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Gwybodaeth Ymlaen Llaw 
Gwybodaeth gyffredinol i fyfyrwyr ac athrawon 
 

Mae'r wybodaeth ymlaen llaw hon yn rhoi ffocws i'r hyn y bydd papurau 
arholiad Haf 2023 yn ei gynnwys.  

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.  
 

 

Rhyddhawyd: 06 Chwefror 2023 
 



1 
 

Gwybodaeth am y pwnc i fyfyrwyr ac athrawon 
 
Mae'n bwysig bod y wybodaeth ymlaen llaw hon yn cael ei darllen gan gyfeirio at y cynnwys 
pwnc manwl yn y fanyleb, sydd ar gael yn: Manyleb TGAU Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a 
Gofal Plant.  
 
Mae'r wybodaeth ymlaen llaw hon yn ymdrin ag Uned 1 3570NA0-1/B0-1 ac Uned 3 
3570NC0-1/D0-1 yn unig. 
 
Nid yw fformat a strwythur y papurau arholiad yn newid.  
 
Awgrymir y dylid canolbwyntio'n benodol ar y meysydd cynnwys sy'n dilyn wrth adolygu a 
pharatoi'n derfynol, yn barod at arholiadau Haf 2023. Sylwch, er mai bwriad gwybodaeth 
ymlaen llaw yw helpu i arwain a blaenoriaethu adolygu, i gefnogi perfformiad mewn 
arholiadau a dilyniant, dylai cynlluniau adolygu barhau i ystyried popeth a addysgwyd.  
 
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.  
 
Gellir asesu testunau nad ydynt wedi'u cynnwys yn y wybodaeth ymlaen llaw hon mewn 
cwestiynau tariff isel. 
 
Y nod o hyd yw ymdrin â holl gynnwys y fanyleb wrth addysgu a dysgu. 
 
 
Uned 1  
 
 Cynnwys Ymhelaethiad 
2.1.1 Datblygiad 
dynol drwy gydol 
cylchred bywyd 

(c) Cerrig milltir 
disgwyliedig twf a 
datblygiad 

Dylai ymgeiswyr allu disgrifio cerrig milltir 
disgwyliedig twf a datblygiad corfforol a'r 
agweddau deallusol, cymdeithasol ac emosiynol 
allweddol ar gerrig milltir datblygiad sy'n digwydd 
yn nodweddiadol yn ystod pob un o brif gamau 
bywyd. I gynnwys dealltwriaeth o'r defnydd o 
siartiau canraddol a'r Cofnod o Sgiliau Tyfu i 
gofnodi patrymau datblygiad 0-19 oed.  
 
• Datblygiad corfforol – twf y corff, datblygu 

sgiliau echddygol bras a manwl, cryfder, 
llencyndod, menopos, nodweddion oedran a 
heneiddio 

• Datblygiad deallusol – sgiliau iaith, galluedd 
meddyliol a datblygiad y cof, sut mae plant yn 
dysgu, gan gynnwys dysgu drwy chwarae, 
datrys problemau, datblygiad moesol 

 
2.1.2 Iechyd 
corfforol, 
cymdeithasol, 
emosiynol a 
deallusol 

(a) Y gyd-
ddibyniaeth rhwng 
iechyd corfforol ac 
iechyd meddwl da 

Gall gweithgarwch corfforol ac ymarfer corff 
arwain at fanteision iechyd uniongyrchol a thymor 
hir a gwella ansawdd bywyd unigolyn. Mae bod 
yn weithgar yn gorfforol yn dda i'r corff, ond mae 
cysylltiad agos rhwng iechyd corfforol ac iechyd 
meddwl – felly gall gweithgarwch corfforol fod o 
fantais i iechyd meddwl a llesiant hefyd.  
 
