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DIOLCHIADAU 

Diolch i: 

• Y 2,675 o ofalwyr di-dâl a gymerodd yr amser i ddweud wrthym beth 
maen nhw’n ei feddwl a’i angen.

• Rhwydwaith yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr o fudiadau gofalwyr lleol, a’n 
partneriaid eraill, a’n cynghorodd, a’n helpodd i glywed gan ofalwyr 
di-dâl ac sy’n darparu’r gefnogaeth amhrisiadwy mae gofalwyr di-dâl ei 
hangen.

• Tîm adroddiad yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr. 

MWY AM YR YMDDIRIEDOLAETH 
GOFALWYR 

Mae’r Ymddiriedolaeth Gofalwyr yn gweithio i drawsnewid bywydau 
gofalwyr di-dâl. Mae’n partneru gyda’i rwydwaith o fudiadau gofalwyr lleol 
ledled gwledydd Prydain i ddarparu cyllid a chefnogaeth, cyflwyno 
rhaglenni blaengar yn seiliedig ar dystiolaeth a chodi ymwybyddiaeth & 
dylanwadu ar bolisi. Gweledigaeth yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr yw bod 
gofalwyr di-dâl yn cael eu clywed a’u gwerthfawrogi, ac y gallant dderbyn 
cefnogaeth, cyngor ac adnoddau i’w galluogi i fyw bywydau boddhaus.
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RHAGAIR GOFALYDD DI-DÂL

Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, 
rwyf wedi bod yn gofalu am fy mam-gu 
sydd â dementia, ac mae wedi bod yn 
brofiad anodd ac unig.

Ers cael ei diagnosis, ni chafodd fawr ddim 
cefnogaeth gan y gwasanaethau iechyd a gofal 
cymdeithasol. Oherwydd hynny rwyf wedi gorfod 

gollwng popeth pan aeth pethau i’r pen gan nad oedd unrhyw help arall. 
Ac, er fy mod wedi gweithio ym maes iechyd a gofal ers sawl blwyddyn, 
rwyf wedi cael anhawster i ddarganfod fy ffordd o gwmpas  
y system er mwyn cael yr hanfodion ar ei chyfer.

Rwyf yn gwybod fod staff sy’n gweithio ym maes iechyd a gofal  
yn gwneud popeth a allant, ond mae’n amhosib gwadu effaith 
blynyddoedd o danariannu gwasanaethau. Mae mawr angen i Lywodraeth 
y DG atal i bethau fynd yn waeth ac ariannu’r system iechyd a gofal yn 
iawn fel nad yw teuluoedd yn gorfod ymladd  
mor galed.

Mae gofalu wedi bod yn anodd imi hefyd gan fy mod mewn swydd lawn 
amser. Rwyf yn aml wedi gorfod gollwng pethau ar y funud olaf, ac mae 
cael fy nhynnu i ddau gyfeiriad wedi gwneud imi deimlo nad wyf yn ddigon 
da. Er fy mod yn ffodus gan fod gen i swydd, mae gofalu’n dal i roi pwysau 
ariannol arna i gan fod fy mam-gu yn byw mor bell i ffwrdd ac mae teithio 
wedi mynd mor ddrud. Ac mae hynny mewn cyd-destun lle y mae cymaint 
o gynnydd yn y costau bob dydd.

Mae gofalu yn effeithio cymaint o elfennau o fy mywyd ac nid yw llawer 
ohonom yn cael unrhyw help o gwbl. Rwyf yn credu o ddifrif fod angen i 
Lywodraeth y DG ddangos eu bod yn deall trwy weithredu a chyhoeddi 
Strategaeth Gofalwyr. Byddai hyn yn gwneud gwahaniaeth enfawr i’r 
miliynau o bobl sy’n brwydro’n dawel y tu ôl i ddrysau caeëdig.

Anna Bailey-Bearfield
Gofalydd di-dâl 
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CYFLWYNIAD:  
MATER RHYBUD COCH

Mae un Llywodraeth y DG ar ôl y llall wedi methu datblygu model 
cynaliadwy ar gyfer ariannu gofal cymdeithasol. O’r herwydd, daeth y 
system gofal cymdeithasol i ddibynnu ar tua saith miliwn o ofalwyr 
teulu di-dâl sy’n gofalu am aelodau o’u teuluoedd sy’n sâl ac anabl. Gwelir 
cymaint y mae’r system gofal cymdeithasol wedi dod i ddibynnu ar ofalwyr 
di-dâl yng ngwerth y gofal hwn i’r wladwriaeth, sydd erbyn hyn yn 
gyfanswm o tua £132 biliwn y flwyddyn.

Mae’n drychinebus na chafodd y gefnogaeth ryfeddol a ddarperir gan 
ofalwyr di-dâl i gynnal ein systemau iechyd a gofal cymdeithasol 
annigonol ei chydnabod. Er mwyn llunio’r adroddiad hwn, defnyddiodd yr 
Ymddiriedolaeth Gofalwyr ymatebion 2,675 o ofalwyr di-dâl, llawer 
ohonynt yn cael eu cefnogi gan y rhwydwaith o fudiadau gofalwyr lleol 
ledled gwledydd Prydain y mae’r Ymddiriedolaeth Gofalwyr yn gweithio â 
nhw. Yr hyn a welsom yw bod llawer o ofalwyr di-dâl yn meddwl y cawsant 
eu hanwybyddu gan un Llywodraeth y DG ar ôl y llall ers blynyddoedd 
lawer. Mae’r diffyg cymorth cydnabyddol hwnnw gan Lywodraeth y DG, 
gan gynnwys gwasanaethau a chydnabyddiaeth i ofalwyr di-dâl, yn cael 
effaith gatastroffig ar eu hiechyd corfforol a’u llesiant meddyliol. 

Ond yr hyn mae ein hymchwil diweddaraf yn ei amlygu yn fwy na dim yw 
sut mae esgeulustod parhaus llywodraethau o ofalwyr di-dâl, sy’n cael ei 
waethygu gan yr argyfwng costau byw, yn gwthio llawer ohonynt i dlodi 
dyfnach. Mae hyn yn ei dro yn creu lefelau uchel o orbryder ymhlith 
gofalwyr di-dâl am allu talu biliau a rhoi bwyd ar y bwrdd. 

