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Yn y rhifyn hwn

Buddsoddwyr mewn Gofalwyr
– Gwobr Arian

Rhifyn 60

Mae’r cynllun Buddsoddwyr

mewn Gofalwyr yn Sir Gaerfyrddin

wedi llwyddo i gynorthwyo pob un

o’r 24 Meddygfa ar draws y Sir i

ennill y wobr Efydd; sy’n gofyn i

bractisau sefydlu a chynnal

dulliau ymroddedig o fewn y syrjeri i gefnogi Gofalwyr di-dâl.  

Ar hyn o bryd mae’r cynllun, sydd nawr yn ei bumed flwyddyn, yn

canolbwyntio ar gynorthwyo meddygfeydd i weithio tuag at y Lefel

Arian, sy’n ymagwedd fwy seiliedig ar ganlyniadau, ac sy’n gofyn i

feddygfeydd i fod yn fwy rhagweithiol wrth adnabod Gofalwyr cudd.

Gall hyn fod trwy:

• Gwella cyfeirio a gweithio gyda gwasanaethau cymorth trydydd

sector lleol

• Bod â pholisi yn ei le i gynorthwyo staff sy’n Ofalwyr 

• Sefydlu llwybr argyfwng i Ofalwyr (sydd angen sylw meddygol eu

hunain o bosib) 

• Casglu atborth gan Ofalwyr a defnyddio’r atborth i ymateb yn

briodol i angen h.y. gydag archwiliadau iechyd ayb. 

Hyd yn hyn, mae dwy feddygfa wedi llwyddo i ennill y wobr Arian.

Canolfan Iechyd Llwynhendy, a fu’n llwyddiannus am y tro cyntaf yn

2015 ac mae nawr yn barod i gael ei ail-ddilysu.  Ac yn fwyaf

diweddar, Meddygfa Stryd Margaret, Rhydaman, a welir yma’n

derbyn eu gwobr ar y 9fed o Chwefror 2017.

Mae saith (7) practis arall wedi mynegi diddordeb mewn gweithio

tuag at y wobr Arian – rhagor maes o law!

Staff Meddygfa Stryd Margaret yn derbyn eu tystysgrif Arian gan Bernadine Rees...

o’r chwith i’r dde: Barbara Williams (Rheolwr Practis Cynorthwyol), Nicole Chislett

(Arweinydd Gofalwyr), Bernadine Rees (Cadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel

Dda), Dr Eleri Davies (Arweinydd MT) a Tracey Roberts-Jones (Swyddog Datblygu

Buddsoddwyr mewn Gofalwyr Sir Gaerfyrddin).



Gall ein tîm o Weithwyr Allgymorth i Ofalwyr

gynnig cymorth unigol i chi, y Gofalwr, er

mwyn rhoi’r ansawdd bywyd a’r lles gorau i

chi ac i barhau i fod yn effeithiol yn eich rôl fel

Gofalwr, am gyhyd ag sy’n iawn i chi.

Mae’r tîm allgymorth yn medru defnyddio’r

Seren Gofalwyr i helpu i edrych gyda chi ar saith

ardal o’ch bywyd, gan gynnwys iechyd, amser i

chi’ch hun a sut yr ydych chi’n teimlo.  

Sylwer, nid yw’r Seren Gofalwyr yn asesu eich

gallu i ofalu ac mae cyfranogi yn ddewisol. 

Os am drefnu apwyntiad gyda Gweithiwr

Allgymorth i Ofalwyr, ffoniwch y Gwasanaeth

Gwybodaeth i Ofalwyr ar 0300 0200 002 neu 

e-bostiwch info@carmarthenshirecarers.org.uk

Mae’r taflenni ffeithiau canlynol ar gael i’w

lawrlwytho oddi ar ein gwefan, neu trwy ffonio’r

gwasanaeth ar 0300 0200 002:

• Gofalu am rywun

• Sut fedraf i gael cymorth?

• Asesiadau Gofalwyr

• Cerdyn Argyfwng Gofalwr

• Trosolwg o Fudd-daliadau Lles

• Lwfans Byw i’r Anabl (Oedolion)

• Lwfans Byw i’r Anabl (Plentyn dan 16 oed)

• Taliad Annibyniaeth Bersonol

• Lwfans Gweini

• Lwfans Gofalwr

• Taliadau Uniongyrchol

• Gofalwyr Ifanc

• Gofalwyr sy’n Oedolion Ifanc

• Gofalwyr a Chyflogaeth

• Egwyliau byr (Seibiant) i Bobl Hŷn a’u

Gofalwyr 

Ffôn: 0300 0200 002 CarmsCarers

Mae’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr yn

cynnig gwybodaeth, cyngor a chymorth, di-

dâl a chyfrinachol, i ofalwyr ar draws Sir

Gaerfyrddin.  

