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FFURFLEN GOFRESTRU’R MYNEGAI ANABLEDD  
 

Mae’r Mynegai Anabledd yn gofrestr wirfoddol a gedwir gan Gyngor Dinas Caerdydd a Chyngor Bro 
Morgannwg ac a ariannir gan y fenter Teuluoedd yn Gyntaf. Bydd yn rhoi syniad clir i ddarparwyr 
gwasanaeth o nifer y plant a phobl ifanc ag anableddau ac anghenion ychwanegol yng Nghaerdydd a Bro 
Morgannwg a byddant yn gallu cynllunio gwasanaethau gwell. 
 

Manylion y plentyn / person ifanc – cwblhewch yn llawn. 
 

Cyfenw:  Enw(au) Cyntaf:  
 

Dyddiad geni:  Rhyw Benyw:  Gwryw:  
 

Ethnigrwydd:  Mamiaith:  
 

Rhif tŷ:  Stryd:  
 

Tref:  Cod Post:  
 

E-bost:  Ffôn:  
 

Ffôn Symudol:  Lwfans a 
Dderbynnir: 

Dd/
B: 

 Lwfans Byw 
i’r Anabl: 

 Taliad Annibyniaeth 
Bersonol: 

 

 

Ysgol:  Datganiad Addysg: Oes:  Nac oes:  
 

Prif Reswm dros Gofrestru:  1 Datblygiad Hwyr   2 Anabledd Corfforol/Salwch Cronig 

 

3 Anabledd dysgu 4 Nam ar y Golwg       5 Nam ar y Clyw  6 Anhawster Lleferydd / Iaith 

7 Anawsterau Ymddygiad / 
Emosiynol 

8 Anawsterau Cyfathrebu / 
Cymdeithasu 

9 Cyflwr ar y Sbectrwm 
Awtistig 
 

10 Arall (nodwch) 

Rhowch enw anabledd eich plentyn (os ydych yn gwybod):  
 

Meddyg Teulu’r Plentyn:  Meddygfa’r Plentyn:  
 

Ymgynghorydd y Plentyn:  Ysbyty’r Plentyn:  
 

Rhiant / Gofalwr:  Perthynas â’r Plentyn:   
 

Iaith ddewis er mwyn derbyn gwybodaeth:  

 

Caniatâd Cofrestru 
Drwy arwyddo isod: 

 Rwy’n cytuno i enw fy mhlentyn gael ei roi ar y Mynegai Anabledd. Bydd y wybodaeth hon yn aros yn 
gyfrinachol. 

 Rwy’n deall y gallaf dynnu fy nghaniatâd i enw fy mhlentyn gael ei roi ar y Mynegai yn ôl trwy gysylltu 
â Gweinyddwr y Mynegai. 

 Rwy’n cytuno i’r wybodaeth ystadegol a geir ar y ffurflenni hyn gael ei rhannu â gweithwyr proffesiynol 
eraill yn y Gwasanaethau Cyhoeddus, Iechyd ac Addysg er mwyn cynllunio a monitro gwasanaethau. 

 

Llofnod: ……………………………………………….. (Rhiant/Gofalwr)                  Dyddiad: …………………… 

Addewid Cyfrinachedd:  Gall rhieni / plant ac aelodau dynodedig Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd a Thîm Iechyd ac Anableddau Plant eich Awdurdod 
Lleol gael mynediad at y wybodaeth a ddarperir. Mae wedi’i dylunio i helpu i gynllunio gwasanaethau ar gyfer plant a phobl ifanc gydag anableddau ac 
anghenion ychwanegol.  Cedwir gwybodaeth gyfrifiadurol yn ddiogel a bydd cyfyngiad ar bwy gaiff ei gweld. Mae’r wybodaeth yn y cofnod hwn ar wahân i 
gofrestrau eraill gan yr awdurdod, y gwasanaethau cymdeithasol neu’r Awdurdod Addysg Lleol.  Am ragor o wybodaeth neu os oes gennych gwestiynau / 
pryderon, cysylltwch â Swyddog Mynegai Anabledd Caerdydd ar 029 2035 1700 / mynegaianabledd@caerdydd.gov.uk neu Weinyddwr Mynegai Anabledd 
Bro Morgannwg ar 01446 704736 / disabilityindex@valeofglamorgan.gov.uk  



 
 
 
 
Rhesymau eraill dros gofrestru: 

 (Ticiwch bob un sy’n berthnasol) 
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Datblygiad hwyr     

