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CEFNOGI GOFALWYR IFANC 

Canllaw ynglŷn â gofalwyr ifanc 

ar gyfer cyrff llywodraethu ysgolion a cholegau 
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Mae arolwg y Rhwydwaith Ymchwil Iechyd 
mewn Ysgolion1 yn nodi bod gan un ar bymtheg 
y cant o ddisgyblion ysgolion uwchradd yng 
Nghymru gyfrifoldebau gofalu.  Mae’r gyfran yn 
codi i 21% yn achos myfyrwyr o gefndiroedd llai 
cefnog.  Mae Estyn wedi darganfod y gallai rhai 
ysgolion, colegau addysg bellach ac unedau 
cyfeirio myfyrwyr wneud mwy i adnabod 
gofalwyr ifanc a rhoi’r gefnogaeth sydd o bosibl 
ei hangen arnyn nhw â dysgu, datblygiad a 
llesiant.  

Mae’n bosibl bod gofalwyr ifanc yn fwy tebygol o 
gael deilliannau iechyd ac addysg gwaeth na’u 
cyfoedion. Mae effaith eu rôl ofalu’n gallu bod yn 
dymor hir neu’n dymor byr, gan effeithio ar eu 
llesiant a’u hiechyd corfforol a meddyliol a’u 
diogelwch ariannol wrth iddyn nhw ddod yn 
oedolion. 

Mae gan ofalwyr ifanc hawliau cyfreithiol dan 
Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 
Llesiant (Cymru) 20142.  Mae’n bosibl bod gan 
ofalwr ifanc hawliau hefyd fel plentyn sydd 
angen gofal a chefnogaeth dan Ddeddf 2014.  
Mae Deddf 2014 yn diffinio unrhyw ofalwr fel: 
‘Person sy’n darparu, neu’n bwriadu darparu 
gofal i oedolyn neu blentyn anabl’.  Gofalwr dan 
18 oed ydy gofalwr ifanc. 

 

MAE’N BOSIBL 
BOD 
GOFALWYR 
IFANC YN FWY 
TEBYGOL O 
GAEL 
DEILLIANNAU 
IECHYD AC 
ADDYSG 
GWAETH NA’U 
CYFOEDION  

TROSOLWG 

http://www.shrn.org.uk/wp-content/uploads/2019/05/SHRN-HBSC-NR-Cy_31.05.2019.pdf
http://www.shrn.org.uk/wp-content/uploads/2019/05/SHRN-HBSC-NR-Cy_31.05.2019.pdf
http://www.legislation.gov.uk/cy/anaw/2014/4/contents
http://www.legislation.gov.uk/cy/anaw/2014/4/contents
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Hefyd, mae gan bob plentyn, gan gynnwys 
gofalwyr ifanc, hawliau y mae Confensiwn y 
Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn 
(CCUHP) yn manylu arnyn nhw.  

Cyhoeddodd Estyn Adroddiad Thematig 
Gofalwyr Ifanc ym mis Mai 20193, gan 
adlewyrchu pryder ac ymwybyddiaeth gynyddol 
ynglŷn ag effaith cyfrifoldebau gofalu ar addysg, 
datblygiad a llesiant gofalwyr ifanc. Mae’r 
adroddiad yn gwerthuso ansawdd y ddarpariaeth 
ar gyfer gofalwyr ifanc mewn lleoliadau addysg 
yng Nghymru.  Mae’n cynnwys astudiaethau 
achos sy’n dwyn sylw at arfer effeithiol ac yn 
gwneud argymhellion ar gyfer gwella cefnogaeth 
i ofalwyr ifanc. Mae crynodeb o’r 
darganfyddiadau allweddol a’r argymhellion ar 
gyfer ysgolion, colegau ac unedau cyfeirio 
myfyrwyr wedi’i gynnwys ar ddiwedd y canllaw 
hwn. 

MAE GAN 

16% O 

DDISGYBLION 
YSGOLION 
UWCHRADD YNG 
NGHYMRU 
GYFRIFOLDEBAU 
GOFALU  
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https://www.estyn.gov.wales/sites/www.estyn.gov.wales/files/documents/Young%20carers%20thematic%20report%20-%20cy.pdf
https://www.estyn.gov.wales/sites/www.estyn.gov.wales/files/documents/Young%20carers%20thematic%20report%20-%20cy.pdf
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ARGYMHELLION ALLWEDDOL 
AR GYFER GWEITHREDU 

Ddefnyddio rhestr wirio Estyn, sydd wedi’i chynnwys ar ddiwedd y 
ddogfen hon, i gefnogi gwaith gwerthuso’r dulliau sy’n cael eu 
defnyddio ar hyn o bryd yn eich ysgol, coleg neu uned cyfeirio 
disgyblion i nodi a chefnogi gofalwyr ifanc. 
 
Datblygu gweithdrefnau cadarn ar gyfer nodi a chefnogi gofalwyr 
ifanc, o bosibl trwy bolisi neu gynllun gofalwyr. 
 
Sicrhau bod pawb sy’n gweithio yn yr ysgol wedi derbyn hyfforddiant 
i nodi a chefnogi gofalwyr ifanc. 
 