Rydym yn paratoi a dosbarthu gwybodaeth, gan

gynnwys amryw daflenni ffeithiau ar sut a ble

gall gofalwyr gyrchu cymorth ar eu cyfer nhw a’r

rhai sy’n derbyn gofal.  Mae’r Gwasanaeth

Gwybodaeth i Ofalwyr yn rhan o

Ymddiriedolaeth Gofalwyr Gofal Croesffyrdd Sir

Gâr, a gellir dod o hyd i wybodaeth bellach ar ein

gwefan newydd ar

www.carmarthenshirecarers.org.uk

Amdanom ni…

Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr, Uned 3 Y Palms, 96 Heol y Frenhines Fictoria, Llanelli 

SA15 2TH - E-bost: info@carmarthenshirecarers.org.uk 

Cysylltwch â ni… 

Rhowch wybod i ni os byddai’n well gennych dderbyn copi electronig o’n cylchlythyr ni trwy

e-bostio info@carmarthenshirecarers.org.uk. 

Gwasanaeth
Allgymorth  

Newyddion Gofalwyr Sir Gaerfyrddin

mailto:info@carmarthenshirecarers.org.uk
http://www.carmarthenshirecarers.org.uk
mailto:info@carmarthenshirecarers.org.uk
mailto:info@carmarthenshirecarers.org.uk
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Daeth Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) i rym ar 6 Ebrill 2016. Fe wnaeth

ddirymu mwyafrif y ddeddfwriaeth gofal cymunedol blaenorol ac roedd yn addo trawsnewid y

ffordd mae gwasanaethau cymdeithasol yn cael eu darparu yng Nghymru. 

Mae’r Ddeddf yn cynnwys:

• Diffiniad ehangach newydd o Ofalwr Yn flaenorol, nid oedd y ddeddfwriaeth yn eich cynnwys chi

oni bai eich bod yn darparu ‘swm sylweddol o ofal yn rheolaidd’.  Trwy gael gwared ar y diffiniad

hwn, fe fydd y Ddeddf newydd yn cynnwys mwy o Ofalwyr - megis pobl sy’n gofalu am berson ar

gam cynharach neu am gyfnodau llai o amser.  Mae hyn yn golygu bydd mwy o Ofalwyr yn medru

cyrchu gwybodaeth, cyngor a chymorth gan eu hawdurdod lleol.

• Dyletswydd newydd ar awdurdodau lleol i gynnig asesiadau o anghenion Gofalwyr. Roeddech

chi’n arfer gorfod gofyn am asesiad gofalwyr, i edrych ar y cymorth sydd angen arnoch i barhau i

ofalu.  Nawr, mae’n rhaid i awdurdodau lleol roi gwybod i bobl sy’n gofalu bod ganddynt hawl i

asesiad o anghenion gofalwyr. 

• Dyletswydd newydd ar awdurdodau lleol i gwrdd ag anghenion Gofalwr yn dilyn asesiad, gan

ddibynnu ar gymhwyster. Yn flaenorol, doedd dim dyletswydd ar awdurdod lleol i gwrdd ag

anghenion Gofalwr yn dilyn asesiad.  Nawr, am y tro cyntaf, mae dyletswydd gyfreithiol ar

awdurdodau lleol i gwrdd ag anghenion cymwys Gofalwr, yn dilyn asesiad o anghenion gofalwyr.

Yn unol â’r Ddeddf, nawr, mae’n rhaid i awdurdodau lleol sicrhau bod ganddynt wasanaethau

gwybodaeth, cyngor a chymorth yn eu lle, a’u bod yn cael eu cyfeirio'n glir, fel bod Gofalwyr yn

medru cael yr wybodaeth briodol, ar yr amser priodol.

Mae’r Ddeddf hefyd yn annog mynediad cynyddol at amrywiaeth o wasanaethau ataliol, sydd wedi’u

lleoli yn y gymuned.  Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i’r awdurdod lleol sicrhau bod yna amrywiaeth

eang o wasanaethau a gweithgareddau cymunedol perthnasol yn yr ardal leol ar gyfer

gwasanaethau gwybodaeth i gyfeirio pobl atynt.