Hyd yn oed cyn yr argyfwng costau byw, roedd yr Ymddiriedolaeth 
Gofalwyr yn hynod bryderus am sefyllfa ariannol gofalwyr a’r flaenoriaeth 
isel a roddir i ddarparu cefnogaeth i grŵp o bobl sy’n gonglfaen anweledig 
ein system iechyd a gofal cymdeithasol. Mae llawer o ofalwyr di-dâl yn 
wynebu costau ychwanegol oherwydd eu rôl ofalu, megis biliau ynni 
uwch, costau trafnidiaeth a chostau offer arbenigol. Un mater allweddol 
yw bod llawer yn methu chwilio am swydd er mwyn dianc o dlodi 
oherwydd y diffyg gofal amgen sydd ar gael. Golyga hynny nad yw 
rhagnodiad Llywodraeth y DG o symud pobl i swyddi yn agored i filiynau o 
ofalwyr di-dâl. Dylai’r Prif Weinidog newydd ystyried y lefelau tlodi sy’n 
deillio o hynny yn fater rhybudd coch. 
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Ysgrifennodd yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr yr adroddiad hwn ar gyfer 
gwneuthurwyr penderfyniadau ar ran y gofalwyr di-dâl a gymerodd yr 
amser i rannu eu negeseuon gyda ni. Eu lleisiau nhw yw’r rhain. A’n neges 
ni yw bod mawr angen dod o hyd i ateb fel bod gofalwyr di-dâl yn cael y 
gefnogaeth maen nhw ei hangen. Nid yw gofalwyr di-dâl yn gofyn am gael 
byw mewn moethusrwydd nac yn dweud nad ydynt eisiau gweithio - 
maen nhw’n gorfod “dewis” bwyta neu beidio, troi’r gwres ymlaen neu 
beidio, gadael eu swyddi, ac maen nhw’n andwyo eu hiechyd a’u llesiant 
eu hunain. O ystyried yr holl bethau eraill mae’n rhaid iddynt eu gwneud, ni 
ddylai poeni am fwyta a gwresogi fod yn bethau y mae angen i ofalwyr 
di-dâl feddwl amdanynt.

46%
O OFALWYR DI-DÂL NA CHAWSANT ASESIAD 
O’U HANGHENION FEL GOFALYDD DI-DÂL 
YN Y FLWYDDYN DDIWETHAF

63%
O OFALWYR DI-DÂL YN POENI AM ALLU 
FFORDDIO BILIAU YNNI

65%
O OFALWYR DI-DÂL YN TEIMLO EU BOD YN CAEL 
EU HANWYBYDDU GAN LYWODRAETH Y DG

MAE BRON I HANNER 
GOFALWYR DI-DÂL YN POENI AM ALLU 
FFORDDIO BWYD

14%
O OFALWYR DI-DÂL EDI DEFNYDDIO BANC BWYD
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Mae mawr angen i Lywodraeth y DG ddod o hyd i atebion sy’n delio â’r tri 
mater pwysicaf i ofalwyr di-dâl:

1 . GWELL CEFNOGAETH I’R PERSON/POBL MAEN 
NHW’N GOFALU AMDANYNT .

2 . SEIBIANT NEU HOE . 

3 . MWY O ARIAN .
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ARGYMHELLION

Ein tri phrif argymhelliad yw y dylai Llywodraeth y DG: 

1 . Flaenoriaethu cefnogaeth i ofalwyr di-dâl 
oherwydd costau ychwanegol gofalu, ynghyd â 
mynediad brys at gymorth ariannol yn ystod yr 
argyfwng costau byw a thu hwnt . Gofynnwn i 
Lywodraeth y DG: 

• Fynd ati ar frys i wneud gofalwyr di-dâl yn grŵp blaenoriaeth ar gyfer 
pecyn cymorth y gaeaf 2022 fel nad ydynt yn mynd yn newynog 
neu’n oer oherwydd yr argyfwng costau byw. 

• Cynyddu’r Lwfans Gofalwr yn syth a’i godi o leiaf yn unol â chwyddiant 
fel nad yw gofalwyr di-dâl yn cael eu taflu i dlodi dyfnach fyth.

• Adolygu a gwneud newidiadau i’r Lwfans Gofalwr yn ystod y tymor 
seneddol hwn er mwyn ehangu’r meini prawf cymhwysedd. Byddai 
hyn yn helpu mwy o ofalwyr di-dâl i gael y cymorth ariannol maen 
nhw ei angen a’i haeddu a helpu cwrdd â chostau ychwanegol 
gofalwyr di-dâl. Rhaid rhoi ystyriaeth i warantu isafswm cyflog i bob 
gofalydd di-dâl.
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2 . Cyhoeddi Strategaeth y DG ar gyfer gofalwyr 
di-dâl . Gofynnwn i Lywodraeth y DG:

• Ymrwymo i gyhoeddi Strategaeth y DG ar gyfer gofalwyr di-dâl erbyn 
diwedd 2023. Gallai cyhoeddi strategaeth traws-lywodraethol a 
chyfrifoldeb gweinidogol clir am ofalwyr di-dâl wneud gwahaniaeth 
gwirioneddol. 

3 . Mynd ati ar frys i ariannu gofal iechyd a 
chymdeithasol yn ddigonol. O gofio fod 
cefnogaeth drawsbleidiol i ddatblygu 
datrysiad ariannol cynaliadwy ar gyfer gofal 
cymdeithasol i oedolion, gofynnwn i 
Lywodraeth y DG sicrhau datrysiad ariannu 
gofal cymdeithasol sy’n golygu:

a) Fod gan wasanaethau gofalwyr lleol gyllid digonol, gan gynnwys y 
sawl sy’n darparu gwasanaethau gofal cartref.

b) Fod gofalwyr di-dâl a phobl anabl yn cael cymorth digonol yn eu 
cartrefi, yn eu cymunedau ac yn eu mannau gwaith.

c) Fod gan wasanaethau gofalwyr lleol a gofalwyr di-dâl eu hunain y 
capasiti i ymgysylltu fel partneriaid arbenigol o bwys mewn 
partneriaethau gofal iechyd a chymdeithasol lleol a rhanbarthol. 

Er mwyn gwneud hyn, dylai Llywodraeth y DG:

• Godi lefel y cyllid ar gyfer cefnogaeth leol i ofalwyr a’i 
chlustnodi. Mae’r rhan fwyaf o awdurdodau lleol yn gweithio’n dda 
gyda’u gwasanaethau gofalwyr lleol ac mae comisiynu da yn lleihau 
angen heb ei ddiwallu. Mae’r pot ariannol sy’n mynd yn gyson lai yn 
golygu fod awdurdodau lleol yn cael eu gorfodi’n rhy aml i wneud 
penderfyniadau amhosib am beth allant ac na allant ei ariannu, sy’n 
andwyo ar wasanaethau i ofalwyr a gofalwyr di-dâl. 

