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Dangosodd cyfrifiad 2011 fod Cymru yn wlad 
unigryw o ofalgar, gan fod gennym fwy o 
ofalwyr hŷn, gofalwyr ifanc a phobl yn gofalu 
am fwy na 50 awr yr wythnos nac unrhyw 
genedl arall yng ngwledydd Prydain.

Dangosodd ymchwil a gynhaliwyd yn ystod 
y pandemig gynnydd arwyddocaol yn nifer y 
bobl o bob oed sy’n darparu gofal di-dâl yng 
Nghymru. Mae’r sawl sy’n darparu gofal wedi 
gweld cynnydd yn nifer yr oriau maen nhw’n eu 
treulio’n gofalu, a chafwyd cynnydd amlwg yn 
nifer y gofalwyr sy’n gofalu am nifer o bobl. 
Maen ddiau fod y pandemig wedi gwaethygu’r
 pwysau sy’n wynebu gofalwyr, gan iddo 
leihau cyfleoedd i gael seibiant a’i gwneud yn 
anoddach cydbwyso gofalu gyda gwaith neu 
addysg. Bu’r effaith ar ofalwyr yn ddifrifol, ac 
mae llawer yn dweud fod eu hiechyd meddwl 
a’u llesiant wedi dirywio, yn ogystal â’u sicrwydd 
ariannol byr a hir dymor.

Darparodd Cronfa Argyfwng i Ofalwyr yr 
Ymddiriedolaeth Gofalwyr grantiau bychain 
yn ystod cyfnod cynnar y pandemig. Cafwyd 
ceisiadau am lawer mwy o arian nac oedd yn y 
gronfa er bod rhai awdurdodau lleol a byrddau 
iechyd lleol wedi darparu arian cyfatebol.

Er mwyn helpu cyflawni galw cynyddol, 
roedd Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru a’n  
Partneriaid Rhwydwaith yn falch o weithio gyda 

Llywodraeth Cymru i ddatblygu a darparu’r 
Gronfa Cefnogi Gofalwyr ar draws Cymru, gan 
sicrhau bod y bobl oedd fwyaf mewn angen yn 
gallu cael cymorth hanfodol yn gyflym.

Lansiwyd y Gronfa Cefnogi Gofalwyr £1m ar 
ddiwedd Hydref 2020 a daeth £0.25m 
ychwanegol ar gael ar ddiwedd Ionawr 2021 i 
gydnabod y galw sylweddol a brofwyd trwy’r 
cyfnod darparu cyntaf. Cafodd y gronfa ei 
hysbysebu a’i hyrwyddo’n agored i ystod eang o 
gynulleidfaoedd yn genedlaethol a lleol.

Dangosodd adborth gan ofalwyr di-dâl a’r 
gwasanaethau sy’n darparu’r Gronfa Gefnogi 
ei bod wedi helpu mynd i’r afael â llawer iawn o 
angen heb ei ddiwallu ac y cafodd effaith 
uniongyrchol a chadarnhaol ar ofalwyr di-dâl. 

   “Diolch yn fawr iawn ichi!  Gallaf roi’r 
  gwres ymlaen fwy wedyn fel na fydd y 
  plant yn mynd yn oer.  Fe fydd yn 
  gwneud gwahaniaeth enfawr imi a’r 
  plant. Mae wedi bod mor oer.” 

  “Rwyf mor ddiolchgar gallu llenwi fy 
  nghypyrddau a’r rhewgell a pheidio 
  gorfod poeni am ddod o hyd i’r arian i 
  dalu’n ôl... mae’n ychydig bach o 
  heulwen ynghanol storm a hanner...   
  diolch o galon!”

  “Diolch ichi am drefnu’r grant caledi imi 
  a’r teulu. Mae’r daleb fwyd £150 wedi’n 
  helpu ni fwy nac y byddwch fyth yn 
	 	 gwybod,	fi’n	enwedig,	gan	mod	i’n	poeni	
  cymaint am arian a thalu fy miliau. 
  Trwy gael y daleb i dalu am fwyd, mae 
  hynny wedi rhyddhau rhywfaint o arian, 
  sydd wedi fy helpu i dalu rhywfaint mwy 
  ar fy miliau gwresogi. Diolch yn fawr.”
 

RHAGARWEINIAD
Cyn y pandemig roedd tystiolaeth gref fod gofalwyr di-dâl yn fwy 
tebygol na phobl nad ydynt yn darparu gofal i brofi caledi ariannol neu i 
fyw mewn tlodi. Mae data’r School Health Research Network yn dangos 
fod hyn yn wir hefyd am ofalwyr ifanc, oherwydd mae cyfartaledd o 16% 
o ddysgwyr yn darparu gofal ond mae hyn yn codi i 21% mewn teuluoedd 
incwm isel.

