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Gofynion tystiolaeth Uned 
 

Teitl y Cymhwyster: Tystysgrif Lefel 3 mewn Eiriolaeth Annibynnol a Diploma Lefel 3 
mewn Eiriolaeth Galluedd Meddyliol Annibynnol - Colli 
gwarchodwyr rhyddid 

 
Rhif uned:  301 
 
Teitl Uned:  Pwrpas ac Egwyddorion Eiriolaeth Annibynnol 
 
Gofynion Tystiolaeth ar gyfer yr uned hon: 
Mae'n rhaid i chi roi i'ch aseswr dystiolaeth am bob un o'r canlyniadau dysgu a'r meini 
prawf asesu. Rhaid darparu'r dystiolaeth yn y ffyrdd canlynol gan ystyried unrhyw un o'r 
ystyriaethau arbennig isod. 
 
Ystyriaethau Arbennig: 
Mae natur yr uned hon yn golygu bod rhaid i'r rhan fwyaf o'ch tystiolaeth ddod o 
weithgareddau gwaith real. 
Mewn amgylchiadau eithriadol yn unig y dylid defnyddio efelychiad, er enghraifft: 
 
Lle mae perfformiad yn allweddol neu â risg uchel, yn digwydd yn anaml neu lle byddai 
presenoldeb aseswr/arsylwr yn atal perthynas Eiriolaeth Annibynnol rhag datblygu. 
Rhaid trafod efelychiad a chytuno ar hyn o flaen llaw gyda'r Dilysydd Allanol. 
 
(Gellir cael arweiniad ychwanegol yn y Strategaeth Asesu Trosfwaol, Llawlyfr 
Cymwysterau, tudalennau 27-29)  
 
Rhaid i'r dystiolaeth adlewyrchu, bob amser, bolisïau a gweithdrefnau'r gweithle, fel y'u 
cysylltir â deddfwriaeth gyfoes a'r gwerthoedd a'r egwyddorion ar gyfer arfer da mewn 
Eiriolaeth Annibynnol. 
 
Ffynonellau angenrheidiol o dystiolaeth perfformio a gwybodaeth: 
Arsylwi Uniongyrchol yw'r dull asesu gofynnol i'w ddefnyddio i roi tystiolaeth am ryw 
ran o'r uned hon. 
 
Ffynonellau eraill o dystiolaeth perfformio a gwybodaeth: 
 
Bydd eich aseswr yn nodi ffynonellau eraill o dystiolaeth i sicrhau'r dulliau casglu 
tystiolaeth mwyaf dibynadwy ac effeithlon o'r rhestr isod. Bydd hyn yn sicrhau bod yr holl 
ganlyniadau dysgu a meini prawf asesu'n cael eu bodloni a bod modd canfod cysondeb 
eich perfformiad.  
 

 Gall cynhyrchion gwaith fod yn unrhyw gynnyrch perthnasol o waith yr 
ymgeiswyr eu hunain, neu'n gynnyrch y maen nhw wedi gwneud cyfraniad 
sylweddol tuag ato, sy'n dangos defnydd a chymhwysiad o fewn eu harfer. 



 Dylai trafodaeth broffesiynol fod ar ffurf adolygiad strwythuredig, wedi'i 
gynllunio, o arfer ymgeiswyr, ar sail tystiolaeth a gyda chanlyniadau wedi'u cipio 
trwy gyfrwng cofnodion sain/gweledol neu ysgrifenedig. Mae'r canlyniadau a 
gofnodwyd yn arbennig o ddefnyddiol fel tystiolaeth fod yr ymgeiswyr yn gallu 
gwerthuso eu gwybodaeth a'u harfer ar draws y cymhwyster. 

 Mae adroddiadau myfyrio/ yr Ymgeisydd yn disgrifio gweithgareddau'r 
ymgeiswyr mewn sefyllfaoedd arbennig a/neu'n ystyried y rhesymau am weithio yn 
y ffyrdd a ddewiswyd. Mae adroddiadau myfyrio hefyd yn rhoi tystiolaeth fod yr 
ymgeiswyr yn gallu gwerthuso eu gwybodaeth a'u harfer ar draws y 
gweithgareddau sydd wedi'u plannu yn y cymhwyster hwn. 

 Cwestiynau a ofynnir gan aseswyr ac a atebir gan ymgeiswyr i ategu tystiolaeth a 
gynhyrchwyd gan arsylwadau a gan unrhyw fath arall o dystiolaeth a ddefnyddiwyd. 
Gall aseswyr gael at beth gwybodaeth a dealltwriaeth o arsylwi arfer ymgeiswyr. 
Gallant ofyn cwestiynau i gadarnhau dealltwriaeth a/neu ymdrin ag unrhyw faes sy'n 
weddill. Gellir gofyn cwestiynau ar lafar neu yn ysgrifenedig, ond yn y ddau achos, 
rhaid cadw cofnod o'r cwestiynau a'r ymatebion. 

 Tystiolaeth tystion: dylai'r rhain fod gan bobl sydd mewn sefyllfa i roi tystiolaeth o 
hyfedredd ymgeiswyr. Gall tystiolaeth gan ddefnyddwyr gwasanaeth fod yn 
arbennig o berthnasol yn y cymhwyster hwn. Fodd bynnag, lle y ceisir tystiolaeth 
tyst gan unigolion sy'n ddefnyddwyr gwasanaeth, dylid cymryd gofal i sicrhau bod 
pwrpas y dystiolaeth wedi'i ddeall ac na theimlir pwysau i'w darparu.  

 Prosiectau/Aseiniadau/APEL: efallai bod ymgeiswyr eisoes wedi cwblhau prosiect 
neu aseiniad perthnasol y gellir ei fapio i'r safonau perthnasol ac felly'n darparu 
tystiolaeth. Gellir defnyddio hefyd dystiolaeth o gyrsiau hyfforddi blaenorol a/neu 
raglenni dysgu y maen nhw wedi eu cwblhau ac sy'n dangos eu datblygiad 
proffesiynol 

 Rhaid i astudiaethau achos gael eu seilio ar arfer gwaith a phrofiadau real a bydd 
angen iddyn nhw gael eu dilysu gan aseswr os defnyddir nhw fel tystiolaeth o 
berfformiad medrus. Nid fyddai ymarferion theoretig neu efelychiannol ond yn 
dderbyniol fel tystiolaeth a wybodaeth a dealltwriaeth. 

 
DS Ni ddylid cynnwys cofnodion cyfrinachol ym mhortffolios ymgeiswyr ond rhaid cyfeirio 
atyn nhw yn y cofnodion asesu.  



Uned 301 Pwrpas ac Egwyddorion Eiriolaeth 
Annibynnol 

 

Lefel:  3 
 
Gwerth credyd: 4 
 
Nod yr uned 
Nod yr uned yw rhoi i ddysgwyr ddealltwriaeth o beth yw Eiriolaeth Annibynnol a sut i 
ddefnyddio'r gwerthoedd a'r egwyddorion sy'n sail i arfer da. Mae'r uned yn ffocysu ar 
wahanol fodelau eiriolaeth, eu hanes a pham maen nhw'n bod. 
 
Canlyniadau dysgu 
Ceir chwe chanlyniad dysgu i'r uned hon. Bydd y dysgwr yn gallu: 

1 Deall Eiriolaeth Annibynnol 
2 Esbonio egwyddorion a gwerthoedd sydd wrth sail  Eiriolaeth Annibynnol 
3 Disgrifio datblygiad eiriolaeth 
4 Gallu esbonio gwahanol fathau o gefnogaeth eiriolaeth a'u pwrpas 
5 Deall rolau a chyfrifoldebau Eiriolwr  Annibynnol 
6 Deall safonau eiriolaeth. 

 
Oriau dysgu dan arweiniad 
Argymhellir y dylid neilltuo  25 awr i'r uned hon. Gall hyn fod yn rhan amser neu'n amser 
llawn. 
 
Manylion y berthynas rhwng yr uned a safonau galwedigaethol cenedlaethol 
perthnasol 
 
HSC 23 Datblygu eich gwybodaeth a'ch arfer 
HSC 31 Hyrwyddo cyfathrebu effeithiol i unigolion ac amdanynt 
H136 Cyfathrebu'n effeithiol ag unigolion ac eraill 
HSC 45 Datblygu arferion sy'n hyrwyddo dewis, lles ac amddiffyniad pob unigolyn 
HSC 335 Cyfrannu at amddiffyn unigolion rhag niwed a cham-drin 
HSC 366 Cefnogi unigolion i gynrychioli eu hanghenion a'u dymuniadau eu hunain 

mewn fforymau sy'n llunio penderfyniadau 
HSC 367 Helpu unigolion i adnabod ac i gael at gynrychiolaeth ac eiriolaeth annibynnol  
HSC 368 Cyflwyno anghenion a dewisiadau unigolion 
HSC 3111 Hyrwyddo cydraddoldeb, amrywiaeth, hawliau a chyfrifoldebau unigolion 
HSC 3199 Hyrwyddo'r gwerthoedd a'r egwyddorion sydd wrth wraidd arfer gorau 
PE 1 Galluogi unigolion i wneud dewisiadau a phenderfyniadau ar iechyd 



Uned 301 Pwrpas ac Egwyddorion Eiriolaeth 
Annibynnol 

Canlyniad 1 Deall Eiriolaeth Annibynnol  

Meini Prawf Asesu 

Mae'r ymgeisydd yn gallu: 
1.1 Diffinio Eiriolaeth Annibynnol 
1.2 Esbonio cyfyngiadau eiriolaeth a ffiniau'r gwasanaeth 
1.3 Adnabod y gwahanol gamau yn y broses eiriolaeth  
1.4 Gwahaniaethu rhwng pryd gall Eiriolaeth Annibynnol helpu a methu â helpu 
1.5 Adnabod ystod o wasanaethau y mae  Eiriolwyr Annibynnol yn cyfeirio'n 

gyffredin atynt 
1.6 Esbonio'r gwahaniaeth rhwng eiriolaeth a gynigir gan Eiriolwyr Annibynnol a phobl 

eraill. 
 