Anabledd corfforol      

Salwch Cronig     

Anabledd Dysgu     

Nam ar y Golwg      

Nam ar y Clyw     

Anhawster llefaredd / ieithyddol     

Anawsterau ymddygiad / emosiynol     

Anawsterau cyfathrebu a chymdeithasu     

Cyflwr ar y sbectrwm awtistig     
 

Ydy’ch plentyn yn gallu  
gwneud y canlynol heb 
gymorth? (Ticiwch bob un 

sy’n berthnasol) 

Ydy 
Nac 
ydy 

Gyda 
chym-
orth 

 
Rhy 
ifanc 

Cerdded / crwydro      

Mynd i fyny / lawr y grisiau      

Bwyta / yfed      

Ymolchi / cymryd bath / cawod      

Defnyddio’r tŷ bach      

Gwisgo      

 

Sut mae eich plentyn yn cyfathrebu?  

 (Ticiwch bob un sy’n berthnasol) 

Siarad   PECS  

Iaith Arwyddion Prydain  Arwyddion  

Makaton  Arall   
  

Ydy’ch plentyn yn derbyn rhai o’r 
canlynol?  (Ticiwch bob un sy’n berthnasol) 

Ydy 
Nac 
ydy 

Cymorth / offer arbennig / meddygol   

Triniaeth feddygol / meddyginiaeth   

Cymorth personol arall   

Asesiad aml-ddisgyblaeth parhaus   
 

Ydy’ch plentyn yn gweld un 
o’r canlynol?  (Ticiwch bob un 

sy’n berthnasol) 
Ydy 

Nac 
ydy 

Aros am 
apwyntiad 

Ffisiotherapydd    

Therapydd Llefaredd    

Therapydd Galwedigaethol    

Ymwelydd Iechyd Arbenigol    

Orthoptydd     

Awdiolegydd    

Seicolegydd Clinigol    

Seiciatrydd Plant    

Paediatregydd Cymunedol / 
Nyrs Bediatrig 

   

Ymgynghorydd Ysbyty    

Dietegydd     

Arall, nodwch isod: 
 

 

Pwy yw eich prif ddarparwr iechyd? (Ticiwch) 

Abertawe Bro Morgannwg  

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro  
 

Ydych chi neu eich 
plentyn yn defnyddio 
/ derbyn? (Ticiwch bob 

un sy’n berthnasol): 

Ydw/Ydy 
Nac 

ydw/Nac 
ydy 

Angen 
Cyfeirio ar 

gyfer 
Asesiad 

Gweithiwr 
Cymdeithasol    

Gweithiwr 
Cymdeithasol ar gyfer 
Nam ar y Synhwyrau 

   

Pecyn Cartref    

Seibiant    

Taliadau uniongyrchol    

Arall, nodwch isod: 
 

 
 

 
Ydw 

Nac 
ydw 

Ydych chi wedi cael cynnig / wedi derbyn 
asesiad gofalwr?    

 

Beth y gallwn ni ei wneud i'w gwneud yn haws i chi 
dderbyn gwasanaethau a chymorth? 

 
 
 
 

Sut clywsoch chi am y Mynegai? 
Gweithiwr Cymdeithasol  
Ymwelydd Iechyd  
Ysgol  
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd  
Arall, nodwch isod: 
 
 

 
Hoffech chi gael gwybodaeth am gymorth ar eich 
cyfer chi a’ch plentyn e.e. gweithgareddau, budd-
daliadau, grwpiau cymorth? Neu nodwch os gallem 
eich cefnogi mewn unrhyw ffordd arall: 

 
 
 
 
 

 

 
Ydy 

Nac 
ydy 

Ydy'ch plentyn yn defnyddio cadair 
olwyn?   

Enw’r person sy’n cwblhau’r ffurflen: 
 

 

Enw’r sefydliad neu wasanaeth (Atgyfeiriadau yn unig): 
 
 

 

Anfonwch y ffurflen wedi ei chwblhau at: 

Bro Morgannwg Caerdydd 

Mynegai Anabledd  
Gwasanaeth Gwybodaeth 
i Deuluoedd  
Swyddfa'r Dociau 
Y Barri 
Bro Morgannwg  
CF63 4RT 
Ffôn: 01446 704736 

Mynegai Anabledd 
Gwasanaeth Gwybodaeth i 
Deuluoedd 
Y Ganolfan Gynadledda 
East Moors Road 
Caerdydd 
CF24 5RR 
Ffôn: 029 2035 1700 