LANSIWYD Y GRONFA 
CEFNOGI GOFALWYR £1M 
AR DDIWEDD HYDREF 
2020 A DAETH £0.25M 
YCHWANEGOL AR GAEL AR 
DDIWEDD IONAWR 2021



  “Roeddwn mor ddiolchgar am y grant 
  a gefais, cymerodd gymaint o bwysau 
  oddi arna i’r mis hwnnw o ran sut 
  roeddwn yn mynd i allu cadw fy mhlant 
  yn gynnes. Fe ges i daleb siopa a 
  rhoddais yr arian a arbedais trwy 
  beidio gorfod siopa yn syth i mewn i’r 
  mesurydd nwy. Diolch yn fawr iawn 
  ichi.”    

Roedd y cynllun wedi diwallu anghenion 
brys trwy brynu bwyd, gwres 
a dillad, ond roedd hefyd wedi 
helpu cysylltu gofalwyr nad 
oeddent cyn hynny’n cael unrhyw 
gefnogaeth â gwasanaethau 
cefnogi ehangach.

  “Diolch yn fawr iawn ichi am fy 
  ngliniadur. Bydd yn ei gwneud yn 
  llawer haws imi wneud fy ngwaith 
  cartref a fydda i ddim yn mynd i deimlo 
  dan straen nad wyf wedi gwneud beth 
  ofynnodd yr athrawon. Rwyf yn 
  gyffrous hefyd i allu ei ddefnyddio i 
  ymuno â’r pethau gofalwyr ifanc.”

  “Roeddwn eisiau dweud gair neu ddau 
  am y grant bychan ges i ym mis Ionawr. 
  Roedd y grant yn golygu mod i wedi 
  gallu prynu rhywfaint o ddillad twym 
  da i’m plentyn 2 oed, roeddwn wedi 
  gallu talu am rywfaint o ofal plant. Fel 
  tad sengl, rydw i wedi bod ar ben fy 
  hun, yn newynog ac wedi cael fy 
  anghofio, rhoddodd y grant rywfaint o 
  seibiant imi”    

Dangosodd y Gronfa Gefnogi yn bendant iawn 
fod llawer o ofalwyr di-dâl yn byw o ddydd i 
ddydd, ac mae angen gwneud mwy o waith i 

ddeall yn llawn i ba raddau y deilliodd hynny o’r 
pandemig neu y cafodd ei waethygu ganddo. 
Mae’r galw llethol am y Gronfa Gefnogi  a’r 
anghenion sylfaenol iawn y cafodd ei 
ddefnyddio i’w diwallu, yn cynnig mwy o 
dystiolaeth y dylai mynd i’r afael ag effaith 
ariannol gofalu barhau i fod yn flaenoriaeth i 
Lywodraeth Cymru. Wrth i gynlluniau ar gyfer 
ail-adeiladu wedi’r pandemig gael eu datblygu 
bydd yn bwysig deall sut ellir sicrhau bod gan 
ofalwyr di-dâl well cysylltiadau â 
gwasanaethau, eu bod yn cael eu cefnogi i 
sicrhau’r incwm mwyaf posib, a’u bod yn cael yr 
arfau a’r gefnogaeth maen nhw eu hangen i fod 
mor emosiynol ac ariannol wydn ag y gallant.

Mae’n sicr y bydd y dystiolaeth a gasglwyd o 
ddarparu’r Gronfa Cefnogi Gofalwyr yn helpu 
cyfrannu at gynlluniau hirdymor i sicrhau bod 
gofalwyr di-dâl yn cael eu cefnogi i fod yn 
ddiogel yn ariannol a bod ganddynt gysylltiadau 
da â gwasanaethau gofalwyr.

Mae’r adroddiad hwn yn amlinellu:

• Cyrhaeddiad y Gronfa Cefnogi Gofalwyr

• Y ffactorau a wnaeth y dull darparu yn 
 effeithiol i ofalwyr

• Data demograffig ar yr unigolion a 
 gefnogwyd a’r sawl y maent yn gofalu 
 amdanynt

• Gwybodaeth am beth ddefnyddiwyd y 
 grantiau uniongyrchol ar eu cyfer fwyaf

• Astudiaethau enghreifftiol sy’n crynhoi’r 
 effaith a gafodd yr arian

• Meysydd dysgu allweddol

• Y camau nesaf ac argymhellion



CYRHAEDDIAD Y GRONFA CEFNOGI 
GOFALWYR LEDLED CYMRU
Trwy ddarparu grantiau a gwasanaethau cyrhaeddodd y Gronfa Cefnogi 
Gofalwyr 6444 o ofalwyr. Dyrannwyd arian ar gyfer grantiau a gwasanaethau 
uniongyrchol i bob ardal awdurdod lleol yn ôl nifer y gofalwyr a gafodd eu 
hadnabod trwy gyfrifiad 2011. Ar lefel leol, rhannwyd yr arian hwn rhwng 
grantiau uniongyrchol a darparu gwasanaethau yn seiliedig ar anghenion lleol. 

