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HAWLIAU GOFALWYR IFANC 

Ffeithlen ar gyfer athrawon a staff ysgolion a  
cholegau yng Nghymru 
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Mae llawer o ofalwyr ifanc yn dweud nad ydyn 
nhw’n derbyn y gydnabyddiaeth a’r gefnogaeth 
sydd eu hangen arnyn nhw oddi wrth eu hathrawon, 
neu aelodau eraill o staff ysgol neu goleg, wrth 
geisio cydbwyso’u haddysg eu hunain â’u rolau 
gofalu.  Efallai fod angen help ychwanegol arnyn 
nhw i sicrhau eu bod nhw’n gallu datblygu a dysgu 
mor llwyddiannus â dysgwyr eraill.  Mae athrawon 
ac aelodau eraill o staff ysgolion a cholegau mewn 
sefyllfa allweddol i nodi gofalwyr ifanc, i’w cefnogi 
nhw yn yr amgylchedd dysgu ac i’w cyfeirio at 
wasanaethau eraill, lle bo hynny’n briodol.   

Mae Estyn wedi cyhoeddi Adroddiad Thematig 
Gofalwyr Ifanc1 sy’n gwerthuso ansawdd y 
ddarpariaeth ar gyfer gofalwyr ifanc mewn 
lleoliadau addysg yng Nghymru ac yn gwneud 
argymhellion ar gyfer gwella’r gefnogaeth i ofalwyr 
ifanc. 

Adeg cyfrifiad 2011, roedd yna 7,544 o ofalwyr ifanc 
dan 16 oed yng Nghymru, ac o’r rhain roedd 811 
(10.8%) yn darparu 20-40 awr yr wythnos o ofal di-
dâl ac roedd 802 (10.6%) yn darparu 50 awr neu fwy 
yr wythnos. Dywed Gofal Cymdeithasol Cymru ‘Fod 
tua 30,000 o ofalwyr dan 25 yng Nghymru. Yn ôl 
cyfrifiad 2011, mae gan Gymru y gyfran uchaf o 
ofalwyr dan 18 yng ngwledydd Prydain’. Mae 
ystadegau’n dangos bod 895 asesiad o angen ar 
gyfer gofalwyr ifanc wedi’u cwblhau yng Nghymru 
yn ystod 2018-192.   

Er bod plant o phobl ifanc o bob oedran yn darparu 
gofal yn y cartref, mae gwasanaethau gofalwyr 
ifanc yn adrodd mwy a mwy ar dwf yn yr angen i 
gefnogi gofalwyr ifanc iawn (y rheini rhwng 5 ac 8 
oed).  Mae arolwg y Rhwydwaith Ymchwil Iechyd 
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Mae gan ofalwyr ifanc hawl dan Ddeddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 i gael asesiad o 
angen ac, os nodir anghenion cymwys, i gael cefnogaeth.   
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HAWLIAU DAN DDEDDF 
GWASANAETHAU 
CYMDEITHASOL A LLESIANT 
(CYMRU) 2014 
Manylir ar ddyletswyddau awdurdodau lleol o ran 
gofalwyr, ac o ran pobl sy’n derbyn gofal, yn 
Neddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 
(Cymru) 20144.  Er mwyn helpu pobl i ddeall eu 
hawliau dan y ddeddfwriaeth hon, cyhoeddodd 
Llywodraeth Cymru daflen ym mis Tachwedd 
2019: Deall eich hawliau fel gofalwr. 
 
Rhoddwyd y ddeddfwriaeth hon ar waith o fis Ebrill 
2016 ymlaen ac mae’n rhoi hawl i ofalwyr o 
unrhyw oedran, gan gynnwys gofalwyr ifanc, gael 
cefnogaeth ar gyfer unrhyw anghenion sy’n 
bodloni’r meini prawf cymhwysedd y manylir arnyn 
nhw yn Neddf 2014.  Rhaid i awdurdodau lleol a 
byrddau iechyd hefyd hybu llesiant gofalwyr sydd 
angen cefnogaeth.  Nodir unrhyw anghenion 
posibl a chymwys am gefnogaeth trwy asesiad 
awdurdod lleol o anghenion gofalwyr.  
 