Wythnos Gofalwyr 12fed – 18fed o Fehefin
Mae Wythnos Gofalwyr yn ymgyrch flynyddol, i greu

ymwybyddiaeth o ofalu, tynnu sylw at y sialensiau sy’n

wynebu Gofalwyr a chydnabod y cyfraniad maent yn

gwneud i deuluoedd a chymunedau ar draws y DU.  

Fe fydd y Rhwydwaith Gwasanaethau Cymorth i Ofalwyr,

grŵp o sefydliadau sy’n gweithio gyda Gofalwyr, yn trefnu

cyfres o ddigwyddiadau i ddathlu Wythnos Gofalwyr eleni,

rhwng y 12fed - 18fed o Fehefin.

Fe fydd gwybodaeth bellach ar gael yn rhifyn nesaf y

cylchlythyr ac ar-lein ar

www.carmarthenshirecarers.org.uk. Os hoffech wybod

mwy am Wythnos Gofalwyr a sut allwch chi gyfranogi, ewch i   

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 

http://www.carmarthenshirecarers.org.uk
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Hoffai Gofalwyr Cymru i gymaint o Ofalwyr ag sy’n bosib i gwblhau’r arolwg Dilyn y Ddeddf, ar gyfer

yr ail gam briffio.  Gellir dod o hyd i’r arolwg ar eu gwefan ar 

www.carersuk.org/wales/news/track-the-act 

Mae copïau caled o’r arolwg ar gael gan y Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr ar 0300 0200 002 neu

e-bostiwch info@carmarthenshirecarers.org.uk

“Er bod fy rhieni’n derbyn gofal yn y cartref, nid wyf wedi cael gwybod am, 

na chynnig, unrhyw gymorth sydd ar gael ar fy nghyfer i”.  

Canfyddiadau’r adroddiad 6 misol

• Nid oedd 17 o’r 22 awdurdod lleol yn medru darparu unrhyw ddata ar faint o Ofalwyr oedd wedi

cysylltu â nhw dros y ffôn, y rhyngrwyd neu’n bersonol, i gael gwybodaeth, cyngor neu gymorth.

Er, o’r Gofalwyr hynny a oedd wedi gweld gwybodaeth a baratowyd gan awdurdodau lleol,

roedd 62% yn ystyried bod yr wybodaeth yn ddefnyddiol neu’n ddefnyddiol iawn.

• Nid oedd 16 o’r 22 awdurdod lleol yng Nghymru yn medru dweud wrthym faint o bobl roeddent

wedi’u hatgyfeirio at sefydliadau eraill, i gael cymorth ataliol cymunedol.

• O’r Gofalwyr a gwblhaodd yr arolwg, nid oedd 80% wedi cael cynnig asesiad o anghenion

gofalwyr. 

• Roedd yna amrywiad sylweddol ymhlith awdurdodau lleol, o ran nifer y Gofalwyr a oedd yn

derbyn asesiadau o anghenion gofalwyr, yn ogystal â’r rheiny a oedd yn mynd ymlaen i dderbyn

cymorth trwy gynllun gofal yn dilyn asesiad.

Mae Gofalwyr Cymru yn ceisio canfod p’un ai bod Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a

Llesiant (Cymru) yn gwneud unrhyw wahaniaeth i Ofalwyr.  Maent wedi cyhoeddi eu dogfen

friffio chwech misol gyntaf ar eu canfyddiadau presennol, a gellir dod o hyd iddi ar-lein ar: -

www.carersuk.org/wales/policy-resources/policy-library/track-the-act-briefing-1

Helpwch Ofalwyr
Cymru i Ddilyn y
Ddeddf

http://www.carersuk.org/wales/news/track-the-act
mailto:info@carmarthenshirecarers.org.uk
http://www.carersuk.org/wales/policy-resources/policy-library/track-the-act-briefing-1
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Diwrnod Hawliau Gofalwyr

Fe fydd y mwyafrif ohonom yn darparu gofal

rywbryd yn ystod ein bywydau, ar gyfer

anwyliaid sy’n sâl neu’n anabl.  

P’un ai bod gofalu’n effeithio ar eich teulu’n

raddol neu’n sydyn, mae’n gyffredin teimlo nad

ydych yn barod.  Gall y rheolau ar fudd-

daliadau a’r system gofal cymdeithasol achosi

dryswch.  

