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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:

 �Camesgoriad hwyr yw os ganed 
eich baban yn farw ar ôl cwblhau 
rhwng 14 wythnos a 24 wythnos o 
feichiogrwydd.

 �Marw-enedigaeth yw os ganed eich 
baban yn farw ar ôl cwblhau 24 
wythnos o feichiogrwydd.

 �Marwolaeth newydd-anedig yw os 
bydd eich baban yn marw yn ystod 28 
diwrnod cyntaf bywyd.

Cyngor diduedd am ddim  
	 ar y we  
	 dros y ffôn

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 ôl camesgoriad hwyr  
(Rhwng 14 a 24 o wythnosau o feichiogrwydd wedi’u cwblhau)

Hawliau i dadau a 
phartneriaid benywaidd
Efallai y bydd gan dadau a phartneriaid 
benywaidd hawl i absenoldeb salwch a thâl 
salwch. Telir Tâl Salwch Statudol am gyfnod 
hyd at 28 wythnos. Gallai hyn fod yn fwy os 
yw’ch cytundeb cyflogaeth yn caniatáu 
hynny.

Cymryd amser i ffwrdd
Efallai y bydd gennych hawl cyfreithiol i 
Amser i Ffwrdd ar gyfer Dibynyddion 
(TOFD). 

Mae eich hawl i absenoldeb tosturiol yn 
ddibynnol ar eich contract cyflogaeth a 
pholisi eich cyflogwr. 

Efallai y bydd eich cyflogwr yn eich talu naill 
ai am TOFD neu absenoldeb tosturiol, ond 
does dim rhaid iddynt. 

Nid oes cyfnod penodol o amser y gallwch 
ei gymryd. Mae’n bwysig eich bod yn siarad 
gyda’ch cyflogwr am beth yw ei bolisi a beth 
ydych chi’n ei feddwl byddwch chi ei angen.

Yn anffodus, nid oes gennych chi hawl i 
hawliau na buddion mamolaeth neu 
dadolaeth os ydych chi wedi cael 
camesgoriad hwyr. Ond mae gennych chi 
rai hawliau allai eich helpu i gael amser i 
ffwrdd i wella.

Hawliau i famau
Dylai fod gennych chi hawl i gymryd 
absenoldeb salwch ar gyfer salwch 
cysylltiedig â beichiogrwydd. Mae’n arfer da 
i’ch cyflogwr gofnodi’r absenoldeb ar 
wahân i absenoldeb salwch arall, fel nad 
yw’n cyfrif tuag at eich cofnod salwch. 
Byddwch yn dal angen Nodyn Ffitrwydd 
gan eich meddyg. 

Dylech gymryd absenoldeb salwch am 
gyhyd ag y bydd eich meddyg teulu yn 
llofnodi i gadarnhau eich bod yn sâl – heb 
deimlo dan bwysau i ddychwelyd i’r gwaith 
nes eich bod yn teimlo’n barod. Fodd 
bynnag, os byddwch yn cymryd llawer o 
amser i ffwrdd yn sâl, mae’n bosibl y bydd yn 
cael ei gofnodi fel absenoldeb salwch 
cyffredin yn y diwedd. 

Mae gennych hawl i’r un budd-daliadau ag 
unrhyw gyflogai arall sydd i ffwrdd o’r 
gwaith yn sâl. Byddwch yn cael o leiaf Tâl 
Salwch Statudol – fe’i telir am hyd at 28 
wythnos. Os ydych ar incwm isel efallai y 
byddwch chi’n medru hawlio budd-
daliadau eraill cysylltiedig ag incwm. 

Gallai eich tâl salwch fod yn fwy os yw’ch 
cytundeb cyflogaeth yn caniatáu hynny.

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 (gweler Cysylltiadau defnyddiol 
tudalen 12).

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 12).
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Wedi marw-enedigaeth
(24 wythnos a mwy o feichiogrwydd wedi’u cwblhau)

Budd-daliadau a hawliadau ar ôl camesgoriad hwyr

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

Tâl Salwch Statudol 
neu Dâl  
Salwch dan 
Gytundeb

Ydy. Telir Tâl Salwch Statudol am hyd at 
28 wythnos. Fe allai hyn fod yn fwy os 
yw’ch cytundeb cyflogaeth yn ei 
ganiatáu.

