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   Gwasanaeth Cynnal Gofalwyr 

Rhif Elusen Gofrestredig 1066262 

Gwasanaeth Cynnal Gofalwyr 
Llys Deudraeth, 
Stryd Fawr,  
Penrhyndeudraeth, 
Gwynedd. LL48 6BL 
 01766 772 956 
: help@carersoutreach.org.uk 
 
 
 

Gwasanaeth Cynnal Gofalwyr 
Uned 6, Mentec, 
Ffordd Deiniol,  
Bangor, 
Gwynedd. LL57 2UP 
 01248 370 797 
 www.carersoutreach.org.uk  

 

 

Mae Cynnal Gofalwyr yn eich gwahodd i ddod i’n grwpiau cymorth 
rhieni a gofalwyr i gael bore o rannu gwybodaeth a chyfle i ddweud 

eich dweud.  

 

I gadw eich lle neu i gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â  
Gwyneth neu Eirian ar y manylion cyswllt isod.   

 

Cyfieithwyd i’r Gymraeg gan Angharad Edwards 

Llys Deudraeth, Stryd Fawr,  
Penrhyndeudraeth 

ar ddydd Llun 3 Hydref 10.30 - 12.30 

Mentec, Ffordd Deiniol, Bangor  
ar ddydd Mawrth 4 Hydref 10.30 - 12.30 

Clwb Rygbi, Dolgellau 
 ar ddydd Mercher 5 Hydref 10.30 - 12.30 
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12 syniad i boeni llai  

 

Dathlwch 
pan fydd 
pethau’n 

mynd yn dda  

Ewch 
allan 

Ymlaciwch 
Byddwch 
yn falch o 
bwy ydych  

Byddwch 
yn bositif  

Dywedwch 
na pan 

fydd angen  

Ysgrifennwch 
ef i lawr  

Tawelwch 
eich 

meddwl  
Anadlwch 

Chwerthwch Gwenwch 
Ceisiwch 
gael hwyl 
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Ein nod yw sicrhau bod gofalwyr di-dâl ledled Gwynedd yn cael eu gwerthfawrogi, eu 
cydnabod a’u cefnogi ac yn cael yr un cyfleoedd am fywyd o ansawdd da heb gael eu 
cyfyngu gan eu rôl gofalu. 
 

Sut ydym ni’n gwneud hyn? 
Rydym yn darparu gwybodaeth am ystod eang o bynciau sy’n effeithio ar ofalwyr. 
Rydym yn darparu cymorth arbenigol i ofalwyr di-dâl er mwyn sicrhau eu bod yn cael yr 
holl fudd-daliadau/hawliadau.  
Byddwn yn gwrando ar yr hyn sydd gan ofalwyr i’w ddweud mewn modd parchus, 
cyfrinachol a diragfarn ac yn sicrhau bod eu lleisiau’n cael eu clywed. 
Byddwn yn herio’r anghydraddoldebau y mae gofalwyr yn eu hwynebu trwy weithio 
mewn partneriaeth. 
Rydym yn galluogi gofalwyr i ddod o hyd i ddatrysiadau i’w problemau a’u datblygu. 
 

Sut fedrwch chi gysylltu â ni? 
Dros y ffôn, ar e-bost, trwy lythyr, ymweliad â’r swyddfa wedi’i drefnu ymlaen llaw, neu 
pam na ddewch chi i’n cyfarfodydd grŵp cymorth lle medrwch drafod unrhyw fater a 
chwrdd â rhieni a gofalwyr eraill.  
Bydd 3 cyfarfod yn cael eu cynnal ym mis Hydref a hoffwn eich croesawu chi i’w 
mynychu. Gweler y manylion ar y dudalen flaen. Ffoniwch i gadw eich lle. 
 
Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru 
(AGGCC) ac Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) 
Yn ystod mis Chwefror, cynhaliodd AGGCC arolygiad ar y cyd ag AGIC i asesu 
ansawdd, effeithlonrwydd a diogelwch y gofal a’r cymorth a ddarperir i oedolion ag 
anhawsterau / anableddau dysgu yng Ngwynedd. Cynhaliodd Cynnal Gofalwyr 
gyfarfod a mynychodd 22 o rieni a gofalwyr a chwrdd ag Arolygwyr AGGCC.  
 

Dyma oedd y tri phrif gwestiwn ar gyfer yr arolygiad: 
1. Pa mor dda mae'r awdurdod lleol yn deall yr angen am ofal a 
chymorth i bobl ag anableddau dysgu yn ei ardal, gan gynnwys 
cymorth i ofalwyr a datblygu gwasanaethau ataliol? 
2. Pa mor effeithiol yw'r awdurdod lleol wrth ddarparu gwybodaeth, 
cyngor, cymorth, asesiad a chynllunio gofal sy'n cyflawni canlyniadau cadarnhaol ac yn 
parchu pobl ag anableddau dysgu fel dinasyddion cyflawn, cyfartal mewn statws a 
gwerth â dinasyddion eraill o'r un oedran? 
3. I ba raddau mae'r trefniadau ar gyfer arweinyddiaeth a llywodraethu yn yr awdurdod 
lleol wedi rhoi gweledigaeth glir ar gyfer gofal a chymorth i bobl ag anableddau dysgu, 
sydd wedi ei hanelu at wella canlyniadau ac sy'n denu cefnogaeth ac ymrwymiad gan 
bartneriaid – gan gynnwys pobl ag anableddau dysgu a gofalwyr? 
 
I ddarllen canfyddiadau’r arolygiad, ewch i  
http://cssiw.org.uk/docs/cssiw/report/160628gwyneddcy.pdf  neu i drafod ymhellach, 
cysylltwch â Ceryl Davies neu Helen Fon ar 01286 682 751. 

