
C
ym

o
rth

 g
yd

a
 ch

o
st ca

n
ser Eb

rill 2
0
1
2
 – Eb

rill 2
0
1
3

C
ym

orth C
anser M

acm
illan

Canllaw i fudd-daliadau a chymorth ariannol  
i bobl sydd wedi eu heffeithio gan ganser
Mae’r cyfraddau budd-daliadau yn berthnasol o Ebrill 2012 – Ebrill 2013 
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Canser yw’r frwydr anoddaf y bydd y rhan 
fwyaf ohonom yn wynebu. Os ydych chi neu 
rywun sy’n annwyl i chi wedi cael diagnosis 
o ganser, bydd arnoch angen tîm o bobl 
yn gefn i chi, i’ch cefnogi chi bob cam o’r 
ffordd. Dyna pwy ydyn ni.

Ni yw’r nyrsys a’r therapyddion sy’n eich helpu chi drwy eich 
triniaeth. Yr arbenigwyr ar ben arall y ffôn. Y cynghorwyr 
sy’n dweud wrthych chi pa fudd-daliadau y mae gennych 
yr hawl iddyn nhw. Y gwirfoddolwyr sy’n eich helpu gyda 
phethau o ddydd i ddydd. Yr ymgyrchwyr sy’n gwella gofal 
canser. Y gymuned sy’n eich cefnogi chi ar-lein, unrhyw 
bryd. Y bobl sy’n codi arian, sy’n gwneud popeth yn bosibl.

Does dim rhaid i chi wynebu canser ar eich pen eich hun.
Gallwn ni roi’r nerth i chi ddod drwyddi.  
Ni yw Cymorth Canser Macmillan.

Cwestiynau ynghylch byw gyda chanser?  
Ffoniwch 0808 808 00 00 am ddim  

(dydd Llun – dydd Gwener, 9am-8pm)  
Neu ewch i macmillan.org.uk 

Trwm eich clyw? Defnyddiwch y ffôn testun  
0808 808 0121, neu ddefnyddio Cyfnewid Testun. 
Ddim yn siarad Saesneg? Mae cyfieithwyr ar gael.

Argraffwyd gan ddefnyddio deunyddiau cynaliadwy. Ailgylchwch os gwelwch yn dda.

Cymorth Canser Macmillan© Cymorth Canser Macmillan, 2012. 
10fed Argraffiad. MAC 4026_Welsh. 
Dyddiad yr adolygiad nesaf 2013. Cymorth Canser Macmillan, 
elusen gofrestredig yng Nghymru a Lloegr (261017), yr Alban 
(SC039907) ac Ynys Manaw (604).
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Pan fyddwch chi neu rywun agos atoch yn cael 
diagnosis o ganser, efallai nad arian yw un o'r pethau 
cyntaf fydd yn dod i'ch meddwl. Ond gall cael canser 
fod yn ddrud mewn ffyrdd na fyddech fyth wedi 
disgwyl. Efallai bydd rhaid i chi dalu am alwadau 
ffôn, anghenion dietegol arbennig neu deithio i’r 
ysbyty. Os ydych chi'n cael trafferth ymdopi gydag 
effeithiau ariannol canser, mae help ar gael.

Mae’r canllaw hwn yn esbonio pa fudd-daliadau allai fod ar gael i chi a 
sut y gallwch dderbyn y cymorth hwn. Gan fod y system fudd-daliadau 
yn newid yn sylweddol dros y blynyddoedd nesaf, mae’n syniad da i 
siarad â chynghorydd hawliau lles profiadol (gweler tudalennau 9–10).

Os hoffech drafod yr wybodaeth yma, ffoniwch Linell Gymorth 
Macmillan am ddim ar 0808 808 00 00, Dydd Llun i Ddydd Gwener, 
9am–8pm. Os ydych yn drwm eich clyw gallwch ddefnyddio ffôn testun 
0808 808 0121, neu Text Relay. Ar gyfer y sawl nad ydynt yn siarad 
Saesneg, mae cyfieithwyr ar gael. Fel arall, ewch i macmillan.org.uk

Trowch i dudalennau 109–126 am gyfeiriadau defnyddiol, llyfrau a 
gwefannau buddiol.

Gobeithiwn, gyda'r cyngor a'r wybodaeth gywir, y byddwch chi'n gallu 
cael yr holl help sydd ei angen arnoch i ddelio â'ch pryderon ariannol. 
Os ydych chi’n credu bod y llyfryn hwn yn ddefnyddiol, beth am ei 
basio ymlaen i’ch teulu a’ch ffrindiau. Efallai byddan nhw hefyd eisiau 
gwybodaeth i’w helpu nhw i’ch cefnogi.

Mae'r cyfraddau budd-daliadau yn berthnasol o Ebrill 2012–
Ebrill 2013.
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Ni all Cymorth Canser Macmillan warantu cywirdeb yr 
wybodaeth yn y llyfryn hwn nac unrhyw wybodaeth trydydd parti 
yr ydym yn darparu dolenni iddynt. I gael yr wybodaeth budd-
daliadau fwyaf cyfredol, siaradwch â chynghorydd hawliau lles.

Deddf Diwygio Lles 2012

Mae’r Ddeddf Diwygio Lles yn nodi’r newid mwyaf i’r system lles ers 
dros 60 mlynedd. Mae’n cyflwyno amrywiaeth o ddiwygiadau i’r 
systemau budd-daliadau a chredyd treth. Mae’r rhain yn cynnwys:

 • cyflwyno Credyd Cyffredinol i ddisodli'r system bresennol o fudd-
daliadau a chredydau treth â phrawf modd i bobl o oed gwaith o 
Ebrill 2013

 • cyflwyno’r Tâl Annibyniaeth Bersonol, a fydd yn disodli'r Lwfans Byw 
i’r Anabl o Ebrill 2013

 • cyfyngiadau i hawl Budd-dal Tai ar gyfer tenantiaid tai cymdeithasol 
sy'n byw mewn llety sy'n fwy nag sydd ei angen arnynt

 • cyfyngu taliad Lwfans Cyflogaeth a Chymorth seiliedig ar gyfraniad i 
12 mis i’r rhai yn y grŵp gweithgaredd cysylltiedig â gwaith  
o Ebrill 2012

 • capio cyfanswm y budd-daliadau y gellir eu hawlio.

Mae trafodaethau ynglŷn â Lwfans Cyflogaeth a Chymorth i bobl sydd 
wedi eu heffeithio gan ganser yn parhau ac fe all fod newidiadau i’r 
system fudd-daliadau yn ystod 2012. Ni all Macmillan fod yn sicr am 
sut bydd y rheolau newydd hyn yn berthnasol yn ymarferol i bobl sydd 
wedi eu heffeithio gan ganser. 

Os gallai’r newidiadau hyn effeithio arnoch chi, dylech gysylltu â’ch 
gwasanaeth cynghori budd-daliadau lleol neu gynghorydd hawliau lles 
Macmillan ar 0808 808 00 00. 

Cael cymorth gan gynghorydd hawliau lles 

Cafodd y bobl a grybwyllir yn y llyfryn hwn gymorth ariannol ar ôl siarad 
â chynghorydd hawliau lles profiadol.

Mae cynghorydd hawliau lles yn gallu edrych ar eich sefyllfa unigol 
a darganfod yr atebion gorau i chi. Gallant hefyd eich helpu i lenwi 
ffurflenni hawlio, sy'n gallu bod yn dipyn o waith ar eich pen eich hun.

I siarad â chynghorydd hawliau lles profiadol am ddim, gallwch ffonio 
Llinell Gymorth Macmillan ar 0808 808 00 00.

Os byddai'n well gennych siarad â rhywun wyneb yn wyneb, dewch i un 
o'n gwasanaethau budd-daliadau lleol a drefnwn mewn partneriaeth 
â mudiadau lleol ar draws y Deyrnas Unedig. I ddod o hyd i'ch 
gwasanaeth budd-daliadau agosaf, ffoniwch ni neu ewch i  
macmillan.org.uk/financialsupport

Sut i gael y gorau o’ch cyfarfod
Po fwyaf o wybodaeth allwch chi roi i'ch cynghorydd hawliau lles, y mwyaf 
byddan nhw'n gallu'ch helpu. Os ydych chi'n cwrdd wyneb yn wyneb neu'n 
siarad dros y ffôn, ceisiwch gael yr eitemau canlynol gyda chi:

 • unrhyw ffurflenni y mae arnoch angen help i'w llenwi

 • Prawf o daliadau budd-daliadau, megis datganiadau cyfrif banc neu 
Swyddfa’r Post® neu lythyrau dyfarniadau diweddar

 • llythyron am eich budd-daliadau cyfredol, gan gynnwys llythyron am 
geisiadau am fudd-daliadau nad oedd yn llwyddiannus

 • manylion am unrhyw gynilion neu fuddsoddiadau, er enghraifft, 
cyfriflenni diweddar

 • tystiolaeth o unrhyw dreuliau, megis taliadau morgais, rhent a'r  
dreth gyngor

   Ynglŷn â Chymorth gyda chost canser Cymorth gyda chost canser
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 • eich rhif yswiriant gwladol

 • tystiolaeth o enillion, megis slipiau cyflog diweddar a manylion o 
unrhyw incwm arall, er enghraifft, taliadau cynhaliaeth.

Ar gyfer budd-daliadau yn ymwneud ag iechyd, dylech hefyd gael y 
canlynol wrth law:

 • cofnod o’ch diagnosis

 • manylion am eich cyflwr meddygol, triniaeth(au), ac enwau unrhyw 
feddyginiaeth rydych chi'n cymryd ar hyn o bryd

 • dyddiadur o'ch anghenion gofal

 • manylion cyswllt eich meddyg ac unrhyw weithwyr iechyd neu ofal 
cymdeithasol eraill rydych chi'n eu gweld.

Canllaw ar-lein Macmillan ar fudd-daliadau

Mae ein canllaw rhyngweithiol ar-lein yn darparu cyngor a gwybodaeth 
am y budd-daliadau y gallech eu hawlio. Os oes gennych chi fynediad 
at gyfrifiadur a’r rhyngrwyd, byddwch yn gallu dod o hyd i wybodaeth 
am y budd-daliadau canlynol: Lwfans Byw i'r Anabl, Lwfans Gweini, 
Lwfans Gofalwr a Thâl Salwch Statudol.

Ar ôl i chi fewngofnodi, byddwch yn cael eich tywys trwy gyfres o 
gwestiynau i ddarganfod pa fudd-daliadau y gallech fod yn gymwys 
i'w derbyn. Mae'n ffordd wych o gael gwybodaeth cyn cwrdd â 
chynghorydd hawliau lles, a gallai roi hwb i'ch hyder wrth ymdrin â'r 
system yn gyffredinol. I fynd i'r canllaw, ewch i  
macmillan.org.uk/benefitsmadeclear

Mae’r holl wybodaeth yn y llyfryn hwn hefyd ar gael ar 
ein gwefan, ynghyd â dau fideo defnyddiol. Mae yna fideo 
ynglŷn â sut mae’r system fudd-daliadau yn gweithio ar 
macmillan.org.uk/benefitssystem ac mae yna fideo am gael 
cymorth ariannol ar macmillan.org.uk/gettingfinancialhelp 
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Yr Adran Gwaith a Phensiynau

Mae’r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) yn cyflawni ei wasanaethau 
trwy’r Ganolfan Byd Gwaith, y Gwasanaeth Anabledd a Gofalwyr, a’r 
Gwasanaeth Pensiwn.

Mae llawer o wybodaeth am fudd-daliadau a gwasanaethau cyflogaeth 
y Ganolfan Byd Gwaith ar gael ar wefan Directgov – direct.gov.uk 
Mae'r adrannau 'Arian, Treth a Budd-daliadau' a 'Cyflogaeth' yn lleoedd 
da i ddechrau. Gallwch hefyd gysylltu ag asiantaethau’r DWP am 
gymorth gydag ymholiadau eraill (gweler tudalen 112).

Mae’r Ganolfan Byd Gwaith yn helpu pobl o oedran gwaith i ddod 
o hyd i waith ac yn helpu cyflogwyr i lenwi swyddi gwag. Mae hefyd 
yn rheoli nifer o fudd-daliadau gan gynnwys Lwfans Cyflogaeth a 
Chymorth, Cymhorthdal Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith, budd-daliadau 
profedigaeth a Budd-dal Anabledd Anafiadau Diwydiannol.

Mae’r Gwasanaeth Anabledd a Gofalwyr yn darparu cymorth 
ariannol i bobl sy’n hawlio budd-daliadau anabledd a’u gofalwyr. 
Mae’n rheoli budd-daliadau megis y Lwfans Byw i’r Anabl, y Lwfans 
Gweini a'r Lwfans Gofalwr.

Mae’r Gwasanaeth Pensiwn yn darparu gwybodaeth ymddeoliad, 
Pensiwn y Wladwriaeth a Chredyd Pensiwn i bobl. Mae ganddo 
rwydwaith o ganolfannau pensiwn yng Nghymru, Lloegr a’r Alban.

Mathau o fudd-daliadau

Gall budd-daliadau a dderbynnir gan y DWP fod yn rhai cyfrannol neu 
anghyfrannol, ac sy'n dibynnu ar brawf modd neu nad yw’n dibynnu ar 
brawf modd.

 • Budd-daliadau gyda phrawf modd (MT) Mae'r rhain yn dibynnu 
ar eich incwm a'ch cynilion chi, a rhai eich partner. Mae'r rhain bob 
tro'n anghyfrannol.

 • Budd-daliadau heb brawf modd (NMT) Gall budd-daliadau heb 
brawf modd fod yn gyfrannol neu’n anghyfrannol, ac nid ydynt yn 
dibynnu ar eich incwm neu’ch cynilion.

 • Budd-daliadau cyfrannol (C) Mae’r rhain yn seiliedig ar y lefel o 
gyfraniadau yswiriant gwladol yr ydych wedi eu gwneud.

 • Budd-daliadau anghyfrannol (NC) Fe allwch hawlio'r rhain hyd yn 
oed os nad ydych chi wedi talu cyfraniadau yswiriant gwladol. 

Defnyddir y talfyriadau hyn trwy gydol y llyfryn i'ch helpu i 
ddeall y mathau o fudd-daliadau sy'n cael eu disgrifio. 
 

Mwy o wybodaeth
Mae'r DWP yn cynhyrchu taflenni sy'n rhoi mwy o fanylion am fudd-daliadau 
penodol y sonnir amdanynt yn y canllaw hwn. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • Lwfans Gweini

 • Lwfans Gofalwr

 • Lwfans Byw i'r Anabl

 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth.

Mae ganddynt hefyd amrywiaeth o daflenni gwybodaeth sylfaenol 
ynglŷn â'r gwasanaethau cymorth sydd ar gael i chi. Mae’r rhain yn 
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cynnwys canllaw ar fynd i’r ysbyty, sy’n rhoi gwybodaeth i chi ar beth 
sy’n digwydd i’ch budd-daliadau a phensiwn.

Gallwch lawrlwytho’r taflenni hyn o dwp.gov.uk/publications – gweler 
‘Catalogue of information products’. Gallwch hefyd ofyn am gopïau yn 
eich Canolfan Byd Gwaith lleol.

Gellir cael help gan sefydliadau eraill hefyd. Mae'r rhain yn cynnwys 
eich awdurdod lleol (cyngor) a Chyllid a Thollau ei Mawrhydi (HMRC) 
(gweler tudalen 113). Mae HMRC yn helpu pobl gyda chymorth 
ariannol wedi'i thargedu, megis credydau treth. Mae’ch awdurdod lleol 
yn gyfrifol am gymorth ariannol penodol, fel Budd-dal Tai.

  Cymorth gyda chost canser
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Ar ôl cysylltu â chynghorydd hawliau lles, 
canfu David y gallai wneud cais am Lwfans 
Cyflogaeth a Chymorth a budd-daliadau 
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Presgripsiynau am ddim 
Fel rhywun sy’n derbyn triniaeth am ganser, mae gan David hawl i 
bresgripsiynau am ddim (gweler tudalennau 63–65).

Os na fyddai David wedi gofyn am ei hawliau, byddent wedi 
gorfod byw ar incwm Susan o £250 yr wythnos. Trwy hawlio'r 
budd-daliadau roedd ganddo'r hawl iddynt, cododd eu hincwm 
i £426.90 yr wythnos. Incwm wythnosol David cyn ac ar ôl y 
budd-daliadau:

 
 
Fel mae stori David yn dangos, mae gan bobl o oedran gweithio hawl 
i amrywiaeth o fudd-daliadau. Os ydych rhwng 16 a 65 oed, mae’n 
bwysig archwilio’r holl feysydd sydd wedi'u cynnwys yn y tudalennau 
canlynol.

Stori David a Susan 

Cafodd David, 45, ddiagnosis o ganser yr ysgyfaint. Mae'n gweithio'n 
llawn amser fel plymwr hunangyflogedig ac yn byw gyda'i wraig Susan, 
43, mewn eiddo â morgais.

Cafodd David lawdriniaeth ac roedd wedi dechrau ar gwrs 24 wythnos 
o gemotherapi. Golygai sgìl effeithiau'r llawdriniaeth a'r driniaeth 
canser fod David yn cael anhawster cerdded oherwydd diffyg anadl, ac 
roedd tasgau syml fel gwisgo yn anodd.

Mae Susan yn gweithio 22 awr yr wythnos, ac roeddent yn cael trafferth 
i dalu'u morgais a'u biliau.

Ar ôl cysylltu â chynghorydd hawliau lles dysgodd David, gan fod 
ei gyfraniadau yswiriant gwladol yn gyfredol, y gallai wneud cais am 
Lwfans Cyflogaeth a Chymorth.

Fe wnaeth David gais am y canlynol, a'i dderbyn:

Lwfans Cyflogaeth a Chymorth
£71 yr wythnos am 13 wythnos (cyfradd sylfaenol), yn cynyddu i 
£105.05 (cyfradd grŵp cymorth) (gweler tudalennau 24–25).

Lwfans Byw i’r Anabl (cyfradd ganol gofal a chyfradd uwch 
symudedd)
Gwerth £105.90 yr wythnos (gweler tudalennau 28–31).

Eithriad o dreth car
Disg dreth am ddim (gweler tudalen 81).

Cynllun Bathodyn Glas
Consesiynau parcio i bobl â phroblemau symudedd difrifol (gweler 
tudalen 83).

cyn derbyn budd-daliadau

ar ôl derbyn budd-daliadau

£426.90

£250
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Telir Tâl Salwch Statudol gan eich cyflogwr am hyd at 28 wythnos o 
salwch. Mae’r gyfradd safonol yn £85.85 yr wythnos ar hyn o bryd. 
Cyn y bydd eich  Tâl Salwch Statudol i fod i orffen, dylech edrych 
ar eich hawliau ar gyfer Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (gweler 
tudalennau 24–25).

Sut gallaf i hawlio? Gofynnwch i'ch cyflogwr, gan mai nhw sy'n 
gyfrifol am wneud y taliadau hyn. Os ydych yn gymwys i gael Tâl 
Salwch Statudol, ni all eich cyflogwr dalu llai i chi.

Tâl salwch galwedigaethol neu gwmni

Efallai y bydd gennych hawl i hyn ar ben y Tâl Salwch Statudol. 
Gwiriwch eich contract cyflogaeth neu cysylltwch ag adran adnoddau 
dynol eich gweithle i gael gwybod mwy.

Pobl Hunangyflogedig
Os ydych yn hunangyflogedig, byddwch yn dal i allu gwneud cais 
am fudd-daliadau. Er enghraifft, os ydych wedi bod yn talu yswiriant 
gwladol, efallai y byddwch yn gymwys am Lwfans Cyflogaeth a 
Chymorth gweler tudalen 25).

Efallai y byddwch hefyd yn gymwys i gael budd-daliadau eraill yn 
dibynnu ar eich amgylchiadau personol, incwm, cynilion, anghenion 
gofal a symudedd. Cysylltwch â chynghorydd hawliau lles am gyngor.

Mae gennym lyfryn o'r enw Self-employment and cancer, a 
allai fod yn ddefnyddiol i chi.

232222

Hawliau cyflogaeth

Efallai y byddwch yn cael eich diogelu gan ddeddfau cyflogaeth os:

 • yw'ch cyflogwr yn eich diswyddo oherwydd eich salwch

 • nad yw'ch cyflogwr yn talu'r hyn y mae gennych yr hawl i'w gael

 • yw'ch cyflogwr yn gwahaniaethu yn eich erbyn mewn unrhyw fodd 
oherwydd eich salwch.

Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn gwarchod unrhyw un sy’n dioddef, 
neu wedi dioddef, o ganser. Hyd yn oed os yw rhywun wedi cael canser 
yn y gorffennol ac wedi derbyn triniaeth lwyddiannus a gwella, maent 
yn dal wedi eu cynnwys dan y Ddeddf. Mae hyn yn golygu na all eu 
cyflogwr wahaniaethu yn eu herbyn am unrhyw reswm, yn cynnwys eu 
canser blaenorol.

Am ragor o wybodaeth am eich hawliau cyflogaeth, 
cysylltwch â ni am gopi o Work and cancer neu Working 
while caring for someone with cancer. 
  

Tâl Salwch Statudol (NMT/NC)

Os ydych yn gyflogai ac yn methu gweithio oherwydd eich canser, 
efallai y byddwch yn gallu derbyn Tâl Salwch Statudol. Gallwch  
hawlio os:

 • ydych yn wael am o leiaf bedwar diwrnod yn olynol (yn cynnwys 
penwythnosau a gwyliau banc a dyddiau nad ydych yn arfer gweithio)

 • yw cyfartaledd eich enillion wythnosol yn £107 neu fwy.
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Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (MT/C)

Mae’r budd-dal hwn yn darparu cymorth ariannol i bobl nad ydynt 
yn gallu gweithio oherwydd eu salwch neu anabledd. Mae hefyd yn 
darparu cefnogaeth bersonol i’r rhai nad ydynt yn gallu gweithio.