 

https://www.dysguiechydagofal.cymru/media/2105/wjec-gcse-hsccc-spec-w-08072021.pdf
https://www.dysguiechydagofal.cymru/media/2105/wjec-gcse-hsccc-spec-w-08072021.pdf


 

 Cynnwys Ymhelaethiad 
• Manteision iechyd corfforol 
• Manteision iechyd meddwl 
 

2.1.3 
Pwysigrwydd 
cyfranogiad 
gweithredol i 
ddatblygiad a 
llesiant 

(a) Cyfranogiad 
gweithredol  

Dylai dysgwyr wybod bod cyfranogiad 
gweithredol yn ffordd o weithio sy'n ystyried 
unigolion yn bartneriaid gweithredol yn eu gofal 
yn hytrach na bod yn dderbynwyr goddefol. Mae 
cyfranogiad gweithredol yn ystyried hawl pob 
unigolyn i gymryd rhan mewn gweithgareddau a 
pherthnasoedd bywyd pob dydd mor annibynnol 
â phosibl. 
 

2.1.4 Ymyrryd yn 
gynnar a chymryd 
camau ataliol er 
mwyn hybu a 
chefnogi twf, 
datblygiad a 
llesiant ar gyfer 
amrediad o 
gyflyrau ac 
amgylchiadau 

(a) Ffyrdd o hybu a 
chefnogi twf, 
datblygiad a llesiant 

Dylai dysgwyr fod yn ymwybodol y gall fod o 
fantais i lesiant unigolion i dderbyn cefnogaeth 
gynnar er mwyn atal, neu o leiaf oedi, defnyddio 
gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol, a 
gofal plant ffurfiol.  
 
Rhaid i ddysgwyr wybod am ffyrdd o hybu a 
chynnal twf, datblygiad a llesiant unigolion drwy 
ymyrryd yn gynnar a chymryd camau ataliol, a'u 
deall. 
• rhaglenni sgrinio – y fron, serfigol, y 

coluddyn, anewrysm aortig abdomenol, 
mamol, plentyn (e.e. cofnod iechyd personol 
plentyn (PHCR, neu'r 'llyfr coch' fel mae'n 
cael ei alw)), gan gynnwys clyw babanod 
newydd-anedig, Sgrinio Smotyn Gwaed 
Newydd-anedig Cymru, Cymru Well Wales: 
1000 Diwrnod Cyntaf. 

• rhaglenni imiwneiddio drwy'r camau bywyd 
• gwasanaethau 

• meddyg teulu/canolfan iechyd/ysbytai 
• gofal cyn-geni/ôl-eni 
• clinig iechyd plant 
• clinig merched/dynion iach 
• clinig cynllunio teulu/clinig iechyd rhywiol 
• gwasanaethau symudol, e.e. Rhaglen 

Sgrinio'r Fron y GIG/Bron Brawf Cymru 
• cwnsela 

• canllawiau llywodraeth a gynlluniwyd i hybu 
iechyd a llesiant unigolion mewn perthynas â: 
deiet, clefydau cysylltiad rhywiol, 
camddefnyddio alcohol a sylweddau, ysmygu, 
byw'n iach 

• mentrau'r llywodraeth, gan gynnwys 
Dechrau'n Deg, y Cynnig Rhagweithiol 

• cyfranogiad a chefnogaeth y gymuned, e.e. 
grwpiau chwarae, rhwydweithiau ffrindiau, 
cymryd rhan mewn gweithgareddau yn y 
ganolfan gymunedol, grwpiau ffydd. 



 

 Cynnwys Ymhelaethiad 
 (c) Amgylchiadau Bydd angen i ddysgwyr wybod a deall y gall 

amgylchiadau unigolion godi o ddigwyddiadau 
disgwyliedig ac annisgwyl mewn bywyd, gan 
gynnwys:  
  
• genedigaeth, e.e. brawd neu chwaer, dod yn 

rhiant 
• dechrau a gadael meithrinfa/ysgol/coleg/ 

prifysgol 
• dechrau gweithio/newid cyflogaeth/colli 

gwaith/diweithdra/ymddeoliad  
• priodas a phartneriaeth sifil 
• ysgariad 
• profedigaeth 
• afiechyd neu ddamweiniau difrifol 
• anabledd caffaeledig 
• symud tŷ/symud i ofal preswyl.  
 
