoint. 

 

• Dangosodd ymgeiswyr sgiliau ymchwil rhagorol a chynnwys cyfeiriadau. Fodd bynnag, 
dylai ymgeiswyr barhau i sicrhau eu bod yn cyfleu eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth eu 
hunain o'r pwnc. 

 

• Mae angen i'r ymgeisydd lofnodi a dyddio taflenni blaen. Mae angen i'r aseswr lofnodi'r 
ffurflen pan fydd gwaith yn cael ei dderbyn a'i farcio i gadarnhau ei ddilysrwydd. 

 

• Cynghorir canolfannau i uwcholeuo'r amcanion asesu, yn enwedig ar gyfer adrannau (b) 
a (e) gyda'r rhaniad yn y marciau, ar y dudalen flaen a thrwy waith yr ymgeiswyr, gydag 
anodiadau i gynorthwyo'r broses gymedroli. 

 
Ar y cyfan, cyflwynwyd y dasg hon yn dda ac ymatebwyd yn dda iddi gan y garfan mewn 
blwyddyn anodd. Mae pob canolfan a'u hymgeiswyr i'w llongyfarch am eu hymdrechion a'u 
gwaith caled. 
 
 



© WJEC CBAC Cyf.  

12 

IECHYD A GOFAL CYMDEITHASOL: EGWYDDORION A CHYD-DESTUNAU 
 

Lefel 3 Tystysgrif a Diploma 
 

Haf 2022 
 

UNED 4:  DEALL SUT MAE CYFLYRAU CYFFREDIN YN EFFEITHIO AR Y CORFF 
DYNOL 

 
 

Sylwadau Cyffredinol 
 
Rhaid canmol pob canolfan am gyflwyno marciau a llwytho samplau cywir i fyny i fodloni 
terfyn amser CBAC yn y cymhwyster newydd hwn. Gwnaed gwallau clerigol gan rai 
canolfannau mewn marciau a gyflwynwyd ar IAMIS o'i gymharu â thaflenni marc. Rhaid 
llofnodi a llenwi pob un o ffurflenni datganiad yr ymgeisydd a'r athro yn gywir; mae hwn yn 
un o ofynion ffurfiol y cymhwyster. Mae'n arfer da i'r athro a'r ymgeisydd lofnodi'r datganiad â 
llaw ar gyfer dilysrwydd, ac nid teipio eu llofnod. Rhifau ymgeiswyr CBAC ddylai fod ar y 
taflenni marciau, nid rhifau ymgeiswyr y ganolfan. 
 
Roedd y rhan fwyaf o ganolfannau, ond nid pob un, wedi anodi eu gwaith, sydd o gymorth i'r 
broses gymedroli. Fe wnaeth rhai ymgeiswyr nodi nifer geiriau ar eu gwaith a oedd o 
gymorth hefyd i'r broses gymedroli. Roedd yn amlwg bod rhai ymgeiswyr wedi mynd dros y 
nifer geiriau mwyaf o 3,000 o eiriau (gan gynnwys y ffeithlun); gallai 2,500 o eiriau i'r 
cylchgrawn, a thua 500 o eiriau ar gyfer y ffeithlun fod yn ganllaw cyffredinol. Mae'r nifer 
geiriau mwyaf wedi'i gynllunio i ddatblygu arddull ysgrifennu cryno a sgiliau meddwl yn 
feirniadol ymgeisydd, gyda'r angen i ganolbwyntio ar y pwyntiau mwyaf pwysig sy'n ofynnol i 
ateb tasgau. Er bod cadw at niferoedd geiriau yn her i rai ymgeiswyr uchel eu cyflawniad, 
dylid gorfodi'r nifer geiriau mwyaf er mwyn sicrhau tegwch i bob ymgeisydd.  
 
Atgoffir canolfannau i sicrhau bod y gwaith ar gyfer Tasgau (a) i (c) yn cael ei gyflwyno fel un 
erthygl sy'n addas ar gyfer cylchgrawn iechyd a gofal cymdeithasol ac nid fel traethawd neu 
draethodau byr unigol. Dylid cyfeirio at yr ysgogiad drwy bob rhan o'r erthygl. Gellir cynnwys 
delweddau priodol a pherthnasol yn yr erthygl. 
 
Roedd y gwaith a gyflwynwyd ar gyfer samplu yn gyffredinol yn dangos dilyniant rhesymegol 
ar gyfer Tasgau (a) i (c), gydag ymgeiswyr yn cwblhau rhywfaint o waith manwl ar gyfer y 
rhan fwyaf o adrannau. Dangosodd y rhan fwyaf o ymgeiswyr dystiolaeth o waith da gan 
gadw at y geiriau gorchymyn. Gwelodd cymedrolwyr dystiolaeth o lên-ladrad ysgafn, ac 
atgoffir canolfannau i roi arweiniad i ymgeiswyr ynghylch dilysrwydd eu gwaith. Caniateir i 
ymgeiswyr ddefnyddio'r rhyngrwyd i ymchwilio i'r cyflyrau yn yr ysgogiadau, ac er nad yw 
cyfeirio yn un o'r gofynion ar gyfer y gwaith a gynhyrchir yn yr uned hon, mae'n arfer da 
annog ymgeiswyr i ddatblygu eu sgiliau cyfeirio. 
 
