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RHAGYMADRODD
Mae gofalwr di-dâl yn darparu cymorth i rywun na allai ymdopi heb y cymorth hwn. 
Gallai’r person y maent yn gofalu amdano fod yn fregus, ag anabledd, anhawster 
dysgu, problem iechyd meddwl, problem camddefnyddio sylweddau neu fod yn 
blentyn ag anghenion ychwanegol. Yn dibynnu ar eu hamgylchiadau, gall gofalwyr   
di-dâl hawlio Lwfans Gofalwr neu beidio.

Mae’r cysylltwyr bob amser wrth law i gynnig cyngor agwybodaeth i ofalwyr  
drwy wahanol ddulliau gan gynnwys wyneb yn wyneb, ar-lein a dros y ffôn neu  
drwy e-bost.

Gobeithiwn y bydd y llawlyfr hwn o ddefnydd i chi er mwyn cael 
gwybodaeth am y gwasanaethau sydd ar gael i chi yng Nghasnewydd.

Cynnig Gofalwyr Casnewydd 
Bwriedir y llawlyfr hwn i fod yn ganllaw i wasanaethau lleol sydd ar  

gael i ofalwyr. 

Cadwch y llawlyfr yn ddiogel i allu cyfeirio ato yn y dyfodol.  
Mae hefyd ar gael ar-lein yn newport.gov.uk/carers

This publication is available in Welsh, and in other languages and formats on request. 
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Cofrestrwch i Rwydwaith Gofalwyr Casnewydd i dderbyn bwletinau gwybodaeth misol am ddim a
gwybodaeth trwy e-bost. Cysylltwch â thîm y Cysylltwyr Cymunedol am ragor o wybodaeth
community.connectors@newport.gov.uk 01633 235650
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Mae gofalwr yn rhywun o unrhyw oedran sy’n cynnig cymorth di-dâl 
i deulu neu ffrindiau na allai ymdopi heb gymorth. 
 
Gallech fod yn gofalu am berthynas, partner neu ffrind sy’n sâl, yn fregus, yn anabl, â salwch iechyd meddwl 
neu broblemau cam-drin sylweddau neu blentyn ag anabledd neu angen dysgu ychwanegol.

 
Ni ddylid cymysgu’r term gofalwr gyda chynorthwy-ydd gofal, sy’n derbyn taliad am ofalu am rywun.  
Mae llawer o bobl nad ydyn nhw’n cydnabod eu hunain yn ofalwyr ac maent yn ystyried mai eu dyletswydd 
yw’r cymorth y maent yn ei roi. 
 
Mae gofalu yn werth chweil ond gall fod yn anodd cyfuno gofalu am rywun a’ch lles eich hun. Mae’n bwysig 
cydnabod eich anghenion eich hun o ran cymorth. 
 
Mae gennych hawl i gael gwybodaeth briodol i’ch cynorthwyo yn eich rôl gofalu, a gall hyn gynnwys  
asesiad gofalu. 
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1. ASESIADAU AR GYFER GOFALWYR

Mae gan bob gofalwr yr hawl i asesiad am ddim o’i anghenion a 
drefnir drwy’r gwasanaethau cymdeithasol. 
 
Mae’r asesiad yn sgwrs gydag aelod o staff hyfforddedig ac mae’n canolbwyntio ar eich anghenion a’ch 
dyheadau fel gofalwr - nid anghenion y person yr ydych yn gofalu amdano.

Mae’n gyfle i chi siarad â gweithiwr proffesiynol am ba gymorth a chefnogaeth a allai fod ar gael.

Gallwch ofyn am asesiad ar unrhyw adeg - hyd yn oed os nad yw’r person rydych chi’n gofalu amdano 
eisiau unrhyw help gan.

Gellir cynnal asesiad dros y ffôn neu wyneb yn wyneb. 

Cyn i chi gael eich asesiad efallai y byddai’n ddefnyddiol meddwl am yr effaith y mae gofalu yn ei chael ar 
eich bywyd bob dydd. Mae hyn yn cynnwys eich iechyd (corfforol a meddyliol); anghenion gwaith, addysg a 
hamdden; gofal, cymorth a chyllid.

Mae canlyniad asesiad gofalwyr yn wahanol i bawb a bydd y cymorth a ddarperir yn cynnwys cyngor ar sut 
i gael mynediad at wasanaethau cymunedol.

I ofyn am asesiad, cysylltwch â’r Tîm Oedolion Cyswllt Cyntaf:   
Ffôn: 01633 656656  E-bost: firstcontact.adults@newport.gov.uk



2. CYMORTH I OFALWYR IFANC
 
Mae gofalwr ifanc yn berson dan 25 oed sy’n gofalu am, neu’n helpu 
i ofalu am berthynas drwy wneud gwaith tŷ, siopa, coginio neu ofalu 
am frodyr a chwiorydd. 

Prosiect Gofalwyr Ifanc Casnewydd 

Mae prosiect Gofalwyr Ifanc Casnewydd Barnardo’s yn rhoi cymorth i ofalwyr ifanc.  
Os ydych chi’n 25 oed neu’n iau ac yn gwneud unrhyw rai o’r canlynol, gall Barnardo’s  
fod o gymorth:

• Ydych chi’n helpu eich rhieni i siopa, golchi, smwddio?

• Ydych chi’n helpu i ofalu am eich brawd neu chwaer?

• A yw unrhyw un o’ch rhieni yn dioddef  o broblemau iechyd meddwl? 

• A yw’ch rhieni’n camddefnyddio cyffuriau neu alcohol?

• Ydych chi’n cael trafferth gyda’ch ysgol/coleg oherwydd eich cyfrifoldebau gofalu?

• Oes gennych chi unrhyw broblemau iechyd eich hun? 

Mae cardiau adnabod ar gael i ofalwyr ifanc 18 oed ac iau, sy’n gallu helpu gofalwyr ifanc i deimlo’n fwy 
hyderus wrth ddweud wrth weithwyr proffesiynol am eu rôl gofalu, fel athrawon neu weithwyr  
iechyd proffesiynol.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Barnardo’s ar  01633 251192                                                
neu e-bostiwch BarnardosNewportServices@barnardos.org.uk 
www.barnardos.org.uk/what-we-do/services/newport-young-carers-service
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3.  CYMORTH GAN Y GWASANAETHAU 
CYMDEITHASOL  

Gallai gwasanaethau cymdeithasol gynnig cymorth i chi a’r person 
rydych yn gofalu amdano. Gallai hyn eich helpu drwy roi seibiant i 
chi o’ch rôl gofalu. 
 
Gellir cynnal asesiad i weld p’un a oes angen gofal a chymorth ar unigolyn a bydd hefyd yn cynghori a yw’n 
gymwys i gael cymorth gan y gwasanaethau cymdeithasol. 
 
Cysylltwch â’r Tîm Oedolion Cyswllt Cyntaf  ar 01633 656656  
neu e-bostiwch firstcontact.adults@newport.gov.uk

 
Codi tâl am wasanaethau 
Gall fod ffioedd ar gyfer rhai gwasanaethau neu gall y cyngor ofyn i bobl dalu tuag at eu gofal a’u cymorth 
 
Mae rheoliadau cenedlaethol ynghylch pwy sy’n gorfod talu, ac ynghylch y mwyaf  y gall cyngor ei 
godi  Mae’r rheoliadau hyn hefyd yn rhoi cyngor ar yr amgylchiadau pan na all y Cyngor godi tâl am y 
gwasanaethau y mae’n eu darparu. 
 
Cyn darparu rhai gwasanaethau, byddai angen cynnal asesiad ariannol. Bydd hyn yn edrych ar faint o arian 
sydd gan berson (incwm ac arbedion) er mwyn gwneud penderfyniad teg ynghylch faint y dylai fod yn rhaid 
iddo ei dalu. 
 
Bydd y cyngor yn rhoi gwybod i chi am unrhyw daliadau cyn darparu gwasanaeth. 

 
Taliadau uniongyrchol 
Os ydych yn gymwys i gael cymorth efallai y byddwch yn gymwys i dderbyn arian gan y gwasanaethau 
cymdeithasol a elwir yn daliadau uniongyrchol. Byddai hyn yn helpu i dalu am gymorth yn breifat neu i 
brynu eich offer eich hun. 
 
Mae’r cynllun hwn ar gael i oedolion a phlant ar gyfer y rhai sy’n derbyn gofal a’u gofalwyr. Mae’r cynllun 
taliadau uniongyrchol wedi’i gynllunio i roi dewis a rheolaeth i chi i’ch helpu i reoli eich bywyd mor 
annibynnol â phosibl.

Os ydych yn gymwys, a bod y gwasanaethau cymdeithasol yn cytuno, efallai y byddwch hefyd yn gallu 
defnyddio taliad uniongyrchol am gyfnodau byr o seibiant neu seibiannau byr fel rhan o’r cymorth sydd ei 
angen arnoch.
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Gwasanaethau ariannu preifat 
Mae’r Gwasanaethau Cymdeithasol yn cadw rhestr o’r darparwyr a ffefrir sydd wedi’u fetio a’u 
cymeradwyo gan Gyngor Dinas Casnewydd. Gall yr asiantaethau hyn roi gofal neu gymorth i’r person yr 
ydych yn gofalu amdano ac y codir tâl amdano. 
 
Mae gan y cyngor lyfryn o gartrefi gofal cymeradwy sydd hefyd yn rhoi gwybodaeth am ddewis y cartref  
gofal cywir a thalu am gartref  gofal. 
 
I ofyn am gopi o’r naill ddogfen neu’r llall ffoniwch 01633 656656 neu ewch i 
www.newport.gov.uk/en/Care-Support/Older-People/Residential-care.aspx i lawrlwytho copi.

 
Bywydau a Rennir 
Mae’r cynllun Bywydau a Rennir yn darparu gwasanaeth wedi’i deilwra i oedolion sy’n agored i niwed 
gyda gofalwyr cymeradwy yn eu cymuned leol. Mae cyfle i unigolion sy’n defnyddio gwasanaethau lleoli 
oedolion gael cymorth yng nghartrefi gofalwyr cymeradwy a chymunedau lleol. 
 
Gall gwasanaethau gynnwys lleoliadau hirdymor, lleoliadau seibiant a chymorth sesiynol. 
 
Gall unrhyw un dros ddeunaw oed yr aseswyd ei fod yn unigolyn sydd angen cymorth gofal cymdeithasol 
gael ei gyfeirio at y cynllun. 
 
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â 01633 656656, e-bostiwch  
firstcontact.adults@newport.gov.uk neu ewch i www.caerphilly.gov.uk/sharedlives 

Tîm iechyd meddwl cymunedol 
Mae’r tîm yng Nghyngor Dinas Casnewydd yn gyfrifol am ofalu am oedolion sy’n byw yn y gymuned sydd 
â phroblemau iechyd meddwl difrifol a hirdymor a’u trin.  
 
