
Dadansoddiad Yr Arolwg Y Rhai Sy’n Gadael Gofal

Sawl awdurdod lleol sy’n darparu cynllun hyfforddiant 
mewnol?

1717

55

ALl sydd yn darparu cynllun hyfforddiant mewnol

ALl sydd DDIM yn darparu cynllun hufforddiant mewnol

Ydy eich awdurdod lleol yn cadw llefydd ar gyfer rhai sy’n 
gadael gofal?

77

22

1313

Ydy

Rydym yn cydweithio’n agos gyda’r rhai sy’n gadael gofal ac yn eu cefnogi i wneud cais

Nac ydy

Ydy eich awdurdod lleol yn gwarantu cyfweliad i’r rhai sy’n 
gadael gofal os ydyn nhw’n ymgeisio?

Pa gymorth ychwanegol sy’n cael ei gynnig gan awdurdodau 
lleol?

Oes gan brentisiaid neu hyfforddeion hawl i unrhyw 
fudd-daliannau ar ben eu cyflog?

44

1818

Oes

Nac oes/ddim yn siwr

11111111

Gwarantu cyfweliad

Nid yn gwarantu cyfweliad

Sut mae cyfleoedd yn cael eu hysbysebu i’r rhai sy’n gadael 
gofal?

Beth yw’r prif rwystrau i redeg cynllun mewnol?

● Adnoddau
● Lleoliad gwledig
● Anhawster denu ymgeiswyr benywaidd a grwpiau BME
● Agweddau negyddol o reolwyr / gweithwyr yn y cyngor tuag at rhai sy’n gadael 
gofal
● Dod o hyd i adrannau sy’n barod i gyflogi hyfforddeion
● Perchnogaeth cynllun gan yr awdurdod cyfan
● Rôl y rhiant corfforaethol yn anodd i ddeall i adrannau eraill
● Nid yw prentisiaethau yn cael eu hyrwyddio fel dewis gyrfa da
● Angen amser gweithiwr i sefydlu a rhedeg y cynllun
● Angen strategaeth rhiant corfforaethol ac i’r corfforaeth i’w chefnogi
● Pobl ifanc yn gorffod dewis rhwng brentisiaeth a chael eu tenantiaeth wedi’u talu 
gan nad ydynt yn gallu fforddio’r ddau
● Ceisio cael pawb i gydnabod bod hyn yn flaenoriaeth ac mae angen cymorth ar ôl 
18
● Creu brwdfrydedd mewn adrannau erall
● Cael adrannau i rhoi cyfle i’r rhai sy’n gadael gofal
● Staff ac adnoddau cyfyngedig mewn ardaloedd gwledig
● Ariannu
● Dim buddsoddiad o’r awdurdod 


