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Rhif uned:  306 
 
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 fwyaf 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 cofio ac yn gallu cymhwyso dysgu i arfer e.e. Tystysgrif mewn Cymorth 
Cyntaf. 

 
● Astudiaethau Achos, prosiectau, aseiniadau ac adroddiadau yr 

ymgeisydd/ myfyriol o'ch gwaith: 
Y dull mwyaf priodol o ddefnyddio'r dulliau hyn yw 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/ myfyriol 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 306 Eiriolaeth Galluedd Meddyliol 
Annibynnol 

 

Lefel:  4 
 
Gwerth credyd: 7 
 
Nod yr uned 
Bydd yr uned yn cefnogi dysgwyr i ddatblygu'r sgiliau a'r wybodaeth angenrheidiol i 
gynnig Eiriolaeth Iechyd Annibynnol (IMHA) fel y manylir yn y Ddeddf Iechyd Meddwl. 
 
Canlyniadau dysgu 
Ceir chwe chanlyniad dysgu i'r uned hon. Bydd y dysgwr yn gallu: 

1 Gwybod sut mae deddfwriaeth Iechyd Meddwl yn effeithio ar gleifion sy'n gymwys 
ar gyfer EGMA 

2 Darparu Eiriolaeth Galluedd Meddyliol Annibynnol 
3 Ymateb i geisiadau am gefnogaeth EGMA 
4 Ymwneud â gweithwyr proffesiynol 
5 Ymateb i unigolion sydd ag anghenion amrywiol 
6 Gweithio'n ddiogel. 

 
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 
 
HSC 3111  Hyrwyddo cydraddoldeb, amrywiaeth, hawliau a chyfrifoldebau unigolion 
GEN 12 Myfyrio ar eich gwerthoedd, blaenoriaethau, diddordebau ac effeithiolrwydd  

eich hun a'u gwerthuso 
H16 Marchnata a hyrwyddo'r gwasanaeth 
HSC 23 Datblygu eich gwybodaeth a'ch arfer 
HSC 328 Cyfrannu at gynllunio gofal ac adolygu 
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 3199 Hyrwyddo'r gwerthoedd a'r egwyddorion sydd wrth sail arfer gorau 
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 419 Darparu cyngor a gwybodaeth i rai sy'n holi am anghenion iechyd meddwl a 
gwasanaethau cysylltiedig 

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 
MH43 Herio anghyfiawnder ac anghydraddoldebau i briflifo darpariaeth ar gyfer 

unigolion ag anghenion iechyd meddwl 



Uned 306 Eiriolaeth Galluedd Meddyliol 
Annibynnol 

Canlyniad 1 Gwybod sut mae deddfwriaeth Iechyd 
Meddwl yn effeithio ar gleifion sy'n gymwys 
ar gyfer Eiriolaeth Galluedd Meddyliol 
Annibynnol 

Meini Prawf Asesu 
 
Mae'r ymgeisydd yn gallu: 
1.1 Esbonio egwyddorion allweddol  deddfwriaeth Iechyd Meddwl 
1.2 Dadansoddi pwerau o fewn Deddf Iechyd Meddwl 1983 fel y'i newidiwyd gan 

Ddeddf Iechyd Meddwl 2007 
1.3 Defnyddio Deddf Iechyd Meddwl 1983 fel y'i newidiwyd gan Ddeddf Iechyd 

Meddwl 2007 i esbonio proses gorfodaeth 
1.4 Ymchwilio i amrywiaeth o fesurau diogelu o fewn Deddf Iechyd Meddwl 1983 fel 

y'i newidiwyd gan Ddeddf Iechyd Meddwl 2007. 
 
Ystod 

 Deddfwriaeth Iechyd Meddwl: gan gynnwys Deddf Iechyd Meddwl 1983 a 
Chodau Ymarfer (Cymru a Lloegr 

 Proses gorfodaeth: i gleifion unigol sydd dan gadwad neu sy'n agored i fod o 
dan gadwad; unigolion o dan warchodaeth neu SCT 

 Mesurau diogelu: gan gynnwys y Tribiwnlys, eiriolaeth statudol a gwrandawiad 
Rheolwyr Ysbyty. 



Uned 306 Eiriolaeth Galluedd Meddyliol 
Annibynnol 

Canlyniad 2 Darparu Eiriolaeth Galluedd Meddyliol 
Annibynnol  

Meini Prawf Asesu 
 
Mae'r ymgeisydd yn gallu: 
 
2.1 Defnyddio Deddf Iechyd Meddwl 1983 fel y'i newidiwyd gan y Ddeddf Iechyd 

Meddwl 2007 i adnabod pryd mae gan unigolyn hawl i dderbyn cefnogaeth EGMA. 
2.2 Dadansoddi rolau a chyfrifoldebau EGMA. 
2.3 Crynhoi hawliau a roddir i EGMA o fewn y Ddeddf Iechyd Meddwl  
2.4 Blaenoriaethu amrywiaeth o waith achos 
2.5 Asesu ystod o achosion cyfyng gyngor y  gall EMGAau eu hwynebu wrth eu 

gwaith 
2.6 Datrys cyfyng gyngor wrth ymarfer 
2.7 Crynhoi ac ymateb i ystod o  faterion eiriolaeth cyffredin ar gyfer cleifion sy'n 

gymwys  
2.8 Deall opsiynau triniaeth sydd ar gael i unigolyn sy'n destun gorfodaeth o dan y 

Ddeddf Iechyd Meddwl  
2.9 Cyfeirio cleifion cymwys i wasanaethau eraill 
2.10 Adnabod ystod y wybodaeth y dylid ei chofnodi ac y mae'n rhaid ei chofnodi 
2.11 Gweithio mewn gwahanol amgylcheddau 
2.12 Deall sut gall amgylcheddau corfforol effeithio ar unigolion. 
 