Heb y cyngor a’r wybodaeth gywir, mae’n

hawdd colli allan ar y cymorth ariannol ac

ymarferol y mae gennych hawl iddo.  Dyna pam

mae mudiadau ar hyd a lled y wlad yn

cyfranogi yn y Diwrnod Hawliau Gofalwyr, i

estyn allan i’r 6.5 miliwn o Ofalwyr yn y DU,

gyda gwybodaeth, cyngor a chymorth. 

Mae cael yr wybodaeth gywir, ar yr amser

cywir, yn medru gwneud gwahaniaeth enfawr

pan eich bod yn gofalu am rywun. 

Pob blwyddyn, mae Rhwydwaith

Gwasanaethau Cymorth i Ofalwyr (CSSN) Sir

Gaerfyrddin yn trefnu digwyddiad, i ddathlu

Diwrnod Hawliau Gofalwyr, gyda chyllid ar gael

trwy Gyngor Sir Gâr.  Cynhaliwyd y digwyddiad

eleni ar Gae Ras Ffos Las, Trimsaran ar ddydd

Gwener y 25ain o Dachwedd. Trefnodd Grŵp

Gorchwyl a Gorffen Diwrnod Hawliau Gofalwyr

CSSN ddigwyddiad ar y thema iechyd a lles.  

Rhoddodd Becca Rosenthal araith gyweirnod

ar y thema ‘Life beyond labels, redefining what

it means to be a carer’, anerchiad ysbrydoledig

ar ei phrofiad personol o ofalu.   

Gwahoddwyd Gofalwyr i gyfranogi mewn nifer

o weithdai’n ymwneud ag iechyd a lles, gan

gynnwys ymwybyddiaeth ofalgar trwy gelf, yn

ogystal â sesiynau blas ar therapi, gan

gynnwys adweitheg a thylino’r corff.  Bu’r

diwrnod yn llwyddiant mawr ac yr ydym yn

ddiolchgar i Gyngor Sir Gâr a Phartneriaeth

Datblygu’r Gweithlu Gofal

Cymdeithasol am ariannu’r

diwrnod. 
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Cyflwynwyd y gwobrau gan Avril Bracey,

Pennaeth Iechyd Meddwl ac Anableddau

Dysgu gyda Chyngor Sir Gâr, a Jonathan

Rees, Swyddog Datblygu Gofalwyr, ac maent

yn cydnabod y bobl sydd wedi rhoi o’u

hamser, egni, arbenigedd a dealltwriaeth, i

helpu Gofalwyr sydd angen cymorth yn eu rôl

gofalu.

Cyflwynwyd y gwobrau i’r bobl ganlynol, i

gydnabod eu cyfraniad:

Carole Budenis, Delyth Robertson a Margaret

Williams o Borth Mencap Llanelli 

Mae Carole, Delyth a Margaret wedi bod yn

gyfrifol am sefydlu Porth Mencap Llanelli, sy’n

darparu gofal seibiant i rieni a gofalwyr pobl ag

anabledd dysgu dros nifer o flynyddoedd.  Mae

eu hymroddiad wedi galluogi pobl gydag

anabledd dysgu i gael gwyliau ar draws y DU a

thramor, a gweithgareddau adloniadol

wythnosol trwy eu clwb Gwener.

Trwy fynd Tu Hwnt i’r Galw, mae’r

gwirfoddolwyr yma wedi sicrhau bod pobl ag

anabledd dysgu wedi cael cyfle i gyfranogi

mewn profiadau sy’n hwyl, a hefyd maent wedi

cynnig cymorth a chefnogaeth i’w teuluoedd. 

Elizabeth Evans MBE o Grŵp Gofalwyr

Llanelli 

Fel Gofalwraig ymroddedig, mae Liz wedi

gweld y cyfan wrth ofalu am ei diweddar ŵr,

David.  Mae ei hymroddiad parhaus i’w theulu,

a’i symbyliad anhygoel a’i phenderfyniad di-

droi’n-ôl, wedi ei chymell i hybu a chefnogi

popeth sy’n ymwneud â Gofalwyr.  Mae Liz

wedi bod yn weithredydd i achos Gofalwyr ers

blynyddoedd lawer, a hi oedd yn gyfrifol am

ddatblygu cangen Gofalwyr Cymru/Carers UK

a Grŵp Gofalwyr Llanelli, sydd wedi’i hen

sefydlu.  Caiff Liz ei chydnabod fel y person i

fynd ati i gael cymorth, cyngor a chyfeiriad yn

ei chymuned a thu hwnt, ac mae’n hyrwyddo

llais Gofalwyr bob amser. 