Gall eich meddyg teulu eich atgyfeirio. I gael rhagor o wybodaeth ffoniwch 01633 656656

Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed (CAMHS) 
Gwasanaeth amlddisgyblaethol yw hwn sy’n cynnal asesiad ac yn rhoi triniaeth i blant yng Ngwent o 
fabandod hyd at 18 oed. 
 
Os ydych yn pryderu am les emosiynol ac iechyd meddwl eich plentyn, yn y lle cyntaf  gofynnwch am 
gyngor naill ai gan eich meddygfa, ysgol eich plentyn neu’ch person ifanc neu unrhyw weithiwr iechyd, 
addysgol neu ofal cymdeithasol proffesiynol arall sydd eisoes yn ymwneud â’ch teulu.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i  https://abuhb.nhs.wales/community-services/mental-health/ 
child-and-adolescent-mental-health-camhs/
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Tîm plant anabl 
Mae tîm plant anabl Casnewydd wedi’i leoli yng Nghanolfan Plant Serennu. Maent yn cynnig gwasanaethau i 
blant anabl a’u teuluoedd nes bod y person ifanc yn cyrraedd deunaw oed. 
 
Bydd y tîm yn asesu anghenion eich plentyn i ddeall pa wasanaethau fyddai fwyaf  addas. Defnyddir meini 
prawf  cymhwysedd fel bod y rhai sydd â’r angen mwyaf  yn cael cymorth. 

Os oes gan eich plentyn anabledd a bod angen help neu gyngor arnoch cysylltwch â’r tîm dyletswydd ar  
01633 656656 neu e-bostiwch children.duty@newport.gov.uk

I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.newport.gov.uk a chwiliwch am blant anabl

Canllaw Gofalwr i gynllunio ar gyfer Argyfyngau 
Mae Cyngor Dinas Casnewydd wedi datblygu llyfryn i’ch cefnogi wrth ystyried cynllunio wrth gefn os 
ydych, er enghraifft, yn mynd yn sâl ac yn methu parhau i ofalu. Dylid trafod cynllunio ar gyfer argyfyngau 
hefyd yn ystod asesiad gofalwyr.

 
Am gopi o’r llyfryn ewch i www.newport.gov.uk/carers neu cysylltwch â 01633 656656

Tîm Dyletswydd Argyfwng De-ddwyrain Cymru 
Mewn argyfwng y tu allan i oriau swyddfa arferol gallwch gysylltu â thîm dyletswydd argyfwng  
De-ddwyrain Cymru. 
 
Mae’r gwasanaeth hwn ond yn delio ag argyfyngau na allant aros tan y diwrnod gwaith nesaf  heb risg o 
niwed. Os yw’n argyfwng meddygol rhaid i chi ffonio eich meddyg teulu neu ffonio am ambiwlans. 
 
Rhadffon: 0800 328 4432  Minicom: 0800 587 9963 

Diogelu 
Mae diogelu yn derm a ddefnyddir i egluro sut mae asiantaethau (fel yr heddlu, y gwasanaethau 
cymdeithasol a’r gwasanaethau iechyd) yn ogystal â’r cyhoedd yn cydweithio i gadw’n ddiogel yr oedolion a 
phlant sy’n wynebu risg o gael eu hesgeuluso neu eu cam-drin. 
 
Os ydych yn amau bod cam-drin neu esgeulustod yn digwydd, dylech roi gwybod i’r Gwasanaethau 
Cymdeithasol am eich pryderon ar (01633) 656656 neu os ar ôl 5pm ffoniwch y Rhadffon  
0800 328 4432 neu e-bostiwch firstcontact.adults@newport.gov.uk   
 
Os credwch fod gweithred droseddol wedi digwydd gallwch gysylltu â’r heddlu ar 101.  
Mewn amgylchiadau brys difrifol ffoniwch 999.
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AskSARA 
Offeryn asesu ar-lein am ddim yw AskSARA sy’n hawdd ei ddefnyddio a gall eich helpu i ddod o hyd i 
wybodaeth ddefnyddiol am gynhyrchion i wneud gweithgareddau byw bob dydd yn haws. Mae’n cynnwys 
popeth o ofal personol i ofalu am anifeiliaid anwes. 
 
I gael rhagor o wybodaeth neu i ddefnyddio’r offeryn asesu ewch i www.newport.gov.uk/asksara  

 
Therapi galwedigaethol  
Mae’r gwasanaeth therapi galwedigaethol cymunedol a ddarperir gan y gwasanaethau cymdeithasol yn 
helpu pobl ag anabledd corfforol neu synhwyraidd i fyw mor annibynnol â phosibl yn eu cartref  eu hunain. 
 
Mae Therapyddion Galwedigaethol (TG) yn helpu pobl i ddod o hyd i ffyrdd o ymdopi ag effeithiau 
anabledd. Mae hyn yn cynnwys adnabod tasgau y mae pobl a’u gofalwyr yn cael trafferth â hwy, dod o hyd 
i offer neu addasu cartref  pobl i wneud tasgau dyddiol yn haws. 

Teleofal 
Mae’r gwasanaeth hwn yn helpu i gynnal annibyniaeth a diogelwch gartref. Mae’n cynnwys synwyryddion 
cwympiadau a synwyryddion gwely a chadair. I gael y gwasanaeth hwn bydd angen i chi gael eich asesu a 
bydd ffi yn cael ei chodi i’w ddefnyddio.

Technoleg Gynorthwyol
Technoleg ddigidol a all helpu i atal unigedd cymdeithasol a galluogi annibyniaeth. Mae technoleg yn 
cynnwys seinyddion clyfar a chathod, cŵn a doliau robotig. Mae angen asesiad i gael mynediad i’r  
eitemau hyn. 
 
I ofyn am atgyfeiriad therapi galwedigaethol cysylltwch â’r tîm cyswllt cyntaf  oedolion ar 01633 656656 
neu e-bostiwch info@newport.gov.uk

 
Larymau Crog 
Larymau yw’r rhain sy’n cael eu actifadu gan y sawl sy’n eu gwisgo mewn argyfwng. Gallwch gael mynediad 
at y gwasanaeth hwn yn breifat ac mae nifer o ddarparwyr i ddewis rhyngddynt. 
 
Mae Cyngor Dinas Casnewydd wedi ffurfio partneriaeth â Chyngor Sir Fynwy i gynnig y gwasanaeth hwn 
fel trefniant preifat i unrhyw ddinesydd yng Nghasnewydd. Y gost gychwynnol yw £45 i’w gosod a £4 yr 
wythnos wedi hynny. 
 
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â 01633 644466, e-bost: careline@monmouthsire.gov.uk  
or visit www.monmouthshire.gov.uk/careline  
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Addasu a chynnal a chadw eich cartref

Grantiau i addasu eich cartref
Os yw’r person yr ydych yn gofalu amdano yn byw yn yr un tŷ â chi, efallai y bydd gennych hawl i gael grant 
cyfleusterau i’r anabl Bydd hyn yn helpu’r person rydych yn gofalu amdano aros mor annibynnol â phosibl. 
Mae’r grant drwy brawf  modd ac mae ar gyfer perchenogion cartrefi a thenantiaid sy’n rhentu’n breifat yn 
unig. Os yw eich tŷ ym meddiant landlord cofrestredig cymdeithasol, cysylltwch â nhw yn uniongyrchol i 
drafod mân addasiadau a rhai mawr. 
 
Am ragor o wybodaeth ewch i www.newport.gov.uk/housing a dewis gwasanaethau cymorth tai  
o’r ddewislen neu ffoniwch 01633 656656.

Gofal a Thrwsio Casnewydd  
Mae Gofal a Thrwsio Casnewydd yn wasanaeth sydd ar gael i berchenogion tai neu denantiaid sy’n 
rhentu’n breifat, sydd dros 60 oed. Mae’n darparu ystod o atebion ymarferol i’ch helpu i wneud 
gwelliannau, atgyweiriadau neu addasiadau i’r cartref  er mwyn eich galluogi i fyw’n annibynnol.  
 
Efallai y codir tâl am rai gwasanaethau yn dibynnu ar eich amgylchiadau.
 
I gael rhagor o wybodaeth ewch i  https://www.careandrepair.org.uk/en/your-area/ 

newport-care-repair/ neu ffoniwch 01633 233887

Cymorth Tai 
Darperir cymorth sy’n gysylltiedig â thai i bobl sy’n agored i niwed sydd ag anghenion penodol i’w helpu i 
ddatblygu a chynnal sgiliau a hyder i fyw mor annibynnol â phosibl. 
 
I gael rhagor o wybodaeth ffoniwch 01633 656656,  
e-bostiwch supporting.people@newport.gov.uk neu ewch i www.newport.gov.uk/housing  
dewis gwasanaethau cymorth tai o’r ddewislen.

 



4. CYMORTH GAN Y GWASANAETHAU IECHYD
 
Gallwch gael cymorth gan wahanol wasanaethau iechyd yn eich 
ardal gan gynnwys eich meddyg teulu, y fferyllfa a’r GIG.

Eich Meddyg Teulu
Dywedwch wrth eich meddyg teulu eich bod yn ofalwr. Gall nodyn ar eich cofnodion meddygol esbonio 
pam fod angen ymweliadau â’r cartref, neu fod gennych faterion iechyd penodol.  Gallwch drefnu 
apwyntiad dwbl i roi mwy o amser i chi a’r person rydych chi’n gofalu amdano i drafod. 
 
Gall y tîm nyrsio cymunedol roi gwybodaeth a chymorth ynghylch gofal ymataliaeth, offer lliniaru poenau a 
chymorth cysylltiedig arall.

 
Fferyllfa
Siaradwch â’ch fferyllfa leol ynghylch adolygiadau o feddyginiaethau, anhwylderau cyffredin, blychau 
dosette a danfoniadau i’r cartref. 
 
I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.nhs.uk a chwilio am ‘gofalwyr’.
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Gofal Iechyd Parhaus y GIG
Gofal Iechyd Parhaus y GIG (a elwir yn GIP) yw’r enw a roddir i becyn o wasanaethau a drefnir ac a ariennir 
yn gyfan gwbl gan y GIG ar gyfer pobl yr aseswyd bod ganddynt angen iechyd sylfaenol. 
Gall unigolyn dderbyn GIP mewn unrhyw leoliad - gan gynnwys ei gartref  ei hun neu mewn cartref  gofal. 
Mae gwybodaeth am y broses GIP i’w gweld yn ‘Gofal Iechyd Parhaus y GIG (GIP): llyfryn gwybodaeth i 
unigolion, teuluoedd a gofalwyr’ Llywodraeth Cymru.
 