Mae yna ddau wahanol fath o Lwfans Cyflogaeth a Chymorth – 
seiliedig ar gyfraniadau a seiliedig ar incwm (prawf modd). Mae 
pobl yn gallu cael y naill neu'r llall neu'r ddau yn dibynnu ar eu cofnod 
o gyfraniadau yswiriant gwladol a'u hincwm a chynilion.

Y cam asesu
Gellir talu Lwfans Cyflogaeth a Chymorth ar y gyfradd sylfaenol o 
hyd at £71 am 13 wythnos gyntaf yr hawliad. Yn ystod y cyfnod hwn, 
oni bai eich bod yn derfynol wael, efallai y bydd angen i chi gymryd 
rhan mewn asesiad gallu i weithio. Mae hyn yn golygu cwblhau a 
dychwelyd holiadur am sut mae'ch salwch neu anabledd yn effeithio ar 
eich gallu i wneud tasgau o ddydd i ddydd.

Efallai bydd gofyn i'ch meddyg gwblhau adroddiad hefyd. Bydd 
y dystiolaeth yma'n cael ei hystyried gan weithiwr gofal iechyd 
cymeradwy a all argymell eich bod yn mynychu asesiad wyneb yn 
wyneb os oes angen rhagor o wybodaeth am eich cyflwr.

Os bydd yr asesiad gallu i weithio yn dangos bod eich salwch neu'ch 
anabledd yn cyfyngu ar eich gallu i weithio, byddwch yn cael eich gosod 
mewn un o ddau grŵp: y grŵp cymorth neu'r grŵp yn ymwneud â 
gweithgareddau gwaith.

Y prif gam
Os ydych yn dal yn gymwys am Lwfans Cyflogaeth a Chymorth ar 
ôl 13 wythnos, byddwch yn cyrraedd prif gam y budd-dal. Os yw'ch 
salwch neu'ch anabledd yn cael effaith sylweddol ar eich gallu i weithio, 
byddwch yn cael eich gosod yn y grŵp cymorth ac ni fydd rhaid i chi 

wneud unrhyw weithgareddau yn ymwneud â gwaith. Telir taliad 
ychwanegol o £34.05 i unrhyw un yn y grŵp cymorth.

Os yw'ch gallu i weithio wedi'i gyfyngu, ond nid yn ddifrifol, byddwch 
yn cael eich rhoi yn y grŵp gweithgareddau cysylltiedig â gwaith, a 
bydd rhaid i chi fynychu chwe chyfweliad yn canolbwyntio ar waith. Telir 
taliad ychwanegol llai o £28.15 i unrhyw un yn y grŵp hwn.

Cyfyngiadau amser ar gyfer Lwfans Cyflogaeth a Chymorth
Dan Ddeddf Diwygio Lles 2012, mae cyfyngiad o 12 mis ar yr amser 
y gall rhywun dderbyn Lwfans Cyflogaeth a Chymorth seiliedig ar 
gyfraniadau yn y grŵp gweithgaredd seiliedig ar waith. Ar ôl 12 mis, 
bydd y budd-dal yn dod i ben oni bai y gallwch hawlio a bod yn gymwys 
am Lwfans Cyflogaeth a Chymorth seiliedig ar incwm, neu os byddwch 
yn gwneud cais llwyddiannus i gael eich gosod yn y grŵp cymorth. Os 
credwch y gallai hyn effeithio arnoch chi, siaradwch â chynghorydd 
hawliau lles cyn gynted â phosibl.

Pobl Hunangyflogedig
Os ydych chi'n hunangyflogedig, mae gennych hawl i hawlio'r Lwfans 
Cyflogaeth a Chymorth cyhyd â'ch bod wedi talu'r lefel gywir o 
gyfraniadau yswiriant gwladol.

Yn dibynnu ar eich amgylchiadau efallai byddwch hefyd yn gallu cael 
mwy o arian os ydych yn gymwys ar gyfer y Lwfans Cyflogaeth a 
Chymorth sy'n gysylltiedig ag incwm. Mae'n bosib y bydd pobl sydd 
heb dalu'r cyfraniadau yswiriant gwladol perthnasol hefyd yn gymwys 
ar gyfer y Lwfans Cyflogaeth a Chymorth ar hyd y llwybr cysylltiedig ag 
incwm.

Sut gallaf i hawlio? Ffoniwch y Ganolfan Byd Gwaith ar  
0800 055 6688, ffôn testun 0800 023 4888, neu lawrlwytho  
ffurflen hawlio o direct.gov.uk/en/DG_172014
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os ydych chi neu'ch partner yn hawlio'r Lwfans Byw i'r Anabl (gweler 
tudalennau 28–31) neu'r Lwfans Gweini (gweler tudalennau 50–51) – a 
dweud y gwir, efallai byddwch yn dod yn gymwys am fwy.

Bydd nifer o ffactorau yn cael eu hystyried pan fyddwch yn gwneud 
hawliad Cymhorthdal Incwm. Maent yn cynnwys:

 • eich oedran

 • eich incwm

 • eich iechyd

 • costau'ch tŷ

 • eich cynilion a buddsoddiadau

 • nifer yr oriau rydych chi'n gweithio

 • nifer y bobl yn eich cartref

 • eich amgylchiadau personol, megis a ydych chi'n ofalwr neu'n rhiant 
sengl.

Mae Cymhorthdal Incwm yn cynnwys y canlynol:

Lwfansau personol
Mae'r rhain yn daliadau ar gyfer eich costau byw chi a'ch partner. Os 
oes gennych blant sy'n ddibynnol arnoch, dylech hawlio Credyd Treth 
Plant hefyd (gweler tudalen 73).

Premiymau
Mae hwn yn swm ychwanegol a delir oherwydd amgylchiadau arbennig, 
er enghraifft, bod yn ofalwr neu fod ag anabledd.

Costau tŷ
Mae Cymhorthdal Incwm yn gallu helpu gyda thaliadau llog morgais 
(gweler tudalen 58). Mae Cymhorthdal Incwm hefyd yn gweithredu fel 

Budd-dal Analluogrwydd (NMT/C neu NC)

Os nad oeddech yn gallu gweithio oherwydd salwch neu anabledd cyn 
31 Ionawr 2011, efallai y byddwch yn derbyn Budd-dal Analluogrwydd. 
Mae’r budd-dal hwn bellach wedi ei ddisodli gan y Lwfans Cyflogaeth a 
Chymorth.

Mae hawlwyr presennol ar Fudd-dal Analluogrwydd neu Gymhorthdal 
Incwm trwy analluogrwydd yn cael eu cyfeirio at y Lwfans Cyflogaeth 
a Chymorth. Bydd y broses wedi ei chwblhau erbyn Mawrth 2014. O 
hynny ymlaen bydd pobl yn cael eu hasesu drwy ddefnyddio’r asesiad 
gallu i weithio (gweler tudalen 24).

Ni fydd y newid hwn yn effeithio ar bobl fydd yn cyrraedd oedran 
Pensiwn y Wladwriaeth cyn 6 Ebrill 2014.

Bydd pobl sy’n dal i dderbyn Budd-dal Analluogrwydd ar y gyfradd 
hirdymor o £99.15.

Cymhorthdal Incwm (MT/NC)

Mae hwn yn fudd-dal prawf modd i bobl ar incwm isel, rhwng 16 
mlwydd oed a'r oedran y gallant hawlio Credyd Pensiwn (gweler 
tudalennau 48–49). Ei fwriad yw talu am dreuliau byw sylfaenol. Mae 
Cymhorthdal Incwm ar gyfer pobl nad ydynt yn gorfod cofrestru fel di-
waith, megis gofalwyr a rhieni sengl gyda phlant ifanc. Os ydych chi'n 
hunangyflogedig ac yn chwilio am waith, gallwch hawlio Lwfans Ceisio 
Gwaith (gweler tudalennau 34–35).

Gallwch hawlio Cymhorthdal Incwm os yw'ch cynilion werth £16,000 
neu'n llai. Fel arfer anwybyddir gwerth eich cartref. Yn gyffredinol, ni 
allwch gael Cymhorthdal Incwm os ydych yn gweithio dros 16 awr yr 
wythnos (neu os yw'ch partner yn gweithio dros 24 awr yr wythnos). Os 
ydych yn derbyn Cymhorthdal Incwm, ni fydd y swm yn cael ei ostwng 
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Dylech hefyd wybod:

 • Pan fyddwch yn hawlio Lwfans Byw i'r Anabl, ni chaiff eich incwm 
na'ch cynilion eu hystyried.

 • Os ydych yn derbyn budd-daliadau eraill, ni fyddant yn cael eu 
gostwng os dyfarnir Lwfans Byw i'r Anabl i chi, ac fe allant hyd yn 
oed gynyddu.

 • Os dyfarnir Lwfans Byw i'r Anabl i chi, efallai y byddwch hefyd yn 
gymwys i dderbyn budd-dal ychwanegol megis Cymhorthdal Incwm, 
Lwfans Cyflogaeth a Chymorth seiliedig ar incwm, Budd-dal Tai neu 
Fudd-dal y Dreth Gyngor.

 • Gallwch hawlio Lwfans Byw i'r Anabl os ydych chi'n gweithio.

Elfen symudedd
I fod yn gymwys am yr elfen symudedd, rhaid i chi fod yn methu neu 
bron yn methu cerdded heb anghysur difrifol, neu fod angen canllaw 
neu gymorth arnoch y rhan fwyaf o’r amser wrth gerdded tu allan.

Telir yr elfen symudedd ar un o ddwy gyfradd, yn ddibynnol ar sut 
mae’ch anabledd yn effeithio arnoch:

 • y gyfradd is o £20.55 yr wythnos

 • y gyfradd uwch o £54.05 yr wythnos.

'pasbort' i fudd-daliadau eraill, megis prydau ysgol am ddim  
(gweler tudalen 73), presgripsiynau am ddim (gweler tudalennau  
63–65), Budd-dal Tai a Budd-dal y Dreth Gyngor llawn  
(gweler tudalennau 55–57) a rhai taliadau o'r Gronfa Gymdeithasol 
(gweler tudalennau 90–91).

Sut gallaf i hawlio? Ffoniwch y Ganolfan Byd Gwaith ar  
0800 055 6688, ffôn testun 0800 023 4888, neu lawrlwytho  
ffurflen hawlio o direct.gov.uk/en/DG_185670

Lwfans Byw i'r Anabl (NMT/NC)

Mae'r budd-dal hwn ar gyfer pobl dan 65 oed sy'n cael anhawster 
cerdded neu ofalu ar ôl eu hunain (neu'r ddau). Efallai y byddwch 
hefyd yn gymwys os ydych chi angen rhywun i gadw llygad arnoch, er 
enghraifft, os oes gennych gyflwr iechyd meddwl.

I fod yn gymwys, rhaid eich bod wedi cael anhawster i gerdded neu i 
ofalu amdanoch eich hun (e.e. coginio neu wisgo’ch hun) am o leiaf 
dri mis. Dylid disgwyl y bydd yr anawsterau hyn yn parhau am o leiaf y 
chwe mis nesaf.

Mae Lwfans Byw i'r Anabl yn cynnwys:

 • elfen ofal (ar gyfer anawsterau gofalu amdanoch eich hun)

 • elfen symudedd (ar gyfer anawsterau cerdded neu symud o 
amgylch).

Mae faint o Lwfans Byw i'r Anabl fyddwch chi'n derbyn yn dibynnu ar 
faint o help neu oruchwyliaeth sydd ei angen arnoch i gerdded neu i 
ofalu amdanoch eich hun (neu'r ddau). Bydd gan rai pobl hawl i gael 
un elfen, tra bydd eraill yn gallu cael y ddau. Does dim rhaid i chi fod 
yn derbyn help i fod yn gymwys.

cyfradd is (yr wythnos)

cyfradd uwch (yr wythnos)
£20.55 £54.05
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Os ydych chi'n derbyn Lwfans Byw i'r Anabl a bod eich anghenion gofal 
neu symudedd yn cynyddu, efallai y byddwch yn dod yn gymwys am 
gynnydd i'ch Lwfans Byw i'r Anabl.

Mae rhaid i chi hawlio Lwfans Byw i'r Anabl cyn i chi droi'n 65, ond os 
dyfarnir y budd-dal hwn i chi, byddwch yn dal i'w dderbyn ar ôl i chi 
droi'n 65 os byddwch yn parhau i fodloni’r meini prawf cymhwyster.

Salwch angheuol
Os ydych yn dioddef o salwch angheuol, byddwch yn dal i allu hawlio 
Lwfans Byw i'r Anabl yn ôl y ‘rheolau arbennig’. Dan y rheolau hyn, nid 
oes rhaid i chi fodloni'r amodau cymhwyso tri mis a chwech mis a nodir 
ar dudalen 28. Delir yn gyflym â'ch cais a byddwch yn derbyn elfen 
ofal y Lwfans Byw i'r Anabl ar y gyfradd uwch. Efallai byddwch hefyd 
yn gymwys i dderbyn yr elfen symudedd os ydych yn cael anhawster 
cerdded. Ar hyn o bryd adolygir pob hawliad yn ôl y rheolau arbennig 
ar gyfer Lwfans Byw i'r Anabl ar ôl tair blynedd. 

Sut gallaf i hawlio? Mae'n syniad da i gael help gan gynghorydd 
hawliau lles profiadol wrth lenwi'r ffurflen hawlio. I wneud cais, 
ffoniwch y Llinell Ymholiadau Budd-daliadau am ddim ar  
0800 882 200, ffôn testun 0800 243 355 neu ymgeisio ar-lein yn 
direct.gov.uk/doitonline

Elfen gofal
I fod yn gymwys am yr elfen ofal, nid oes rhaid i chi gael gofalwr. Y 
gofal sydd ei angen arnoch sy’n eich gwneud yn gymwys, nid y gofal 
a dderbyniwch. Er enghraifft, gallwch fod yn gymwys am yr elfen ofal 
oherwydd eich bod yn ei chael hi'n anodd codi o'r gwely, cael bath neu 
goginio pryd o fwyd i chi'ch hun. Telir yr elfen ofal ar un o dair cyfradd 
a restrir isod, yn dibynnu ar faint o help a gofal sydd ei angen arnoch:

 • y gyfradd isaf o £20.55 yr wythnos

 • y gyfradd ganol o £51.85 yr wythnos

 • y gyfradd uchaf o £77.45 yr wythnos.

Os ydych chi'n gymwys ar gyfer y gyfradd ganol neu uchaf o’r elfen 
ofal a bod gennych chi ofalwr, efallai bydd eich gofalwr yn gymwys i 
dderbyn Lwfans Gofalwr (gweler tudalennau 39–40).

cyfradd isaf (yr wythnos)

cyfradd canol (yr wythnos)

cyfradd uchaf (yr wythnos)

£77.45£51.85£20.55
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Taliad Annibyniaeth Bersonol (PIP) 

Yn rhan o Ddeddf Diwygio Lles 2012, bydd y Lwfans Byw i’r Anabl yn 
cael ei ddisodli gan Daliad Annibyniaeth Bersonol (PIP) i bobl o oedran 
gwaith o Ebrill 2013. Bydd sawl peth tebyg i’r Lwfans Byw i’r Anabl yn y 
PIP. Yn benodol, bydd ganddo ddwy elfen: elfen byw dyddiol (tebyg i’r 
elfen gofal presennol) ac elfen symudedd.

Rhwng 2013 a 2016, bydd pawb rhwng 16 a 64 oed sy’n derbyn 
Lwfans Byw i’r Anabl yn cael eu hailasesu i weld a oes ganddynt hawl 
i PIP. Trosglwyddir hawliadau pobl sydd â hawl i PIP a bydd eu Lwfans 
Byw i’r Anabl yn dod i ben.

Bydd y rhai a ganfyddir nad ydynt â hawl i PIP yn cael eu hysbysu a 
bydd eu Lwfans Byw i’r Anabl yn dod i ben. Efallai y byddant yn gallu 
hawlio budd-daliadau eraill yn eu lle.

Ar hyn o bryd, nid oes unrhyw gynlluniau ar y gweill i ymestyn PIP i blant 
dan 16 neu bobl dros 65. Fodd bynnag, efallai y bydd y grwpiau hyn yn 
cael eu trosglwyddo o’r Lwfans Byw i’r Anabl ar ddyddiad hwyrach.

 
Ad-daliad treth incwm

Os oes rhaid i chi roi'r gorau i weithio a bod eich incwm yn gostwng, 
efallai y byddwch yn gymwys am ad-daliad treth incwm.

Sut gallaf i hawlio? Efallai bydd eich cyflogwr yn gallu trefnu hyn, neu 
cysylltwch â'ch Canolfan Ymholiadau HMRC lleol (gweler tudalen 113). 
Os yw'ch amgylchiadau wedi newid, mae hefyd yn werth gofyn a ydych 
chi'n talu'r swm cywir o dreth.

Credyd Treth Gwaith (MT)

Taliad ydy hwn sy'n cael ei wneud i bobl sy'n gweithio ar incwm isel 
i ychwanegu at eu henillion. Gellir ei hawlio gan bobl sengl, cyplau, 
rhieni a phobl heb blant. Mae hefyd yn cael ei dalu i weithwyr ag 
anabledd corfforol neu anabledd meddyliol sy'n eu rhoi dan anfantais 
wrth gael swydd. Mae Credyd Treth Gwaith yn ddibynnol ar brawf 
modd a rhaid bod yn 16 neu'n hŷn i wneud cais.

Mae Credyd Treth Gwaith yn cynnwys gwahanol elfennau i gyd-fynd 
â gwahanol amgylchiadau pobl. Mae'r rhain yn cynnwys elfen rhiant 
sengl, elfen anabledd ac elfen gofal plant.

Efallai y byddwch yn dal i allu hawlio Credyd Treth Gwaith am hyd at 
28 wythnos os ydych i ffwrdd o'r gwaith oherwydd salwch. Edrychwch 
hefyd ar Gredyd Treth Plant (gweler tudalen 73).

Yn Ebrill 2012, newidiodd y nifer o oriau mae’n rhaid i chi weithio i 
fod yn gymwys am y Credyd Treth Gwaith. Siaradwch â chynghorydd 
hawliau lles ynglŷn â’r nifer o oriau mae’n rhaid i chi weithio i fod yn 
gymwys ar gyfer y credyd treth hwn.

Sut gallaf i hawlio? Ffoniwch linell credydau treth HMRC ar  
0345 300 3900 neu ffôn testun 0345 300 3909. Gallwch hefyd gael 
pecyn ymgeisio o’ch Canolfan Ymholiadau HMRC lleol. Am ragor o 
wybodaeth, ewch i hmrc.gov.uk/taxcredits
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Budd-dal Anabledd Anafiadau Diwydiannol 
(clefydau) (NMT/NC)

Os ydych chi'n sâl neu'n anabl oherwydd afiechyd a achoswyd gan 
fathau penodol o waith, efallai y byddwch yn gallu hawlio Budd-dal 
Anabledd Anafiadau Diwydiannol (clefydau). Mae faint fyddwch yn ei 
gael yn dibynnu ar eich amgylchiadau unigol.

Gallwch hawlio'r budd-dal os oeddech wedi'ch gyflogi mewn swydd 
achosodd eich afiechyd. Mae afiechydon iechyd perthnasol yn cynnwys 
clefyd y llwch, mesothelioma tryledol a chanser yr ysgyfaint.

Sut gallaf i hawlio? Lawrlwythwch ffurflen hawlio o  
direct.gov.uk/doitonline neu gysylltu â chanolfan gyflawni ranbarthol 
Budd-dal Anabledd Anafiadau Diwydiannol trwy’r Ganolfan Byd 
Gwaith.

Lwfans Ceisio Gwaith (MT/NC neu NMT/C)

Os ydych chi o dan oedran pensiwn ac yn gallu gweithio, gall y Lwfans 
Ceisio Gwaith roi incwm wythnosol i chi tra'ch bod yn chwilio am waith.

Mae dau fath o Lwfans Ceisio Gwaith – seiliedig ar gyfraniadau 
a chysylltiedig ag incwm. Efallai y bydd gennych hawl i lwfans 
seiliedig ar gyfraniad os ydych wedi talu digon o gyfraniadau yswiriant 
gwladol yn y ddwy flwyddyn dreth lawn ddiwethaf. Yn gyffredinol, ni 
fydd cyfraniadau hunangyflogedig yn eich helpu i fod yn gymwys am 
Lwfans Ceisio Gwaith seiliedig ar gyfraniadau. Mae Lwfans Ceisio 
Gwaith cysylltiedig ag incwm yn seiliedig ar eich incwm a chynilion.

Bydd cynghorwyr yn eich Canolfan Byd Gwaith leol yn rhoi help 
parhaol i chi wrth chwilio am waith. Os oes angen cyngor arbenigol 
arnoch oherwydd salwch neu anabledd, gofynnwch i weld cynghorydd 
cyflogaeth anabledd. 

Sut gallaf i hawlio? Gallwch wneud cais ar-lein yn  
direct.gov.uk/doitonline neu ffonio’r Ganolfan Byd Gwaith ar  
0800 055 6688. Bydd angen i chi fynychu cyfweliad gyda 
chynghorydd yn eich Canolfan Waith leol.

Mynediad i Waith
Gall y rhaglen Mynediad i Waith helpu os yw cyflwr iechyd hirdymor 
rhywun yn effeithio ar y ffordd maent yn gwneud eu gwaith. Mae’n rhoi 
cyngor a chymorth i gyflogeion a chyflogwyr gyda’r costau atodol a 
allai godi o ganlyniad i gyflwr iechyd cyflogai.