Bwrdd Ymddiriedolwyr Croesffyrdd Sir Gâr

I lawer o Ofalwyr yn Sir Gaerfyrddin mae

Croesffyrdd Sir Gâr wedi bod yn achubiaeth –

gan alluogi Gofalwyr i gael amser iddyn nhw eu

hunain, cyfle i gael bywyd eu hunain trwy ofal

amgen o ansawdd, sy’n eu galluogi i barhau i

ofalu am eu hanwyliaid.  Mae ymddiriedolaeth

sefydliad Croesffyrdd yn rhoi o’u hamser a’u

harbenigedd yn hael i arwain y sefydliad.  

Wrth siarad yn y gwobrau, dywedodd Jonathan

Rees, Swyddog Datblygu Gofalwyr gyda

Chyngor Sir Gâr: “Dros y blynyddoedd rydw i

wedi clywed Gofalwyr yn dweud ‘Dydw i ddim

yn gwybod sut fyddwn i’n ymdopi heb

Croesffyrdd’.  Roedd yn amhosib meddwl

edrych heibio i’r Gofalwyr yma am eu

hymroddiad, eu brwdfrydedd a’u harbenigedd

wrth ddatblygu gwasanaethau i Ofalwyr.” 

Cynhaliwyd y Gwobrau Tu Hwnt i’r Galw agoriadau yn ystod y

digwyddiad Diwrnod Hawliau Gofalwyr eleni, i ddathlu

llwyddiannau nifer o wirfoddolwyr sydd wedi gwneud cyfraniad

neilltuol i Ofalwyr.  

Gwobrau Tu Hwnt i’r Galw



Roedd hi’n Ddiwrnod Cenedlaethol Ymwybyddiaeth o Ofalwyr Ifanc ar y 26ain o Ionawr 2017,

felly, yn y clwb ieuenctid Oedolion Ifanc sy’n Ofalwyr (YAC) ar y 10fed o Ionawr fe wnaeth y

gofalwyr ifanc a oedd yn bresennol greu posteri, i greu ymwybyddiaeth o rai o’r problemau

maent yn eu hwynebu yn eu rôl gofalu. 

Gan fod yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr wedi canolbwyntio’r dydd

ar godi dyheadau i YAC, fe wnaethant greu posteri ar sut na

ddylai bod yn Ofalwr eich rhwystro rhag gwireddu eich

gobeithion a’ch breuddwydion ar gyfer y dyfodol.  Cawsom

lawer o hwyl ac fe wnaeth pawb fwynhau creu rhai posteri hyfryd

i hyrwyddo’r digwyddiad.  Hefyd, mae prosiect YAC wedi trefnu

taith diwrnod ar ddydd Sadwrn yr 28ain o Ionawr, i gyd-fynd â

Diwrnod Gofalwyr Ifanc.  Fe fydd yn ddiwrnod cyffrous o

weithgareddau yng Nghanolfan Antur Bae Morfa ym Mhentywyn,

lle byddant yn cyfranogi mewn abseilio, saethyddiaeth, cwrs

ymosod mwdlyd a reslo swmo, sy’n swnio’n llawer o hwyl!
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Gwibdaith Nadolig i Oedolion Ifanc sy’n Ofalwyr 

Diwrnod Ymwybyddiaeth o Ofalwyr Ifanc

Ar ddydd Sadwrn y 19eg o Dachwedd, trefnwyd gwibdaith i grŵp o tua 30 YAC o Sir

Gaerfyrddin, i ddathlu’r Nadolig gyda’i gilydd trwy ddiwrnod o weithgareddau llawn

hwyl.

Trefnwyd y wibdaith mewn partneriaeth gyda Chanolfan Gofalwyr Abertawe, a ddaeth â

12 YAC arall gyda nhw, felly, roedd yna griw da iawn yn bresennol ar y dydd. 

Fe wnaethant gychwyn yng Ngwynfyd y Gaeaf yn Abertawe, lle gwnaeth mwyafrif yr YAC

fentro allan yn y tywydd garw a mentro ar yr iâ, ac yna fe wnaethant fwynhau rhai o’r

reidiau yn y ffair.  Yn dilyn y sglefrio iâ, aeth pawb draw i Fwyty Jimmy’s World, lle

cawsant fwyta faint a fynnent. Roedd y bwyd yn ardderchog, gyda dewis da o fwyd

Indiaidd, Tsieineaidd, Eidalaidd a Phrydeinig, felly doedd neb yn newynog wedi bod

yno! 