Eich cyflogwr

Tâl  
Mamolaeth 
Statudol

Na. Eich cyflogwr

Lwfans Mamolaeth Na, ond efallai y bydd modd i chi 
dderbyn Tâl Salwch Statudol gan eich 
cyflogwr, Lwfans Cyflogaeth a 
Chefnogaeth neu fudd-daliadau eraill 
sy’n gysylltiedig ag incwm.

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

Tâl  
Tadolaeth Statudol

Na. Eich cyflogwr

Talebau bwyd 
Cychwyn Iach

Na, er fe allwch chi ddefnyddio unrhyw 
dalebau sydd gennych chi’n barod.

Eich bydwraig/ 
meddyg neu linell 
gymorth Cychwyn 
Iach

Grant Mamolaeth 
Cychwyn Cadarn 

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

Presgripsiynau am 
ddim

Ydy. Gyda Thystysgrif Eithrio Oherwydd 
Mamolaeth, gallwch ei defnyddio hyd at 
y dyddiad diwedd ar gyfer 
presgripsiynau yn Lloegr. (Mae 
presgripsiynau am ddim yng Nghymru, 
yr Alban a Gogledd Iwerddon). 

Mae hawl i archwiliadau a thriniaeth 
ddeintyddol am ddim yn amrywio o 
wlad i wlad. 

Eich bydwraig/
meddyg

Budd-dal plant Na. CThEM

Credyd Treth Plant Na. CThEM

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.

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 rhai trefnwyr 
angladdau yn cynnig gwasanaeth angladd 
syml am gost isel iawn, neu am ddim ar 
gyfer babanod neu blant. Efallai y bydd 
peth 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/funeral-
payments neu cysylltwch â’ch Canolfan 
Byd Gwaith leol neu Swyddfa Swyddi a 
Budd-daliadau (gweler Cysylltiadau 
defnyddiol tudalen 12).

Os ydych chi angen cefnogaeth 
Mae’n hawdd i rai o’r pethau sy’n rhaid i chi 
wneud a’r penderfyniadau sydd angen i chi 
eu gwneud fynd yn ormod i chi. Mae 
Sands yn elusen sy’n cynnig gwybodaeth a 
chymorth emosiynol i unrhyw un y mae 
marwolaeth babi wedi effeithio arno. 
(gweler Cysylltiadau defnyddiol tudalen 
12).

Hawliau i famau 
Efallai y byddwch yn dal i fod â hawl i 
amrywiaeth o fudd-daliadau a hawliadau 
mamolaeth. Os nad oes gennych chi hawl i 
absenoldeb mamolaeth neu os nad ydych 
chi’n barod i ddychwelyd i’r gwaith eto wedi 
i’ch absenoldeb ddod i ben, efallai y bydd 
gennych chi hawl i absenoldeb neu dâl 
salwch. (gweler y tabl ar dudalen 8).

Hawliau i dadau a 
phartneriaid benywaidd 
Efallai y bydd tadau a phartneriaid 
benywaidd yn dal i allu hawlio absenoldeb 
neu dâl tadolaeth. Os nad oes gennych chi 
hawl i absenoldeb tadolaeth neu os nad 
ydych chi’n barod i ddychwelyd i’r gwaith 
eto wedi i’ch absenoldeb ddod i ben, efallai 
y bydd gennych chi hawl i absenoldeb neu 
dâl salwch. (gweler y tabl ar dudalen 8).

Cymryd amser i ffwrdd 
Efallai y bydd gennych hawl cyfreithiol i 
Amser i Ffwrdd ar gyfer Dibynyddion 
(TOFD). Mae eich hawl i absenoldeb 
tosturiol yn ddibynnol ar eich contract 
cyflogaeth a pholisi eich cyflogwr. Efallai y 
bydd eich cyflogwr yn eich talu naill ai am 
TOFD neu absenoldeb tosturiol, ond does 
dim rhaid iddynt. 

Nid oes cyfnod penodol o amser y gallwch 
ei gymryd. Mae’n bwysig eich bod yn 
siarad gyda’ch cyflogwr am beth yw ei 
bolisi a beth ydych chi’n ei feddwl 
byddwch chi ei angen.