Os hoffech i berthynas gael ei hystyried ar gyfer cymhwystra GIP gallwch ofyn am hyn drwy un o’r  
ffyrdd canlynol:
• Meddyg Teulu eich perthynas
• Y nyrs ardal
• Staff yr ysbyty (os yw’r person yn yr ysbyty) 

Cyswllt: 01495 363110 E-bost: complex.care@wales.nhs.uk 
I gael rhagor o wybodaeth ewch i  https://gov.wales/continuing-nhs-healthcare-chc-information-

booklet-individuals-families-and-carers

Gofal nyrsio
Ni all awdurdodau lleol ddarparu gwasanaethau clinigol gan mai’r GIG sy’n gyfrifol am unrhyw ofal y mae’n 
rhaid i nyrs gofrestredig ei ddarparu. 
 
I bobl mewn cartrefi gofal sydd â gofal nyrsio, cyflogir nyrsys cofrestredig fel arfer gan y cartref  gofal ei hun 
ac mae’r GIG yn gwneud taliad i dalu am gostau darparu’r gofal nyrsio i’r rhai sydd ei angen. 
 
Os yw unigolyn yn byw mewn cartref  gofal gyda gofal nyrsio ac nad yw’n gymwys i gael GIP ond yr 
aseswyd ei fod angen gwasanaethau nyrs gofrestredig, dylai dderbyn gofal nyrsio a ariennir.

Rhyddhau o’r ysbyty
Mae’r Tîm Rhyddhau o’r Ysbyty yno i helpu pobl i ddod adref  o’r ysbyty yn ddiogel a chyda’r cymorth 
priodol os oes angen. Mae’r tîm yn gweithio’n agos gyda nyrsys, staff, meddygon, therapyddion 
galwedigaethol, ffisiotherapyddion, therapyddion lleferydd ac iaith a dietegwyr. Gallwch ofyn i staff y ward 
atgyfeirio’r person yr ydych yn gofalu amdano i’r tîm rhyddhau o’r ysbyty os oes gennych bryderon amdano 
yn ymdopi gartref. 

Cysylltiadau defnyddiol:

• Trafnidiaeth y GIG - 0300 123 2303  https://www.ambulance.wales.nhs.uk/en/406

• Gwasanaeth y tu allan i oriau meddygon teulu - 01633 744285

• Llinell Gymorth Deintyddol - 01633 744387

• Galw Iechyd Cymru (24 awr) - ewch i www.111.wales.nhs.uk  
- ffoniwch (24 hr) 111 (ffôn testun 18001 111)



5. SEIBIANT AC AMSER I FFWRDD
 
Elusen Gwyliau i’r Teulu
Helpu teuluoedd ar incwm isel iawn i fwynhau seibiannau byr a thripiau dydd fel seibiant hanfodol i’w 
helpu i ymdopi ag amgylchiadau anodd.  Mae angen i atgyfeiriadau ddod oddi wrth asiantau cymorth megis 
gweithwyr cymdeithasol; ymwelwyr iechyd; asiantaethau gwirfoddol; elusennau fel Barnardos a’r NSPCC; 
meddygon teulu neu ysgolion.  
 
I gael rhagor o wybodaeth ewch i https://familyholidaycharity.org.uk/holidays

 
Seibiannau Gofal Seibiant Linc Care
Gall seibiant alluogi gofalwyr i gymryd gwyliau neu seibiant byr, yn hyderus bod y person y maent yn gofalu 
amdano mewn amgylchedd diogel a gofalgar.  Mae gwyliau seibiant wedi’u teilwra o’ch cwmpas chi ac 
wedi’u prisio fesul noson yn ôl angen. 

Ffôn: 0800 072 0966  E-bost: info@linc-cymru.co.uk 
I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.linc-cymru.co.uk a chwilio am ‘seibiant’

Gwasanaeth Seibiannau Byr
Cynigir gwasanaethau yn dilyn asesiad gofalwyr pan welir bod angen. 
 
Mae allgymorth wedi’i anelu at bobl dros 50 oed yr aseswyd bod ganddynt anghenion gofal cymwys a 
gallant gynnwys gwiriadau lles, gweithgareddau yn y cartref  a chymorth i gael mynediad at weithgareddau 
cymunedol neu wasanaethau iechyd. 

Mae Seibiant Gofalwyr yn wasanaeth am ddim i ddarparu seibiant i ofalwyr di-dâl sy’n darparu gofal i 
oedolyn dros 18 oed sydd ag anghenion gofal cymwys yng Nghasnewydd. 
 
Ffôn: 01633 656656  E-bost: firstcontact.adults@newport.gov.uk 

Canolfan Hunangymorth Sandville
Llety a gweithgareddau i westeion mewn ardal wledig ar gyfer pobl â salwch neu anabledd a’u gofalwyr.
 
Ffôn: 01656 743344  E-bost: info@sandville.org.uk
Am fwy o wybodaeth ewch i www.sandville.org.uk 

Tourism for All y DU
Gwybodaeth a chyngor i dwristiaid a theithwyr anabl gan gynnwys chwilio am lety ac atyniadau. 

I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.tourismforall.org.uk

www.newport.gov.uk/carers14

http://www.linc-cymru.co.uk


6.  GWAITH, HAMDDEN, GWIRFODDOLI  
A LLES

 
Pan fyddwch yn gofalu am rywun arall gall fod yn hawdd colli eich 
hunaniaeth eich hun ac efallai na fyddwch yn teimlo bod gennych 
yr amser, y cyfle neu’r cymhelliant i ddilyn diddordebau eraill. Gall 
cadw eich diddordebau y tu allan i ofalu ehangu eich gorwelion a 
gwneud y broses o symud o ofalu i gyflogaeth yn haws yn y dyfodol.

GWAITH 

Canolfan Byd Gwaith
Gall y Ganolfan Byd Gwaith helpu gyda dod o hyd i swydd, gwneud neu wirio hawliad neu gŵyn.  
Mae angen apwyntiad ar gyfer ymholiadau cynghori a budd-daliadau. 

Ceisiadau newydd am fudd-dal:  0800 055 6688
Ceisiadau presennol am fudd-dal:  0800 169 0310

Gall Lwfans Gofalwr:  0800 731 0297

I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.gov.uk/contact-jobcentre-plus 
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Carers UK (Gofalwyr Cymru)
Mae gan Carers UK ystod eang o wybodaeth am ofalu, gan gynnwys “eich hawliau mewn cyflogaeth”, sy’n 
esbonio’r hawliau sydd gan ofalwyr yn y gweithle a sut y gallwch ofyn am gymorth gan eich cyflogwr. 
 
Ffôn: 0808 808 7777  E-bost: advice@carersuk.org  
I gael rhagor o wybodaeth ewch i: https://www.carersuk.org/help-and-advice/work-and-career

Gweithio gyda Theuluoedd
Yn helpu rhieni sy’n gweithio, gofalwyr a’u cyflogwyr i ddod o hyd i gydbwysedd rhwng cyfrifoldebau 
gartref  a gwaith. Llinell gymorth gyfreithiol rhad ac am ddim i Deuluoedd sy’n Gweithio ar gael o ddydd 
Llun i ddydd Gwener 11am - 2pm. 
 
Llinell gymorth: 0300 012 0312 I gael rhagor o wybodaeth ewch i: www.workingfamilies.org.uk 

HAMDDEN
 
Addysg Gymunedol 
Cyhoeddir manylion y cyrsiau sydd ar gael yn flynyddol gan wasanaeth dysgu oedolion yn y gymuned 
Cyngor Dinas Casnewydd. 
 
Ffônl: 01633 656656  E-bost: community.learning@newport.gov.uk
I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.newport.gov.uk/communitylearning  

Llyfrgelloedd
Mae gan Gyngor Dinas Casnewydd naw llyfrgell sydd am ddim i ymuno â nhw. Mae’r gwasanaethau’n 
cynnwys cyfleusterau cyfrifiadurol a TG, lawrlwytho llyfrau a chylchgronau digidol, llyfrau benthyca, llyfrau 
siarad, DVDs a CDs. Mae gwasanaeth caeth i’r tŷ ar gael i’r rhai na allant ymweld â llyfrgell.  Mae gan bob 
llyfrgell adran gofalwyr sy’n darparu ystod eang o adnoddau i’ch cefnogi yn eich rôl gofalu. 
 
Ffôn: 01633 656656  I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.newport.gov.uk/libraries

Casnewydd Fyw
Mae Casnewydd Fyw yn cynnig amrywiaeth o becynnau aelodaeth, gan gynnwys aelodaeth i oedolion y tu 
allan i oriau brig, pobl dros 60 oed a Chonsesiynau i bobl ar fudd-daliadau penodol, gan gynnwys Lwfans 
Gofalwr, Lwfans Byw i’r Anabl a thaliad annibyniaeth bersonol. 
 
Ffôn: 01633 656757  I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.newportlive.co.uk

Chwaraeon Cynhwysol a Gweithgarwch Corfforol
Mae Casnewydd Fyw yn darparu amrywiaeth o gyfleoedd chwaraeon a gweithgarwch corfforol sy’n 
gynhwysol ac yn addas i anableddau penodol. 

E-bost: customerservice@newportlive.co.uk.  
I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.newportlive.co.uk a chwilio am Chwaraeon Cynhwysol.
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Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff 
Gall y Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff (NERS) roi cymorth i bobl 
â chyflyrau cronig i wella eu lles a’u hiechyd.  Mae hyn yn cynnwys dosbarthiadau ymarfer corff gyda 
gweithwyr proffesiynol cymwys mewn amgylchedd cefnogol. Gofynnwch am gael eich atgyfeirio at y NERS 
gan eich gweithiwr iechyd proffesiynol neu’ch meddyg teulu.    

LLES

Cysylltwyr Cymunedol (Cyngor Dinas Casnewydd) 
Mae gwaith cysylltwyr cymunedol y Cyngor yn gweithio gydag unrhyw un dros 16 oed gan gynnwys 
gofalwyr. Gallant ddarparu gwybodaeth, cyngor a chymorth i gynyddu annibyniaeth, hyrwyddo lles a’ch 
cefnogi yn eich rôl ofalgar. 
 
Gall cysylltydd cymunedol:

• Rhoi cyngor dros y ffôn, drwy’r post, drwy e-bost neu wyneb yn wyneb am y cymorth sydd ar gael

• Eich helpu i ddod o hyd i weithgareddau yn eich ardal leol

• Darparu gwybodaeth am gael mynediad at grantiau gofalwyr

• Cymorth gydag amser ymdawelu o’ch rôl gofalu neu eich cysylltu â gofalwyr eraill
 
Ffôn: 01633 235650 (9am-5pm Monday-Friday)   E-bost: community.connectors@newport.gov.uk 
I gael rhagor o wybodaeth ewch www.newport.gov.uk/communityconnectors 

Dewis Cymru
Cyfeiriadur o wasanaethau a allai gefnogi eich lles a’ch annibyniaeth.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.dewis.wales

 
GWIRFODDOLI

GAVO
Help i ddod o hyd i gyfleoedd gwirfoddoli lleol.