Ystod 

 Diffinio: diffiniadau o wahanol fodelau o eiriolaeth ee: eiriolaeth cyfoedion, 
eiriolaeth dinasyddion, eiriolaeth ar sail materion ac eiriolaeth gyfreithiol; 

 Cyfyngiadau: gwahaniaethu rhwng eiriolaeth annibynnol ac eiriolaeth a ddarperir 
gan wasanaethau eraill a nodi ffiniau'r gwasanaeth 

 Yn gallu ac yn methu â helpu: nodi pryd i ddarparu cefnogaeth a phryd i gyfeirio 
at wasanaethau eraill 

 Ystod gwasanaethau: Gan gynnwys gwasanaethau cymdeithasol, cyngor ar 
bopeth, cymdeithasau tai. 



Uned 301 Pwrpas ac Egwyddorion Eiriolaeth 
Annibynnol 

Canlyniad 2 Esbonio egwyddorion a gwerthoedd sydd 
wrth sail  Eiriolaeth Annibynnol 

Meini Prawf Asesu 
 

Mae'r ymgeisydd yn gallu: 

2.1 Esbonio egwyddorion  allweddol sydd wrth wraidd  Eiriolaeth Annibynnol 
2.2 Esbonio pam mae'r egwyddorion allweddol yn bwysig. 
 
Ystod: 

 Egwyddorion allweddol: cyfrinachedd, annibyniaeth, ymbweru a chael ei arwain 
gan y cleient. 



Uned 301 Pwrpas ac Egwyddorion Eiriolaeth 
Annibynnol 

Canlyniad   Disgrifio datblygiad eiriolaeth 

Meini Prawf Asesu 

Mae'r ymgeisydd yn gallu: 
3.1 Esbonio pwrpas Eiriolaeth Annibynnol  
3.2 Nodi  cerrig milltir allweddol yn hanes eiriolaeth 
3.3 Esbonio cyd-destun polisi ehangach eiriolaeth 
 
Ystod: 

 Pwrpas: ee: mynd i'r afael ag anghydraddoldeb, cefnogi pobl i ddweud eu dweud 
a sicrhau hawliau unigol 

 Cerrig milltir allweddol: datblygiad eiriolaeth yn y D.U. o fewn cyd-destun 
datblygiad yn Ewrop ac America  

 Polisi ehangach: Cynnwys eiriolaeth o fewn ystod o gynlluniau polisi fel 
Gwerthfawrogi Pobl, Mae Pob Plentyn yn bwysig a'r agenda personeiddio 



Uned 301 Pwrpas ac Egwyddorion Eiriolaeth 
Annibynnol 

Canlyniad 4 Gallu esbonio gwahanol fathau o gefnogaeth 
Eiriolaeth a'u pwrpas 

Meini Prawf Asesu 

Mae'r ymgeisydd yn gallu: 
4.1 Cymharu ystod o fodelau eiriolaeth 
4.2 Esbonio pwrpas gwahanol fodelau eiriolaeth 
4.3 Nodi pethau cyffredin a gwahaniaethau mewn ystod o fodelau eiriolaeth. 
 
Ystod: 

 Ystod o fodelau eiriolaeth: ee: eiriolaeth dinasyddion, ar sail mater, heb 
gyfarwyddyd, yr hunan a chyfoedion 



Uned 301 Pwrpas ac Egwyddorion Eiriolaeth 
Annibynnol 

Canlyniad 5  Deall rolau a chyfrifoldebau Eiriolwr 
Annibynnol 

Meini Prawf Asesu 

Mae'r ymgeisydd yn gallu: 
5.1 Esbonio rolau a chyfrifoldebau o fewn Eiriolaeth Annibynnol 
5.2 Disgrifio cyfyngiadau a ffiniau Eiriolwyr Annibynnol 
5.3 Disgrifio sgiliau, agweddau a phriodweddau personol eiriolwr da 
5.4 Adnabod pryd a gan bwy i geisio cyngor wrth wynebu cyfyng gyngor. 
 
Ystod: 

 Rolau a chyfrifoldebau: rhoi cefnogaeth emosiynol, gwybodaeth, cynrychiolaeth 
a pherthynas gyfrinachol 

 Cyfyngiadau a ffiniau: ee: peidio â rhoi cyngor 

 Sgiliau, agweddau a phriodweddau personol: gwrando, cynrychiolaeth, bod 
yn hawdd mynd ato, peidio â barnu, yn ddibynadwy a bod yn ymroddedig i 
hyrwyddo amrywiaeth 

 Pryd: Nodi achlysuron pryd mae angen ceisio cyngor, ee ar rannu gwybodaeth 
neu dorri cyfrinachedd 

 Pwy: rheolwr llinell, goruchwylwyr, rhwydwaith cyfoedion. 
 



Uned 301 Pwrpas ac Egwyddorion Eiriolaeth 
Annibynnol  

Canlyniad 6  Deall safonau eiriolaeth 

Meini Prawf Asesu 
 
Mae'r ymgeisydd yn gallu: 
6.1 Disgrifio ystod o safonau sy'n berthnasol i Eiriolaeth Annibynnol 
6.2 Esbonio sut mae safonau'n gallu cael effaith ar  rôl a gwasanaeth eiriolaeth. 
 
Ystod: 

 Safonau: lleol, rhanbarthol a chenedlaethol; Safonau Cenedlaethol ar gyfer 
Darpariaeth Eiriolaeth Plant, Gweithred 4 Cod Arfer Eiriolaeth, safonau lleol wedi'u 
datblygu. 

 
Arfer da: 
Mae'r uned yn asesu'r wybodaeth angenrheidiol i ddeall egwyddorion allweddol Eiriolaeth 
Annibynnol. Mae'r uned hefyd yn rhoi'r wybodaeth sylfaenol y bydd ei hangen ar 
ymgeiswyr i gwblhau'r unedau eraill. Rhagwelir y caiff yr uned hon ei chyflwyno mewn 
amgylchedd ystafell ddosbarth a bydd ymgeiswyr yn defnyddio hunanastudio i hyrwyddo 
tystiolaeth o'u dealltwriaeth. 



Gofynion tystiolaeth uned 

Teitl y Cymhwyster: Tystysgrif Lefel 3 mewn Eiriolaeth Annibynnol a Diploma Lefel 3 
mewn Eiriolaeth Galluedd Meddyliol Annibynnol - Colli 
gwarchodwyr rhyddid 

 
Rhif uned:  302 
 
Teitl Uned:  Darparu Cefnogaeth Eiriolaeth Annibynnol 
 
Gofynion Tystiolaeth ar gyfer yr uned hon: 
Mae'n rhaid i chi roi i'ch aseswr dystiolaeth am bob un o'r canlyniadau dysgu a'r meini 
prawf asesu. Rhaid darparu'r dystiolaeth yn y ffyrdd canlynol gan ystyried unrhyw un o'r 
ystyriaethau arbennig isod. 
 
Ystyriaethau Arbennig: 
Mae natur yr uned hon yn golygu bod rhaid i'r rhan fwyaf o'ch tystiolaeth ddod o 
weithgareddau gwaith real. 
Mewn amgylchiadau eithriadol yn unig y dylid defnyddio efelychiad, er enghraifft: 
 
Lle mae perfformiad yn allweddol neu â risg uchel, yn digwydd yn anaml neu lle byddai 
presenoldeb aseswr/arsylwr yn atal perthynas Eiriolaeth Annibynnol rhag datblygu. 
Rhaid trafod efelychiad a chytuno ar hyn o flaen llaw gyda'r Dilysydd Allanol. 
 
(Gellir cael arweiniad ychwanegol yn y Strategaeth Asesu Trosfwaol, Llawlyfr 
Cymwysterau, tudalennau 27-29)  
. 
 
Rhaid i'r dystiolaeth adlewyrchu, bob amser, bolisïau a gweithdrefnau'r gweithle, fel y'u 
cysylltir â deddfwriaeth gyfoes a'r gwerthoedd a'r egwyddorion ar gyfer arfer da mewn 
Eiriolaeth Annibynnol. 
 
Ffynonellau angenrheidiol o dystiolaeth perfformio a gwybodaeth: 
Arsylwi Uniongyrchol yw'r dull asesu gofynnol i'w ddefnyddio i roi tystiolaeth am ryw 
ran o'r uned hon. 
 