Gall y cynllun dalu am gymhorthion ac offer arbennig sydd eu hangen 
yn y gweithle o ganlyniad uniongyrchol i gyflwr y cyflogai, talu am 
deithio i waith os nad yw’r cyflogai yn gallu defnyddio trafnidiaeth 
gyhoeddus, neu dalu am weithiwr cymorth. Gweler tudalen 110 
am fanylion cyswllt eich canolfan leol, neu gofynnwch i siarad yn 
uniongyrchol â chynghorydd cyflogaeth anabledd yn eich Canolfan 
Waith leol.

 
Ydych chi wedi'ch yswirio?
Edrychwch trwy'ch polisïau ac efallai y gwelwch eich bod wedi'ch 
diogelu rhag colli incwm, triniaeth feddygol, taliadau cardiau credyd, 
taliadau morgais a threuliau eraill. Yn sicr, mae'n werth edrych.

3
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Stori Peter a Helen

Mae Peter, 69, wedi byw bywyd cyfforddus a gweithgar ers ymddeol. 
Gyda Phensiwn y Wladwriaeth a'r pensiwn galwedigaethol, nid oedd 
rhaid iddo boeni am dalu'r biliau. Roedd yn mwynhau garddio, chwarae 
golff a gwirfoddoli yn y siop elusen leol ddwywaith yr wythnos. 

Y llynedd cafodd ddiagnosis o ganser y gwddf. Cafodd lawdriniaeth 
ac yna misoedd o gemotherapi a radiotherapi. Gadawodd sgìl 
effeithiau'r driniaeth ef yn teimlo'n flinedig ac yn isel, ac nid oedd yn 
gallu gwneud hyd yn oed y tasgau mwyaf sylfaenol.

Mae ei ferch Helen yn byw gerllaw gyda'i gŵr a'i phlant. Mae Helen, sy’n 
fam llawn amser, yn ymweld â'i thad ar ôl mynd â'r plant i'r ysgol, i'w helpu 
i wisgo, ei annog i fwyta’n iawn ac i’w helpu i gymryd ei feddyginiaeth.

Yn ystod apwyntiad nesaf Peter yn yr ysbyty, siaradodd Helen â 
chynghorydd hawliau lles Macmillan i ganfod pa gymorth oedd ar 
gael. Canfu Helen fod ganddynt hawl i’r budd-daliadau canlynol:

Lwfans Gweini (cyfradd is)
Gwerth £51.85 yn ychwanegol yr wythnos i Peter  
(gweler tudalennau 50–51).

Lwfans Gofalwr
Gwerth £58.45 yn ychwanegol yr wythnos i Helen  
(gweler tudalennau 39–40).

Cafodd Peter hefyd fanylion grŵp cymorth lleol er mwyn iddo allu cwrdd 
â phobl eraill wedi'u heffeithio gan ganser. Gan fod gan Helen hawl i 
Lwfans Gofalwr, fe dderbyniodd gredydau yswiriant gwladol a fyddai’n 
cyfrif tuag at ei Phensiwn y Wladwriaeth a budd-daliadau seiliedig ar 
gyfraniadau eraill y gallai fod angen iddi eu hawlio yn y dyfodol.

Lwfans Gofalwr (NMT/NC)

Os ydych yn gofalu am rywun sy'n derbyn elfen ofal y Lwfans Byw 
i'r Anabl ar y gyfradd ganol neu uwch, neu'r Lwfans Gweini (gweler 
tudalennau 50–51), efallai y byddwch yn gymwys i dderbyn y Lwfans 
Gofalwr. Rhaid eich bod yn 16 neu'n hŷn ac yn gofalu am rywun am o 
leiaf 35 awr yr wythnos i fod yn gymwys am y budd-dal hwn.

Nid oes rhaid i chi fod yn perthyn neu'n byw gyda'r sawl yr ydych yn 
gofalu amdanynt. Gallwch fod yn gweithio, ond mae terfyn enillion 
wythnosol o £100 yr wythnos (ar ôl didyniadau penodol). Ni allwch 
hawlio Lwfans Gofalwr os ydych yn astudio am 21 awr neu fwy yr 
wythnos (llawn amser neu ran amser). Efallai y bydd myfyrwyr a 
gofalwyr nad ydynt yn gymwys i dderbyn Lwfans Gofalwr yn gallu 
diogelu eu Pensiwn y Wladwriaeth trwy wneud hawliad am Gredyd 
Gofalwr (gweler tudalennau 40–42).

Gwerth Lwfans Gofalwr ydy £58.45 yr wythnos. Os dyfarnir Lwfans 
Gofalwr i chi efallai y bydd gennych hefyd hawl i'r premiwm gofalwr. 
Mae hyn yn daliad ychwanegol y gellir ei ychwanegu at y Cymhorthdal 
Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm, Lwfans Cyflogaeth 
a Chymorth yn seiliedig ar incwm, Budd-dal Tai, Budd-dal y Dreth 
Gyngor a Chredyd Pensiwn.

Mae Lwfans Gofalwr yn gorgyffwrdd rhai budd-daliadau, gan gynnwys:

 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar gyfraniadau  
(gweler tudalennau 24–25)

 • Pensiwn y Wladwriaeth (gweler tudalennau 47–48)

 • Budd-daliadau gwraig weddw a phrofedigaeth (gweler tudalennau 98–99)

 • Lwfans Anabledd Difrifol

 • Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar gyfraniadau  
(gweler tudalennau 34–35).
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Ni allwch dderbyn Lwfans Gofalwr os ydych yn derbyn yr un swm neu 
fwy o'r budd-daliadau hyn sy'n gorgyffwrdd. Fodd bynnag, efallai ei 
bod yn werth gwneud cais am Lwfans Gofalwr o hyd oherwydd gallai 
unrhyw ymateb a gewch eich helpu i hawlio budd-dal gyda phrawf 
modd, megis Credyd Pensiwn neu Fudd-dal y Dreth Gyngor. Gallech 
hefyd dderbyn credydau cyfraniadau yswiriant gwladol.

Mae hawlio Lwfans Gofalwr yn gallu effeithio ar y budd-daliadau yr 
hawlir gan y sawl rydych yn gofalu amdanynt. Mae'n syniad da i siarad â 
chynghorydd hawliau lles (gweler tudalennau 9–10), a all eich cynghori 
ar y camau gorau i'w cymryd ar eich cyfer chi a'r sawl yr ydych yn gofalu 
amdanynt.

Sut gallaf i hawlio? Ffoniwch y Llinell Ymholiadau Budd-daliadau am 
ddim ar 0800 882 200, ffôn testun 0800 243 355 neu wneud cais ar-
lein yn direct.gov.uk/doitonline

Efallai y byddwch hefyd yn gymwys am gymorth ariannol arall megis 
Cymhorthdal Incwm, Credyd Pensiwn, budd-daliadau anabledd neu 
gymorth gyda chostau iechyd. Edrychwch ar yr adrannau eraill yn y 
canllaw hwn sy'n berthnasol i'ch sefyllfa.

Credyd Gofalwyr

Credyd yswiriant gwladol i ofalwyr o oedran gweithio ydy Credyd 
Gofalwr. Mae’n helpu gofalwyr i gasglu blynyddoedd cymwys ar gyfer 
Pensiwn sylfaenol y Wladwriaeth a Phensiwn ychwanegol y Wladwriaeth 
fel nad oes bylchau yn eich cofnod yswiriant gwladol os oes gennych 
gyfrifoldebau gofal. Nid yw’n fudd-dal arian parod.

I fod yn gymwys am Gredyd Gofalwr, rhaid i chi ofalu am un neu fwy o 
unigolyn anabl am 20 awr yr wythnos neu fwy. Rhaid i bawb yr ydych 
yn gofalu amdanynt dderbyn un o’r budd-daliadau anabledd a restrir 
ar y dudalen nesaf:

 • Lwfans Byw i'r Anabl (elfen ofal ar y gyfradd ganol neu uwch)

 • Lwfans Gweini (y naill gyfradd neu'r llall)

 • Lwfans Gweini parhaol ar unrhyw gyfradd.

Os nad yw'r sawl yr ydych yn gofalu amdanynt yn derbyn budd-dal 
cymwys, mae'n dal yn bosibl i chi dderbyn Credyd Gofalwr os ydych yn 
darparu Tystysgrif Gofal. Bydd angen iddi gael ei llofnodi gan weithiwr 
iechyd neu ofal cymdeithasol proffesiynol.

Ai dyma'r un cywir i chi?
Nid oes angen i chi wneud cais ar wahân ar gyfer Credyd Gofalwr 
os ydych eisoes yn derbyn budd-daliadau megis Lwfans Gofalwr, 
Cymhorthdal Incwm fel gofalwr neu Fudd-dal Plant am blentyn dan 
12 oed. Mae’ch Pensiwn y Wladwriaeth eisoes wedi ei ddiogelu yn yr 
achosion hyn.

Ymhlith y gofalwyr allai elwa mae unigolion:

 • sy'n gofalu am rywun am ragor na 20 awr yr wythnos ond llai na 35 
awr yr wythnos

 • sy'n gofalu am rywun nad ydynt yn hawlio budd-daliadau anabledd

 • sy'n gofalu am unigolyn sâl neu anabl lle mae rhywun arall yn hawlio 
Lwfans Gofalwr am ofalu amdanynt

 • sy'n gofalu am sawl unigolyn ond nad yw'n gofalu am un person yn 
unig am 35 awr neu fwy yr wythnos

 • sy'n cyfuno cyfrifoldebau gofal gyda gwaith â thâl ac nad yw'n ennill 
digon i dalu cyfraniadau yswiriant gwladol am y flwyddyn gyfan

 • sy'n gofalu am rywun ac sy'n hunangyflogedig

 • sy'n fyfyrwyr llawn amser.
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Gall gofalwyr sy'n hawlio Lwfans Ceisio Gwaith neu Lwfans Cyflogaeth 
a Chymorth elwa o gyfraniadau yswiriant gwladol ychwanegol tuag 
at eu Pensiwn y Wladwriaeth os ydynt yn gwneud cais am Gredyd 
Gofalwyr.

Help gyda dod o hyd i waith â thâl

Os ydych chi eisiau cyfuno gofalu gyda gwaith â thâl neu os hoffech 
help i ddod o hyd i waith pan fyddwch yn rhoi'r gorau i fod yn ofalwr, 
gall eich Canolfan Byd Gwaith helpu. Ceir rhagor o wybodaeth yn 
direct.gov.uk/en/caringforsomeone

Efallai y byddai’n llyfrynnau, Working while caring for 
someone with cancer a Hello, and how are you? A guide for 
carers, by carers, hefyd yn ddefnyddiol.
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Trwy ganfod beth oedd ganddi hawl i’w gael, cynyddodd 
Annabel ei hincwm a lleihau straen yn sylweddol fel y gallai 
ganolbwyntio ar ei thriniaeth ac adferiad.

Incwm wythnosol Annabel cyn ac ar ôl y budd-daliadau: 
 

 
 
 
Cofiwch, os ydych chi'n dal i weithio, mae'r budd-daliadau yn yr 
adran Help i bobl o oedran gweithio(gweler tudalennau 19–35) hefyd 
yn berthnasol i chi. Bydd eich hawliau yn gwahaniaethu os ydych yn 
derbyn pensiwn rhyfel neu gymorth ariannol o Gynllun Iawndal y 
Lluoedd Arfog – gofynnwch i gynghorydd hawliau lles beth mae hyn yn 
golygu i chi.

Pensiwn y Wladwriaeth

Mae sut mae pobl yn cymhwyso ar gyfer Pensiwn y Wladwriaeth wedi 
newid. Mae hi nawr yn haws i rieni a gofalwyr adeiladu blynyddoedd 
cymhwyso ar gyfer yswiriant gwladol a chael Pensiwn y Wladwriaeth. 
I gael Pensiwn sylfaenol llawn y Wladwriaeth, bydd arnoch angen 30 
mlynedd o gyfraniadau yswiriant gwladol i gymhwyso.

Mae oedran Pensiwn y Wladwriaeth hefyd yn newid i'r rhan fwyaf o 
bobl.  

Stori Annabel

Mae Annabel yn 67 ac yn byw ar ei phen ei hun. Cafodd ddiagnosis 
o ganser y bledren wyth mis yn ôl ac, ers hynny, mae wedi ei chael yn 
gynyddol anodd i ofalu amdani ei hun.

Daeth y canser a’i driniaeth a nifer o gostau newydd megis costau 
teithio i’r ysbyty a dillad gwely ychwanegol. Roedd hefyd angen dillad 
newydd oherwydd anymataliaeth o ganlyniad i’r driniaeth.

Incwm Annabel oedd £107.45 yr wythnos o Bensiwn Sylfaenol y 
Wladwriaeth ac roedd yn poeni am yr holl gostau.

Siaradodd Annabel â chynghorydd hawliau lles a dysgodd bod ganddi 
hawl i’r canlynol:

Credyd Pensiwn (elfen gwarant)
Gwerth £35.25 yn ychwanegol (gweler tudalen 48).

Swm am anabledd difrifol wedi ei ychwanegu at y Credyd Pensiwn  
Gwerth £58.20 yn ychwanegol.

Lwfans Gweini (cyfradd is)
Gwerth £51.85 yn ychwanegol (gweler tudalennau 50–51).

Budd-dal y Dreth Gyngor
Swm yn ddibynnol ar amgylchiadau personol Annabel (gweler tudalen 57).

Cynyddodd incwm Annabel o £107.45 i £252.75 pan ddyfarnwyd 
Credyd Pensiwn a Lwfans Gweini iddi. Mae’r elfen gwarant o’r Credyd 
Pensiwn hefyd yn rhoi cymorth i Annabel tuag at gostau teithio yn ôl ac 
ymlaen i'r ysbyty.

£252.75

£107.45

ar ôl derbyn budd-daliadau

cyn derbyn budd-daliadau
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Dyma'r oedran pan fydd pobl yn gallu dechrau derbyn eu Pensiwn y 
Wladwriaeth:

 • Mae oed Pensiwn y Wladwriaeth i fenywod yn codi a bydd yn raddol 
ddod yn gyfartal ag oedran Pensiwn y Wladwriaeth i ddynion (65) 
erbyn Tachwedd 2018.

 • O Ragfyr 2018, bydd oedran Pensiwn y Wladwriaeth i ddynion a 
menywod yn dechrau cynyddu fesul cam, gan gyrraedd 66 erbyn 
Hydref 2020.

 • Bydd yr oedran y gallwch hawlio'ch Pensiwn y Wladwriaeth yn 
ddibynnol ar pryd cawsoch eich geni. Dylai unrhyw un a aned ym 
1953 neu’n hwyrach roi cynnig ar gyfrifiannell y llywodraeth –  
direct.gov.uk/spacalculator – i weld pryd byddant yn cyrraedd oed 
Pensiwn y Wladwriaeth.

Am fwy o wybodaeth, ewch i direct.gov.uk/pensions

Credyd Pensiwn (MT)

Mae Credyd Pensiwn yn fudd-dal sy'n dibynnu ar brawf modd i bobl 
sydd wedi cyrraedd yr isafswm oed cymhwyso, sy’n codi yn unol â’r 
cynnydd mewn oed Pensiwn y Wladwriaeth i fenywod.

Mae’n cynnwys dau ran gwahanol: elfen gwarant ac elfen cynilion.

Mae’r elfen gwarant o Gredyd Pensiwn yn ychwanegu at eich incwm 
wythnosol i o leiaf:

 • £142.70 os ydych chi'n sengl

 • £217.90 os oes gennych chi bartner.

Gellir talu symiau ychwanegol os oes gennych amgylchiadau arbennig, 
er enghraifft, os ydych yn ofalwr neu os oes gennych anabledd difrifol 
(gweler yr astudiaeth achos ar dudalen 46).

Os ydych chi'n 65 neu'n hŷn, a bod gennych gynilion neu incwm 
uwchben lefel Pensiwn sylfaenol y Wladwriaeth, efallai byddwch hefyd 
yn gymwys ar gyfer elfen cynilion Credyd Pensiwn. Gall hyn gynyddu'ch 
incwm wythnosol hyd at:

 • £18.54 os ydych chi'n sengl

 • £23.73 os oes gennych chi bartner.

Fe allwch hawlio Credyd Pensiwn os ydych yn gweithio, ond bydd eich 
enillion yn effeithio ar faint o fudd-dal y derbyniwch chi. Am ragor o 
fanylion ac i ganfod yr union ddyddiad pan allwch hawlio eich Pensiwn 
y Wladwriaeth a Chredyd Pensiwn, siaradwch â chynghorydd hawliau 
lles neu ewch i direct.gov.uk/spacalculator

Os ydych yn derbyn Credyd Pensiwn, gallwch hefyd wneud cais am 
help gan y Gronfa Gymdeithasol (gweler tudalennau 90–91). Os ydych 
yn derbyn elfen credyd gwarantedig Credyd Pensiwn, bydd gennych 
hawl i gymorth arall megis Budd-dal Tai neu Fudd-dal y Dreth Gyngor 
llawn, a chostau'r GIG.

Sut ydw i'n gallu gwneud cais? Gallwch wneud cais trwy ffonio’r 
Gwasanaeth Pensiwn ar 0800 99 1234 neu ffôn testun  
0800 169 0133. Gallwch hefyd wneud cais ar-lein yn  
direct.gov.uk/pensioncredit

Pensiynau preifat

Oes gennych chi bensiwn preifat y gallwch gael mynediad ato yn gynt 
oherwydd eich salwch? Gallai hyn roi un taliad i chi ac/neu incwm 
misol. Trafodwch hyn gyda chynghorydd hawliau lles oherwydd gall 
pensiynau personol effeithio ar eich hawl i dderbyn budd-daliadau 
penodol.
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Olrhain pensiwn
Mae'r Gwasanaeth Olrhain Pensiwn yn gallu'ch helpu i olrhain hen 
gynllun pensiwn os nad yw'r manylion yn eglur neu os ydynt ar goll. 
Mae’r gwasanaeth am ddim (gweler tudalen 113 am fanylion cyswllt).

Lwfans Gweini (NMT/NC)

Mae'r budd-dal hwn ar gyfer pobl 65 mlwydd oed neu'n hŷn sy'n cael 
anhawster gofalu amdanynt eu hunain. Efallai byddwch yn gymwys 
os oes angen help arnoch gyda gofal personol, er enghraifft, codi o'r 
gwely, cael bath neu wisgo'ch hun. Mae'r Lwfans Gweini yn seiliedig ar 
faint o ofal sydd ei angen arnoch ac nid yw’n ystyried faint rydych chi'n 
derbyn ar hyn o bryd. Nid oes rhaid i chi gael gofalwr i fod yn gymwys 
ar gyfer y budd-dal hwn, ond rhaid bod angen gofal arnoch am o leiaf 
chwe mis i fod yn gymwys.

Telir y budd-dal ar un o ddwy gyfradd:

 • y gyfradd is o £51.85 yr wythnos – ar gyfer pobl sydd angen help 
arnynt yn ystod y dydd neu yn ystod y nos

 • y gyfradd uwch o £77.45 yr wythnos – ar gyfer pobl sydd angen 
help arnynt yn ystod y dydd ac yn ystod y nos.

Nid yw'r Lwfans Gweini yn darparu cymorth ar gyfer problemau 
symudedd. Os ydych dan 65 oed, dylech hawlio Lwfans Byw i’r Anabl 
yn hytrach na'r Lwfans Gweini (gweler tudalennau 28–31). Dylech hefyd 
nodi:

 • nad yw'r Lwfans Gweini yn ystyried eich incwm na'ch cynilion

 • fe allwch chi hawlio Lwfans Gweini os ydych chi'n gweithio

 • nid oes angen i chi dalu cyfraniadau yswiriant gwladol i hawlio 
Lwfans Gweini

 • os cewch chi Lwfans Gweini, ni fydd eich budd-daliadau eraill yn 
gostwng – efallai y byddant hyd yn oed yn cynyddu neu efallai y 
byddwch chi'n dod yn gymwys am fudd-daliadau eraill, megis Credyd 
Pensiwn.

Salwch angheuol
Os ydych yn dioddef o salwch angheuol, byddwch yn dal i allu hawlio 
Lwfans Gweini yn ôl y ‘rheolau arbennig’. Dan y rheolau hyn nid oes 
angen i chi fodloni’r amodau cymhwyso chwe mis. Delir yn gyflym 
â'ch cais a byddwch yn derbyn y budd-dal ar y gyfradd uwch. Adolygir 
pob hawliad yn ôl y rheolau arbennig ar gyfer Lwfans Gweini ar ôl tair 
blynedd.

Sut gallaf i hawlio? Mae'n syniad da i gael help gan gynghorydd 
hawliau lles profiadol wrth lenwi'ch ffurflen gais. I gael ffurflen gais, 
ffoniwch y Llinell Ymholiadau Budd-daliadau am ddim ar  
0800 882 200 neu ffôn testun 0800 243 355. Gallwch hefyd  
wneud cais ar-lein yn direct.gov.uk/doitonline

cyfradd is (yr wythnos)

cyfradd uwch (yr wythnos)

£51.85 £77.45
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Addasiadau 58
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Stori Joanne

Mae Joanne yn rhiant sengl i Samuel, 14 mlwydd oed. Mae’n 
gweithio'n galed i ddarparu ar ei chyfer ei hun a'i mab

Fodd bynnag, pan gafodd Samuel ddiagnosis o lymffoma Hodgkin, 
cafodd hyn effaith fawr ar eu bywyd teuluol.

Rhoddodd Joanne y gorau i weithio i ofalu am Samuel, am fod y 
cemotherapi yn gwneud iddo deimlo'n wan a blinedig iawn. Roedd yn 
treulio'r rhan fwyaf o'i amser yn y gwely.

