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Gorolwg o’r arolwg 
 

Diben  

Gofynnwyd i rieni, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol a gefnogir gan STAND Gogledd Cymru CBC 
gwblhau arolwg ynghylch effaith cyflogaeth yn erbyn cyfrifoldebau gofalu. Diben yr arolwg oedd 
ymchwilio i weld a yw cyfrifoldebau gofalu wedi effeithio’n uniongyrchol ar gyflogaeth teuluoedd, 
naill ai o fewn eu teulu neu’r gymuned y maent yn ei chynnal. 

 
Mae STAND Gogledd Cymru CBC yn cynnal grŵp ffocws rhieni ar gyfer Sir Ddinbych, ‘STAND tros 
NEWID’, ac amlygodd y grŵp yr angen am yr arolwg hwn yn dilyn profiad uniongyrchol gan ei 
aelodau ynghylch argaeledd gofal plant sy'n addas i deuluoedd sydd hefo plant ag anghenion 
ychwanegol ac anableddau. 

 

Sut y cynhaliwyd yr arolwg 

Roedd yr arolwg ar agor am ychydig dros dair wythnos, rhwng 15 Chwefror a 6 Mawrth 2022. Yn 
ystod y cyfnod hwn, fe gasglwyd 125 o ymatebion. Casglwyd ymatebion gan gymysgedd o rieni a 
gofalwyr. Cynhaliwyd yr arolwg trwy ‘SurveyMonkey’ a rhannwyd y ddolen trwy e-bost ac ar 
lwyfannau cyfryngau cymdeithasol. Cynhaliwyd yr arolwg yn ddienw er mwyn rhoi cyfle i unigolion a 
ddarparodd wybodaeth ymateb yn onest am eu cyfrifoldebau gofalu, gwybodaeth cyflogaeth a 
defnydd seibiant heb ofni barn. Roedd yr arolwg yn cynnwys 20 cwestiwn ac er mwyn sicrhau darlun 
mor gyflawn â phosibl, cafodd pob cwestiwn ei nodi fel un gorfodol. 
 

Cynrychiolaeth o fewn yr arolwg 

Cymharwyd nifer yr ymatebion a gawsom a'r ardaloedd y mae'r ymatebwyr yn byw ynddynt, hefo 
ystadegau teuluoedd a gweithwyr proffesiynol a gefnogir gan STAND Gogledd Cymru CBC. 
 
Cymharwyd lleoliadau’r ymatebwyr (Cwestiwn 1) â lleoliad hysbys teuluoedd a gweithwyr 
proffesiynol. Mae'r ymatebion a gasglwyd yn yr arolwg hwn yn agos at fod yn gynrychioliadol o'r 
boblogaeth a gefnogir gan STAND Gogledd Cymru CBC. Mae teuluoedd sy’n byw yn nalgylchoedd 
mwyaf STAND Gogledd Cymru CBC wedi’u tangynrychioli ychydig yng nghanlyniadau’r arolwg. Yn yr 
un modd, mae teuluoedd sy’n byw o fewn dalgylchoedd llai STAND Gogledd Cymru CBC wedi’u 
gorgynrychioli rhyw ychydig. 
 

Sir lle mae’r ymatebwyr  
yn byw 

Canran ymatebwyr yr arolwg 
ym mhob Sir 

Canran gyffredinol y teuluoedd a gefnogir gan 
STAND Gogledd Cymru CBC ym mhob Sir 

Sir Ddinbych 32.8% 38.2% 

Conwy 26.4% 30.7% 

Sir y Fflint 21.6% 22.5% 

Wrecsam 10.4% 4.8% 

Gwynedd 4.8% 2.0% 

Sir Fôn  4.0% 1.6% 
Tabl:  L leol iadau Sirol Ymatebwyr  
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Crynodebau Cwestiynau 
 

1. Ym mha Sir ydych chi yn byw?  

Cawsom 125 o ymatebwyr i’r arolwg. Mae’r rhai a gwblhaodd 
yr arolwg yn byw yn yr ardaloedd canlynol: 

 

Sir Rhif Canran 

Sir Ddinbych 41 o ymatebwyr 32.8% 

Conwy 33 o ymatebwyr 26.4% 

Sir y Fflint 27 o ymatebwyr 21.6% 

Wrecsam 13 o ymatebwyr 10.4% 

Gwynedd 6 o ymatebwyr 4.8% 

Sir Fôn  5 o ymatebwyr 4.0% 
Tabl:  L leol iadau Sirol Ymatebwyr  

 

Casglwyd y wybodaeth hon fel bod modd creu dadansoddiadau pellach a fuasai yn benodol i’r 
Siroedd gwahanol, yn ôl yr angen. 

 
2.  Gwybodaeth am yr uned deuluol 

Gofynnwyd i’r ymatebwyr a oeddent yn rhieni sengl, neu’n rhan o aelwyd dau riant, neu a oedd 
ganddynt drefniadau eraill. Gofynnwyd y cwestiwn faint o oedolion oedd yn debygol o ymwneud â 
chyfrifoldebau gofalu yn y cartref. 

 

Dewisiadau o ran ateb Nifer o ymatebion Canran o ymatebion 

Aelwyd un rhiant / rhiant sengl 29 23.2% 

Aelwyd dau riant 91 72.8% 

Arall 6 4.8% 
Tabl:  Nifer  y rh ieni  yn y  cartref  

 

O’r ymatebwyr a atebodd “arall”, dywedodd tri ymatebydd (2.4%) eu bod yn neiniau a theidiau gyda 
chyfrifoldebau gofalu. Roedd y tri ymateb arall, a oedd yn cyfrif am 1.6% o'r atebion, yn cynnwys 
gofalwr sy'n oedolyn a gweithiwr cyswllt. 

 
3. Am faint o unigolion y mae gennych chi gyfrifoldebau gofalu? 

Gofynnwyd i ymatebwyr gadarnhau nifer yr unigolion mae ganddynt gyfrifoldebau gofalu amdanynt. 
 
Dewisiadau o 

ran ateb 
Nifer o 

ymatebion 
Canran o 

ymatebion 

1 45 36.0% 

2 55 44.0% 

3 16 12.8% 

4 neu fwy 9 7.2% 
Tabl  a Graff:  N ifer  yr  unigol ion y  mae gan aelwydydd gyfr i fo ldebau gofalu  amdanynt  
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Gofynnwyd y cwestiwn hwn er mwyn cael rhywfaint o fewnwelediad i nifer yr unigolion y mae gan 
bob ymatebydd gyfrifoldebau gofalu amdanynt; roedd gan 64.0% o ymatebwyr gyfrifoldebau gofal 
am ddau neu fwy o unigolion. 

 
4.  Am ba un o'r canlynol y mae gennych chi gyfrifoldebau gofalu? 

Gofynnwyd i ymatebwyr nodi pa grwpiau o unigolion y mae ganddynt gyfrifoldebau gofalu 
amdanynt. Roedd y cwestiwn yn un amlddewis fel y gallai ymatebwyr nodi popeth oedd yn 
berthnasol i'w hamgylchiadau. Mae atebion wedi'u haddasu lle'r atebwyd “Arall” ond bod yr ymateb 
yn cyd-fynd â'r categorïau a ddarparwyd, megis partner anabl neu fab sy'n oedolyn ag anableddau. 