Ystod 

 Rolau a chyfrifoldebau: gan gynnwys gwrando, cyrchu gwybodaeth a hyrwyddo 
hawliau 

 Hawliau: gan gynnwys cael gafael ar gofnodion, cleifion a staff 

 Cyfyng gyngor posibl: gan gynnwys rhannu gwybodaeth, cefnogi pobl a all brofi 
credoau rhithdybiol a chefnogi pobl sy'n cael eu heffeithio gan straen meddyliol 

 Materion eiriolaeth cyffredin: gan gynnwys apeliadau, cwynion, cyrchu 
gwybodaeth, newid meddygaeth, gwneud cais am absenoldeb a rhyddhau 

 Sut: effaith ar yr unigolyn fel byw mewn wardiau wedi'u cloi, cyrchu mannau 
preifat. 



Uned 306 Eiriolaeth Galluedd Meddyliol 
Annibynnol 

Canlyniad 3 Ymateb i geisiadau am gefnogaeth Eiriolaeth 
Galluedd Meddyliol Annibynnol 

Meini Prawf Asesu 
 
Mae'r ymgeisydd yn gallu: 
3.1 Adnabod  ystod o bobl  sy'n gallu cyfeirio i wasanaeth EGMA. 
3.2 Defnyddio prosesau cyfeirio  
3.3 Gweithredu ac adolygu prosesau cyfeirio 
3.4 Ymateb i achosion cyfeirio 
3.5 Gwybod pryd i gyfeirio i amrywiaeth o wasanaethau eiriolaeth. 
 

Ystod 

 Amrywiaeth o bobl: gan gynnwys yr unigolyn, perthynas agosaf, Clinigwr Cyfrifol, 
Eiriolwyr Iechyd Meddwl Annibynnol, therapydd, rheolwr gofal 

 Ystod o wasanaethau eiriolaeth: gan gynnwys EGMA, gwasanaethau eiriolaeth 
generig  ac arbenigol (h.y. pobl hŷn). 



Uned 306 Eiriolaeth Galluedd Meddyliol 
Annibynnol 

Canlyniad 4 Ymwneud â gweithwyr proffesiynol 

Meini Prawf Asesu 
 
Mae'r ymgeisydd yn gallu: 
 
4.1 Ymchwilio ac adnabod ystod o bobl a gwasanaethau y mae'r EMGA'n debygol 

o ddod i gyswllt â hwy 
4.2 Cyfathrebu rôl EMGA i amrywiaeth o bobl 
4.3 Defnyddio strategaethau i drafod gyda gweithwyr proffesiynol 
4.4 Ymateb i gyfyng gyngor a heriau y gellir eu hwynebu. 
 
Ystod 

 Ystod o bobl a gwasanaethau: pobl a gwasanaethau y mae'r EMGA'n debygol o 
ddod i gyswllt â hwy, gan gynnwys Clinigwr Cyfrifol (CC), Eiriolwr Iechyd Meddwl 
Annibynnol (EIMA) a rheolwr gofal 

 Cyfathrebu: cyfathrebu rôl EMGA i amrywiaeth o bobl gan gynnwys EIMA, CC, 
perthynas agosaf, rheolwr gofal. 



Uned 306 Eiriolaeth Galluedd Meddyliol 
Annibynnol 

Canlyniad 5 Ymateb i unigolion sydd ag anghenion 
amrywiol 

Meini Prawf Asesu 

Mae'r ymgeisydd yn gallu: 
5.1 Disgrifio sut gall bod ag anghenion iechyd meddwl effeithio ar fywyd bob dydd 
5.2 Cynnig cefnogaeth i unigolion sydd ag anghenion iechyd meddwl 
5.3 Defnyddio amrywiaeth o ddulliau i gyfathrebu â phobl sydd ag anghenion iechyd 

meddwl 
5.4 Ymateb i anghenion diwylliannol ac ysbrydol unigolyn 
5.5 Adnabod dimensiynau amrywiaeth 
5.6 Cyfeirio ystod o  wasanaethau cefnogi arbenigol y gall claf cymwys fod ag 

eisiau cael gafael arnynt 
5.7 Gwerthuso sut gall hunaniaeth bersonol a diwylliannol EIMA effeithio ar 

berthynas eiriolaeth. 
 
Ystod 

 Effaith ar fyw bob dydd: byw gydag amrywiaeth o anghenion iechyd meddwl 
gan gynnwys clywed lleisiau, bod â chredoau rhithdybiol a pharanoia 

 Anghenion unigolyn: gan gynnwys unigolion o grwpiau du a lleiafrifoedd ethnig 
(DLLE) a phobl sy'n defnyddio ieithoedd heblaw'r Saesneg 

 Gwasanaethau cefnogaeth arbenigol: gan gynnwys gwasanaethau DLLE 
arbenigol 

 Hunaniaeth bersonol a diwylliannol: effaith ar berthynas eiriolaeth gwahanol 
agweddau o hunaniaeth gan gynnwys oed, ethnigrwydd, gogwydd rhywiol, lleoliad 
daearyddol a chredoau crefyddol. 



Uned 306 Eiriolaeth Galluedd Meddyliol 
Annibynnol 

Canlyniad 6 Gweithio'n ddiogel 

Meini Prawf Asesu 
 
Mae'r ymgeisydd yn gallu: 
6.1 Adnabod sefyllfaoedd sy'n cynnig risgiau posibl 
6.2 Ymateb i risg 
6.3 Crynhoi gweithdrefnau oedolion (neu) amddiffyn plant 
6.4 Ymrwymo i ddefnyddio arolygiaeth. 
 
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. 