Ymddiriedolaeth Gofalwyr 
Gogledd Cymru  
Gwariant:  

119,762.50
Gofalwyr a gefnogwyd:  

427
Canolfan Gofalwyr 
Pen-y-bont ar Ogwr
Gwariant:  

35,625
Gofalwyr a gefnogwyd:  

205
Ymddiriedolaeth Gofalwyr 
Gorllewin Cymru
Gwariant:  

141,625
Gofalwyr a gefnogwyd:  

757
Canolfan Gofalwyr 
Abertawe
Gwariant:  

182,700
Gofalwyr a gefnogwyd:  

907

NEWCIS
Gwariant:  

66,541.33
Gofalwyr a gefnogwyd:  

764
Ymddiriedolaeth Gofalwyr De 
Ddwyrain Cymru
Gwariant:  

601,220
Gofalwyr a gefnogwyd:  

2006
Allestyn Gofalwyr
Gwariant:  

55,720.83
Gofalwyr a gefnogwyd:  

235
Credu
Gwariant:  

219,116
Gofalwyr a gefnogwyd:  

1143



SUT CYRHAEDDWYD 
Y BOBL HYN
Gweithiodd yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr gyda’n Partneriaid Rhwydwaith i 
gyrraedd pobl ymhob un o’r 22 awdurdod lleol yng Nghymru a buom yn 
chwilio am gyfleoedd i weithio gyda mudiadau gofalwyr lleol eraill lle’n briodol.

Gweithiodd yr holl Bartneriaid Rhwydwaith yn 
frwd gyda’u cymunedau i hysbysebu’r Gronfa 
Gefnogi gyda’r bwriad o gysylltu â gofalwyr 
di-dâl nad oedd ganddynt gysylltiadau â 
gwasanaethau cefnogi yn barod.

Trwy weithio fel hyn nid oedd 42% o’r gofalwyr a 
gefnogwyd gan y gronfa yn hysbys i’r 
gwasanaethau cyn hynny. 
Dywedodd Ymddiriedolaeth 
Gofalwyr Gogledd Cymru 
nad oedd gan 90% o’r sawl 
a gafodd grant unrhyw 
gysylltiad â gwasanaethau cyn 
gwneud cais am y grant. Roedd 
hynny’n wir hefyd am 69% o’r sawl 
a fanteisiodd ar y Gronfa Cefnogi trwy 
Ymddiriedolaeth Gofalwyr De Ddwyrain Cymru.  

Gwyddom nad yw llawer o ofalwyr di-dâl yn 
ystyried eu hunain yn ofalwyr ac nad ydynt 
ond yn troi at wasanaethau pan mae 
argyfwng. 

Mae’r Gronfa Gefnogi hon yn 
dystiolaeth bellach nad yw 
llawer o ofalwyr a chanddynt 
anghenion o bwys yn 
manteisio ar unrhyw fath o 
gefnogaeth ataliol. Mae’r gronfa 
wedi dangos yn glir iawn ei photensial i allu 
dod o hyd i ofalwyr, darparu grantiau mawr 
eu hangen ar eu cyfer yn gyflym a’u cysylltu â 
gwasanaethau amrywiol er mwyn cynnig 
cefnogaeth ehangach i feithrin gwytnwch ar 
gyfer y dyfodol.

GWYDDOM NAD YW 
LLAWER O OFALWYR 
DI-DÂL YN YSTYRIED EU 
HUNAIN YN OFALWYR AC 
NAD YDYNT OND YN TROI 
AT WASANAETHAU PAN 
MAE ARGYFWNG. 



PAM WEITHIODD 
Y DULL HWN
Rhoddodd gofalwyr di-dâl a staff yn ein Partneriaid Rhwydwaith nifer o 
resymau pam fod y ffordd a ddefnyddiwyd i ddarparu’r Gronfa Cefnogi 
Gofalwyr yn llwyddiannus, gan gynnwys:

• Roedd y dull darparu’n 
 golygu y gofynnwyd i 
 ofalwyr gysylltu a gweithio 
 gyda gwasanaethau gofalwyr 
 lleol dibynadwy. Dywedodd nifer o ofalwyr eu  
 bod yn teimlo’n fwy cyfforddus yn datgelu 
 pwysau ariannol mewn cyd-destun o’r fath.

• Hefyd, roedd cyfeirio’r arian trwy fudiadau 
 trydydd sector sy’n arbenigo ar gefnogi 
 gofalwyr yn cynnig mantais ychwanegol
  o gysylltu gofalwyr di-dâl â gwasanaethau 
 ataliol eraill na fyddent o reidrwydd yn 
 gwybod amdanynt, gan gynnwys cynlluniau 
 uchafu budd-daliadau ac incwm.

• Roedd y broses gwneud cais a chwmpas y 
 grant yn syml. Mae amser yn aml yn brin i 
 ofalwyr, a dywedant eu bod yn teimlo’n rhy 
 flinedig i weithio’u ffordd trwy systemau sy’n 
 ymddangos yn gymhleth iawn. Roedd 
 Partneriaid Rhwydwaith yn gallu cefnogi 
 gofalwyr di-dâl i wneud cais os nad oeddent 
 yn teimlo’n hyderus i wneud hynny’n 
 annibynnol.