• Sicrhau bod y cyllid yn effeithio ar gyflogau. Mae prinder arian yn 
golygu fod y cyflog yn rhy isel i weithwyr cymorth gofal am dâl sy’n 
darparu gofal amgen, gan gynnwys gofal personol. Mae hyn yn 
cyfrannu at anawsterau i ddenu a chadw staff. Mae hyn yn ei dro’n 
arwain at ddiffyg ansawdd a niferoedd y gweithwyr cymorth gofal am 
dâl sydd ar gael i gefnogi gofalwyr di-dâl, pobl hŷn a phobl anabl.
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• Codi lefel y cyllid ar gyfer cyllidebau personol gofalwyr a’i 
glustnodi, fel bod gan ofalwyr ddigon o arian i gwrdd â’u 
hanghenion a aseswyd, gan gynnwys ar gyfer seibiant.  
Rhoi’r gorau i godi tâl ar ofalwyr di-dâl am eu cefnogaeth eu 
hunain. Nid yw gofalwyr di-dâl yn cael digon o ddewis am faint a’r 
mathau o ofalu maen nhw’n ei wneud, oherwydd y bylchau enfawr a 
grëwyd gan danariannu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. 
Byddai ymrwymo i ddod o hyd i ddatrysiad ariannu arhosol a 
chynaliadwy ar gyfer gofal cymdeithasol yn rhoi terfyn ar ddisgwyl i 
ofalwyr di-dâl wneud mwy a mwy yn ddiofyn.

• Sicrhau cyllid ar gyfer gwasanaethau gofalwyr lleol gan 
gynnwys adeiladu capasiti. Byddai hyn yn golygu fod 
gwasanaethau gofalwyr lleol yn cael eu hariannu i ddarparu eu 
harbenigedd yn bartneriaid cyfartal yn datblygu a llywio 
gwasanaethau lleol, megis bod yn rhan ganolog o weithredu system 
gofal integredig (ICS) yn Lloegr. 

Credyd y ddelwedd: Centre for Ageing Better
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CANFYDDIADU EIN HAROLWG

EFFAITH ARIANNOL GOFALU: 

”RWYF OFN AM FY MYWYD NA FYDDAF YN GALLU 
FFORDDIO TALU BILIAU’R GAEAF HWN.”
Mae ein hymchwil yn dangos fod gofalwyr di-dâl yn wynebu 
caledi ariannol digynsail oherwydd eu rôl ofalu . 

Mae gofalu’n golygu costau ychwanegol: cost rhagnodiadau ac eitemau 
dros y cownter, addasiadau i’r cartref, a thrafnidiaeth reolaidd i 
apwyntiadau ac yn ôl. Ni ddylai gofalwyr di-dâl orfod talu’r costau hyn  
eu hunain. Ond, oherwydd y lefelau annigonol o gymorth ariannol gan 
Lywodraeth y DG iddyn nhw’u hunain a’r person maen nhw’n gofalu 
amdanynt, dyna’n union sy’n digwydd yn aml. Mae gofalwyr di-dâl yn 
wynebu costau ychwanegol gofalu, ac mae llawer yn colli incwm trwy 
orfod gadael swydd neu leihau eu horiau. Nid yw’r Lwfans Gofalwr yn 
amnewidiad incwm digonol ar £69.70 yr wythnos (adeg ysgrifennu hwn), 
sy’n is na budd-daliadau eraill. 

Oherwydd costau ychwanegol gofalu, dywedodd 47% o ofalwyr di-dâl 
wrthym eu bod wedi gorfod gwario eu cynilion personol oherwydd eu rôl 
ofalu. Hefyd, dywedodd chwarter o ofalwyr di-dâl wrthym eu bod wedi 
gorfod talu am eitemau sy’n hanfodol i’w rôl ofalu neu sy’n gwneud 
pethau’n haws.

Ar ben talu am gostau gofalu, mae gofalwyr di-dâl yn aml yn gorfod rhoi’r 
gorau i weithio er mwyn cyflawni eu cyfrifoldebau gofalu.
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Dywedodd 41% o ofalwyr di-dâl y bu’n rhaid iddynt roi’r gorau i swydd 
neu waith am dâl oherwydd eu rôl ofalu . 

Bu’n rhaid i 23% arall leihau faint o oriau maen nhw’n eu gweithio.

Mae gofalwyr di-dâl sy’n gadael swydd er mwyn gofalu yn wynebu effaith 
ddeuol colli incwm, derbyn budd-daliadau’r wladwriaeth sy’n is nac yn y 
rhan fwyaf o swyddi am dâl, tra hefyd yn gorfod talu’r costau ychwanegol 
sy’n gysylltiedig â gofalu. Mae ein hymchwil yn dangos fod gofalwyr di-dâl 
sydd wedi gorfod rhoi’r gorau i waith am dâl yn fwy tebygol o fod yn wynebu 
problemau ariannol. Mae 59% o ofalwyr di-dâl sydd wedi gorfod rhoi’r gorau 
i waith am dâl oherwydd gofalu yn ei chael yn anodd cael dau ben llinyn 
ynghyd, o gymharu â 37% nad ydynt wedi gorfod rhoi’r gorau i weithio.

Ffigur 1: Ydych chi wedi gorfod rhoi’r gorau i swydd neu waith am dâl oherwydd eich 
rôl ofalu?

23%
Rwyf wedi 
lleihau nifer yr 
oriau rwyf yn 
eu gweithio

41%
Ydw

36%
Nac ydw

Mae fy mam yn 88 ac mae ganddi ganser a dydy hi ddim eisiau 
mynd i gartref . Rhoddais y gorau i’m swydd addysg i ofalu amdani ac 
yna’i chysgodi drwy Covid . Does gen i ddim ceiniog yn weddill ac mae 
gen i sawl benthyciad i’w had-dalu, mae angen gwaith ar fy nhŷ ond 
ni allaf dalu amdano . Mae fy iechyd meddwl yn fregus bob dydd ond 
mae fy mam fy angen ac fe ddaliaf ati .”

Gosodir Lwfans Gofalwr ar gyfradd ariannol is na budd-daliadau yn lle 
gweithio eraill. Golyga hyn y gall gofalwyr di-dâl wynebu lefelau is o 
gymorth ariannol o gymharu â grwpiau eraill sy’n derbyn budd-daliadau’r 
wladwriaeth. Mae gofalwyr di-dâl yn wynebu anfanteision sylweddol 
oherwydd costau uchel a lefelau isel o gymorth ariannol, sy’n golygu fod 
llawer yn ei chael yn anodd cael dau ben llinyn ynghyd ac yn poeni am sut 
ddyfodol sy’n eu hwynebu.
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Mae dros hanner y gofalwyr di-dâl a ymatebodd i’n harolwg yn ei chael 
yn anodd cael dau ben llinyn ynghyd oherwydd eu cyfrifoldebau gofalu .

Ffigur 2: I ba raddau ydych chi’n cytuno neu’n anghytuno â’r ymadrodd “Byddwn yn 
dweud fy mod yn ei chael yn anodd cael dau ben llinyn ynghyd”?