Roedd Joanne yn byw ar ei chynilion am rai misoedd, ond roedd yn 
lleihau’n gyflym. Dechreuodd boeni am y dyfodol a phenderfynodd 
siarad â chynghorydd hawliau lles.

Ar ôl y cyfarfod, sylweddolodd Joanne fod help ar gael fyddai'n 
galluogi iddi ganolbwyntio ar fod gyda Samuel.

Fe wnaeth Joanne gais am y cymorth canlynol, a'i dderbyn:

Lwfans Byw i’r Anabl (cyfradd ganol gofal a chyfradd is symudedd)
Gwerth £72.40 yn ychwanegol yr wythnos i Samuel  
(gweler tudalennau 28–31).

Lwfans Gofalwr
Gwerth £58.45 yn ychwanegol yr wythnos i Joanne  
(gweler tudalennau 39–42).

Cymhorthdal Incwm i Joanne
I helpu gyda chostau'r morgais ar ôl 13 wythnos (gweler tudalennau 26–28).

Budd-dal y Dreth Gyngor
Swm yn ddibynnol ar amgylchiadau personol Joanne (gweler tudalen 57).

Grant Macmillan
£250 tuag at gostau'r dillad gwely a dillad ychwanegol oedd Samuel 
eu hangen oherwydd colli pwysau (gweler tudalennau 88–90).

Gydag incwm rheolaidd i'r cartref a'r llog ar ei morgais yn cael 
ei dalu, gallai Joanne ganolbwyntio ar ei mab a'i driniaeth. 
Roedd y Cymhorthdal Incwm hefyd yn rhoi'r hawl i Joanne gael 
presgripsiynau, gofal deintyddol a gofal llygaid am ddim iddi hi'i 
hun (gweler tudalennau 63–68).  

 
Budd-dal Tai (MT)

Os ydych ar incwm isel ac yn byw mewn llety wedi'i rentu, gallai'r budd-
dal hwn eich helpu gyda'ch rhent. Gallwch hawlio Budd-dal Tai os 
yw'ch cynilion yn £16,000 neu'n llai, oni bai eich bod yn derbyn elfen 
warantedig Credyd Pensiwn.

Eich awdurdod lleol (cyngor) sy'n delio â'r Budd-dal Tai. Nid oes  
rhaid i chi fod yn denant y cyngor i fod yn gymwys am y budd-dal hwn. 
Nid yw’r rhan fwyaf o fyfyrwyr llawn amser yn gymwys, ond mae  
yna eithriadau.

Os ydych yn rhentu eiddo neu ystafell gan landlord preifat a’ch bod ar 
incwm isel, bydd eich budd-dal Tai yn cael eu cyfrifo dan gyfraddau 
Lwfans Tai Lleol. Mae’r rhain yn seiliedig ar renti lleol, felly efallai 
byddant yn wahanol ar gyfer pob ardal. Cysylltwch â'ch awdurdod lleol 
(cyngor) am ragor o wybodaeth.

Ar ôl i’r cyngor gyfrifo eich rhent cymwys, bydd y swm Budd-dal Tai  
a dderbyniwch yn ddibynnol ar ble rydych yn byw, eich oed, pwy sy’n 
byw gyda chi, eich incwm a'ch cynilion chi a’ch partner, ac unrhyw 
fudd-daliadau y gallech fod yn eu derbyn. Nid yw'n seiliedig ar faint  
o rent a dalwch chi.
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Os yw eich rhent yn uwch na'r Lwfans Tai Lleol, bydd angen i chi 
dalu'r gwahaniaeth. Os yw'ch rhent yn llai na'r Lwfans Tai Lleol, 
byddwch yn derbyn swm llawn eich rhent.

 
Newidiadau i Fudd-dal Tai

Newidiodd Budd-daliadau Tai i bobl sengl sy’n rhentu gan landlord 
preifat ar 1 Ionawr 2012. Bellach dim ond i gyfradd llety a rennir y 
Budd-dal Tai y mae gan bobl ifanc rhwng 25 a 34 oed hawl i’w gael. 
Mae unigolyn sengl yn rhywun nad yw’n byw gyda rhywun fel cwpl ac 
nad yw â phlant dibynnol. 

Mae’r gyfradd llety a rennir yn seiliedig ar y lefel o renti lleol ar gyfer 
eiddo nad ydynt yn hunangynhwysol. Mae hyn fel arfer yn golygu y 
rhennir cegin, ystafell ymolchi, toiled neu ystafell fyw.

Os ydych eisoes yn derbyn Budd-dal Tai ar y gyfradd un ystafell  
wely, efallai y bydd eich Budd-dal Tai yn gostwng os byddwch yn  
symud i gyfradd llety a rennir. Os telir eich Budd-dal Tai yn syth i’ch 
landlord, gallai’r swm mae’ch landlord yn ei dderbyn ar gyfer eich rhent 
fynd i lawr. 

Am ragor o wybodaeth, ffoniwch Linell Gymorth Macmillan ar  
0808 808 00 00 i siarad â chynghorydd hawliau lles profiadol.

Taliadau tai yn ôl disgresiwn 

Os ydych yn derbyn Budd-dal Tai neu Fudd-dal y Dreth Gyngor ond 
eich bod yn cael anhawster i dalu’r diffyg yn eich rhent, efallai y 
byddwch yn gallu hawlio taliad tai yn ôl disgresiwn gan eich awdurdod 
lleol (cyngor).

Sut ydw i'n hawlio Budd-dal Tai a thaliadau tai yn ôl disgresiwn? 
Cysylltwch â'ch awdurdod lleol (cyngor) i ofyn am ffurflen. Os ydych yn 
hawlio Cymhorthdal Incwm neu Lwfans Ceisio Gwaith, mae’r broses 
ymgeisio yn cynnwys cwestiynau ynglŷn â hawlio Budd-dal Tai.

Budd-dal y Dreth Gyngor (MT)

Os ydych ar incwm isel, gall y budd-dal hwn eich helpu gyda'ch 
taliadau Treth Gyngor. Gallwch chi hawlio Budd-dal y Dreth Gyngor 
os yw'ch cynilion werth £16,000 neu lai, neu os ydych yn derbyn elfen 
warantedig Credyd Pensiwn.

Sut gallaf i hawlio? Cysylltwch â'ch awdurdod lleol (cyngor) i 
wneud hawliad. Os ydych yn hawlio Cymhorthdal Incwm neu Lwfans 
Ceisio Gwaith seiliedig ar incwm, mae’r broses ymgeisio yn cynnwys 
cwestiynau ynglŷn â hawlio Budd-dal y Dreth Gyngor.

Gostyngiadau ar y dreth gyngor

Dan rai amgylchiadau, gallwch hawlio lleihad yn eich treth gyngor os 
ydych yn anabl neu os oes gennych unigolyn anabl yn byw gyda chi. 
Hwn yw cynllun gostyngiadau’r dreth gyngor i bobl anabl.
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Efallai y byddwch hefyd yn gallu cael gostyngiad ar eich treth gyngor 
os ydych yn byw ar eich pen eich hun neu fod rhywun yn y cartref yn 
ofalwr neu'n fyfyriwr llawn amser.

Sut gallaf i hawlio? Cysylltwch â'ch awdurdod lleol (cyngor) neu ewch 
i direct.gov.uk/disabledpeople

Cymorth gyda chostau tai (MT)

Os ydych yn hawlio Cymhorthdal Incwm, Credyd Pensiwn, Lwfans 
Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm neu Lwfans Cyflogaeth a 
Chymorth, gall eich dyfarniad gynnwys help gyda thaliadau llog eich 
morgais a chostau tŷ penodol eraill, er enghraifft, costau gwasanaeth 
a rhent tir. Mae'n syniad da i gael cyngor gan gynghorydd hawliau lles 
profiadol.

Addasiadau

Mae awdurdodau lleol yn gallu darparu help ariannol os ydych angen 
atgyweirio, gwella neu addasu'ch cartref am resymau iechyd. Gallwch, 
er enghraifft, wneud cais am help i osod lifft grisiau, ramp, neu wres 
canolog. Mae cymorth yn cynnwys Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl. Am 
ragor o wybodaeth, cysylltwch â'ch awdurdod lleol (cyngor) neu ewch i 
direct.gov.uk/disabledpeople

Mae grantiau hefyd ar gael i'ch helpu i wella'r systemau gwres ac 
inswleiddiad eich cartref. Mae’r grantiau hyn yn bennaf ar gyfer pobl 
sy’n anabl, ar incwm isel, neu dros 60 oed. 

Sut gallaf i hawlio? Cysylltwch â'ch awdurdod lleol (cyngor).

Mae ein taflen, Keeping warm without the worry, yn 
cynnwys gwybodaeth fanwl am grantiau gwresogi a 
rheoli’ch costau ynni.
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Presgripsiynau

Mae presgripsiynau'r GIG am ddim yng Nghymru, yr Alban a Gogledd 
Iwerddon.

Presgripsiynau yn Lloegr
Mae pobl gyda chanser yn Lloegr yn gymwys am bresgripsiynau'r GIG 
am ddim.

Gall pawb sy'n derbyn triniaeth am ganser, effeithiau canser neu ei 
driniaeth, wneud cais am dystysgrif eithrio trwy gasglu ffurflen FP92A o'u 
meddygfa neu glinig oncoleg.

Efallai byddwch hefyd yn gymwys am bresgripsiynau'r GIG am ddim os:

 • ydych yn 60 neu'n hŷn

 • ydych o dan 16, neu o dan 19 ac mewn addysg llawn amser

 • ydych yn glaf mewn ysbyty'r GIG

 • ydych yn feichiog neu wedi cael babi yn y 12 mis diwethaf

 • ydych yn derbyn pensiwn rhyfel dilys ac angen presgripsiynau ar 
gyfer eich anabledd rhyfel

 • yw'ch incwm wythnosol yn ddigon isel (gweler manylion o'r Cynllun 
Incwm Isel ar dudalennau 68–69)

 • ydych yn derbyn: Cymhorthdal Incwm; elfen gwarant Credyd 
Pensiwn; Lwfans Ceisio Gwaith seiliedig ar incwm; Lwfans Cyflogaeth 
a Chymorth cysylltiedig ag incwm; neu os oes gennych hawl i, neu’ch 
bod wedi eich enwi ar, dystysgrif eithriad treth GIG dilys.

Stori Joseph

Cafodd Joseph, 57, ddiagnosis o ganser y tonsiliau a derbyniodd 
driniaeth cemotherapi a radiotherapi. Achosodd y driniaeth sgìl 
effeithiau, yn cynnwys wlserau ceg a phwys difrifol, ac fe ddifrododd  
ei ddannedd.

Tan yn ddiweddar, ei unig incwm oedd Lwfans Cyflogaeth a Chymorth, 
yn dod i gyfanswm o £71. Roedd angen triniaeth ddeintyddol ar frys 
ond ni allai fforddio talu am y gwaith.

Fe soniodd cynghorydd hawliau lles profiadol wrth Joseph am y budd-
daliadau a'r help ariannol arall roedd ganddo'r hawl iddynt. Roedd hyn 
yn cynnwys:

Budd-dal y Dreth Gyngor
Swm yn ddibynnol ar amgylchiadau personol Joseph  
(gweler tudalen 57).

Help gyda chostau iechyd dan y Cynllun Incwm Isel
Yn darparu help gyda thriniaeth ddeintyddol a llygaid, a chostau teithio 
i'r ysbyty (gweler tudalen 68–69).

Presgripsiynau am ddim 
Fel rhywun sy’n derbyn triniaeth am ganser, mae gan Joseph hawl i 
bresgripsiynau am ddim (gweler tudalennau 63–65).

 
Gall y gost o ganser ymddangos yn ddiddiwedd pan mae'n rhaid i chi 
brynu pethau yn ymwneud â'ch salwch o hyd. Os ydych yn wynebu’r 
sefyllfa hon, gall y budd-daliadau ar y tudalennau canlynol wneud 
bywyd yn haws.
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Gallwch hefyd gael presgripsiynau am ddim os oes gennych:

 • anabledd corfforol hir dymor sy'n eich rhwystro rhag gadael eich 
cartref heb gymorth rhywun arall

 • ffistwla parhaol, megis caecostomi, colostomi, laryngotomi neu 
ileostomi, sydd angen teclyn neu orchudd parhaus

 • epilepsi sydd angen therapi gwrth-ddirdynnol parhaus

 • diabetes Mellitus, heblaw am driniaeth trwy ddiet yn unig

 • diabetes insipidus a mathau eraill o hypobitwidedd

 • mycsoedema

 • hypoparathyroidedd

 • myasthenia gravis

 • math o hypoadrenaledd (gan gynnwys clefyd Addison) ble mae 
therapi amnewid penodol yn hanfodol.

Bydd angen i chi ddangos tystiolaeth i'ch fferyllydd eich bod yn gymwys 
i dderbyn presgripsiynau am ddim.

Sut ydw i'n gallu gwneud cais? Os oes gennych chi unrhyw un o'r 
cyflyrau meddygol uchod, gofynnwch i'ch meddyg lenwi ffurflen FP92A 
(Lloegr yn unig).

Tystysgrif Rhagdaliad Presgripsiwn
Os nad ydych chi'n gymwys am bresgripsiynau am ddim, beth am 
ystyried prynu Tystysgrif Rhagdalu Presgripsiynau am dri mis neu 
flwyddyn. Bydd yn arbed arian i chi os ydych chi angen mwy na phedwar 
presgripsiwn mewn tri mis neu mwy na 14 eitem mewn blwyddyn.

Y gost am un eitem ar bresgripsiwn yw £7.65. Am eitemau a brynir 
mewn pecynnau cyfun/dwbl, mae cost presgripsiwn am bob cyffur 
gwahanol yn y pecyn.

 • Mae Tystysgrif Rhagdalu Presgripsiynau am dri mis yn costio £29.10.

 • Mae Tystysgrif Rhagdalu Presgripsiynau am 12 mis yn costio £104.

Sut ydw i'n gallu gwneud cais? Gallwch brynu tystysgrif dros y ffôn 
gan ddefnyddio cerdyn credyd neu ddebyd cydnabyddedig. Ffoniwch 
yr Awdurdod Prisio Presgripsiynau ar 0845 850 0030. Gallwch hefyd 
brynu'r dystysgrif ar-lein gan nhsbsa.nhs.uk Pe byddai’n well gennych 
ledaenu’r gost, gallwch dalu am y dystysgrif trwy ddebyd uniongyrchol 
dros 10 taliad misol.

Bydd angen i chi ddangos eich Tystysgrif Rhagdalu Presgripsiynau i'ch 
fferyllydd pan fyddwch yn casglu'ch presgripsiwn.

Gwallt gosod a chymhorthion ffabrig

Rydych chi'n gymwys am walltiau gosod neu gymorth ffabrig am ddim 
gan y GIG os:

 • ydych o dan 16, neu o dan 19 ac mewn addysg llawn amser

 • ydych yn derbyn pensiwn rhyfel dilys ac angen yr eitemau ar gyfer 
eich anabledd rhyfel

 • ydych yn glaf mewn ysbyty pan gyflenwir y gwallt gosod neu  
gymorth ffabrig

 • yw'ch incwm wythnosol yn ddigon isel (gweler manylion o'r Cynllun 
Incwm Isel ar dudalennau 68–69)

 • ydych yn derbyn: Cymhorthdal Incwm; elfen gwarant Credyd 
Pensiwn; Lwfans Ceisio Gwaith seiliedig ar incwm; Lwfans Cyflogaeth 
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 • yw'ch incwm wythnosol yn ddigon isel (gweler manylion o'r Cynllun 
Incwm Isel ar dudalennau 68–69)

 • ydych yn derbyn: Cymhorthdal Incwm; elfen gwarant Credyd 
Pensiwn; Lwfans Ceisio Gwaith seiliedig ar incwm; Lwfans Cyflogaeth 
a Chymorth cysylltiedig ag incwm; neu os oes gennych hawl i, neu’ch 
bod wedi eich enwi ar, dystysgrif eithriad treth GIG dilys.

Os ydych yn byw yng Nghymru, gallwch gael archwiliad deintyddol  
am ddim gan y GIG os ydych dan 25 mlwydd oed neu dros 60 oed.  
Os ydych yn byw yn yr Alban, mae archwiliadau deintyddol am ddim  
i bawb.

Bydd angen i chi ddangos tystiolaeth i'ch deintydd eich bod yn gymwys, 
er enghraifft, y llythyr yn dangos pa fudd-daliadau rydych yn eu 
derbyn.

Triniaeth llygaid

Rydych yn gymwys am brofion llygaid am ddim ar y GIG os:

 • ydych o dan 16, neu o dan 19 ac mewn addysg llawn amser

 • ydych yn 60 neu'n hŷn

 • ydych wedi'ch cofrestru'n ddall neu'n rhannol ddall

 • ydych wedi cael diagnosis o ddiabetes neu glawcoma

 • ydych yn 40 neu'n hŷn ac yn rhiant, yn frawd, yn chwaer neu'n 
blentyn i rywun â glawcoma

 • mae’ch prawf llygaid yn cael ei wneud gan adran llygaid yr ysbyty

 • ydych yn derbyn pensiwn rhyfel dilys ac angen y driniaeth ar gyfer 
eich anabledd rhyfel

 • yw'ch incwm yn ddigon isel (gweler manylion o'r Cynllun Incwm Isel 
ar dudalennau 68–69) 

a Chymorth cysylltiedig ag incwm; neu os oes gennych hawl i, neu’ch 
bod wedi eich enwi ar, dystysgrif eithriad treth GIG dilys.

Mae gwallt gosod a chymhorthion ffabrig yn rhad ac am ddim i 
bawb yng Nghymru. Mae yna drefniadau arbennig ar gyfer cleifion 
sydd wedi cofrestru gyda meddygon teulu yng Nghymru ond sy’n 
derbyn triniaeth yn Lloegr. Gall rhai ysbytai yn Lloegr a’r Alban dalu 
am gostau gwallt gosod i gleifion allanol sy'n derbyn cemotherapi. 
Siaradwch â’ch tîm gofal iechyd am ragor o wybodaeth.

Os nad ydych yn gymwys i dderbyn gwallt gosod a chymhorthion 
ffabrig am ddim, efallai y byddwch yn gallu hawlio’r TAW ar yr eitemau 
hyn yn ôl. Cysylltwch â HMRC ar 0845 302 0203 neu ewch i  
hmrc.gov.uk/vat

Bydd angen i chi ddweud wrth y sawl sy'n gosod eich gwallt gosod 
neu gymorth ffabrig eich bod yn gallu ei gael am ddim. Bydd angen i 
chi ddangos tystiolaeth eich bod yn gymwys, er enghraifft, y llythyr yn 
dangos pa fudd-daliadau rydych yn eu derbyn.

Triniaeth ddeintyddol

Rydych yn gymwys am driniaeth ddeintyddol a dannedd gosod am 
ddim ar y GIG os, pan fydd y driniaeth yn dechrau:

 • ydych o dan 18, neu o dan 19 ac mewn addysg llawn amser

 • ydych yn feichiog neu wedi cael babi yn y 12 mis diwethaf

 • ydych yn derbyn pensiwn rhyfel dilys ac angen triniaeth ar gyfer eich 
anabledd rhyfel

 • ydych yn glaf mewn ysbyty'r GIG a bod y driniaeth yn cael ei 
chyflawni gan ddeintydd yr ysbyty

 • ydych yn glaf allanol gwasanaeth deintyddol ysbyty'r GIG  
(gall fod tâl am ddannedd dodi a phontydd)
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 • ydych angen lensys cymhleth neu bwerus

 • ydych yn derbyn: Cymhorthdal Incwm; elfen gwarant Credyd 
Pensiwn; Lwfans Ceisio Gwaith seiliedig ar incwm; Lwfans Cyflogaeth 
a Chymorth cysylltiedig ag incwm; neu os oes gennych hawl i, neu’ch 
bod wedi eich enwi ar, dystysgrif eithriad treth GIG dilys.

Mae profion llygaid am ddim i bawb yn yr Alban. 

Rydych hefyd yn gymwys am dalebau tuag at gost sbectol neu lensys 
cyffwrdd os:

 • ydych o dan 16, neu o dan 19 ac mewn addysg llawn amser

 • ydych angen lensys cymhleth neu bwerus

 • yw'ch incwm wythnosol yn ddigon isel (gweler manylion y Cynllun 
Incwm Isel isod)

 • ydych yn derbyn: Cymhorthdal Incwm; elfen gwarant Credyd Pensiwn; 
Lwfans Ceisio Gwaith seiliedig ar incwm; Lwfans Cyflogaeth a 
Chymorth cysylltiedig ag incwm; neu os oes gennych hawl i, neu’ch 
bod wedi eich enwi ar, dystysgrif eithriad treth GIG dilys.

Bydd angen i chi ddangos tystiolaeth i'ch optegydd eich bod yn 
gymwys, er enghraifft, unrhyw lythyrau yn dangos pa fudd-daliadau 
rydych yn eu derbyn. Gweler hefyd Prisiau teithio i’r ysbyty am driniaeth 
ar dudalennau 78–79. 

Cynllun Incwm Isel (MT)

Mae'r cynllun prawf modd hwn yn darparu cymorth i bobl nad ydynt 
wedi eu heithrio o gostau gofal iechyd, ond a allai fod â hawl i gymorth 
llawn neu rannol os ydynt ar incwm isel.

Mae’r cynllun yn cynnwys help gyda:

 • Presgripsiynau'r GIG

 • Triniaeth ddeintyddol y GIG

 • Gwallt gosod a chymhorthion ffabrig y GIG

 • profion llygaid, sbectol a lensys cyffwrdd

 • teithio i dderbyn triniaeth y GIG.