E-bost: info@gavo.org.uk  I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.gavo.org.uk

 
Materion Gwirfoddoli
Darparu amrywiaeth o gyfleoedd gwirfoddoli gan gynnwys cyfeillio, gweithgareddau a chymorth gartref. 

Ffôn: 029 2046 4004   E-bost: rsvpwales@volunteeringmatters.org.uk

I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.volunteeringmatters.org.uk/category/wales
 



7. TRAFNIDIAETH A THEITHIO 
 
Cynllun Bathodyn Glas ar gyfer pobl ag anabledd
Mae’r Cynllun Bathodyn Glas yn caniatáu i bobl ag anabledd, sy’n teithio naill ai fel teithiwr neu yrrwr, 
barcio’n agos i’w cyrchfan.  Mae cyfarwyddiadau ynglŷn â lle y gallwch ac na allwch barcio yn cael eu 
cynnwys pan fydd Bathodyn Glas yn cael ei gyflwyno.  
 
Gellir gwneud cais am fathodyn glas am ddim.

Ffôn: 01633 656656  I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.newport.gov.uk/bluebadge

 
Tocyn teithio person anabl
Mae pasys teithio i bobl anabl yn cael eu rhoi i ddinasyddion Casnewydd sydd ag un o ystod o anableddau 
neu sydd â hawl i rai budd-daliadau.  

 
Pàs Bws Cydymaith
Gellir rhoi pàs bws cydymaith i ymgeiswyr sy’n bodloni’r meini prawf  ar gyfer pàs teithio consesiynol 
person anabl ac sydd mor ddifrifol anabl fel y byddai’n amhosibl iddynt ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus 
heb gymorth cydymaith.
 
Ffôn: 01633 656656  
I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.newport.gov.uk a chwilio am ‘pàs teithio i bobl anabl’.

www.newport.gov.uk/carers18
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Cerdyn rheilffordd i bobl anabl 
Os oes gennych anabledd sy’n ei gwneud yn anodd teithio ar drên, efallai y byddwch yn gymwys i’r cerdyn 
rheilffordd i bobl anabl. Mae hyn yn rhoi traean oddi ar docynnau safonol a dosbarth cyntaf  ledled y DU.

Bydd angen i chi ddarparu prawf  eich bod yn gymwys ar gyfer cerdyn rheilffordd. Gallech fod yn gymwys 
os oes gennych nam ar y golwg, nam ar y clyw, epilepsi neu os ydych yn cael budd-dal sy’n gysylltiedig ag 
anabledd. Os oes oedolyn arall yn teithio gyda chi ac rydych yn defnyddio eich cerdyn rheilffordd i bobl 
anabl, gall deithio am yr un pris gostyngol. 
 
Ffôn: 0345 605 0525  Ffôn testun: 0345 601 0132  
I gael rhagor o wybodaeth ewch i  www.disabledpersons-railcard.co.uk 

 
Grass Routes 
Gweithredir trafnidiaeth gymunedol yng Nghasnewydd gan wasanaeth grass routes Cyngor Sir Fynwy, sy’n 
darparu cerbydau llawr isel sy’n cael eu gyrru gan wirfoddolwyr cymwys. Mae’r cynllun ar agor i bob aelod 
o’r gymuned, yn amodol ar aelodaeth.

 
Ffôn: 0800 085 8015   
I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.newport.gov.uk  a chwilio am ‘trafnidiaeth gymunedol’

 
RADAR – Cynllun Allwedd Cenedlaethol
Mae’r Cynllun Allwedd Cenedlaethol yn cynnig mynediad annibynnol i bobl anabl i oddeutu 9000 o dai bach 
cyhoeddus wedi’u cloi ledled y wlad.  Mae’r allwedd yn costio tua £5 ac ar gael gan Disability Rights UK.  
 
Ffôn: 0203 687 0790  
I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.disabilityrightsuk.org a chwilio am ‘allwedd radar’.

 
Y Cynllun Motability
Sefydliad annibynnol sy’n darparu atebion symudedd i bobl anabl sy’n derbyn rhai budd-daliadau.  
Gall Motability gynnig car newydd neu gadair olwyn neu sgwter trydan ar gynllun prydlesu.
Gellir hefyd gwneud cais am gar ar ran plentyn tair oed neu hŷn sydd â’r hawl i Lwfans Symudedd. Os nad 
ydych yn gyrru ond yn derbyn y lwfans gallwch wneud cais am gar fel teithiwr a chynnig dau berson arall fel 
eich gyrwyr. 
 
Ffôn: 0300 456 4566  I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.motability.co.uk



8. MATERION ARIANNOL 
 
Mae’r ffordd y caiff budd-daliadau eu gweinyddu yn newid o bryd 
i’w gilydd. Ceir ystod eang o wybodaeth gyfredol am fudd-daliadau, 
gan gynnwys lwfans gofalwyr; manteision i deuluoedd; pobl ag 
anableddau; taliadau gwresogi a thai a budd-daliadau profedigaeth. 
I gael y wybodaeth ddiweddaraf  a dysgu sut i wneud cais ewch i www.gov.uk/benefits  

Age UK
Gwybodaeth am fudd-daliadau, treth, rheoli arian, pensiynau, sut i leihau biliau’r cartref  ac unrhyw grantiau 
sydd ar gael.

Llinell gyngor: 0800 055 6112   
I gael rhagor o wybodaeth ewch i https://www.ageuk.org.uk/information-advice/money-legal/

 
Cyngor ar Bopeth (CAB)
Cymorth i ddatrys problemau cyfreithiol, ariannol a budd-daliadau drwy roi cyngor annibynnol a chyfrinachol 
am ddim. Gall CAB helpu gyda’r wybodaeth ddiweddaraf, gwiriadau budd-daliadau, ceisiadau am lwfans 
gofalwyr, cymorth i lenwi ffurflenni, cyngor ar sut i leihau biliau’r cartref  ac unrhyw grantiau sydd ar gaels.

 
Lwfans Gofalwyr
Yn dibynnu ar amgylchiadau unigol, efallai y bydd gofalwyr yn gallu hawlio Lwfans Gofalwr, a all gynyddu 
incwm rheolaidd. Gallwch wneud cais yn unigol neu gyda chymorth gan CAB Casnewydd. Os na allwch 
wneud cais am Lwfans Gofalwr, efallai y byddwch yn gallu hawlio Credyd Gofalwr i ddiogelu eich cofnod 
Yswiriant Gwladol.

Ffôn: 01633 222622     Cyswllt cyngor Gwent: 0800 702 2020 
I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.newportca.org.uk

www.newport.gov.uk/carers20
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Gostyngiadau’r dreth gyngor a diystyru
Gellir rhoi disgownt neu ddiystyru’r dreth gyngor am nifer o resymau, gan gynnwys rhywun â nam 
meddyliol difrifol a rhai pobl sy’n derbyn gofal personol. Mae’r diystyru a’r disgowntiau hyn yn dibynnu ar 
fodloni amodau penodol.

Ffôn: 01633 656656  I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.newport.gov.uk/counciltax a  
dewis gostyngiadau ac eithriadau o’r ddewislen

Helpwr Arian
Cyngor ariannol ddiduedd am ddim a sefydlwyd gan y llywodraeth.

• Cyngor a chanllawiau i’ch helpu i wella eich sefyllfa ariannol
• Offer a chyfrifianellau i’ch helpu i gadw golwg a chynllunio ymlaen llaw
• Cymorth wyneb yn wyneb, dros y ffôn ac ar-lein.

Arweiniad ariannol: Ffôn: 0800 138 7777 Sgwrs WhatsApp: 07701 342744 
Arweiniad pensiynau: Ffôn: 0800 011 3797    
I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.moneyhelper.org.uk

Dod yn benodai 
Os nad yw’r person rydych yn gofalu amdano yn gallu rheoli ei arian, efallai y bydd angen i chi ei helpu. 
Mae’n bwysig eich bod yn dod yn ‘benodai’ ar ei ran. Gall yr Adran Gwaith a Phensiynau helpu gyda hyn.

Ffôn: 0800 055 6688  
I gael rhagor o wybodaeth ewch i   
www.gov.uk/become-appointee-for-someone-claiming-benefits 

Uned Lwfans Gofalwyr
Os na allwch hawlio Lwfans Gofalwr, efallai y gallwch hawlio Credyd Gofalwr i ddiogelu eich cofnod 
Yswiriant Gwladol.

Ffôn: 0800 731 0297       Ffôn testun: 0800 731 0317    
I gael rhagor o wybodaeth ewch i https://www.gov.uk/carers-allowance

 
Carers UK (Gofalwyr Cymru)
Amrywiaeth eang o daflenni ffeithiau a gwybodaeth am fudd-daliadau a chyllid y gellir eu lawrlwytho.

Ffôn: 0808 808 7777  I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.carersuk.org
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Llinell Hawlio Credyd Pensiwn
Gall credyd pensiwn ychwanegu at eich incwm wythnosol os yw’n is na swm penodol. 

Ffôn: 0800 99 1234 Ffôn testun: 0800 169 0133
I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.gov.uk/pension-credit 

 
Cynllun Grantiau Bach
The Care Collective sy’n gweinyddu’r cynllun grantiau bach ar ran Cyngor Dinas Casnewydd. Gall y cynllun 
roi cymorth ariannol i ofalwyr di-dâl o bob oed.  Rhoddir grantiau’n ôl disgresiwn ac mae amodau

I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.ctsew.org.uk/grants neu cyswyllt 01495 367564

 
Turn 2 Us
Elusen sy’n helpu pobl pan fydd pethau’n mynd yn anodd, yn cynnig cymorth ariannol i helpu pobl allan o 
drafferthion. Mae gan y wefan declyn defnyddiol ar gyfer gwirio budd-daliadau a grantiau.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.turn2us.org.uk/
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9. MATERION CYFREITHIOL
 
Os ydych yn cynorthwyo rhywun i reoli ei arian, talu am ofal a 
gwneud penderfyniadau ariannol gall fod yn gymhleth ac achosi 
straen. Mae’n bwysig ceisio cyngor i’ch cefnogi.

Age UK
Mae gan Age UK wasanaeth gwybodaeth canolog sy’n cynhyrchu taflenni ffeithiau ar amrywiaeth o bynciau 
gan gynnwys materion cyfreithiol. 
 
Llinell gyngor: 0800 055 6112  
I gael rhagor o wybodaeth ewch i:   
https://www.ageuk.org.uk/information-advice/money-legal/legal-issues/

 
Cyngor Cyfreithiol Sifil (CCS)
Mae’n bosibl y byddwch yn gallu cael cyngor cyfrinachol am ddim gan y Cyngor Cyfreithiol Sifil (CCS) fel 
rhan o gymorth cyfreithiol.

Ffôn: 0345 345 4345  Minicom: 0345 609 6677 
I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.gov.uk and search for ‘CLA’.