 

Dewisiadau o ran ateb 
Nifer o 

ymatebion 
Canran o 

ymatebion 

Plant / pobl ifanc hefo anghenion ychwanegol / anableddau 102 84.8% 

Plant / pobl ifanc heb anghenion ychwanegol / anableddau 43 34.4% 

Oedolyn / oedolion hefo anghenion ychwanegol / anableddau 33 30.9% 

Oedolyn / oedolion heb anghenion ychwanegol / anableddau 8 6.4% 

Arall 1 1.9% 

Tabl:  Dosbarthiad pobl sy'n  derbyn gofal  

 
Ar gyfartaledd roedd 1.5 o unigolion yn derbyn gofal ym mhob cartref, gyda 84.8% o ymatebwyr yn 
gofalu am o leiaf un plentyn neu berson ifanc ag anghenion ychwanegol neu anableddau. 

 
5.  Ydych chi mewn cyflogaeth ar hyn o bryd? 

Gofynnwyd i ymatebwyr a oeddent mewn cyflogaeth ar hyn o bryd, i benderfynu a oes cydberthynas 
rhwng yr angen am gyflogaeth a darpariaeth gofal plant. 

 

Dewisiadau 
o ran ateb 

Nifer o 
ymatebion 

Canran o 
ymatebion 

Ydw 76 60.8% 

Nac ydw 49 39.2% 

 

Tabl  a Graff:  Atebion ynghylch s tatws  cyf logaeth.  

 

Dywedodd mwyafrif yr ymatebwyr eu bod yn ymgymryd â rhyw fath o gyflogaeth ar hyn o bryd. Ceir 
dadansoddiad o’r mathau o gyflogaeth yng Nghwestiwn 6. 

 

 
 

 

Ydw 

Nac 
Ydw 



Effaith Cyflogaeth yn Erbyn Cyfrifoldebau Gofalu  
Crynodeb o ganlyniadau’r arolwg 

Tudalen 5 o 18 
 

6.  Pa un o'r datganiadau canlynol sy'n berthnasol i'ch cyflogaeth? 

Gofynnwyd i'r ymatebwyr nodi'r math o gyflogaeth y maent yn ymgymryd â hi ar hyn o bryd, i 
benderfynu a oes patrymau cyflogaeth cydberthynol ac argaeledd gwasanaethau gofal plant. Mae'r 
wybodaeth hon wedi'i chasglu i gymharu ag ymatebion ynghylch ymwybyddiaeth cyflogwyr o 
gyfrifoldebau gofalu sydd gan unigolion a gwblhaodd yr arolwg. 

 

Dewisiadau o ran ateb 
Nifer o 

ymatebion 
Canran o 

ymatebion 

Rwyf mewn cyflogaeth 
amser llawn 

33 26.4% 

Rwyf mewn cyflogaeth 
rhan-amser 

42 33.6% 

Rwyf mewn hyfforddiant 
ar gyfer cyflogaeth / 
astudio 

12 9.6% 

Rwy'n gweithio patrymau 
sifft 

1 0.8% 

Amherthnasol  39 31.2% 
Tabl  a Graff:  Mathau o gyf logaeth ymatebwyr  

 

O’r ymatebion a roddwyd, dywedodd y mwyafrif o’r ymatebwyr eu bod naill ai mewn cyflogaeth 
rhan-amser neu nad ydynt yn ymgymryd â chyflogaeth ar hyn o bryd. Amcangyfrifir mai dim ond 
26% o ymatebwyr i'r arolwg oedd mewn cyflogaeth amser llawn. 
 

7.  Ydy'ch cyflogwr yn ymwybodol o'ch cyfrifoldebau gofalu? 

Gofynnwyd i'r ymatebwyr a oedd eu cyflogwyr yn ymwybodol o'u cyfrifoldebau gofalu. Ni ofynnwyd 
i'r ymatebwyr ddatgelu a oeddent wedi dewis rhannu'r wybodaeth hon â'u cyflogwr; dim ond os yw 
eu cyflogwr yn ymwybodol o'u hamgylchiadau. 
 

 

 
Tabl  a graff :  Ymwybyddiaeth cyf logwyr  o gyfr i fo ldebau gofalu  

 
Er bod 70.4% o'r ymatebwyr (86 o unigolion) wedi nodi yng Nghwestiwn 6 eu bod naill ai mewn 
cyflogaeth neu'n astudio, dim ond 48.8% o ymatebwyr (61 o unigolion) sydd wedi gwneud eu 
cyflogwyr yn ymwybodol o'u cyfrifoldebau gofalu; llai na hanner yr holl ymatebwyr. 

 

Yn yr un modd, er mai dim ond 39 o ymatebwyr a nododd nad ydynt yn gyflogedig nac yn astudio / 
hyfforddi, atebodd 53 o ymatebwyr nad oedd hysbysu eu cyflogwr am eu cyfrifoldebau gofalu yn 
berthnasol. Dywedodd nifer o’r ymatebwyr eu bod yn hunangyflogedig ac adlewyrchir hyn mewn 
“ymateb amherthnasol”. 

Dewisiadau o ran 
ateb 

Nifer o 
ymatebion 

Canran o 
ymatebion 

Ydi 61 48.8% 

Nac ydi 11 8.8% 

Amherthnasol 53 42.4% 

Amser Llawn 

Rhan-amswer 

Gweithio 
patrymau sifft 

Hyfforddiant / 
astudio 

Amherthnasol 

Amherthnasol 

Ydi 

Nac Ydi 
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Mae cipolwg ar atebion unigol yn dangos bod 75% o ymatebwyr sy'n astudio neu'n hyfforddi ar hyn 
o bryd yn teimlo nad yw eu cyflogwr yn ymwybodol o'u cyfrifoldebau gofalu, gyda dim ond 25% yn 
nodi fel arall. Mae dadansoddiad i'w weld isod: 

 

Dewisiadau o ran ateb 
Mae'r cyflogwr yn 

ymwybodol o 
gyfrifoldebau gofalu 

Nid yw'r cyflogwr yn 
ymwybodol o 

gyfrifoldebau gofalu 
Amherthnasol  

Cyflogaeth llawn amser 25 ymateb (20%) 6 ymateb  (4.8%) 3 ymateb (2.4%) 

Cyflogaeth rhan-amser 30 ymateb  (24%) 6 ymateb  (4.8%) 3 ymateb (2.4%) 

Astudio neu hyfforddi 3 ymateb  (2.4%) 0 ymateb (0%) 15 ymateb  (12%) 

Amherthnasol 1 ymateb  (0.8%) 0 ymateb  (0%) 39 ymateb  (31.2%) 
Tabl:  Y mwybyddiaeth cyf logwyr  o gyfr i foldebau gofalu  –  dadansoddiad o ran  math o gyf logaeth 

 

8.  Os ydych mewn cyflogaeth ar hyn o bryd, a ydych yn teimlo bod eich Cyflogwr yn deall eich 
cyfrifoldebau a'ch anghenion fel gofalwr a sut y gallai hyn effeithio ar eich gwaith? 