Ffynonellau eraill o dystiolaeth perfformio a gwybodaeth: 
Bydd eich aseswr yn nodi ffynonellau eraill o dystiolaeth i sicrhau'r dulliau casglu 
tystiolaeth mwyaf dibynadwy ac effeithlon o'r rhestr isod. Bydd hyn yn sicrhau bod yr holl 
ganlyniadau dysgu a meini prawf asesu'n cael eu bodloni a bod modd canfod cysondeb 
eich perfformiad.  
 

 Cynhyrchion Gwaith: Mae'r rhain yn gofnodion anghyfrinachol a wnaed, neu y 
cyfrennir atynt, gennych chi e.e. deunydd hyrwyddo'n ymwneud â risgiau 
camddefnyddio. 

 



 Cofnodion Cyfrinachol: Gellir defnyddio'r rhain yn dystiolaeth ni ddylid eu gosod 
yn eich portffolio. Rhaid iddynt aros yn eu lleoliad arferol a chyfeirio atynt yn y 
cofnodion aseswr yn eich portffolio e.e. Cofnodion achos ac adroddiadau 
digwyddiadau. 

 

 Holi: Gall cwestiynau fod ar lafar neu'n ysgrifenedig. Yn y ddau achos bydd angen 
i'r cwestiwn a'r ateb gael eu cofnodi e.e. ym mha amgylchiadau dylid gofyn am 
gymorth/triniaeth cymorth cyntaf?  

 

 Trafodaeth broffesiynol: Dylai hyn fod ar ffurf adolygiad strwythuredig o'ch 
arfer gyda'r canlyniadau wedi'u cipio trwy gyfrwng tâp sain neu grynodeb 
ysgrifenedig. Mae'r rhain yn arbennig o ddefnyddiol i ddarparu tystiolaeth eich 
bod yn gwybod ac yn deall egwyddorion sy'n cefnogi arfer; polisïau, 
gweithdrefnau a deddfwriaeth, a'ch bod yn gallu gwerthuso'r defnydd ohonynt yn 
feirniadol e.e. esbonio'r polisïau a'r gweithdrefnau perthnasol ar gyfer delio â'r 
risg o berygl i unigolion ac i eraill . 

 

 Tystysgrifau Gwreiddiol: Rhaid i dystysgrifau hyfforddiant a chofnodion 
presenoldeb fod yn rhai real, yn gyfoes ac yn ddilys. Bydd eich aseswr hefyd am 
wirio cynnwys hyfforddiant o'r fath fel y gellir paru hyn â'r safonau a gwirio eich 
bod wedi cadw ac yn gallu cymhwyso dysgu i arfer e.e. Tystysgrif mewn Cymorth 
Cyntaf.  

 
● Astudiaethau Achos, prosiectau, aseiniadau ac adroddiadau yr ymgeisydd/ 

myfyrio o'ch gwaith:  
Y dull mwyaf priodol o ddefnyddio'r dulliau hyn yw wrth ymwneud ag unrhyw 
rannau o'ch cymhwyster sy'n weddill. Weithiau, am fod digwyddiad yn digwydd yn 
anaml neu efallai ei bod yn anodd ei arsylwi, efallai y gallech ddefnyddio adroddiad 
myfyrio/yr ymgeisydd i ddarparu peth o'r dystiolaeth ar gyfer yr uned hon e.e. 
disgrifio arwyddion o risg uniongyrchol o berygl a all gynnwys dos gormodol ac 
unigolion yn achosi newid neu anaf iddynt eu hunain neu i eraill. 

 

 Tystiolaeth Tyst 
Efallai y gall cydweithwyr, pobl broffesiynol gysylltiedig ac unigolion rydych chi'n 
gweithio gyda nhw roi tystiolaeth o'ch perfformiad. Bydd eich aseswr yn eich 
helpu chi i nodi'r defnydd priodol o dystion. 



Uned 302 Darparu Cefnogaeth Eiriolaeth 
Annibynnol 

 

Lefel:  3 
 
Gwerth credyd: 6 
 
Nod yr uned 
Mae'r uned hon yn ffocysu ar ymarferoldeb cynnig cefnogaeth Eiriolaeth Annibynnol. Ei 
nod yw datblygu'r sgiliau a fydd yn galluogi ymgeiswyr i sefydlu ffiniau diogel o fewn 
perthynas yr Eiriolaeth Annibynnol. Y mae hefyd yn mynd i'r afael â strategaethau 
ymarferol i sicrhau canlyniadau effeithiol i'r person sy'n derbyn cefnogaeth eiriolaeth. 
 
Canlyniadau dysgu 
Ceir saith canlyniad dysgu i'r uned hon. Bydd y dysgwr yn gallu: 

1 Sefydlu ffiniau diogel i gynnal y berthynas eiriolaeth 
2 Sefydlu'r berthynas eiriolaeth  
3 Cynorthwyo'r unigolyn sy'n derbyn cymorth eiriolaeth i archwilio a gwneud 

dewisiadau 
4 Llunio cynllun gweithredu 
5 Cefnogi'r unigolyn sy'n derbyn cymorth eiriolaeth i hunan-eiriol  
6 Gweithredu ar gyfarwyddyd y person sy'n derbyn cefnogaeth eiriolaeth 
7 Adolygu a dod â’r berthynas eiriolaeth i ben. 

 
Oriau dysgu dan arweiniad 
Argymhellir y dylid neilltuo  25 awr i'r uned hon. Gall hyn fod yn rhan amser neu'n amser 
llawn. 
 
Manylion y berthynas rhwng yr uned a safonau galwedigaethol cenedlaethol 
perthnasol 
HSC 330 Cefnogi unigolion i gyrchu ac i ddefnyddio gwasanaethau a chyfleusterau 
HSC 3111 Hyrwyddo cydraddoldeb, amrywiaeth, hawliau a chyfrifoldebau unigolion 
AHP 17  Cynorthwyo a chefnogi unigolion i ddefnyddio systemau cyfathrebu 
cyflawn 
HSC 31  Hyrwyddo cyfathrebu effeithiol i unigolion ac amdanynt 
HSC 41  Defnyddio a datblygu dulliau a systemau i gofnodi ac i adrodd 
HSC 366 Cefnogi unigolion i gynrychioli eu hanghenion a'u dymuniadau eu hunain 

mewn fforymau sy'n llunio penderfyniadau 
HSC 368 Cyflwyno anghenion a dewisiadau unigolion 
CHS 99  Cyfeirio unigolion at wasanaethau arbenigol ar gyfer triniaeth a gofal 
PE 1  Galluogi unigolion i wneud dewisiadau a phenderfyniadau ar iechyd 



Uned 302 Darparu Cefnogaeth Eiriolaeth 
Annibynnol  

Canlyniad 1 Sefydlu ffiniau diogel i gynnal y berthynas 
eiriolaeth 

Meini Prawf Asesu 

Mae'r ymgeisydd yn gallu: 
1.1 Esbonio rôl eiriolaeth i amrywiaeth o bobl sy'n derbyn cefnogaeth eiriolaeth 
1.2 Cynnal cyfarfod rhagarweiniol sy'n sefydlu egwyddorion allweddol Eiriolaeth 

Annibynnol 
1.3 Nodi ystod o faterion syn gallu cael effaith ar y berthynas 
1.4 Nodi cyfyngiadau i rôl Eiriolaeth Annibynnol. 
Ystod 

 Amrywiaeth o bobl: ee: pobl hŷn, pobl ifanc, pobl ag anableddau dysgu 

 Egwyddorion allweddol : gan gynnwys cyfrinachedd, rhannu gwybodaeth ac 
annibyniaeth 

 Ystod o faterion: elfennau cadarnhaol a negyddol sy'n gallu cael effaith ar y 
berthynas. 



Uned 302 Darparu Cefnogaeth Eiriolaeth 
Annibynnol 

Canlyniad 2 Sefydlu'r berthynas eiriolaeth 

Meini Prawf Asesu 
 
Mae'r ymgeisydd yn gallu: 
2.1 Esbonio manteisio posibl eiriolaeth i'r unigolyn; 
2.2 Esbonio a sefydlu ystod o ffiniau 
2.3 Sefydlu a yw'r gefnogaeth eiriolaeth yn briodol  
2.4 Sefydlu gofynion yr unigolyn 
2.5 Esbonio gweithdrefn gwynion y gwasanaethau eiriolaeth. 
 
Ystod 

 Ffiniau: gan gynnwys cyfrinachedd, rhannu gwybodaeth, disgwyliadau unigolyn 
o'r berthynas eiriolaeth, sefydlu diwedd a hyd y berthynas. 



Uned 302 Darparu Cefnogaeth Eiriolaeth 
Annibynnol 

Canlyniad 3 Cynorthwyo'r unigolyn sy'n derbyn cymorth 
eiriolaeth i archwilio a gwneud dewisiadau 

Meini Prawf Asesu 
 
Mae'r ymgeisydd yn gallu: 
3.1 Cefnogi gafael ar wybodaeth i alluogi'r  unigolyn i wneud dewis gwybodus 
3.2 Cefnogi'r unigolyn i archwilio canlyniadau posibl gwneud dewis penodol 
3.3 Gwahaniaethu rhwng safbwynt yr eiriolwr a'r dewis a wneir gan yr unigolyn  
3.4 Cefnogi'r unigolyn i wneud dewisiadau gan gynnwys penderfyniadau y gellir 

ystyried eu bod yn annoeth  
3.5 Defnyddio egwyddorion Eiriolaeth Annibynnol, ymateb i unigolion sy'n dewis 

cymryd risgiau. 
 