Anghytuno'n Gryf  

52% Cytuno a Cytuno'n Gryf 20% Anghytuno

AnghytunoNiwtralCytunoCytuno'n Gryf

Does gennym ni ddim dewis ond gwneud toriadau ac aberthau i 
helpu cefnogi ein ceraint, ac mae hynny’n bennaf oherwydd y diffyg 
cefnogaeth, yn emosiynol, corfforol ac ariannol. Rwy’n gweithio 45 
awr yr wythnos, mewn swydd sy’n talu’n dda, ond rhwng gofal plant a 
bod yn ofalydd rwy’n ei chael yn anodd cael dau ben llinyn bob mis, ac 
yn byw o un siec gyflog i’r nesaf.”  

Dywedodd llawer o ofalwyr di-dâl na allant fforddio hanfodion fel bwyd  
ac ynni.

9%

39% 14%
DDIM WEDI GALLU 
TALU BILIAU CARTREF
MEWN PRYD

WEDI TORRI
COSTAU CARTREF 
ERAILL

WEDI GWERTHU EU CARTREF, NEU RYDDHAU 
ECWITI YN EU CARTREF ER MWYN DAL ATI 
I DALU AM NWYDDAU HANFODOL

WEDI DEFNYDDIO BANC BWYD
14%

WEDI GORFOD GWARIO LLAI AR FWYD
25% 
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Mae pob bil cyffredinol yn bryder. Mae’n ofnadwy methu gallu 
fforddio pethau mwyaf sylfaenol bywyd oherwydd eich bod yn 
ofalydd di-dâl .”

Rwyf yn bryderus iawn am dalu costau fy mab anabl . Mae ei 
iechyd a’i symudedd cyffredinol wedi dirywio ac mae angen imi wario 
llawer o arian yn ceisio gwneud y tŷ yn fwy hygyrch. Rwy’n poeni 
hefyd am y biliau ynni gan fod angen iddo gadw’n gynnes yn y gaeaf .”

Hefyd, bu’n rhaid i lawer o ofalwyr di-dâl gymryd dyled er mwyn gallu 
fforddio costau hanfodol.

Dywedodd 29% o ofalwyr di-dâl eu bod wedi gorfod talu am nwyddau 
hanfodol trwy ddefnyddio cerdyn credyd .

• Mae 26% wedi gorfod benthyg arian gan ffrind/perthynas.

• Mae 18% wedi cymryd benthyciad.

Rwyf yn gofalu am fy mab mewn oed anabl iawn 24/7 heb 
unrhyw gymorth arall heblaw am fy ngŵr. Nid wyf yn gallu gweithio, 
rydym wedi mynd i mewn i ddyled enfawr gan na all fy ngŵr ennill 
digon i gynnal tri oedolyn a dau blentyn yn ogystal â cheisio bod 
gartref weithiau i roi help imi gyda’r gofalu .”  

Credyd y ddelwedd: Centre for Ageing Better
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Mae fy ngŵr yn ennill yr isafswm cyflog ac mae’n gweithio 50+ 
awr goramser bob wythnos – sy’n golygu fod rhaid imi gynnal dau 
berson yn llawn amser...Rydym wedi ail-forgeisio, mae gennym 
gerdyn credyd £7k ac mae gennym orddrafft bob mis.”

Wrth i gostau byw godi, mae’r rhan fwyaf o ofalwyr di-dâl yn poeni am sut 
fyddant yn ymdopi. Mae llawer o ofalwyr di-dâl yn bryderus na fyddant yn 
gallu fforddio costau byw hanfodol yn y dyfodol.  

• Mae 63% of gofalwyr di-dâl yn poeni am allu fforddio biliau ynni.

• Mae mwy na hanner yn poeni am fforddio costau trafnidiaeth.

• Mae bron i hanner gofalwyr di-dâl yn poeni am allu fforddio bwyd.

• Mae un o bob tri yn poeni am allu fforddio costau rhent neu forgais. 

Ffigur 3: Rwyf yn poeni am allu fforddio’r canlynol. Dewiswch bob un perthnasol.

Biliau ynni 63%
Costau trafnidiaeth

(petrol, trafnidiaeth gyhoeddus) 53%

Bwyd 49%
Costau rhent 

neu forgais 34%

Ar ben hyn, dywedodd gofalwyr di-dâl fod gan eu rôl ofalu gost llesiant 
hefyd. Dywedodd 43% eu bod wedi rhoi’r gorau i ddiddordebau oherwydd 
y gost. Dywedodd gofalwyr di-dâl eu bod yn methu cyfarfod â ffrindiau a’r 
teulu gan nad oes ganddynt yr amser na’r egni i gymdeithasu. Dywedodd 
llawer nad oes ganddynt fawr ddim amser os o gwbl iddyn nhw eu hunain 
neu i ofalu am eu hiechyd a’u llesiant eu hunain. O’r herwydd, dywedodd 
llawer o ofalwyr di-dâl fod gofynion eu cyfrifoldebau gofalu yn cael effaith 
andwyol ar eu hiechyd meddwl.

Nid oes unrhyw amser/egni yn weddill ar ôl gweithio’n llawn 
amser, gofalu, magu plant a gwaith tŷ ar gyfer cadw cysylltiad gyda 
ffrindiau/teulu ehangach neu wneud pethau i’w mwynhau. Mae 
cyfrifoldebau gofalu saith niwrnod yr wythnos .”

Rwyf yn teimlo fel pe bawn i wedi diflannu.”
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LWFANS GOFALWR
Nid oes digon o ofalwyr di-dâl yn gymwys i gael Lwfans Gofalwr. Ac mae’r 
sawl sydd yn ei dderbyn yn dweud nad yw’n ddigon o arian i dalu am gost 
gofalu. Mae hon yn ffactor allweddol sy’n gwthio gofalwyr di-dâl i mewn i 
galedi ariannol. Mae gofalwyr di-dâl yn teimlo nad yw Lwfans Gofalwr yn 
adlewyrchu’n ddigonol y gwaith anodd maen nhw’n ei wneud na’r 
cyfraniad hollbwysig a wnânt i’r wladwriaeth. O’r herwydd, mae llawer yn 
teimlo eu bod yn cael eu dibrisio, eu hanwybyddu a’u diystyru.

Dywedodd dros hanner y gofalwyr di-dâl a holwyd wrthym nad ydynt 
yn derbyn Lwfans Gofalwr .

Mae hyn yn cynnwys 37% o ofalwyr di-dâl nad ydynt yn derbyn Lwfans 
Gofalwr nac unrhyw fudd-daliadau eraill.

Ffigur 4: Ydych chi’n cael Lwfans Gofalwr?