Rhoi trefniadau ar waith ar gyfer cofnodi nifer y gofalwyr ifanc yn yr 
ysgol neu goleg ac olrhain a monitro deilliannau ar eu cyfer. 
 
Ymwreiddio dull ysgol-gyfan/coleg-cyfan o fynd ati i greu 
amgylchedd sy’n ystyriol o ofalwyr, er enghraifft, dynodi aelod o staff 
i fod yn eiriolwr dros ofalwyr neu aelod penodol o gorff llywodraethu’r 
ysgol i arwain ar faterion yn ymwneud â gofalwyr ifanc. 

DYLAI CYRFF LLYWODRAETHU: 

©  Ymddiriedolaeth Gofalwyr  
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Yn ôl cyfrifiad 2011, yr amcangyfrif ydy bod yna 370,000 o ofalwyr di-dâl yng 
Nghymru, gan gynnwys 21,611 o ofalwyr sy’n oedolion ifanc (16-24 oed) a 7,544 o 
ofalwyr ifanc (dan 16 oed).   Cymru sydd â’r ganran uchaf o ofalwyr ifanc yn y DU.  

Yng nghyd-destun addysg, byddai data’r cyfrifiad yn awgrymu bod yna o leiaf un 
gofalwr ifanc ym mhob dosbarth, ond mae’n debygol bod yr amcangyfrif hwn yn 
rhy isel, fel y gwelir yn arolwg 2017/18 y Rhwydwaith Ymchwil Iechyd mewn 
Ysgolion4. 

Er bod y data hyn yn canolbwyntio ar ddisgyblion ysgolion uwchradd, mae’n 
bwysig cofio bod yna lawer o ofalwyr ifanc sydd o oedran ysgol gynradd.  Mae 
gwasanaethau gofalwyr ifanc yng Nghymru’n cefnogi plant mor ifanc â phump 
oed ar hyn o bryd.  

Yn gyffredinol, mae yna ddiffyg data ynglŷn â nifer y gofalwyr, gan gynnwys 
gofalwyr ifanc.  Ymhlith y rhesymau am hyn mae diffyg datgan ymhlith yr 
unigolion eu hunain bod ganddyn nhw rôl ofalu a lefel isel o ymwybyddiaeth 
ymysg gweithwyr proffesiynol y maen nhw mewn cysylltiad â nhw.  Mae yna 
lawer o ofalwyr ifanc hefyd sydd ddim yn cydnabod eu rôl ofalu, neu sy’n 
amharod i gydnabod eu bod nhw’n ofalwr.  Efallai eu bod nhw’n gyndyn o 
ddatgelu gwybodaeth am eu bywyd gartref oherwydd eu bod nhw’n ofni cael eu 
bwlio neu’n meddwl y byddai eu nodi i wasanaethau cymdeithasol awdurdodau 
lleol yn cael effaith negyddol, yn enwedig o ystyried y stigma sy’n gysylltiedig â 
bod yn ofalwr.    

1. NIFER Y GOFALWYR IFANC 
AC EFFAITH GOFALU  

©  Ymddiriedolaeth Gofalwyr  

http://www.shrn.org.uk/wp-content/uploads/2019/05/SHRN-HBSC-NR-Cy_31.05.2019.pdf
http://www.shrn.org.uk/wp-content/uploads/2019/05/SHRN-HBSC-NR-Cy_31.05.2019.pdf
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Mae yna ddiffyg ymwybyddiaeth yn gyffredinol o ofalwyr ifanc ymhlith 
gweithwyr addysg a gweithwyr proffesiynol eraill ac, felly, mae’n bwysig bod 
unigolion mewn rolau allweddol, h.y. athrawon, yn deall y materion a allai 
effeithio ar ofalwyr ifanc ac yn deall sut i’w helpu nhw i ddeall eu hawliau fel 
gofalwr, yn ogystal â sut i gael gafael ar gefnogaeth berthnasol oddi wrth 
wahanol sefydliadau, gan gynnwys eu hawdurdod lleol neu elusennau, sy’n 
gallu eu helpu nhw yn eu rôl ofalu. 

Mae yna ysgolion, colegau ac unedau cyfeirio disgyblion yng Nghymru sy’n 
dangos arfer positif iawn wrth nodi a chefnogi gofalwyr ifanc ymhlith eu 
disgyblion a’u dysgwyr.  Mae Adroddiad Thematig Estyn ar Ofalwyr Ifanc 
(gwelwch Adran 3 isod) yn dwyn sylw at rai enghreifftiau. Fodd bynnag, mae 

©  Carers Trust  

PROFIADAU GOFALWYR IFANC 
Mae profiad pob gofalwr ifanc yn wahanol. Efallai fod rhai gofalwyr ifanc yn rhoi 
gofal am ryw ychydig oriau yr wythnos, ond mae eraill yn rhoi gofal am 50 neu 
fwy o oriau yr wythnos.  O’r 7,544 o ofalwyr ifanc dan 16 oed a nodwyd trwy 
gyfrifiad 2011, roedd 811 (10.8%) yn darparu 20-40 awr yr wythnos o ofal di-dâl 
ac roedd 802 (10.6%) yn darparu 50 awr neu fwy yr wythnos.  Gall rhai 
enghreifftiau o dasgau gofalu gynnwys rhoi meddyginiaeth, rhoi gofal, darparu 
cefnogaeth emosiynol, gwneud tasgau tŷ e.e. coginio, siopa a gofalu am frodyr 
a chwiorydd. 