Ar y cyfan, roedd y rhan fwyaf o waith yr ymgeiswyr wedi'i farcio'n gywir gan ganolfannau; 
roedd y rhan fwyaf o ganolfannau o fewn goddefiant cymedroli. Mae'r cynllun marcio yn 
defnyddio dull 'ffit orau', a dylid cwmpasu pob pwynt marcio mewn band marciau er mwyn 
dyfarnu band. Er enghraifft, byddai gwaith gyda'r rhan fwyaf o bwyntiau ym Mand 3 ond cwpl 
ym Mand 4 yn cael eu marcio ar ben uchaf Band 3. Nid yw tystiolaeth o wirio mewnol yn un 
o ofynion y cymhwyster hwn, ond roedd yn braf ei weld. 
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Sylwadau am gwestiynau/adrannau unigol 
 
Tasg (a) 
 
Cwblhawyd yr adran hon i safon uchel gan y rhan fwyaf o ymgeiswyr.  
 
Dangosodd y rhan fwyaf o ymgeiswyr rywfaint o ddealltwriaeth o achosion ac effeithiau 
posibl Arthritis Rhiwmatoid, gan roi'r wybodaeth gywir ddiweddaraf. 
 
Nid oedd ymgeiswyr a gollodd farciau yn yr adran hon yn ystyried yn llawn yr effeithiau tymor 
byr a hirdymor neu ni wnaethant gymhwyso effaith y cyflwr yn llawn ar weithgareddau byw 
dyddiol i RA.  
 
Tasg (b)  
 
Yn gyffredinol, disgrifiodd ymgeiswyr y mathau o strategaethau lleihau risgiau sy'n gallu cael 
eu rhoi ar waith i gefnogi iechyd a llesiant unigolion sy'n byw ag Arthritis Rhiwmatoid gyda 
chywirdeb.  
 
Ni wnaeth ymgeiswyr na gyrhaeddodd y bandiau marciau uchaf yn yr adran hon ystyried 
ymwybyddiaeth gyhoeddus gynyddol o'r cyflwr a sut mae modd cefnogi unigolion i oresgyn 
rhwystrau i gefnogi iechyd a llesiant, fel model gofal a chymorth sy'n seiliedig ar gryfderau, 
cynhwysiant ac adeiladu ar gryfderau, galluoedd a sgiliau unigolyn. 
 
Canolbwyntiodd rhai ymgeiswyr yn yr adran hon ar hybu iechyd a modelau hybu iechyd; er 
bod addysgu unigolion yn hanfodol i leihau symptomau Arthritis Rhiwmatoid ac atal y clefyd, 
gallai hynny ddefnyddio llawer o'r nifer geiriau yn ddiangen.  
 
Tasg (c) 
 
Fe wnaeth yr ymgeiswyr oedd yn cyflawni'n uwch fodloni'r gair gorchymyn 'aseswch' ac 
asesu'n fanwl a llwyddiannus y math o ofal a chymorth y gallai unigolion, eu teulu, eu 
ffrindiau a'u cylch ehangach eu hangen wrth fyw gyda RA. Gall fod yn ddefnyddiol i 
ganolfannau adolygu gofynion y geiriau gorchymyn gydag ymgeiswyr yn y dyfodol. 
 
Dangosodd y rhan fwyaf o ymgeiswyr ddealltwriaeth dda o fodelau iechyd a lles; fodd 
bynnag, dangosodd rhai ymgeiswyr gymhwyso cyfyngedig o fodelau iechyd a lles i ofal a 
chefnogaeth unigolion sy'n byw gyda RA. 
 
Nid wnaeth rhai ymgeiswyr gyfeirio at y modelau iechyd a lles o gwbl ac, o ganlyniad, fe 
wnaethon nhw golli allan ar farciau ar gyfer y dasg hon. 
 
Dylid atgoffa ymgeiswyr fod y cwestiwn ar gyfer yr adran hon yn ei gwneud yn ofynnol iddynt 
asesu anghenion gofal a chymorth teulu, ffrindiau a chylch ehangach, ac nid anghenion 
gofal a chymorth yr unigolyn sy'n byw gyda'r cyflwr yn unig. 
 
Tasg (ch) 
 
Roedd y rhan fwyaf o ffeithluniau a luniwyd gan ymgeiswyr yn amlinellu rhywfaint o 
ddealltwriaeth dda o Hepatitis C (HCV), ac roedd rhai ymgeiswyr yn haeddu ennill marciau 
uwch yn y dasg hon. 
 
Bwriad llunio ffeithlun yw datblygu creadigrwydd ac arloesedd ymgeisydd wrth ddylunio a 
chyflwyno ffeithlun. Nid ystyrir bod dogfen Word yn ddull addas o lunio ffeithlun.  
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Yn hytrach, dylai canolfannau annog ymgeiswyr i ddefnyddio sleid PowerPoint unigol, 
Google Slide, Microsoft Publisher neu raglen fel Canva i lunio eu ffeithlun. Yn yr un modd, 
nid yw defnyddio templed parod yn datblygu sgiliau digidol ymgeiswyr. 
 