Yn olaf, oedd ymweliad i sinema’r Odeon, lle bu’r YAC

ymhlith y cyntaf yn y wlad i weld y ffilm Harry Potter

newydd, ‘Fantastic Beasts and Where to Find Them’.

Rhoddwyd blwch dewis Nadoligaidd i bob un i fynd adref

gyda nhw, a dywedodd pawb eu bod wedi cael diwrnod

allan gwych a’u bod yn gobeithio gwneud yr un peth y

flwyddyn nesaf eto.

Roedd y digwyddiad hwn yn bosib trwy gyllid y Prosiect

YAC, a gafaeliwyd trwy raglen grantiau Arian i Bawb y

Loteri Fawr, felly, ar ran y prosiect a phob un o’r YAC a

fynychodd y diwrnod gwych hwn, hoffwn ddweud

‘DIOLCH YN FAWR’ i’r Loteri Fawr!  



Newyddion Gofalwyr Sir Gaerfyrddin8

Gallwch arwyddo’r ddeiseb ar:

you.38degrees.org.uk/petitions/carers-allowance-

entitlement-for-people-claiming-benefits 

Deiseb Lwfans Gofalwyr 
Ar hyn o bryd, mae Gofalwyr ond yn medru hawlio

Lwfans Gofalwyr os yw’r person sy’n derbyn gofal

yn derbyn Taliad Annibyniaeth Bersonol (PIP), neu

Lwfans Byw i’r Anabl (DLA).

Fodd bynnag, mae llawer mwy o Ofalwyr yn gofalu

am rywun ar Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (ESA),

sy’n cydnabod nad yw’r person sy’n derbyn gofal yn

medru gweithio oherwydd salwch neu anabledd, ac

eto nid yw’r Gofalwr yn medru hawlio’r Lwfans

Gofalwyr sydd angen arno/arni.  Rydym yn deisebu i

newid hyn, fel bod Gofalwyr sy’n gofalu am rywun ar

ESA yn medru hawlio’r Lwfans Gofalwyr y dylent fod

yn gymwys i’w gael ac y mae ei wir angen.

Pam mae hyn yn bwysig?

Ble mae rôl gofalu, yn aml iawn mae’r teulu’n dioddef

tlodi ariannol difrifol ac mae’r sefyllfa’n waeth os nad

yw’r Gofalwr yn medru hawlio Lwfans Gofalwyr.  Mae

llawer o Ofalwyr yn gorfod rhoi’r gorau i’r gwaith,

hyfforddiant neu addysg, i ofalu am y person sy’n

derbyn gofal ac nid ydynt yn medru hawlio unrhyw

arian i gydnabod eu rôl gofalu, os yw’r person sy’n

derbyn gofal ar ESA ac nid yw’n gymwys i Daliad

Annibyniaeth Bersonol (PIP). 

Ydych chi’n gofalu am
rywun sy’n sâl, yn fregus
neu’n anabl?
Ydych chi yn, neu wedi bod yn Ofalwr,

yna mae... ‘Gofalu Amdanaf i’ yn

berthnasol i chi.

Beth bynnag yw eich rôl gofalu, mae’n

bwysig eich bod yn gofalu am eich

iechyd chi hefyd 

Byddwch yn dysgu:

• Technegau Ymlacio

• Sut i reoli eich emosiynau

• Datrys Problemau Beunyddiol

• Cynllunio ar gyfer Bywyd

• A llawer, llawer mwy

Dyma gyfle i ofalu amdanoch CHI!

Mae’r cwrs hwn yn anelu at eich helpu i

deimlo bod gennych fwy o reolaeth dros

eich rôl gofalu a gwneud gwahaniaeth

i’ch bywyd chi. Mae hwn yn gwrs GIG DI-

DÂL ac mae’n rhedeg am 2 ½ awr yr

wythnos am 6 wythnos.  Mae ar gael i

unrhyw Ofalwyr sydd dros 18 oed.

Os am fwy o wybodaeth neu i gadw lle

ar gwrs, yna cysylltwch ag EPP ar

01554 899035

Gwelir ynghlwm gwybodaeth ynglŷn â Chyngor Cyfreithiol am ddim i Ofalwyr gyda

Chyfreithwyr New Law ar y dyddiadau canlynol, wedi’u trefnu mewn partneriaeth ag

Ymddiriedolaeth Gofalwyr. 

Gellir trefnu apwyntiad hanner awr am ddim gyda chyfreithiwr i drafod materion yn cynnwys: cyllid

ar gyfer gofal, gallu & Phweru Atwrnai Parhaol.