Mae gofalwyr ifanc yn aml yn siarad am deimlo’n flinedig a dan bwysau. Mae 
llawer yn mynd trwy newidiadau trawmatig mewn bywyd, fel profedigaeth, 
teulu’n chwalu, colli incwm neu rywle i fyw, a gweld effeithiau salwch neu 
gaethineb i sylwedd ar y person y maen nhw’n gofalu amdano.  

©  Ymddiriedolaeth Gofalwyr  
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Darganfu ymchwil gan yr Ymddiriedolaeth 
Gofalwyr a Phrifysgol Nottingham5 fod bron i 
un rhan o dair o’r gofalwyr ifanc a arolygwyd 
(29%), yn dweud mai ‘jest iawn’ oedd eu hiechyd 
corfforol eu hunain, a dywedodd 38% fod 
ganddyn nhw broblem iechyd meddwl.  

Mae problemau â phresenoldeb a chyrhaeddiad  
addysgol gofalwyr ifanc yn yr ysgol yn gallu 
effeithio ar eu bywydau yn y dyfodol. Mae’n 
gallu bod yn anodd i ofalwyr ifanc feddwl am y 
dyfodol pan y mae eu ffocws ar bryderon mwy 
dybryd. Mae bod yn flinedig neu’n bell eu 
meddwl pan y maen nhw yn yr ysgol neu’r coleg 
yn gallu effeithio’n niweidiol ar eu cyrhaeddiad 
addysgol ac mae yna rywfaint o ymchwil yn 
Lloegr sy’n dangos bod gofalwyr ifanc yn is eu 
cyrhaeddiad addysgol ar lefel TGAU6.  Mae 
ymchwil ledled y DU wedi dangos bod gofalwyr 
ifanc yn fwy tebygol na chyfartaledd 
cenedlaethol y DU o beidio â bod mewn 
addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant (NEET) 
pan y maen nhw rhwng 16 a 19 oed7. 

DYWEDODD 

38% FOD 
GANDDYN NHW 
BROBLEM IECHYD 
MEDDWL  

©  Carers Trust  
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https://www.pexels.com/photo/girl-in-pink-shirt-sitting-on-couch-4144042/
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Manylir ar ddyletswyddau awdurdodau lleol o ran gofalwyr, ac o ran pobl sy’n 
derbyn gofal, yn Neddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 
2014. (Deddf 20148). Er mwyn helpu pobl i ddeall eu hawliau dan y 
ddeddfwriaeth hon, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru daflen ym mis Tachwedd 
2019: Deall eich hawliau fel gofalwr. 
 
Rhoddwyd y ddeddfwriaeth hon ar waith o fis Ebrill 2016 ymlaen ac mae’n rhoi 
hawl i ofalwyr o unrhyw oedran, gan gynnwys gofalwyr ifanc, gael cefnogaeth 
ar gyfer unrhyw anghenion sy’n bodloni’r meini prawf cymhwysedd y manylir 
arnyn nhw yn Neddf 2014.  Rhaid i awdurdodau lleol a byrddau iechyd hefyd 
hybu llesiant gofalwyr sydd angen cefnogaeth.  Nodir unrhyw anghenion posibl 
a chymwys am gefnogaeth trwy asesiad awdurdod lleol o anghenion gofalwyr.  
 
Ni fydd angen asesiad o anghenion gofalwyr ar bob gofalwr ac mae’n bwysig 
nodi bod gan bob gofalwr, o unrhyw oedran, hawl i gael gwybodaeth, cyngor a 
chymorth oddi wrth eu hawdurdod lleol, boed wedi’u hasesu ai peidio.  
 
Mae Adran 3 y Ddeddf yn diffinio gofalwr fel: 
 
‘Person sy’n darparu, neu’n bwriadu darparu gofal i oedolyn neu blentyn 
anabl’ 
 
Mae’n rhaid cynnig asesiad i unrhyw blentyn neu berson ifanc sy’n darparu 
gofal i oedolyn neu blentyn anabl os ydy hi’n ymddangos i’r awdurdod lleol bod 
angen cefnogaeth ar y gofalwr, waeth beth fo barn yr awdurdod lleol ar lefel y 
gefnogaeth sydd ei hangen ar y gofalwr.  Mae hyn yn bod, p’un a ydy’r person 
sy’n derbyn gofal yn derbyn gofal a chefnogaeth trwy’r awdurdod lleol ai 
peidio.   

MAE ADRAN 3 Y DDEDDF YN DIFFINIO GOFALWR FEL: 
 

‘PERSON SY’N DARPARU, NEU’N 
BWRIADU DARPARU GOFAL I 
OEDOLYN NEU BLENTYN ANABL’. 