  • Hefyd, cafodd staff
   Partneriaid Rhwydwaith 
   eu hyfforddi i allu cynnal 
   sgyrsiau ‘beth sy’n 
   bwysig’ gyda gofalwyr i 
gael gwybod sut allai grant fod fwyaf defnyddiol 
iddyn nhw, gan gefnogi dulliau rhoi’r person yn 
gyntaf o ddiwallu anghenion gofalwyr.

  “Yn y ddwy alwad ffôn rhoesoch fwy 
  o gefnogaeth a chyngor imi nac yn y 
  ddwy flynedd y bues i gyda’r GIG. Fe 
  wnaethoch chi wrando, mae ots 
  gennych a dydych chi ddim yn fy 
  marnu.”

  

  “Rydw i’n sicr yn teimlo mod i wedi elwa 
  o’r gwasanaeth. Mae wedi newid fy 
  mywyd ac rydw i wedi argymell y 
  gwasanaeth i fy ffrindiau sy’n gofalu 
  am bobl. Imi, mae wedi bod yn brofiad 
  cadarnhaol. Rwyf yn wynebu nifer o 
  faterion a heriau cymhleth. Mae wedi 
  fy helpu i ddeall fy sefyllfa yn well ac i 
  deimlo’n llai wedi fy llethu, sydd mae’n 
  siŵr yn deimlad cyffredin ymhlith 
  gofalwyr.“

  “Roeddwn eisiau danfon nodyn bach 
  i ddweud diolch yn fawr am fy helpu i 
  gael Grant gan y Gronfa Cefnogi 
  Gofalwyr, fe wnaethoch hi’n broses 
  mor rhwydd ac roedd hynny’n help 
  mawr imi. Gan fy mod yn ofalydd amser 
  llawn i fy mam sy’n 80 ac i fy merch 
  sy’n awtistig roedd mor braf cael 
  rhywun i roi help llaw imi gyda 
  rhywbeth heb iddo greu mwy o straen 
  yn fy niwrnod sy’n ddigon anodd fel y 
  mae. Fe aethoch â fi drwy beth roedd 
  angen imi’i wneud gam wrth gam ac fe 
  wnaeth bethau’n glir a rhwydd iawn. 
  Alla i ddim dweud faint helpodd e ni, ac 
  wrth i gost yr olew godi a’r tywydd 
  yn oeri’n sydyn iawn, roedd mor braf 
  gallu dweud wrth mam i roi’r gwres 
  ymlaen heb boeni pa mor gyflym y 
  byddai’n rhedeg allan a gorfod dod o 
  hyd i’r arian i’w gadw i fynd eto. Roedd 
  yn golygu fod gen i un peth yn llai i 
  boeni amdano, sy’n anrheg Nadolig 
  ynddo’i hun.”



PWY GAFODD EU CEFNOGI TRWY 
GRANTIAU UNIONGYRCHOL
Cyrhaeddodd Grantiau Cefnogi Gofalwyr yn Uniongyrchol 3497 o ofalwyr.
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Roedd grantiau a ddarparwyd trwy’r Gronfa 
Cefnogi Gofalwyr ar gael i ofalwyr o bob oed, 
gan gynnwys gofalwyr ifanc. Roedd 
cymhwysedd yn seiliedig ar asesiadau a 
ddarparwyd yn lleol a gefnogwyd gan arf 
sgrinio cenedlaethol i sicrhau y gallai pawb 
oedd yn cael arian ddangos eu bod yn ofalydd 
di-dâl yn unol â diffiniad Deddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a’u bod 
angen help ariannol yn syth.

Er na chytunodd pob gofalydd y gellid rhannu 
eu data personol, gwnaeth y mwyafrif, ac mae’r 
canrannau isod yn seiliedig ar eu hymatebion.
Mae’r ffigyrau hyn yn ymwneud â grantiau 
uniongyrchol yn unig, a chaiff gwasanaethau 
uniongyrchol sylw yn ddiweddarach yn yr 
adroddiad hwn.

Cyrhaeddwyd ystod eang o ofalwyr, ac mae 
manylion oed y sawl a rannodd y wybodaeth 
hon i’w gweld ar ffurf canrannau:

Cyrhaeddodd y Gronfa Cefnogi Gofalwyr nifer 
anghymesur yn fwy o fenywod nac o wrywod 
neu bobl anneuaidd, ac roedd 78.06 % o’r 
derbynwyr yn adnabod eu hunain yn fenywod.

Dywedodd ychydig yn llai na 5% (4.84%) o 
dderbynwyr eu bod o gefndir lleiafrif ethnig. 
Fodd bynnag, ni ddatgelodd nifer arwyddocaol
 eu hethnigrwydd. Mae ein dadansoddiad ac 
adborth gan ein Partneriaid Rhwydwaith yn 
awgrymu fod y ffigwr hwn yn debygol o fod yn 
danamcangyfrif.

Dylid nodi mai gofalwyr am bobl awtistig a 
phobl a chanddynt gyflyrau hirdymor oedd 
fwyaf tebygol o wneud cais am grantiau o dan 
y Gronfa Cefnogi Gofalwyr. Rydym wedi cael 
gwared ag amodau pan oeddent yn berthnasol 
i lai na 2% o dderbynwyr. Fodd bynnag, roedd 
y sawl oedd yn gofalu am bobl a chanddynt 
gaethinebau a chyflyrau oedd yn cyfyngu eu 
bywyd wedi cael cymorth drwy’r gronfa hefyd.