 
Atwrneiaeth Arhosol
Efallai y daw adeg pan na fydd y person yr ydych yn gofalu amdano yn gallu rheoli ei eiddo a’i faterion 
ariannol neu ei les personol a bydd angen i rywun wneud hyn ar ei ran. Gall benodi ffrind, perthynas neu 
weithiwr proffesiynol yn ffurfiol i ddal atwrneiaeth arhosol a fydd yn caniatáu i’r person hwn weithredu ar 
ei ran. 
Mae hon yn ddogfen gyfreithiol sy’n gadael i berson benodi pobl y mae’n ymddiried ynddynt fel ‘atwrneiod’ 
i wneud penderfyniadau ar ei ran.
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Gellir ei llunio ar unrhyw adeg tra bo gan berson alluedd ond nid oes ganddi statws cyfreithiol nes iddi gael 
ei chofrestru gyda Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus. 
 
Mae dau brif  fath o Atwrneiaeth Arhosol: 
• Atwrneiaeth Arhosol Eiddo a Materion
• Atwrneiaeth Arhosol Lles Personol
 
I gael rhagor o wybodaeth am atwrneiaeth arhosol a Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus ewch i  
 www.gov.uk/power-of-attorney neu siaradwch â’ch cyfreithiwr. 
 
Mae gwybodaeth ddefnyddiol i’w gweld hefyd yn www.alzheimers.org.uk chwiliwch am ‘atwrneiaeth arhosol’

 
Deddf Galluedd Meddyliol 2005
Cyflwynwyd y Ddeddf  Galluedd Meddyliol i amddiffyn pobl nad ydynt o bosibl yn gallu gwneud rhai neu’r 
cyfan o’u penderfyniadau. Gallai gallu unigolyn i wneud penderfyniad gael ei effeithio oherwydd anabledd 
dysgu, problem iechyd meddwl, anaf  i’r ymennydd, demensia, camddefnyddio alcohol neu gyffuriau,  
sgil-effeithiau triniaeth feddygol neu unrhyw salwch neu anabledd arall. 
 
Mae’r Ddeddf  Galluedd Meddyliol yn rhoi canllawiau clir i ofalwyr a gweithwyr proffesiynol ynghylch pwy 
all wneud penderfyniadau yn y sefyllfaoedd hyn ac mae’n dilyn pum egwyddor: 

• Mae gan bob oedolyn yr hawl i wneud penderfyniadau drosto’i hun, oni ddangosir na all wneud hynny;
• Dylid gwneud pob ymdrech i gefnogi pobl i wneud eu penderfyniadau eu hunain cyn penderfynu nad 

ydynt yn gallu gwneud hyn;
• Gall pobl wneud penderfyniadau er y gallai eu penderfyniadau ymddangos yn annoeth;
• Rhaid i benderfyniadau a wneir ar ran pobl nad oes ganddynt alluedd fod yn seiliedig ar eu buddiannau;
• Ni ddylid cyfyngu hawliau a rhyddid pobl nad oes ganddynt alluedd yn ddiangen.
 
Fel gofalwr, mae’r Ddeddf  Galluedd Meddyliol yn helpu i egluro eich rhwymedigaethau cyfreithiol ac yn 
nodi sut mae’r person sy’n derbyn gofal yn cael ei ddiogelu’n gyfreithiol. 
 
Cyn cyflwyno’r Ddeddf  Galluedd Meddyliol, gallai pobl wneud penderfyniadau ymlaen llaw, a elwir yn 
‘ewyllysiau byw’. Os yw’r person yr ydych yn gofalu amdano eisoes wedi gwneud penderfyniad ymlaen 
llaw, rhaid iddo gydymffurfio â’r rheolau newydd i fod yn ddilys ac yn berthnasol, yn enwedig os yw’n 
ymdrin â thriniaeth sy’n cynnal bywyd. I drefnu hyn, cysylltwch â chyfreithiwr.

Liberty Protection Safeguards 
Fel gofalwr, mae’r Ddeddf  Galluedd Meddyliol yn helpu i wneud eich rhwymedigaethau cyfreithiol yn glir 
ac yn nodi sut mae’r person sy’n derbyn gofal yn cael ei ddiogelu’n gyfreithiol.  Cyn bo hir, bydd Trefniadau 
Amddiffyn Rhyddid yn cymryd lle Trefniadau Diogelu Rhag Colli Rhyddid (DOLs). 

I gael rhagor o wybodaeth ewch i   
https://www.gov.uk/government/publications/liberty-protection-safeguards-factsheets/ 
liberty-protection-safeguards-what-they-are 
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Gwasanaeth Cyngor Cyfreithiol ac Ariannol De Cymru
Yn cynnig apwyntiadau cyhoeddus am ddim lle mae myfyrwyr (dan oruchwyliaeth gyfreithiol gymwys) yn 
cyfweld â chleientiaid, ac yn eu hasesu. Wedyn maen nhw’n rhoi cyngor cyfreithiol mewn sawl maes, megis 
materion yn ymwneud â chyflogaeth, tai, dyledion, y teulu a materion contract. Efallai y byddant hefyd yn 
gallu cynorthwyo mewn meysydd eraill o’r gyfraith. Rhoddir cyngor drwy apwyntiad yn unig -  
Hydref  i Ebrill.
 
Ffôn:  01443 668600 
I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.southwales.ac.uk a chwiliwch am  
‘clinig cyngor cyfreithiol ac ariannol’’.

Ewyllysiau, cynllunio ystadau a chynllunio trethi
Bydd gwneud ewyllys yn sicrhau, ar ôl eich marwolaeth, y bydd eich eiddo ac asedau eraill yn trosglwyddo 
i berthnasau, ffrindiau ac elusennau yr ydych am eu henwebu a heb eu trosglwyddo o dan ddiewyllysedd, 
lle y gallai perthnasau neu sefydliadau eraill fod â hawl i gyfran. Os nad ydych chi neu’r person yr ydych 
yn gofalu amdano yn gwneud ewyllys, bydd eich perthynas agosaf  chi/nhw yr unig berson sydd â hawl 
awtomatig i weinyddu eich/eu hystâd. Gallai hyn fod yn anodd os na fydd y gweinyddwr yn gallu gwneud 
hyn am resymau iechyd a lles; er enghraifft, os yw’n fregus neu os nad oes ganddo alluedd meddyliol. 
 
Os nad yw’r person yr ydych yn gofalu amdano yn gwneud ewyllys ac nad ydych chi, fel gofalwr, yn credu 
eich bod wedi cael eich cynnwys, efallai y gallwch wneud cais am ddarpariaeth ariannol resymol o dan 
Ddeddf  Darpariaeth ar gyfer Teuluoedd a Dibynyddion 1975. 
 
I gael rhagor o wybodaeth a chyngor, cysylltwch â’ch cyfreithiwr neu’ch Canolfan Cyngor ar Bopeth leol. .
Ffôn: 01633 222622  I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.newportca.org.uk
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10. GWYBODAETH DDEFNYDDIOL
 
I lawrlwytho Cyfeiriadur Gofalwyr cynhwysfawr o grwpiau cymorth a 
gwasanaethau ewch i www.newport.gov.uk/carers  

I dderbyn gwybodaeth reolaidd am ofalwyr, cofrestrwch i Rwydwaith 
Gofalwyr Casnewydd drwy e-bostio  
community.connectors@newport.gov.uk

Gofalwyr Cymru
Cymorth a chyngor i ofalwyr yng Nghymru.

Llinell gymorth: 0808 808 7777 
E-bost: advice@carersuk.org I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.carersuk.org/wales
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Y Prosiect Cyngor ar Anableddau
Gwasanaeth hawliau lles i gefnogi pobl anabl, eu teuluoedd a’u gofalwyr drwy roi cyngor arbenigol 
annibynnol, helpu i lenwi ffurflenni a chymorth mewn apeliadau.

Ffôn: 01633 485865  E-bost: info@dapwales.org.uk 
I gael rhagor o wybodaeth ewch i  
www.dapwales.org.uk / www.facebook.com/DisabilityAdviceProject

Hyb Gofalwyr Gwent
Mae hyb Pont-y-pŵl, sy’n cael ei redeg gan The Care Collective De-ddwyrain Cymru, yn anelu at fod 
yn siop un stop i ofalwyr sy’n byw yng Ngwent, gan gynnig ymweliadau galw heibio, gweithgareddau a 
chymorth wythnosol. Mae carfannau cymunedol hefyd ar gael ledled Gwent.

Ffôn: 01495 367564  Facebook: www.facebook.com/GwentCarersHub

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol
Gwybodaeth am eich hawliau a hawliau’r person yr ydych yn gofalu amdano. Y nod yw rhoi terfyn ar 
wahaniaethu ac aflonyddu ar bobl oherwydd eu anabledd, eu hoedran, eu crefydd neu eu cred, hil, rhyw, 
neu gyfeiriadedd rhywiol.

Ffôn (Gwasanaeth cymorth a chynghori cydraddoldeb): 0808 800 0082    Ffôn testun: 0808 800 0084
I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.equalityhumanrights.com

App Jointly
App hawdd ei ddefnyddio a gynhelir gan Gofalwyr Cymru ac a gynlluniwyd gan ofalwyr i wneud trefnu gofal 
ychydig yn haws. 

I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.jointlyapp.com

Cerdyn Cadw Cymru’n Ddiogel
Cerdyn maint waled a gynlluniwyd i annog adrodd am droseddu ac annog pobl i ofyn am help os oes ei 
angen arnynt. Mae hefyd yn helpu’r heddlu i ddeall y ffordd orau o helpu rhywun mewn angen os oes 
ganddo anabledd dysgu, salwch meddwl, demensia neu anghenion cyfathrebu. 

Ffôn: 01656 305981   E-bost: PSCsupport@south-wales.police.uk 
I gael rhagor o wybodaeth ewch i https://www.south-wales.police.uk/ a chwiliwch am 
‘Keep Safe Cymru Card’

https://www.south-wales.police.uk/
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Cymdeithas Cefnogwyr Anabl Clwb Pêl-droed Sir Casnewydd
Cefnogi cefnogwyr anabl a’u gofalwyr ar ran Clwb Pêl-droed Casnewydd, gyda gwybodaeth gynhwysfawr a 
gwasanaethau dydd cyfatebol fel cadeiriau olwyn, dillad gwrth-ddŵr, blancedi, ardal gadair olwyn dan orchudd a 
mannau parcio ceir hygyrch y gellir eu cadw drwy gysylltu â’r Gymdeithas.

Ffôn: 01633 302012  E-bost: office@newport-county.co.uk 
I gael rhagor o wybodaeth ewch i  
www.newport-county.co.uk/club/fans/disabled-supporters-association/

Relate
Mae’n nhw’n darparu gwasanaethau gan gynnwys cwnsela ar berthnasau i unigolion a chyplau, cwnsela 
teuluol a therapi rhyw. Mae Relate hefyd yn cynnig cwnsela dros y ffôn, e-bost a sgwrsio byw. 
 