2. HAWLIAU 
GOFALWYR IFANC 

http://www.legislation.gov.uk/cy/anaw/2014/4/contents/enacted/welsh
http://www.legislation.gov.uk/cy/anaw/2014/4/contents/enacted/welsh
https://gofalcymdeithasol.cymru/hyb/deddf-sswb
https://llyw.cymru/y-gyfraith-ar-ofal-chymorth-hawliau-gofalwyr


9 

 

Rhaid i’r asesiad “roi sylw i’w anghenion 
datblygiadol a’r graddau y mae’n briodol i’r 
plentyn ddarparu’r gofal.” 9 

Os ydy’r gofalwr yn oedolyn ifanc rhwng 16 a 25, 
mae’n rhaid iddo gynnwys asesu unrhyw 
gyfnodau pontio presennol neu gyfnodau pontio 
yn y dyfodol y mae’r gofalwr yn debygol o fynd 
trwyddyn nhw i addysg bellach neu uwch, 
cyflogaeth neu hyfforddiant, ac ystyried beth y 
mae’r gofalwr ifanc sy’n oedolyn yn dymuno 
cymryd rhan ynddo”.10 

Mae ystadegau’n dangos bod 895 asesiad o 
angen am gefnogaeth ar gyfer gofalwyr ifanc 
wedi’u cwblhau yng Nghymru yn ystod 2018-1911.  

Dan Ddeddf 2014, mae’n bosibl bod gan ofalwr 
ifanc hawliau cyfreithiol fel plentyn a hefyd fel 
gofalwr. Yn ogystal â hawl i gael asesiad fel 
gofalwr, mae’n bosibl y bydd gan ofalwr ifanc 
hawliau fel plentyn mewn angen am ofal a 
chefnogaeth dan Adran 21 o Ddeddf 2014. Mae 
gan yr awdurdod lleol ddyletswydd i gynnig 
asesiad i unrhyw blentyn os ydy hi’n ymddangos 
i’r awdurdod hwnnw bod angen gofal a 
chefnogaeth ar y plentyn sy’n ychwanegol at, neu 
yn lle, y gofal a’r gefnogaeth y mae teulu’r plentyn 
yn eu darparu .”12 

Hefyd, mae gan bob plentyn, gan gynnwys 
gofalwyr ifanc, hawliau y mae Confensiwn y 
Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn 
(CCUHP) 13 yn manylu arnyn nhw. Ni ddylai’r 
hawliau hyn fod yn llai oherwydd bod plentyn yn 
byw mewn teulu lle y mae angen gofal a 
chefnogaeth ar rywun.  Fodd bynnag, mae’n 
bosibl bod rhai gofalwyr ifanc yn ei chael hi’n 
anodd cael eu hawliau i iechyd a gwasanaethau 
iechyd, i ddiogelwch cymdeithasol ac i safon byw 
digonol (Erthyglau 24, 26, 27).  

MAE 

895  

ASESIAD O ANGEN AM 
GEFNOGAETH AR 
GYFER GOFALWYR 
IFANC WEDI’U 
CWBLHAU YNG 
NGHYMRU YN YSTOD 
2018-19  

 NI DDYLAI 
HAWLIAU CCUHP 
FOD YN LLAI 
OHERWYDD BOD 
PLENTYN YN BYW 
MEWN TEULU LLE 
Y MAE ANGEN 
GOFAL A 
CHEFNOGAETH 
AR RYWUN 

https://gofalcymdeithasol.cymru/hyb/deddf-sswb
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-05/part-3-code-of-practice-assessing-the-needs-of-individuals.pdf
https://www.unicef.org.uk/what-we-do/un-convention-child-rights/
https://www.unicef.org.uk/what-we-do/un-convention-child-rights/
https://www.unicef.org.uk/what-we-do/un-convention-child-rights/
https://www.unicef.org.uk/what-we-do/un-convention-child-rights/
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KEY POINTS 
 
Any child or young person who provides care to an adult or 
disabled child must be offered an assessment where it 
appears to the local authority that the carer may have need 
for support, regardless of the authority’s view of the level of 
support the carer needs.   
 

Mae yna bryder ac ymwybyddiaeth gynyddol ynglŷn ag effaith cyfrifoldebau 
gofalu ar addysg, datblygiad a llesiant gofalwyr ifanc.  Mae ymchwil yn 
awgrymu bod gan ofalwyr ifanc iechyd a llesiant gwaeth a deilliannau 
addysg gwaeth na’u cyfoedion14. 

Ym mis Mai 2019, cyhoeddodd Estyn Adroddiad Thematig ar Ofalwyr Ifanc, 
sef: Darpariaeth ar gyfer gofalwyr ifanc mewn ysgolion uwchradd, 
colegau addysg bellach ac unedau cyfeirio disgyblion ledled Cymru15.  
Mae’r adroddiad yn gwerthuso ansawdd y ddarpariaeth ar gyfer gofalwyr 
ifanc mewn lleoliadau addysg yng Nghymru. Mae’n cynnwys astudiaethau 
achos sy’n dwyn sylw at arfer effeithiol ac yn gwneud argymhellion ar gyfer 
gwella cefnogaeth i ofalwyr ifanc.  