Gofalwyr 26-59 oed  60.99%
Gofalwyr 60 oed a hŷn 22.94%
Gofalwyr dan 18 oed 8.36%
Gofalwyr 18 -25 oed 7.71%

Cyflwr Hirdymor   30.32%
Awtistiaeth   28.90%
Anabledd Dysgu   11.17%
Iechyd Meddwl   10.45%
Anabledd corfforol   6.78%
Dementia   4.20%
Cancr    2.83%
ADHD     2.83%
Nam ar y synhwyrau  2.50%



SUT WARIWYD 
YR ARIAN
Dyrannwyd yr arian yn ôl anghenion unigol yn unol â’r paramedrau a 
gytunwyd ar gyfer y cynllun grant. Roedd rhai themâu cyffredin o ran yr hyn 
yr oedd gofalwyr yn gofyn am arian ar eu cyfer fel y gwelir yn y siart isod.

Bwyd      35.13%
Nwyddau cartref 

(yn cynnwys celfi a charpedi)   24.82% 
Digidol (yn cynnwys ffonau 

symudol a data)     13.06%
Nwyddau gwyn    11.00%
Gliniaduron, crom lyfrau neu dabledi  7.69%
Gwelyau, dillad gwely neu fatres   3.92%
Adloniant (yn cynnwys blychau llesiant 

a thanysgrifiadau)      2.59%
Biliau Cartref     1.78%

Pan oedd y defnydd yn llai nac 1% o gyfanswm 
y gwariant ni chafodd ei gynnwys yn y siart 
uchod. Fodd bynnag, mae’n werth nodi fod 
gofalwyr di-dâl wedi gofyn am arian i brynu 
nwyddau iechyd, dillad, padiau anymataliaeth, 
triniaeth ddeintyddol, offer diogelwch, cynghori 
a seibiannau trwy’r gronfa.

Mae’n werth nodi, er gwaethaf addewidion y 
gallai gofalwyr ifanc oed ysgol gael gafael ar 
liniaduron ar gyfer dysgu gartref trwy eu 
hawdurdod lleol, fod hon yn eitem yr oedd 
gofalwyr ifanc yn gofyn amdani’n aml.

Er bod y nifer yn gymharol fychan, roedd yn 
annisgwyl fod gofalwyr wedi gofyn am welyau 
neu fatresi oherwydd bod y rhai oedd 
ganddynt yn anaddas neu weithiau 
ddim yn bod o gwbl.

Roedd gan y gwasanaethau a ddarparwyd trwy’r 
Gronfa Cefnogi Gofalwyr gyrhaeddiad eang 
ledled Cymru, ac fe gefnogwyd 2947 o ofalwyr 
trwy ystod o weithgareddau gan gynnwys:

• Blychau bwyd
• Blychau llesiant
• Benthyg offer TG
• Hyfforddiant TG a chynhwysiant digidol
• Pecynnau gwres y gaeaf
• Pecynnau chwarae synwyriadol
• Cymorth i gynyddu incwm trwy wasanaethau 
 budd-daliadau lles
• Gwasanaethau cynghori
• Gwasanaethau seibiant unnos

CEFNOGAETH TRWY 
WASANAETHAU 
UNIONGYRCHOL



Mae caledi mwyaf Ms Williams yn ariannol; mae 
ar incwm isel sef budd-daliadau lles.  Ynghyd â’r 
grant, cefnogodd Canolfan Gofalwyr Abertawe 
hi i hawlio Lwfans Byw i’r Anabl ar gyfer ei mab 
nad oedd yn sylweddoli y gallai ei hawlio, o 
gofio ei oed. Cafodd ei chysylltu â banc bwyd er 
mwyn ei chynnal nes iddi dderbyn ei 
budd-daliadau.

Roedd Ms Williams yn methu ymdopi ag 
ymddygiad dinistriol ei mab 10 oed. Pan mae’n 
cael ‘chwalfa’ mae’n achosi cryn ddifrod i’r 
cartref: cicio tyllau mewn waliau a dinistrio ffôn 
symudol na all fforddio prynu un arall yn ei le. 
Mae hi hefyd yn dioddef gorbryder ac iselder 
sy’n cael eu symbylu gan nifer o ffactorau yn 
ymwneud â gofalu am ei mab a’r pandemig. 
Mae Ms Williams yn ymwybodol iawn fod angen 
iddi roi sylw i’w llesiant er mwyn ail-adeiladu ei 
chryfder emosiynol. Gofynnodd am help gyda 
phrynu bwyd a dywedodd y byddai wrth ei bodd 
yn cael beic.