Ni fydd angen asesiad o anghenion gofalwyr ar 
bob gofalwr ac mae’n bwysig nodi bod gan bob 
gofalwr, o unrhyw oedran, hawl i gael gwybodaeth, 
cyngor a chymorth oddi wrth eu hawdurdod lleol, 
boed wedi’u hasesu ai peidio.  
 
Mae Adran 3 Deddf 2014 yn diffinio gofalwr fel: 
 
“Person sy’n darparu, neu’n bwriadu darparu 
gofal i oedolyn neu blentyn anabl”. 
 
Nid oes unrhyw ddiffiniad penodol o ofalwr ifanc 
yn Neddf 2014 ond ystyrir mai person ifanc dan 18 
oed ydy gofalwr ifanc. 

http://www.legislation.gov.uk/cy/anaw/2014/4/contents/enacted/welsh
http://www.legislation.gov.uk/cy/anaw/2014/4/contents/enacted/welsh
http://www.legislation.gov.uk/cy/anaw/2014/4/contents/enacted/welsh
https://llyw.cymru/y-gyfraith-ar-ofal-chymorth-hawliau-gofalwyr
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PWYNTIAU ALLWEDDOL 
 
Mae’n rhaid cynnig asesiad i unrhyw blentyn neu berson ifanc sy’n 
darparu gofal i oedolyn neu blentyn anabl os ydy hi’n ymddangos 
i’r awdurdod lleol bod angen cefnogaeth ar y gofalwr, waeth beth 
fo barn yr awdurdod ar lefel y gefnogaeth sydd ei hangen ar y 
gofalwr.   
 
Nid ydy hawl i asesiad dan Ddeddf 2014 yn dibynnu ar faint o ofal 
sy’n cael ei ddarparu, ac nid oes yn rhaid i’r person sy’n derbyn 
gofal fod yn derbyn gofal a chefnogaeth trwy’r awdurdod lleol. 

Mae Rhan 3 (asesu anghenion unigolion) Cod Ymarfer Deddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 Llywodraeth Cymru’n manylu ar yr hyn a 
ystyrir yn rhan o asesiad o anghenion gofalwyr. 

Yn ôl rhan 3 (asesiad) Cod Ymarfer Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 
Llesiant 2014, dylai asesiad gynnwys:  
 
• asesiad o’r graddau y mae’r gofalwr yn gallu ac yn fodlon darparu’r gofal a 

pharhau i ddarparu’r gofal;  

• y deilliannau y mae’r person/y bobl â chyfrifoldeb fel rhiant am y plentyn 
sy’n gofalu yn dymuno eu cyflawni ar ei gyfer, a ph’un a allai help 
ychwanegol gynorthwyo i gyflawni’r deilliannau hynny; 

• cynnwys y gofalwr a, lle bo’n ddichonol, y person sy’n derbyn gofal yn yr 
asesiad.  Gall y gofalwr ifanc dderbyn cefnogaeth eiriolwr annibynnol mewn 
rhai amgylchiadau penodol; 

• os ydy’r gofalwr yn blentyn, mae’n rhaid i’r asesiad ystyried ei (h)anghenion 
datblygiadol a’r graddau y mae’n briodol i’r plentyn ddarparu’r gofal; ac 

• os ydy’r gofalwr yn oedolyn ifanc rhwng 16 a 25, mae’n rhaid asesu unrhyw 
gyfnodau pontio presennol neu gyfnodau pontio yn y dyfodol y mae’r 
gofalwr yn debygol o fynd trwyddyn nhw i addysg bellach neu uwch, 
cyflogaeth neu hyfforddiant5. 
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HAWLIAU ERAILL DAN DDEDDF GWASANAETHAU CYMDEITHASOL 
A LLESIANT (CYMRU) 2014 
 

Dan Ddeddf 2014, mae’n bosibl bod gan ofalwr ifanc hawliau cyfreithiol fel 
plentyn a hefyd fel gofalwr. Yn ogystal â hawl i gael eu hanghenion posibl am 
gefnogaeth i’w helpu nhw yn eu rôl ofalu wedi’u hystyried trwy gyfrwng 
Asesiad o Anghenion Gofalwyr, mae’n bosibl bod gan ofalwr ifanc hawliau 
hefyd fel plentyn sydd angen gofal a chefnogaeth dan Adran 21 o’r Ddeddf.  
Mae gan yr awdurdod lleol ddyletswydd i gynnig asesiad i: 

“Unrhyw blentyn os ydy hi’n ymddangos bod angen gofal a 
chefnogaeth ar y plentyn sy’n ychwanegol at, neu yn lle, y gofal 
a’r gefnogaeth y mae teulu’r plentyn yn eu darparu6.” 