Gellir rhagweld effeithiau tebygol digwyddiadau 
bywyd i raddau helaeth a gall fod effeithiau 
cadarnhaol/negyddol. Gall yr effeithiau fod yn 
rhai tymor byr a/neu dymor hir. 
 
Ymhlith yr effeithiau mae effeithiau:  
• corfforol, fel tarfu ar batrymau bwyta neu 

gysgu oherwydd afiechyd neu straen 
• deallusol, fel caffael sgiliau neu anhawster 

canolbwyntio  
• emosiynol, fel bod yn hapusach ar ôl dod yn 

rhiant, cael swydd, priodi, gadael perthynas 
anhapus; gorbryder, galar neu iselder, o 
ganlyniad i brofedigaeth neu ddiweithdra  

• cymdeithasol, fel newid mewn cyfleoedd a 
rhyngweithio cymdeithasol, o ganlyniad i: 
dechrau'r feithrinfa neu'r ysgol gynradd, 
dechrau mewn addysg uwch neu swydd 
newydd, dod yn rhiant, gwahanu neu ysgaru, 
encilio neu ynysu eich hun ar ôl gwahanu, 
ysgaru, diweithdra neu gael profedigaeth. 

 
 
 
 
  



 

Uned 3 
 
 Cynnwys Ymhelaethiad 
2.3.1 
Cydraddoldeb, 
amrywiaeth a 
chynhwysiant 
gan gynnwys y 
Gymraeg a 
diwylliant Cymru  

(a) Beth yw 
cydraddoldeb, 
amrywiaeth a 
chynhwysiant? 

Dylai dysgwyr wybod a deall ystyr bob un o'r 
termau.  
 
Mae cydraddoldeb yn cyfeirio at y ffaith bod 
unigolion yn gyfartal yn nhermau statws, hawliau 
neu gyfleoedd. Mae'n ymwneud â sicrhau nad yw 
unigolion neu grwpiau o unigolion yn cael eu trin 
yn wahanol neu'n llai ffafriol, ar sail nodwedd 
warchodedig benodol, h.y. oedran, anabledd, 
priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a 
mamolaeth, hil, crefydd neu gred, rhyw, ailbennu 
rhywedd a chyfeiriadedd rhywiol.  

 
Mae amrywiaeth yn ymwneud â derbyn, parchu a 
deall bod pob unigolyn yn unigryw, gan gydnabod 
gwahaniaethau unigol a chroesawu a dathlu'r 
cyfoeth o ddimensiynau amrywiol sydd gan 
unigolion.  
 
Ystyrir bod cynhwysiant yn hawl ddynol 
gyffredinol. Nod cynhwysiant yw croesawu pob 
unigolyn ni waeth beth yw ei hil, rhywedd, 
anabledd, anghenion meddygol neu anghenion 
eraill er mwyn rhoi mynediad a chyfleoedd cyfartal 
i bawb a chael gwared ar wahaniaethu ac 
anoddefgarwch (chwalu rhwystrau) ym mhob 
agwedd ar fywyd cyhoeddus. Mae cynhwysiant yn 
galluogi unigolion i gymryd rhan yn gyfartal, yn 
hyderus ac yn annibynnol mewn gweithgareddau 
pob dydd. Mae'n golygu creu lleoedd y gall pawb 
eu defnyddio.  
 
Dylai dysgwyr ddeall mai nod sylfaenol yr 
egwyddorion hyn yw atal pob math o 
wahaniaethu, gan gynnwys rhywedd, anabledd a 
hil. Yn y cyd-destun hwn, ystyrir bod 
gwahaniaethu yn golygu trin unigolyn yn llai teg 
neu'n llai ffafriol nag unigolyn arall. 
 