Defnyddiwyd y Gronfa Cefnogi Gofalwyr i 
ddarparu taleb am fwyd ac i brynu beic. 
Gwnaeth y grant hwn wahaniaeth mawr i Ms 
Williams: “Fe hoffen ichi ddeall pa mor 
ddiolchgar roeddwn yn teimlo pan gefais y 
grant hwn. Pan mae gennych blentyn ag 
anghenion arbennig mae popeth yn costio 
arian.

Anghofiwch y ffaith ei bod yn amhosib gweithio 
pan mae gennych chi blentyn yn rhedeg allan 
o’r ysgol neu fod ei ymddygiad mor eithafol 

nes eich bod yn cael galwadau i ddod i’w nôl 
yn ddiddiwedd. Yna mae’n dod adref, ac mae 
ei orbryder yn gwneud pawb yn ansicr, mae’r 
chwalfeydd yn golygu fod pethau’n cael eu 
torri. Mae ei aflonyddu yn torri cadeiriau, mae ei 
flerwch yn crafu waliau neu’n tynnu pethau fel 
llenni’r gawod i lawr neu sgrin iPad. Mae angen 
symbyliadau arno drwy’r amser, sy’n golygu 
ei fod yn tynnu’r ewyn allan o seddi cadeiriau 
neu’n rhwygo’r gwadnau oddi ar ei esgidiau.
Canlyniad hyn i gyd yw ein bod byth a beunydd 
yn gofyn am help gan fanciau bwyd.

  “Gymaint ag yr ydych yn eu 
  gwerthfawrogi, mae’n chwalu eich 
  balchder a’ch urddas. Lawer gwaith 
  rwyf wedi bod yn fy nagrau oherwydd y 
  sefyllfa ariannol rwyf ynddi. Roedd 
  derbyn grant o £50 ar gyfer bwyd yn 
  anhygoel. Gallwn ddewis mwy o 
  fwydydd na’r hanfodion yn unig. 
  Gallai’r plant ddewis eu hoff bethau. 
  Cawsom HWYL yn siopa am fwyd, yn 
  hytrach na’r euogrwydd o ddweud “fe 
  gei di hwnna tro nesaf”.

  “Yna waw!!! Roedden ni’n ddigon ffodus 
  i gael grant o £150 yn Argos!!!! Mae’n 
  swnio’n wirion i ddweud y bu’n 
  freuddwyd ers pedair blynedd i fynd 
  am daith feicio gyda’r plant. Ond o’ch 
  herwydd chi, daeth y freuddwyd yn wir. 
  Prynais yr un roeddwn wastad wedi 
  bod ei eisiau gyda basged ar y blaen.”

ASTUDIAETHAU ENGHREIFFTIOL 
EFFAITH Y GRONFA CEFNOGI 
GOFALWYR

Astudiaeth enghreifftiol 1  
Daeth Ms Williams yn ôl i Abertawe i fyw gyda’i dau blentyn dair blynedd 
yn ôl. Roedd yn ddigartref, ond yn y pendraw aeth i fyw yn y cartref mae 
ynddo ar hyn o bryd. Mae byw ar incwm isel gyda chyfrifoldebau gofalu 
am ei mab, heb unrhyw gefnogaeth deuluol, wedi cyfrannu at ei chaledi 
ac at deimladau o unigrwydd a gorbryder.  



Mae hi’n gofalu am ei merch sydd ag OCD 
difrifol, anableddau dysgu ac awtistiaeth yn 
ogystal â phlant eraill oedd oll yn cael eu 
haddysgu gartref. 
Holodd y gofalydd am y grant gan fod ei 
pheiriant golchi wedi torri ac roedd yn gorfod 
mopio’r gegin bob tro roedd yn ei ddefnyddio. 
Roedd hefyd eisiau cadw cysylltiad â NEWCIS 
rhag ofn y byddai angen mwy o gefnogaeth arni 
yn y dyfodol. 
Cafodd grant o’r Gronfa Cefnogi Gofalwyr ar 
gyfer peiriant golchi newydd. Hefyd, cafodd 
fenthyg tabled o NEWCIS fel y gallai fynd i’w 
gwefan, dilyn cyrsiau ar-lein a helpu ei merch 
gydag unrhyw waith ysgol.

Trafododd NEWCIS fathau eraill o gefnogaeth 
sydd ei hangen ar y gofalydd ar hyn o bryd, ond 
roedd yn teimlo oherwydd y sefyllfa bresennol 
yn sgil y pandemig y byddai hi’n iawn am y tro. 
Fodd bynnag, roedd yn falch y gall edrych ar y 
wefan erbyn hyn a gweld pa gymorth rydyn ni’n 
ei gynnig. 
Roedd y gofalydd mor ddiolchgar ei bod yn 
gallu prynu peiriant golchi newydd gan ei bod 
yn ei ddefnyddio bob dydd. Mae hi’n arbennig o 
hapus o fod yn ymwybodol o’r gwasanaethau
 ehangach sydd ar gael iddi ac i wybod fod 
NEWCIS yno i’w chefnogi. Dywedodd y gofalydd 
y codwyd pwysau mawr oddi ar ei hysgwyddau 
a bod hyrwyddo’r grant wedi’i helpu i ddod o 
hyd i wasanaethau.

