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Mae’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn 
darparu cyngor diduedd rhad ac am ddim ar 
gyfer ystod o faterion ariannol gan gynnwys 
ymdrin â straen ariannol annisgwyl. 

Ewch i’n gwefan am gyngor i roi cymorth i chi 
wneud penderfyniadau ariannol.
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ar y we
dros y ffôn
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Yma i roi 
cymorth i chi
Yn ogystal â’r teimladau o sioc 
a thristwch rydych yn eu profi, 
rydym yn gwybod y gallech 
fod yn wynebu straen ariannol 
annisgwyl.

Er mai hawlio budd-daliadau ariannol 
fydd y peth olaf ar eich meddwl mae’n 
siŵr, efallai y bydd y daflen hon yn 
ddefnyddiol gan ei bod yn dangos beth y 
gallai fod gennych hawl i’w gael.

 �Os ganed eich baban yn farw ar ôl 
cwblhau rhwng 14 wythnos a 24 
wythnos o feichiogrwydd, gelwir hyn 
yn gamesgoriad hwyr.

 �Os ganed eich baban yn farw ar ôl 
cwblhau 24 wythnos o feichiogrwydd, 
gelwir hyn yn faban marw-anedig.

 �Os bydd eich baban yn marw yn ystod 
28 diwrnod cyntaf bywyd, gelwir hyn 
yn farwolaeth newydd-anedig.
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Cymorth ariannol A yw hwn ar gael? Rhagor o 
wybodaeth 1

Grant Mamolaeth 
Cychwyn Cadarn 

Na. Canolfan Byd Gwaith/ 
Swyddfa Swyddi a 
Budd-daliadau

Presgripsiynau a 
thriniaeth 
ddeintyddol am 
ddim 2

Na. Os oes gennych Dystysgrif Eithrio 
Mamolaeth dylech ei dychwelyd.

Eich bydwraig/
meddyg

Talebau bwyd 
Cychwyn Iach

Na. Os ydych eisoes yn cael y talebau 
hyn dylech roi gwybod iddynt am y 
newid yn eich amgylchiadau, er y 
gallwch ddefnyddio unrhyw dalebau 
sydd gennych o hyd.

Eich bydwraig/ 
meddyg neu linell 
gymorth Cychwyn 
Iach

Tâl Mamolaeth 
Statudol

Na allwch, ond efallai y gallwch gael Tâl 
Salwch Statudol, absenoldeb tosturiol 
(â thal neu heb dâl).

Eich cyflogwr

Lwfans Mamolaeth Na allwch, ond efallai y gallwch gael Tâl 
Salwch Statudol gan eich cyflogwr neu 
Lwfans Cyflogaeth a Chymorth gan y 
Ganolfan Byd Gwaith/Swyddfa Swyddi 
a Budd-daliadau.

Canolfan Byd Gwaith/
Swyddfa Swyddi a 
Budd-daliadau neu 
eich cyflogwr

Tâl Tadolaeth 
Statudol

Na allwch, ond efallai y gallwch gymryd 
absenoldeb tosturiol (â thal neu heb 
dâl).

Eich cyflogwr

Budd-dal Plant Na allwch. HMRC [Cyllid a Thollau 
Ei Mawrhydi]

Credyd Treth Plant Na allwch. HMRC [Cyllid a Thollau 
Ei Mawrhydi]

Ar ôl camesgoriad hwyr  
(Rhwng 14 a 24 o wythnosau a gwblhawyd)
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1 Gweler tudalennau 8 a 9 am fanylion cyswllt.

2  Mae pob presgripsiwn am ddim i bawb yng Nghymru, Yr Alban a Gogledd Iwerddon. Mae hawl i 
archwiliadau a thriniaeth ddeintyddol am ddim yn amrywio o wlad i wlad.

Gofynion o ran 
angladd

Os byddwch yn camesgor neu’n dod 
â’ch beichiogrwydd i ben cyn 24 
wythnos, nid oes gofyniad cyfreithiol 
arnoch i gladdu neu amlosgi’r corff yn 
ffurfiol. Bydd staff yr ysbyty yn egluro i 
chi beth mae’r ysbyty yn ei gynnig a 
dylent roi gwybodaeth ysgrifenedig i 
chi hefyd. Byddant yn rhoi amser i chi 
ystyried beth yr hoffech ei wneud. 