©  Ymddiriedolaeth Gofalwyr 

https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-05/part-3-code-of-practice-assessing-the-needs-of-individuals.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-05/part-3-code-of-practice-assessing-the-needs-of-individuals.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-05/part-3-code-of-practice-assessing-the-needs-of-individuals.pdf
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KEY POINTS 

Mae gan bob plentyn hawliau y mae Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar 
Hawliau’r Plentyn (CCUHP)6 yn manylu arnyn nhw.  Fodd bynnag, mae’n 
bosibl bod rhai gofalwyr ifanc yn ei chael hi'n fwy anodd cael rhai hawliau 
penodol oherwydd eu cyfrifoldebau gofalu, yn enwedig eu hawliau i iechyd a 
gwasanaethau iechyd (Erthygl 24), i ddiogelwch cymdeithasol (Erthygl 26) ac 
i safon byw digonol (Erthygl 27).  

Ni ddylai’r hawliau hyn fod yn llai oherwydd bod plentyn yn byw mewn teulu 
lle y mae angen gofal a chefnogaeth ar rywun.   

CONFENSIWN Y 
CENHEDLOEDD 
UNEDIG AR 
HAWLIAU’R PLENTYN 

NI DDYLAI’R HAWLIAU HYN FOD YN LLAI 
OHERWYDD BOD PLENTYN YN BYW MEWN 
TEULU LLE Y MAE ANGEN GOFAL A 
CHEFNOGAETH AR RYWUN.   

©  Ymddiriedolaeth Gofalwyr 

https://www.unicef.org.uk/what-we-do/un-convention-child-rights/
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Gall ysgolion a cholegau helpu gofalwyr ifanc i sylweddoli pan y maen nhw 
o bosibl yn ofalwr, oherwydd bod yna lawer ohonyn nhw sydd ddim yn 
sylweddoli hyn.  Gall ysgolion a cholegau hefyd helpu’r bobl ifanc a’u 
teuluoedd i wybod am eu hawliau dan Ddeddf 2014, a’u deall.  Gallan nhw 
hefyd helpu’r gofalwr ifanc i gael gafael ar yr help a’r gefnogaeth sydd o 
bosibl eu hangen arnyn nhw. Gellir cyflawni hyn trwy: 
 
• gyfeirio teuluoedd at awdurdodau lleol i gael gwybodaeth, cyngor a 

chymorth a allai arwain at Asesiad o Anghenion Gofalwyr ar gyfer y person 
ifanc sydd â chyfrifoldebau gofalu; 

• cyfeirio gofalwyr ifanc a’u teuluoedd at wasanaethau gofalwyr ifanc lleol 
sy’n gallu darparu amrywiaeth o wybodaeth, cyngor a chefnogaeth; 

• cefnogi timau bugeiliol i ddatblygu perthnasoedd cryf ag asiantaethau 
allanol i gefnogi gwaith datblygu a gweithredu dull ysgol-gyfan neu goleg-
cyfan o weithredu wrth nodi a chefnogi gofalwyr; a  

• dathlu Diwrnod Hawliau Gofalwyr (ym mis Mehefin fel rheol) a Diwrnod 
Ymwybyddiaeth o Ofalwyr Ifanc (ym mis Ionawr fel rheol) i wella 
ymwybyddiaeth gyffredinol o’r hyn y mae’n ei olygu i fod yn ofalwr, ac o sut 
i gael gafael ar help a chefnogaeth. 

CEFNOGI GOFALWYR IFANC I 
WIREDDU EU HAWLIAU 
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www.carers.org 

wales@carers.org  

@CarersTrustWal 

@CarersTrust  
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gyfrifoldebau gofalu.  Mae’r gyfran yn codi i 21% yn achos myfyrwyr o 
gefndiroedd llai cefnog. 


