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CYFLWYNIAD

Yn gynnar yn 2023, cynhaliodd Ymddiriedolaeth y 
Gofalwyr arolwg o fwy na 1,100 o ofalwyr ifanc a gofalwyr 
sy’n oedolion ifanc ledled y DU. I ategu lleisiau’r DU o’r 
arolwg, bu Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru yn gweithio 
gyda’i Chyngor Ieuenctid i gael cipolwg ar eu profiadau 
fel gofalwyr ifanc ac oedolion ifanc sy’n ofalwyr yng 
Nghymru i lunio ein hargymhellion, yn enwedig mewn 
perthynas â’u hiechyd meddwl a’u lles a’r cymorth a gânt. 
mewn ysgolion.
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RHAGAIR 

Fy enw i yw Ollie. Rwy’n 17 ac yn  
Aelod o Senedd Ieuenctid Cymru sy’n 
cynrychioli Ymddiriedolaeth Gofalwyr 
Cymru, ond yn bwysicach fyth, rwy’n 
ofalydd ifanc.

Rwy’n gofalu am fy mrawd iau, sydd â llawer  
o anghenion ychwanegol cymhleth. Rwyf wedi 

gofalu amdano ers pan oeddwn yn bump. Fyddwn i ddim yn dweud  
bod fy rôl gofalu yn effeithio ar fy mywyd; byddwn yn dweud mai dyna 
yw fy mywyd.

Fodd bynnag, mae gofalu yn rhoi straen ar rannau eraill o fy mywyd. 
Mae’r ysgol wedi bod yn anodd i mi erioed, nid yw athrawon bob amser 
wedi deall fy mhrofiad ac mae fy rôl gofalu wedi ei gwneud hi’n anodd 
iawn i mi gael y wybodaeth ddiweddaraf am waith cwrs neu 
ganolbwyntio mewn gwersi.

Ond mae llawer i fod yn gadarnhaol yn ei gylch yn y flwyddyn i ddod. 
Rwy’n obeithiol mai dyma’r flwyddyn y gall gofalwyr ifanc gael gwell 
mynediad at gymorth a gwasanaethau iechyd meddwl. Dros y 
blynyddoedd rwyf wedi cynrychioli Ymddiriedolaeth y Gofalwyr, rydym 
wedi rhoi llawer o newidiadau cadarnhaol ar waith i bob un ohonom,  
a gwelaf yn parhau. Felly dewch â 2023 ymlaen oherwydd mae 
Ymddiriedolaeth y Gofalwyr yn barod!

Ollie Mallin
Aelod o Senedd Ieuenctid Cymru a gofalydd ifanc

Fyddwn i ddim yn dweud fod fy rôl ofalu yn effeithio ar fy 
mywyd; yr hyn fyddwn i’n ddweud yw mai dyna yw fy mywyd.”

”
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CANFYDDIADAU’R AROLWG

Dywedodd gofalwyr ifanc ac oedolion ifanc sy’n ofalwyr wrthym mai 
eu prif flaenoriaethau ar gyfer cymorth yw: 

1. CEFNOGAETH IECHYD MEDDWL.

2. CEFNOGAETH GYDA’U HARIAN.

3. MWY O GEFNOGAETH GYDA’U HADDYSG.

4. CEFNOGAETH I GAEL SEIBIANT O OFALU.

DWYSEDD GOFALU

56%
O OFALWYR IFANC AC OEDOLION IFANC SY'N 
OFALWYR YN DWEUD BOD YR AMSER Y MAENT YN EI 
DREULIO'N GOFALU WEDI CYNYDDU YN YSTOD Y 
FLWYDDYN DDIWETHAF

47%
BELLACH YN GOFALU AM FWY O BOBL NAG YR 
OEDDENT YN ARFER GWNEUD

COSTAU-BYW

56%
YN DWEUD FOD YR ARGYFWNG-COSTAU-BYW NAILL 
AI ‘BOB AMSER’ NEU ‘FEL ARFER’ YN EFFEITHIO 
ARNYN NHW A’U TEULU

32%
‘BOB AMSER’ NEU ‘FEL ARFER’ YN WYNEBU COSTAU 
YCHWANEGOL OHERWYDD EU BOD YN OFALYDD 
DI-DÂL
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IECHYD MEDDWL A LLES

44%
‘BOB AMSER’ NEU ‘FEL ARFER’ YN TEIMLO DAN 
STRAEN OHERWYDD EU BOD YN OFALYDD IFANC 
NEU’N OEDOLYN IFANC SY’N OFALYDD

40%
O OFALWYR IFANC AC OEDOLION IFANC SY’N 
OFALWYR YN DWEUD FOD GOFALU ‘BOB AMSER’ 
NEU ‘FEL ARFER’ YN EFFEITHIO AR FAINT O AMSER 
Y GALLANT EI DREULIO GYDA’U FFRINDIAU