45%
Ydw

18%
Nac ydw, ond 
rwy’n derbyn 

budd-daliadau 
eraill

37%
Nac ydw, nid wyf 

yn derbyn unrhyw 
fudd-daliadau

O blith y sawl sy’n derbyn Lwfans Gofalwr, dywedodd 47% nad yw’r 
budd-daliadau a gânt yn ddigon i gwrdd â’u hanghenion fel gofalydd 
di-dâl .

Nid yw Lwfans Gofalwr hyd yn oed yn dod yn agos at gwrdd â 
beth rydyn ni ei angen fel teulu . Dylai Lwfans Gofalwr fod ar yr un 
gyfradd â [gweithiwr cymorth gofal am dâl] fel rhai o asiantaeth .”

Dylai Lwfans Gofalwr atal gofalwyr di-dâl rhag dioddef tlodi oherwydd eu 
rôl ofalu. Fodd bynnag, mae ein hymchwil yn dangos fod gofalwyr di-dâl 
sy’n derbyn Lwfans Gofalwr yn fwy tebygol o brofi caledi ariannol. 
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GOFALWYR DI-DÂL SY'N DERYN LWFANS GOFALWR

59%
O OFALWYR DI-DÂL SY'N 
DERBYN LWFANS GOFALWR 
YN EI CHAEL HI'N ANODD 
CAEL DAU BEN LLINYN 
YNGHYD, 
O GYMHARU Â 47% O’R 
BOBL NAD YDYNT YN 
DERBYN LWFANS GOFALWR

MAE GOFALWYR DI-DÂL SY’N 
DERBYN LWFANS GOFALWR YN 
FWY TEBYGOL O’I CHAEL YN 
ANODD FFORDDIO BWYD, BOD 
MEWN DYLED A METHU TALU 
BILIAU CARTREF OHERWYDD 
EU BOD YN GOFALU

20%
O OFALWYR DI-DÂL SY’N DERBYN LWFANS 
GOFALWR WEDI GORFOD DEFNYDDIO BANC 
BWYD OHERWYDD EU RÔL OFALU,  
O GYMHARU AG 8% O’R BOBL NAD YDYNT 
YN DERBYN LWFANS GOFALWR.

Yn ein hymchwil, soniodd gofalwyr di-dâl am ffyrdd o wella Lwfans 
Gofalwr er mwyn cwrdd â’u hanghenion yn well. Rhaid cynyddu Lwfans 
Gofalwr i adlewyrchu’n gywir gost gofalu a’r ffaith fod gofalwyr di-dâl yn 
aml yn gorfod rhoi’r gorau i’w gwaith neu ddefnyddio cynilion i dalu costau 
yn gysylltiedig â gofalu. Mae Llywodraeth Yr Alban a Llywodraeth Cymru 
wedi gwneud taliad ychwanegol i ofalwyr di-dâl ar ben lefel sylfaenol 
Lwfans Gofalwr, ac mae Llywodraeth Yr Alban wedi ymrwymo i ddiwygiad 
parhaus a llawnach ac fe ddarparodd Llywodraeth Cymru taliad untro yn 
2022. Fodd bynnag, nid yw gofalwyr di-dâl yn Lloegr a Gogledd Iwerddon 

Credyd y ddelwedd: Centre for Ageing Better
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yn derbyn y lefel uwch hon o gefnogaeth. Dylai diwygio Lwfans Gofalwr 
gynnwys sicrhau: 

• Bod Lwfans Gofalwr yn codi gyda chwyddiant. 

• Bod lefel Lwfans Gofalwr yn codi, o leiaf i’r un lefel â budd-daliadau 
eraill megis Lwfans Ceisydd Gwaith. Ni ddylid cosbi gofalwyr di-dâl a’u 
haelwydydd, e.e. trwy drethu Lwfans Gofalwr, neu fudd-daliadau 
anabledd (heb fod yn gysylltiedig â gofalu) yn cael eu defnyddio gan 
awdurdodau lleol i dalu am gost gofal.  

• Bod mwy o ofalwyr di-dâl yn dod yn gymwys i gael Lwfans Gofalwr. Er 
enghraifft, dylai mwy o ofalwyr di-dâl allu hawlio tra’n gwneud gwaith 
am dâl y tu allan i’r cartref, yn astudio neu’n derbyn Pensiwn y 
Wladwriaeth.

• Nad yw Lwfans Gofalwr yn fudd-dal trethadwy. Nid yw’n foethusrwydd.

• Bod gofalwyr di-dâl yn gallu hawlio am fwy nac un person maen nhw’n 
gofalu amdanynt.

• Y rhoddir ystyriaeth bellach i daliad ariannol fel bod gofalwyr di-dâl yn 
cael gwarant isafswm incwm ac nad ydynt yn cael eu gwthio i dlodi 
trwy ofalu. Byddai hyn yn dibynnu ar i ba raddau y mae gofalu wedi 
effeithio ar incwm gofalydd di-dâl.

Yn allweddol, dywedodd gofalwyr di-dâl y dylai Lwfans Gofalwr 
adlewyrchu gwerth ariannol a chymdeithasol i’r wladwriaeth y gwaith a 
wnânt.

Nid wyf yn teimlo y dylai Lwfans Gofalwr gynnwys prawf modd 
ond y dylai gael ei dalu yn ôl nifer yr oriau o ofal rydych yn eu darparu 
os ydych yn gweithio ai peidio. Ni ddylai effeithio budd-daliadau’r 
[person anabl] ychwaith. Wedi’r cyfan, rydych yn dal i arbed llawer o 
arian i’r Llywodraeth trwy ddarparu gofal a dylai hynny gael ei 
gydnabod .”

Mae Lwfans Gofalwr yn swm pitw am yr oriau a’r straen 
meddyliol o fod yn ofalydd i fy ngŵr a’m mab ac erbyn hyn fy nhad 
oedrannus hefyd . Nid oes hanner digon o gymorth ariannol .”

Er fy mod yn gofalu am fy nhad oherwydd cariad yn hytrach nac 
arian, rwyf wedi gorfod torri fy oriau gweithio. Rwyf yn credu ei bod 
yn gwbl annheg fod Lwfans Gofalwr yn cynnwys prawf modd . Rwyf 
yn credu y gallai’r Llywodraeth annog mwy o bobl i gynnig cartref i 
aelod hŷn/anabl o’r teulu trwy ei gwneud yn haws yn ariannol, sy’n 
llawer rhatach yn y pendraw na gorfod mynd i gartref gofal .”
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DIFFYG CEFNOGAETH:  
“MAE’R SYSTEM YN METHU TEULUOEDD”

Er gwaetha’r rôl allweddol y mae gofalwyr di-dâl yn ei 
chwarae yn ein cymdeithas, mae llawer yn methu cael y 
gefnogaeth maen nhw ei hangen .