3. GWAITH GAN ESTYN AR 
OFALWYR IFANC 

©  Ymddiriedolaeth Gofalwyr  

https://carers.org/sites/default/files/young_adult_carers_at_school-8_11_13-1_proof_4_final_1.pdf
https://carers.org/sites/default/files/young_adult_carers_at_school-8_11_13-1_proof_4_final_1.pdf
https://carers.org/sites/default/files/young_adult_carers_at_school-8_11_13-1_proof_4_final_1.pdf
https://www.estyn.gov.wales/sites/www.estyn.gov.wales/files/documents/Young%20carers%20thematic%20report%20-%20cy.pdf
https://www.estyn.gov.wales/sites/www.estyn.gov.wales/files/documents/Young%20carers%20thematic%20report%20-%20cy.pdf
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NODI GOFALWYR IFANC 
 

Gwnaeth adroddiad Estyn 8 argymhelliad.   

Chwech i ysgolion, colegau ac unedau cyfeirio disgyblion: 

A1 Sicrhau bod ganddyn nhw weithdrefnau cadarn i nodi pa rai o’u disgyblion/
dysgwyr sydd â rôl ofalu.   

A2 Cael aelod o staff enwebedig sydd â chyfrifoldeb arweiniol am ofalwyr ifanc, 
sy’n gweithredu fel unigolyn cyswllt ar gyfer gofalwyr ifanc, ac yn hyrwyddo eu 
hanghenion.  

A3 Codi ymwybyddiaeth staff am anghenion gofalwyr ifanc.  

A4 Ymgysylltu â gwasanaethau arbenigol i adolygu a gwella eu darpariaeth i 
ddiwallu anghenion gofalwyr ifanc.  

A5 Olrhain a monitro cynnydd a deilliannau ar gyfer gofalwyr ifanc, yn unol â’r 
drefn ar gyfer grwpiau eraill o ddysgwyr sy’n agored i niwed.  

A6 Gwerthuso eu darpariaeth ar gyfer gofalwyr ifanc gan gyfeirio at y rhestr 
wirio yn Atodiad 1 neu becynnau cymorth sydd ar gael. 

Un i awdurdodau lleol:  

A7 Canolbwyntio strategaethau gofalwyr ar gynyddu capasiti ysgolion, colegau 
ac UCDau i nodi a diwallu anghenion gofalwyr ifanc.  

Ac un i Lywodraeth Cymru:  

A8 Llunio data dibynadwy a gesglir yn genedlaethol i helpu nodi gofalwyr ifanc. 

©  Carers Trust  
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Ymhlith pethau eraill, darganfu’r adolygiad: 

“Mae diffyg data dibynadwy i nodi faint o ofalwyr ifanc sydd mewn ysgolion, 
UCDau a cholegau ledled Cymru.  Nid yw llawer o ddarparwyr yn gwybod pa rai 
o’u disgyblion a’u dysgwyr sydd â rôl ofalu.  O ganlyniad, mae’r ddarpariaeth ar 
gyfer gofalwyr ifanc mewn ysgolion uwchradd, colegau ac UCDau yn 
amrywio’n fawr.” 

Awgrymodd yr adolygiad fod systemau cadarn i nodi gofalwyr ifanc a’u 
hanghenion yn allweddol i’w cefnogi nhw a monitro’u cynnydd.  Mae’r 
adroddiad yn argymell bod ysgolion uwchradd, colegau ac UCDau yn sicrhau 
bod ganddyn nhw bolisi gofalwyr a gweithdrefnau priodol ar waith i nodi 
gofalwyr ifanc.  Dylid olrhain a monitro cynnydd gofalwyr ifanc a’r deilliannau 
ar eu cyfer fesul unigolyn, yn unol â’r drefn ar gyfer grwpiau eraill o ddysgwyr 
sy’n agored i niwed. 

Mewn rhai rhannau o Gymru, cerdyn adnabod gofalwyr ifanc wedi’i gyflwyno 
ac mae pobl ifanc yn gallu defnyddio hwn i ddangos yn gyflym ac yn hawdd eu 
bod nhw’n ofalwyr os ydyn nhw eisiau gwneud hynny.  Mae Llywodraeth 
Cymru’n cyflwyno’r cynllun fesul cam ledled Cymru  a’r gobaith ydy y bydd 
hyn yn gwella’n sylweddol y gallu i adnabod a chefnogi gofalwyr ifanc mewn 
lleoliadau addysg ac iechyd16. 

©  Carers Trust  

ENGHRAIFFT O ARFER DA:  
DULL O CYNLLUNIO SY’N CANOLBWYNTIO 
AR Y PERSON 

 
Yn gyffredinol, mae ysgolion uwchradd, colegau ac 
UCDau sydd â dull o gynllunio sy’n canolbwyntio ar yr 
unigolyn yn creu cynlluniau effeithiol i gynorthwyo 
dysgwyr.  Er enghraifft, mae proffiliau un dudalen a 
ddefnyddir mewn nifer o leoliadau ledled Cymru, yn 
amlinellu’n glir beth sy’n bwysig i’r person ifanc, beth 
yw anghenion y person ifanc, ei (g)obeithion ar gyfer y 
dyfodol a sut gall yr ysgol ei gynorthwyo/
chynorthwyo.  
 