• Dydd Mawrth 23ain o Fai yn Swyddfa Croesffyrdd, Llanelli

• Dydd Mawrth 13eg o Fehefin yn Swyddfa Croesffyrdd, Caerfyrddin

• Dydd Iau 13eg o Orffennaf yn Swyddfa Croesffyrdd, Llanelli

Cyngor Cyfreithiol Am Ddim i Ofalwyr 

Sylwer fod yn rhaid archebu lle. Os ydych am wneud apwyntiad neu os am wybodaeth bellach,

cysylltwch â’r Gwasanaeth Gwybodaeth Gofalwyr ar 0300 0200 002 neu e-bostiwch

info@carmarthenshirecarers.org.uk

you.38degrees.org.uk/petitions/carers-allowance-entitlement-for-people-claiming-benefits
you.38degrees.org.uk/petitions/carers-allowance-entitlement-for-people-claiming-benefits
mailto:info@carmarthenshirecarers.org.uk
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Cynllun Bathodyn Glas (Parcio i Bobl Anabl)
Mae’r Cynllun Bathodyn Glas (Parcio i Bobl Anabl) yn darparu trefniant cenedlaethol o

gonsesiynau parcio i’r bobl hynny sydd ag anabledd PARHAOL neu SYLWEDDOL, i’w galluogi i

barcio’n agos i’w cyrchfan, wrth deithio’n annibynnol, naill ai fel gyrrwr neu deithiwr. 

Mae’r Bathodyn Glas yn galluogi’r cerbyd y mae

deiliad y bathodyn yn teithio ynddo i barcio

mewn ardaloedd penodedig. 

Rydych yn gymwys, yn awtomatig, i Fathodyn

Glas heb unrhyw asesiad pellach, os ydych chi:

• Yn derbyn cyfradd uwch elfen symudedd y

Lwfans Byw i’r Anabl (HRMCDLA)

• Yn derbyn Taliad Annibyniaeth Bersonol (PIP)

ac yn ei gael ar y sail ganlynol:

o Defnydd o ‘Motability’

o Cynllunio a dilyn taith – categori F a/neu

o Symud o gwmpas - categori C, D, E neu F

• Wedi eich cofrestru’n ddall

• Yn derbyn tâl atodol symudedd pensiwn

rhyfel 

• Yn derbyn taliad gwarantedig o dan dariffau

1-8 o Gynllun Iawndal y Lluoedd Arfog (AFCS)

ac os yw wedi ei gadarnhau bod gennych

anabledd parhaol a sylweddol, sy’n golygu na

allwch gerdded neu eich bod yn ei chael yn

anodd iawn cerdded.

Os ydych wedi cael diagnosis bod gennych

salwch terfynol a bod gennych ffurflen DS1500

bydd eich ffurflen gais yn cael sylw’n gynt. 

Gallwch wneud cais am Fathodyn Glas:

• Ar-lein ar www.gov.uk/apply-blue-badge

• Neu trwy lawrlwytho Ffurflen Gais am

Fathodyn Glas a Nodiadau Cyfarwyddyd oddi

ar wefan Cyngor Sir Gâr 

Ar ôl cwblhau’r ffurflen gais, mae’n bosib ei

dychwelyd i’r cyfeiriad canlynol: 

Rhadbost RRUS-LLCT-UTUU

Yr Adran Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Thai 

Cyngor Sir Gâr

Caerfyrddin SA31 1LE

Neu ei chyflwyno yn unrhyw un o Ganolfannau

Gwasanaethau Cwsmeriaid y Cyngor Sir.  Hefyd,

cewch fynd â’ch dogfennau gwreiddiol gyda chi

i’r Ganolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid, a

byddant yn gallu gwneud copïau ohonynt a

dilysu’r dogfennau fel y bo angen. 

Bydd angen i chi gyflwyno’r eitemau canlynol

gyda’ch cais:

• Llun diweddar tebyg i lun pasbort.

• Tystiolaeth eich bod yn gymwys – er

enghraifft, eich llythyr gan yr Adran Gwaith a

Phensiynau yn cadarnhau eich bod yn derbyn

naill ai Lwfans Symudedd neu gyfradd uwch

elfen symudedd y Lwfans Byw i’r Anabl

(dyddiedig o fewn y 12 mis diwethaf) ayb.

• Tystiolaeth o bwy ydych chi.