I fod yn gymwys mae terfyn cynilion o £16,000 neu £23,250 ar gyfer y 
sawl sy'n byw'n barhaol mewn cartref gofal (gweler tudalen 98).

Sut gallaf i hawlio? Ffoniwch 0845 850 1166 a gofyn am ffurflen 
HC1, neu droi at nhsbsa.nhs.uk Gallwch hefyd gael ffurflen HC1 
gan eich ysbyty GIG lleol. Efallai y byddwch yn gallu cael un gan eich 
meddyg, deintydd neu optegydd. Os ydych chi eisoes wedi talu am eich 
presgripsiynau, costau teithio i'r ysbyty, triniaeth ddeintyddol a llygaid, 
neu wallt gosod, gallwch hawlio ad-daliad drwy ddefnyddio ffurflen 
HC5 os byddwch yn gwneud cais o fewn tri mis. Rhaid i chi gael y 
dderbynneb briodol (megis ffurflen FP57 am bresgripsiynau) ar yr adeg 
y taloch amdano'n unig. Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar daflen 
HC11 yr Adran Iechyd Help with health costs yn dh.gov.uk/publications

Cymhorthion ac offer

Os oes angen offer neu gymhorthion arbennig arnoch i'ch helpu i 
ymdopi gartref, er enghraifft, sedd toiled wedi'i chodi neu reiliau llaw, 
mae'ch meddyg neu nyrs arbenigol yn gallu'ch cyfeirio at weithiwr 
cymdeithasol i gael y rhain ar eich rhan. Neu gallwch gysylltu â'ch 
adran gwasanaethau cymdeithasol lleol (yr adran gwaith cymdeithasol 
yn yr Alban). 

Gallant drefnu i weithiwr cymdeithasol neu therapydd galwedigaethol 
asesu'ch anghenion, ac efallai byddant yn gallu cyflenwi'r hyn 
sydd angen arnoch heb unrhyw gost. Gallwch hefyd gael cyngor a 
gwybodaeth gyffredinol ar bob math o offer gan Sefydliad Byw i'r 
Anabl (gweler tudalen 115).
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Os oes gennych blant, a'ch bod yn cael trafferth i dalu am bopeth, 
mae'r budd-daliadau canlynol wedi'u bwriadu i helpu.

Credyd Treth Plant (MT)

Taliad ydy hwn sy'n cael ei wneud i rieni a gofalwyr plant neu bobl ifanc 
sydd dal mewn addysg. Does dim rhaid i chi fod yn gweithio i’w hawlio, 
ond mae’n amodol i brawf modd a rhaid i’r sawl sy’n ei hawlio fod yn 
16 oed neu’n hŷn.

I fod yn gymwys, rhaid i chi neu’ch partner fod yn gyfrifol am blentyn 
neu berson ifanc sydd fel arfer yn byw gyda chi. Mae plentyn yn 
unrhyw un dan 16 oed. Mae person ifanc yn rhywun rhwng 16 a 19 
mlwydd oed, sydd mewn addysg llawn amser.

Mae’r Credyd Treth Plant y cewch chi yn dibynnu ar sawl elfen. Mae'r 
rhain yn cynnwys elfen teulu ac elfen plentyn am bob plentyn yn y teulu. 
Mae symiau ychwanegol am blant gydag anableddau.

Sut gallaf i hawlio? Gallwch ffonio llinell credydau treth HMRC ar 
0345 300 3900 neu ffôn testun 0345 300 3909. Gallwch hefyd gael 
cais o’ch Canolfan Ymholiadau HMRC neu Ganolfan Waith lleol. Am 
ragor o wybodaeth, ewch i hmrc.gov.uk/taxcredits

Cinio ysgol am ddim

Gall plant dderbyn prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu ofalwyr 
yn derbyn rhai budd-daliadau, yn cynnwys Cymhorthdal Incwm, Lwfans 
Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar incwm, Lwfans Ceisio Gwaith yn 
seiliedig ar incwm neu Gredyd Treth Plant (mewn rhai achosion). 

Sut ydw i'n gallu gwneud cais? Cysylltwch â'ch awdurdod lleol (cyngor).

Stori Lindsey a Dave

Mae Lindsey yn byw gyda'i phartner, Dave, a'u dau o blant, Henry, 17 
a Chloe, 12. Ar ôl i Chloe gael diagnosis o lewcemia, rhoddodd Dave y 
gorau i weithio i ofalu amdani. Daliodd Lindsey ymlaen i weithio. Wrth 
golli un cyflog, roedd y cwpl yn pryderu am sut byddent yn ymdopi.

Mae Henry yn fyfyriwr llawn amser mewn coleg yn byw gartref ac 
nid yw’n gallu talu unrhyw beth tuag at gostau byw'r teulu. Nid oedd 
Lindsey a Dave yn teimlo y gallent ofyn i'w mab roi'r gorau i'r coleg a 
dod o hyd i swydd.

Oherwydd y cemotherapi, roedd Chloe yn sâl iawn ac roedd angen 
llawer o ofal personol arni.

Daeth yr ateb pan ddysgodd y cwpl am fudd-daliadau roedd ganddynt 
yr hawl iddynt. Ymhlith y rhain, roedd y canlynol yn ymwneud yn 
benodol â'u plant a'u hanghenion gofal:

Lwfans Byw i'r Anabl – gofal cyfradd canol i Chloe 
Gwerth £51.85 yn ychwanegol yr wythnos (gweler tudalen 28).

Credyd Treth Gwaith a Threth Plant
Swm yn ddibynnol ar incwm ar y cyd Lindsey a Dave (gweler 
tudalennau 33 a 73). Mae’r Credyd Treth Plant a gawsant yn cynnwys 
elfen plentyn anabl oherwydd bod Chloe yn derbyn Lwfans Byw i’r 
Anabl.

Lwfans Gofalwr – i Dave
Gwerth £58.45 yn ychwanegol yr wythnos (gweler tudalennau 39–40).

Lwfans Cynhaliaeth Addysg – i Henry
Gwerth hyd at £30 yr wythnos (Yr Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon 
yn unig) (gweler tudalen 74).

   Cymorth gyda chost canser Help gydag anghenion plant
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Gwisg ysgol

Mae’r rhan fwyaf o awdurdodau lleol yn rhoi grantiau gwisgoedd ysgol 
i deuluoedd ar incwm isel.

Sut ydw i'n gallu gwneud cais? Cysylltwch â'ch awdurdod lleol 
(cyngor) i ddarganfod pa help sydd ar gael yn eich ardal a sut i wneud 
cais amdano.

Talebau gofal plant a chymorth cyflogwyr

Os ydych i ffwrdd o’r gwaith ac yn derbyn tâl salwch, gall unrhyw 
dalebau neu ofal plant arall drwy waith barhau naill ai fel rhan 
o’ch contract neu os oes gennych gyflogwr goddefgar. Am ragor o 
wybodaeth, ewch i hmrc.gov.uk/childcare

Lwfans Cynhaliaeth Addysg

Mae'r lwfans hwn yn helpu pobl ifanc rhwng 16–19 mlwydd oed i aros 
mewn addysg. Dim ond yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon 
y mae ar gael. Mae'r swm a delir yn dibynnu ar incwm yr oedolion sy'n 
gyfrifol am y person ifanc. Ni fydd yn effeithio ar unrhyw fudd-daliadau 
y maent yn eu hawlio.

Daeth y lwfans i ben i ymgeiswyr newydd sy'n astudio yn Lloegr yn 
Ionawr 2011.

Sut ydw i'n gallu gwneud cais? Yng Nghymru, ffoniwch  
0845 602 8845 neu ewch i cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk Yn yr Alban, 
cysylltwch â’ch ysgol/coleg neu gyngor lleol neu droi atemascotland.
com Yng Ngogledd Iwerddon, gallwch gael ffurflen hawlio gan eich 
ysgol neu goleg, swyddfa Nawdd Cymdeithasol neu swyddfa Swyddi  
a Budd-daliadau leol. Gallwch hefyd lawrlwytho ffurflen gais o 

nidirect.gov.uk Efallai y bydd eich awdurdod lleol neu goleg hefyd yn 
gallu helpu gyda chostau teithio i’r ysgol neu goleg. Cysylltwch â nhw 
am fwy o fanylion.

Cronfa bwrsariaeth 16–19

Gallai myfyrwyr sy’n 16–19, oed, sy’n ei chael yn anodd delio â chost 
addysg neu hyfforddiant llawn amser, fod yn gymwys am fwrsariaeth o 
hyd at £1,200 y flwyddyn.

Sut ydw i'n gallu gwneud cais? Siaradwch â’ch ysgol, coleg, academi 
neu ddarparwr hyfforddiant am sut i wneud cais am fwrsariaeth.

Cymorth Dewisol i Ddysgwyr

Mae hyn ar gael mewn colegau a cholegau chweched dosbarth i helpu’r 
rhai sy’n 19 oed neu’n hŷn gyda chostau dysgu. Mae’r cronfeydd wedi eu 
blaenoriaethu i’r rhai sy’n wynebu caledi ariannol. Gellir eu defnyddio 
i’ch helpu gyda:

 • caledi ariannol ac argyfyngau

 • costau gofal plant (ar gyfer gofal plant cofrestredig Ofsted)

 • costau llety, i’r rhai sy’n gorfod astudio yn bell oddi cartref

 • offer allweddol ar gyfer y cwrs, deunyddiau a thripiau maes

 • costau teithio.

Sut ydw i'n gallu gwneud cais? Bydd angen i chi wneud cais trwy’r 
coleg neu ddarparwr hyfforddiant.

  Help gydag anghenion plant Cymorth gyda chost canser
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Stori Sarah

Cafodd Sarah ddiagnosis o lymffoma nad yw'n Hodgkins ychydig 
fisoedd yn ôl. Roedd ar fin dechrau derbyn cwrs o gemotherapi mewn 
ysbyty rhanbarthol ond roedd yn pryderu am y costau teithio, gan fod 
mynd i’r ysbyty yn golygu taith bws o ddwy awr bob ffordd.

Cyn derbyn y diagnosis o ganser, nid oedd Sarah wedi gweithio ers 
nifer o flynyddoedd oherwydd iselder difrifol. Ei phrif ffynhonnell incwm 
yw’r Lwfans Cyflogaeth a Chymorth seiliedig ar incwm ac elfen gofal 
cyfradd is y Lwfans Byw i’r Anabl.

Cysylltodd Sarah â chynghorydd hawliau lles a rhoddwyd gwybod iddi 
am ‘fudd-daliadau pasbort’. Mae hyn yn golygu y gall Sarah hawlio'n 
ôl cost ei thocynnau bws gan yr ysbyty y mae'n ei fynychu am ei bod yn 
derbyn Lwfans Cyflogaeth a Chymorth cysylltiedig ag incwm.

 
Roedd cost teithio yn ôl ac ymlaen o'r ysbyty yn faich nad oedd Sarah 
ei angen. Gallai'r cymorth a ddisgrifir ar y tudalennau canlynol wneud 
eich bywyd chi'n haws hefyd.

Costau teithio i'r ysbyty am driniaeth

Os oes rhaid i chi deithio i'r ysbyty am driniaeth, efallai y gallwch 
hawlio ad-daliad ar bris eich tocyn bws neu drên, costau petrol neu, 
mewn amgylchiadau eithriadol, pris tacsi, os yw'r amodau canlynol yn 
berthnasol:

 • rydych yn derbyn pensiwn rhyfel dilys ac yn derbyn triniaeth am eich 
anabledd rhyfel

 • mae'ch incwm wythnosol yn ddigon isel

 • rydych yn derbyn: Cymhorthdal Incwm; elfen gwarant Credyd 
Pensiwn; Lwfans Ceisio Gwaith seiliedig ar incwm; Lwfans Cyflogaeth 
a Chymorth cysylltiedig ag incwm; neu os oes gennych hawl i, neu’ch 
bod wedi eich enwi ar, dystysgrif eithriad treth GIG dilys.

Os ydych angen i rywun deithio gyda chi i'r ysbyty am resymau 
meddygol, gallwch gael ad-daliad ar gyfer eu costau teithio nhw hefyd. 
Os nad ydych yn derbyn yr un o'r budd-daliadau uchod ond eich bod ar 
incwm isel, gweler tudalennau 68–69 am fanylion y Cynllun Incwm Isel. 
Efallai y bydd rhyw fodd arall i chi gael cymorth gyda'ch costau teithio  
i'r ysbyty.

Sut gallaf i hawlio? Fel arfer byddwch yn gallu cael eich ad-daliad yn 
yr ysbyty – gwiriwch y drefn pan fyddwch yn cyrraedd. Bydd angen i chi 
ddod â phrawf o'ch hawl i un o'r budd-daliadau uchod, megis eich llyfr 
taliadau neu lythyr dyfarniad budd-dal. Bydd hefyd angen i chi ddod 
â phrawf o'ch costau teithio, er enghraifft, tocynnau neu dderbynebau. 
Mae gan rai sefydliadau gwirfoddol yrwyr sy'n gallu rhoi lifftiau i bobl 
i'r ysbyty a chyrchfannau eraill. Holwch yn eich ysbyty lleol am fanylion 
sefydliadau gwirfoddol yn eich ardal.

Cynllun Teithio Ucheldiroedd ac Ynysoedd yr Alban
Dan y cynllun hwn, gall pobl o Ucheldiroedd ac Ynysoedd yr Alban 
hawlio ad-daliad o'u costau teithio i ysbyty. Nid oes prawf modd ar yr 
ad-daliad hwn ar gyfer symiau dros £10.

I fod yn gymwys, rhaid eich bod yn byw neu'n gweithio yn ardal hen 
Fwrdd Datblygu'r Ucheldiroedd a'r Ynysoedd. Rhaid i chi deithio o leiaf 
30 milltir o’ch cartref neu dros y dŵr am fwy na phum milltir. Os oes 
angen i rywun deithio gyda chi, telir eu costau nhw hefyd os bydd staff 
meddygol yn gallu cadarnhau bod hyn yn feddygol angenrheidiol i chi.

Sut gallaf i hawlio? Holwch eich meddyg teulu neu’r ysbyty yr ydych 
yn ymweld am ffurflen hawlio.

   TrafnidiaethCymorth gyda chost canser
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Cynllun Ynysoedd Scilly
Mae yna gynllun tebyg i'r Cynllun Teithio Ucheldiroedd ac Ynysoedd yr 
Alban ar Ynysoedd Scilly. Gall pobl sy'n teithio i'r ysbyty am driniaeth 
gael ad-daliad heb brawf modd ar gostau teithio o dros £5.

Sut gallaf i hawlio? Holwch eich meddyg teulu neu’r ysbyty yr ydych 
yn ymweld am ffurflen hawlio.

Costau Bysus, Coetsys a Threnau

Mae yna gyfraddau arbennig ar gyfer teithiau bws, coets a thrên i 
bobl hŷn cymwys a phobl ag anabledd. Er enghraifft, gallwch brynu 
Cerdyn Rheilffordd Unigolyn Anabl, sy'n rhoi hawl i chi i ostyngiad o 
hyd at un traean ar gost y rhan fwyaf o deithiau trên. Gwiriwch yn eich 
gorsaf fysus, coetsys neu drenau lleol am fanylion cymhwyster, neu 
ewch i direct.gov.uk/en/travelandtransport

Cludiant lleol

Efallai y bydd gwasanaethau cludiant cymunedol ar gael yn eich ardal i 
bobl sy'n cael trafferth defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus. Er enghraifft, 
gwasanaethau yn darparu teithiau i ganolfannau siopa lleol.

Mae gwasanaethau lleol eraill yn cynnwys dial-a-ride (cludiant sy'n 
hygyrch i gadeiriau olwyn, y gellir eu harchebu i fynd â chi o ddrws i 
ddrws) a chynlluniau tacsi am bris gostyngol.

Mae cynlluniau Shopmobility yn darparu cadeiriau olwyn a sgwteri  
i bobl anabl i’w helpu i fynd o amgylch trefi a chanolfannau siopa.  
Rhaid i awdurdodau lleol hefyd gynnig teithiau bws allfrig am ddim i'r 
anabl ar wasanaethau bws lleol. Ewch i shopmobilityuk.org neu ffonio  
0844 414 1850.

Cysylltwch â'ch awdurdod lleol (cyngor) am fanylion gwasanaethau 
cludiant sydd ar gael i bobl anabl yn eich ardal.

Eithriad treth ffordd (disg dreth am ddim)

Efallai y bydd gennych hawl i ddisg dreth am ddim os ydych yn anabl. 
Mae hyn ar gael i bobl sy’n derbyn y gyfradd uwch o elfen symudedd 
y Lwfans Byw i’r Anabl (gweler tudalennau 28–31) neu’r Atodiad 
Symudedd Pensiwn Rhyfel. Am ragor o wybodaeth, ewch i  
direct.gov.uk/taxdisc neu ffonio 0300 123 4321. Gallwch hefyd gael 
ffurflenni adnewyddu gan eich swyddfa bost leol.

Twnelau, pontydd a thollffyrdd

Mae deiliaid Bathodyn Glas (gweler tudalen 83) a phobl anabl eraill yn 
talu cyfradd is neu ddim ffi ar rai croesiadau afon, pontydd a thwnelau. 
Yn y rhan fwyaf o achosion, rhaid i chi wneud cais o flaen llaw i gael 
consesiwn. Gall consesiynau toll newid, felly gwiriwch cyn i chi deithio. 
Cysylltwch â'ch awdurdod lleol (cyngor) am gyngor.

Tâl atal tagfeydd Llundain

Fe godir tâl am deithiau o fewn parth y tâl atal tagfeydd yng nghanol 
Llundain ar adegau penodol. Os oes gennych Fathodyn Glas (gweler 
tudalen 83), gallwch gofrestru am ostyngiad o 100% fel nad oes rhaid i 
chi dalu'r tâl.

Os ydych wedi’ch asesu’n glinigol fel rhy wael i deithio ar drafnidiaeth 
gyhoeddus i apwyntiad, efallai y byddwch yn gallu hawlio y tâl atal 
tagfeydd yn ôl gan yr ysbyty lle rydych yn derbyn triniaeth.

Mae'n bwysig cadw'ch derbynneb i ddangos eich bod wedi talu'r tâl atal 
tagfeydd er mwyn gallu hawlio'ch ad-daliad. Am ragor o wybodaeth, 
ffoniwch 0845 900 1234 neu fynd i tfl.gov.uk/congestioncharging

   TrafnidiaethCymorth gyda chost canser
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Parcio mewn ysbyty

Mae polisïau meysydd parcio mewn ysbytai yn Lloegr yn amrywio. Mae 
gan nifer o ysbytai gonsesiynau ar gyfer pobl â chanser, ond nid ydynt 
yn cael sylw amlwg bob tro. Dylech ofyn i'ch ysbyty beth yw eu polisi, 
gan ei bod yn bosibl bod gennych hawl i barcio am ddim neu am bris 
gostyngol.

Gallwch barcio am ddim yn yr Alban ac eithrio mewn tri maes parcio 
ysbyty sy’n cael eu rhedeg yn breifat yn Dundee, Caeredin a Glasgow. 
Mae parcio mewn ysbytai yng Nghymru wedi bod am ddim ers Ebrill 
2008, ac eithrio ambell un lle mae gan ymddiriedolaethau gontractau 
allanol ar waith.

Costau teithio ymwelwyr

A ydych chi'n ymweld â phartner neu berthynas agos yn yr ysbyty? 
Os ydych yn derbyn Cymhorthdal Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith yn 
seiliedig ar incwm, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar incwm 
neu Gredyd Pensiwn, fe allech dderbyn cymorth gyda chostau teithio 
gan y Gronfa Gymdeithasol (gweler tudalennau 90–91).

Sut allaf i hawlio? Cysylltwch â'ch Canolfan Byd Gwaith leol i gael ffurflen 
SF300 i hawlio Grant Gofal Cymunedol gan y Gronfa Gymdeithasol.

Cynllun Motability

Dan y cynllun hwn, gall pobl sy'n derbyn y gyfradd uchaf o elfen 
symudedd y Lwfans Byw i'r Anabl (gweler tudalennau 28–31) neu’r 
Atodiad Symudedd Pensiwn Rhyfel gael cymorth i brynu neu logi car, 
sgwter neu gadair olwyn â phŵer.

Sut ydw i'n gallu gwneud cais? Cysylltwch â'r Cynllun Motability  
i wneud cais (gweler tudalen 115).

Mae'r canlynol yn ffynonellau anariannol o gymorth a allai roi 
tawelwch meddwl i chi wrth i chi deithio:

Cynllun Bathodyn Glas

Mae'r cynllun hwn yn darparu consesiynau i bobl gyda phroblemau 
symudedd difrifol sy'n cael anhawster defnyddio trafnidiaeth 
gyhoeddus. Mae'r bathodyn yn galluogi deiliaid i barcio yn agos at 
le maent angen mynd. I wneud cais am fathodyn, cysylltwch â’ch 
awdurdod lleol (cyngor). Efallai y bydd eich gweithiwr gofal iechyd neu 
gynghorydd hawliau lles yn gallu'ch helpu i lenwi'r ffurflen gais. Os 
ydych yn byw yn yr Alban, cysylltwch â'r adran gwaith cymdeithasol. Am 
ragor o wybodaeth, ewch i direct.gov.uk/disabledpeople

Mae yna gynlluniau bathodyn arbennig i bobl â chyfyngiadau 
symudedd sy'n byw, yn astudio neu'n gweithio mewn ardaloedd lle 
nad yw'r cynllun Bathodyn Glas yn weithredol. Yn Llundain, mae yna 
fathodyn gwyrdd ar gyfer Camden, coch ar gyfer Y Ddinas, porffor ar 
gyfer Kensington a Chelsea, a gwyn ar gyfer Westminster.