 (b) Hybu 
cydraddoldeb, 
amrywiaeth a 
chynhwysiant ym 
maes Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol, a 
Gofal Plant 

Dylai dysgwyr wybod sut y gellir cyflawni 
cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant, a gallu 
cymhwyso hyn at amrywiaeth o wahanol leoliadau 
iechyd a gofal cymdeithasol, a gofal plant:  
 
• trin unigolion yn deg  
• creu diwylliant cynhwysol i bob aelod o staff ac 

unigolion  
• sicrhau nad yw polisïau, gweithdrefnau na 

phrosesau'n gwahaniaethu  
• sicrhau bod yr un mynediad ar gael i unigolion 

i gymryd rhan lawn yn eu gofal a/neu broses 
ddysgu  



 

 Cynnwys Ymhelaethiad 
• galluogi pob aelod o staff ac unigolion i 

ddatblygu i’w potensial llawn  
• rhoi sgiliau i staff ac unigolion allu herio 

anghydraddoldeb a gwahaniaethu yn eu 
hamgylchedd gwaith/astudio 

• sicrhau na fydd unrhyw ddeunyddiau nac 
adnoddau yn gwahaniaethu yn erbyn unrhyw 
unigolion na grwpiau  

• sicrhau bod anghenion mynediad unigolion yn 
cael eu bodloni  

• chwalu rhwystrau sy’n creu gwahaniad. 
 

 (c) Deddfwriaeth i 
hybu cydraddoldeb, 
amrywiaeth a 
chynhwysiant 

Dylai dysgwyr wybod beth yw prif egwyddorion 
deddfwriaeth bresennol a gynlluniwyd i amddiffyn 
unigolion a hybu arfer gwrthwahaniaethol ym 
maes iechyd a gofal cymdeithasol, a gofal plant. 
 
• Codau ymarfer fel y byddant yn cael eu llunio 

gan gyrff rheoleiddio sy'n nodi'r safonau 
ymarfer a'r ymddygiad a ddisgwylir gan 
weithwyr ym maes iechyd a gofal 
cymdeithasol, a gofal plant a'u cyflogwyr, e.e. 
Gofal Cymdeithasol Cymru (GCC) – Y Cod 
Ymarfer Proffesiynol ar gyfer Gofal 
Cymdeithasol; Cod Ymddygiad y Cyngor 
Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC). 

 

2.3.2 Diogelu  (a) Pwrpas diogelu Mae angen i ddysgwyr wybod ystyr y term diogelu 
a pham y gall fod yn angenrheidiol mewn 
perthynas â niwed, cam-drin (emosiynol, corfforol, 
rhywiol, seicolegol ac esgeuluso) a sicrhau bod 
hawliau unigolion yn cael eu bodloni.  
 
Yn gyffredinol, mae angen i ddysgwyr ddeall bod 
pwrpas deddfwriaeth a pholisïau diogelu yn 
cynnwys:  
 

• hybu a chynnal diogelwch unigolion (a 
gweithwyr gofal)  

• datblygu a chynnal dulliau cyfathrebu 
effeithiol gan gynnal cyfrinachedd 
gwybodaeth ar yr un pryd 

• sicrhau bod gweithdrefnau fetio priodol yn 
cael eu dilyn wrth recriwtio gweithwyr 
newydd.  