I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.relate.org.uk

The Care Collective
Amrywiaeth o wybodaeth a chymorth i ofalwyr yn yr ardal leol. 

 
FFôn: 01495 769996   E-bost: info@ctsew.org.uk 
I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.ctsew.org.uk

GOFALU AM RYWUN SYDD AG AWTISTIAETH
 
Awtistiaeth Cymru
Gwybodaeth am Anhwylderau’r Sbectrwm Awtistig (gan gynnwys Awtistiaeth a Syndrom Asperger), y 
gwasanaethau sydd ar gael ac adnoddau y gellir eu lawrlwytho. Maent hefyd yn rhedeg y Cynllun Waled Oren 
sy’n helpu pobl ag anhwylderau’r sbectrwm awtistig i ymdopi’n haws â theithio ar drafnidiaeth gyhoeddus. 
 
Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig
Yn rhoi asesiad diagnostig ar gyfer oedolion awtistig (weithiau ar y cyd â gwasanaethau eraill), cymorth a 
chyngor i oedolion awtistig a rhieni sy’n ofalwyr, gan gynnwys cyfeirio at wasanaethau eraill a chyflwyno 
rhaglenni i bobl ifanc. Mae sesiynau gwybodaeth ar gael i roi cyngor i unrhyw un sy’n byw yng Ngwent sydd 
ag awtistiaeth neu hebddo.

Ffôn: 01633 644 143  E-bost: asdservice.abb@wales.nhs.uk
I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.asdinfowales.co.uk

Y Gymdeithas Awtistiaeth Genedlaethol
Gwybodaeth a chymorth i bobl sydd ag Anhwylderau’r Sbectrwm Awtistig a’r bobl sy’n gofalu amdanynt.

E-bost: NASSouthGwentBranch@nas.org.uk     
I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.autism.org.uk



29

GOFALU AM RYWUN Â DEMENSIA
 
Y Gymdeithas Alzheimer
Cefnogi pobl â demensia a’u gofalwyr drwy ddarparu gwasanaethau lleol, taflenni ffeithiau a gwybodaeth.

Ffôn: 0333 150 3456   
I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.alzheimers.org.uk

 
Gwasanaethau Demenaia (Age Connects Torfaen)
Mae gan Ganolfan Widdershins gaffi ac amrywiaeth o weithgareddau i bobl sy’n byw gyda dementia a’u 
gofalwyr, gan gynnwys gweithgareddau dydd.

Ffôn: 01495 769264  
 I gael rhagor o wybodaeth ewch i  
https://ageconnectstorfaen.org.uk/services/?tab=dementia-services

Corws Forget Me Not
Cefnogi pobl â dementia a’u teuluoedd drwy sesiynau canu wythnosol.

Dydd Mercher 1.30pm – 3pm yng Nghanolfan Beauford, Beaufort Road, St Julians, Casnewydd. 

Ffôn: 07971 730435  E-bost: jane@forgetmenotchorus.com
Sesiynau ar-lein ar gael dros Zoom.   

Ffôn: 02922 362064  E-bost: hello@forgetmenotchorus.com

The Herbert Protocol
Cynllun sy’n annog gofalwyr, teulu a ffrindiau i gofnodi manylion person sy’n byw gyda dementia ar ffurflen 
y gellir cael gafael arni’n gyflym a’i rhannu â’r heddlu os yw’r person yn mynd ar goll.

Ffôn: 101 (Nid mewn argyfwng) E-bost: crimeprevention@gwent.police.uk 

 I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.gwent.police.uk a chwiliwch am ‘the herbert protocol’.

Dementia DU
Cymorth i bobl y mae dementia cynnar yn effeithio ar eu bywydau. 

Ffôn: 0800 888 6678  E-bost: helpline@dementiauk.org 
 I gael rhagor o wybodaeth ewch i 
https://www.dementiauk.org/about-dementia/young-onset-dementia/?adlt=strict
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GOFALU AM RYWUN AG ANABLEDD DYSGU
 
MENCAP
Mae MENCAP yn cynnig cymorth i Ofalwyr pobl ag anableddau dysgu.

Ffôn: 0808 808 1111  I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.mencap.org.uk/ 

Rhoi Pobl yn Gyntaf Casnewydd
Annog hyder a grymuso pobl ag anawsterau dysgu sy’n byw yng Nghasnewydd.

Ffôn: 01633 842 002   E-bost: info@newportpeoplefirst.org.uk    
Facebook: Newport People First

NHS Choices
Disgrifiad eang o beth yw anabledd dysgu, gyda chysylltiadau â gwybodaeth ar gyfer anableddau penodol. 

I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.nhs.uk chwiliwch am ‘Anableddau dysgu’.

The Meet
Nod grŵp cymdeithasol sy’n cael ei redeg gan Rhieni dros Newid oedd darparu lle diogel i oedolion ifanc 
ag anableddau ddod at ei gilydd a chwrdd â ffrindiau. 

Ffôn: 07737 679824  E-bost: parentsforchange@hotmail.co.uk

 
GOFALU AM RYWUN Â SALWCH MEDDWL
Os ydych yn pryderu bod rhywun mewn perygl uniongyrchol o hunanladdiad, ffoniwch 999. 

Bi-Polar UK
Wedi’i neilltuo i gefnogi unigolion ag anhwylder deubegynol, eu teuluoedd a’u gofalwyr drwy ddarparu 
amrywiaeth o wasanaethau cymorth a gwybodaeth.

E-bost: info@bipolaruk.org  I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.bipolaruk.org  
 
 
CALL (Llinell Cyngor a Gwrando Gymunedol)
Wedi’i neilltuo i gefnogi unigolion ag anhwylder deubegynol, eu teuluoedd a’u gofalwyr drwy ddarparu 
amrywiaeth o wasanaethau cymorth a gwybodaeth.

Ffôn: 0800 132 737 neu tecstiwch help 81066       
I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.callhelpline.org.uk 

https://en-gb.facebook.com/newportpeoplefirst.org.uk/
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Caffi Gofalwyr Adferiad  
Mae’r grŵp, sy’n rhedeg yn wythnosol yn Ysbyty Sant Cadog, Caerllion, yn cefnogi unrhyw un sy’n gofalu am 
rywun â salwch meddwl.. 

E-bost: newport@adferiad.org  I gael rhagor o wybodaeth ewch i http://www.hafal.org/ 
 
 
Mind
Sefydliad cenedlaethol sy’n rhoi cymorth lleol i bobl â phroblemau iechyd meddwl a’u teuluoedd.

Ffôn: 01633 258741  I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.newportmind.org  
 
 
Y Samariaid
Mae’r Samariaid yn rhoi cymorth emosiynol cyfrinachol nad yw’n feirniadol, 24 awr y dydd i bobl sy’n profi 
teimladau o drallod neu anobaith, gan gynnwys y rhai a allai arwain at hunanladdiad.

Ffôn: 116123 (24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos) 
E-bost: jo@samaritans.org (amser ymateb 24 awr)
I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.samaritans.org 
 
 

GOFALU AM RYWUN SY’N CAMDDEFNYDDIO 
CYFFURIAU NEU ALCOHOL
 
Al-Anon
Cymorth i unrhyw un y mae yfed, ganddo ef  neu rywun arall, wedi effeithio arno. 

Ffôn: 0800 0086 811  I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.al-anonuk.org.uk  
 
 
DAN 24/7
Llinell gymorth cyffuriau ac alcohol i unigolion, eu teuluoedd a’u gofalwyr.

Ffôn: 0808 808 2234 neu testun DAN i 81066  I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.dan247.org.uk  
 
 
Gwasanaeth Cyffuriau ac Alcohol Gwent (GDAS)
Darparu gwasanaeth cymorth cyffuriau, alcohol a chymorth teuluol integredig i ddefnyddwyr, eu teuluoedd 
a’u gofalwyr. Mae GDAS yn gonsortiwm, gydag aelodau’n cynnwys Kaleidoscope, Drugaid a G4S.

Ffôn: 0333 999 3577  E-bost:  info@gdas.wales   
I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.gdas.wales/
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GOFALU AM RYWUN AG ANABLEDD NEU  
SALWCH CORFFOROL 

Sefydliad Prydeinig y Galon
Gwybodaeth a chyngor am lawer o gyflyrau’r galon gan gynnwys angina, strôc a chlefyd y galon.

Llinell gymorth: 0300 330 3311  I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.bhf.org.uk
 
 
Diabetes UK
Cymorth, gwybodaeth a chyngor i bobl sydd â diabetes a’u Gofalwyr. 

Ffôn: 0345 123 2399  I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.diabetes.org.uk
 
 
Grŵp Cymorth Newport Diabetes UK
Cymorth i bobl sy’n byw gyda diabetes a’u teuluoedd.

E-bost: newportdiabetesukgroup@gmail.com  
I gael rhagor o wybodaeth ewch i https://newport.diabetesukgroup.org
 
 
Disability Rights UK
Pobl anabl sy’n arwain newid, gan weithio i sicrhau cyfranogiad cyfartal i bawb. Lawrlwythwch lawlyfr 
anabledd a thaflenni ffeithiau o’u gwefan.

Ymholiadau cyffredinol: 0330 995 0400   E-bost: enquiries@disabilityrightsuk.org
I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.disabilityrightsuk.org 
 
 
Anabledd Cymru
Sefydliad Cymru gyfan sy’n gallu rhoi ystod eang o gyngor i bobl anabl.

Ffôn: 02920 887325  E-bost: info@disabilitywales.org    
I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.disabilitywales.org  
 
 
Headway
Canolfan yn Ysbyty Rookwood yng Nghaerdydd sy’n cefnogi pobl ag anafiadau i’r ymennydd a’u 
teuluoedd. Mae Headway yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau i bobl sy’n byw yn ne-ddwyrain Cymru.

Ffôn: 02920 577707  E-bost: info@headwaycardiff.org.uk  
I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.headwaycardiff.org.uk
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Cymdeithas Clefyd Huntingdon
Rhoi gwybodaeth a chyngor i bobl â chlefyd Huntingdon a’u teuluoedd a’u ffrindiau. 

Ffôn: 0151 331 5444   E-bost: info@hda.org.uk    I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.hda.org.uk 
 
 
Cymdeithas Clefyd Niwronau Echddygol 
Sefydliad cenedlaethol i bobl â chlefyd niwronau echddygol a’u gofalwyr. 

Llinell gymorth: 0808 802 6262  E-bost: mndconnect@mndassociation.org  
I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.mndassociation.org  

 
Cymdeithas MS
Sefydliad cenedlaethol sy’n cefnogi pobl â sglerosis ymledol. 