Neu gallwch wneud eich trefniadau 
eich hun ar gyfer angladd a/neu 
gladdu neu amlosgi. Efallai y byddwch 
am siarad â threfnwr angladdau neu 
weinidog o’ch ffydd eich hun. Gallai 
tîm caplaniaeth yr ysbyty hefyd fod yn 
ffynhonnell dda o wybodaeth, cyngor 
a chefnogaeth, p’un a oes gennych 
unrhyw gredoau crefyddol ai peidio.

Mae’r hawl gennych i gladdu corff neu 
weddillion eich baban eich hunan. Os 
byddwch am wneud hyn, efallai y bydd 
angen i chi fynegi eich dymuniadau’n 
glir iawn i staff yr ysbyty neu eich 
meddyg teulu gan efallai na fyddant yn 
ymwybodol bod hyn yn gyfreithlon. 
Fodd bynnag, mae rhai pethau 
ymarferol pwysig y bydd angen i chi eu 
hystyried yn gyntaf. I gael rhagor o 
wybodaeth am y rhain, cysylltwch â’r 
Gymdeithas Gamesgor neu Sands 
(Manylion yn y rhan Cysylltiadau 
defnyddiol).

Cofrestru (tystysgrifau 
geni a marwolaeth)

Nid yw’r Cofrestrydd yn darparu 
tystysgrifau marwolaeth ar gyfer 
babanod sydd wedi’u camesgor cyn 24 
wythnos o feichiogrwydd. Y rheswm 
am hyn yw mai cyfnod beichiogrwydd 
o 24 wythnos yw’r oed hyfywedd 
cyfreithiol – y cyfnod lle tybir fod gan y 
babi obaith da o oroesi os caiff ei eni’n 
fyw. Serch hynny mae nifer o ysbytai yn 
cyhoeddi tystysgrif arbennig. Mae’r 
dystysgrif hon yn eich galluogi i gofnodi 
enw’ch babi, dyddiad y golled a rhai 
manylion eraill efallai. Os nad yw eich 
ysbyty yn darparu tystysgrifau, gallech 
chi ddarparu un a gofyn iddynt ei 
llofnodi. 

Gweler gwefan Sands am dystysgrif 
enghreifftiol (gweler Cysylltiadau 
Defnyddiol tudalen 8).

moneyadviceservice.org.uk/cy
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Cymorth ariannol A yw hwn ar gael? Rhagor o 
wybodaeth 1

Grant Mamolaeth 
Cychwyn Cadarn 

Gallwch, os ydych ar incwm isel ac yn 
cael rhai budd-daliadau penodol neu 
gredyd treth. Ar gyfer y plentyn cyntaf 
yn unig y bydd hyn(neu blant, pan fydd 
y cyntaf yn enedigaeth luosog) a phan 
nad oes plant eraill dan 16 oed yn byw 
ar yr aelwyd. Mae'n rhaid i chi wneud 
cais o fewn tri mis i enedigaeth eich 
baban.

Canolfan Byd Gwaith/ 
Swyddfa Swyddi a 
Budd-daliadau neu 
gov.uk

Presgripsiynau a 
thriniaeth 
ddeintyddol am 
ddim 2

Oes. Os oes gennych Dystysgrif Eithrio 
Mamolaeth, gallwch ei defnyddio tan y 
dyddiad terfyn.

Cwblhewch y ffurflen 
yn y fferyllfa neu’r 
deintydd

Talebau bwyd 
Cychwyn Iach

Na. Os ydych eisoes yn cael y talebau 
hyn dylech roi gwybod iddynt am y 
newid yn eich amgylchiadau, er y 
gallwch ddefnyddio unrhyw dalebau 
sydd gennych o hyd.

Eich bydwraig/ 
meddyg neu linell 
gymorth Cychwyn 
Iach

Tâl Mamolaeth 
Statudol

Cyn belled â’ch bod wedi gweithio am 
gyfnod digon hir i’ch cyflogwr, mae’n 
bosib y bydd gennych hawl i gyfanswm 
o 52 wythnos o gyfnod absenoldeb. Fe 
gewch dâl mamolaeth tra byddwch i 
ffwrdd o’r gwaith hyd at 39 wythnos. 
Mae'n rhaid i chi wneud cais o fewn 28 
diwrnod i enedigaeth eich baban.

Eich cyflogwr

Lwfans Mamolaeth Os nad ydych yn gymwys i gael Tâl 
Mamolaeth Statudol, efallai y byddwch 
yn gallu cael Lwfans Cyflogaeth a 
Chymorth o’r Ganolfan Byd Gwaith/
Swyddfa Swyddi a Budd-daliadau.