Dywedodd 44% o ofalwyr di-dâl wrthym nad ydynt yn cael digon o 
gefnogaeth i fod yn ofalydd .

Mae gwasanaethau cymorth yn hollbwysig i ofalwyr di-dâl, boed yn 
darparu seibiant, cefnogaeth emosiynol, cymorth ariannol neu ofal i’r 
person maen nhw’n gofalu amdanynt.

Yn y pendraw, a minnau’n 24 pan aeth y straen o fod yn oedolyn 
ifanc a gofalydd yn ormod imi, cefais fy nghyfeirio at [enw’r gwasanaeth 
gofalwyr lleol]. Roedd yn gynhaliaeth mor bwysig imi, a rhoddodd 
gyfle imi wneud atgofion anhygoel gyda ffrindiau fydd gen i am byth.”

Mae bod yn ofalydd mor foddhaus, blinedig a rhwystredig ar 
adegau . Mae cael y gefnogaeth iawn ar yr adeg iawn mor bwysig . Mae 
gallu troi at wasanaethau cefnogi gofalwyr yn hollbwysig i ofalwyr 
di-dâl – mae cael rhywle a rhywun i droi atynt pan mae gennych 
gwestiwn, yn wynebu argyfwng neu ddim ond eisiau rhywun i siarad 
â nhw yn amhrisiadwy .”

Dylid trin gwasanaethau, fel grwpiau, grwpiau cefnogi gofal 
ddydd yn wasanaethau hanfodol . Mae [pobl anabl] yn dibynnu ar y 
gwasanaethau hyn ar gyfer eu hiechyd meddwl fel y mae pobl [nad 
ydynt yn anabl] yn dibynnu ar archfarchnad i oroesi .”
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EFFAITH BARHAUS COVID 
Wynebodd gofalwyr di-dâl bwysau arwyddocaol yn ystod y pandemig. 
Dywedodd 59% o ofalwyr di-dâl wrthym eu bod wedi treulio mwy o amser 
yn gofalu yn ystod cyfnodau clo a chyfyngiadau gan fod gwasanaethau 
lleol wedi cau. Mewn sawl lle, nid yw gwasanaethau wedi ail-agor yn llawn 
ers cyfnodau clo Covid ac mae gofalwyr di-dâl yn dal i ddarparu mwy o 
gefnogaeth gartref o’r herwydd. 

Er y dywedodd 52% o ymatebwyr fod gwasanaethau ar gyfer gofalwyr 
di-dâl wedi ail-agor ers Covid, dywedodd 30% o ymatebwyr mai’n rhannol 
yn unig y mae’r gwasanaethau maen nhw’n eu defnyddio wedi ail-agor a 
dywedodd 11% nad ydynt wedi ail-agor o gwbl. 

Roedd gwasanaethau eisoes dan straen cyn Covid a dywedodd gofalwyr 
di-dâl wrthym fod y sefyllfa’n waeth erbyn hyn. Nid oes digon o adnoddau 
ar gyfer y gwasanaethau y mae gofalwyr di-dâl gymaint eu hangen, ac 
mae hynny’n arwain at restri aros a llai o ddarpariaeth.

Roedd gwasanaethau dan bwysau yn barod, ond wedi Covid 
cawsant eu torri’n sylweddol ac mae mwy o flaenoriaeth i hunanofal.”

Mae methu cael digon o gymorth yn gwneud drwg mawr i ofalwyr di-dâl.

Cafodd pob gwasanaeth ei effeithio – meddygon teulu, ysbytai, 
dosbarthiadau fferyllfeydd, canolfannau galw heibio. Rwyf yn 
ddiolchgar fod rhai yno ond mae popeth wedi newid. Cafodd effaith 
andwyol ar fy iechyd meddwl a’m llesiant a’m dau riant yr wyf yn 
gofalu amdanynt .”

Er bod llawer o ofalwyr di-dâl yn gofalu oherwydd eu bod eisiau gwneud, 
mae eraill yn teimlo nad oes ganddynt ddewis am y gofalu a wnânt. Y 
rheswm am hynny fel arfer yw’r cymorth annigonol gan y gwasanaethau 
statudol sydd ar gael ar gyfer y person maen nhw’n gofalu amdanynt.

Dywedodd dau ofalydd di-dâl o bob pump (40%) nad ydynt yn teimlo fod 
ganddynt ddewis am fod yn ofalydd di-dâl. Dywedodd dros draean (36%) 
nad oes ganddynt ddewis am y math o ofal maen nhw’n ei ddarparu (e.e. 
cefnogaeth emosiynol neu ofal personol).
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Mae’n ofnadwy . Rwyf yn caru fy mam ac ni fyddaf byth yn rhoi’r 
gorau i ofalu amdani, ond mae hynny oherwydd os ydw i’n gadael, na 
all y cyngor ddarparu’r lefel o help mae hi ei angen . Nid yw byth yn 
ddewis, does neb yn dewis hyn. Mae’n rhywbeth mae’n rhaid inni ei 
wneud . Rwy’n defnyddio’r geiriau ‘cyfrifoldeb moesol’ yn aml .”

Rydym yn ddynol ac angen cael ein cydnabod am y gofal dwys a 
ddarparwn heb unrhyw hoe. Rydym yn gwneud shifftiau hirach na 
nyrsys a meddygon heb egwylion cinio neu nosweithiau i ffwrdd, ond 
rydym yn cael ein trin fel pe baem ar waelod y domen mewn 
cymdeithas . Nid ydym yn dewis bod yn ddibynnol ar y wladwriaeth . 
Nid ydym yn dewis byw’r bywyd hwn . Does gennym ni ddim dewis gan 
fod y system yn methu teuluoedd .”

Rwyf yn ifanc ac rwyf wedi anghofio am gael unrhyw fath o 
ddyfodol er mwyn gofalu am riant gan nad oedd gen i unrhyw ddewis . 
Nid wyf yn cael unrhyw gymorth gan unrhyw un a does gan neb 
unrhyw ddealltwriaeth am ofalu am geraint .” 

Credyd y ddelwedd: Centre for Ageing Better
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CYFLOGWYR
Mae cael cyflogydd cefnogol yn gwneud gwahaniaeth enfawr i ofalwyr 
di-dâl sy’n gweithio. Fodd bynnag, soniodd gofalwyr di-dâl yn ein 
hymchwil eu bod wedi wynebu gwahaniaethu yn y gweithle ac mae rhai 
wedi gorfod gadael swyddi o’r herwydd.