Gwasanaeth Cynnal Gofalwyr – Beth ydym ni’n ei wneud? 

http://cssiw.org.uk/docs/cssiw/report/160628gwyneddcy.pdf
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Hyd y gwyddom, roedd y wybodaeth a geir yn y cylchlythyr hwn yn gywir pan gafodd ei hargraffu. Ni fedr 
Gwasanaeth Cynnal Gofalwyr fod yn gyfrifol am unrhyw gamgymeriadau, esgeulustod nac ansawdd y 
wybodaeth a ddarperir gan fudiadau eraill, ac ni fedrwn argymell unrhyw gynnyrch na gwasanaeth.  
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 Antur Waunfawr – Beics Menai  

 

Beicio i Bawb! 
 
Mae siop feiciau leol wedi cyflwyno beiciau 
newydd wedi’u haddasu yn ddiweddar, sy’n 
cynnwys beiciau ochr-yn-ochr, tandemau 
tair olwyn a beiciau tair olwyn trydanol a di-
drydan i blant ac oedolion ag anableddau 
dysgu neu gorfforol. 

 
Prynwyd busnes Beics Menai Bikes gan y fenter 
gymdeithasol, Antur Waunfawr, yn 2014, gyda’r 
nod o greu canolfan feicio gynhwysol ar Gei Llechi 
Caernarfon. 
 

Gyda chymorth Cronfa Cymunedau’r Arfordir, 
sefydlwyd y prosiect  
‘Beicio i Bawb’ yn y siop 
feiciau, a oedd nid yn unig yn 

hyrwyddo beicio cynhwysol, ond hefyd yn cadw at amcanion 
cynaladwyedd, iechyd a lles y cwmni. Mae hefyd yn cynnig mwy 
o gyfleoedd gwaith a hyfforddiant i bobl ag anableddau a phobl 
ddifreintiedig leol yn ardal Caernarfon. 
 

Meddai Menna Jones, Prif Weithredwr Antur Waunfawr: "Mae’r 
prosiect hwn yn agos iawn at ein calonnau gan ei fod yn hybu 
cynhwysiant, sydd bob amser wedi bod yn flaenoriaeth i Antur. 
Mae’r beiciau wedi’u haddasu yn ychwanegiad ardderchog i’n 
stoc a byddant yn galluogi i ni gynnig mwy o ddarpariaeth i 

unigolion â galluoedd amrywiol, gan 
sicrhau bod pawb yn cael cyfle i 
fwynhau ein hardal hyfryd!" Mae pob 
un o’r beiciau newydd ar gael i’w hurio – i gael rhagor o 
wybodaeth:  
 

: 01286 676 804  :beics@anturwaunfawr.org 

Darparwyd y wybodaeth sydd ar y dudalen 
gyferbyn, a’r cyfieithiad Cymraeg ohoni, gan 
Gymdeithas Cyngor ac Eiriolaeth Gogledd 
Cymru. Ymddiheuriadau os yw’r ysgrifen yn 
rhy fach i chi. Byddwn yn gwerthfawrogi eich 
barn ar faint y print a pha mor hawdd yw hi i 
ddarllen ein gwybodaeth. 
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 Gwybodaeth 
Bathodyn Glas 
Mae’r cynllun bathodyn glas yn darparu amrywiaeth o fuddion parcio i 
bobl anabl ag anawsterau cerdded sy’n teithio naill ai fel gyrwyr neu 
fel teithwyr.  
I wirio a ydych yn gymwys i gael bathodyn glas, ewch i  

https://bluebadge.direct.gov.uk/directgovapply.html   
neu ffoniwch Galw Gwynedd ar 01766 771 000 

                         

 

Dewis Cymru yw Y lle am wybodaeth am les yng Nghymru. Mae pobl 
yn dweud wrthym ei bod hi’n anodd dod o hyd i’r wybodaeth gywir, ar yr adeg 
gywir, wedi’i chyflwyno yn y modd cywir. Nod gwefan Dewis Cymru yw eich helpu 
chi trwy ddarparu gwybodaeth safonol o rwydwaith o sefydliadau gofal 
cymdeithasol, iechyd a thrydydd sector ledled Cymru. 

Ceir adran ar ofalu am rywun, yn ogystal â chadw’n 
iach, bod yn gymdeithasol, bod gartref, bod yn ddiogel, rheoli 

eich arian a phlant a theuluoedd. Ewch i 
www.dewis.cymru 

 
 

Cynllun Gostyngiad Cartref Cynnes  
Fe fedrech chi gael £140 o ostyngiad ar eich bil trydan dan y Cynllun Gostyngiad 
Cartref Cynnes os ydych naill ai: 
 yn cael rhan credyd gwarant y Credyd Pensiwn neu 
 

 ar incwm isel 
 

Caiff y cynllun ei redeg gan rai cwmnïau ynni. Holwch eich cyflenwr a yw’n rhedeg 
y cynllun. 
 

Mae rhagor o wybodaeth yn www.gov.uk/the-warm-home-discount-scheme/website  
neu cysylltwch â’ch cyflenwr ynni. Neu cysylltwch â Cynnal Gofalwyr am fwy o 
fanylion. 

Cyngor ariannol am ddim a diduedd, a sefydlwyd 
gan y llywodraeth.   
Ffoniwch 0800 138 7777 neu ewch i’w gwefan  
www.moneyadviceservice.org.uk/cy  

 

https://bluebadge.direct.gov.uk/directgovapply.html
http://www.dewis.cymru/
https://www.moneyadviceservice.org.uk/cy