Gofynnwyd i’r ymatebwyr a oedd mewn cyflogaeth ar hyn o bryd a oeddent yn teimlo bod eu 
rheolwr yn deall eu cyfrifoldebau a’u hanghenion fel gofalwr. Mae'r holl ymatebwyr a nododd eu 
bod naill ai'n gyflogedig neu dan hyfforddiant wedi ymateb yn unol â hynny. 

 
 

Dewisiadau o ran ateb Ydi Nac ydi 

Mae'r rheolwr yn deall cyfrifoldebau ac anghenion fel gofalwr 40 (55.6%) 32 (44.4%) 

Tabl:  Nifer  yr  ymatebwyr  sy’n te imlo bod eu rheolwr yn deall  eu cyfr ifo ldebau a’u  hanghenion gofal  fe l  gofalwr  
 

Roedd yr ymatebion a gasglwyd i'r cwestiwn hwn yn gymysg. Cynhwyswyd sylwadau cadarnhaol gan 
ymatebwyr megis: 

 
o “Mae fy nghyflogwr yn wych!” 
o “Mae fy rheolwr yn deall yn iawn bod angen i mi gymryd amser i ffwrdd ar fyr rybudd” 

 
Nid yw’n syndod bod sylwadau negyddol hefyd ynglŷn â’r cwestiwn hwn, sydd ynddynt eu hunain yn 
dweud llawer am effaith cyfrifoldebau gofalu a chyflogaeth: 

 

o “Nid yw fy rheolwr yn ymwybodol o raddau llawn anawsterau fy mhlant a’r baich a’r effaith y 
mae’n ei gael o ddydd i ddydd.” 

o “Rwy’n [teimlo bod fy rheolwr yn deall], ond nid wyf yn cael unrhyw absenoldeb gofalwr ar 
gyfer apwyntiadau ysbyty, mae’n rhaid i mi ddefnyddio fy ngwyliau blynyddol nad wyf yn ei 
ystyried yn deg, gan fod gennyf 2 o blant ac yn cymryd fy ngwyliau blynyddol ar y gwyliau 
ysgol ond wedyn nid oes gennyf gymaint o wyliau ag yr hoffwn ei gymryd oherwydd mynychu 
llawer o ysbytai a dim gwyliau o gwbl i gymryd amser i mi.” 

o “[Ydi], Fodd bynnag, rwyf wedi derbyn llythyr gan fy nghyflogwr yn nodi oherwydd fy 
nghyfrifoldebau Gofalu bod yn rhaid i weithwyr eraill wneud pethau yn fy lle pan fyddaf yn 
cael fy ngalw i’r ysgol ac ati” 

 

Dywedodd un ymatebwr, nad yw wedi datgelu cyfrifoldebau gofalu i’w gyflogwr ar hyn o bryd, hefyd 
“Nid wyf wedi siarad hefo gwaith eto ond efallai y bydd angen i mi roi’r gorau i weithio’n fuan os 
bydd merch yn dedfrydu gyda gwrthodiadau.” 
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9.  A ydych wedi cael eich atal rhag cymryd neu barhau mewn cyflogaeth yn ystod y flwyddyn 
ddiwethaf oherwydd eich cyfrifoldebau gofalu? 

Gofynnwyd i ymatebwyr ddatgelu a oedd eu cyfleoedd cyflogaeth wedi cael eu heffeithio yn ystod y 
flwyddyn ddiwethaf gan eu cyfrifoldebau gofalu. Cawsant gyfle hefyd i rannu rhagor o wybodaeth 
am yr effaith yma. 

 

Dewisiadau o ran 
ateb 

Nifer o 
ymatebion 

Canran o 
ymatebion 

Ydw 66 52.8% 

Nac ydw 49 39.2% 

Arall 11 8.8% 
Tabl  a Graff:  N ifer  yr  ymatebwyr  sydd wedi  cael  eu hatal  rhag  parhau neu gael  cyf logaeth oherwydd cyfr i fo ldebau gofalu  

 

Roedd sylwadau ar y cwestiwn hwn yn cynnwys tri ymatebwr yn datgelu eu hanableddau eu hunain 
sydd wedi effeithio ar eu gallu i ddod o hyd i gyflogaeth addas. Dywedodd dau ymatebwr eu bod 
wedi gwneud y dewis i beidio â gweithio oherwydd eu cyfrifoldebau gofalu a dywedodd tri arall eu 
bod wedi gorfod lleihau neu roi’r gorau i weithio oherwydd eu cyfrifoldebau gofalu fwy na blwyddyn 
yn ôl. 

 
Dywedodd un ymatebydd, sydd ar hyn o bryd mewn cyflogaeth amser llawn ac sy'n teimlo nad yw ei 
reolwr yn deall ei gyfrifoldebau gofalu: 

 
“Mae’n ddewis anodd iawn. Mae'n rhaid i mi weithio i gefnogi'r cartref. Rwy’n cysylltu 
yn ystod amser cinio ac yn cyrraedd adref cyn gynted â phosibl i gefnogi’n gorfforol.” 

 
Roedd ymatebwr arall yn sylwi: 

 
“Ni allaf ystyried cyflogaeth amser llawn (a hysbysebir y rhan fwyaf o swyddi fel hyn). 
Hefyd, mae’n rhaid i mi fod yn ofalus iawn o ran y dewis o’r math o swydd y gallaf ei 
gwneud a) oherwydd mae angen yr hyblygrwydd arnaf o ran oriau gwaith a b) 
oherwydd nid wyf yn teimlo y gallaf neilltuo'r ‘gofod pen’ i swyddi y byddwn i wedi 
bod wrth fy modd yn eu gwneud fel arall.” 

 
10.  Os ydych wedi cael eich atal rhag cymryd neu barhau mewn cyflogaeth, beth oedd y prif reswm 
/ rhesymau? 

Er mwyn cael gwell dealltwriaeth o effaith cyfrifoldebau gofalu ar gyflogaeth, gofynnwyd i 
ymatebwyr nodi meysydd a oedd yn dylanwadu ar y cyfleoedd cyflogaeth oedd ar gael iddynt. Roedd 
yr ymatebwyr yn gallu dewis atebion lluosog a rhoddwyd cyfle iddynt hefyd roi rhesymau nas 
rhestrwyd. Casglwyd 177 o ymatebion i'r cwestiwn hwn; cyfartaledd o 1.4 ateb ar gyfer pob 
ymatebydd i'r arolwg. 
 
 
 

 

Nac ydw 

Ydw 

Arall 
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Dewisiadau o ran ateb Nifer o ymatebion Canran o ymatebion 

Roedd gofal plant yn rhy ddrud 24 19.2% 

Nid oedd gofal plant ar gael am yr oriau 
angenrheidiol 

25 20.0% 

Nid oedd gofal plant yn addas ar gyfer anghenion 
fy mhlentyn / plant 

45 36.0% 

Nid oedd gwasanaethau addas i oedolion ar gael 
yn fy ardal i 

8 6.4% 

Roedd gwasanaethau addas i oedolion yn rhy 
ddrud 

3 2.4% 

Nid oedd y gwasanaethau a gynhigiwyd yn addas 
ar gyfer anghenion yr oedolyn a gynorthwyir 

7 5.6% 

Amherthnasol 46 36.8% 

Arall – i’w nodi 19 15.2% 
Tabl  a Graff:  Dadansoddiad o' r  pr i f  resymau pam y rhwystrwyd gofalwyr  a  
ymatebodd rhag cael  swydd neu barhau i  weithio   

Dengys y canlyniadau fod nifer sylweddol o ymatebwyr 
wedi’u heffeithio gan argaeledd darpariaethau gofal plant 
addas lle gellir diwallu anghenion eu plentyn / plant yn 
briodol, gan gyfrif am 36.0% o’r ymatebion. 
 