Estyn, Adroddiad Thematig ar Ofalwyr Ifanc (2019) t14. 

https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-cardiau-adnabod-i-ofalwyr-ifanc
https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-cardiau-adnabod-i-ofalwyr-ifanc
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YMWYBYDDIAETH A CHEFNOGAETH 

Mae’n bwysig bod gan staff mewn lleoliadau addysg ymwybyddiaeth dda o 
ofalwyr ifanc a’u hanghenion. Mae Estyn yn argymell codi ymwybyddiaeth pob 
un o aelodau staff yr ysgol.  Mae wedi dod i’r casgliad bod ysgolion uwchradd, 
colegau ac UCDau sydd ag aelod arweiniol enwebedig o staff ar gyfer gofalwyr 
ifanc yn gallu helpu i ddarparu cefnogaeth dda i ofalwyr ifanc. Mae’r aelod hwn 
o staff fel rheol yn cymryd y cyfrifoldeb arweiniol am ofalwyr ifanc yn 
amgylchedd yr ysgol, mae’n fan cyswllt ar gyfer gofalwyr ifanc ac mae’n 
hyrwyddo’u hanghenion i gydweithwyr ac eraill.  Mae Estyn yn argymell bod 
ysgolion, colegau ac UCDau yn nodi arweinydd ar gyfer gofalwyr (A2). 

©  Carers Trust  

ENGHRAIFFT O ARFER DA:  
CODI YMWYBYDDIAETH 
 
Mae gan y darparwyr mwyaf effeithiol raglenni addysg 
bersonol a chymdeithasol (ABCh) pwrpasol a chynhwysfawr 
sy’n canolbwyntio’n benodol ar godi ymwybyddiaeth am rôl 
ac anghenion amrywiol gofalwyr ifanc. Mae gwasanaethau, 
arddangosfeydd gwybodaeth ac ymweliadau gan siaradwyr 
allanol o asiantaethau arbenigol fel yr Ymddiriedolaeth 
Gofalwyr, yn cefnogi’r sesiynau hyn yn dda.  
 
 Estyn, Adroddiad Thematig ar Ofalwyr Ifanc (2019) t14 

Mae adroddiad Estyn yn dwyn sylw at rai o’r ffyrdd y gall ysgolion, colegau ac 
UCDau ymorol am gefnogi gofalwyr ifanc.  Mae enghreifftiau’n cynnwys: 
darparu lle i gwblhau gwaith cartref, cefnogi gofalwyr ifanc i allu defnyddio 
ffonau fel eu bod nhw’n gallu cysylltu â’u cartref yn ystod y diwrnod ysgol, a 
chynnig ystod eang o weithgareddau diwylliannol a chwaraeon yn ystod amser 
cinio, sydd o fudd i ofalwyr ifanc nad ydyn nhw’n gallu mynd i glybiau ar ôl ysgol 
oherwydd eu rôl ofalu.  
 
Mae rhai o’r ysgolion a’r colegau yr ymwelodd Estyn â nhw yn galluogi gofalwyr i 
ddefnyddio’u sgiliau yng nghymuned yr ysgol, er enghraifft trwy gymryd rolau 
arweinyddiaeth mewn cynghorau ysgol neu fod yn fentoriaid i ofalwyr ifanc 
eraill. 
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CYNLLUNIO STRATEGOL 
 
Mae adroddiad Estyn yn pwysleisio pwysigrwydd 
cynllunio strategol da ac yn argymell bod 
awdurdodau lleol yn canolbwyntio’u strategaethau 
gofalwyr ar gynyddu capasiti ysgolion, colegau ac 
UCDau i nodi a diwallu anghenion gofalwyr ifanc.  
Os oes gan awdurdodau lleol gynllunio strategol 
da ar gyfer gofalwyr, gan gynnwys mewn 
lleoliadau addysgol, mae’n bosibl nodi a chefnogi 
gofalwyr ifanc pan y maen nhw’n trosglwyddo 
rhwng lleoliadau addysg. 

 

Mae gwell ymgysylltu rhwng darparwyr addysg a 
byrddau iechyd, awdurdodau lleol a sefydliadau’r 
trydydd sector yn helpu i gryfhau’r ddarpariaeth ar 
gyfer gofalwyr ifanc mewn ysgolion, colegau ac 
UCDau.   
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HYFFORDDIANT AC ADNODDAU 
Mae’r adroddiad yn dwyn sylw at amrywiaeth o 
becynnau cymorth a chynlluniau gwobrwyo sy’n 
rhad ac am ddim ac ar gael yn rhwydd sy’n darparu 
cefnogaeth a chyngor gwerthfawr i ysgolion 
ynglŷn â sut i gefnogi gofalwyr ifanc, a datblygu 
dull ysgol-gyfan o fynd ati i ddiwallu eu 
hanghenion.   