Cofrestru (tystysgrifau 
geni a marwolaeth)
Fel arfer yng Nghymru a Lloegr mae’n rhaid 
cofrestru baban marw-anedig o fewn 42 

* Gweler tudalennau 10 a 11 am fanylion cyswllt.
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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*

Tâl Mamolaeth 
Statudol

Mae gennych hawl i absenoldeb o 52 wythnos. 
Byddwch chi’n derbyn tâl mamolaeth tra 
byddwch chi o’r gwaith am uchafswm o 39 
wythnos (cyhyd â’ch bod chi wedi bod yn 
gweithio ac yn ennill am yn ddigon hir), ar ffurf Tâl 
Mamolaeth Statudol neu gynllun eich cyflogwr 
eich hun. Mae'n rhaid i chi wneud cais o fewn 28 
diwrnod i enedigaeth eich baban.

Eich cyflogwr a  
gov.uk/maternity-pay-
leave

Lwfans 
Mamolaeth

Fe allech fod â’r hawl i dderbyn Lwfans 
Mamolaeth os na allwch chi dderbyn Tâl 
Mamolaeth Statudol. Telir Lwfans Mamolaeth am 
hyd at 39 wythnos. Mae'n rhaid i chi wneud cais o 
fewn 28 diwrnod i enedigaeth eich baban.

Canolfan Byd Gwaith/
Swyddfa Swyddi a 
Budd-daliadau neu eich 
cyflogwr a  
gov.uk/maternity-
allowance

Tâl Tadolaeth 
Statudol

Os ydych chi’n gyflogedig, fe allech chi fod â’r hawl i 
dderbyn tâl tadolaeth. Rhaid i chi wneud hawliad o 
fewn 28 niwrnod i’r enedigaeth.

Eich cyflogwr a  
gov.uk/paternity-pay-
leave

Tâl Salwch 
Statudol neu Dâl 
Salwch dan 
Gytundeb

Ydy. Os nad ydych chi ar absenoldeb mamolaeth 
neu dadolaeth ac yn methu dychwelyd i’r gwaith 
am resymau meddygol. Telir Tâl Salwch Statudol 
am hyd at 28 wythnos. Gallai hyn fod yn fwy os 
yw’ch cytundeb cyflogaeth yn caniatáu hynny.

Eich cyflogwr

Grant 
Mamolaeth 
Cychwyn 
Cadarn 

Ydy, 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 3 mis i enedigaeth eich baban.

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

Presgripsiynau a 
thriniaeth 
ddeintyddol am 
ddim

Ydy, os oes gennych chi Dystysgrif Eithrio 
Oherwydd Mamolaeth, gallwch ei defnyddio hyd 
at y dyddiad diwedd.

Llanwch y ffurflen yn y 
fferyllfa neu’r deintydd 
neu siaradwch â’ch 
bydwraig/meddyg

Talebau bwyd 
Cychwyn Iach

Na, er fe allech chi barhau i ddefnyddio unrhyw 
dalebau sydd eisoes gennych chi. 

Eich bydwraig/meddyg 
neu linell gymorth 
Dechrau Iach gweler 
tudalen 13

Budd-dal plant Na. CThEM

Credyd Treth 
Plant

Na. CThEM

Cofrestru (tystysgrifau 
geni a marwolaeth)
Fel arfer mae 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 rhai ysbytai yn cynnig 
trefnu angladd i chi lle y gallwch gymryd 
rhan, neu gallwch wneud eich trefniadau 
eich hun ar gyfer angladd.

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 
(gweler Cysylltiadau defnyddiol tud.13).

Hawliau i famau 
Efallai y byddwch yn dal i fod â hawl i 
amrywiaeth o fudd-daliadau a hawliadau 
mamolaeth. Os nad oes gennych chi hawl i 
absenoldeb mamolaeth neu os nad ydych 
chi’n barod i ddychwelyd i’r gwaith eto wedi 
i’ch absenoldeb ddod i ben, efallai y bydd 
gennych chi hawl i absenoldeb neu dâl 
salwch. (gweler y tabl ar dudalen 10).