CEFNOGAETH YN YR YSGOL, COLEG A PHRIFYSGOL

40%
NAILL AI ‘BYTH’ NEU ‘DDIM YN AML’ YN CAEL 
CYMORTH MEWN ADDYSG I HELPU I GYDBWYSO 
GOFAL A GWAITH YSGOL, COLEG NEU BRIFYSGOL

33%
YN TEIMLO NAD YW EU HYSGOL, COLEG NEU 
BRIFYSGOL YN DEALL EU HANGHENION NAILL AI 
‘O GWBL’ NEU’N ‘DDA IAWN’
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ARGYMHELLION I 
LYWODRAETH CYMRU

Mewn ymateb i ganfyddiadau’r arolwg, a hysbyswyd gan 
ein Cyngor Ieuenctid yng Nghymru, mae Ymddiriedolaeth 
y Gofalwyr yn galw ar Lywodraeth Cymru i:

1. Adnewyddu Cynllun Cyflawni Strategaeth ar 
gyfer Gofalwyr Di-dâl Llywodraeth Cymru 
gyda chamau gweithredu wedi’u diweddaru 
sydd wedi’i gydgynhyrchu â gofalwyr ifanc 
ac oedolion ifanc sy’n ofalwyr.

• Er bod y Cynllun Cyflawni presennol yn amlinellu camau 
gweithredu penodol sy’n ymwneud â gofalwyr ifanc ac oedolion 
ifanc sy’n ofalwyr o dan flaenoriaethau ar adnabod ac addysg, nid 
oes cyfeiriad uniongyrchol at sut y bydd blaenoriaethau ar gael 
cymorth neu gymryd seibiant yn cael eu cyflawni yng nghyd-
destun penodol plant ac oedolion ifanc, fydd ag anghenion 
gwahanol i ofalwyr sy’n oedolion.

• Bydd gweithio mewn partneriaeth â gofalwyr ifanc ac oedolion 
ifanc sy’n ofalwyr i ddatblygu camau cyflawni yn sicrhau bod y 
Cynllun Cyflawni yn addas i ddiwallu anghenion gofalwyr ifanc ac 
oedolion ifanc sy’n ofalwyr yng Nghymru.

2. Sicrhau bod gan bob awdurdod lleol yng 
Nghymru gynnig gofalwyr ifanc ac oedolion 
ifanc sy’n ofalwyr penodedig sy’n galluogi 
gofalwyr ifanc ac oedolion ifanc sy’n ofalwyr 
i wireddu eu hawliau statudol o dan Ddeddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 
(Cymru) 2014.

• Monitro’n genedlaethol yr Asesiadau Anghenion Gofalwyr statudol 
a gynhelir gyda gofalwyr ifanc ac oedolion ifanc sy’n ofalwyr yn 
ogystal â nifer y gofalwyr ifanc sy’n derbyn Cynllun Cymorth.

• Sicrhau bod cymorth ataliol, cyffredinol ar gael ym mhob ardal 
awdurdod lleol ac wedi’i deilwra i ddiwallu anghenion gofalwyr 
ifanc ac oedolion ifanc sy’n ofalwyr.
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3. Rhoi iechyd meddwl a lles gofalwyr ifanc ac 
oedolion ifanc sy’n ofalwyr ar flaen y gad o 
ran cynllunio’n lleol ac yn genedlaethol drwy 
sicrhau atgyfeiriadau amserol i 
wasanaethau llesiant, megis Gwasanaethau 
Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed (CAMHS), 
gan bob gwasanaeth statudol yn gynnwys 
ysgolion a’r GIG.

• Wrth ddatblygu’r strategaeth olynol i Law yn Llaw at Iechyd 
Meddwl, dylid amlinellu’n glir y llwybr atgyfeirio rhwng ysgolion, 
iechyd a gwasanaethau statudol eraill sydd mewn cysylltiad â 
phlant a phobl ifanc.

• Yn unol â ‘Meddyliau Iau o Bwys’ Senedd Ieuenctid Cymru, dylai 
mannau dysgu gael adnoddau i ddarparu cymorth iechyd meddwl 
i bob plentyn a pherson ifanc a chreu mannau mwy diogel i bobl 
ifanc siarad â’i gilydd a gweithwyr proffesiynol.