Canolfan Byd Gwaith/
Swyddfa Swyddi a 
Budd-daliadau neu 
eich cyflogwr

Tâl Tadolaeth 
Statudol

Os ydych yn gyflogedig, mae’n debygol 
y byddwch yn gymwys i gael tâl 
tadolaeth. Rhaid i chi wneud hawliad o 
fewn 28 niwrnod i’r enedigaeth.

Eich cyflogwr

Wedi marw-enedigaeth
(24 wythnos a mwy wedi’u cwblhau)



moneyadviceservice.org.uk/cy 5

Gofynion o ran 
angladd

Mae’n rhaid claddu neu amlosgi 
babanod marw-anedig yn ffurfiol, yn 
ôl y gyfraith. Bydd nifer o ysbytai yn 
cynnig trefnu angladd i chi yn rhad ac 
am ddim, neu gallwch wneud eich 
trefniadau eich hun.

Taliadau angladd

Os ydych yn gwneud eich trefniadau 
angladd eich hun, mae’r rhan fwyaf o 
drefnwyr angladdau yn cynnig 
gwasanaeth angladd syml am ddim ar 
gyfer babanod neu blant, er efallai y 
bydd rhai costau am eitemau neu 
wasanaethau ychwanegol. Os ydych 
ar incwm isel ac angen cymorth i dalu 
am angladd, gallech gael Taliad 
Angladd o’r Gronfa Gymdeithasol.  Am 
fwy o wybodaeth gweler gov.uk/
FuneralPayments neu cysylltwch â’ch 
Canolfan Byd Gwaith leol neu Swyddfa 
Swyddi a Budd-daliadau (Manylion yn 
y rhan Cysylltiadau defnyddiol).

Cofrestru (tystysgrifau 
geni a marwolaeth)

Fel arfer yng Nghymru a Lloegr mae’n 
rhaid cofrestru baban marw-anedig o 
fewn 42 diwrnod. Yn yr Alban mae’n 
rhaid cofrestru baban marw-anedig o 
fewn 21 diwrnod. Nid yw cofrestru 
baban marw-anedig yn hanfodol yng 
Ngogledd Iwerddon, er gall rhieni 
gofrestru’r enedigaeth o fewn blwyddyn 
os ydynt yn dymuno gwneud hynny. 
Mewn rhai mannau, gellir cofrestru yn 
yr ysbyty. Fel arall, gwneir hynny yn y 
swyddfa gofrestru leol.

Budd-dal Plant Na. HMRC [Cyllid a 
Thollau Ei Mawrhydi]

Credyd Treth Plant Na. HMRC [Cyllid a 
Thollau Ei Mawrhydi]

1 Gweler tudalennau 8 a 9 am fanylion cyswllt.

2  Mae pob presgripsiwn am ddim i bawb yng Nghymru, Yr Alban a Gogledd Iwerddon. Mae hawl i 
archwiliadau a thriniaeth ddeintyddol am ddim yn amrywio o wlad i wlad.

Cymorth ariannol A yw hwn ar gael? Rhagor o 
wybodaeth 1

moneyadviceservice.org.uk/cy
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Ar ôl marwolaeth baban 
newydd-anedig 
(Hyd at 4 wythnos ar ôl yr enedigaeth)

Cymorth ariannol A yw hwn ar gael? Rhagor o 
wybodaeth 1

Grant Mamolaeth 
Cychwyn Cadarn 

Gallwch, os ydych ar incwm isel ac yn 
cael rhai budd-daliadau penodol neu 
gredyd treth. Ar gyfer y plentyn cyntaf 
yn unig y bydd hyn(neu blant, pan fydd 
y cyntaf yn enedigaeth luosog) a phan 
nad oes plant eraill dan 16 oed yn byw 
ar yr aelwyd. Mae'n rhaid i chi wneud 
cais o fewn tri mis i enedigaeth eich 
baban.

Canolfan Byd Gwaith/ 
Swyddfa Swyddi a 
Budd-daliadau neu 
gov.uk

Presgripsiynau a 
thriniaeth 
ddeintyddol am 
ddim 2

Oes. Os oes gennych Dystysgrif Eithrio 
Mamolaeth, gallwch ei defnyddio tan y 
dyddiad terfyn.

Cwblhewch y ffurflen 
yn y fferyllfa neu’r 
deintydd

Talebau bwyd 
Cychwyn Iach

Na. Os ydych eisoes yn cael y talebau 
hyn dylech roi gwybod iddynt am y 
newid yn eich amgylchiadau, er y 
gallwch ddefnyddio unrhyw dalebau 
sydd gennych o hyd.