Ystod: 

 Gwybodaeth: o amrywiaeth o ffynonellau, gan gynnwys y rhyngrwyd, 
gwasanaethau eraill ac unigolion. 

 Canlyniadau posibl: cymhariaeth o risgiau posibl a manteision i unigolion o 
wneud dewis penodol 

 Ymateb: ymwybyddiaeth ar ran yr eiriolwyr y gellid gofyn iddynt wneud rhywbeth 
yr ystyriant ei fod yn beryglus neu â risg 



Uned 302 Darparu Cefnogaeth Eiriolaeth 
Annibynnol 

Canlyniad 4 Llunio cynllun gweithredu 

Meini Prawf Asesu 

Mae'r ymgeisydd yn gallu: 
4.1 Cefnogi unigolion i flaenoriaethu eu nodau 
4.2 Cytuno ar lwybr gweithredu gyda'r unigolyn sy'n derbyn cefnogaeth eiriolaeth 
4.3 Nodi unigolion allweddol a fydd â rhan mewn cyflawni'r cynllun  
4.4 Rhoi adborth parhaus i'r unigolyn 
4.5 Adolygu'r cynllun gweithredu 
4.6 Nodi gan bwy y ceisir cyngor pan fydd bygythiad i'r cynllun gweithredu. 
 
Ystod 

 Llwybr gweithredu: nodi pwy sy'n gyfrifol am weithgareddau penodol 

 Unigolion allweddol: ee: unigolion sy'n derbyn cefnogaeth eiriolaeth, rheolwyr 
llinell, goruchwylwyr, rhwydweithiau cyfoedion 



Uned 302 Darparu Cefnogaeth Eiriolaeth 
Annibynnol 

Canlyniad 5 Cefnogi'r unigolyn sy'n derbyn cymorth 
eiriolaeth i hunan-eiriol 

Meini Prawf Asesu 

Mae'r ymgeisydd yn gallu: 
5.1 Crynhoi manteision hunan eiriolaeth 
5.2 Defnyddio ystod o dechnegau i gefnogi unigolyn i hunan eiriol 
5.3 Cymryd camau i helpu unigolyn i gyrraedd eu nodau. 
 
Ystod 

 Amrywiaeth o dechnegau: gan gynnwys myfyrio, modelu, arddangosiadau, 
chwarae rôl, annog a chanmol 



Uned 302 Darparu Cefnogaeth Eiriolaeth 
Annibynnol 

Canlyniad 6 Gweithredu ar gyfarwyddyd y person sy'n 
derbyn cefnogaeth eiriolaeth 

Meini Prawf Asesu 

Mae'r ymgeisydd yn gallu: 
6.1 Nodi dymuniadau a theimladau unigolyn sy'n derbyn cefnogaeth eiriolaeth 
6.2 Cytuno ar lwybr gweithredu a ddymunir 
6.3 Rhoi adborth ar gamau a gymerir i'r unigolyn 



Uned 302 Darparu Cefnogaeth Eiriolaeth 
Annibynnol 

Canlyniad  Adolygu a dod â'r berthynas eiriolaeth i ben 

Meini Prawf Asesu 

Mae'r ymgeisydd yn gallu: 
7.1 Cefnogi'r unigolyn i sefydlu canlyniadau'r berthynas eiriolaeth 
7.2 Cefnogi'r unigolyn i sefydlu a oes angen cymorth pellach 
7.3 Penderfynu pryd a sut i ddod â'r berthynas eiriolaeth i ben. 
 
Ystod 

 Cymorth pellach: gan gynnwys mathau eraill o gymorth fel eiriolaeth a 
gwasanaethau cefnogi eraill 

 
Arfer da 
Rhagwelir y caiff yr uned hon ei chyflwyno yn ystod sesiynau a ddysgir a hyfforddiant yn y 
gwaith. Dylai tiwtoriaid ystyried pa ganlyniadau dysgu sy'n cael eu dysgu yn ystod yr 
elfennau a ddysgir a nodi pa ganlyniadau ar sail hyfedredd y mae'n rhaid eu dangos trwy 
dystiolaeth yn y gwaith. Dylai defnyddwyr gwasanaeth gael eu cefnogi i gyd-gyflwyno 
sesiynau a ddysgir a chael cyfle priodol i roi sylwadau ar hyfedredd ymgeisydd ar draws 
ystod o ganlyniadau dysgu.  



Gofynion tystiolaeth uned 

Teitl y Cymhwyster: Tystysgrif Lefel 3 mewn Eiriolaeth Annibynnol a Diploma Lefel 3 
mewn Eiriolaeth Galluedd Meddyliol Annibynnol - Colli 
gwarchodwyr rhyddid 

 
Rhif uned:  303 
 
Teitl Uned:  Cynnal Perthynas Eiriolaeth Annibynnol 

 
Gofynion Tystiolaeth ar gyfer yr uned hon: 
Mae'n rhaid i chi roi i'ch aseswr dystiolaeth am bob un o'r canlyniadau dysgu a'r meini 
prawf asesu. Rhaid darparu'r dystiolaeth yn y ffyrdd canlynol gan ystyried unrhyw un o'r 
ystyriaethau arbennig isod. 
 
Ystyriaethau Arbennig: 
Mae natur yr uned hon yn golygu bod rhaid i'r rhan fwyaf o'ch tystiolaeth ddod o 
weithgareddau gwaith real. 
Mewn amgylchiadau eithriadol yn unig y dylid defnyddio efelychiad, er enghraifft: 
 
Lle mae perfformiad yn allweddol neu â risg uchel, yn digwydd yn anaml neu lle byddai 
presenoldeb aseswr/arsylwr yn atal perthynas Eiriolaeth Annibynnol rhag datblygu. 
Rhaid trafod efelychiad a chytuno ar hyn o flaen llaw gyda'r Dilysydd Allanol. 
 
(Gellir cael arweiniad ychwanegol yn y Strategaeth Asesu Trosfwaol, Llawlyfr 
Cymwysterau, tudalennau 27-29)  
 
Rhaid i'r dystiolaeth adlewyrchu, bob amser, bolisïau a gweithdrefnau'r gweithle, fel y'u 
cysylltir â deddfwriaeth gyfoes a'r gwerthoedd a'r egwyddorion ar gyfer arfer da mewn 
Eiriolaeth Annibynnol. 
 
Ffynonellau angenrheidiol o dystiolaeth perfformio a gwybodaeth: 
Arsylwi Uniongyrchol yw'r dull asesu gofynnol i'w ddefnyddio i roi tystiolaeth am ryw 
ran o'r uned hon. 
 
Ffynonellau eraill o dystiolaeth perfformio a gwybodaeth: 
 
Bydd eich aseswr yn nodi ffynonellau eraill o dystiolaeth i sicrhau'r dulliau casglu 
tystiolaeth mwyaf dibynadwy ac effeithlon o'r rhestr isod. Bydd hyn yn sicrhau bod yr holl 
ganlyniadau dysgu a meini prawf asesu'n cael eu bodloni a bod modd canfod cysondeb 
eich perfformiad.  
 

 Gall cynhyrchion gwaith fod yn unrhyw gynnyrch perthnasol o waith yr 
ymgeiswyr eu hunain, neu'n gynnyrch y maen nhw wedi gwneud cyfraniad 
sylweddol tuag ato, sy'n dangos defnydd a chymhwysiad o fewn eu harfer. 



 Dylai trafodaeth broffesiynol fod ar ffurf adolygiad strwythuredig, wedi'i 
gynllunio, o arfer ymgeiswyr, ar sail tystiolaeth a gyda chanlyniadau wedi'u cipio 
trwy gyfrwng cofnodion sain/gweledol neu ysgrifenedig. Mae'r canlyniadau a 
gofnodwyd yn arbennig o ddefnyddiol fel tystiolaeth fod yr ymgeiswyr yn gallu 
gwerthuso eu gwybodaeth a'u harfer ar draws y cymhwyster. 

 Mae adroddiadau myfyrio/ yr Ymgeisydd yn disgrifio gweithgareddau'r 
ymgeiswyr mewn sefyllfaoedd arbennig a/neu'n ystyried y rhesymau am weithio yn 
y ffyrdd a ddewiswyd. Mae adroddiadau myfyrio hefyd yn rhoi tystiolaeth fod yr 
ymgeiswyr yn gallu gwerthuso eu gwybodaeth a'u harfer ar draws y 
gweithgareddau sydd wedi'u plannu yn y cymhwyster hwn. 

 Cwestiynau a ofynnir gan aseswyr ac a atebir gan ymgeiswyr i ategu tystiolaeth a 
gynhyrchwyd gan arsylwadau a gan unrhyw fath arall o dystiolaeth a ddefnyddiwyd. 
Gall aseswyr gael at beth gwybodaeth a dealltwriaeth o arsylwi arfer ymgeiswyr. 
Gallant ofyn cwestiynau i gadarnhau dealltwriaeth a/neu ymdrin ag unrhyw faes sy'n 
weddill. Gellir gofyn cwestiynau ar lafar neu yn ysgrifenedig, ond yn y ddau achos, 
rhaid cadw cofnod o'r cwestiynau a'r ymatebion. 