Lluniodd rhai ymgeiswyr gyflwyniadau PowerPoint hir ar gyfer y dasg hon a oedd yn mynd 
ymhell dros y terfyn geiriau, yn hytrach na llunio ffeithlun unigol. 
 
Dylai ymgeiswyr sicrhau y gellir darllen y ffeithlun drwy liwiau cefndir tywyll, yn enwedig os 
yw'r ffeithlun am gael ei gopïo/sganio mewn du a gwyn i'w gyflwyno i'w gymedroli. 
 
Nid oedd yr ymgeiswyr hynny a gollodd farciau yn yr adran hon wedi ystyried yn llawn y 
chwe chyswllt yng nghadwyn cylch trosglwyddo HCV neu'r niwed tymor hir fyddai'n gallu 
digwydd o ganlyniad i HCV. 
 
Collodd rhai ymgeiswyr ar draws sawl canolfan farciau gan eu bod wedi disgrifio cylchred 
bywyd HCV yn y corff dynol yn hytrach na'r chwe chyswllt yn y gadwyn cylch trosglwyddo ar 
gyfer yr haint – nid oedd canolfannau wedi anodi bod y rhain yn anghywir yn y gwaith yn y 
sampl. 
 
Dylid cyfeirio drwy gydol yr adran at yr ysgogiad a'i gymhwyso i bob cam o'r cylch 
trosglwyddo. 
 
Dylai ymgeiswyr geisio llunio'u fersiwn eu hunain o ddiagram o'r cylch trosglwyddo ac nid 
dim ond copïo delwedd o'r rhyngrwyd. 
 
Sylwer am welliant manyleb ddiweddar, y mae manylion amdanynt ar gael yn: 
https://www.healthandcarelearning.wales/media/3325/107-wjec-adaptations-to-l3-hsc-
principles-and-diploma-specification.pdf.  
 

 
 
 

https://www.healthandcarelearning.wales/media/3325/107-wjec-adaptations-to-l3-hsc-principles-and-diploma-specification.pdf
https://www.healthandcarelearning.wales/media/3325/107-wjec-adaptations-to-l3-hsc-principles-and-diploma-specification.pdf
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UNED 5:  CEFNOGI UNIGOLION SYDD MEWN PERYGL I GYFLAWNI'R CANLYNIADAU 
MAEN NHW'N DYMUNO EU CAEL  

 
 

Sylwadau Cyffredinol 
 
Braf oedd gweld bod y rhan fwyaf o ymgeiswyr oedd yn rhoi cynnig ar gwestiynau yn cael 
rhywfaint o glod. Roedd cymysgedd amlwg rhwng ymgeiswyr oedd wedi'u paratoi'n dda a'r 
rhai hynny oedd angen adolygu mwy er mwyn rhoi cynnig ar gwestiynau a'u cwblhau'n llawn. 
Enillodd y rhan fwyaf o ymgeiswyr a oedd yn rhoi cynnig ar gwestiynau rywfaint o farciau 
ond, ym mwyafrif y cwestiynau AA3, nid oedd rhai ymgeiswyr yn gallu mynegi eu syniadau'n 
llawn i ennill marciau llawn. Y maes allweddol lle roedd ymgeiswyr yn cael trafferth oedd 
trefnu eu syniadau'n gryno ac yn broffesiynol. Ar gyfer cwestiynau 'argymhellwch', mae 
disgwyl iddynt gyflwyno cynnig yn seiliedig ar resymau a thystiolaeth. Wrth ddadansoddi, 
dylai ymgeiswyr allu archwilio mater yn fanwl; roedd rhai'n methu â gwneud hynny. Byddai 
mwy o ymarfer cwestiynau AA3 yn helpu ymgeiswyr gyfleu eu syniadau'n well a datblygu eu 
hysgrifennu estynedig. Roedd yn braf gweld ymgeiswyr yn amlygu rhannau allweddol o'r 
bonyn, sy'n arfer da, a dylai canolfannau barhau i annog ymgeiswyr i wneud hyn. 
 
Nid oedd nifer o ymgeiswyr yn dangos ymwybyddiaeth o rai cysyniadau allweddol yn y 
fanyleb fel cynhwysiant, addasiadau rhesymol, darpariaeth adnoddau. Fodd bynnag, braf 
oedd gweld y mwyafrif o ymgeiswyr yn cael y marciau mwyaf posibl am roi'r gwahanol 
ffactorau a allai gyfrannu at unigolion yn bod mewn perygl o gam-drin ac esgeulustod.  
 
Roedd cyfathrebu ysgrifenedig, atalnodi a sillafu'n rhesymol drwy'r gyfres hon i gyd. Fodd 
bynnag, gwelwyd sillafu, gramadeg a llawysgrifen wael ar lawer o sgriptiau; felly, awgrymir 
ar gyfer carfanau yn y dyfodol, os yw ymgeisydd yn cael trafferth â chyfathrebu ysgrifenedig, 
gellid ei gofrestru i wneud fersiwn ar-sgrin yr arholiad.  
 
Yn gyffredinol, o ystyried y papur cyfan, gwnaeth ymgeiswyr yn dda i fynd i'r afael â gofynion 
y cwestiynau a byddai ymarfer pellach ar dechneg arholiadau yn galluogi ymgeiswyr i fynegi 
eu syniadau yn well. 
 