Eich bydwraig/ 
meddyg neu linell 
gymorth Cychwyn 
Iach

Tâl Mamolaeth 
Statudol

Cyn belled â’ch bod yn cwrdd â’r meini 
prawf perthnasol byddwch yn gymwys i 
gael Absenoldeb Mamolaeth Statudol 
ac Arferol.

Eich cyflogwr

Lwfans Mamolaeth Os nad ydych yn gymwys i gael Tâl 
Mamolaeth Statudol, efallai y byddwch 
yn gallu cael Lwfans Cyflogaeth a 
Chymorth o’r Ganolfan Byd Gwaith/
Swyddfa Swyddi a Budd-daliadau.

Canolfan Byd Gwaith/
Swyddfa Swyddi a 
Budd-daliadau neu 
eich cyflogwr

Tâl Tadolaeth 
Statudol

Os ydych yn gyflogedig, mae’n debygol 
y byddwch yn gymwys i gael tâl 
tadolaeth. Rhaid i chi wneud hawliad o 
fewn 28 niwrnod i’r enedigaeth.

Eich cyflogwr
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Taliadau angladd

Os ydych yn gwneud eich trefniadau 
angladd eich hun, mae’r rhan fwyaf o 
drefnwyr angladdau yn cynnig 
gwasanaeth angladd syml am ddim ar 
gyfer babanod neu blant, er efallai y 
bydd rhai costau am eitemau neu 
wasanaethau ychwanegol. Os ydych 
ar incwm isel ac angen cymorth i dalu 
am angladd, gallech gael Taliad 
Angladd o’r Gronfa Gymdeithasol. Am 
fwy o wybodaeth gweler gov.uk/
FuneralPayments neu cysylltwch â’ch 
Canolfan Byd Gwaith leol neu Swyddfa 
Swyddi a Budd-daliadau (Manylion yn 
y rhan Cysylltiadau defnyddiol).

Cofrestru (tystysgrifau 
geni a marwolaeth)

YMae angen i chi gofrestru marwolaeth 
eich baban o fewn 5 diwrnod (8 diwrnod 
yn yr Alban), drwy fynd â’r dystysgrif 
farwolaeth at y Cofrestrydd 
Genedigaethau a Marwolaethau. 
Gallwch gofrestru’r enedigaeth ar yr un 
pryd os nad ydych eisoes wedi gwneud 
hynny. Bydd y cofrestrydd yn rhoi 
ffurflen i chi ar gyfer y trefnwr angladdau.

Gofynion o ran angladd
Mae’n rhaid claddu neu amlosgi 
babanod sy’n cael eu geni’n fyw ac 
yna’n marw, yn ôl y gyfraith. Bydd y 
rhan fwyaf o ysbytai yn cynnig trefnu 
angladd i chi lle y gallwch gymryd 
rhan, neu gallwch wneud eich 
trefniadau eich hun ar gyfer angladd.

Budd-dal Plant Cewch, o’r cyfnod o’r enedigaeth hyd at 
8 wythnos wedi marwolaeth eich babi. 
Gellir ôlddyddio tâl am dri mis o’r 
dyddiad y derbynir eich hawliad, felly i 
dderbyn tâl llawn dylech chi hawlio o 
fewn 3 mis o’r dyddiad y ganwyd eich 
baban. Pan fyddwch yn anfon eich 
hawliad Budd-dal Plant, atodwch 
daflen wahanol o bapur gyda dyddiad 
marwolaeth eich plentyn, eich enw a’ch 
cyfeiriad, a’ch rhif Yswiriant 
Cenedlaethol. 

HMRC [Cyllid a Thollau 
Ei Mawrhydi]

Credyd Treth Plant Efallai y gallwch wneud cais am hyn am 
y cyfnod o’r enedigaeth tan 8 wythnos 
ar ôl marwolaeth eich baban. Os nad 
ydych wedi gwneud hawliad eto dylech 
wneud felly o fewn 3 mis. Os ydych 
eisoes wedi derbyn Credyd Treth Plant 
am y baban, rhaid i chi hysbysu Cyllid a 
Thollau Ei Mawrhydi o fewn 1 mis o 
farwolaeth y baban. 

HMRC [Cyllid a Thollau 
Ei Mawrhydi]

1 Gweler tudalennau 8 a 9 am fanylion cyswllt.

2  Mae pob presgripsiwn am ddim i bawb yng 
Nghymru, Yr Alban a Gogledd Iwerddon. Mae 
hawl i archwiliadau a thriniaeth ddeintyddol 
am ddim yn amrywio o wlad i wlad.