 Tystiolaeth tystion: dylai'r rhain fod gan bobl sydd mewn sefyllfa i roi tystiolaeth o 
hyfedredd ymgeiswyr. Gall tystiolaeth gan ddefnyddwyr gwasanaeth fod yn 
arbennig o berthnasol yn y cymhwyster hwn. Fodd bynnag, lle y ceisir tystiolaeth 
tyst gan unigolion sy'n ddefnyddwyr gwasanaeth, dylid cymryd gofal i sicrhau bod 
pwrpas y dystiolaeth wedi'i ddeall ac na theimlir pwysau i'w darparu.  

 

 Prosiectau/Aseiniadau/APEL: efallai bod ymgeiswyr eisoes wedi cwblhau prosiect 
neu aseiniad perthnasol y gellir ei fapio i'r safonau perthnasol ac felly'n darparu 
tystiolaeth. Gellir defnyddio hefyd dystiolaeth o gyrsiau hyfforddi blaenorol a/neu 
raglenni dysgu y maen nhw wedi eu cwblhau ac sy'n dangos eu datblygiad 
proffesiynol 

 Rhaid i astudiaethau achos gael eu seilio ar arfer gwaith a phrofiadau real a bydd 
angen iddyn nhw gael eu dilysu gan aseswr os defnyddir hwy fel tystiolaeth o 
berfformiad medrus. Nid fyddai ymarferion theoretig neu efelychiannol ond yn 
dderbyniol fel tystiolaeth a wybodaeth a dealltwriaeth. 

 
DS Ni ddylid cynnwys cofnodion cyfrinachol ym mhortffolios ymgeiswyr ond rhaid cyfeirio 
atyn nhw yn y cofnodion asesu.  



Uned 303 Cynnal Perthynas Eiriolaeth Annibynnol 
 

Lefel:  3 
 
Gwerth credyd: 6 
 
Nod yr uned 
Mae'r uned hon yn archwilio'r berthynas rhwng Eiriolwr Annibynnol ac unigolyn sy'n 
derbyn cefnogaeth eiriolaeth. Ei nod yw rhoi i'r dysgwyr y sgiliau  i gynnal perthynas 
annibynnol ac wedi'i arwain gan y cleient wrth ddatblygu dealltwriaeth o gyfyngiadau'r 
rôl. 
 
Canlyniadau dysgu 
Ceir wyth canlyniad dysgu i'r uned hon. Bydd y dysgwr yn gallu: 

1 Gwybod beth i'w wneud wrth wynebu cyfyng gyngor wrth ymarfer  
2 Delio'n gadarnhaol â gwrthdaro  
3 Cynnal cofnodion cywir  
4 Blaenoriaethu ymrwymiadau gwaith sy'n cystadlu â'i gilydd  
5 Defnyddio sail gwerthoedd a phŵer personol yn briodol 
6 Defnyddio arolygiaeth fel arf i fyfyrio ac i wella ymarfer  
7 Defnyddio rhwydweithiau lleol a chenedlaethol 
8 Ymateb i bryderon cam-drin. 

 
Oriau dysgu dan arweiniad 
Argymhellir y dylid neilltuo  25 awr i'r uned hon. Gall hyn fod yn rhan amser neu'n amser 
llawn. 
 
Manylion y berthynas rhwng yr uned a safonau galwedigaethol cenedlaethol 
perthnasol 
HSC 3111  Hyrwyddo cydraddoldeb, amrywiaeth, hawliau a chyfrifoldebau unigolion 
HSC 22 Cefnogi eich iechyd a'ch diogelwch eich hun ac unigolion 
GEN 12 Myfyrio ar eich gwerthoedd, blaenoriaethau, diddordebau ac effeithiolrwydd  

eich hun a'u gwerthuso 
HSC 23  Datblygu eich gwybodaeth a'ch arfer  
H136 Cyfathrebu'n effeithiol ag unigolion ac eraill 
HSC 335 Cyfrannu at amddiffyn unigolion rhag niwed a cham-drin 
HSC 368 Cyflwyno anghenion a dewisiadau unigolion 
HSC 45 Datblygu arferion sy'n hyrwyddo dewis, lles ac amddiffyniad pob unigolyn 



Uned 303         Cynnal Perthynas Eiriolaeth Annibynnol  
Canlyniad 1 Gwybod beth i'w wneud wrth wynebu cyfyng 

gyngor wrth ymarfer 

Meini Prawf Asesu 

Mae'r ymgeisydd yn gallu: 
1.1 Nodi ystod o heriau moesegol ac ymarferol a wynebir yn gyffredin gan eiriolwyr 
1.2 Datblygu cynllun neu strategaeth i ymateb i ystod o heriau a bygythiadau 
1.3 Nodi amrywiaeth o bobl sy'n gallu cynnig cefnogaeth wrth ymateb i gyfyng 

gyngor a bygythiadau. 
 
Ystod 

 Heriau moesegol ac ymarferol: heriau fel torri cyfrinachedd, cymryd risg, 
rhannu gwybodaeth, cynnal annibyniaeth, rheoli gwrthdaro buddiannau a 
hyrwyddo dewisiadau â risg 

 Amrywiaeth o bobl: amrywiaeth o bobl sy'n gallu cynnig cefnogaeth gan 
gynnwys rheolwr, cyfoedion ac ymddiriedolwyr. 



Uned 303 Cynnal Perthynas Eiriolaeth Annibynnol  
Canlyniad 2  Delio'n gadarnhaol â gwrthdaro 

Meini Prawf Asesu 
 
Mae'r ymgeisydd yn gallu: 
2.1 Nodi amrywiaeth o sefyllfaoedd a phobl lle y gall gwrthdaro godi 
2.2 Datblygu strategaethau cadarnhaol wrth ddatrys gwrthdaro. 
 
Ystod 

 Amrywiaeth o sefyllfaoedd: sefyllfaoedd lle y gall gwrthdaro codi gan gynnwys 
gwneud cwynion, yn ystod cyfarfodydd ac apeliadau. 

 



Uned 303 Cynnal Perthynas Eiriolaeth Annibynnol 
Canlyniad 3  Cynnal cofnodion cywir 

Meini Prawf Asesu 
 
Mae'r ymgeisydd yn gallu: 
3.1 Esbonio pwysigrwydd ysgrifennu a chynnal cofnodion cywir 
3.2 Nodi ystod o wybodaeth sy'n berthnasol ac nad ydyw'n berthnasol 
3.3 Defnyddio templedi priodol i gofnodi gwybodaeth. 
 
Ystod 

 Amrywiaeth o wybodaeth: gan gynnwys gwybodaeth bersonol, hawliau a 
dewisiadau cyfreithiol. 



Uned 303         Cynnal Perthynas Eiriolaeth Annibynnol  
Canlyniad 4 Blaenoriaethu ymrwymiadau gwaith sy'n 

cystadlu â'i gilydd 

Meini Prawf Asesu 

Mae'r ymgeisydd yn gallu: 
4.1 Nodi tasgau eiriolaeth hanfodol ac anhanfodol 
4.2 Blaenoriaethu ymrwymiadau a thasgau sy'n cystadlu â'i gilydd. 



Uned 303 Cynnal Perthynas Eiriolaeth Annibynnol  
Canlyniad 5 Defnyddio sail gwerthoedd a phŵer personol 

yn briodol 

Meini Prawf Asesu 

Mae'r ymgeisydd yn gallu: 
5.1 Esboniad cymhelliad personol a pham mae'r dysgwr am ddarparu  Eiriolaeth 

Annibynnol Cefnogaeth 
5.2 Nodi gwerthoedd personol mewn perthynas ag iechyd meddwl, anabledd, 

hawliau dynol, cyfranogi a buddiannau gorau 
5.3 Nodi ffynonellau o bŵer personol. 



Uned 303            Cynnal Perthynas Eiriolaeth Annibynnol 
Canlyniad Defnyddio arolygiaeth fel arf i fyfyrio ac i 

wella ymarfer 

Meini Prawf Asesu 
 
Mae'r ymgeisydd yn gallu: 
6.1 Esbonio pwrpas a swyddogaeth arolygiaeth 
6.2 Nodi dulliau o baratoi ar gyfer arolygiaeth 
6.3 Cymryd rhan mewn arolygiaeth 
6.4 Defnyddio myfyrio i archwilio ymarfer eiriolaeth 
6.5 Defnyddio arolygiaeth i nodi cyfleoedd i wella sgiliau a gwybodaeth 
6.6 Defnyddio arolygiaeth i archwilio heriau emosiynol ac ymarferol. 



Uned 303         Cynnal Perthynas Eiriolaeth Annibynnol 
Canlyniad 7 Defnyddio rhwydweithiau lleol a 

chenedlaethol 

Meini Prawf Asesu 

 

Mae'r ymgeisydd yn gallu: 
7.1 Nodi rôl rhwydweithiau lleol a chenedlaethol 
7.2 Cyrchu cefnogaeth o rwydweithiau lleol a chenedlaethol 
7.3 Cyfrannu at waith rhwydweithiau lleol a chenedlaethol. 
 