Roedd cost gofal plant ac oriau argaeledd hefyd yn 
dylanwadu'n fawr ar allu ymatebwyr i gymryd neu barhau 
mewn cyflogaeth. 
 
Roedd yr ymatebion eraill a roddwyd yn cynnwys iechyd ac 
anghenion yr ymatebwr (cyfanswm o 36.8% o’r ymatebion 
heb eu rhestru): 

 
 

o “Tlodi Tanwydd / Amser Teithio ac Amodau Gwaith ar gyfer Iechyd Meddwl” 
o “Doedd gen i ddim y gefnogaeth na’r gofod pen i wneud cais am gyfleoedd oherwydd fy 

nghyfrifoldebau gofalu.” 
o “Mae fy nghyfrifoldebau gofalu yn fy mlino, a phan fyddaf yn gweithio'n llawn amser rwy'n cael 

fy hun yn gweiddi ar y plant. Nid oes gennyf y gallu i weithio’n llawn amser a bod yn rhiant da.” 
o “Blinedig iawn oherwydd cyfrifoldeb gofalu.” 
o “Mae gofalu yn aml yn effeithio ar fy ngwaith a’m llesiant” 
o “Ni fyddai [fy nghyflogwr] yn caniatáu’r holl amser i ffwrdd y byddai angen i mi allu mynychu’r 

holl apwyntiadau sydd eu hangen arnom” 
o “Yn y gorffennol doeddwn i ddim yn gallu cael gofal plant” 

 
Pryderon ynghylch hawl i fudd-daliadau (5.2% o’r ymatebion heb eu rhestru): 
o “[Byddwn] yn colli buddion presennol gan gynnwys [budd-dal] gofalwyr” 

 
Anghenion yr unigolion sy’n derbyn gofal (57.9% o’r ymatebion heb eu rhestru): 
o “Yn y gorffennol doeddwn i ddim yn gallu cael gofal plant” 
o “Dydw i ddim yn gweithio oherwydd y person ifanc anabl [dwi’n gofalu amdano]” 
o “Doedd dim gwasanaethau i gefnogi fy mab y tu allan i’r ysgol” 

Gofal plant rhy ddrud 

Dim gofal plant ar gael … 

Dim gofal plant yn addas … 

Dim gwasanaethau 
addas  … 

Gwasanaethau addas  … 

Arall – I’w nodi 

Amherthnasol 

Nid oedd y gwasanaetha  
… 
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o “Mae fy mab yn mynd trwy gyfnodau o angen mwy o gefnogaeth ac yn fy ngalw i siarad neu i 
‘ddadlwytho’. Mae hyn yn golygu nad yw gwaith llawn amser yn opsiwn gan nad oes llawer o 
ddealltwriaeth o’r rhesymau y tu ôl i hynny a byddaf yn cael sylwadau pan fydd yn ei wneud 
yn ystod amser gwaith.” 

o “Mynediad addas i gludiant ddim yn hygyrch ar gyfer fy mhlentyn” 
o “Daeth fy mab yn rhy hen i gael gofal plant. Dio ddim yn gallu gofalu amdano'i hun. Roedd 

hefyd yn cael ei addysgu gartref.” 
o “Mae fy mab yn rhy hen ar gyfer gofal plant ond nid yw’n gallu gofalu amdano’i hun.” 
o “Mae gorbryder fy mhlentyn yn ei atal rhag mynychu’r ysgol felly mae o adref drwy’r amser.” 
o “Anghenion gofal ar blant nad ydynt yn mynychu’r ysgol” 
o “Fyddai’r plentyn ddim am fynd i’r ysgol / dychwelyd yn raddol.” 
o “Materion yn codi gyda’r ysgol (prif ffrwd)” 

 
11.  A ydych wedi lleihau eich oriau gwaith oherwydd effaith eich cyfrifoldebau gofalu? 

Gofynnwyd i ymatebwyr a oeddent wedi gorfod lleihau eu horiau gwaith oherwydd effaith eu 
cyfrifoldebau gofalu.  

Dewisiadau o ran ateb Nifer o ymatebion Canran o ymatebion 
Do 71 56.8% 

Naddo 54 43.2% 
Tabl:  Nifer  yr  ymatebwyr  sydd wedi  l le ihau eu hor iau gwaith oherwydd effaith  cyfr i fo ldebau gofalu  

 

Yna casglwyd ymatebion unigol i greu dadansoddiad o fathau cyflogaeth gyda llai o oriau. Mae’r 
canlynol yn dangos canfyddiadau oriau cyflogaeth is ar gyfer ymatebwyr sy’n gyflogedig neu sy’n 
astudio: 

 
 Gweithio gyda llai o oriau  Gweithio heb lai o oriau 

Cyflogaeth llawn amser 12 ymatebwr (9.6%) 21 ymatebwr  (16.8%) 

Cyflogaeth rhan-amser 35 ymatebwr (28%) 8 ymatebwr  (6.4%) 

Astudio 7 ymatebwr (5.6%) 5 ymatebwr  (4%) 
Tabl:  Mathau o gyf logaeth ymatebwyr  yn dangos  oriau gwaith l la i neu heb eu newid o ganlyniad i gyfr ifo ldebau gofalu 

 

Mae dau ymatebydd mewn cyflogaeth ran-amser ac yn astudio a / neu mewn hyfforddiant, a 
dywedodd y ddau eu bod wedi gorfod lleihau eu horiau cyflogaeth oherwydd cyfrifoldebau gofalu. 

 
Yn ogystal, atebodd 17 o ymatebwyr (13.6%) nad oeddent mewn cyflogaeth ond eu bod wedi gorfod 
lleihau eu horiau gwaith, a dywedodd 22 o ymatebwyr (17.6%) nad ydynt yn gyflogedig ac nad 
oeddent wedi gorfod lleihau eu horiau i ddarparu ar gyfer eu cyfrifoldebau gofalu. Mae'r rhain yn 
cyfrif am gyfanswm o 39 o ymatebwyr gyda 31.2% o'r holl ymatebion a dderbyniwyd. 

 
12.  Tua faint o oriau yr wythnos ydych chi'n eu treulio yn darparu gofal? 

Gofynnwyd i ymatebwyr amcangyfrif nifer yr oriau y maent yn eu treulio bob wythnos ar eu 
cyfrifoldebau gofalu. 
 
Nid yw'n syndod bod mwyafrif helaeth wedi nodi bod eu dyletswyddau gofalu yn gyson, gyda 65.6% 
o'r ymatebwyr yn nodi bod eu horiau gofalu yn ymestyn dros 60 awr yr wythnos. 
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Dywedodd nifer o ymatebwyr mai’r unig adeg nad ydynt yn ymgymryd â chyfrifoldebau gofalu yw 
pan fydd eu plant yn yr ysgol, gyda 14.4% o’r ymatebion. 