Sylwadau am gwestiynau/adrannau unigol 
 
C.1 (a) Gwnaeth ymgeiswyr yn dda ar y cwestiwn hwn. Roedden nhw'n gallu rhoi dau 

ffactor a allai gyfrannu at risg Rhodri gael ei gam-drin a'i esgeuluso. 
Ehangodd rhai ymgeiswyr ar y ffactorau a roddwyd ganddynt nad oedd yn 
ofyniad. Roedd rhai ymatebion yn gul, er enghraifft, roedd angen i 'rieni 
maeth' fod yn fwy penodol, megis 'gallai rhieni maeth fod yn profi straen 
gofalwyr'. Fe wnaeth rhai ymgeiswyr nodi 'gallu meddyliol' sy'n derm 
arbenigol, ond nid oedd bôn y cwestiwn yn dangos bod gan Rhodri ddiffyg 
gallu meddyliol. Rhoddodd rhai ymgeiswyr enghreifftiau o gam-drin nad oedd 
yn mynd i'r afael â'r cwestiwn – er enghraifft, gellir rhoi meddyginiaeth yn 
anghywir – dyma enghraifft o gam-drin corfforol, ac nid yn ffactor a allai 
gyfrannu at risg Rhodri o gael ei gam-drin a'i esgeuluso; Ond byddai 'diffyg 
hyfforddiant gweithiwr cymorth un i un' wedi cael ei dderbyn. 
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 (b) Roedd ymgeiswyr yn gallu sgorio marciau ar gyfer y cwestiwn hwn, gyda rhai 
ymgeiswyr yn ei gwneud yn glir y gallai ffactor a allai effeithio ar hawl Rhodri i 
addysg gael ei effeithio oherwydd bod gweithiwr cymorth un i un; fodd 
bynnag, dylid fod wedi egluro hyn ymhellach trwy wneud yn glir nad y ffaith 
bod ganddo weithiwr cymorth un-i-un allai effeithio ar ei hawliau, ond o bosib 
agwedd y gweithiwr cymorth wrth gefnogi Rhodri, neu wrthdaro posibl rhwng 
y gweithiwr cymorth un-i-un a Rhodri. Llwyddodd rhai ymgeiswyr i roi'r ffactor, 
ond nid ei esbonio na sut y gallai effeithio ar hawliau Rhodri. Ar y cyfan, ni 
wnaeth ymgeiswyr ei gwneud yn glir o fewn eu hatebion pa hawliau fyddai'n 
cael eu heffeithio. Ni wnaeth rhai ymgeiswyr ei gwneud yn glir bod 
oedran/dealltwriaeth yn un ffactor allweddol; fe wnaeth rhai roi pwyntiau cul 
fel 'cyfathrebu Rhodri yw'r ffactor', oedd angen bod yn fwy penodol, er 
enghraifft, 'gallu cyfathrebu'. Dylid annog ymgeiswyr i ddysgu'r ffactorau 
penodol a nodir o fewn y fanyleb a pha hawliau fyddai'n cael eu heffeithio o 
ganlyniad i'r ffactorau hyn. Braf oedd gweld fod rhai ymgeiswyr yn crybwyll y 
gallai hawl Rhodri i ddweud ei ddweud, dewis a rheoli gael ei effeithio gan 
nad oes ganddo eiriolwr o bosib, sy'n golygu na fyddai ei lais yn cael ei 
fynegi. 

 
 (c) Dangosodd ymgeiswyr ymwybyddiaeth dda iawn o ddulliau y gallai gweithiwr 

cymdeithasol eu defnyddio i ddiogelu; fodd bynnag, ni roddodd rhai 
ymgeiswyr gyfrif byr o sut y gallai'r dull hwnnw ddiogelu Rhodri. Roedd rhai 
dulliau rhagorol yn cael eu dangos, megis darparu eiriolaeth fel y gall 
anghenion a barn unigolion fel Rhodri gael eu mynegi, felly mae'n fwy tebygol 
o deimlo'n hyderus wrth ddatgelu unrhyw bryderon. Defnyddiodd ymgeiswyr 
rai termau allweddol fel 'grymuso' a 'chyfranogiad gweithredol', a oedd yn braf 
ei weld.   

  Ar gyfer carfanau yn y dyfodol, dylai ymgeiswyr weithio ar eu techneg 
arholiadau: ni wnaeth rhai ymgeiswyr ei gwneud hi'n glir beth ddylai'r 
gweithiwr cymdeithasol ei wneud – er enghraifft, fe wnaethon nhw ysgrifennu 
'ddeddfwriaeth', yn lle 'dylai gweithwyr cymdeithasol ddilyn deddfwriaeth' – tra 
nad oedd rhai ymgeiswyr yn cymhwyso eu hateb i'r gweithiwr cymdeithasol o 
gwbl gan ddweud y gellid defnyddio arolygiaethau, nad oedd yn cysylltu'n 
uniongyrchol â'r cwestiwn. 

 
 (ch) Ychydig o ymgeiswyr wnaeth allu sgorio marciau llawn am y cwestiwn hwn. 

