
 
 

 
 

                                            

 

Canllawiau ar y Gronfa Gymorth i Ofalwyr 

Mae Llywodraeth Cymru ac Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru wedi rhoi swm cyfyngedig o arian i 

Gyngor Dinas Casnewydd i gefnogi gofalwyr di-dâl gyda chostau byw ac effeithiau parhaus pandemig 

COVID-19.  

Mae gofalwr di-dâl yn cynnig cymorth i berthynas, partner neu ffrind na allai ymdopi heb ei gymorth. 

Er enghraifft, gall ofalu am rywun sydd â chyflwr corfforol neu iechyd meddwl, problem camddefnyddio 

sylweddau, anabledd, anghenion dysgu ychwanegol neu sy’n fregus wedi heneiddio.  

Gall gofalwyr di-dâl hawlio’r Lwfans Gofalwr neu beidio, yn dibynnu ar eu hamgylchiadau. 

Os ydych yn ofalwr di-dâl sy'n profi pwysau ariannol, mae'n bosibl y byddwch yn gymwys i gael grant 

gan Gyngor Dinas Casnewydd. 

Y gofalwr di-dâl ac nid y person y mae’n gofalu amdano y bydd y grant yn ei gefnogi. Fodd bynnag, gall 

grant gefnogi aelwyd sy'n cynnwys y ddau berson.  

Meini Prawf 

Mae'r Gronfa ar gael i unrhyw ofalwr di-dâl sy'n cael ei ystyried yn gymwys yn dilyn asesiad gyda 

gweithiwr proffesiynol. Dyma'r meini prawf:  

• Nodwyd rôl ofalu ddi-dâl amlwg  

• Nodwyd caledi ariannol  

• Nodwyd y bydd y Gronfa Gymorth i Ofalwyr yn cefnogi'r gofalwr di-dâl fel mesur ataliol 
 

Pwyntiau Allweddol 

• Mae’r arian a roddwyd i Gyngor Dinas Casnewydd dan y Gronfa Gymorth i Ofalwyr yn 

gyfyngedig, ac mae llawer o alw amdano. Bydd y Gronfa’n para tan 31 Mawrth 2023 a gallai 

gau’n ddi-rybudd cyn y dyddiad hwn os yw'r terfyn wedi'i gyrraedd.  

 

• Mae'r Gronfa Gymorth i Ofalwyr ar gael dim ond i ofalwyr di-dâl sy'n profi caledi ariannol a 

bydd cymhwyster yn cael ei gadarnhau yn ystod Sgwrs Gofalwr gyda gweithiwr proffesiynol. 

Nid oes rhaid i chi fod yn derbyn budd-daliadau penodol. 

• Gall gofalwyr fod o unrhyw oed.  Os yw gofalwr dan 18 oed, bydd angen i'w riant neu ei 
warcheidwad roi cydsyniad i weithiwr proffesiynol dros y ffôn.  

 

• Gall gofalwyr wneud cais am fwy nag un categori hyd at y cyfanswm gwerth o £300, h.y. un 
daleb archfarchnad (£100) ac un Aelodaeth Casnewydd Fyw (£170.55) = £270.55 

 



 
 

 
 

• Os oes sawl cais gan un aelwyd, ni ddylai cyfanswm gwerth y grant fod yn fwy na £500. 
 

• E-dalebau:  Lle bo'n bosibl, bydd e-dalebau yn cael eu hanfon mewn e-bost at y gofalwr neu 
berthynas y gellir ymddiried ynddo, y dylid ei ddatgelu wrth wneud cais.  

 

Eitemau sydd ar gael  

• E-daleb archfarchnad £100 

• Aelodaeth Casnewydd Fyw flwyddyn o hyd wedi'i hariannu'n llawn 
 
Enghreifftiau o Eitemau Anghymwys: 
 

• Ni ellir rhoi arian parod na chywerthoedd arian parod fel cardiau credyd wedi’u rhagdalu 

• Costau sy'n gysylltiedig ag ad-daliadau dyled (benthyciadau, rhent, morgais, cytundebau 
hurbwrcasu) 

• Costau sy'n gysylltiedig â cherbydau modur (prynu, cynnal a chadw neu danwydd) 

• Costau a biliau nwy, dŵr, trydan ac ati 

• Alcohol 

• Tybaco neu gynhyrchion ysmygu anwedd 

• Eitemau cyfyngedig, gwaharddedig neu beryglus 
 

I wneud cais am grant drwy’r Gronfa Gymorth i Ofalwyr, cysylltwch â'r tîm Cysylltwyr Cymunedol i 

gael sgwrs fer am eich rôl ofalu ar community.connectors@newport.gov.uk neu 01633 235650. 

Oherwydd y galw uchel a ragwelir, e-bostiwch yn y lle cyntaf a bydd aelod o'r tîm yn eich ffonio'n ôl. 
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