Ystod 

 Cyrchu cefnogaeth: trwy ymweliadau, cael gafael ar adnoddau, y rhyngrwyd, 
ffôn 

 Cyfrannu: trwy amrywiaeth o ddulliau gan gynnwys mynychu cynadleddau, 
rhwydweithiau rhanbarthol. 



Uned 303         Cynnal Perthynas Eiriolaeth Annibynnol 
Canlyniad  8 Ymateb i bryderon am gam-drin 

Meini Prawf Asesu 

 

Mae'r ymgeisydd yn gallu: 
8.1 Adnabod arwyddion posibl cam-drin plant (neu) oedolion 
8.2 Esbonio gweithdrefnau amddiffyn plant (neu) oedolion 
8.3 Defnyddio polisi amddiffyn y sefydliad eiriolaeth i ymateb i bryderon am gam-drin 
8.4 Sicrhau bod yr unigolyn sy'n derbyn cefnogaeth eiriolaeth wedi'i ymbweru i gael 

eu llais wedi'i glywed trwy brosesu gwarchod 
8.5 Cefnogi'r unigolyn i gynnal eu hawl i gael eu clywed. 
 
Arfer da 
Rhagwelir y caiff yr uned hon ei chyflwyno yn ystod sesiynau a ddysgir a hyfforddiant yn y 
gwaith. Dylai tiwtoriaid ystyried pa ganlyniadau dysgu sy'n cael eu dysgu yn ystod yr 
elfennau a ddysgir a nodi pa ganlyniadau ar sail hyfedredd y mae'n rhaid eu dangos trwy 
dystiolaeth yn y gwaith. Dylai defnyddwyr gwasanaeth gael eu cefnogi i gyd-gyflwyno 
sesiynau a ddysgir a chael cyfle priodol i roi sylwadau ar hyfedredd ymgeisydd ar draws 
ystod o ganlyniadau dysgu. 



Gofynion tystiolaeth uned 

 

Teitl y Cymhwyster: Tystysgrif Lefel 3 mewn Eiriolaeth Annibynnol a Diploma Lefel 3 
mewn Eiriolaeth Galluedd Meddyliol Annibynnol - Colli 
gwarchodwyr rhyddid 

 
Rhif uned:  304 
 
Teitl Uned:  Ymateb i anghenion eiriolaeth gwahanol grwpiau o bobl 
 
Gofynion Tystiolaeth ar gyfer yr uned hon: 
Mae'n rhaid i chi roi i'ch aseswr dystiolaeth am bob un o'r canlyniadau dysgu a'r meini 
prawf asesu. Rhaid darparu'r dystiolaeth yn y ffyrdd canlynol gan ystyried unrhyw un o'r 
ystyriaethau arbennig isod. 
 
Ystyriaethau Arbennig: 
 
Mae natur yr uned hon yn golygu bod rhaid i'r rhan fwyaf o'ch tystiolaeth ddod o 
weithgareddau gwaith real. 
Mewn amgylchiadau eithriadol yn unig y dylid defnyddio efelychiad, er enghraifft: 
 
Lle mae perfformiad yn allweddol neu â risg uchel, yn digwydd yn anaml neu lle byddai 
presenoldeb aseswr/arsylwr yn atal perthynas Eiriolaeth Annibynnol rhag datblygu. 
Rhaid trafod efelychiad a chytuno ar hyn o flaen llaw gyda'r Dilysydd Allanol. 
 
(Gellir cael arweiniad ychwanegol yn y Strategaeth Asesu Trosfwaol, Llawlyfr 
Cymwysterau, tudalennau 27-29)  
 
 
Rhaid i'r dystiolaeth adlewyrchu, bob amser, bolisïau a gweithdrefnau'r gweithle, fel y'u 
cysylltir â deddfwriaeth gyfoes a'r gwerthoedd a'r egwyddorion ar gyfer arfer da mewn 
Eiriolaeth Annibynnol. 
 
Ffynonellau angenrheidiol o dystiolaeth perfformio a gwybodaeth: 
Arsylwi Uniongyrchol yw'r dull asesu gofynnol i'w ddefnyddio i roi tystiolaeth am ryw 
ran o'r uned hon. 
 
 
Ffynonellau eraill o dystiolaeth perfformio a gwybodaeth: 
Bydd eich aseswr yn nodi ffynonellau eraill o dystiolaeth i sicrhau'r dulliau casglu 
tystiolaeth mwyaf dibynadwy ac effeithlon o'r rhestr isod. Bydd hyn yn sicrhau bod yr holl 
ganlyniadau dysgu a meini prawf asesu'n cael eu bodloni a bod modd canfod cysondeb 
eich perfformiad.  
 



 Cynhyrchion Gwaith: Mae'r rhain yn gofnodion anghyfrinachol a wnaed, neu y 
cyfrennir atynt, gennych chi e.e. deunydd hyrwyddo'n ymwneud â risgiau 
camddefnyddio. 

 

 Cofnodion Cyfrinachol: Gellir defnyddio'r rhain yn dystiolaeth ond ni ddylid eu 
gosod yn eich portffolio. Rhaid iddynt aros yn eu lleoliad arferol a chyfeirio atynt yn 
y cofnodion aseswr yn eich portffolio e.e. Cofnodion achos ac adroddiadau 
digwyddiadau. 

 

 Holi: Gall cwestiynau fod ar lafar neu'n ysgrifenedig. Yn y ddau achos bydd angen 
i'r cwestiwn a'r ateb gael eu cofnodi e.e. ym mha amgylchiadau dylid gofyn am 
gymorth/triniaeth cymorth cyntaf?  

 

 Trafodaeth broffesiynol: Dylai hyn fod ar ffurf adolygiad strwythuredig o'ch 
arfer gyda'r canlyniadau wedi'u cipio trwy gyfrwng tâp sain neu grynodeb 
ysgrifenedig. Mae'r rhain yn arbennig o ddefnyddiol i ddarparu tystiolaeth eich 
bod yn gwybod ac yn deall egwyddorion sy'n cefnogi arfer; polisïau, 
gweithdrefnau a deddfwriaeth, a'ch bod yn gallu gwerthuso'r defnydd ohonynt yn 
feirniadol e.e. esbonio'r polisïau a'r gweithdrefnau perthnasol ar gyfer delio â'r 
risg o berygl i unigolion ac i eraill. 

 

 Tystysgrifau Gwreiddiol: Rhaid i dystysgrifau hyfforddiant a chofnodion 
presenoldeb fod yn rhai real, yn gyfoes ac yn ddilys. Bydd eich aseswr hefyd am 
wirio cynnwys hyfforddiant o'r fath fel y gellir paru hyn â'r safonau a gwirio eich 
bod wedi cadw ac yn gallu cymhwyso dysgu i arfer e.e. Tystysgrif mewn Cymorth 
Cyntaf.  

 
● Astudiaethau Achos, prosiectau, aseiniadau ac adroddiadau myfyrio / yr 

ymgeisydd o'ch gwaith:  
Y dull mwyaf priodol o ddefnyddio'r dulliau hyn yw wrth ymwneud ag unrhyw 
rannau o'ch cymhwyster sy'n weddill. Weithiau, am fod digwyddiad yn digwydd yn 
anaml neu efallai ei bod yn anodd ei arsylwi, efallai y gallech ddefnyddio adroddiad 
yr ymgeisydd/ myfyrio i ddarparu peth o'r dystiolaeth ar gyfer yr uned hon e.e. 
disgrifio arwyddion o risg uniongyrchol o berygl a all gynnwys dos gormodol ac 
unigolion yn achosi newid neu anaf iddynt eu hunain neu i eraill. 

 

 Tystiolaeth Tyst 
Efallai y gall cydweithwyr, pobl broffesiynol gysylltiedig ac unigolion rydych chi'n 
gweithio gyda nhw roi tystiolaeth o'ch perfformiad. Bydd eich aseswr yn eich 
helpu chi i nodi'r defnydd priodol o dystion. 



Uned 304 Ymateb i anghenion eiriolaeth gwahanol 
grwpiau o bobl  

 
Lefel:  3 
 
Gwerth credyd: 6 
 
Nod yr uned 
Mae'r uned hon yn galluogi dysgwyr i ddeall sut i ymateb i anghenion eiriolaeth penodol 
gwahanol bobl fel 

 pobl ddu a grwpiau ethnig lleiafrifol 

 Pobl Hŷn 

 Pobl nad ydyn nhw'n defnyddio Saesneg yn iaith gyntaf 

 Pobl sy'n anabl yn gorfforol 

 Pobl ag anableddau dysgu 

 Pobl ag anghenion iechyd meddwl 

 Plant a phobl ifanc 

 Rhai nad ydyn nhw'n gallu rhoi cyfarwyddyd i eiriolwr 

 Pobl â namau synhwyraidd 
 
Canlyniadau dysgu 
Ceir pum canlyniad dysgu i'r uned hon. Bydd y dysgwr yn gallu: 

1 Gwneud eiriolaeth yn hygyrch i unigolion a gwahanol grwpiau  
2 Diffinio eithrio cymdeithasol 
3 Esbonio model meddygol a chymdeithasol anabledd 
4 Hyrwyddo amrywiaeth 
5 Defnyddio Eiriolaeth ddigyfarwyddyd. 