• Yn unol â ‘Cysylltu’r dotiau’ Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol 
y Senedd, dylai strategaeth iechyd meddwl newydd Llywodraeth 
Cymru ystyried gofalwyr ifanc ac oedolion ifanc sy’n ofalwyr fel un 
o’r grwpiau demograffig yr effeithir arnynt gan yr anghydraddoldebau 
cynyddol sy’n arwain at iechyd meddwl gwaeth.

https://seneddieuenctid.senedd.cymru/pwyllgorau/ein-hiechyd-meddwl-a-n-lles-sic2/adroddiad-iechyd-meddwl-meddyliau-iau-o-bwys/
https://senedd.cymru/media/wucnttm0/cr-ld15568-w.pdf
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4. Sicrhau bod pob ysgol, coleg a phrifysgol yn 
penodi Arweinydd Gofalwyr Ifanc gyda 
chyfrifoldeb strategol a throsolwg dros nodi 
a gweithredu cymorth priodol ar gyfer 
gofalwyr ifanc a myfyrwyr sy’n ofalwyr.

• Mae gofalwyr ifanc yn dweud wrthym eu bod angen athro penodol 
sydd ar gael iddynt siarad ag ef am eu gofal a sut mae’n effeithio 
arnynt.

• Dylai’r Arweinydd Gofalwyr Ifanc fod yn gyfrifol am sicrhau bod pob 
athro a darlithydd yn ymwybodol o ofalwyr ifanc trwy hyfforddiant 
a chefnogaeth. Mae gofalwyr ifanc yn dweud wrthym y byddai 
mwy o ymwybyddiaeth o ofalwyr ifanc a chynllun Cerdyn 
Adnabod Gofalwyr Ifanc (YCID) yn galluogi’r cerdyn adnabod gael 
mwy o effaith a mwy o ddefnydd.
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5. Cyflwyno hawl ag adnoddau llawn i 
seibiannau byr ar gyfer gofalwyr di-dâl, gan 
ehangu ar y sylfeini a osodwyd gan y Gronfa 
Seibiannau Byr newydd, gyda chyllid penodol 
i sicrhau bod gan ofalwyr ifanc ac oedolion 
ifanc sy’n ofalwyr dewis seibiannau sy’n 
briodol i’w hoedran. 

• Mae gan y Cynllun Seibiannau Byr newydd yng Nghymru y 
potensial i fod yn wirioneddol drawsnewidiol os gall gyrraedd pob 
gofalydd di-dâl, gan gynnwys gofalwyr ifanc ac oedolion ifanc 
sy’n ofalwyr, gyda chymorth ataliol, hyblyg sy’n eu cynnal yn eu 
perthynas ofalu.

• Mae cyflwyno ‘hawl’ i seibiant yn gynsail a amlinellir ym Mil 
Gwasanaeth Gofal Cenedlaethol Llywodraeth yr Alban. Byddai 
adeiladu ar y cynsail hwn, yn unol â gweledigaeth Deddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, yn helpu  
i wreiddio gweledigaeth y Cynllun Seibiannau Byr fel gwasanaeth 
cyffredinol gyda llesiant, atal ac ymyrraeth gynnar yn ganolog 
iddo. Gallai hyn fod yn enghraifft o’r trawsnewid sydd ei angen 
tuag at gynaliadwyedd yn y dyfodol o fewn ein system iechyd  
a gofal.
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6. Datblygu rhaglenni cyflogadwyedd penodol 
a llwybrau prentisiaeth i gefnogi oedolion 
ifanc sy’n gofalu fel rhan o’r Warant Pobl 
Ifanc, a gynlluniwyd mewn partneriaeth â 
sefydliadau gofalwyr lleol arbenigol.

• Rhaid i’r Warant i Bobl Ifanc gynnig y gefnogaeth a’r hyblygrwydd 
sydd eu hangen ar oedolion ifanc sy’n ofalwyr i gymryd y camau 
cyntaf yn eu gyrfaoedd.

• Lle bo’n briodol, dylai cynlluniau o dan y Warant i Bobl Ifanc 
gyfeirio at ofalwyr ifanc fel grŵp a fyddai’n elwa o gymorth 
ychwanegol i oresgyn rhwystrau i fynediad.

7. Gwella mynediad at gymorth ariannol i 
ofalwyr ifanc ac oedolion ifanc sy’n gofalu, 
gan gynnwys y rhai mewn addysg.

• Cyflwyno sylwadau i Lywodraeth y DU ynghylch diwygio’r Lwfans 
Gofalwr, drwy gynyddu’r gyfradd ac ehangu mynediad i ofalwyr 
di-dâl mewn addysg amser llawn.

• Gweithredu ar alwadau i gynyddu cyfradd y Lwfans Cynhaliaeth 
Addysg (EMA), gyda hyblygrwydd i gyfrif am yr absenoldebau y 
gallai fod eu hangen ar lawer o ofalwyr ifanc oherwydd eu 

cyfrifoldebau gofalu.
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PWY YW GOFALWYR IFANC AC 
OEDOLION IFANC SY’N GOFALU? 