Roedd yn bwysig bod yr ymgeiswyr yn egluro y dylai'r gweithiwr cymdeithasol 
ddarparu a chynnig gwybodaeth ynglŷn â gofal seibiant i rieni fel Gareth a 
Wayne oherwydd Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 
2014. Nid oedd y mwyafrif o ymgeiswyr yn gallu datgan yn glir y dylid ystyried 
lles gofalwyr hefyd wrth gefnogi unigolion sydd mewn perygl, felly mae gofal 
seibiant yn bwysig wrth helpu i sicrhau canlyniadau dymunol unigolion. Ni 
ddarllenodd rhai ymgeiswyr y cwestiwn yn iawn a rhoddwyd diffiniad o 'ofal 
seibiant'. 

 
 (d) Ar y cyfan, sgoriodd ymgeiswyr farciau ar gyfer y cwestiwn hwn ac fe 

wnaethant yn dda i lunio barn ar effaith gadarnhaol a negyddol gofal seibiant. 
Llwyddodd ymgeiswyr a sgoriodd y marciau uchaf i werthuso effaith 
gadarnhaol a negyddol gofal seibiant ar Gareth, Wayne a Rhodri, oedd yn 
dangos gwybodaeth fanwl. Fodd bynnag, methodd rhai ymgeiswyr â sôn am 
bwyntiau negatif gofal seibiant ar Gareth a Wayne, fel y gallent deimlo eu bod 
wedi siomi Rhodri a gallant weld gofal seibiant fel arwydd o'u hanallu i 
ymdopi. Cafwyd rhai atebion gwych am Rhodri yn methu ymdopi â newid i'w 
drefn.  
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  Ychydig iawn o gasgliadau gafodd eu rhoi – argymhellir bod ymgeiswyr yn 
dod i gasgliadau wrth gael cais i 'werthuso'. Ni chollwyd unrhyw farciau am 
beidio rhoi casgliad, ond mae hyn yn arfer da ar gyfer carfanau'r dyfodol. 

 
C.2 (a) Yn gyffredinol, llwyddodd ymgeiswyr i roi dwy ffordd y gallai cyflwr Geoff 

gyfrannu at fwy o risg o gam-drin ond nid wnaeth rhai eu hesbonio. Nododd 
rhai y gallai cyflwr Geoff arwain at straen gofalwyr, a gafodd ei gredydu; fodd 
bynnag, eu hesboniad oedd y byddai hyn yn arwain at Geoff a Christine yn 
dadlau/anghytuno neu Christine ddim yn darparu gofal da i Geoff – roedd y 
pwyntiau hyn yn gul ac nid ydynt yn cysylltu'n benodol â risg fwy Geoff o gam-
drin. Roedd ymgeiswyr cryfach yn gallu esbonio straen gofalwr Christine yn 
fwy amlwg, megis 'Gall cyflwr Geoff arwain at fwy o straen gofalwyr; er 
enghraifft, efallai y bydd Christine dan straen ac oherwydd ei bod yn teimlo o 
dan bwysau, gall Christine fynd yn flin gyda Geoff sy'n arwain at risg o gam-
drin corfforol gan nad yw'n gallu amddiffyn ei hun'. Braf oedd gweld rhai 
ymgeiswyr yn egluro'u hateb gyda gwahanol enghreifftiau o gam-drin y gallai 
Geoff fod mewn perygl ohono. Roedd rhai ymgeiswyr yn canolbwyntio ar sut 
y gallai cyflwr Geoff gyfrannu at risg Christine o gael ei cham-drin; fodd 
bynnag, gofynnodd y cwestiwn sut y gallai cyflwr Geoff gyfrannu at ei risg o 
gael ei gam-drin. 

 
 (b) Gallai'r mwyafrif o ymgeiswyr roi rhai pwyntiau allweddol ynglŷn â ffyrdd y 

gallai therapydd galwedigaethol (OT) gefnogi amgylchedd diogel i Christine a 
Geoff; fodd bynnag, ni ddatblygodd rhai ymgeiswyr eu hymatebion. Mae'r gair 
gorchymyn asesu 'esboniwch' yn AA2 felly roedd angen i ymgeiswyr esbonio'r 
ffyrdd y gallai OT gefnogi amgylchedd diogel i Christine a Geoff. Fe wnaeth 
ymgeiswyr yn dda i roi rhai pwyntiau da fel yr OT yn cynghori ar addasiadau 
cartref/amgylcheddol ond nid wnaethant egluro sut y gallai hyn ddarparu 
amgylchedd diogel. Ar rai achlysuron, roedd ymgeiswyr yn anghyfarwydd ar 
rôl yr OT - roedd rhai wedi ei gymysgu â gweithwyr iechyd proffesiynol eraill. 
Gwnaeth rhai sylwadau cyffredinol hefyd, gan ddweud y byddai'r OT yn 
mynnu bod Geoff yn cael ei symud i gartref gofal. Mae'n bwysig bod 
ymgeiswyr yn ymwybodol o wahanol rolau gweithwyr iechyd a gofal 
cymdeithasol a'r ffyrdd gwahanol y gallant ddarparu amgylchedd diogel i 
unigolion. 