Ffôn: 0808 800 8000  E-bost: helpline@mssociety.org.uk 
I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.mssociety.org.uk 
 
 
Parkinson’s UK
Cyfarfodydd cymorth cangen, yn aml yn cynnwys siaradwyr a gweithgareddau - cysylltwch am y manylion.
Caffi Parkinson’s - Cyfle i ddod ynghyd am baned a chlonc - ail ddydd Gwener y mis 2.30pm - 4.30pm yn 
Llyfrgell Maendy. 
 
Ffôn: 0808 800 0303  E-bost: hello@parkinsons.org.uk 
I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.parkinsons.org.uk  

 
Grŵp Cymorth Newport Parkinson’s UK 
Ar ddydd Gwener diwethaf  y mis 2pm - 4pm yng Nghanolfan Gymunedol Parc Stow, Brynhyfryd Road.

Ffôn: 07851 423264  E-bost: pennyminton@outlook.com
 
 
Cymdeithas Anafiadau’r Cefn
Sefydliad cenedlaethol sy’n rhoi cymorth, gwybodaeth ac eiriolaeth i bobl ag anafiadau i’r asgwrn cefn.

Llinell gyngor: 0800 980 0501    I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.spinal.co.uk
 
 
Y Gymdeithas Strôc
Cymorth a gwybodaeth i oroeswyr strôc, eu teulu, eu ffrindiau a’u gofalwyr. 

Llinell gymorth: 0303 303 3100  E-bost: helpline@stroke.org.uk    
I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.stroke.org.uk



Grŵp Cymorth Strôc Casnewydd 
Yn cyfarfod bob dydd Mercher 10.30am – 12.30pm yn Eglwys Fethodistaidd Sant Iwl. 

Ffôn: 01633 271670
 
 
Versus Arthritis
Sefydliad cenedlaethol sy’n cefnogi pobl ag arthritis. 

Llinell gymorth am ddim: 0800 520 0520  E-bost: enquiries@versusarthritis.org 
I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.versusarthritis.org
 
 
GOFALU AM RYWUN Â CHOLLED SYNHWYRAIDD
Am gymorth gan y Swyddog Adsefydlu Nam ar y Golwg yng Nghyngor Dinas Casnewydd.

Ffôn: 01633 656656  E-bost: FirstContact.Adults@newport.gov.uk 
 
 
RNID
Gwybodaeth a chymorth i bobl sy’n fyddar, sydd â nam ar eu clyw neu dinitws, cymorth gydag offer 
arbenigol, sgiliau hyfforddi ar-lein a thrwsio cynorthwyon clyw.

Ffôn: 0808 808 0123  E-bost: contact@rnid.org.uk
I gael rhagor o wybodaeth ewch i contact@rnid.org.uk
 
 
Deaf Blind Cymru
Elusen genedlaethol sy’n cefnogi pobl sydd â cholled golwg a chlyw, gan eu galluogi i fyw’r bywydau y maent 
am eu cael.

Ffôn: 0800 132320      Testiwch: 07903 572885      E-bost: info@deafblind.org.uk
I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.deafblind.org.uk 
 
 
Cŵn Tywys y Deillion
Yn rhoi cŵn cymorth a thywys i bobl â nam ar eu golwg yn ogystal â chodi ymwybyddiaeth ac ymgyrchu 
dros bobl â nam ar eu golwg.

Ffôn: 0800 781 1444  E-bost: information@guidedogs.org.uk  
I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.guidedogs.org.uk 
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Sight Cymru
Cynorthwyo pobl ddall a rhannol ddall yng Ngwent i ennill neu adennill yr annibyniaeth fwyaf  posibl drwy 
roi gwasanaethau, cymhorthion ac offer.

Ffôn: 01495 763650  I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.sightcymru.org.uk

GOFALU AM RYWUN Â SALWCH ANGHEUOL
Gall canfod fod gan berthynas/ffrind salwch angheuol arwain at amrywiaeth eang o emosiynau iddyn nhw 
ac i chi, o ofn i ddicter a dryswch. Efallai na wyddoch sut i siarad â’r person rydych yn gofalu amdano am 
ei salwch a’r ffordd y mae’r ddau ohonoch yn teimlo amdano. Gofal lliniarol yw gofal cyfannol gweithredol 
rhywun sydd â salwch datblygiadol uwch, a’i nod yw sicrhau’r ansawdd bywyd gorau i gleifion a’u teuluoedd. 
Mae’n canolbwyntio ar reoli poen a symptomau eraill yn ogystal â bodloni eu hanghenion cymorth 
seicolegol, cymdeithasol ac ysbrydol. Gellir rhoi gofal lliniarol mewn hosbis, cartref  nyrsio/preswyl, mewn 
ysbyty neu gartref. Y peth pwysicaf  i’w gofio yw nad oes rhaid ichi ymdopi ar eich pen eich hun.
 
Nyrsys Cymunedol
Mae nyrsys cymunedol yn eich helpu chi a’r person rydych yn gofalu amdano. Maent wedi’u lleoli  
mewn meddygfeydd.
 
 
Cymorth Canser Macmillan
Ystod eang o wybodaeth i bobl sy’n gofalu am rywun â chanser, gan gynnwys cyngor ariannol.

Ffôn: 0808 8080 000  I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.macmillan.org.uk 

 
Marie Curie
Gwybodaeth a chefnogaeth diwedd oes i bobl sy’n profi salwch angheuol a’u hanwyliaid.

Llinell gymorth: 0800 0902 309
I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.mariecurie.org.uk/
 
 
Gofal Hosbis Dewi Sant
Gofal lliniarol a ddarperir gartref  gan nyrsys profiadol neu mewn hosbis dydd, sy’n cynnig cyfle i bobl 
gyfarfod â phobl eraill mewn amgylchiadau tebyg. Mae grŵp gofalwyr yn cynnig lle cefnogol i gwrdd â 
gofalwyr eraill, yn ogystal â chael gwybodaeth a chymorth. Mae gwasanaethau eraill ar gael megis cyngor  
ar fudd-daliadau, cymorth i deuluoedd a phlant.

Ffôn: 01633 851051  I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.stdavidshospicecare.org
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GOFALU AM BLENTYN NEU BERSON IFANC AG 
ANGHENION YCHWANEGOL

Lleisiau Cudd Awtistiaeth
Codi ymwybyddiaeth, darparu adnoddau a rhannu trafodaethau ar yr heriau y mae’r gymuned Awtistiaeth 
yn eu hwynebu bob dydd yn y gymdeithas amlddiwylliannol fodern.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.autismshiddenvoices.com 
 
 
Gyrfa Cymru
I gael gwybodaeth am opsiynau ôl-16 gan gynnwys y chweched dosbarth mewn ysgolion, colegau lleol, 
colegau arbenigol, dysgu seiliedig ar waith / hyfforddeiaethau, cyflogaeth a gwaith gwirfoddol.

Ffôn: 0800 0284 844  I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.careerswales.gov.wales 
 
 
Chance Meetings Wales
Grŵp cymdeithasol ar gyfer oedolion ifanc ag anabledd neu anghenion ychwanegol 16 oed a hŷn. 

Ffôn: 07730 770194    E-bost: kerrybennett745@hotmail.co.uk       
I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.chancemeetingswales.weebly.com 
 
 
Cyswllt i Deuluoedd Cymru
Cyngor, cymorth a gwybodaeth ar faterion sy’n ymwneud ag anabledd a lles plentyn, gan gynnwys 
gwybodaeth am syndromau prin yn ogystal â chyfeiriadur o 800 o grwpiau cymorth ar gyfer cyflyrau 
penodol. Mae hefyd yn cyhoeddi cylchlythyr chwarterol a ffeithlenni am ddim.

Ffôn: 0808 808 3555  I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.contact.org.uk
 
 

Mynegai a Gwasanaeth Gwybodaeth i Blant Anabl
Mae’r mynegai plant anabl yn caniatáu i rieni a gofalwyr gofrestru eu plant yn wirfoddol fel pobl anabl. 
Defnyddir y wybodaeth i helpu Cyngor Dinas Casnewydd i gynllunio ar gyfer gwasanaethau yn y dyfodol 
ac ymgynghori â rhieni sy’n gofalu am faterion a allai effeithio arnyn nhw a’u plant. Ar ôl cofrestru, mae 
teuluoedd yn derbyn gwybodaeth am ddigwyddiadau, gweithgareddau a gwasanaethau perthnasol, 
yn ogystal â’r opsiwn o wneud cais am gerdyn hamdden am ddim i’r plentyn ei ddefnyddio ar gyfer 
gweithgareddau penodol yng nghanolfannau Casnewydd Fyw.

 
Ffôn: 01633 656656  E-bost: children.disabilities@newport.gov.uk 
I gael rhagor o wybodaeth ac i gofrestru ewch i www.newport.gov.uk and a chwiliwch am 
‘gwasanaeth mynegai a gwybodaeth’.



Gwasanaeth Seicoleg Helping Hands 
Mae’r gwasanaeth yn cael ei gynnal gan BIPAB, ac mae’n cynnig cymorth seicolegol i deuluoedd plant sydd 
ag anawsterau datblygiadol a/neu anableddau.

Ffôn: 01633 436996   E-bost: abb.helpinghandsteam@wales.nhs.uk
 

NYAS - Y Gwasanaeth Eiriolaeth Ieuenctid Cenedlaethol
Mae NYAS yn cynnig eiriolaeth unigol ac ystod o wybodaeth, cyngor a chefnogaeth i sicrhau bod llais y 
plentyn neu’r person ifanc yn cael ei glywed pan fydd penderfyniadau’n cael eu gwneud amdano.

Ffôn: 0808 808 1001  E-bost: help@nyas.net
 
 
Rhieni dros Newid  
Rhoi cyfle i riant-ofalwyr pobl ifanc anabl gymdeithasu a chefnogi ei gilydd. Mae’r grŵp hefyd yn rhedeg The 
Meet, grŵp cymdeithasol ar gyfer pobl ifanc anabl 17-25+.

Ffôn: 07737 679824  E-bost: parentsforchange@hotmail.co.uk
 
 
SNAP Cymru 
Mae gan SNAP Cymru linell gymorth genedlaethol ar gyfer gwybodaeth, cyngor a chymorth am bryderon 
a allai effeithio ar addysg a datblygiad plant a phobl ifanc gan gynnwys: asesiadau a lleoliadau, cynlluniau 
addysg unigol, bwlio a gwaharddiadau, cyfarfodydd mewn ysgolion a chefnogi pobl ifanc i gael addysg, 
cyflogaeth neu hyfforddiant.

Ffôn: 0808 801 0608  
I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.snapcymru.org
 
 
Elusen Blant Sparkle
Yn cefnogi plant a phobl ifanc o dan 18 oed sydd wedi cael neu wrthi’n cael diagnosis o anabledd neu 
anhawster datblygiadol. Mae llawer o wahanol sesiynau ar gael e.e. Clwb ieuenctid, gwersi nofio a chlwb 
cerddoriaeth. Mae Sparkle hefyd yn cynnig cymorth i rieni a gofalwyr.