Hawliau i dadau a 
phartneriaid benywaidd 
Efallai y bydd tadau a phartneriaid 
benywaidd yn dal i allu hawlio absenoldeb 
neu dâl tadolaeth. Os nad oes gennych chi 
hawl i absenoldeb tadolaeth neu os nad 
ydych chi’n barod i ddychwelyd i’r gwaith 
eto wedi i’ch absenoldeb ddod i ben, 
efallai y bydd gennych chi hawl i 
absenoldeb neu dâl salwch. (gweler y tabl 
ar dudalen 10).

Cymryd amser i ffwrdd 
Efallai y bydd gennych hawl cyfreithiol i 
Amser i Ffwrdd ar gyfer Dibynyddion 
(TOFD). Mae eich hawl i absenoldeb 
tosturiol yn ddibynnol ar eich contract 
cyflogaeth a pholisi eich cyflogwr. Efallai y 
bydd eich cyflogwr yn eich talu naill ai am 
TOFD neu absenoldeb tosturiol, ond does 
dim rhaid iddynt. 

Nid oes cyfnod penodol o amser y gallwch 
ei gymryd. Mae’n bwysig eich bod yn 
siarad gyda’ch cyflogwr am beth yw ei 
bolisi a beth ydych chi’n ei feddwl 
byddwch chi ei angen.

* Gweler tudalennau 10 a 11 am fanylion cyswllt.

Budd-daliadau a hawliadau ar ôl marw-enedigaeth
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Budd-dal plant Ydy, o’r cyfnod o’r enedigaeth hyd at 8 
wythnos wedi marwolaeth eich babi. 
Gellir ôl-ddyddio tâl am dri mis o’r 
dyddiad y derbynnir 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. 

CThEM gov.uk/
child-benefit

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 chi eisoes 
wedi derbyn Credyd Treth Plant ar gyfer y 
babi rhaid i chi hysbysu’r CThEM o fewn 1 
mis i farwolaeth y babi. O fewn rhai 
ardaloedd, efallai y gofynnir i chi hawlio 
Credyd Cynhwysol yn lle hynny. 

CThEM gov.uk/
child-tax-credit

Talebau bwyd 
Cychwyn Iach

Na, er fe allech chi ddefnyddio unrhyw 
dalebau sydd gennych chi’n barod. 

Eich bydwraig/ 
meddyg neu linell 
gymorth Cychwyn 
Iach

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

wybodaeth*

Tâl Mamolaeth 
Statudol

Mae gennych hawl i 52 wythnos o 
absenoldeb. Byddwch chi’n derbyn tâl 
mamolaeth pan fyddwch chi o’r gwaith 
am uchafswm o 39 wythnos (cyhyd 
â’ch bod chi wedi bod yn gweithio ac 
yn ennill am yn ddigon hir), ar ffurf Tâl 
Mamolaeth Statudol neu gynllun eich 
cyflogwr eich hun. Mae'n rhaid i chi 
wneud cais o fewn 28 diwrnod i 
enedigaeth eich baban.

Eich cyflogwr a gov.
uk/maternity- pay-
leave

Lwfans Mamolaeth Fe allech fod â’r hawl i dderbyn Lwfans 
Mamolaeth os na allwch chi dderbyn 
Tâl Mamolaeth Statudol. Telir Lwfans 
Mamolaeth am hyd at 39 wythnos. 
Mae'n rhaid i chi wneud cais o fewn 28 
diwrnod i enedigaeth eich baban.

Canolfan Byd Gwaith/
Swyddfa Swyddi a 
Budd-daliadau neu 
eich cyflogwr a gov.
uk/maternity-
allowance

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 a gov.
uk/paternity-pay-
leave

Tâl Salwch Statudol 
neu Dâl Salwch  
dan Gytundeb

Ydy. Os nad ydych chi ar absenoldeb 
mamolaeth neu dadolaeth ac yn methu 
dychwelyd i’r gwaith am resymau 
meddygol. Telir Tâl Salwch Statudol am 
hyd at 28 wythnos. Gallai hyn fod yn 
hwy os yw’ch cytundeb cyflogaeth yn 
caniatáu hynny.