 
 

Oriau yr wythnos Nifer o ymatebion Canran o ymatebion 
15 neu lai 6 4.8% 

16 – 30 10 8% 
31 – 45 19 15.2% 
46 – 60 8 6.4% 

Gofal parhaus neu fwy na 60 awr 82 65.6% 
Tabl:  Y r  or iau cyfartalog  yr wythnos y  mae gan ymatebwyr  gyfr i fo ldebau gofalu  

 
Cyfeiriodd rhai ymatebwyr at yr ysgol fel seibiant o’u cyfrifoldebau gofalu – er bod yr ymatebydd yn 
cael seibiant o’u cyfrifoldebau gofalu yn uniongyrchol, yn gyffredinol nid yw’r ysgol yn cael ei 
hystyried yn ofal seibiant gan ei fod yn lleoliad addysgol. Ceir rhagor o wybodaeth am ofal seibiant 
yng Nghwestiwn 17 . 

 
13.  Pa fath o ddarpariaeth ysgol mae eich plentyn / plant yn ei mynychu? 

Gofynnwyd i ymatebwyr ddarparu manylion am ddarpariaethau ysgol eu plant. Isod mae'r 
canlyniadau: 

 
Dewisiadau o ran ateb Nifer o ymatebion Canran o ymatebion 

Lleoliad ysgol prif ffrwd 82 52.6% 

Lleoliad ysgol arbenigol 34 21.8% 

Addysgir yn y cartref 3 1.9% 

Meithrinfa 7 4.5% 

Coleg 8 5.1% 

Dim 8 5.1% 

Amherthnasol 11 7.0% 

Arall   3 1.9% 
Tabl:  Dosbarthiad darpar iaethau ysgol ion  

 
Er bod 52.6% o ymatebwyr wedi nodi bod eu dibynnydd gofal mewn lleoliad ysgol brif ffrwd, mae 
8.5% o'r rhain yn cael cymorth ychwanegol yn eu lleoliad prif ffrwd, megis cymorth 1:1 neu'n 
mynychu uned arbenigol. 

 
Roedd yr ymatebion eraill a gasglwyd yn cynnwys oedolyn heb fod mewn addysg, cyflogaeth na 
hyfforddiant [NEET], 5 awr o wersi cartref a ddarparwyd gan yr awdurdod lleol ac un nad oedd 
bellach mewn addysg (yn mynychu lleoliad prif ffrwd yn flaenorol ond bellach ddim oherwydd 
materion iechyd meddwl ac yn cael cefnogaeth y gwasanaeth Iechyd Meddwl i Bobl Ifanc [CAMHS]). 
 

14.  Ydych chi wedi ei chael hi’n anodd dod o hyd i ofal addas ar gyfer eich plentyn / plant neu 
oedolyn / oedolion a gefnogir ag anghenion ychwanegol / anableddau? 

Gofynnwyd i'r ymatebwyr ystyried a oeddent wedi'i chael yn anodd dod o hyd i ddarpariaethau 
addas ar gyfer eu dibynyddion gofal. 
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Gwarchodwr plant

Teulu

 Ffrindiau

Clybiau ar ôl ysgol

Nani

Arall

Dim un o'r uchod

Dewisiadau o ran ateb Nifer o ymatebion Canran o ymatebion 
Do 91 72.8% 

Naddo 29 23.2% 
Arall 5 4.0% 

Tabl  a graff :  N ifer  yr  ymatebwyr sydd wedi e i  chael yn anodd dod o hyd i  ofal  addas  ar  gyfer  eu dibynyddion gofal  
 

 

 

Mae canran llethol o 72.8% o ymatebwyr wedi nodi eu bod wedi cael trafferth dod o hyd i ofal addas 
ar gyfer eu dibynyddion gofal. Roedd atebion eraill yn cynnwys mai rhieni’r ymatebwyr yw’r prif fath 
o ofal plant y tu allan i’r ysgol neu nad yw’r ymatebwr wedi ymchwilio i ddarpariaethau gofal. 
Dywedodd un ymatebwr: 

 

“[Mae’n] anodd dod o hyd i ofalwr rhan-amser sy’n gallu gwneud y pethau rydw i’n eu 
gwneud a dod ymlaen yn dda gyda’r person sydd angen gofal.” 

 

Dywedodd rhywun arall: 
 

“Nid wyf yn derbyn unrhyw elfen ofal yn ariannol gan fod fy nghais wedi’i wrthod 
ddwywaith, dim ond trwydded barcio anabl sydd gennym ac nid ydym yn derbyn 
unrhyw gymorth ychwanegol arall.” 

 
15.   Ydych chi'n defnyddio gofal plant ar gyfer eich plentyn / plant ar hyn o bryd? 

Gofynnwyd i'r ymatebwyr a oeddent yn defnyddio darpariaethau gofal plant ar gyfer eu dibynyddion 
ar hyn o bryd. 

 
Dewisiadau o ran ateb Nifer o ymatebion Canran o ymatebion 

Ydym 30 24.0% 
Nac ydym 95 76.0% 

Tabl:  Dadansoddiad o' r  ymatebwyr  sy'n  defnyddio gofal  p lant  

Awgrymodd 76% o ymatebwyr nad ydynt yn defnyddio gofal plant ar hyn o bryd, fodd bynnag, mae 
ymatebion o gymharu â Chwestiwn 16 yn awgrymu nad yw ymatebwyr yn ystyried gwahanol fathau 
o gymorth sydd ar gael fel gofal plant. Mae’n bosibl bod ymatebwyr wedi ateb y cwestiwn hwn tra’n 
ystyried trefniadau ffurfiol yn unig fel gofal plant. 

 
16. Pa fath o ddarpariaeth gofal plant ydych chi ‘n ei ddefnyddio ar hyn o bryd ar gyfer eich plentyn / 
plant? 

Gofynnwyd i'r ymatebwyr ddewis y term mwyaf addas i ddisgrifio'r ddarpariaeth gofal plant y maent 
yn ei defnyddio, os yw'n berthnasol. Roedd yr ymatebwyr yn gallu nodi sawl dewis. 

 
 

 
Tabl  a graff :  Ymatebion a dderbyniwyd ynghylch gofal  p lant a  gyrchwyd gan ymatebwyr  i' r  arolwg  

 
 

Dewisiadau o ran ateb 
Nifer o 

ymatebion 
Canran o 

ymatebion 

 15 10.3% 

Gwarchodwr plant 1 0.7% 

Teulu 33 22.6% 

 Ffrindiau 6 4.1% 

Clybiau ar ôl ysgol 13 8.9% 

Nani 0 0.0% 

Arall 9 6.2% 

Dim un o'r uchod 67 45.9% 
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Dywedodd bron i hanner yr holl ymatebwyr (45.9%) nad ydynt yn cael gofal plant o'r rhestr uchod.  
 