Astudiaeth enghreifftiol 2 
Nid oedd y gofalydd yn hysbys i Wasanaeth Gwybodaeth Gofalwyr 
Gogledd Ddwyrain Cymru (NEWCIS) cyn iddi ffonio am grant y Gronfa 
Cefnogi Gofalwyr wedi iddi weld hysbyseb amdano yn y wasg.   



MEYSYDD DYSGU ALLWEDDOL
Trwy ddarparu’r Gronfa Cefnogi Gofalwyr dysgwyd llawer o ran ffyrdd 
effeithiol o gyrraedd gofalwyr oedd yn profi caledi a chael gwell 
dealltwriaeth o faint yr angen nad oedd yn cael ei ddiwallu.

Y prif bwyntiau dysgu oedd y canlynol:

• Nid oedd digon o amser paratoi i alluogi’r holl 
 wasanaethau i drefnu fod y staff a’r systemau 
 ar waith. Yr unig reswm y cafwyd darpariaeth 
 effeithiol oedd ymroddiad staff ar draws ein 
 Rhwydwaith yn gwneud llawer mwy nac y 
 gellid ei ddisgwyl i sicrhau y gellid darparu’r   
 Gronfa.

• Roedd angen cryn dipyn o amser staff i 
 weinyddu’r Gronfa yn effeithiol, gan wneud 
 yn siwr fod yr holl ofalwyr yn cael eu cefnogi’n 
 effeithiol mewn ffordd oedd yn rhoi’r person yn 
 gyntaf a’u cysylltu â chefnogaeth ehangach. 
 Nid yw’n gynaliadwy darparu arian ar y raddfa 
 hon heb adnoddau pwrpasol i sicrhau bod gan 
 wasanaethau gofalwyr ddigon o gapasiti i 
 ymdopi â’r galw ychwanegol hwn.

• Yn gysylltiedig â’r pwynt uchod, roedd 
 darparu’r Gronfa Cefnogi Gofalwyr wedi 
 atgyfnerthu’r pwysau oedd eisoes ar ein
 Partneriaid Rhwydwaith, gwasanaethau 
 cefnogi gofalwyr lleol a rhanbarthol, gan fod 
 llawer ohonynt wedi gorfod ymdopi â’r galw 
 ychwanegol a grëwyd gan y Gronfa.

• Dangosodd y Gronfa Cefnogi Gofalwyr fod 
 cynlluniau gofalwyr-benodol sy’n cael eu 
 darparu mewn ffordd gofalwyr-benodol yn 
 hynod lwyddiannus yn cysylltu gyda gofalwyr 
 di-dâl nad ydynt wedi teimlo y gallent gael 
 gafael ar fathau eraill o gymorth ataliol neu 
 argyfwng. Roedd nifer y gofalwyr a 
 ddarganfuwyd oedd heb unrhyw gefnogaeth 
 ac a oedd mewn argyfwng yn arwyddocaol, 
 ac mewn sawl rhan o Gymru roedd hyd at 90% 
 o dderbynwyr angen cymorth ariannol brys 
 ond heb unrhyw gysylltiad blaenorol â 
 gwasanaethau ataliol.

• Roedd gweithwyr proffesiynol fel meddygon 
 teulu a gweithwyr cymdeithasol yn danfon 
 llawer mwy o atgyfeiriadau at wasanaethau 
 gofalwyr pan oedd y grant yn fyw, gan helpu 
 cysylltu gofalwyr â gwasanaethau ac adeiladu 
 perthnasoedd rhwng gwasanaethau gofalwyr 
 a phartneriaid statudol. Fodd bynnag, 

 rhoddodd y galw ychwanegol bwysau ar 
 wasanaethau nad oedd ganddynt y capasiti 
 i dderbyn cynnydd sylweddol o’r fath yn nifer 
 y gofalwyr oedd angen cefnogaeth. Mae rhai 
 gwasanaethau yn dal i sôn am restri aros o fwy 
 na 200 o bobl i bob gweithiwr cymorth, galw 
 a grëwyd yn rhannol trwy adnabod gofalwyr 
 mewn angen trwy’r Gronfa Gefnogi .

• Mewn sawl ardal roedd mwy o alw am gymorth 
 ariannol brys nac a ddisgwyliwyd yn wreiddiol. 
 Gwariwyd yr arian yn gyflym iawn, ac mewn 
 rhai ardaloedd cafodd pob cylch ariannu ei 
 wario’n llawn o fewn 24 awr i’w hysbysebu. 
 Gyda mwy o fuddsoddiad mae gan y Gronfa 
 Cefnogi hon botensial gwirioneddol i gyrraedd 
 miloedd yn rhagor o ofalwyr di-dâl sydd ag 
 anghenion sylweddol. Fodd bynnag, ni fydd 
 hyn yn bosib heb fuddsoddiad ariannol ar 
 gyfer grantiau uniongyrchol ac yn y staff sydd 
 eu hangen i brosesu ceisiadau grant a 
 chefnogi gofalwyr yn effeithiol. Darparodd 
 awdurdodau lleol a byrddau iechyd lleol arian 
 cyfatebol unwaith yr oedd y gronfa ar gael – 
 mae cynllun cenedlaethol cyson a ddarparwyd 
 trwy bartneriaid dibynadwy yn ffordd 
 gadarnhaol o gynhyrchu mwy o arian ar gyfer 
 gofalwyr ar y lefel leol.