Oni bai eich bod yn ei wneud, does neb yn deall gymaint y mae’n 
eich meddiannu ac yn eich gwagio’n emosiynol . Rwy’n cael fy nhynnu 
rhwng fy mrawd, fy nheulu a fy ngwaith. Rwyf hefyd yn gorfod ymladd 
drosof fi fy hun neu fyddai gen i ddim. Oni bai am arferion gwaith 
hyblyg a rheolwyr amyneddgar, ni fyddwn yn gallu gweithio a gofalu. 
Mae gofalu yn ddrud .”

Cafodd fy nghyfrifoldebau gofalu yn ogystal â’m hanabledd  
fy hun eu diystyru’n llwyr gan bob rheolwr, yr holl ffordd i fyny at y 
Prif Weithredwr . Yn y pendraw roedd rhaid imi roi’r gorau i’r swydd 
roeddwn yn ei charu . Nid yw’n ei gwneud damaid yn haws dygymod 
ag aberthau gofalu gan fy mod wedi colli fy incwm a’m hunaniaeth,  
ar ben y bywyd priodasol arferol yr oeddwn wedi disgwyl ei gael ar  
un adeg .”

Credyd y ddelwedd: Centre for Ageing Better
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ASESIADAU
Mae derbyn gwasanaethau cymorth yn allweddol i ofalwyr di-dâl. Fodd 
bynnag, ni chafodd nifer fawr o ofalwyr di-dâl asesiad neu adolygiad o’u 
hanghenion fel gofalydd ac o’r herwydd nid ydynt yn gallu derbyn 
cymorth. 

Dywedodd 46% o ofalwyr di-dâl wrthym na chawsant asesiad o’u 
hanghenion fel gofalydd yn y flwyddyn ddiwethaf.

O blith y gofalwyr di-dâl hynny nad oeddent wedi cael asesiad yn y 
flwyddyn ddiwethaf, dywedodd 68% na chawsant gynnig un. Dywedodd 
11% arall fod gweithiwr proffesiynol wedi dweud wrthynt na fyddai’n eu 
helpu i gael unrhyw gymorth.

Mae’n ymddangos ei bod yn haws cael asesiadau ers ein harolwg diwethaf 
a gynhaliwyd yn ystod cyfnodau clo Covid. Er hynny, rydym yn dal yn 
bryderus nad yw digon o ofalwyr di-dâl yn cael asesiad o’u hanghenion 
gan fod awdurdodau lleol dan gymaint o bwysau.

Hyd yn oed pan mae gofalwyr di-dâl yn cael asesiadau ac yn gymwys i 
gael cymorth, profiad llawer yw na allant dderbyn y cymorth mae 
ganddynt hawl i’w dderbyn. O blith y gofalwyr di-dâl a gafodd asesiad, nid 
yw 16% yn derbyn y cymorth maent yn gymwys ar ei gyfer. Hefyd, er eu 
bod yn gymwys i gael cymorth, nid yw dros chwarter yn cael cyllideb 
bersonol i dalu am eu hanghenion a aseswyd.

Gofynnais am [asesiad] brys dros dri mis yn ôl ac rwy’n dal i 
aros . Gofynnais am un ym mis Medi 2018 ond ddigwyddodd dim byd .”

[Cefais] asesiad ym mis Mawrth gan fod [gennyf] anghenion 
arwyddocaol – ddigwyddodd dim byd ers hynny, ni allaf ond tybio ei 
fod oherwydd prinderau yn y gwasanaethau cymdeithasol .”
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AGWEDDAU AT  
LYWODRAETH Y DG: 
“CAEL EIN CYMRYD YN GANIATAOL,  
EIN HANWYBYDDU A’N DIBRISIO”

Mae’n amlwg o’n hymchwil fod gofalwyr di-dâl yn teimlo fod 
Llywodraeth y DG yn eu hanwybyddu a’u dibrisio, er 
gwaethaf y cyfraniad hollbwysig sy’n aml yn anweledig a 
wnânt i’n cymdeithas .

Mae 65% o ofalwyr di-dâl yn teimlo eu bod yn cael eu hanwybyddu  
gan Lywodraeth y DG .

Nid yw llawer o ofalwyr di-dâl yn teimlo fod Llywodraeth y DG yn rhoi sylw 
i’w hanghenion ac nid oes ganddynt hyder yn Llywodraeth y DG i wella eu 
sefyllfa. 

• Dywedodd dros hanner y gofalwyr di-dâl (56%) nad ydynt yn teimlo fod 
gwleidyddion yn eu deall.

• Dywedodd 46% nad oes ganddynt hyder yng ngallu Llywodraeth y DG i 
wella bywydau gofalwyr di-dâl. 

• Nid yw 48% yn teimlo fod Llywodraeth y DG yn rhoi sylw i’w hanghenion 
fel gofalydd di-dâl.

Mae agweddau tuag at Lywodraeth y DG wedi gwella ers ein harolwg 
diwethaf a gynhaliwyd yn ystod cyfnodau clo Covid. Rydym yn croesawu 
ac yn tybio fod hyn yn adlewyrchu’r ffaith ei bod yn haws i ofalwyr di-dâl 
dderbyn cymorth gan fod rhai gwasanaethau wedi ail-agor erbyn hyn. 
Fodd bynnag, mae’n amlwg fod llawer gormod o ofalwyr di-dâl yn teimlo 
fod Llywodraeth y DG wedi eu hanghofio a’u hanwybyddu.

Rwyf yn gofalu am fy merch, ac fe wnaf hynny cyhyd ag y gallaf, 
gan fy mod yn ei charu ac mae hi’n haeddu’r holl gefnogaeth y gallaf 
roi iddi . Mae gofalwyr yn gymaint o droednodyn ar dudalennau ein 
cymdeithas, er y gallai pob copa walltog ddarganfod eu hunain yn 
mynd yn ofalydd neu angen un .”
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Ffigur 5: I ba raddau ydych chi’n cytuno â’r datganiadau canlynol?

65% Cytuno a Cytuno'n Gryf

Mae Llywodraeth y DG yn mynd i’r afael â’m hanghenion
fel gofalydd di-dâl

Mae gennyf hyder yng ngallu Llywodraeth y DG 
i wella bywydau gofalwyr di-dâl

Fel gofalydd di-dâl rwyf yn teimlo fod Llywodraeth y DG 
yn fy anwybyddu

15% Anghytuno

31% Cytuno a Cytuno'n Gryf 46% Anghytuno

30% Cytuno a Cytuno'n Gryf 48% Anghytuno

Anghytuno'n Gryf  AnghytunoNiwtralCytunoCytuno'n Gryf

Mae gofalwyr yn rhan o economi ofal ehangach . Ond prin y 
cyfeirir atom . Rydym yn darparu gofal sy’n cynnal y systemau iechyd 
a gofal cymdeithasol sy’n sigo dan straen . Ond nid oes unrhyw 
fuddsoddi ynom fel gweithlu . Rydym angen y buddsoddiad hwnnw 
ynom ni ac yn ein rôl .”