 
Oriau dysgu dan arweiniad 
Argymhellir y dylid neilltuo  25 awr i'r uned hon. Gall hyn fod yn rhan amser neu'n amser 
llawn. 
 
Manylion y berthynas rhwng yr uned a safonau galwedigaethol cenedlaethol 
perthnasol 
HSC 330  Cefnogi unigolion i gyrchu ac i ddefnyddio gwasanaethau a chyfleusterau 
HSC 3111  Hyrwyddo cydraddoldeb, amrywiaeth, hawliau a chyfrifoldebau unigolion 
H16 Marchnata a hyrwyddo'r gwasanaeth 
H136 Cyfathrebu'n effeithiol ag unigolion ac eraill 
HSC 367 Helpu unigolion i adnabod ac i gael at gynrychiolaeth ac eiriolaeth annibynnol 
HSC 368 Cyflwyno anghenion a dewisiadau unigolion 
MH43 Herio anghyfiawnder ac anghydraddoldebau i brif lifo darpariaeth ar gyfer 

unigolion ag anghenion iechyd meddwl 



Uned 304 Ymateb i anghenion eiriolaeth gwahanol 
grwpiau o bobl  

Canlyniad 1 Gwneud eiriolaeth yn hygyrch i unigolion a 
gwahanol grwpiau 

Meini Prawf Asesu 

Mae'r ymgeisydd yn gallu: 
1.1 Nodi ffactorau sy'n rhwystro gwahanol grwpiau o bobl rhag cael mynediad i 

gefnogaeth eiriolaeth 
1.2 Defnyddio ystod o strategaethau i wneud eiriolaeth yn hygyrch i wahanol 

grwpiau. 
 
Ystod 

 Ffactorau: Bydd yr ymgeisydd yn gallu nodi ystod o ffactorau fel bygythiadau, 
rhwystrau iaith, agweddau, credoau personol 

 Hygyrch: sut i wneud eiriolaeth yn hygyrch i amrywiaeth o bobl gan gynnwys pobl 
hŷn, BME, pobol ag anableddau dysgu neu gorfforol, plant a phobl â namau 
synhwyraidd. 



Uned 304 Ymateb i anghenion eiriolaeth gwahanol 
grwpiau o bobl 

Canlyniad 2 Diffinio eithrio cymdeithasol 

Meini Prawf Asesu 
 
Mae'r ymgeisydd yn gallu: 
2.1 Crynhoi elfennau  allweddol eithrio cymdeithasol 
2.2 Esbonio effaith eithrio cymdeithasol ar wahanol grwpiau o bobl.  
 
Ystod 

 Grwpiau o bobl: grwpiau penodol agored i niwed, gan gynnwys Teithwyr, 
Carcharorion, ac unigolion o gymunedau lleiafrifol ethnig a du. 



Uned 304 Ymateb i anghenion eiriolaeth gwahanol 
grwpiau o bobl  

Canlyniad 3 Esbonio model meddygol a chymdeithasol 
anabledd 

Meini Prawf Asesu 
 
Mae'r ymgeisydd yn gallu: 
3.1 Disgrifio model meddygol a chymdeithasol anabledd 
3.2 Esbonio sut mae'r model meddygol a chymdeithasol yn cael effaith ar unigolyn 
3.3 Esbonio sut mae eiriolwr yn gallu defnyddio model meddygol a chymdeithasol 

anabledd o fewn perthynas eiriolaeth. 



Uned 304 Ymateb i anghenion eiriolaeth gwahanol 
grwpiau o bobl  

Canlyniad 4 Hyrwyddo amrywiaeth 

Meini Prawf Asesu 

Mae'r ymgeisydd yn gallu: 
4.1 Esbonio cysyniad amrywiaeth a chamwahaniaethu 
4.2 Defnyddio ystod o strategaethau i hyrwyddo amrywiaeth 
4.3 Defnyddio strategaethau i herio camwahaniaethu. 



Uned 304 Ymateb i anghenion eiriolaeth gwahanol 
grwpiau o bobl  

Canlyniad 5 Defnyddio Eiriolaeth ddigyfarwyddyd  

Meini Prawf Asesu 

Mae'r ymgeisydd yn gallu: 
5.1 Esbonio cysyniad Eiriolaeth ddigyfarwyddyd 
5.2 Dewis pryd mae hi'n briodol defnyddio Eiriolaeth ddigyfarwyddyd 
5.3 Defnyddio Eiriolaeth ddigyfarwyddyd 
5.4 Nodi ystod o fygythiadau a heriau wrth ddefnyddio Eiriolaeth ddigyfarwyddyd. 
 
Ystod 

 Eiriolaeth ddigyfarwyddyd: gan gynnwys briff gwylio, dull hawliau dynol, wedi'i 
ganoli ar y person. 

 
Arfer da 
Rhagwelir y caiff yr uned hon ei chyflwyno yn ystod sesiynau a ddysgir a hyfforddiant yn y 
gwaith. Dylai tiwtoriaid ystyried pa ganlyniadau dysgu sy'n cael eu dysgu yn ystod yr 
elfennau a ddysgir a nodi pa ganlyniadau ar sail hyfedredd y mae'n rhaid eu dangos trwy 
dystiolaeth yn y gwaith. Dylai defnyddwyr gwasanaeth gael eu cefnogi i gyd-gyflwyno 
sesiynau a ddysgir a chael cyfle priodol i roi sylwadau ar hyfedredd ymgeisydd ar draws 
ystod o ganlyniadau dysgu. 



Gofynion tystiolaeth Uned 
 

Teitl y Cymhwyster: Tystysgrif Lefel 3 mewn Eiriolaeth Annibynnol a Diploma Lefel 3 
mewn Eiriolaeth Galluedd Meddyliol Annibynnol - Colli 
gwarchodwyr rhyddid 

 
Rhif uned:  305 
 
Teitl Uned:  Eiriolaeth Galluedd Meddyliol Annibynnol 
 
Gofynion Tystiolaeth ar gyfer yr uned hon: 
Mae'n rhaid i chi roi i'ch aseswr dystiolaeth am bob un o'r canlyniadau dysgu a'r meini 
prawf asesu. Rhaid darparu'r dystiolaeth yn y ffyrdd canlynol gan ystyried unrhyw un o'r 
ystyriaethau arbennig isod. 
 
Ystyriaethau Arbennig: 
Mae natur yr uned hon yn golygu bod rhaid i'r rhan fwyaf o'ch tystiolaeth ddod o 
weithgareddau gwaith real. 
Mewn amgylchiadau eithriadol yn unig y dylid defnyddio efelychiad, er enghraifft: 
 
Lle mae perfformiad yn allweddol neu â risg uchel, yn digwydd yn anaml neu lle byddai 
presenoldeb aseswr/arsylwr yn atal perthynas Eiriolaeth Annibynnol rhag datblygu. 
Rhaid trafod efelychiad a chytuno ar hyn o flaen llaw gyda'r Dilysydd Allanol. 
 
(Gellir cael arweiniad ychwanegol yn y Strategaeth Asesu Trosfwaol, Llawlyfr 
Cymwysterau, tudalennau 27-29)  
. 
 
Rhaid i'r dystiolaeth adlewyrchu, bob amser, bolisïau a gweithdrefnau'r gweithle, fel y'u 
cysylltir â deddfwriaeth gyfoes a'r gwerthoedd a'r egwyddorion ar gyfer arfer da mewn 
Eiriolaeth Annibynnol. 
 
Ffynonellau angenrheidiol o dystiolaeth perfformio a gwybodaeth: 
Arsylwi a/neu Dystiolaeth Tyst Arbenigol yw'r dull asesu gofynnol i'w ddefnyddio i 
roi tystiolaeth am ran o'r uned. 
 
Os nad yw eich aseswr yn gallu eich arsylwi bydd yn nodi tyst arbenigol yn eich gweithle a 
fydd yn rhoi tystiolaeth ar gyfer eich perfformiad yn y gwaith. Bydd eich aseswr neu dyst 
arbenigol yn eich arsylwi chi mewn gweithgareddau gwaith real a bydd hyn yn debygol o 
roi'r rhan fwyaf o'r dystiolaeth ar gyfer meini prawf asesu ar gyfer yr uned hon.  
 
Ffynonellau eraill o dystiolaeth perfformio a gwybodaeth: 
 
Bydd eich aseswr yn nodi ffynonellau eraill o dystiolaeth i sicrhau'r dulliau casglu 
tystiolaeth mwyaf dibynadwy ac effeithlon o'r rhestr isod. Bydd hyn yn sicrhau bod yr holl 



ganlyniadau dysgu a meini prawf asesu'n cael eu bodloni a bod modd canfod cysondeb 
eich perfformiad.  
 

 Cynhyrchion Gwaith: Mae'r rhain yn gofnodion anghyfrinachol a wnaed, neu y 
cyfrennir atynt, gennych chi e.e. deunydd hyrwyddo'n ymwneud â risgiau 
camddefnyddio. 

 

 Cofnodion Cyfrinachol: Gellir defnyddio'r rhain yn dystiolaeth ni ddylid eu gosod 
yn eich portffolio. Rhaid iddynt aros yn eu lleoliad arferol a chyfeirio atynt yn y 
cofnodion aseswr yn eich portffolio e.e. Cofnodion achos ac adroddiadau 
digwyddiadau. 