Eich cyflogwr

Grant Mamolaeth  
Cychwyn Cadarn 

Ydy, os ydych chi ar incwm isel ac yn 
derbyn rhai budd-daliadau neu 
gredydau 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 3 mis i 
enedigaeth eich baban.

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

Presgripsiynau a 
thriniaeth 
ddeintyddol am 
ddim**

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

Llanwch y ffurflen yn y 
fferyllfa neu glinig y 
deintydd

Budd-daliadau a hawliadau ar ôl marwolaeth newyddenedigol

* Gweler tudalennau 12 a 13 am fanylion cyswllt.

* Gweler tudalennau 12 a 13 am fanylion cyswllt.
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Y Gwasanaeth Cynghori 
Ariannol

Mae’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol 
yn wasanaeth annibynnol, a gafodd ei 
sefydlu gan y llywodraeth i roi cymorth 
i bobl wneud y gorau o’u harian gan roi 
cyngor diduedd yn rhad ac am ddim 
am arian i bawb ledled y DU – ar-lein a 
dros y ffôn.

Rydym yn cynnig cyngor, awgrymiadau 
ac offer ar ystod eang o destunau gan 
gynnwys rheolaeth ariannol o ddydd i 
ddydd, cynilion, cynllunio’ch 
ymddeoliad ac i’ch dyfodol, ynghyd â 
chyngor a chymorth ar gyfer 
digwyddiadau sy’n newid bywyd megis 
profedigaeth neu golli’ch swydd.

Am gyngor ac i gael mynediad at ein 
hoffer a chynllunwyr ewch i

 moneyadviceservice.org.uk/cy

Neu ffoniwch ein Llinell Cyngor 
Ariannol ar 
0800 138 7777*

Typetalk  
1800 1 0800 915 4622

Cysylltiadau defnyddiol

Y Gymdeithas Gamesgor
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 0800 164 3332 
sands.org.uk
E: helpline@uk-sands.orgsands.org.uk

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.

Llinell gymorth 0808 801 0322 
bliss.org.uk

GOV.UK
Yn cynnig cyngor ar sut i hawlio budd-
daliadau. 
gov.uk

Gwybodaeth i Ogledd Iwerddon:  
nidirect.gov.uk

Cychwyn Iach
0345 607 6823 
healthystart.nhs.uk

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

Swyddfa Swyddi a  
Budd-daliadau
(Gogledd Iwerddon yn unig) 
0300 200 7822 
nidirect.gov.uk 

CThEM 
Budd-dal plant
0300 200 3100 
gov.uk/child-benefit                 

Credyd Treth Plant
0345 300 3900 
gov.uk/child-tax-credit

Llinell Gymorth Credyd 
Cynhwysol
Os ydych chi angen help gyda’ch hawliad, 
ffoniwch y llinell gymorth Credyd 
Cynhwysol am ddim ar:

Ffôn: 0800 328 9344 
Ffôn testun: 0800 328 1344

Os oes gennych chi eisoes gyfrif a  
dyddlyfr ar-lein, dylech ffonio’r llinell 
gymorth gwasanaeth llawn Credyd 
Cynhwysol ar:

Ffôn: 0800 328 5644 
Ffôn testun: 0800 328 1344

8am - 6pm, dydd Llun i ddydd Gwener  
(ar gau ar wyliau banc a gwyliau 
cyhoeddus). Mae galwadau am ddim.

moneyadviceservice.org.uk/cy
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Defnyddiwch y dudalen hon i gofnodi’ch nodiadau

moneyadviceservice.org.uk/cy


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

 moneyadviceservice.org.uk/
canllawiau-printiedig-am-ddim

Llinell Cyngor Ariannol 0800 138 0555* 
Typetalk 1800 1 0800 915 4622

* Galwadau am ddim. Mae’n bosibl y byddwn yn recordio 
neu'n monitro galwadau, er mwyn ein helpu i gynnal a 
gwella ein gwasanaeth. 

Gwybodaeth yn gywir ar adeg argraffu (Ebrill 2018).  
Adolygir y canllawiau hyn unwaith y flwyddyn.

Os hoffech y canllaw hwn  
mewn fformat Braille, print bras 
neu ar ffurf sain cysylltwch â ni 
ar y rhifau uchod.
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