 
 (c) Ychydig o ymgeiswyr gafodd farciau llawn am y cwestiwn hwn. Gofynnwyd i 

ymgeiswyr esbonio 'dwy ffordd' mae Byrddau Diogelu Oedolion yn amddiffyn 
oedolion ac yn atal y risg posibl o gam-drin ac esgeuluso. Nid wnaeth rhai 
ymgeiswyr fodloni'r gair gorchymyn AA2 'esboniwch' yn llawn gan ddarparu 
rhesymau dros sut mae SABs yn amddiffyn ac yn atal risg posibl. Fe wnaeth 
rhai o'r ymgeiswyr gymysgu SABs gydag Arolygiaeth Gofal Cymru ac 
Arolygiaeth Iechyd Cymru drwy ddweud bod SABs yn cynnal archwiliadau 
blynyddol o leoliadau iechyd a gofal cymdeithasol. Mewn rhai achosion, mae 
ymgeiswyr hefyd yn cymysgu SABs gyda Gorchmynion Cymorth Amddiffyn 
Oedolion (APSOs). Roedd rhai ymgeiswyr cryfach yn gallu egluro bod SABs 
yn adrodd i Weinidogion Cymru i weld gwelliannau o ran cadw oedolion yn 
ddiogel o fewn Cymru. 

 
 (ch) Llwyddodd mwyafrif yr ymgeiswyr i sgorio marciau ar gyfer y cwestiwn hwn, 

gydag ymgeiswyr yn gallu ystyried sut y gallai argaeledd adnoddau atal 
Christine a Geoff rhag cyflawni eu canlyniad a ddymunir. Fodd bynnag, roedd 
rhai ymatebion yn gyfyngedig o ran cwmpas, gyda rhai ymgeiswyr ddim yn 
glir o ran argaeledd adnoddau yr oeddent yn eu hystyried.  

  



© WJEC CBAC Cyf.  

18 

  Er enghraifft, byddai rhai ymgeiswyr yn ysgrifennu 'byddai diffyg adnoddau yn 
golygu na fyddai Geoff a Christine yn cael cefnogaeth.' Dylai ymgeiswyr fod 
wedi ystyried argaeledd adnoddau penodol. Fodd bynnag, roedd yn braf 
gweld rhai ymgeiswyr yn ystyried, oherwydd anghenion cymhleth Geoff, y 
gallai fod diffyg gweithwyr arbenigol lleol wrth ddiwallu ei anghenion. Ar gyfer 
carfanau'r dyfodol, mae'n bwysig bod ymgeiswyr yn glir ar beth yw argaeledd 
adnoddau. 

 
C.3 (a) Roedd ymgeiswyr yn gallu rhestru rhai pwyntiau cyffredinol ar yr hyn y dylai 

Aiden ei wneud a'r hyn y dylai osgoi ei wneud; fodd bynnag, dylai ymgeiswyr 
egluro sy'n golygu darparu manylion a rhesymau dros sut a pham mae 
rhywbeth yn wir. Yn aml ni wnaeth ymgeiswyr ymhelaethu ar eu pwyntiau - 
efallai y byddent yn nodi y dylai Aiden roi gwybod am y cam-drin, ond byddai 
esboniad pellach i hyn wedi gwella eu hateb, er enghraifft, gallai ymgeiswyr 
fod wedi gwneud yn glir y byddai Aiden yn gofyn am ganiatâd Preston i roi 
gwybod amdano a'r rheswm y tu ôl i hyn. Ni wnaeth rhai ymgeiswyr fynd i'r 
afael â'r hyn y dylai Aiden osgoi ei wneud, a dywedodd rhai hyd yn oed y dylai 
Aiden ddweud wrth deulu Preston a Kayleigh am y pryderon a godwyd. Fe 
wnaeth rhai ymgeiswyr ddatganiadau fel 'galw'r heddlu yn syth'; fodd bynnag; 
nid oedd yn amlwg ym môn y cwestiwn fod Preston mewn perygl 
uniongyrchol. Soniodd rhai ymgeiswyr am 'chwythu'r chwiban', ond nid oedd 
hyn yn berthnasol i'r cwestiwn ac felly nid oedd yn cael ei gredydu. Roedd 
ymgeiswyr cryfach yn gallu rhoi manylion a rhesymau dros yr hyn y dylai 
Aiden ei wneud ac osgoi ei wneud. 

 
 (b) Gwnaeth ymgeiswyr ymgais dda i ateb y cwestiwn hwn, gyda rhai yn gallu 

amlinellu tair ffordd dda y gallai Aiden gefnogi cynhwysiant yn ei rôl fel 
deintydd. Anwybyddodd rhai ymgeiswyr y gair gorchymyn yn 'amlinellwch dair 
ffordd' a rhoi atebion mewn rhestr (er enghraifft, 'Dylai Aiden osgoi aflonyddu 
a gwahaniaethu drwy gysylltiad') ond nid wnaethant wedyn roi disgrifiad byr o 
sut mae hyn yn cefnogi cynhwysiant. Rhoddodd rhai ffyrdd tebyg oedd yn 
ffinio ar ailadrodd. Amlinellodd rhai ymgeiswyr ffyrdd y gallai Aiden sicrhau 
bod unigolion yn 'gyfartal' gan ddweud y dylai Aiden drin unigolion i gyd yr un 
fath, sy'n anghywir. Ar gyfer carfanau yn y dyfodol, dylai ymgeiswyr fod yn glir 
ar yr hyn a olygir gan 'gynhwysiant'. 