Cymorth ariannol A yw hwn ar gael? Rhagor o 
wybodaeth 1

moneyadviceservice.org.uk/cy
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Y Gwasanaeth Cynghori 
Ariannol

Mae'r Gwasanaeth Cynghori 
Ariannol yn wasanaeth annibynnol 
ac wedi'i sefydlu gan y llywodraeth i 
helpu pobl gwneud y mwyaf allan 
o'i arian trwy roi cyngor ariannol 
diduedd a di-dâl i bawb ledled y  
DU – ar-lein a dros y ffôn.  

Rydym yn rhoi cyngor, 
awgrymiadau ac offer ar ystod 
eang o bynciau gan gynnwys rheoli 
arian o ddydd i ddydd, cynilion, 
cynllunio eich ymddeoliad ac ar 
gyfer eich dyfodol, yn ogystal â 
chyngor a chymorth       ar 
ddigwyddiadau sy’n newid bywyd 
megis cychwyn teulu neu golli        
eich swydd.

Am gyngor a mynediad at ein 
hoffer a’n cynllunwyr ewch i 

 moneyadviceservice.org.uk/cy
Neu ffoniwch ein Llinell Cyngor 
Ariannol ar 0300 138 0555

Typetalk 
1800 1 0300 500 5000

Cysylltiadau defnyddiol

Y Gymdeithas Camesgor
Yn cynnig cefnogaeth a gwybodaeth 
ynghylch beichiogrwydd yn methu 
trwy linell gymorth sydd wedi’i staffio, 
gwirfoddolwyr cynorthwyol ffôn, 
grwpiau cynorthwyol ac ystod o 
daflenni.

Llinell Gymorth 01924 200 799 
miscarriageassociation.org.uk 
E: info@miscarriageassociation.org.uk

Sands – (yr elusen marw-
enedigaeth a marwolaeth babi 
newydd-anedig)
Yn cynnig cymorth a gwybodaeth i 
rieni ac eraill yr effeithir arnynt gan 
gamesgoriad hwyr, babanod marw-
anedig neu farwolaeth baban 
newydd-anedig drwy linell gymorth a 
gaiff ei staffio, gwefan, grwpiau 
cymorth ac amrywiaeth o daflenni.

Llinell gymorth  020 7436 5881
e: helpline@uk-sands.org 
uk-sands.org
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Bliss
Yn cynnig cymorth a gwybodaeth i 
rieni babanod sydd wedi eu geni cyn 
amser a babanod sâl drwy linell 
gymorth a gaiff ei staffio, gwefan, 
grwpiau cymorth ac amrywiaeth o 
daflenni.

Helpline 0500 618 140 
bliss.org.uk

GOV.UK
gov.uk

Mae gwybodaeth Gogledd 
Iwerddon ar:  
nidirect.gov.uk

Cychwyn Iach
0845 607 6823 
healthystart.nhs.uk

Canolfan Byd Gwaith
0800 055 6688 
gov.uk/contact-jobcentre-plus 

Swyddfa Swyddi a Budd-
daliadau
0800 353 530 
delni.gov.uk

HMRC (Cyllid a Thollau Ei 
Mawrhydi)                                                    
Budd-dal Plant
0845 302 1444 
hmrc.gov.uk/childbenefit                   

Credyd Treth Plant
0345 300 3900 
hmrc.gov.uk/taxcredits

Cymdeithas Genedlaethol y 
Trefnwyr Angladdau
0845 230 1343 
nafd.org.uk

Cymdeithas Genedlaethol 
Trefnwyr Angladdau Perthynol 
ac Annibynnol
0845 230 6777 
saif.org.uk

Teuluoedd sy’n Gweithio
Yn cynnig cyngor ar faterion 
cyflogaeth dros y ffôn neu gan e-bost.

Llinell Gymorth 0300 012 0312 
workingfamilies.org.uk 
E: advice@workingfamilies.org.uk

moneyadviceservice.org.uk/cy


* Galwadau am ddim. I'n helpu ni i gynnal a gwella ein 
gwasanaeth, gall galwadau cael eu recordio neu eu monitro. 

Gwybodaeth yn gywir adeg mynd i'r wasg (Mawrth 2017)

Cyngor ariannol am ddim a diduedd i roi 
cymorth i bobl wneud penderfyniadau ar  
sail gwybodaeth ewch i 

 moneyadviceservice.org.uk

Llinell Cyngor Ariannol ar 0800 138 0555*
Typetalk 1800 1 0300 500 5000
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Os hoffech gael y canllaw hwn 
mewn Braille, print bras neu 
fformat clywedol cysylltwch â 
ni ar y rhifau uchod.