Ffôn: 01633 748092  E-bost: enquiries@sparkleappeal.org 
I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.sparkleappeal.org 
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Grŵp Cymorth Rhieni ADCG/ASA
Grŵp sydd wedi’i leoli yng Nghanolfan Serennu ar gyfer rhieni plant ag Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a 
Gorfywiogrwydd (ADCG) a/neu Anhwylderau’r Sbectrwm Awtistig (ASA) i gefnogi ei gilydd.
 
Cysylltwch â’r Gwasanaeth Cyswllt Teuluol am fwy o wybodaeth.

 
Grŵp Tadau/Gofalwyr Gwrywaidd
I bob tad a gofalwr gwrywaidd sydd â phlant ag anableddau a chyflyrau datblygiadol. Dan arweiniad tadau 
eu hunain, mae’r grŵp yn cynnig cyfle i sgwrsio ag eraill mewn sefyllfa debyg. 

Ffôn: 01633 748013   Ebost: Family.Liaison.ABB@wales.nhs.uk  
I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.sparkleappeal.org

 
T:21 Dragons
Grŵp cymorth a arweinir gan rieni yng Nghanolfan Plant Serennu, sy’n cynnig cyfeillgarwch a chymorth i 
deuluoedd plant â Syndrom Down. Cysylltwch â’r Swyddogion Cyswllt Teuluol i gael rhagor o wybodaeth 
am y naill grŵp neu’r llall. 

Cysylltwch â’r Gwasanaeth Cyswllt Teuluol am fwy o wybodaeth.

 
Yng Nghanolfan Serrenu
Wedi’u lleoli yng Nghanolfan Serrenu, mae’r Swyddogion Cyswllt Teuluol yn cynnig pwynt cyswllt cyntaf  i 
bob teulu i gynnig adnoddau, arweiniad a chefnogaeth.

Ffôn: 01633 748013   E-bost: Family.Liaison.ABB@wales.nhs.uk  
I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.sparkleappeal.org



11. PAN DDAW GOFAL I BEN
 
Mae rhesymau gwahanol pam y gallai eich rôl gofalu ddod  
i ben.  
 
Efallai fod plentyn ag anabledd wedi dod yn fwy annibynnol fel oedolyn ac wedi symud i ffwrdd, gan eich 
gadael gyda ‘nyth wag’; efallai fod y person yr ydych yn gofalu amdano wedi marw, neu efallai ei fod wedi 
symud i gartref  gofal.
Gall unrhyw un o’r newidiadau hyn achosi ystod eang o emosiynau, gan gynnwys teimladau o golled ac 
unigrwydd yn ogystal â phryderon ymarferol am gyllid a chyflogaeth. Dydych chi ddim ar eich pen eich hun. 
Pan fyddwch yn barod, fe welwch fod pobl a sefydliadau a all eich cefnogi drwy’r newidiadau yr ydych yn  
eu hwynebu.
 

Siarad â Rhywun / Cwnsela
Mae llawer o ofalwyr yn ei chael yn ddefnyddiol siarad â ffrind agos neu berthynas am sut maen nhw’n 
teimlo neu gallwch ofyn i’ch Meddyg Teulu eich cyfeirio at wasanaethau cwnsela. Efallai y bydd rhai 
sefydliadau y daethoch i gysylltiad â hwy pan oeddech yn ofalwr, megis Ymddiriedolaeth Gofalwyr, yn gallu 
cynnig rhywfaint o gymorth i’ch helpu i addasu i’ch amgylchiadau newydd.

I ddod o hyd i gwnselydd preifat ewch i www.counselling-directory.org.uk/

 
Carers UK
Yn cynnig amrywiaeth o daflenni ffeithiau sydd wedi’u cynllunio i helpu gofalwyr drwy bob cam o ofalu.

Llinell gymorth: 0808 808 7777   I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.carersuk.org

 
Llinell Gymorth Cruse
Mae Cruse yn cynnig cymorth cyfrinachol am ddim i bobl sydd mewn profedigaeth. Mae amrywiaeth eang 
o wybodaeth ddefnyddiol ar gael.

Ffôn: 0808 808 1677  I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.cruse.org.uk

 
Materion Ymarferol
Yn dilyn profedigaeth bydd angen delio â rhai pethau cyn gynted â phosib. Gall hyn gynnwys hysbysu 
unrhyw asiantaethau sy’n rhoi budd-daliadau, gostyngiadau treth gyngor neu geir Motability o’r newid yn 
eich sefyllfa.

 
Cynllun Dweud Wrthym Unwaith 
Mae Dweud Wrthym Unwaith yn wasanaeth sy’n eich galluogi i hysbysu marwolaeth i’r rhan fwyaf  o 
sefydliadau llywodraeth mewn un gweithred.
 
Gallant hysbysu:
• Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi (CThEM) – i ddelio â threth a diddymu budd-daliadau
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12.  GWNEUD YN SIŴR BOD EICH BARN 
YN CAEL EI CHLYWED

 
Os nad ydych yn fodlon ar y gwasanaeth rydych yn ei 
dderbyn gan unrhyw sefydliad, mae gennych hawl i gwyno; 
neu efallai y byddwch am roi canmoliaeth iddynt os ydynt 
wedi rhoi gwasanaeth arbennig o dda i chi. 

Mae gan bob asiantaeth weithdrefn gwyno y mae gennych 
hawl i’w gweld.

• Yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) – i ganslo budd-daliadau e.e. cymhorthdaliIncwm 
Swyddfa Basport – i ganslo pasbort

• Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau (DVLA) – i ganslo trwydded yrru
• Y cyngor lleol – i ganslo Budd-dal Tai, Budd-dal y Dreth Gyngor, Bathodyn Glas, rhoi gwybod i’r 

gwasanaethai tai cyngor a dileu person o’r gofrestr etholiadol, cynlluniau pensiwn y sector cyhoeddus 
neu’r lluoedd arfog - i stopio taliadau pensiwn

I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.gov.uk/tellusonce or www.newport.gov.uk/tellusonce



Eiriolaeth - Dewis CBA
Cymorth proffesiynol i helpu eich barn i gael ei chlywed. I drigolion Casnewydd dros 18 oed sydd wedi neu 
sy’n gofalu am rywun a chanddo:
• Anabledd corfforol
• Nam synhwyraidd
• Nam dysgu
• Cyflyrau’n ymwneud â henaint
• Demensia   
• Cyflwr angheuol neu ddirywiol

Ffôn: 01633 288440  I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.dewiscil.org.uk/advocacy-newport 
 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Bydd y bobl sy’n gofalu am eich iechyd yn gwneud eu gorau i wneud yn siŵr eich bod yn cael eich trin yn 
iawn ac yn brydlon.  Fodd bynnag, mewn lleiafrif  bach o achosion, mae problemau’n codi neu efallai nad 
yw’r gwasanaeth o safon ddisgwyliedig. Os ydych yn teimlo’n anfodlon ar unrhyw adeg â’r driniaeth neu’r 
gofal yr ydych wedi’i chael ac yn teimlo y gallwch wneud hynny, codwch eich pryder gydag aelod o staff ar 
y pryd a byddant yn gwneud eu gorau i’w unioni ar unwaith.
 
Ffôn: 01495 745656  E-bost: Puttingthingsright.ABHB@wales.nhs.uk
Cyfeiriad post: Julian Paget PSG, Pencadlys Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, Ysbyty Sant Cadoc, 
Lodge Road, Caerllion, Casnewydd.
 
 
Arolygiaeth Gofal Cymru 
Mae Arolygiaeth Gofal Cymru yn cofrestru, arolygu ac yn cymryd camau i wella safon a diogelwch 
gwasanaethau ar gyfer lles pobl yng Nghymru.  
 
Ffôn: 0300 790 0126 
I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.careinspectorate.wales 
 
 
Cyngor Iechyd Cymuned
Mae’n helpu gyda chwynion am wasanaethau’r GIG, yn sicrhau bod eich barn yn cael ei chlywed, yn monitro 
ansawdd gwasanaethau’r GIG o’ch safbwynt chi ac yn gallu rhoi gwybodaeth i chi am fynediad i’r GIG.

Ffôn: 02920 235558  E-bost: enquiries@waleschc.org.uk
I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.patienthelp.wales.nhs.uk/gwent
 
 
Pryderon am feddygon, deintyddion, fferyllwyr ac optometryddion
Mae gan eich meddygon lleol (meddygon teulu), deintyddion, fferyllwyr cymunedol ac optometryddion 
(ymarferwyr iechyd teulu) eu gweithdrefnau pryderon eu hunain. Cysylltwch â’r staff yn y practis dan sylw a 
fydd yn gallu rhoi manylion i chi am sut i godi pryder.
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Gwasanaethau Cymdeithasol Casnewydd
Rydym yn anelu at safonau uchel ond weithiau mae pethau’n mynd o chwith. Os byddwch yn cysylltu â ni, 
byddwn yn gallu gweithio gyda chi i unioni pethau cyn gynted â phosibl.

Ffôn: 01633 656656  E-bost: Complaints@newport.gov.uk

Cyfeiriad post: Rheolwr Cwynion, Gwasanaethau Cymdeithasol, Cyngor Dinas Casnewydd,  
Canolfan Ddinesig, Casnewydd NP20 4UR 
 
I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.newport.gov.uk a chwiliwch am ‘cwynion a chanmol’.

Os ydych yn pryderu am wasanaethau gofal sydd wedi’u trefnu gan y Gwasanaethau Cymdeithasol, 
siaradwch â rheolwr y gwasanaeth i ddechrau. Os ydych yn anhapus â chanlyniad eich cwyn, gallwch 
gysylltu â’r cyngor.

Ffôn: 01633 656656  E-bost: commissioning.team@newport.gov.uk
 
Rhwydwaith Rhieni Casnewydd
Yn cefnogi rhieni a gofalwyr sy’n byw yng Nghasnewydd drwy sicrhau bod eu lleisiau’n cael eu clywed i 
sicrhau bod penderfyniadau’n cael eu gwneud gyda rhieni ac nid ar eu cyfer - mae pob barn a safbwynt yn 
cael eu cymryd o ddifrif  a gwrandewir arnynt.

Ffôn: 07949 509415     E-bost: bernie.byrne@gavo.org.uk 
I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.gavo.org.uk

 
Eich llais
I rieni neu ofalwyr sy’n mynychu Serennu gyda phlentyn, mae’r grŵp yn cefnogi ei gilydd ac yn gallu gwneud 
gwahaniaeth gwirioneddol i’r gwasanaethau a ddarperir yn Serennu wrth i safbwyntiau gael eu bwydo’n 
uniongyrchol i Fwrdd De GIBAY.
 
I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.sparkleappeal.org/families/your-voice

https://www.sparkleappeal.org/families/your-voice