 
 (c) Ychydig o ymgeiswyr gafodd farciau llawn am y cwestiwn hwn. Roedd y 

cwestiwn yn asesu gallu'r ymgeiswyr i ddadansoddi, sef archwilio mater yn 
fanwl. Nid oedd rhai ymgeiswyr yn gallu dadansoddi'n glir pam y gallai 
gwybodaeth, hyfforddiant a diogelu ar gyfer gofal a gweithwyr proffesiynol 
sicrhau hawliau unigolion oedd mewn perygl. Ni wnaeth ymgeiswyr ei gwneud 
yn glir pa hawliau y gellid eu sicrhau neu fydda'n methu â chael eu sicrhau o 
ganlyniad i wybodaeth, hyfforddiant ac ymwybyddiaeth neu ddiffyg 
gwybodaeth, hyfforddiant, ac ymwybyddiaeth. 

 
C.4 (a) Roedd y mwyafrif o ymgeiswyr yn gallu sgorio marciau ar gyfer y cwestiwn 

hwn drwy esbonio y gallai Shelia yn profi camdriniaeth yn ystod plentyndod 
arwain at fwy o risg i'w phlant oherwydd y ffaith y gallai fod ganddi'r un 
nodweddion gan fod yr ymddygiad hwn wedi'i normaleiddio. Ni chafodd rhai 
pwyntiau eu hesbonio'n llawn; er enghraifft, byddai ymgeiswyr yn nodi y gallai 
plant Shelia fod mewn mwy o berygl o gam-drin ac esgeulustod oherwydd 
'diffyg ymlyniad', ond heb egluro'n llawn pam y gallai hyn arwain at fwy o risg 
o gam-drin ac esgeulustod. Roedd rhai ymgeiswyr yn defnyddio ymadroddion 
fel 'Ni fyddai Shelia yn gofalu'n iawn am y plant', a oedd yn rhy gul i gael ei 
ddyfarnu fel esboniad cwbl ddatblygedig.   



© WJEC CBAC Cyf.  

19 

  Roedd yr ymgeiswyr oedd wedi ateb y cwestiwn hwn yn dda yn gallu enwi'r 
rhesymau ac yna rhoi manylion am y math o gamdriniaeth ac esgeulustod 
allai fod yn risg i'r plant. Ailadroddodd rhai ymgeiswyr y cwestiwn 'gall plant 
fod mewn perygl o esgeulustod', ac ni ellid dyfarnu unrhyw farciau ar gyfer 
hyn. 

 
 (b) Roedd y mwyafrif o ymgeiswyr yn gallu disgrifio'r canlyniadau os nad yw’r 

seicolegydd yn dilyn cod ymarfer wrth gefnogi Shelia. Roedd ymatebion 
manwl yn cynnwys y canlyniadau i'r seicolegydd a Shelia.   

 
  Fe wnaeth rhai ymgeiswyr gamddarllen y cwestiwn ac ystyried manteision 

codau ymarfer, tra bod eraill yn rhoi atebion cul fel 'byddai'r seicolegydd 
mewn trafferth gyda'r rheolwr' neu 'yn cael ffrae', a fyddai angen bod yn fwy 
penodol i gael eu credydu. Roedd ymgeiswyr cryfach yn dweud yn glir y 
gallai'r seicolegydd golli eu trwydded i ymarfer. Disgrifiodd rhai ymgeiswyr sut 
nad yw codau ymarfer yn cael eu dilyn a rhoi enghreifftiau o arfer drwg heb 
ddisgrifio canlyniadau peidio â dilyn y codau arferion. 

 
 (c) Roedd y mwyafrif o'r ymgeiswyr yn gallu sgorio marciau ar gyfer y cwestiwn 

hwn, gyda nifer dda yn gallu amlinellu'n glir ddwy ffordd y gallai'r seicolegydd 
sicrhau llais, dewis, a rheolaeth i Shelia. Gwnaeth rhai ymgeiswyr bwyntiau 
cul fel y gallai'r seicolegydd 'wrando'n iawn', tra bod ymgeiswyr wnaeth 
sgorio'n uwch yn gallu datblygu hyn ymhellach trwy ddatgan 'gallai'r 
seicolegydd fynd ati i wrando ar Shelia, o ganlyniad mae Shelia yn teimlo bod 
ei llais yn cael ei ddeall a'i werthfawrogi'.   

 
C.5 (a) Ni chafodd llawer o ymgeiswyr uchafswm marciau ar gyfer y cwestiwn hwn 

gan fod rhai wedi camddarllen y cwestiwn a chanolbwyntio ar Maggie'n cael 
clun newydd, tra bod y cwestiwn yn gofyn am esboniad o'r ffyrdd y gall nam 
clyw Maggie ei gwneud hi'n agored i gamdriniaeth ac esgeulustod gan Dave. 
Roedd llawer o ymgeiswyr yn gallu adnabod ffyrdd y gallai nam clyw Maggie 
arwain at gam-drin ond ni wnaethant sôn am Dave. Mae’n bwysig bod 
ymgeiswyr yn darllen y cwestiynau yn ofalus. 

