
DYDDLYFR SGILIAU  
GOFALYDD IFANC

Eich enw: 

Eich oed: 

Eich ysgol:

Eich canolfan gofalwyr: 



Crëwyd y dyddlyfr sgiliau hwn fel rhan o Ddiwrnod Gweithredu Gofalwyr Ifanc ond 
gellir ei ddefnyddio unrhyw bryd. Mae Diwrnod Gweithredu Gofalwyr Ifanc yn ddigwyddiad 
blynyddol a arweinir gan yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr. Mae’n codi ymwybyddiaeth ac yn galw 
am weithredu i roi mwy o gymorth i bobl ifanc a chanddynt gyfrifoldebau gofalu. 

Gallwch ddefnyddio’r dyddlyfr hwn i ysgrifennu i lawr yr holl sgiliau sydd gennych yn barod a 
chofnodi’r holl waith gwych rydych yn ei wneud yn cydbwyso gofalu ar ben popeth arall, gan 
gynnwys eich addysg.

Bydd hwn yn offeryn gwych i’ch helpu yn y dyfodol. Gallwch ei ddefnyddio wrth gynnig am 
swyddi neu gyrsiau i atgoffa’ch hunan ac eraill o’r holl sgiliau rydych wedi’u datblygu fel rhan 
o’ch rôl ofalu.

Mae llawer o weithwyr proffesiynol all eich helpu i feddwl am eich dyfodol. Os oes angen 
unrhyw gymorth arnoch i lenwi’r dyddlyfr hwn, gofynnwch i’ch athro/athrawes, arweinydd 
cyngor gyrfaol, gweithiwr gofalwyr ifanc neu weithiwr ieuenctid am gymorth.

Bydd y dyddlyfr hwn yn eich helpu i feddwl am sut mae bod yn ofalydd wedi’ch helpu i 
ddatblygu llawer o sgiliau. Gall fod yn anodd gweld pa sgiliau sydd gennych pan ydych yn eu 
defnyddio bob dydd.

I roi cychwyn arni, meddyliwch am drefn eich dydd a’r pethau a wnewch bob dydd, gallant fod 
yn bethau ymarferol fel casglu rhagnodiadau, siopa neu sgiliau eraill fel gwrando, yn ogystal 
â mynd i’r ysgol, mynd i’ch gwasanaeth gofalwyr lleol neu sgwrsio â ffrindiau. Defnyddiwch 
y gofod isod i ysgrifennu neu dynnu llun o’ch trefn ddyddiol a’r cyfrifoldebau gofalu sydd 
gennych. Hyd yn oed os nad ydych ond yn gwneud rhai o’r pethau hyn yn achlysurol, rhowch 
nhw i mewn.

BETH ALLA I WNEUD Â’R DYDDLYFR HWN?

SUT I ROI CYCHWYN ARNI

BORE DYDD NOS



MEDDWL AM EICH SGILIAU 

I helpu meddwl am sut mae’r cyfrifoldebau gofal sydd gennych yn troi’n sgiliau, rydym wedi 
creu rhestr o rai cyfrifoldebau gofalu cyffredin a’r sgiliau allai fod yn gysylltiedig â nhw. 
Enghreifftiau’n unig yw’r rhain a gallai rhai sgiliau fod yn berthnasol ichi o rolau gofalu nad 
ydych yn eu cyflawni! Gwnewch eich rhestr eich hun, neu gofynnwch i rywun eich helpu i 
feddwl am y cyfrifoldebau gofalu a’r sgiliau sydd gennych.

Gallech feddwl hefyd am weithgareddau nad ydynt yn ymwneud â gofalu – fel chwarae mewn 
band neu bod yn dda mewn gwyddoniaeth, er enghraifft – a pha sgiliau rydych yn eu cael o’r 
rheiny.

Rheoli arian ar gyfer y 
tŷ neu wneud cais am 
hawliau

Cyfieithu ar gyfer rhywun

Gwrando ar bryderon 
rhywun

Sgiliau ymarferol yn y tŷ 
(fel coginio neu lanhau)

Helpu rhywun gyda 
thriniaethau neu 
feddyginiaethau

Cyllidebu
Deall dogfennau cymhleth
Sgiliau gweinyddol

Gwrando
Meddwl ar eich traed
Siarad â gweithwyr proffesiynol
Dangos parch

Amynedd 
Empathi 
Tosturi 
Gwytnwch 

Cadw at amser
Blaenoriaethu beth ddylid ei wneud gyntaf
Datrys problemau

Cyfrifoldeb
Sylw i fanylder a manwl-gywirdeb



MEDDWL AM Y PETHAU RYDYCH YN EU GWNEUD FEL 
GOFALYDD
Meddyliwch am rywbeth rydych yn gyfrifol amdano, neu am dasg rydych yn ei gwneud fel 
gofalydd. Pa sgiliau mae hyn yn ddangos sydd gennych?