 

Yn dilyn hyn, sef 22.6% yn unig, mae 33 o ymatebwyr yn gallu dibynnu ar aelodau eraill o’r teulu i 
helpu i ddarparu gofal plant, a dim ond 4.1% o ymatebwyr sy’n gallu gofyn i’w ffrindiau am gymorth 
gofal plant. Gallai'r nifer isel hyn fod am nifer o resymau, megis y gofynion gofal a chyfrifoldeb gofal 
y dibynnydd. 

 
Roedd sylwadau’n ymwneud â’r cwestiwn hwn yn nodi bod rhai ymatebwyr ddim ond yn gweithio 
pan fydd eu dibynnydd mewn ysgol neu leoliad addysg, sef 22.2% o ymatebion eraill, felly nid ydynt 
yn defnyddio darpariaethau gofal plant. Dywedodd eraill eu bod yn cael seibiant neu fod ganddynt 
Gynorthwyydd Personol (CP) i'w cynorthwyo gyda'u dyletswyddau gofal, gan gyfrif am 44.4% o 
ymatebion eraill i'r cwestiwn hwn. 

 

17. Ydych chi neu'r person rydych yn gofalu amdano ar hyn o bryd yn cael seibiant o'ch cyfrifoldebau 
gofalu? 

Gofynnwyd i ymatebwyr gadarnhau a oeddent yn derbyn gofal seibiant ar hyn o bryd. Atebodd 
85.6% o ymatebwyr nad ydynt yn cael unrhyw seibiant o'u cyfrifoldebau gofalu. Mae’r atebion a 
roddwyd i’r cwestiwn hwn yn amrywio ychydig o’u cymharu â’r ymatebion a gafwyd ar gyfer 
Cwestiwn 18. 

 

Dewisiadau o 
ran ateb 

Nifer o 
ymatebion 

Canran o 
ymatebion 

Ydym 18 14.4% 

Nac ydym 107 85.6% 

Tabl  a graff :  N ifer  yr  ymatebwyr sy'n  derbyn a ddim yn derbyn gofal  se ib iant  
 

18. Pa fath o ofal seibiant ydych chi'n ei gael? 

Ar ôl ystyried derbyn gofal seibiant, gofynnwyd i ymatebwyr ymhelaethu ar hyn a nodi'r mathau o 
ofal seibiant a dderbyniwyd. Rhoddwyd y dewis i ymatebwyr ddewis atebion lluosog a oedd yn 
gweddu orau iddynt hwy. 

 

Dewisiadau o ran ateb 
Nifer o 

ymatebion 
Canran o 

ymatebion 

Gwasanaeth dydd sy'n para llai 
na 3.5 awr 

4 3.0% 

Gwasanaeth dydd sy'n para mwy 
na 3.5 awr 

5 3.7% 

Gofal dros nos 7 5.2% 

Gweithgareddau o fewn y 
gymuned o fewn gwasanaethau 
dydd 

3 2.2% 

Dim un o'r uchod 102 76.1% 

Arall 13 9.7% 
Tabl  a graff :  Ymatebion a gasg lwyd yn ymwneud â mathau o ofal  se ib iant 
a  dderbyniwyd gan ymatebwyr i ' r arolwg  

 

0 50 100 150

A day service that lasts
less than 3.5 hours

A day service that lasts
more than 3.5 hours

Overnight care

Activities within the
community within day…

None of the above

Other

Ydym 

Nac 
ydym 

Arall 

Dim un o’r uchod 

Gweithgareddau o fewn 
y gymuned 

Grofal dros nos 

Gwasanaeth dydd sy’n 
para mwy na 3.5 awr 

Gwasanaeth dydd sy’n 
para llai na 3.5 awr 
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O fewn yr ymatebion eraill a gasglwyd, mae 5 o ymatebwyr, sef 38.5%, yn cael cymorth gofal 
wythnosol am rhwng 2 a 5 awr yr wythnos y tu allan i wasanaeth dydd. 

 

Dylid nodi bod nifer o ymatebwyr drwy gydol yr arolwg wedi dweud eu bod yn credu bod cael 
mynediad i ddarpariaeth ysgol yn fath o ofal seibiant. 

 
19.  Os nad ydych yn defnyddio gwasanaethau seibiant, beth yw'r prif reswm? 

Er mwyn deall yn well pam nad yw ymatebwyr yn cael mynediad at ofal seibiant, gofynnwyd iddynt 
roddi’r prif resymau pam nad ydynt yn defnyddio gwasanaethau. Ni ofynnwyd i ymatebwyr a deimlai 
nad oedd gofal seibiant yn berthnasol iddynt hwy neu eu sefyllfa ymhelaethu ymhellach. 

 

Dewisiadau o ran ateb 
Nifer o 

ymatebion 
Canran o 

ymatebion 
Dydw i ddim yn gwybod beth sydd ar gael i mi 51 40.8% 

Rwy'n gwybod beth sydd ar gael i mi, ond nid wyf yn meddwl eu 
bod yn addas 

13 10.4% 

Amherthnasol 39 31.2% 

Arall 22 17.6% 
Tabl:  Dadansoddiad o ymatebion cyffredinol  i  ddiffyg  mynediad at wasanaethau seib iant  

 
Gellir rhannu'r wybodaeth hon ymhellach i ymatebion sy'n benodol i'r sir – gweler isod. Mae'r 
canrannau a roddir yn y tabl yn dangos yr holl ymatebion a gasglwyd ar gyfer yr arolwg hwn, ac nid 
fesul sir. 

 

Dewisiadau ateb 
Dydw i ddim yn 

gwybod beth sydd ar 
gael i mi 

Rwy'n gwybod beth sydd ar 
gael i mi, ond nid wyf yn 
meddwl eu bod yn addas 

Amherthnasol Arall 

Sir Fôn 2 (1.6%) 0 (0.0%) 2 (1.6%) 1 (0.8%) 
Conwy 11 (8.8%) 2 (1.6%) 16 (12.8%) 4 (3.2%) 

Sir Ddinbych 13 (10.4%) 4 (3.2%) 14 (11.2%) 10 (8.0%) 
Sir y Fflint 16 (12.8%) 3 (2.4%) 6 (4.8%) 2 (1.6%) 
Gwynedd 3 (2.4%) 1 (0.8%) 1 (0.8%) 1 (0.8%) 
Wrecsam 6 (4.8%) 3 (2.4%) 0 (0.0%) 4 (3.2%) 
Cyfanswm 51 (40.8%) 13 (10.4%) 39 (31.2%) 22 (17.6%) 

Tabl:  Dadansoddiad o ddiffyg  mynediad at wasanaethau se ib iant fesul  sir .  Mae'r canrannau a roddir  o 'r  hol l  ymatebion a 
gasg lwyd. 

 

Ar draws yr holl siroedd a gynhwyswyd yn yr arolwg hwn, roedd y mwyafrif helaeth o'r atebion naill 
ai'n dangos nad yw'r gwasanaeth sydd ar gael yn hysbys i ofalwyr, neu fod y gofalwyr eu hunain yn 
teimlo nad yw gwasanaethau seibiant yn berthnasol i'w cyfrifoldebau gofalu. 

 

I ddadansoddi hyn ymhellach, isod ceir dadansoddiad o'r ymatebion a gasglwyd fesul sir. 
 