Mae yna rywfaint o leiniau parcio wedi eu cadw ar gyfer deiliaid y 
bathodynnau hyn yn unig – gwiriwch yr arwyddion cyn parcio fel nad 
ydych yn defnyddio'r rhain yn ddamweiniol os mai dim ond Bathodyn 
Glas sydd gennych chi. Os ydych yn meddwl bod gennych hawl i fathodyn 
arbennig ar gyfer un o'r ardaloedd hyn, cysylltwch â'r cyngor perthnasol.

 
Gwregys diogelwch
Os na allwch wisgo gwregys diogelwch am resymau meddygol, gallwch 
gael tystysgrif eithriad meddygol gan eich meddyg. Mae yna hefyd 
gymhorthion ac addasiadau ar gael sy'n ei gwneud yn haws i bobl 
gydag anableddau i wisgo gwregys diogelwch. Am ragor o wybodaeth, 
siaradwch â’ch meddyg.

   TrafnidiaethCymorth gyda chost canser
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Cynllun Allwedd Cenedlaethol ar gyfer toiledau

Mae'r cynllun hwn yn cynnig mynediad i tua 9,000 o doiledau 
cyhoeddus ledled y Deyrnas Unedig i bobl anabl. Gallwch brynu 
allwedd am £20 gan y Gymdeithas Frenhinol dros Anabledd ac 
Adferiad (RADAR) – sydd bellach yn rhan o Hawliau Anabledd y 
Deyrnas Unedig. Ewch i radar.org.uk neu ffonio 020 7250 3222.

Cynllun Taxicard Llundain

Mae’r cynllun hwn yn darparu cludiant o ddrws i ddrws â chymhorthdal 
ar gyfer pobl sydd ag anhawster wrth ddefnyddio trafnidiaeth 
gyhoeddus oherwydd nam symudedd difrifol. Mae deiliaid Taxicard 
yn gwneud teithiau mewn tacsis trwyddedig yn Llundain, ac mae'r 
cymhorthdal yn cael ei gynnwys yn uniongyrchol ar bob taith. Mae'r 
cynllun wedi ei ariannu gan fwrdeistrefi sy'n cymryd rhan yn Llundain. 
Am ragor o wybodaeth a ffurflen gais, ewch i taxicard.org.uk neu 
ffonio 0845 415 4156.

Mae cynlluniau prisiau tacsi gostyngol ar gael mewn lleoliadau eraill. 
Cysylltwch â'ch awdurdod lleol (cyngor) am ragor o wybodaeth.

  Cymorth gyda chost canser
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Stori Rachel

Mae Rachel yn fam ifanc gyda thri o blant. Y llynedd fe ganfuwyd 
bod ganddi ganser y fron yn dilyn genedigaeth ei thrydydd plentyn. 
Nid oedd yn gallu dychwelyd i'r gwaith wedi ei chyfnod mamolaeth 
oherwydd ei bod yn derbyn triniaeth cemotherapi parhaus.

Roedd yn rhaid i ŵr Rachel gynyddu ei oriau gwaith er mwyn talu am y 
costau ychwanegol oedd yn deillio o ganser ei wraig a'r driniaeth.

Yn ffodus, roedd gan Rachel a'i gŵr deulu yn byw'n agos oedd yn 
gallu helpu edrych ar ôl y plant, gan ganiatáu i Rachel orffwys wedi ei 
sesiynau cemotherapi.

Er bod y rhagolygon hirdymor yn dilyn triniaeth yn dda, roedd diffyg 
amser i fwynhau bod gyda’i theulu ifanc yn dechrau dweud arni.

Awgrymodd nyrs Macmillan Rachel y gallai Grant Macmillan fod o 
gymorth. Llenwodd ei nyrs y ffurflen gais. O fewn tridiau i dderbyn y 
cais, dyfarnodd Macmillan grant i Rachel tuag at gost gwyliau byr yn y 
Deyrnas Unedig, a ystyriwyd ei fod yn bwysig iawn i’w hadferiad.

 
Grantiau Macmillan

Mae’r rhain yn grantiau bach, untro yn bennaf i helpu pobl i dalu am 
gostau yn deillio o, neu’n gysylltiedig â'u canser.

Mae anghenion ymarferol pawb yn wahanol, felly mae grantiau ar 
gael ar gyfer amrywiaeth o wahanol gostau’n gysylltiedig â chanser. 
P’un a oes angen dillad ychwanegol arnoch, help i dalu biliau gwresogi 
neu hyd yn oed egwyl i ymlacio, efallai y bydd gennych hawl i Grant 
Macmillan. 

Mae’r swm a ddyfernir yn amrywio yn ôl amgylchiadau ac anghenion, 
ond ar gyfartaledd rhoddir grant o £250. Ni fydd grant gan Macmillan 
yn effeithio ar eich gallu i hawlio budd-daliadau. Mae’n hwb 
ychwanegol, yn hytrach na thâl yn lle mathau eraill o gymorth.

Ar gyfer pwy mae'r grantiau?
Gallwch wneud cais am Grant Macmillan os ydych yn dioddef o ganser, 
neu os ydych yn dal wedi'ch effeithio’n ddifrifol gan eich canser neu 
driniaeth, ac:

 • nad yw cyfanswm eich cynilion yn fwy na £6,000 os ydych yn sengl, 
neu £8,000 fel cwpl neu deulu

 • mae gennych incwm net isel ar ôl talu rhent, morgais a threth 
gyngor.* 

Rydym yn caniatáu incwm net wythnosol o:

 • £170 ar gyfer rhywun sengl

 • £289 i gwpwl neu gartref gyda dau o blant

 • £85 ar gyfer pob plentyn

 • £119 ar gyfer pob oedolyn ychwanegol.

*Sylwer nad yw'r Lwfans Byw i'r Anabl na'r Lwfans Gweini yn cyfrif fel 
incwm net yn ein cyfrifiadau.

Er mai meini prawf cyffredinol yw’r rhain, rydym yn ystyried 
amgylchiadau unigol, felly mae croeso i chi gysylltu â ni.

Sut ydw i'n cael un? 
Rydym yn anelu at wneud y broses o ymgeisio mor syml a chyflym  
â phosibl. 
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90 91

10 10

90 9190

Cam un Mae angen i chi wneud cais trwy weithiwr iechyd neu ofal 
cymdeithasol, megis gweithiwr cymdeithasol, nyrs ardal neu nyrs 
Macmillan os oes gennych chi un.

Cam dau Byddant yn llenwi'ch ffurflen gais gyda chi a'i hanfon at y 
tîm grantiau yn Macmillan, ynghyd ag adroddiad meddygol byr gan 
eich nyrs arbenigol, meddyg neu ymgynghorydd.

Cam tri Bydd tîm Grantiau Macmillan yn prosesu'ch cais ar y 
diwrnod y byddant yn ei dderbyn.

Cam pedwar Os caiff eich cais ei gymeradwyo, bydd taliadau fel 
arfer yn cael eu hanfon o fewn tri diwrnod gwaith. Ni fydd grant 
gan Macmillan yn effeithio ar y budd-daliadau y mae gennych hawl 
i'w derbyn. Delir ag unrhyw wybodaeth bersonol neu feddygol sydd 
wedi ei chynnwys yn eich cais yn gwbl gyfrinachol.  

Bob wythnos, mae dros 600 o bobl yn derbyn grant gan Macmillan. Os 
oes gennych unrhyw gwestiynau am Grantiau Macmillan, neu os ydych 
yn cael anhawster cael rhywun i lenwi ffurflen gais gyda chi, cysylltwch 
â ni ar 0808 808 00 00.

Y Gronfa Gymdeithasol

Mae'r Gronfa Gymdeithasol yn gronfa gan y llywodraeth sy'n gwneud 
taliadau i bobl mewn angen. Mae’n cynnwys grantiau nad ydynt yn ad-
daladwy a rhai grantiau ad-daladwy. Mae'r rhain yn cynnwys Grantiau 
Mamolaeth a Thaliadau Angladdau. Gall Taliadau Angladdau dalu 
am gostau penodol angladd, yn cynnwys costau cludiant, claddu neu 
amlosgi.

Gallwch hefyd wneud cais am Grant Gofal Cymunedol neu Fenthyciad 
Cyllidebu i dalu am ystod o anghenion eraill, yn cynnwys dillad, 
eitemau i'r cartref a chostau teithio.

Mae'r Gronfa Gymdeithasol hefyd yn cynnwys Taliadau Tywydd 
Oer. Fe'i telir yn awtomatig ar ben eich budd-daliadau pan fydd y 
tymheredd yn gostwng islaw 0°C am saith niwrnod ar y tro.

Rhaid eich bod yn derbyn budd-daliadau penodol pan fyddwch yn 
gwneud cais am grant dan y Gronfa Gymdeithasol. Mae'r rhain yn 
cynnwys Cymhorthdal Incwm, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth seiliedig 
ar incwm, Credyd Pensiwn, Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm 
ac, mewn ambell achos, credydau treth.

Fodd bynnag, nid oes angen i chi fod yn hawlio budd-daliadau i fod yn 
gymwys am Daliad Tanwydd Gaeaf neu Fenthyciad Argyfwng. 

Mae Taliadau Tanwydd Gaeaf yn wahanol i Daliadau Tywydd Oer. 
Maent yn daliadau blynyddol, untro i bobl 60 oed neu hŷn sydd o oed 
Credyd Pensiwn (gweler tudalennau 48–49), i helpu gyda chostau 
gwresogi. Nid ydynt yn gysylltiedig â'r tymheredd.

Gall Benthyciad Argyfwng helpu gyda chostau yn deillio o argyfwng 
neu drychineb, megis colli arian, digartrefedd, tân neu lifogydd.

Sut galla i wneud cais? I wneud cais am fenthyciad neu grant, 
cysylltwch â'ch Canolfan Waith leol, neu fynd i direct.gov.uk/money

Grantiau eraill

Mae yna grantiau eraill ar gael gan ystod o ffynonellau, yn cynnwys 
cronfeydd galwedigaethol, cwmnïau gwasanaethau (nwy, trydan, a 
chwmnïau dŵr) ac elusennau. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â 
chynghorydd hawliau lles lleol neu'n harbenigwyr cymorth canser ar 
0808 808 00 00.
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Mae CLIC Sargent yn darparu grantiau i helpu gydag anghenion 
ariannol ar unwaith. Gall unrhyw deulu gyda phlentyn neu berson 
ifanc dan 24 oed neu sy’n derbyn triniaeth am ganser neu ofal lliniarol 
wneud cais. Rhaid gwneud ceisiadau trwy weithiwr cymdeithasol CLIC 
Sargent neu weithiwr gofal iechyd proffesiynol. Am ragor o wybodaeth, 
ffoniwch 0300 330 0803.

Mae Turn2us yn helpu pobl i ddod o hyd i elusennau penodol allai 
gynnig cymorth ariannol. Ewch i turn2us.org.uk neu ffonio  
0808 802 2000.

Mae The Guide to Grants for Individuals in Need 2011/2012 yn rhoi 
manylion yr holl ymddiriedolaethau a mudiadau sy'n darparu cymorth 
ariannol i bobl yn y Deyrnas Unedig. Mae ar gael o siopau llyfrau neu 
lyfrgelloedd lleol.
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Delio â dyled

Os yw costau byw gyda chanser wedi achosi i chi fynd i ddyled, 
gallwch gymryd ychydig gamau syml i adennill rheolaeth o'ch  
sefyllfa ariannol.

Yn gyntaf, gwiriwch eich bod yn derbyn yr holl fudd-daliadau y mae 
gennych hawl i'w cael. Mae llawer o bobl gyda chanser yn colli allan ar 
fudd-daliadau y mae ganddynt hawl iddynt – a ydych chi'n un ohonynt? 
Efallai y cewch eich synnu faint y gallwch gynyddu'ch incwm.

Yna, ceisiwch flaenoriaethu'ch dyledion. Mae'n allweddol eich bod yn 
delio â'r rhai pwysicaf yn gyntaf, Er enghraifft, morgais, ôl-ddyledion 
rhent, y dreth gyngor, a gwasanaethau megis nwy, trydan a dŵr. 
Cysylltwch â'r sefydliadau dan sylw i drafod talu swm is, neu i drefnu 
ad-daliadau misol mwy fforddiadwy. Mae'n well gan y rhan fwyaf o 
gwmnïau'r math hwn o daliad yn hytrach na mynd â'r mater i'r llys.

Gallwch ddefnyddio'r un ymagwedd i ddelio ag ôl-ddyledion mewn 
taliadau ar gyfer dodrefn a nwyddau eraill a brynoch drwy  
ddefnyddio credyd.

Gall fod yn ddefnyddiol i roi gwybod i’r rhai yr ydych mewn dyled 
iddynt (eich credydwyr) pam eich bod yn cael trafferthion ariannol.

Ble i gael cymorth
Cysylltwch â'r Llinell Ddyled Genedlaethol am gyngor am ddim, 
cyfrinachol ac annibynnol ar sut i ddelio â phroblemau dyled  
(gweler tudalen 111).

Gallech hefyd roi cynnig ar y Swyddfa Cyngor ar Bopeth, canolfan 
Cyngor Cyfreithiol Cymunedol, neu Ganolfan y Gyfraith – gweler 
tudalennau 110–111. Os ydych yn byw yn yr Alban, cysylltwch â Money 
Advice Scotland ar 0141 572 0237 neu moneyadvicescotland.org.uk

Mae'r Gwasanaeth Cwnsela ar Gredyd Defnyddwyr yn elusen sy'n 
darparu cwnsela am ddim a chyfrinachol, a chymorth gyda rheoli 
arian. Ffoniwch am ddim ar 0800 138 1111 neu droi at cccs.co.uk

Mae gennym lyfryn o'r enw Managing your debt: a self-help 
guide. Mae'n cynnwys proses cam wrth gam i ddelio â'ch 
dyledion. Gallwn anfon copi atoch am ddim.

 
Cleifion preswyl mewn ysbyty

Dylech roi gwybod i'r holl asiantaethau sy’n talu budd-daliadau i chi 
(y Ganolfan Byd Gwaith, y Gwasanaeth Anabledd a Gofalwyr neu'r 
Gwasanaeth Pensiwn) pan fyddwch yn mynd i'r ysbyty, oherwydd 
mae rhai budd-daliadau wedi eu heffeithio gan y newid hwn yn eich 
amgylchiadau. Mae hefyd yn bwysig eich bod yn rhoi gwybod i bob 
asiantaeth berthnasol pan fyddwch yn gadael yr ysbyty, er mwyn gallu 
dechrau eto gyda thaliadau llawn.

Ni fydd rhai budd-daliadau wedi eu heffeithio gan arhosiad mewn 
ysbyty, a dim ond os yw'ch cyfnod yn yr ysbyty yn fwy na blwyddyn 
fydd eraill wedi eu heffeithio. Fodd bynnag, bydd Lwfans Byw i'r Anabl, 
Lwfans Gweini a Lwfans Gofalwr yn lleihau os ydych chi, neu'r sawl 
yr ydych yn gofalu amdano, wedi bod yn glaf preswyl mewn ysbyty 
am bedair wythnos (84 niwrnod os yw'r claf dan 16). Os yw cyfnodau 
yn yr ysbyty yn llai na 28 niwrnod ar wahân, mae'n bwysig deall bod 
gwahanol gyfnodau yn cael eu cysylltu a'u trin fel un cyfnod parhaus. 
Os ydych yn angheuol wael ac yn aros mewn hosbis nad yw wedi ei 
ariannu'n llwyr gan y GIG, ni effeithir ar eich Lwfans Byw i'r Anabl na 
Lwfans Gweini.

Mae sut effeithir ar eich budd-daliadau gan eich cyfnod yn yr ysbyty yn 
ddibynnol ar eich amgylchiadau unigol a’r budd-daliadau yr ydych yn 
eu hawlio. Siaradwch â chynghorydd hawliau lles am gyngor.

    Cymorth gyda chost canser Budd-daliadau eraill a mwy o wybodaeth
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Gofal nyrsio

Dylai pobl sy'n gyfrifol am eu taliadau gofal nyrsio yn y cartref wirio 
p'un a oes ganddynt hawl i gymorth ariannol. Siaradwch â’ch  
gweithiwr gofal iechyd neu ffonio Llinell Gymorth Macmillan ar  
0808 808 00 00.

Yswiriant

Gallai pobl gyda chanser wynebu problemau i gael cynnyrch yswiriant 
fforddiadwy.

Mae gennym lyfryn o'r enw Insurance, sydd â mwy o wybodaeth am 
sicrhau yswiriant pan fyddwch wedi'ch effeithio gan ganser.

Mae gennym hefyd lyfryn o'r enw Getting travel insurance when you 
have been affected by cancer, sydd â gwybodaeth a chyngor manwl  
ar gael yswiriant teithio. Gallwch ei weld ar-lein yn  
macmillan.org.uk/gettingtravelinsurance

Am ragor o wybodaeth, ffoniwch Linell Gymorth Macmillan am ddim 
ar 0808 808 00 00.

Budd-daliadau Profedigaeth (NMT/C)

Gellir talu budd-daliadau profedigaeth i rywun sydd wedi colli eu gŵr, 
gwraig neu bartner sifil. Mae'r budd-daliadau hyn yn ddibynnol ar 
gyfraniadau yswiriant gwladol y sawl sydd wedi marw. 

Mae'r budd-daliadau canlynol ar gael:

 • Taliad profedigaeth di-dreth o £2,000 ar adeg marwolaeth eich 
gŵr, gwraig neu bartner sifil. Gallwch ei hawlio os oeddech dan oed 

Pensiwn y Wladwriaeth pan fuont farw, neu os nad oedd ganddynt 
hawl i Bensiwn y Wladwriaeth.

 • Lwfans Rhiant Gweddw o £105.95 i weddwon neu ŵyr gweddw dan 
oed Pensiwn y Wladwriaeth sy’n magu plentyn y maent yn derbyn 
Budd-dal Plant ar ei gyfer.

 • Lwfans Profedigaeth a delir am hyd at 52 wythnos ar gyfer 
gweddwon a phartneriaid sifil dros 45 oed, ond sydd dan oed 
pensiwn. Mae'r taliadau yn amrywio o £31.79 i £105.95 yr wythnos, 
yn ddibynnol ar eich oed a'r dyddiad pan fu farw eich cymar neu 
bartner sifil.

Mae manylion sut i hawlio budd-daliadau profedigaeth ar y ffurflen 
BD8, a roddir i chi gan y cofrestrydd. Os cynhelir cwest, gall y crwner 
hefyd roi’r wybodaeth hon i chi.

Yn yr Alban, mae priodas afreolaidd a elwir yn 'gydfyw gydag arferiad 
a pharch' yn cyfrif at ddibenion budd-dal profedigaeth. Mae'r math 
hwn o briodas yn fwy na dim ond cyd-fyw – rhaid bod eraill yn credu'n 
gyffredinol eich bod yn briod. Siaradwch â chynghorydd hawliau lles 
am ragor o wybodaeth.

Bonws Nadolig

Os ydych yn derbyn budd-daliadau penodol, megis Lwfans Gofalwr, 
Lwfans Gweini neu Lwfans Byw i’r Anabl, efallai y byddwch yn gallu 
derbyn taliad untro, di-dreth o £10 cyn y Nadolig.

Mae fel arfer yn cael ei dalu’n awtomatig yn ystod yr wythnos benodol i’r 
rhai sy’n derbyn budd-dal cymwys.

     Budd-daliadau eraill a mwy o wybodaethCymorth gyda chost canser
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Crynodeb 

Gobeithio bod y llyfryn hwn wedi rhoi gwell syniad i chi o'r 
ystod o fudd-daliadau allai fod ar gael i chi. Yn bennaf oll, 
gobeithio y byddwch yn cofio:

 • bod cymorth a chyngor ar gael os ydych yn gofidio am eich sefyllfa 
ariannol neu os yr hoffech ddod o hyd i fwy o fudd-daliadau (gweler 
tudalennau 109–120)

 • gall newid yn eich amgylchiadau olygu newid yn y budd-daliadau y 
mae gennych hawl iddynt, felly mae'n syniad da i siarad â chynghorydd 
hawliau lles i gael gwybod yn iawn (gweler tudalennau 9–10).

Nwyddau a gwasanaethau sy'n rhydd o TAW ar 
gyfer pobl anabl neu ag afiechyd cronig

Os oes gennych salwch hirdymor neu os ydych wedi'ch cofrestru'n 
anabl, nid oes rhaid i chi dalu TAW ar nwyddau a gwasanaethau 
penodol. Er enghraifft, efallai na fydd rhaid i chi dalu TAW ar 
eitemau megis ceir ac offer eraill i helpu eich symudedd. Am ragor o 
wybodaeth, ewch i hmrc.gov.uk/vat neu ffonio 0845 010 9000.

Apelio yn erbyn cais aflwyddiannus am fudd-dal

Os ydych wedi'ch gwrthod am fudd-dal, credyd treth neu daliad 
Cronfa Gymdeithasol, efallai y byddwch yn gallu apelio yn erbyn y 
penderfyniad neu ofyn am adolygiad. Rhaid i chi wneud hyn o fewn 
cyfnod penodol o amser. Gan y gall hyn fod yn broses gymhleth, mae’n 
syniad da i ofyn i gynghorydd  hawliau lles am gymorth cyn gynted â 
phosibl. Gallwch siarad â chynghorydd hawliau lles trwy’n ffonio ar 
0808 808 00 00. 

Gwladolion o'r tu allan i'r Deyrnas Unedig

Efallai na fydd pobl sydd wedi dod o wledydd eraill i fyw neu weithio yn 
y Deyrnas Unedig, neu fel ceiswyr lloches neu ffoaduriaid, yn gymwys i 
hawlio rhai budd-daliadau gan y wladwriaeth. 