Ychwanegwyd dwy enghraifft i’ch helpu i ddechrau meddwl.

TASG NEU 
WEITHGAREDD GOFALU 

DISGRIFIAD/SGIL A DDYSGWYD

Helpu fy Mam/Dad bara-
toi’r te ar gyfer y nos 
a gwneud fy ngwaith 
cartref.

Fel gofalydd ifanc rwyf yn cyflawni nifer o dasgau 
gwahanol bob dydd.

Mae hyn wedi fy helpu i ddatblygu sgiliau rheoli 
amser a sgiliau blaenoriaethu rhagorol.

Siarad gyda fy chwaer 
fawr pan mae hi’n 
teimlo’n isel.

Fel gofalydd ifanc rwyf yn aml yn treulio amser yn 
siarad gyda fy chwaer gan fod ganddi faterion iechyd 
meddwl.

Mae hyn wedi fy helpu datblygu sgiliau gwrando da.



FY MHRIF SGILIAU

RHOI FY SGILIAU AR WAITH

Gallwch ddefnyddio’r adran hon i restru neu dynnu llun o’r hyn rydych chi’n credu yw eich 
chwe sgil orau allai eich helpu yn eich dyfodol.  

Meddyliwch am eich breuddwyd ar gyfer y dyfodol – beth fyddech chi’n hoffi ei wneud 
mewn pum, deg neu hyd yn oed 20 mlynedd? Meddyliwch am eich gobeithion gyrfaol ac 
ymchwiliwch rolau y credwch yr hoffech eu cael un dydd:

Pa brofiad fyddai’n dod â chi’n nes at eich nod? – Er enghraifft, gwirfoddoli, Gwobr Dug 
Caeredin, bod yn aelod o’r Cyngor Ysgol neu bod yn Gynrychiolydd Amgylchedd yr ysgol.

Pa gymwysterau sydd eu hangen arnoch? – Nid rhai academaidd yn unig, a oes cyrsiau 
eraill ar gael trwy’r ysgol neu goleg? Pa gymorth sydd ar gael i’ch helpu gwireddu’r freuddwyd 
hon? – A oes athrawon neu fentoriaid all eich arwain? Defnyddiwch yr adran hon i feddwl 
am sut allwch adeiladu ar y sgiliau sydd gennych yn barod. Llanwch y tabl i weld ble allwch eu 
datblygu i ddod â chi’n agosach at y dyfodol yna!

1

2

3

4

5

6



FY MREUDDWYD AM Y DYFODOL YW
Enghraifft: Athro/athrawes ieithoedd

SGILIAU SYDD 
EU HANGEN

SGILIAU SYDD GENNYF YN 
BAROD

NODAU ER MWYN SYMUD YMLAEN

Sgiliau iaith da Rwyf eisoes yn gallu dehongli ar 
gyfer fy mrawd ac mae fy Saesneg 
yn dda.

• Astudio iaith arall yn y coleg

• Siarad gyda fy nhiwtor iaith am 
y camau a gymerasant i ddod yn 
athro

Hyder i siarad 
yn gyhoeddus

Rwyf yn gyfarwydd â siarad â 
gweithwyr proffesiynol ar ran y 
person rwyf yn gofalu amdanynt 
ac rwyf yn wrandawr da.

• Codi fy llaw fwy yn y dosbarth i fagu 
hyder yn siarad o flaen pobl eraill

• Ceisio mynd i’r clwb drama yn 
amlach gan fy mod yn ei fwynhau 
a’i fod yn rhoi hyder imi

© Ymddiriedolaeth Gofalwyr 2021. Mae’r Ymddiriedolaeth Gofalwyr yn elusen gofrestredig yn 
Lloegr a Chymru (1145181) ac yn Yr Alban (SCO42870). Cofrestrwyd yn gwmni cyfyngedig trwy 
warant yn Lloegr a Chymru Rhif 7697170. Swyddfa Gofrestredig: Ymddiriodolaeth Gofalwyr: 
Uned 101, 164-180 Stryd Union, Llundain SE1 0LH. Darluniau gan Eleanor Beer.

Camau nesaf

Gan eich bod wedi cwblhau’ch dyddlyfr, siaradwch â’ch athro/athrawes, gweithiwr gofalwyr 
ifanc neu weithiwr ieuenctid am beth ddylech wneud nesaf.

Os ydych wedi llenwi’r dyddlyfr hwn eich hun ac os hoffech gael gwybod ble i gael help a 
chefnogaeth, ewch i Carers.org/support-for-young-and-young-adult-carers. Mae’r 
wefan hon ar gael yn Saesneg yn unig, ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

http://Carers.org/support-for-young-and-young-adult-carers
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