• Yn ogystal â Grantiau Uniongyrchol mae’r 
 Gronfa Cefnogi Gofalwyr wedi golygu y gellid
 darparu gwasanaethau uniongyrchol sy’n 
 galluogi gwasanaethau arbenigol i weithredu’n 
 lleol a darparu nifer o wasanaethau gwahanol 
 ar gyfer seibiannau, llesiant ac uchafu incwm. 
 Gwelwyd fod y gwasanaethau hyn yn ffordd 
 effeithiol o ddiwallu anghenion gofalwyr, ac ni 
 ellid fod wedi’u darparu ar y raddfa hon heb y 
 buddsoddiad ychwanegol hwn gan 
 Lywodraeth Cymru.

• Mae’r galw am gymorth y Gronfa Cefnogi 
 Gofalwyr a’r anghenion heb eu diwallu yr oedd 
 wedi’u datgelu yn dangos yn gryf yr angen 
 am fuddsoddiad sylweddol ychwanegol mewn 
 gofalwyr a’r gwasanaethau maen nhw’n 
 dibynnu arnynt.



ARGYMHELLION 
A’R CAMAU NESAF
Dangosodd y Gronfa Cefnogi Gofalwyr fod miloedd o ofalwyr di-dâl ledled 
Cymru yn byw mewn tlodi neu’n dioddef caledi ariannol dybryd. I lawer, y 
Gronfa Cefnogi oedd yr unig fodd oedd ar gael i helpu lleddfu pwysau ariannol 
oedd yn gwasgu, ac fe helpodd hefyd i’w cysylltu â gwasanaethau ataliol a 
threfniadau cymorth ehangach. 

Trwy ddysgu o’r cam hwn o’r Gronfa Cefnogi 
Gofalwyr mae’n amlwg fod y dull darparu, sef 
cysylltu â gwasanaethau gofalwyr lleol, wedi 
helpu cysylltu â gofalwyr mewn ffordd yr 
oedden nhw’n ymddiried ynddi. Fodd bynnag, 
mae’r gwasanaethau hynny dan bwysau ac 
maent yn ei chael yn anodd cwrdd â maint yr 
anghenion heb  eu diwallu a ddaeth i’r golwg.

Mae gwaith i’w wneud i ddeall a gafodd y caledi 
ariannol arwyddocaol a amlygwyd gan y galw 
am y Gronfa Gefnogi ei achosi gan y pandemig 
neu a ddaeth yn fwy amlwg o’i herwydd. Mae 
peth tystiolaeth yn dangos fod gofalwyr di-dâl 
wedi dioddef yn ariannol oherwydd y pandemig. 
Fodd bynnag, bu ein Partneriaid Rhwydwaith 
yn awyddus i bwysleisio fod y galw am gynllun 
grant i helpu diwallu anghenion sylfaenol 
gofalwyr yn mynd yn ôl ymhellach na’r 
pandemig. Mae angen archwilio achosion 
systemig caledi ariannol y mae gofalwyr yn 
ei brofi a chymryd golwg hirdymor ar leihau 
achosion tlodi ac ansicrwydd ariannol. Ar yr un 
pryd, mae’n bwysig adnabod a buddsoddi mewn 
ffyrdd o gefnogi mwy o ofalwyr i feithrin eu 
gwytnwch ariannol eu hunain.

Mae angen mwy o fuddsoddiad ar gyfer cymorth 
brys ac uniongyrchol i ofalwyr ac i sicrhau bod 
y gwasanaethau sydd yn y sefyllfa orau i allu eu 
cyrraedd a diwallu eu hanghenion yn cael eu 
gosod ar seiliau cynaliadwy.

Bydd yn bwysig adnabod sut ellir rhannu’r dysgu 
hwn yn lleol, rhanbarthol a chenedlaethol er 
mwyn cyfrannu at waith Byrddau Partneriaeth 
Rhanbarthol, Strategaethau a Chynlluniau 
Gofalwyr Rhanbarthol a chynllun Cyflawni 
Strategol Llywodraeth Cymru. 

Mae cyfleoedd yng Nghynllun Cyflawni’r 
Strategaeth Gofalwyr i gymryd golwg fwy 
holistaidd i sicrhau bod gofalwyr di-dâl yn cael 
eu cefnogi i fod yn ariannol wydn, o ran uchafu 
incwm a gallu cadw swydd os ydynt yn dymuno 
hynny. 

Mae’n bwysig cydnabod fod y pandemig wedi 
ychwanegu at angen oedd yno’n barod, ac o’r 
herwydd mae angen o hyd am Gronfa Gefnogi 
tra bod achosion sylfaenol caledi ariannol yn 
cael eu deall a’u datrys yn well.
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