Mae adroddiad Estyn yn nodi nad ydy llawer o 
ysgolion uwchradd, colegau ac UCDau yn 
defnyddio i’r eithaf yr hyfforddiant a’r adnoddau 
sydd ar gael iddyn nhw i helpu i nodi gofalwyr ifanc 
a gwella’r gefnogaeth iddyn nhw. Fodd bynnag, 
mae’n dweud bod mentrau Llywodraeth Cymru i 
hybu llesiant pobl ifanc, fel yr hyfforddiant i godi 
ymwybyddiaeth o effaith profiadau niweidiol yn 
ystod plentyndod (ACEs), yn dechrau cael effaith 
mewn ysgolion.  

Mae ysgolion sydd wedi dilyn yr hyfforddiant ACEs 
wedi ehangu eu ffocws ar ddiwallu anghenion 
dysgwyr agored i niwed i gynnwys gofalwyr ifanc 
ochr yn ochr â phlant sy’n derbyn gofal a’r rheini 
sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim.  

ENGHRAIFFT O ARFER DA: 

ADNODDAU I GEFNOGI GWAITH GYDA GOFALWYR 
IFANC 

Mae Rhaglen Gofalwyr Ifanc mewn Ysgolion Ymddiriedolaeth 
Gofalwyr Cymru yn darparu fframwaith a phecyn cymorth 
defnyddiol i adolygu a gwella’u darpariaeth ar gyfer gofalwyr 
ifanc, yn unol â set o safonau sydd wedi’u diffinio’n glir.  Yn 
gyffredinol, mae gan ysgolion sy’n defnyddio’r adnoddau hyn 
systemau cryf ar waith i hyfforddi staff ynglŷn ag anghenion 
gofalwyr ifanc.   



16 

 

Ym mlwyddyn academaidd 2019/20, mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru’n 
peilota rhaglen ‘hyfforddi’r hyfforddwr’ gyda’r pedwar consortiwm addysg 
rhanbarthol (ERW, CSC, GwE, EAS) i wella’r gwaith nodi, adnabod a chefnogi ar 
gyfer gofalwyr ifanc mewn ysgolion. Mae Llywodraeth Cymru’n ariannu’r 
rhaglen sydd wedi darparu hyfforddiant trylwyr ar gyfer staff/athrawon 
ysgolion cynradd ac uwchradd ac wedi rhoi’r offer a’r gefnogaeth iddyn nhw 
raeadru’r wybodaeth i holl staff yr ysgol, er enghraifft yn ystod diwrnodau HMS. 
Hefyd, mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru wedi cydgynhyrchu cynlluniau 
gwersi dwyieithog ar gyfer ysgolion cynradd ac uwchradd sydd wedi’u halinio’n 
gryf ag elfen Iechyd a Llesiant y Cwricwlwm i Gymru newydd.  

Mae yna ffeithlenni dwyieithog hefyd ar gael i athrawon ac addysgwyr er mwyn 
iddyn nhw ddeall yn well sut i gefnogi gofalwyr ifanc mewn ysgolion a 
cholegau. Mae themâu’r adnoddau hyn yn cynnwys: llesiant emosiynol gofalwyr 
ifanc, hawliau gofalwyr ifanc a sut y gall ysgolion a cholegau weithio gyda 
gwasanaethau gofalwyr lleol. Gall ysgolion a cholegau sydd â diddordeb yn yr 
adnoddau hyn gysylltu â wales@carers.org neu’r arweinwyr llesiant o fewn eu 
consortia addysg.  

Mae yna nifer o gynlluniau lleol a rhanbarthol sydd ar gael i gefnogi ysgolion a 
cholegau i ddatblygu arfer gwell ac i gael cydnabyddiaeth ffurfiol o’u dull o fynd 
ati i gefnogi gofalwyr ifanc, er enghraifft drwy gynlluniau gwobrwyo.  

Bu Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru’n gweithio gyda’r Sefydliad Dysgu a 
Gwaith i ddatblygu Cefnogi Myfyrwyr a chanddynt Gyfrifoldebau Gofalu: 
Adnodd ar gyfer Darparwyr Addysg Bellach i Helpu Gofalwyr sy’n 
Oedolion Ifanc i Lwyddo mewn Addysg Bellach yng Nghymru18. Mae’r 
adnodd yn tynnu ar arfer effeithiol presennol i ddarparu cyfarwyddyd 
defnyddiol ynglŷn â derbyniadau, cyngor, cefnogaeth a chreu’r amodau cywir 
yn y coleg i ddarparu cefnogaeth effeithiol.  

©  Carers Trust  

https://carers.org/resources/all-resources/89-supporting-students-with-caring-responsibilities-in-further-education-in-wales
https://carers.org/resources/all-resources/89-supporting-students-with-caring-responsibilities-in-further-education-in-wales
https://carers.org/resources/all-resources/89-supporting-students-with-caring-responsibilities-in-further-education-in-wales
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MANTEISIO AR ARBENIGEDD YNGLŶN Â GOFALWYR IFANC 
Mae yna brosiectau gofalwyr ifanc yn ardal pob awdurdod lleol yng Nghymru.  
Maen nhw’n darparu cefnogaeth, gweithgareddau hamdden a chyfleoedd i 
gyfarfod a chymdeithasu â gofalwyr ifanc eraill.  Mae Estyn yn argymell bod 
ysgolion uwchradd, colegau ac UCDau yn ymgysylltu â gwasanaethau 
arbenigol i adolygu a gwella’u darpariaeth i ddiwallu anghenion gofalwyr ifanc.   