Yn Sir Fôn: 

o Nid yw 40.0% o ymatebwyr yn gwybod pa wasanaethau seibiant sydd ar gael iddynt 
o Mae 0.0% o ymatebwyr yn ymwybodol o'r gwasanaethau sydd ar gael ond yn teimlo nad 

ydynt yn addas 
o Teimlai 40.0% o ymatebwyr nad yw gwasanaethau seibiant yn berthnasol iddynt hwy eu 

hunain 
o Nododd 20.0% o'r ymatebwyr resymau eraill dros beidio â defnyddio gwasanaethau seibiant 
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Yn Sir Conwy: 

o Nid yw 33.3% o ymatebwyr yn gwybod pa wasanaethau seibiant sydd ar gael iddynt 
o Mae 6.1% o ymatebwyr yn ymwybodol o'r gwasanaethau sydd ar gael ond yn teimlo nad 

ydynt yn addas 
o Teimlai 48.5% o ymatebwyr nad yw gwasanaethau seibiant yn berthnasol iddynt hwy eu 

hunain 
o Nododd 12.1% o ymatebwyr resymau eraill dros beidio â chael mynediad at wasanaethau 

seibiant 
 

Yn Sir Ddinbych: 
o Nid yw 31.7% o ymatebwyr yn gwybod pa wasanaethau seibiant sydd ar gael iddynt 
o Mae 9.8% o ymatebwyr yn ymwybodol o'r gwasanaethau sydd ar gael ond yn teimlo nad 

ydynt yn addas 
o Teimlai 34.1% o ymatebwyr nad yw gwasanaethau seibiant yn berthnasol iddynt hwy eu 

hunain 
o Nododd 24.4% o ymatebwyr resymau eraill dros beidio â chael mynediad at wasanaethau 

seibiant 
 
Yn Sir y Fflint: 

o Nid yw 59.3% o ymatebwyr yn gwybod pa wasanaethau seibiant sydd ar gael iddynt 
o Mae 11.1% o ymatebwyr yn ymwybodol o'r gwasanaethau sydd ar gael ond yn teimlo nad 

ydynt yn addas 
o Teimlai 22.2% o ymatebwyr nad yw gwasanaethau seibiant yn berthnasol iddynt hwy eu 

hunain 
o Nododd 7.4% o'r ymatebwyr resymau eraill dros beidio â defnyddio gwasanaethau seibiant 

 
Yng Ngwynedd: 

o Nid yw 50% o'r ymatebwyr yn gwybod pa wasanaethau seibiant sydd ar gael iddynt 
o Mae 16.6% o ymatebwyr yn ymwybodol o'r gwasanaethau sydd ar gael ond yn teimlo nad 

ydynt yn addas 
o Teimlai 16.6% o ymatebwyr nad yw gwasanaethau seibiant yn berthnasol iddynt hwy eu 

hunain 
o Nododd 16.6% o ymatebwyr resymau eraill dros beidio â chael mynediad at wasanaethau 

seibiant 
 
Yn Wrecsam: 

o Nid yw 46.2% o ymatebwyr yn gwybod pa wasanaethau seibiant sydd ar gael iddynt 
o Mae 23.0% o ymatebwyr yn ymwybodol o'r gwasanaethau sydd ar gael ond yn teimlo nad 

ydynt yn addas 
o Mae 0.0% o ymatebwyr yn teimlo nad yw gwasanaethau seibiant yn berthnasol iddynt hwy 

eu hunain 
o Nododd 30.8% o ymatebwyr resymau eraill dros beidio â chael mynediad at wasanaethau 

seibiant 
 
Roedd ymatebion eraill a gasglwyd i’r cwestiwn hwn yn cynnwys: 

o Nid oes angen nac eisiau gwasanaethau seibiant ar hyn o bryd 
o Mae diffyg gwasanaethau ar gael ar gyfer anghenion yr ymatebydd, neu nid yw'r ymatebydd 

yn gymwys ar gyfer gofal seibiant 
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o Ar hyn o bryd ar restr aros i dderbyn gofal seibiant 
o Nid yw gwasanaethau gofal seibiant wedi ailddechrau eto ar ôl COVID-19 
o Mae seibiant yn rhy anodd i wneud cais amdano a'i reoli 
o Diffyg mynediad at wasanaethau drwy’r gwasanaethau cymdeithasol er gwaethaf gofyn am 

asesiad gofalwr ac asesiad anghenion gofal ar gyfer [fy nibynyddion] 
 

Sylwer:  L le  mae’r  un ymateb wedi ’ i  a i ladrodd yng nghasg l iad yr  arolwg,  n id  yw wedi’ i  a i ladrodd yn y rhestr uchod.  
 

Dywedodd nifer o ymatebwyr hefyd nad ydynt yn ceisio cymorth seibiant gan eu bod yn teimlo ei 
bod yn ddyletswydd arnynt fel rhiant i ddarparu'r holl ofal ar gyfer eu dibynyddion. 

 
20.  Pa mor aml ydych chi neu'r person yr ydych yn gofalu amdano yn defnyddio gwasanaethau 
seibiant? 

Yn olaf, gofynnwyd i ymatebwyr ystyried amlder eu defnydd o wasanaethau seibiant. 
 

Dewisiadau o ran ateb Nifer o ymatebion Canran o ymatebion 
Pob dydd 0 0.0% 

Dwy i bedair gwaith yr wythnos 3 2.4% 

Unwaith yr wythnos 13 10.4% 

Unwaith bob pythefnos 2 1.6% 

Unwaith y mis 1 0.8% 

Llai nag unwaith y mis 8 7.2% 

Arall 97 77.6% 
Tabl:  Amlder  yr  ymatebwyr  yn defnyddio gwasanaethau se ib iant  

 
Dengys y canlyniadau nad oedd 93.8% o’r 97 o ymatebwyr a atebodd “arall” yn cael mynediad at ofal 
seibiant. Dywedodd y 6.2% sy’n weddill eu bod naill ai’n cael mynediad i ysgol y maent yn ei 
hystyried yn ofal seibiant, nad ydynt yn gwybod beth y maent yn gymwys i’w gael, neu ei bod yn 
“amhosibl cael gofal priodol”. 

 

Casgliadau i'w tynnu o'r arolwg 

 
Nid yw'n syndod mai ychydig iawn o ymatebwyr i'r arolwg sy'n defnyddio darpariaethau gofal ar 
gyfer eu dibynyddion ar hyn o bryd; naill ai oherwydd nad ydynt yn gwybod pa wasanaethau sydd ar 
gael iddynt, neu nad yw’r gwasanaethau sydd ar gael iddynt yn gallu diwallu eu hanghenion. Mae 
hyn yn amlwg drwy'r cwestiynau gofal plant a'r cwestiynau seibiant a godwyd drwy gydol yr arolwg. 

 
Mae’n ymddangos bod diffyg gwybodaeth ar draws holl siroedd Gogledd Cymru ynglŷn â pha 
wasanaethau sydd ar gael i ofalwyr naill ai’n cynnig gofal seibiant neu ofal plant, i blant, pobl ifanc ac 
oedolion ag anghenion ychwanegol ac anableddau. Ymhellach, ymddengys, bod hyn yn cael effaith 
uniongyrchol ar gyfleoedd cyflogaeth sydd ar gael i unigolion hefo cyfrifoldebau gofalu, gyda mwy na 
hanner y rhai a ymatebodd i'r arolwg yn nodi eu bod wedi lleihau eu horiau gwaith i ymdopi hefo eu 
cyfrifoldebau gofalu. 