Ceir rhagor o wybodaeth am y cynllun Bathodyn

Glas ar wefan Gov.uk.  Mae yna linell gymorth

Genedlaethol hefyd ar gyfer ymholiadau

cyffredinol am y Bathodyn Glas - 0844 4630215.

Neges mewn Potel
Neges mewn Potel yw lle’r ydych chi’n cadw eich

manylion personol hanfodol a manylion am eich

meddyginiaeth mewn potel fach yn yr oergell. 

Mae parafeddygon, yr heddlu, diffoddwyr tân a’r

gwasanaethau cymdeithasol yn gwybod i edrych

yn yr oergell pan eu bod yn gweld sticeri Neges

mewn Potel. Gall hyn fod yn gymorth mawr os

yw’r person sy’n derbyn gofal yn dioddef o gyflwr

a all newid yn sydyn, a bod arnynt angen cymorth

meddygol; megis clefyd y siwgr neu alergeddau.

Mae’r cynllun Neges mewn Potel yn cael ei gynnal

ar draws y DU gan Glybiau Llewod.

Mae’n bosib bydd eich MT neu’ch Fferyllydd yn

gallu rhoi un o’r poteli yma i chi, neu gallwch

gysylltu â’r Clybiau Llewod yn uniongyrchol ar

0845 833 9502 neu e-bostiwch

enquiries@lionsclubs.co

http://www.gov.uk/apply-blue-badge
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Ymwadiad

Cymerwyd pob gofal wrth baratoi’r cylchlythyr hwn ac ni allwn gymryd cyfrifoldeb am unrhyw achos

sy’n deillio o’r tudalennau yma.  Os fyddai’n well gennych dderbyn copi electronig o’r cylchlythyr,

yna rhowch wybod i ni, os gwelwch yn dda, trwy e-bostio info@carmarthenshirecarers.org.uk neu

trwy ffonio 0300 0200 002.

Os nad ydych chi’n dymuno derbyn y cylchlythyr bellach yna rhowch wybod i ni, os gwelwch yn

dda, naill ai trwy lenwi’r slip datodadwy isod a’i ddychwelyd i’r cyfeiriad uchod, trwy e-bostio

info@carmarthenshirecarers.org.uk neu trwy ffonio 0300 0200 002.

Enw.........................................................................................................................................................

Cyfeiriad.................................................................................................................................................

Cofrestr Gwasanaethau Blaenoriaeth
Mae’n bosib eich bod chi, neu’r person sy’n

derbyn gofal, yn gymwys i gael cymorth

ychwanegol gan eich cyflenwyr nwy a thrydan.  

Gallwch gofrestru gyda Chofrestr Gwasanaethau

Blaenoriaeth eich cyflenwr, os ydych chi’n

bensiynwr, yn anabl neu fod nam ar eich golwg

neu’ch clyw chi.

Unwaith fyddwch chi wedi ymuno â’r Gofrestr

Gwasanaethau Blaenoriaeth, mae’n bosib

byddwch chi’n medru cael: 

• Cyngor ar ynni, am ddim 

• Darlleniad mesurydd chwarterol, am ddim, os

na allwch chi ddarllen eich mesurydd

• Eich biliau wedi’u hanfon i berthynas, Gofalwr

neu ffrind 

• Eich biliau a darlleniadau eich mesurydd

mewn braille, print bras, tâp sain, ffôn destun

neu Type Talk, os oes nam ar eich golwg  

• Rhybudd ymlaen llaw os bydd amhariad ar y

cyflenwad

• Eich cyflenwad wedi’i ailgysylltu fel

blaenoriaeth, os bydd unrhyw amhariad 

• Cyfleusterau amgen ar gyfer coginio a

gwresogi, os bydd amhariad ar y cyflenwad 

• Cymorth ychwanegol i ddefnyddio eich

mesurydd neu gyfarpar 

• Gwiriadau diogelwch nwy blynyddol 

Cysylltwch â’ch cyflenwr i weld a allwch chi,

neu’r person sy’n derbyn gofal, ymuno â’r

Gofrestr Gwasanaethau Blaenoriaeth ac i holi pa

gymorth arall maen nhw’n cynnig. 

Mae angen i chi gofrestru gyda’r ddau gyflenwr,

os ydych chi’n cael eich nwy a’ch trydan gan

gyflenwyr gwahanol.  Cofiwch gofrestru eto, os

fyddwch chi’n symud i gyflenwr newydd.

mailto:info@carmarthenshirecarers.org.uk
mailto:info@carmarthenshirecarers.org.uk