 

Mae’r adroddiad yn dweud bod llawer o ysgolion uwchradd a cholegau y bu 
Estyn yn ymweld â nhw’n cael budd o gyngor a chefnogaeth oddi wrth 
weithwyr o brosiectau gofalwyr ifanc, ond prin oedd y dystiolaeth o’r prosiectau 
hyn yn ymgysylltu ag UCDau. Lle bo darparwyr yn llunio partneriaethau cryf â’u 
prosiectau gofalwyr ifanc lleol, mae yna fanteision sylweddol i’r ysgol a’r 
gofalwyr ifanc unigol.  

 

GWERTHUSO 
Yn olaf, mae Estyn yn argymell bod ysgolion uwchradd, colegau ac UCDau yn 
gwerthuso’u darpariaeth ar gyfer gofalwyr ifanc, gan gyfeirio at y rhestr wirio 
yn Atodiad 1 o’i adroddiad (gwelwch isod) neu at becynnau cymorth sydd ar 
gael. 

©  Carers Trust  

©  Ymddiriedolaeth Gofalwyr  
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GALLAI FOD YN DDEFNYDDIOL I YSGOLION, COLEGAU AC 
UCDAU OFYN Y CWESTIYNAU CANLYNOL IDDYN NHW EU 
HUNAIN WRTH WERTHUSO EU DARPARIAETH AR GYFER 
GOFALWYR IFANC : 

Pa mor dda ydyn ni’n nodi gofalwyr ifanc, er enghraifft trwy 
gasglu gwybodaeth fel rhan o weithdrefnau derbyn, trwy 
holiaduron neu sgrinio wrth iddyn nhw ddechrau neu 
ddefnyddio sesiynau codi ymwybyddiaeth? (cyfeiriwch at 
baragraffau 12-16 yr adroddiad) 

A ydyn ni wedi nodi aelod o staff arweiniol addas i ddarparu 
man cyswllt clir a chymorth effeithiol ar gyfer gofalwyr ifanc a 
theuluoedd? (cyfeiriwch at baragraffau 17-21 yr adroddiad)  

Pa mor dda y mae ein darpariaeth ar gyfer gofalwyr ifanc yn 
gweddu i’n blaenoriaethau strategol? Er enghraifft, a yw’n 
ymddangos yn y cynllun datblygu? (cyfeiriwch at baragraff 22 
yr adroddiad) 

Pa mor effeithiol ydyn ni’n ymgysylltu â’r bwrdd iechyd lleol, yr 
awdurdod lleol a sefydliadau’r trydydd sector ac yn defnyddio 
strategaethau lleol a chynlluniau gweithredu i wella ein 
darpariaeth? (cyfeiriwch a baragraffau 23-24 yr  

Pa mor dda ydyn ni’n defnyddio’r adnoddau a’r pecynnau 
cymorth sydd ar gael gan asiantaethau arbenigol i werthuso 
ein harfer a helpu diwallu anghenion gofalwyr ifanc? 
(cyfeiriwch at baragraff 25 yr adroddiad ac astudiaeth achos 
2) 

RHESTR WIRIO ESTYN  
DARPARIAETH AR GYFER GOFALWYR IFANC 
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Pa mor effeithiol ydy ein cwricwlwm, ein rhaglen ABCh a’n 
darpariaeth ehangach o ran cynorthwyo gofalwyr ifanc? 
Er enghraifft, a ydyn ni’n gwneud digon i alluogi gofalwyr 
ifanc i fynychu gweithgareddau allgyrsiol, manteisio ar yr 
offer cywir a chwblhau gwaith cartref mewn amgylchedd 
priodol? (cyfeiriwch at baragraffau 26-31 yr adroddiad)  

Pa mor dda ydyn ni’n olrhain ac yn dadansoddi llesiant, 
cynnydd ac anghenion unigol gofalwyr ifanc er mwyn i ni 
allu rhoi systemau addas ar waith i gefnogi eu 
hymgysylltiad â dysgu a gwella’u deilliannau addysgol? 
(cyfeiriwch at baragraffau 32-33 yr adroddiad) 

Pa mor dda ydyn ni’n gweithio mewn partneriaeth ag 
eraill, gan gynnwys prosiectau gofalwyr ifanc, grwpiau 
cymorth, timau amlasiantaethol, cynlluniau gwobrwyo a 
theuluoedd dysgwyr i roi i ofalwyr ifanc y cyfleoedd sydd 
eu hangen arnyn nhw i gael y cyfle gorau i lwyddo? 
(cyfeiriwch at baragraffau 34-37 yr adroddiad) 

Pa mor dda ydyn ni’n hyfforddi ein staff i ddeall anghenion 
gofalwyr ifanc a datblygu’r wybodaeth a’r medrau sydd eu 
hangen arnyn nhw i hyrwyddo llesiant a chyrhaeddiad yr 
holl ddisgyblion, gan gynnwys gofalwyr ifanc? (cyfeiriwch 
at baragraffau 38-41 yr adroddiad) 
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