 
 (b) Fe wnaeth rhai ymgeiswyr ddrysu ffactorau a effeithiodd ar hawliau gyda 

nodweddion gwarchodedig, a rhoddodd rhai ymatebion cul wrth nodi'r ffactor, 
er enghraifft, 'cyfathrebu'. Mae'n bwysig bod ymgeiswyr yn glir am y ffactorau 
a allai effeithio ar hawliau unigolion, felly byddai 'gallu cyfathrebu' wedi bod yn 
well yma. Roedd rhai ymgeiswyr hefyd yn annelwig ac yn datgan 'Dave' neu 
'staff iechyd a gofal cymdeithasol' - unwaith eto, roedd hyn yn rhy gul i 
dderbyn marciau; pe bydden nhw wedi ysgrifennu 'Dave yn anymwybodol o 
hawliau Maggie', neu 'agweddau staff iechyd a gofal cymdeithasol', byddai 
hyn wedi bod yn gliriach. Rhoddodd rhai ymgeiswyr ymatebion fel 'Gall Dave 
ddarparu gofal gwael i Maggie', a oedd yn rhy gul i dderbyn marciau.   

 
 (c) Ni chafodd llawer o ymgeiswyr farciau llawn ar gyfer y cwestiwn hwn, er bod 

rhai yn gallu rhoi amlinelliad byr o'r term 'addasiadau rhesymol'. Dylid annog 
ymgeiswyr i nodi'r marciau sydd ar gael am gwestiynau - roedd tri marc ar 
gael yma a dim ond brawddeg neu ambell air roedd rhai ymgeiswyr wedi'i 
ysgrifennu. Ar y cyfan, doedd ymgeiswyr ddim yn dangos eu bod yn gwybod 
digon am y term 'addasiadau rhesymol'. Ysgrifennodd rhai ymgeiswyr 'rhoi 
cefnogaeth ar waith', ond roedd hyn yn rhy gul gan y gellid ei gymhwyso i 
unrhyw beth.  
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 (d) Braf oedd gweld y mwyafrif o ymgeiswyr yn gallu argymell ffyrdd y gallai 
ffisiotherapydd a gwasanaethau cymunedol wneud addasiadau rhesymol; 
fodd bynnag, nid oedd rhai ymatebion yn rhoi rhesymau pam y byddai'r 
addasiadau hyn yn hybu cynhwysiant. Roedd llawer o ymgeiswyr yn argymell 
iaith arwyddo ac roedd rhai yn argymell addasiadau eraill. Roedd rhai yn 
ystyried cynhwysiant yn gyffredinol, tra bod y cwestiwn yn gofyn yn benodol 
am addasiadau rhesymol. Fe wnaeth rhai ymgeiswyr ddrysu rhwng 
cyfieithydd ag eiriolwr. 

 
Crynodeb o'r pwyntiau allweddol 
 
Argymhellion ar gyfer carfanau'r dyfodol: 
 

• Dylai ymgeiswyr atgoffa'u hunain o Fyrddau Diogelu Oedolion – mae hyn wedi'i gynnwys 
yn adran 5.3 y fanyleb. Mae gwybodaeth eang ar gael ar wefan Byrddau Diogelu 
Oedolion  https://bwrdddiogelu.cymru/about-the-board/  a gwybodaeth ychwanegol am 
Fyrddau Diogelu Oedolion yng Nghyfrol 1 – Gweithio gyda'n Gilydd i Ddiogelu Pobl – 
Cyflwyniad a Throsolwg – o dudalen 24 ymlaen.  

 

• Dylai ymgeiswyr ddatblygu eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o'r term 'darpariaeth 
adnoddau' gan nad oedd rhai ymatebion yn dangos hyn.  

 

• Pan fydd ymgeiswyr yn dadansoddi, argymhellir eu bod yn ystyried y cwestiwn mewn dwy 
ran. Er enghraifft, gofynnwyd iddynt ddadansoddi sut byddai gwybodaeth, hyfforddiant ac 
ymwybyddiaeth ar gyfer gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol yn gallu 
sicrhau hawliau unigolion sy’n wynebu risg. I archwilio'r mater hwn yn fanwl, gallen nhw 
fod wedi ystyried canlyniadau diffyg hyfforddiant hefyd. Mae angen i ymgeiswyr hefyd allu 
nodi'n glir at ba hawliau maen nhw'n cyfeirio. Gallen nhw ymarfer eu sgiliau dadansoddi 
drwy ddefnyddio Cwestiwn 1 (d) deunyddiau asesu enghreifftiol Uned 5. 

 

• Dylid annog ymgeiswyr i ateb y cwestiynau'n llawn. Er enghraifft, pan ofynnwyd iddyn 
nhw werthuso effaith gadarnhaol a negyddol gofal seibiant ar Gareth, Wayne a Rhodri, 
roedd rhai ymgeiswyr yn cyfeirio at yr effaith gadarnhaol neu'r effaith negyddol yn unig 
neu'n ymdrin â Rhodri heb gyfeirio at Gareth neu Wayne. Dylid annog ymgeiswyr hefyd i 
ddatblygu eu techneg arholiad drwy ddod i gasgliadau pan ofynnir iddyn nhw werthuso. 

 
 
 
 
 

https://bwrdddiogelu.cymru/about-the-board/
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