Gofalydd ifanc yw rhywun 18 oed neu iau sy’n gofalu  
am ffrind neu aelod o’r teulu na all, oherwydd salwch, 
anabledd, problemau iechyd meddwl neu ddibyniaeth, 
ymdopi heb eu cefnogaeth. Mae gofalwyr ifanc hŷn,  
16-25 oed, hefyd yn cael eu galw’n oedolion ifanc sy’n 
ofalwyr ac efallai bod ganddyn nhw anghenion cymorth 
gwahanol i ofalwyr iau.

Mae gofalwyr ifanc ac oedolion ifanc sy’n ofalwyr yn ymgymryd ag 
ystod o dasgau i gefnogi aelodau o’r teulu neu ffrindiau. Gallai hyn 
gynnwys siopa, coginio, glanhau, rheoli meddyginiaethau neu arian, 
darparu gofal personol, helpu pobl i fynd allan o’r tŷ, cadw llygad ar 
rywun neu ddarparu cymorth emosiynol. 

GOFALWYR IFANC AC 
OEDOLION IFANC SY’N  
GOFALU YNG NGHYMRU 

Nododd Cyfrifiad 2021 22,550 o ofalwyr ifanc a oedolion ifanc sy’n 
ofalwyr o dan 25 oed yng Nghymru. Er bod nifer y gofalwyr ifanc a’r 
oedolion ifanc sy’n ofalwyr yng Nghymru wedi gostwng ers Cyfrifiad 
2011, mae dwyster y gofal a ddarperir gan blant a phobl ifanc wedi 
cynyddu, gyda 31% o ofalwyr ifanc a 49% o oedolion ifanc sy’n ofalwyr 
yn darparu mwy nag 20 awr o ofal yr wythnos.

Yn dilyn y duedd a welwyd mewn blynyddoedd blaenorol, mae Cymru 
yn parhau i fod â chyfran uwch o’r boblogaeth sy’n nodi eu bod yn 
ofalwyr ifanc neu’n oedolion ifanc sy’n ofalwyr nag yn Lloegr. Unwaith 
eto, fel mewn blynyddoedd blaenorol, mae gofalwyr ifanc ac oedolion 
ifanc sy’n ofalwyr yn fwy tebygol o fyw mewn ardaloedd mwy 
difreintiedig na’u cymheiriaid nad ydynt yn gofalu ac mae gofalwyr 
ifanc ac oedolion ifanc sy’n ofalwyr yng Nghymru yn profi lefelau uwch 
o amddifadedd na’u cyfoedion yn Lloegr. 
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AM YMDDIRIEDOLAETH 
GOFALWYR

Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr yn gweithio i drawsnewid bywydau 
gofalwyr di-dâl. Mae’n partneru â’i rwydwaith o sefydliadau gofalwyr 
lleol ledled y DU i ddarparu cyllid a chymorth, darparu rhaglenni 
arloesol sy’n seiliedig ar dystiolaeth, codi ymwybyddiaeth a dylanwadu 
ar bolisi. Gweledigaeth Ymddiriedolaeth Gofalwyr yw bod gofalwyr 
di-dâl yn cael eu clywed a’u gwerthfawrogi, gyda mynediad at 
gefnogaeth, cyngor ac adnoddau i’w galluogi i fyw bywydau bodlon.

Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr yn cynnal y Gynghrair Gofalwyr Ifanc, 
rhwydwaith o dros 150 o sefydliadau a 250 o unigolion sy’n ymroddedig 
i wella’r broses o adnabod a chefnogi gofalwyr ifanc ac oedolion ifanc 
sy’n ofalwyr.  

Yng Nghymru, ein Partneriaid Rhwydwaith sy’n darparu cymorth i 
ofalwyr ifanc ac oedolion ifanc sy’n ofalwyr yw:

• Canolfan Gofalwyr Pen-y-bont ar Ogwr

• Ymddiriedolaeth Gofalwyr Croesffyrdd Gogledd Cymru

• Ymddiriedolaeth Gofalwyr Croesffyrdd Gorllewin Cymru

• Credu

• NEWCIS

• Canolfan Gofalwyr Abertawe

• The Honeypot

• WCD – gofalwyr ifanc yn Wrecsam, Conwy a Sir Ddinbych



Ymddiriedolaeth Gofalwyr  
Cathedral Road,  
Cardiff CF11 9HA

E: info@carers.org
T: 0300 772 9600
www.carers.org

www.facebook.com/CarersTrust
www.twitter.com/CarersTrustWal
www.youtube.com/user/CarersTrust
www.linkedin.com/company/carers-trust
www.instagram.com/carers.trust
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