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Mae ystod o wasanaethau ar gael yn Sir Gaerfyrddin i helpu’r rhai sydd â nam 
ar y synhwyrau i fod mor annibynnol ag sy’n bosibI ac i gadw cymaint o reolaeth 
ar eu bywyd ag y bo modd. 
 

Yn y daflen hon ceir gwybodaeth am y gwasanaethau hyn a sut i gael rhagor o 
wybodaeth amdanynt. 
 

Beth yw Nam ar y Synhwyrau? 
 

Defnyddir y term Nam ar y Synhwyrau i ddisgrifio anableddau megis: 
 

• Byddar/nam ar y clyw 

• Dall/nam ar y golwg 

• Byddar a dall (nam ar ddau o’r synhwyrau) 
 

Os ydych yn fyddar neu â nam ar y clyw mae’n bosibl eich bod yn cael 
anawsterau rhwystredig gartref. 
 
Efallai eich bod yn cael anhawster clywed rhaglenni teledu, neu nad ydych yn  
clywed y ffôn neu gloch y drws yn canu bob tro. 
 
Mae’n bosibl eich bod yn cael anhawster clywed beth mae rhywun yn ei 
ddweud ar y ffôn neu efallai fod anawsterau ymarferol eraill yn deillio o 
broblemau sy’n gysylltiedig â’ch clyw. 
 
Os oes unrhyw un o’r sefyllfaoedd hyn yn berthnasol i chi, mae’n debygol y bydd 
hawl gennych i asesiad ar gyfer cael gofal a chymorth gan Gyngor Sir Caerfyrddin, a 
allai helpu o ran darparu offer arbenigol.  
  
Os ydych yn hollol fyddar mae’n bosibl y bydd galwedydd sy’n dirgrynu neu olau 
sy’n fflachio’n diwallu’ch anghenion yn well. Gall offer o’r math hwn dynnu’ch 
sylw at y ffaith fod rhywun wrth y drws neu fod y ffôn yn canu. Hefyd mae 
systemau synhwyro mwg ar gael yn benodol ar gyfer pobl fyddar neu bobl sydd â 
nam ar eu clyw.  
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Os ydych yn cael trafferth cael gwasanaethau oherwydd nam ar y clyw mae gennym 
staff hyfforddedig a all gynnig cymorth ichi. Os bydd angen, gallwn eich cynorthwyo i 
drefnu bod Cyfieithydd Iaith Arwyddion, Gwefuslefarydd, neu gymorth arall o ran 
cyfathrebu ar gael mewn apwyntiadau pwysig sydd gennych. 
 

Mae gwasanaeth gwaith cymdeithasol drwy gyfrwng iaith arwyddion ar gael hefyd. 
 

Os oes gennych nam difrifol ar eich clyw neu os ydych yn hollol fyddar ac yn cael 
anawsterau mynych wrth gyfathrebu, mae’n bosibl y gallech fod yn gymwys i gael  
Taliad Annibyniaeth Bersonol (yr hen Lwfans Byw i’r Anabl). Gallwn roi cyngor ichi 
ynghylch hyn. 
 

Gallwn ddarparu gwybodaeth ichi am y gwahanol glybiau sydd ar gael yn eich ardal ar 
gyfer Pobl Fyddar, Pobl sy’n Drwm eu Clyw a Phobl Fyddar a Dall, a hefyd am 
ddosbarthiadau darllen gwefusau.  
 
Os ydych yn gwybod am rywun sy’n fyddar ac yn ddall, gallwn roi cyngor ichi am y 
gwasanaethau lleol a chenedlaethol sydd ar gael i gynorthwyo’r unigolyn hwnnw..  
 

Sut gallaf gysylltu â chi? 
 

Gallwch gysylltu â’n swyddogion drwy ffonio ein gwasanaeth Gwybodaeth, Cyngor a 
Chymorth ar 0300 333 2222, drwy minicom ar 01554 756741, drwy anfon neges 
destun i 0789 2345678, neu drwy wneud atgyfeiriad drwy ein gwefan 
www.sirgar.gov.uk/gofalcymdeithasol  

 

Ar gyfer plant sydd â nam ar eu clyw, ffoniwch ein Tîm Anableddau Plant : 01267 
246400 

 
Mudiadau eraill a all fod o gymorth:  
Cymdeithas Pobl Fyddar Prydain (BDA Cymru)   0207 697 4140 
Grŵp Sir Gaerfyrddin a’r Ardal i’r rhai sydd â nam ar eu clyw 01267 235503 
Deafblind UK                            0800 132320 
Grŵp Rhydaman i Bobl sy’n Drwm eu Clyw    01269 594741 
Clwb Pobl Fyddar Llanelli 01554 759214  llanellideafclub@googlemail.com 
Clwb Llanelli i Bobl sy’n Drwm eu Clyw    01554 770770 
Gweithredu ar Golli Clyw (Action on Hearing Loss)  0808 808 0123 
Sense Cymru         0300 330 9280 
Cyngor Cymru i Bobl Byddar      01443 485687 

 
 

 

Os ydych am gael y ffeithlen hon mewn print bras, mewn 
Braille neu mewn fersiwn sain:  01267 228703 
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