 

 Holi: Gall cwestiynau fod ar lafar neu'n ysgrifenedig. Yn y ddau achos bydd angen 
i'r cwestiwn a'r ateb gael eu cofnodi e.e. ym mha amgylchiadau dylid gofyn am 
gymorth/triniaeth cymorth cyntaf?  

 

 Trafodaeth broffesiynol: Dylai hyn fod ar ffurf adolygiad strwythuredig o'ch 
arfer gyda'r canlyniadau wedi'u cipio trwy gyfrwng tâp sain neu grynodeb 
ysgrifenedig. Mae'r rhain yn arbennig o ddefnyddiol i ddarparu tystiolaeth eich 
bod yn gwybod ac yn deall egwyddorion sy'n cefnogi arfer; polisïau, 
gweithdrefnau a deddfwriaeth, a'ch bod yn gallu gwerthuso'r defnydd ohonynt yn 
feirniadol e.e. esbonio'r polisïau a'r gweithdrefnau perthnasol ar gyfer delio â'r 
risg o berygl i unigolion ac i eraill. 

 

 Tystysgrifau Gwreiddiol: Rhaid i dystysgrifau hyfforddiant a chofnodion 
presenoldeb fod yn rhai real, yn gyfoes ac yn ddilys. Bydd eich aseswr hefyd am 
wirio cynnwys hyfforddiant o'r fath fel y gellir paru hyn â'r safonau a gwirio eich 
bod wedi cadw ac yn gallu cymhwyso dysgu i arfer e.e. Tystysgrif mewn Cymorth 
Cyntaf.  

 
● Astudiaethau Achos, prosiectau, aseiniadau ac adroddiadau myfyrio /yr 

ymgeisydd o'ch gwaith:  
Y dull mwyaf priodol o ddefnyddio'r dulliau hyn yw wrth ymwneud ag unrhyw 
rannau o'ch cymhwyster sy'n weddill. Weithiau, am fod digwyddiad yn digwydd yn 
anaml neu efallai ei bod yn anodd ei arsylwi, efallai y gallech ddefnyddio adroddiad 
myfyrio /yr ymgeisydd i ddarparu peth o'r dystiolaeth ar gyfer yr uned hon e.e. 
disgrifio arwyddion o risg uniongyrchol o berygl a all gynnwys dos gormodol ac 
unigolion yn achosi newid neu anaf iddynt eu hunain neu i eraill. 

 

 Tystiolaeth Tyst 
Efallai y gall cydweithwyr, pobl broffesiynol gysylltiedig ac unigolion rydych chi'n 
gweithio gyda nhw roi tystiolaeth o'ch perfformiad. Bydd eich aseswr yn eich 
helpu chi i nodi'r defnydd priodol o dystion. 



Uned 305  Darparu Eiriolaeth Galluedd Meddyliol 
Annibynnol 

 

Lefel:  4 
 
Gwerth credyd: 12 
 
Nod yr uned 
Nod yr uned yw cefnogi ymgeiswyr i ddatblygu'r sgiliau ymarferol a'r wybodaeth 
angenrheidiol i rhoi cefnogaeth IMCA o fewn Deddf Galluedd Meddyliol 2005 
 
Canlyniadau dysgu 
Ceir naw canlyniad dysgu i'r uned hon. Bydd y dysgwr yn gallu: 

1 Deall a defnyddio'r Ddeddf Galluedd Meddyliol  
2 Darparu Eiriolaeth Galluedd Meddyliol Annibynnol 
3 Gweithio gyda'r person sy'n penderfynu 
4 Herio'r penderfyniadau a wneir gan y person sy'n penderfynu 
5 Gweithio gyda phobl sy'n brin o allu 
6 Gweithio gyda rhai a gaiff eu cyfeirio drwy adolygu gofal a llety 
7 Gweithio gyda rhai a gyfeiriwyd oherwydd triniaeth feddygol ddifrifol 
8 Gweithio gyda rhai a gyfeiriwyd yn sgil amddiffyn oedolion 
9 Llunio adroddiad ysgrifenedig IMCA sy'n bodloni gofynion statudol. 

 
Oriau dysgu dan arweiniad 
Argymhellir y dylid neilltuo 35 awr i'r uned hon. Gall hyn fod yn rhan amser neu'n amser 
llawn. 
 
Manylion y berthynas rhwng yr uned a safonau galwedigaethol cenedlaethol 
perthnasol 
 
AHP 17 Cynorthwyo a chefnogi unigolion i ddefnyddio systemau cyfathrebu cyflawn 
GEN 12 Myfyrio ar eich gwerthoedd, blaenoriaethau, diddordebau ac effeithiolrwydd  

eich hun a'u gwerthuso 
H16 Marchnata a hyrwyddo'r gwasanaeth 
H136 Cyfathrebu'n effeithiol ag unigolion ac eraill 
HSC 328 Cyfrannu at gynllunio gofal ac adolygu 
HSC 368 Cyflwyno anghenion a dewisiadau unigolion 
HSC 3199 Hyrwyddo'r gwerthoedd a'r egwyddorion sydd wrth sail arfer gorau 
HSC 41 Defnyddio a datblygu dulliau a systemau i gyfathrebu, cofnodi ac i adrodd 
HSC 45 Datblygu arferion sy'n hyrwyddo dewis, lles ac amddiffyniad pob unigolyn 
HSC 418 Gweithio gydag unigolion ag anghenion iechyd meddwl i drafod a chytuno ar 

gynlluniau i fynd i'r afael â'r anghenion hyn 
HSC 423 Cynorthwyo unigolion mewn gwrandawiadau ffurfiol 



HSC 431 Cefnogi unigolion lle mae cam-drin wedi'i ddatgelu 
HSC 434 Cynnal a rheoli cofnodion ac adroddiadau 
HSC 437 Hyrwyddo eich sefydliad a'i wasanaethau i'r budd-ddeiliaid 
MH_1 Hyrwyddo cyfathrebu effeithiol a pherthnasoedd gyda phobl sy'n cael 

trafferth neu sydd o dan straen 



Uned 305  Darparu Eiriolaeth Galluedd Meddyliol 
Annibynnol 

Uned 8 Gweithio gyda rhai a gyfeiriwyd yn sgil 
amddiffyn oedolion 

Meini Prawf Asesu 
 
Mae'r ymgeisydd yn gallu: 
8.1 Adnabod y gwahanol gamau y gellir cyfarwyddo'r EGMA o fewn gweithdrefnau 

amddiffyn oedolion 
8.2 Adnabod amrywiaeth o sefyllfaoedd lle y gall yr EGMA gynrychioli'r unigolyn yn 

ystod cyfarfodydd amddiffyn oedolion 
8.3 Dadansoddi a defnyddio gweithdrefnau amddiffyn oedolion lleol a chenedlaethol 
8.4 Defnyddio'r canllawiau ar gyfer EGMA wrth gyfeirio gweithdrefnau amddiffyn 

oedolion 
8.5 Ymchwilio a chasglu gwybodaeth 
8.6 Mynychu cyfarfodydd yn ôl yr angen 
8.7 Adnabod amrywiaeth o gynlluniau amddiffyn a all gael eu ffurfio mewn 

cyfarfodydd strategaeth amddiffyn oedolion 
8.8 Crynhoi'r materion sy'n glwm wrth gyfathrebu â theuluoedd mewn achosion 

amddiffyn oedolion. 
 
Ystod 

 Canllawiau: arweiniad ADASS ar y meini prawf ar gyfer defnyddio EGMAau wrth 
ddiogelu achosion oedolion. 



Uned 305  Darparu Eiriolaeth Galluedd Meddyliol 
Annibynnol 

Canlyniad 9 Llunio adroddiad ysgrifenedig Eiriolaeth 
Galluedd Meddyliol Annibynnol sy'n bodloni 
gofynion statudol 

Meini Prawf Asesu 
 
Mae'r ymgeisydd yn gallu: 
 
9.1 Adnabod amrywiaeth o faterion y dylid mynd i'r afael â nhw o fewn adroddiad 

EGMA 
9.2 Adnabod beth na ddylai byth fod mewn adroddiad EGMA 
9.3 Ysgrifennu adroddiad EGMA 
9.4 Adnabod arfer da wrth gofnodi gwaith achos 
9.5 Esbonio effaith deddfwriaeth gwarchod data ar gofnodi gwaith. 
 
Arfer da 
Rhagwelir y caiff yr uned hon ei chyflwyno yn ystod sesiynau a ddysgir a hyfforddiant yn y 
gwaith. Dylai tiwtoriaid ystyried pa ganlyniadau dysgu sy'n cael eu dysgu yn ystod yr 
elfennau a ddysgir a nodi pa ganlyniadau ar sail hyfedredd y mae'n rhaid eu dangos trwy 
dystiolaeth yn y gwaith. Dylai defnyddwyr gwasanaeth gael eu cefnogi i gyd-gyflwyno 
sesiynau a ddysgir a chael cyfle priodol i roi sylwadau ar hyfedredd ymgeisydd ar draws 
ystod o ganlyniadau dysgu. 
 