Mae'r rheolau yn gymhleth. Mae cyngor cyfreithiol a budd-daliadau 
annibynnol ar gael gan Ganolfannau'r Gyfraith (gweler tudalen 111), 
Cyngor ar Bopeth (gweler tudalen 110) neu asiantaethau cynghori eraill 
sy'n arbenigo mewn materion mewnfudo.

Crynodeb  Cymorth gyda chost canser
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Cysylltwch

Cymorth Canser Macmillan 
89 Albert Embankment, 
Llundain SE1 7UQ 
Cwestiynau am ganser? 
Ffoniwch am ddim ar  
0808 808 00 00  
(Llun–Gwe, 9am–8pm) 
www.macmillan.org.uk 
Trwm eich clyw?  
Defnyddiwch ffôn testun  
0808 808 0121 neu Text Relay.  
Ddim yn siarad Saesneg? Mae 
cyfieithwyr ar gael.

Gwybodaeth glir a 
dibynadwy ynglŷn â 
chanser

Gallwn eich helpu dros y ffôn, 
e-bost, trwy ein gwefan a’n 
cyhoeddiadau, neu yn bersonol. 
Ac mae ein gwybodaeth am ddim 
i bawb sydd wedi eu heffeithio gan 
ganser.

Llinell Gymorth Macmillan 
Mae ein gwasanaeth ffôn am ddim, 
cyfrinachol ar agor Llun-Gwener, 
9am–8pm. Mae ein harbenigwyr 
cymorth canser yn darparu 
gwybodaeth a chefnogaeth 
glinigol, ariannol, emosiynol ac 
ymarferol i unrhyw un sydd wedi 
ei effeithio gan ganser. Ffoniwch 
ni ar 0808 808 00 00 neu anfon 
e-bost trwy’n gwefan,  
macmillan.org.uk/talktous

Canolfannau gwybodaeth
Mae ein canolfannau gwybodaeth 
a chymorth wedi eu lleoli 
mewn ysbytai, llyfrgelloedd 
a chanolfannau symudol, ac 
yn cynnig cyfle i chi siarad 
â rhywun wyneb yn wyneb. 
Chwiliwch am yr un agosaf 
atoch chi yn macmillan.org.uk/
informationcentres

Cyhoeddiadau 
Rydym yn darparu gwybodaeth 
arbenigol, gyfredol am wahanol 
fathau o ganser, profion a 
thriniaethau, a gwybodaeth ynglŷn 
â byw gyda chanser. Gallwn anfon 
gwybodaeth am ddim atoch ar 
sawl ffurf, yn cynnwys llyfrynnau, 
taflenni, dalenni ffeithiau a CDs 
sain. Gallwn hefyd ddarparu ein 
gwybodaeth mewn Braille a  
phrint bras. 

Mae ein gwybodaeth i gyd, 
ynghyd â nifer o fideos, ar gael 
ar-lein yn macmillan.org.uk/
cancerinformation

Adolygu ein gwybodaeth
Helpwch ni i wneud ein 
hadnoddau hyd yn oed yn well 
i bobl sydd wedi eu heffeithio 
gan ganser. Mae bod yn un o’n 
hadolygwyr yn rhoi cyfle i chi 
roi sylwadau ar amrywiaeth o 
wybodaeth yn cynnwys llyfrynnau, 
dalenni ffeithiau, taflenni, fideos, 
darluniau a thestun gwefan. 

Angen cymorth tu allan  
i oriau gwaith?  
Gallwch ddod o hyd i lawer 
o wybodaeth ar ein gwefan, 
macmillan.org.uk I gael sylw 
meddygol tu allan i oriau gwaith, 
cysylltwch â’ch meddyg teulu am 
eu gwasanaeth tu allan i oriau 
gwaith.

Siarad â rhywun

Pan fo gennych chi ganser, neu 
rywun rydych yn ei adnabod, 
gall fod yn anodd siarad am sut 
ydych yn teimlo. Gallwch ffonio 
ein harbenigwyr cymorth canser i 
siarad am sut rydych yn teimlo a 
beth sy’n eich poeni. 

Gallwn hefyd eich helpu i ganfod 
cymorth yn eich ardal leol, fel 
eich bod yn gallu siarad wyneb 
yn wyneb â phobl sy’n deall eich 
sefyllfa.

Canser yw’r frwydr anoddaf y bydd y rhan 
fwyaf ohonom yn wynebu. Ond does dim rhaid 
i chi wynebu hyn ar eich pen eich hun. Mae tîm 
Macmillan gyda chi bob cam o’r ffordd. 
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Help proffesiynol

Mae ein nyrsys Macmillan, 
doctoriaid a gweithwyr gofal iechyd 
a gofal cymdeithasol proffesiynol 
eraill yn cynnig triniaeth a gofal 
arbenigol. Maent yn helpu 
unigolion a theuluoedd i ddelio â 
chanser o’r diagnosis ymlaen, nes 
byddant yn penderfynu nad oes 
angen yr help hwn arnynt mwyach.

Gallwch ofyn i’ch meddyg teulu, 
ymgynghorydd ysbyty, nyrs ardal 
neu brif nyrs ward ysbyty os oes 
yna unrhyw weithwyr Macmillan 
proffesiynol yn eich ardal, neu 
ffoniwch ni.

Cymorth i'n gilydd

Does neb yn gwybod mwy am yr 
effaith mae canser yn ei gael ar 
fywyd rhywun na rhywun sydd 
wedi ei brofi eu hunain. Dyna pam 
ein bod yn helpu i ddod â phobl â 
chanser a gofalwyr at ei gilydd yn 
eu cymunedau ac ar-lein.

Grwpiau cymorth
Gallwch ddod o hyd i grwpiau 
cymorth yn eich ardal trwy’n ffonio 
neu ymweld â macmillan.org.uk/
selfhelpandsupport

Cymuned ar-lein
Gallwch hefyd rannu eich 
profiadau, holi cwestiynau, cael a 
rhoi cymorth i eraill trwy fynd i’n 
cymuned ar-lein  
macmillan.org.uk/community

Cymorth gwaith ac 
ariannol

Gall cael canser ddod â chostau 
ychwanegol fel parcio yn yr ysbyty, 
costau teithio, biliau cynhesu 
uwch. Efallai bydd rhaid i rai pobl 
roi’r gorau i weithio.

Peidiwch ag anghofio, gallwch 
ffonio Llinell Gymorth Macmillan 
os bydd gennych unrhyw 
gwestiynau ynglŷn â’r wybodaeth 
yn y llyfryn hwn. Bydd un o’n 
harbenigwyr cymorth canser yn 
gallu rhoi rhagor o wybodaeth 
i chi am y budd-daliadau a 
chymorth ariannol arall y bydd 
gennych hawl i’w dderbyn.

Gallwn hefyd roi gwybodaeth i 
chi am eich hawliau yn y gwaith 
fel gweithiwr, a’ch helpu i ganfod 
cymorth pellach.

Grantiau Macmillan  
Problemau ariannol yw’r peth 
olaf sydd eu hangen arnoch pan 
fyddwch yn dioddef o ganser. 
Mae Grant Macmillan yn daliad 
untro i bobl gyda chanser, i dalu 
am amrywiaeth o anghenion 
ymarferol yn cynnwys 

biliau gwresogi, dillad ychwanegol, 
neu egwyl haeddiannol. 

Ceir rhagor o wybodaeth am y 
cymorth ariannol a chysylltiedig 
â’r gwaith sydd ar gael gennym 
yn macmillan.org.uk/
financialsupport

Dysgu am ganser

Efallai y bydd yn ddefnyddiol i chi 
ddysgu mwy am ganser a sut i 
reoli ei effaith ar eich bywyd. 

Gallwch wneud hyn ar-lein  
ar ein Learn Zone –  
macmillan.org.uk/learnzone – 
sy’n cynnig amrywiaeth o gyrsiau 
e-ddysgu a gweithdai. Mae yna 
hefyd adran benodol ar gefnogi 
pobl gyda chanser – mae'n 
ddelfrydol i bobl sydd eisiau dysgu 
mwy am beth mae eu perthynas 
neu gyfaill yn wynebu.
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Gwybodaeth a chyngor 
cyfreithiol, ariannol ac 
am dai

Mynediad i Waith
Ffôn De Ddwyrain a 
Dwyrain Lloegr/Llundain  
020 8426 3110
Yr Alban a Gogledd Lloegr  
0141 950 5327
Cymru a Chanolbarth Lloegr 
029 2042 3291
E-bost info@adviceni.net
www.direct.gov.uk/
disabledpeople
Yn darparu cyngor a 
chefnogaeth ymarferol i bobl 
gyda chyflyrau iechyd hirdymor 
a’u cyflogwyr i helpu i dalu 
am y costau sy’n gysylltiedig â 
rhwystrau hirdymor i waith.

Llinell Ymholiadau Budd-
daliadau,
Warbreck House, Warbreck Hill 
Road, Blackpool FY2 0YE
Rhadffôn 0800 882 200 
ffôn testun 0800 243 355
E-bost BEL-Customer-Services@
dwp.gsi.gov.uk
www.direct.gov.uk/disability-
money
Yn darparu cyngor a 

Ffederasiwn Canolfannau’r 
Gyfraith
Ffôn 020 7842 0720 
E-bost info@lawcentres.org.uk 
www.lawcentres.org.uk 
Mae Canolfannau’r Gyfraith lleol 
yn darparu cyngor a chymorth 
cyfreithiol. Maent yn arbenigo 
mewn materion lles cymdeithasol yn 
cynnwys anabledd a gwahaniaethu.

Cymdeithas y Cyfreithwyr
113 Chancery Lane,  
Llundain WC2A 1PL 
Ffôn 020 7242 1222 
E-bost o’r wefan 
www.lawsociety.org.uk 
Mae Cymdeithas y Cyfreithwyr 
yn cynrychioli cyfreithwyr 
yng Nghymru a Lloegr. Gall 
Cymdeithas y Gyfraith ddarparu 
manylion cyfreithwyr lleol.

Law Society of Scotland
26 Drumsheugh Gardens, 
Caeredin EH3 7YR 
Ffôn 0131 226 7411 
E-bost lawscot@lawscot.org.uk
www.lawscot.org.uk

Law Society of  
Northern Ireland
96 Victoria Street, Belfast BT1 3GN 

gwybodaeth i bobl anabl a 
gofalwyr ar yr ystod o fudd-
daliadau sydd ar gael.

Cyngor ar Bopeth
Yn darparu cyngor am ddim, 
cyfrinachol ac annibynnol 
ar amrywiaeth o faterion 
gan gynnwys rhai ariannol, 
cyfreithiol, tai a chyflogaeth. 
Gellir dod o hyd i fanylion cyswllt 
eich swyddfa leol yn y llyfr ffôn 
neu yn citizensadvice.org.uk

Gallwch ddod o hyd i gyngor ar-
lein, mewn ystod o ieithoedd ac 
ar gyfer pob gwlad yn y Deyrnas 
Unedig, ar adviceguide.org.uk

Citizens Advice Scotland
www.cas.org.uk

Community Legal Advice
Ffôn 0845 345 4345  
(Llun-Gwe, 9am–8pm, Sad, 
9am–12.30pm) 
www.communitylegal 
advice.org.uk 
Yn darparu cyngor am ddim ar 
fudd-daliadau a chredydau treth, 
dyledion, addysg, tai a chyflogaeth 
yng Nghymru a Lloegr.

Ffôn 028 9023 1614 
E-bost o'r wefan 
www.lawsoc-ni.org

Y Gwasanaeth Cynghori 
Ariannol
Holborn Centre, 120  
Holborn, Llundain EC1N 2TD 
Ffôn 0300 500 5000 
E-bost enquiries@
moneyadviceservice.org.uk 
www.moneyadviceservice. 
org.uk 
Yn cynnig gwybodaeth a chyngor 
ar-lein, mewn print a dros y ffôn.

Llinell Ddyled Genedlaethol 
(Cymru, Lloegr a'r Alban)
Tricorn House, 51–53  
Hagley Road, Edgbaston,  
Birmingham B16 8TP 
Rhadffôn 0808 808 4000  
(Llun–Gwe, 9am–9pm,  
Sad, 9.30am–1pm) 
E-bost o'r wefan 
www.nationaldebtline.co.uk 
Llinell gymorth genedlaethol i 
bobl gyda phroblemau dyledion 
yng Nghymru, Lloegr a’r Alban. 
Mae’r gwasanaeth yn ddi-dâl, 
yn gyfrinachol ac yn annibynnol. 
Mae’r cyngor arbenigol a 
roddant dros y ffôn wedi ei ategu 
gan ddeunydd hunangymorth 
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ysgrifenedig y gallant ei anfon 
atoch am ddim.

Personal Finance Society 
– gwasanaeth ‘Canfod 
Cynghorydd’
42–48 High Road, South 
Woodford, Llundain E18 2JP 
Ffôn 020 8530 0852 
www.findanadviser.org
Corff proffesiynol mwyaf 
y Deyrnas Unedig ar gyfer 
cynghorwyr ariannol annibynnol. 
Defnyddiwch y wefan ‘Canfod 
Cynghorydd’ i ddod o hyd i 
gynghorwyr ariannol cymwys yn 
eich ardal.

Turn2Us
Uned 9, Parc Cefn Coed, 
Nantgarw, Caerdydd CF15 7QQ 
Llinell gymorth 0808 802 2000  
(Llun–Gwe, 8am–8pm) 
E-bost info@turn2us.org.uk 
www.turn2us.org.uk 
Mae Turn2us yn elusen sy’n cynnig 
gwasanaeth ar-lein i helpu’r 
miliynau o bobl mewn angen 
ariannol yn y Deyrnas Unedig.

Unbiased Ltd
117 Farringdon Road,  
Llundain EC1R 3BX 
E-bost contact@unbiased.co.uk 

www.unbiased.co.uk 
Yn helpu pobl i chwilio am fanylion 
aelodau lleol sy'n gynghorwyr 
ariannol annibynnol trwy chwiliadau 
ar-lein ar unbiased.co.uk

Sefydliadau Llywodraeth 

Yr Adran Gwaith a 
Phensiynau (DWP)
Mae’r Adran Gwaith a Phensiynau 
yn gyfrifol am fudd-daliadau 
nawdd cymdeithasol. Ewch i  
direct.gov.uk am wybodaeth 
a chyngor ymarferol ynglŷn â 
gwasanaethau cyhoeddus. Mae yna 
adrannau yn ymwneud â chymorth 
ariannol, hawliau, cyflogaeth a byw’n 
annibynnol. Gallwch wneud cais 
am fudd-dal neu ofyn cwestiynau 
ynglŷn â’r broses ymgeisio drwy 
ddefnyddio’r rhifau isod:

Budd-daliadau profedigaeth 
Cysylltwch â llinell gymorth 
genedlaethol y Gwasanaeth 
Pensiwn 
Budd-dal anabledd a 
gofalwyr  
Cysylltwch â’r Llinell Ymholiadau 
Budd-daliadau  
(gweler tudalen 110) 
Canolfan Byd Gwaith  
0800 055 6688  

(Ffôn testun 0800 023 4888) 
Jobseeker Direct  
0845 606 0234  
(Ffôn testun 0845 6055 255)
Credyd Pensiwn 
0800 99 1234  
(Ffôn testun 0800 169 0133)
Llinell gymorth genedlaethol 
y Gwasanaeth Pensiwn  
0845 60 60 265  
(Ffôn testun 0800 731 7339) 
Y Gwasanaeth Olrhain Pensiwn  
(Pension Tracing Service)  
0845 600 2537  
(Ffôn testun 0845 300 0169)
Llinell hawlio Pensiwn y 
Wladwriaeth  
0800 731 7898  
(Ffôn testun 0800 731 7339)

Cyllid a Thollau EM (HMRC)
Llinell gymorth credydau 
treth 
0345 300 3900  
(Ffôn testun 0345 300 3909)
Llinell gymorth TAW  
0845 010 9000  
(Ffôn testun 0845 000 0200)
www.hmrc.gov.uk 
Cysylltwch ar gyfer materion yn 
ymwneud â threth, neu i hawlio 
credydau treth. Gellir dod o 
hyd i fanylion eich canolfan 

ymholiadau lleol ar y wefan neu 
yn y llyfr ffôn.

Awdurdodau lleol
Efallai bod gan eich awdurdod 
lleol (cyngor) uned hawliau lles all 
eich helpu gyda budd-daliadau. 
Gallwch hefyd gysylltu â'ch 
awdurdod lleol i hawlio Budd-dal 
Tai a Budd-dal y Dreth Gyngor, 
buddion addysg, a chymorth gan 
wasanaethau cymdeithasol (adran 
gwaith cymdeithasol yn yr Alban).

Offer a chyngor ar fyw 
gydag anabledd

Assist UK
Redbank House, 4 St Chad’s 
Street, Manceinion M8 8QA
Ffôn 0161 832 9757
E-bost general.info@assist-uk.org
www.assist-uk.org
Sefydliad gwirfoddol annibynnol 
gyda rhwydwaith o Ganolfannau 
Byw i’r Anabl ledled y Deyrnas 
Unedig. Mae’r canolfannau yn 
cynnig cyngor ac amrywiaeth 
o gynnyrch ac offer wedi eu 
cynllunio i wneud bywyd yn haws 
i bobl sy’n cael anhawster gyda 
gweithgareddau pob dydd.
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Y Cynllun Bathodyn Glas 
(Adran Drafnidiaeth)
Ffôn Cysylltwch â’ch awdurdod lleol 
www.direct.gov.uk/
en/DisabledPeople/
MotoringAndTransport/
Bluebadgescheme 
Yn caniatáu i yrwyr neu deithwyr 
gyda phroblemau mudoledd 
difrifol i barcio’n agos at ble mae 
angen iddynt fynd. Mae’r cynllun 
wedi ei reoli gan awdurdodau 
lleol, sy’n delio gyda cheisiadau ac 
yn cyhoeddi bathodynnau. Gellir 
gwneud ceisiadau trwy’r wefan 
ac fe’u hanfonir at eich awdurdod 
lleol i wneud penderfyniad.

Y Groes Goch Brydeinig
44 Moorfields,  
Llundain EC2Y 9AL 
Ffôn 0844 871 11 11 
E-bost  
information@redcross.org.uk 
www.redcross.org.uk 
Yn cynnig nifer o wasanaethau i 
bobl gydag anabledd, yn cynnwys 
gwasanaeth benthyca offer 
meddygol a gwasanaeth cludiant. 

DIAL UK 
St Catherine’s, Tickhill Road, 
Doncaster, De Swydd Efrog  
DN4 8QN 
Ffôn 01302 310 123 
Ffôn testun 01302 310 123 
E-bost informationenquiries@
dialuk.org.uk 
www.dialuk.info 
Sefydliad cenedlaethol ar 
gyfer rhwydwaith o tua 120 o 
wasanaethau Gwybodaeth a 
Llinellau Cymorth Anabledd lleol 
(DIALs) sy’n cael eu rhedeg gan 
ac ar gyfer pobl anabl.  Mae 
gwasanaethau gwybodaeth a 
chyngor DIAL ledled y Deyrnas 
Unedig ac yn darparu gwybodaeth 
a chyngor i bobl anabl ac 
eraill ar bob agwedd o fyw ag 
anabledd.  Gallwch chwilio am 
eich DIAL lleol ar y wefan. 

Disability Rights UK
12 City Forum, 250 City Road, 
Llundain EC1V 8AF  
Ffôn 020 7247 8776 
www.disabilityrightsuk.org 
Elusen gofrestredig genedlaethol 
sy'n gweithio i wella safonau 
byw pobl anabl. Mae’n darparu 
gwybodaeth ar fudd-daliadau 
nawdd cymdeithasol a hawliau 
anabledd.

Disabled Living  
Foundation (DLF)
380–384 Harrow Road,  
Llundain W9 2HU 
Llinell Gymorth 0845 130 9177 
(Llun–Gwe, 10am–4pm) 
E-bost helpline@dlf.org.uk 
www.dlf.org.uk 
Mae DLF yn elusen genedlaethol 
sy’n darparu cyngor diduedd am 
ddim ynglŷn â phob math o offer 
anabledd a chynnyrch symudedd 
trwy ei linell gymorth, gwefan a 
Chanolfan Arddangos Offer.

Cynllun Motability
Motability Operations, City Gate 
House, 22 Southwark  
Bridge Road, Llundain SE1 9HB 
Ffôn 0845 456 4566  
(Llun–Gwe, 8.30am–5.30pm) 
Minicom 0845 675 0009 
E-bost o'r wefan 
www.motability.co.uk 
Mae’r cynllun yn galluogi pobl 
anabl i gyfnewid naill ai elfen 
symudedd cyfradd uwch eu Lwfans 
Byw i’r Anabl neu eu Hatodiad 
Symudedd Pensiwn Rhyfel i gael 
car newydd, cadair olwyn â phŵer 
neu sgwter.

Cymorth i ofalwyr

Carers Direct
Blwch Post 4338,  
Manceinion M61 0BY  
Llinell Gymorth 0808 802 0202  
(Llun–Gwe, 8am–9pm, 
penwythnosau, 11am–4pm) 
E-bost o'r wefan 
www.nhs.uk/carersdirect 
Nod Carers Direct yw cynnig yr 
holl wybodaeth ddylech fod angen 
fel gofalwr i gael mynediad at y 
cymorth ariannol mae gennych 
hawl i’w gael, yn ogystal â rhoi 
cyngor ar gael egwyl o ofalu, 
mynd i'r gwaith a llawer mwy.