 
Dylai fod gan ddysgwyr ymwybyddiaeth o 
ddarpariaeth diogelu allweddol a nodir mewn 
deddfwriaeth a pholisïau cyfredol fel: 
 
• Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar 

Hawliau'r Plentyn 1989 
• Deddf Hawliau Dynol 1998 



 

 Cynnwys Ymhelaethiad 
• Deddf Plant 1989 – mewn perthynas â lles y 

plentyn 
• Deddf Plant 2004 – ei nod yw adnabod 

anghenion ac ymyrryd yn gynnar, a darparu ar 
gyfer y Fframwaith Asesu ar y Cyd 

• Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 
(Cymru) 2014 

• Gweithdrefnau Diogelu Cymru (2019) – gan 
gynnwys o ran recriwtio staff sy’n gweithio 
gyda phlant ac oedolion sy'n wynebu risg a’r 
gwiriadau angenrheidiol cyfredol, e.e. y 
Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a'r 
‘rhestrau’ priodol, e.e. Rhestr 99, rhestr 
wahardd plant (plant a phobl ifanc) a ‘rhestr 
wahardd’ oedolion. 

• Canllawiau Diogelu Llywodraeth Cymru 
• Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin 

Domestig a Thrais Rhywiol 2015. 
• Deddf Iechyd Meddwl 1983 
 

2.3.3 Materion 
cyfoes mewn 
iechyd a gofal 
cymdeithasol, a 
gofal plant 

(a) Materion cyfoes Dylai dysgwyr fod yn ymwybodol o amrediad o 
faterion cyfoes sy'n effeithio ar iechyd a llesiant 
unigolion yng Nghymru, e.e: 
 
• Bwlio  
 

2.3.4 Cefnogi 
system iechyd a 
gofal 
cymdeithasol, a 
gofal plant 
gynaliadwy yn yr 
21ain ganrif. 

(b) Iechyd, 
datblygiad a llesiant 
cyfannol drwy gydol 
cylchred bywyd 

Dylai dysgwyr ddeall prif amcanion y dull iechyd 
cyfannol mewn perthynas â bywyd sy'n sail i 
ddarpariaeth iechyd a gofal cymdeithasol, a gofal 
plant yng Nghymru.  
 
• yn hytrach na chanolbwyntio ar afiechyd neu 

rannau penodol o'r corff, mae'r dull hwn mewn 
perthynas ag iechyd yn ystyried y person 
cyfan a sut mae'n rhyngweithio â'i 
amgylchedd. Mae'n ystyried y cysylltiad rhwng 
y meddwl, y corff a'r enaid  

• unigolion yn derbyn cyfrifoldeb am eu llesiant 
eu hunain, ac yn defnyddio dewisiadau pob 
dydd i gymryd rheolaeth o'u hiechyd eu 
hunain. 

 
Dylai dysgwyr ddeall bod y dull cyfannol mewn 
perthynas â bywyd yn ategu diffiniad cyfannol 
Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) o iechyd – cyflwr o 
lesiant corfforol, meddyliol a chymdeithasol 
cyflawn yw iechyd, ac nid absenoldeb clefyd neu 
wendid yn unig. 
 

 (b) Mentrau'r 
Llywodraeth  

Dylai dysgwyr wybod sut mae deddfwriaeth a 
mentrau cyfredol yn ceisio cynnal system iechyd a 
gofal cymdeithasol, a gofal plant gynaliadwy yng 
Nghymru, drwy'r canlynol: 
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Gweithio mewn partneriaeth, gan gynnwys 
pwysigrwydd prif egwyddorion 
 
• Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 

(Cymru) 2014 – y fframwaith cyfreithiol sy'n 
dwyn cyfraith gwasanaethau cymdeithasol 
ynghyd ac yn ei moderneiddio: 
• llais a rheolaeth 
• atal ac ymyrryd yn gynnar 
• llesiant 
• cydgynhyrchu. 

 
• Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 

(Cymru) 2015 – ei nod yw gwella llesiant 
cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a 
diwylliannol Cymru nawr ac yn y dyfodol, gan 
gynnwys: 
• nodau llesiant 
• egwyddorion datblygu cynaliadwy 
• dyletswydd llesiant. 

 
 
 
 

Diwedd y wybodaeth ymlaen llaw 