Rwyf yn teimlo fy mod yn cael fy nghymryd yn ganiataol,  
yn cael fy anwybyddu a’m dibrisio gan gymdeithas yn gyffredinol. 
Mae angen i’r newid agwedd yma ddod o’r brig .”
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BETH FYDDAI’N GWNEUD 
GWAHANIAETH? 
“CAEL EIN GWERTHFAWROGI,  
EIN PARCHU A’N CYDNABOD”

Mae’n amlwg fod gofalwyr di-dâl angen mwy o gefnogaeth 
gyda’r gwaith gwerthfawr a heriol maen nhw’n ei wneud . 
Pan ofynasom i ofalwyr di-dâl beth fyddai’n gwneud fwyaf  
o wahaniaeth, y tri ateb mwyaf poblogaidd a roesant oedd:

1 . GWELL CEFNOGAETH I’R PERSON/POBL MAEN 
NHW’N GOFALU AMDANYNT .

2 . SEIBIANT NEU HOE . 

3 . MWY O ARIAN .

Ffigur 6: Pa gefnogaeth fyddai’n gwneud y gwahaniaeth mwyaf ichi fel gofalydd 
di-dâl?

Gwell cefnogaeth i’r person/pobl
rydych yn gofalu amdanynt 55%

Hoe neu seibiant 53%
Mwy o arian i’w wario ar y 

pethau rydych eu hangen a’u heisiau 51%
Cyngor ymarferol

e.e. arian, budd-daliadau, cyngor ar swyddi 31%
Cyngor neu fath arall o therapi siarad 29%

Help ymarferol 28%
Grŵp cefnogi

(ar-lein neu wyneb yn wyneb) 21%
Llinell gymorth er mwyn

gallu siarad â rhywun 18%
Grŵp dysgu sgiliau 

e.e. rheoli straen, ymarfer neu gymorth gyda CV 16%
Mwy o gefnogaeth yn y gwaith

neu lle rwy’n astudio 9%
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Gofynasom i ofalwyr di-dâl roi gwybod inni am un peth y gallai arweinyddion 
gwleidyddol ei wneud i wneud gwahaniaeth iddyn nhw fel gofalydd di-dâl. 
Dyma oedd ganddynt i’w ddweud:

Da chi [helpwch ofalwyr yn ariannol] yn briodol – rwyf yn treulio 
mwy o amser yn gofalu am fy mhlentyn nac a wnes i erioed mewn 
swydd lawn amser . Fe lwyddon ni i grafu trwyddi yn yr ychydig 
flynyddoedd diwethaf ond mae’r argyfwng costau byw yn cael effaith 
wirioneddol arnom erbyn hyn .”

Codi Lwfans Gofalwr i wneud inni deimlo ein bod yn cael ein 
gwerthfawrogi ac i’n helpu cael dau ben llinyn ynghyd . Rwy’n teimlo 
eu bod yn manteisio ar ein hewyllys da a’n cariad i’r bobl rydym yn 
gofalu amdanynt .”

Fel aelod o’r teulu rwyf eisiau gallu cynnal fy mam tan y diwedd 
yn union fel y gwnes i gyda fy nhad ond mae’n flinedig iawn ac yn 
cymryd llawer o amser. Mae cyflogi [gweithiwr gofal] i helpu yn 
drafferthus iawn felly mae’n rhwyddach peidio, ond mae hynny’n 
golygu na chefais ddiwrnod o hoe er 2019 . Mae’n gymaint rhatach a 
mwy heddychlon i’r [person ag anghenion gofal] aros gartref ond byddai 
gwneud help ychwanegol yn rhwyddach a rhatach yn fendith fawr .”

Cyfleoedd swyddi go iawn, hyblyg ac o bell a chael gwybod am 
ffyrdd o gael swyddi o’r fath – hyfforddiant ar-lein am ddim ac ati.”

Cael rhyw fath o ofal seibiant ar gael… chefais i ddim seibiant  
o ofalu am fy mam am wyth mlynedd…”

Credyd y ddelwedd: Centre for Ageing Better
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METHODOLEG

Llanwodd 2,675 o ofalwyr di-dâl, dros 18 oed, ein harolwg. 
Daeth yr ymatebwyr o bob rhan o wledydd Prydain . 
Cynhaliwyd yr arolwg rhwng 22 Gorffennaf a 24 Awst 2022.

Cafodd yr arolwg ei hyrwyddo trwy Bartneriaid Rhwydwaith yr 
Ymddiriedolaeth Gofalwyr, elusennau eraill a mudiadau allanol y gweithiwn 
mewn partneriaeth â nhw, ac ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol.

Dywedodd ymatebwyr eu bod yn ofalydd di-dâl dros 18 oed cyn llenwi’r 
arolwg: darparwyd diffiniad byr o ofalydd di-dâl yn adran ragarweiniol  
yr arolwg. 

Cynaliasom wiriadau sicrhau ansawdd ar y data rhag ofn ei fod yn 
cynnwys ymatebion annilys.

Roedd gofalwyr di-dâl yn gallu dewis pa gwestiynau roeddent yn a  
ddim yn eu hateb ac yn gallu rhoi’r gorau i lenwi’r arolwg unrhyw bryd. 
Darparwyd cyfeiriad e-bost ar gyfer unrhyw gwestiynau. Cafodd pawb  
a gymerodd ran eu cyfeirio at gymorth, rhag ofn fod llenwi’r arolwg yn 
creu teimladau anodd neu os oedd ymatebwyr yn sylweddoli y gallent  
fod angen cymorth a gwasanaethau neu fod ganddynt hawl i’w cael.

Roedd ein harolwg yn cynnwys 44 cwestiwn o wahanol fathau gan 
gynnwys graddfeydd Likert, botymau radio a thestun rhydd. Roedd ar  
gael yn y Gymraeg a’r Saesneg. 

Er na chafodd canlyniadau’r arolwg eu pwysoli yn ôl demograffeg ac nad 
ydynt felly’n genedlaethol gynrychioliadol o reidrwydd, maent yn cynnig 
ciplun gwerthfawr o brofiadau a safbwyntiau gofalwyr di-dâl o bob rhan  
o wledydd Prydain.

Pwrpas yr ymchwil oedd dilyn ymchwil a gynaliasom ym misoedd Tachwedd 
a Rhagfyr 2021 o’r enw ‘Cael eu gwthio at y Dibyn: Bywyd i ofalwyr di-dâl 
yng Ngwledydd prydain’. Mae’r adroddiad hwnnw i’w weld yma: 

carers .org/downloads/resources-pdfs/pushed-to-the-edge-welsh-
language .pdf
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