Carers UK
20 Great Dover Street,  
Llundain, SE1 4LX 
Ffôn 020 7378 4999 
Llinell Gyngor 0808 808 7777  
(Mer a Iau, 10am–12pm a 2–4pm) 
E-bost o'r wefan 
www.carersuk.org 
Cynnig gwybodaeth a chymorth 
i ofalwyr. Gall roi pobl mewn 
cysylltiad â grwpiau cymorth ar 
gyfer gofalwyr yn eu hardal. 
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Mae gan Carers UK swyddfeydd 
ar gyfer yr Alban, Cymru a 
Gogledd Iwerddon – rhoddir 
manylion cyswllt isod:

Carers Northern Ireland
58 Howard Street,  
Belfast BT1 6JP 
Ffôn 028 9043 9843 
E-bost o'r wefan 
www.carersuk.org/
northernireland

Carers Scotland
The Cottage, 21 Pearce Street, 
Glasgow G51 3UT 
Ffôn 0141 445 3070 
E-bost o'r wefan 
www.carersuk.org/scotland

Cynhalwyr Cymru
Tŷ’r Afon, Ynys Bridge Court, 
Caerdydd CF15 9SS 
Ffôn 029 2081 1370 
E-bost o'r wefan 
www.carersuk.org/wales

Crossroads Care 
10 Regent Place, Rugby,  
Swydd Warwick CV21 2PN 
Ffôn 0845 450 0350 
E-bost o'r wefan 
www.crossroads.org.uk 

Yn darparu gwasanaethau trwy 
rwydwaith o ddarparwyr lleol 
ledled Cymru a Lloegr, pob un 
yn cynnig gwasanaeth craidd 
Crossroads ble mae gweithiwr 
cymorth gofalwr cymwysedig yn 
dod i'r cartref i ysgwyddo baich y 
cyfrifoldebau gofal. 

Crossroads Caring Scotland 
24 George Square,  
Glasgow G2 1EG 
Llinell wybodaeth  
a chymorth i ofalwyr  
0141 353 6504 
E-bost info@crossroads- 
scotland.co.uk  
www.crossroads-scotland.co.uk 
Yn darparu egwyliau byr i ofalwyr 
yn eu cartrefi eu hunain. Mae'n 
cynnig gwasanaeth ledled yr 
Alban, sy’n darparu cymorth 
ymarferol i ofalwyr o bob oed.

Crossroads Caring for Carers 
(Gogledd Iwerddon)  
7 Regent Street,  
Newtownards, Co Down,  
Gogledd Iwerddon BT23 4AB 
Ffôn 028 9181 4455

E-bost mail@crossroadscare.co.uk 
www.crossroadscare.co.uk  
Yn darparu gofal seibiant i ofalwyr 
trwy roi egwyl haeddiannol iddynt, 
darparu tawelwch meddwl bod eu 
hanwylyd yn derbyn gofal da gan 
gynorthwyydd gofal Crossroads.

The Princess Royal Trust for 
Carers
Unit 14, Bourne Court,  
Southend Road,  
Woodford Green IG8 8HD 
Ffôn 0844 800 4361  
E-bost info@carers.org 
www.carers.org a  
www.youngcarers.net 
Darparwr mwyaf gwasanaethau 
cymorth i ofalwyr cynhwysfawr 
yn y Deyrnas Unedig. 
Trwy ei rwydwaith o 144 o 
Ganolfannau Gofalwyr wedi 
eu rheoli yn annibynnol, 89 o 
wasanaethau gofalwyr ifanc 
a gwefannau rhyngweithiol, 
mae'r Ymddiriedolaeth yn 
darparu gwybodaeth, cyngor a 
gwasanaethau cymorth i dros 
400,000 o ofalwyr ar hyn o 
bryd, gan gynnwys tua 25,000 o 
ofalwyr ifanc.

Cymorth i bobl hŷn

Age UK
Tavis House, 1–6 Tavistock Square, 
Llundain WC1H 9NA 
Llinell Gyngor 0800 169 6565 
(Dyddiol, 8am–7pm) 
E-bost o'r wefan 
www.ageuk.org.uk 
Yn darparu gwybodaeth a chyngor 
i bobl hŷn ar bopeth o iechyd i dai 
trwy’r wefan a’r Llinell Gyngor. 
Mae hefyd yn cyhoeddi dalenni 
ffeithiau a chanllawiau cynghori 
amhleidiol ac addysgiadol.

Age Cymru
Ty John Pathy, 13/14  
Llys Neifion, Vanguard Way, 
Caerdydd  CF24 5PJ 
Ffôn 0800 169 6565 
E-bost o'r wefan 
www.ageuk.org.uk/cymru

Age Northern Ireland
3 Lower Crescent,  
Belfast  BT7 1NR 
Ffôn 0808 808 7575 
E-bost o'r wefan 
www.ageuk.org.uk/
northern-ireland
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Age Scotland
Causewayside House,  
160 Causewayside, 
Caeredin EH9 1PR 
Ffôn 0845 125 9732 
E-bost o'r wefan 
www.ageuk.org.uk/scotland

Sefydliadau  
gwirfoddol eraill

Mesothelioma UK
National Macmillan Mesothelioma 
Resource Centre, Hospital 
Management Offices,  
Glenfield Hospital, Groby Road, 
Caerloyw LE3 9QP 
Llinell Gymorth 0800 169 2409 
E-bost mesothelioma.uk@ 
uhl–tr.nhs.uk 
www.mesothelioma.uk.com 
Yn darparu gwybodaeth gyfredol 
amhleidiol i bobl wedi derbyn 
diagnosis o Mesothelioma a'u 
gofalwyr ar ystod o bynciau yn 
cynnwys triniaethau, grwpiau 
cymorth, budd-daliadau a chyngor 
cyfreithiol.

Shelter
88 Old Street,  
Llundain EC1V 9HU 

Llinell gyngor tai  
0808 800 4444 
www.shelter.org.uk 
Elusen ledled y Deyrnas Unedig 
yn cynnig cyngor am ddim, 
cyfrinachol ar dai, yn cynnwys y 
cymorth ariannol sydd ar gael i 
helpu talu costau tai.

Llyfrgelloedd lleol 
Bydd gan eich llyfrgell leol fanylion 
asiantaethau lleol sy'n darparu 
cyngor ar fudd-daliadau. Efallai y 
bydd rhai o'r rhain yn darparu ar 
gyfer grwpiau penodol fel rheini 
unigol neu gymunedau duon a 
lleiafrifoedd ethnig.

Mudiadau cymorth 
canser cyffredinol

Cancer Black Care
79 Acton Lane,  
Llundain NW10 8UT 
Ffôn 020 8961 4151 
E-bost  
info@cancerblackcare.org.uk 
www.cancerblackcare.org.uk 
Yn cynnig gwybodaeth a chymorth 
i bobl gyda chanser o gymunedau 
ethnig, eu ffrindiau, gofalwyr a 
theuluoedd. Mae’n croesawu pobl 
o wahanol grwpiau ethnig gan 

gynnwys cymunedau Affricanaidd, 
Asiaidd, Twrcaidd a Charibïaidd 
Affricanaidd.

Cancer Support Scotland 
(Tak Tent)
Shelley Court, Gartnavel Complex, 
Glasgow G12 0YN 
Ffôn 0141 211 0122 
E-bost info@
cancersupportscotland.org 
www.cancersupport 
scotland.org 
Mae’n cynnig gwybodaeth 
a chymorth ar gyfer cleifion 
canser, teuluoedd, ffrindiau a 
gweithwyr gofal iechyd. Yn rhedeg 
rhwydwaith o grwpiau cymorth 
misol ledled yr Alban. Mae hefyd 
yn darparu cwnsela a therapïau 
cyflenwol.

Irish Cancer Society
43–45 Northumberland Road, 
Dublin 4, Iwerddon 
Llinell Gymorth Canser 
1 800 200 700  
(Llun–Iau, 9am–7pm,  
Gwe, 9am–5pm) 
E-bost helpline@irishcancer.ie 
www.cancer.ie

Mae’n rhedeg unig linell help 
canser rhadffôn Iwerddon, sydd â 
nyrsys cymwys mewn gofal canser 
yn gweithio iddynt.

Ymchwil Lewcemia  
a Lymffoma
39–40 Eagle Street, 
Llundain WC1R 4TH 
Ffôn 020 7405 0101 
E-bost  
info@beatingbloodcancers.org.uk 
www.beatbloodcancers.org 
Yn ymroddedig i ymchwilio 
canserau’r gwaed yn cynnwys 
lewcemia, lymffoma a myeloma. 
Mae ymchwil yn canolbwyntio ar 
ganfod achosion, gwella diagnosis 
a thriniaethau a rhedeg profion ar 
gyfer pobl â chanser y gwaed.

Maggie’s Cancer  
Caring Centres
1st Floor, One Waterloo Street, 
Glasgow G2 6AY 
Ffôn 0300 123 1801 
E-bost 
enquiries@maggiescentres.org 
www.maggiescentres.org 
Mae Maggie’s Centres yn darparu 
gwybodaeth am ganser, cyngor 
budd-daliadau, a chefnogaeth 
emosiynol neu seicolegol.  

Sefydliadau defnyddiol eraill  Cymorth gyda chost canser



120120

13

120120

Tenovus
9fed Llawr, Tŷ Gleider,  
Ffordd Tŷ Glas, Llanisien, 
Caerdydd CF14 5BD 
Llinell Gymorth 0808 808 1010 
E-bost post@tenovus.com  
www.tenovus.org.uk 
Mae Tenovus yn darparu ystod 
o wasanaethau i ddioddefwyr 
canser a'u teuluoedd, yn cynnwys 
cynghori a llinell gymorth  
rhadffôn canser.

The Ulster Cancer Foundation
40–44 Eglantine Avenue,  
Belfast BT9 6DX 
Llinell gymorth Rhadffôn 
0800 783 3339 
E-bost llinell gymorth 
infocis@ulstercancer.org 
E-bost info@ulstercancer.org 
www.ulstercancer.org 
Yn darparu detholiad o 
wasanaethau i bobl gyda chanser 
a’u teuluoedd, yn cynnwys llinell 
gymorth dros y ffôn am ddim, 
gyda nyrsys cymwysedig sydd  
â phrofiad o ofal canser yn ateb  
y ffôn.

   Cymorth gyda chost canser
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Gwybodaeth Macmillan 
Berthnasol

Efallai yr hoffech archebu 
rhywfaint o’r wybodaeth a 
grybwyllwyd yn y llyfryn hwn. 
Mae'r rhain yn cynnwys:

 • Getting travel insurance when 
you have been affected by 
cancer

 • Hello, and how are you?

 • Insurance

 • Keeping warm without the worry

 • Managing your debt: a self-help 
guide

 • Self-employment and cancer

 • Work and cancer

 • Working while caring for 
someone with cancer

I archebu, ewch i  
be.macmillan.org.uk neu ffonio 
0808 808 00 00.

Mae ein gwybodaeth i gyd hefyd 
ar gael ar-lein yn macmillan.org.
uk/cancerinformation.

Llyfrau defnyddiol

The Guide to Grants for  
Individuals in Need 
2011/2012 
Directory of Social Change,  
2011, £75 
Cyfeiriadur o elusennau ac 
ymddiriedolaethau sy'n darparu 
cymorth ariannol i bobl mewn 
angen. Gellir dod o hyd i gopi 
yn y rhan fwyaf o lyfrgelloedd 
cyhoeddus.

Adnoddau sain 
Macmillan

Mae ein deunyddiau sain o 
ansawdd uchel, sy’n seiliedig ar 
ein hystod o lyfrynnau, yn cynnwys 
gwybodaeth am fathau o ganser, 
gwahanol driniaethau, a byw gyda 
chanser.

I archebu eich CD am ddim, ewch 
i be.macmillan.org.uk neu ffonio 
0808 808 00 00.

Fideos Macmillan

Mae yna nifer o fideos ar wefan 
Macmillan yn cynnwys straeon go 
iawn a gwybodaeth gan weithwyr 
gofal iechyd a chymdeithasol.

Mae yna fideo i gyflwyno’r system 
fudd-daliadau yn macmillan.
org.uk/benefitssystem a 
fideo am gael cymorth ariannol 
yn macmillan.org.uk/
gettingfinancialhelp

Gwefannau defnyddiol 

Mae yna dipyn o wybodaeth am 
ganser ar gael ar y rhyngrwyd. 
Mae rhai gwefannau yn wych, 
mae eraill yn gamarweiniol 
neu'n cynnwys hen wybodaeth. 
Mae meddygon yn ystyried y 
safleoedd a restrir isod i gynnwys 
gwybodaeth gywir ac maent yn 
cael eu diweddaru'n rheolaidd:

Cymorth Canser Macmillan
www.macmillan.org.uk
Gellir darganfod mwy am fyw 
gydag effeithiau ymarferol, 
emosiynol ac ariannol canser. 
Mae ein gwefan yn cynnwys 
gwybodaeth arbenigol, gywir a 
diweddaraf ar ganser a’i driniaeth, 
gan gynnwys:

 • yr holl wybodaeth o’n 100+o 
lyfrynnau a 350+ o ddalenni 
ffeithiau

 • fideos yn cynnwys straeon 
go iawn gan bobl sydd wedi 
eu heffeithio gan ganser a 
gwybodaeth gan weithwyr 
meddygol

 • sut y gall Macmillan helpu, y 
gwasanaethau yr ydym yn eu 
cynnig a ble i droi am gymorth

 • sut i gysylltu â’n harbenigwyr 
cymorth canser, gan gynnwys 
ffurflen e-bost ar gyfer anfon 
eich cwestiynau

 • chwiliad grwpiau cymorth 
canser, cysylltiadau â 
sefydliadau canser eraill a 
chyfeirlyfr o ddeunyddiau 
gwybodaeth

 • cymuned ar-lein enfawr o bobl 
sy’n cael eu heffeithio gan 
ganser yn rhannu eu profiadau, 
cyngor a chymorth.

www.cancerhelp.org.uk  
(Cancer Research UK)
Gwybodaeth cleifion ar bob math 
o ganser a gyda chronfa ddata 
treialon clinigol.

   Adnoddau pellachCymorth gyda chost canser
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www.cancer.gov (National 
Cancer Institute – National 
Institute of Health – UDA) 
Gwybodaeth ar ganser a 
thriniaethau.

www.direct.gov.uk 
Gwefan y Llywodraeth yn darparu 
gwybodaeth ymarferol ynglŷn 
â gwasanaethau cyhoeddus, yn 
cynnwys treth, budd-daliadau, 
delio â dyled a materion ariannol 
eraill.

www.healthtalkonline.org 
www.youthhealthtalk.org  
(safle i bobl ifanc)  
Mae’r ddwy wefan yn cynnwys 
gwybodaeth am rai canserau a 
gyda fideo a chlipiau sain o bobl 
yn siarad am eu profiadau o 
ganser a’i driniaethau. 

www.nhs.uk (NHS Choices)
Mae NHS Choices yn 'borth' ar-
lein i'r GIG. Dyma wefan iechyd 
fwyaf y wlad ac mae’n rhoi’r holl 
wybodaeth rydych ei hangen i 
wneud dewisiadau am eich iechyd.

www.nhsdirect.nhs.uk  
(NHS Direct Online) 
Safle gwybodaeth iechyd GIG 
ar gyfer Lloegr - ymdrin â holl 
agweddau iechyd, salwch a 
thriniaethau.

www.nhsdirect.wales.nhs.uk 
(Galw Iechyd Cymru)

www.nhs24.com 
(NHS 24 in Scotland)

www.n-i.nhs.uk  
(Health and Social Care in 
Northern Ireland)

www.patient.co.uk  
(Patient UK) 
Yn darparu gwybodaeth i bobl 
nad ydynt yn feddygol yn y 
Deyrnas Unedig ynglŷn ag iechyd 
ac afiechydon.

www.riprap.org.uk (Riprap)
Wedi ei ddatblygu yn arbennig ar 
gyfer pobl ifanc yn eu harddegau 
sydd â rhiant yn dioddef o ganser.
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Ymwrthodiad

Rydym yn gwneud pob ymdrech i sicrhau fod yr wybodaeth a ddarparwn yn gywir, 

ond ni ddylid dibynnu arni i adlewyrchu cyflwr presennol ymchwil feddygol, sy’n 

newid o hyd. Os ydych yn pryderu am eich iechyd, dylech ymgynghori meddyg. Ni 

all Macmillan fod yn gyfrifol am unrhyw golled neu ddifrod sy’n deillio o unrhyw 

gamgymeriad yn yr wybodaeth yma na gwybodaeth trydydd parti, fel gwybodaeth 

ar wefannau rydym yn rhoi dolenni iddynt. Mae gennym straeon go iawn ym 

mhob un o’n herthyglau. Defnyddir modelau yn rhai o'r lluniau.

Diolch

Mae'r llyfryn hwn wedi ei ysgrifennu, ei adolygu a'i olygu gan gynghorydd hawliau 

lles a thîm Datblygu Gwybodaeth Canser Macmillan. Mae wedi ei gymeradwyo 

gan Steve Dubbins, Rheolwr Rhaglen Cyngor Budd-daliadau Macmillan. 

Gyda diolch i: Lesleyjane Clifford, Rheolwr Gweithredu Menter (Grwpiau 

Dan Anfantais), Adran Gwaith a Phensiynau; Stephen Guy, Rheolwr Datblygu 

Macmillan; Jon Woodcock, Rheolwr Brand a Gwybodaeth Gyhoeddus, Adran 

Gwaith a Phensiynau; a phawb sydd wedi eu heffeithio gan ganser a adolygodd yr 

argraffiad hwn.

Ffynonellau

Advisernet. www.citizensadvice.org.uk/index/adviser_resources  

(cyrchwyd 13 Ionawr 2012).  

Grŵp Gweithredu Tlodi Plant. Welfare benefits and tax credits handbook. 13eg 

argraffiad. Ebrill 2011/12. Grŵp Gweithredu Tlodi Plant.  

Yr Adran Gwaith a Phensiynau. Lwfans Cyflogaeth a Chymorth. Hydref 2011.  

Yr Adran Gwaith a Phensiynau. Bil Diwygio Lles 2011.  

www.dwp.gov.uk/policy/welfare-reform/legislation-and-key-documents/welfare-

reform-bill-2011/ (cyrchwyd 6 Chwefror 2012). 
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Yr Adran Gwaith a Phensiynau. Taliad Annibyniaeth Bersonol.  

www.dwp.gov.uk/policy/disability/personal-independence-payment  

(cyrchwyd 6 Chwefror 2012). 

Directgov. www.direct.gov.uk (cyrchwyd 13 Chwefror 2012).  

Disability Alliance. Disability Rights Handbook. 36ain argraffiad. Ebrill 2011.  

NHS Business e Authority. Low Income Scheme – what you need to know.  

www.nhsbsa.nhs.uk/HealthCosts/1136.aspx (cyrchwyd 7 Chwefror 2012).  

GIG. Help with health costs. Ebrill 2009.  

NHS Direct. Cronfa Gymdeithasol. www.nhs.uk/CarersDirect/moneyandlegal/

socialfund/Pages/Overview.aspx (cyrchwyd 13 Chwefror 2012).  

Righstnet. www.rightsnet.org.uk (cyrchwyd 13 Ionawr 2012).  

Shelter. Budd-dal tai. Ionawr 2012.  

Gwefan Senedd y Deyrnas Unedig. Bil Diwygio Lles 2010–12.  

http://services.parliament.uk/bills/2010–11/welfarereform.html  

(cyrchwyd 6 Chwefror 2012).
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Canllaw i fudd-daliadau a chymorth ariannol  
i bobl sydd wedi eu heffeithio gan ganser
Mae’r cyfraddau budd-daliadau yn berthnasol o Ebrill 2012 – Ebrill 2013 

Cymorth
gyda
Chost

Canser

Canser yw’r frwydr anoddaf y bydd y rhan 
fwyaf ohonom yn wynebu. Os ydych chi neu 
rywun sy’n annwyl i chi wedi cael diagnosis 
o ganser, bydd arnoch angen tîm o bobl 
yn gefn i chi, i’ch cefnogi chi bob cam o’r 
ffordd. Dyna pwy ydyn ni.

Ni yw’r nyrsys a’r therapyddion sy’n eich helpu chi drwy eich 
triniaeth. Yr arbenigwyr ar ben arall y ffôn. Y cynghorwyr 
sy’n dweud wrthych chi pa fudd-daliadau y mae gennych 
yr hawl iddyn nhw. Y gwirfoddolwyr sy’n eich helpu gyda 
phethau o ddydd i ddydd. Yr ymgyrchwyr sy’n gwella gofal 
canser. Y gymuned sy’n eich cefnogi chi ar-lein, unrhyw 
bryd. Y bobl sy’n codi arian, sy’n gwneud popeth yn bosibl.

Does dim rhaid i chi wynebu canser ar eich pen eich hun.
Gallwn ni roi’r nerth i chi ddod drwyddi.  
Ni yw Cymorth Canser Macmillan.

Cwestiynau ynghylch byw gyda chanser?  
Ffoniwch 0808 808 00 00 am ddim  

(dydd Llun – dydd Gwener, 9am-8pm)  
Neu ewch i macmillan.org.uk 

Trwm eich clyw? Defnyddiwch y ffôn testun  
0808 808 0121, neu ddefnyddio Cyfnewid Testun. 
Ddim yn siarad Saesneg? Mae cyfieithwyr ar gael.

Argraffwyd gan ddefnyddio deunyddiau cynaliadwy. Ailgylchwch os gwelwch yn dda.

Cymorth Canser Macmillan© Cymorth Canser Macmillan, 2012. 
10fed Argraffiad. MAC 4026_Welsh. 
Dyddiad yr adolygiad nesaf 2013. Cymorth Canser Macmillan, 
elusen gofrestredig yng Nghymru a Lloegr (261017), yr Alban 
(SC039907) ac Ynys Manaw (604).