 

o Mae 52.% o ymatebwyr naill ai wedi cael eu hatal rhag parhau neu gael cyflogaeth 
oherwydd effaith eu cyfrifoldebau gofalu 

o Dywedodd 85.6% o’r rhai a ymatebodd i’r arolwg nad ydynt yn cael unrhyw fath o ofal 
neu gymorth seibiant 
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• Nid yw 40.8% o ymatebwyr yr arolwg yn gwybod beth sydd ar gael iddynt o ran gofal 
seibiant 

 
Yn yr un modd, dywedodd dros draean (36.0%) o’r ymatebwyr fod diffyg lleoliadau priodol sy’n gallu 
darparu ar gyfer teuluoedd plant neu bobl ifanc ag anghenion ychwanegol ac anableddau, gyda 
56.8% o’r ymatebwyr yn dweud eu bod wedi gorfod lleihau nifer eu horiau gwaith o ganlyniad i’w 
cyfrifoldebau gofal. 
 

Tystiolaeth arall sy’n cefnogi’r casgliadau 

 
Caiff y casgliadau y daethpwyd iddynt yn yr arolwg hwn eu hadlewyrchu gan arolygon tebyg a 
gynhaliwyd ledled y DU a Chymru. Cynhaliodd Cynhalwyr Cymru arolwg tebyg. 

 
Mae Adroddiad ar Gyflwr Gofalu 2021 a gyhoeddwyd gan Gynhalwyr Cymru yn nodi bod amcangyfrif 
o 72% o ofalwyr yng Nghymru wedi methu â chymryd unrhyw seibiannau o’u cyfrifoldebau gofalu 
ers dechrau’r pandemig ym mis Mawrth 2020. Mae canlyniadau’r arolwg hwn yn awgrymu y gallai 
hyn fod yn wir o hyd, gyda mwyafrif yr ymatebwyr â chyfrifoldebau gofalu yn dweud nad ydynt yn 
defnyddio gwasanaethau seibiant naill ai gan nad ydynt ar gael, neu oherwydd nad yw’r ymatebwyr 
yn ymwybodol o’r gwasanaethau sydd ar gael iddynt yn eu siroedd. 

 
Mae Cytundeb Cydweithredu (Tachwedd 2021)  Llywodraeth Cymru a Plaid Cymru yn datgan y 
byddant, fel rhan o Ddyfodol Gofal Cymdeithasol, yn creu Gwasanaeth Gofal Cenedlaethol a fydd yn 
rhad ac am ddim ar bwynt angen ac yn parhau fel gwasanaeth cyhoeddus. 

 

Argymhellion 

Awdurdodau Lleol: 

Dylai awdurdodau lleol ar draws Gogledd Cymru wneud gofalwyr, â thâl a di-dâl, yn ymwybodol o’r 
gwasanaethau sydd ar gael iddynt. Mae gan bob cyngor yng Nghymru ddyletswydd gyfreithiol i 
ddarparu gwasanaethau gwybodaeth, cyngor a chymorth i ofalwyr er mwyn sicrhau bod gofalwyr yn 
gallu parhau yn eu rôl gofal a chael eu cefnogi. 

 
Llywodraeth Cymru: 

Mae angen codi ymwybyddiaeth o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 2014 ar draws 
Gogledd Cymru, sy’n gyfraith sy’n newid y ffyrdd y mae cynghorau lleol yng Nghymru yn darparu 
gofal cymdeithasol a chymorth. 
 
Darparwyr gwasanaeth: 
 
Dylai mwy o wasanaethau fod ar gael ac yn hygyrch ar draws Gogledd Cymru a’r DU i ofalwyr sy’n 
cefnogi unigolion o bob oed i helpu i ddarparu gofal digonol ac addas i unigolion, tra’n cefnogi lles 
gofalwyr.  
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Dylai bod mwy o wasanaethau ar gael i gefnogi oedolion ag anghenion ychwanegol ac anableddau 
yng Ngogledd Cymru.  Dylai gwasanaethau seibiant gan gynnwys gofal dros nos fod ar gael ac wedi’u 
hysbysebu’n dda ledled awdurdodau lleol i gynorthwyo gofalwyr cyflogedig a di-dâl. 
 
 

Cyflogwyr: 

Mae angen i gyflogwyr yng Ngogledd Cymru gynnig amodau gwaith mwy hyblyg i deuluoedd sydd â 
chyfrifoldebau gofal. Yng Nghymru yn unig, mae 370,000 o ofalwyr di-dâl yn cefnogi eu hanwyliaid. 
 

Darparwyr Gofal Plant 

Mae angen i ddarparwyr gofal plant yng Ngogledd Cymru allu darparu ar gyfer plant ag anghenion 
ychwanegol ac anableddau. Dylid cynnig hyfforddiant i ddarparwyr gofal plant i godi ymwybyddiaeth 
o anghenion ychwanegol ac anableddau, ynghyd â sut i ddarparu ar gyfer y rhai y mae angen y 
gwasanaethau arnynt, gan gynnwys y blynyddoedd cynnar hyd at y rhai cyn-arddegau. 
 
Dylai darpariaethau gofal plant fod ar gael i blant 10-14 oed, lle maent mewn addysg uwchradd ond 
na ellir eu gadael yn gyfreithiol heb oruchwyliaeth. 
 
Dylid creu darpariaethau gofal plant i ddarparu gofal i bob person ifanc oed ysgol uwchradd, na 
allant gael mynediad i wasanaethau fel arall.  
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Am STAND Gogledd Cymru CBC 
 

Ffurfiwyd STAND Gogledd Cymru gan Yvonne Brookes a Sarah McCulloch fel Cwmni Buddiannau 
Cymunedol dielw mewn ymateb i gau sefydliadau oedd yn cynrychioli teuluoedd plant ac oedolion 
ifanc ag Anghenion Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu, Anghenion Ychwanegol ac Anableddau yng 
Ngogledd Cymru, ac mae'n sefydliad a arweinir gan rieni. 
 
Cynhaliwyd yr arolwg hwn i ddeall yn well effaith cyfrifoldebau gofalu ar gyflogaeth ar draws 
Gogledd Cymru, ac i asesu pa mor addas yw y ddarpariaethau y mae rhieni, gofalwyr a gweithwyr 
proffesiynol y mae’r sefydliad yn eu cefnogi yn ei gael ar hyn o bryd. 

 
I gael rhagor o wybodaeth am STAND Gogledd Cymru CBC, ewch i’n gwefan:www.standnw.org  

 
Os oes gennych unrhyw ymholiadau, os hoffech wybod mwy am STAND Gogledd Cymru CBC, neu os 
hoffech dderbyn gwybodaeth am ein hyfforddiant, digwyddiadau a gweithdai i rieni, gofalwyr a 
gweithwyr proffesiynol, anfonwch e-bost at ein gweinyddwr.  Samantha@standnw.org  neu galwch 
07570 583 842 
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