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Business Services Authority

 Hawlio gofal deintyddol GIG am ddim?

Canllaw hawdd ei ddarllen i bwy all gael 

gofal deintyddol GIG am ddim
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Os na fyddwch yn talu’r ddirwy hon 

ar amser, byddwch chi’n cael 

dirwy o hyd at £50 ar ben eich 

dirwy wreiddiol.

Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau bod 

ganddoch chi hawl i ofal deintyddol 

y GIG am ddim.

Rhaid ichi ddweud wrthym os nad 

oes rhaid i chi dalu.

Os ydych yn hawlio triniaeth 

ddeintyddol GIG am ddim pan nad 

oes hawl ganddoch chi, gallech chi 

gael dirwy o hyd at £100.

Hawlio triniaeth ddeintyddol GIG am ddim?
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Mae ganddoch chi 

hawl i driniaeth ddeintyddol GIG am ddim os:

Ydych chi dan 18 oed

Ydych chi’n 18 oed ac 

mewn addysg amser 

llawn

Ydych chi’n feichiog, neu 

wedi cael babi yn y 

12 mis diwethaf
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Ydych chi’n cael Credyd 

Cynhwysol ac wedi ennill 

llai na £435 yn ystod eich 

cyfnod asesu diwethaf

Ydych chi’n cael Credyd 

Cynhwysol sy’n cynnwys 

cefnogaeth i blentyn, 

neu allu cyfyngedig i 

weithio ac wedi ennill llai 

na £935 yn ystod eich 

cyfnod asesu diwethaf

Ydych chi’n cael Credyd 

Pensiwn (Credyd 

Gwarant)

Oes gennych chi 

Dystysgrif Eithrio Credyd 

Treth y GIG ddilys
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I gael Tystysgrif Eithrio Credyd Treth 

y GIG ddilys rhaid eich bod chi: 

Ydych chi wedi gwneud 

cais i Gynllun Incwm Isel 

y GIG a bod gennych 

dystysgrif HC2 ddilys 

ar gyfer cymorth llawn 

gyda chostau iechyd 

• yn cael credyd treth gwaith 

gyda chymorth ar gyfer 

    anabledd ac mae’ch incwm   

    blynyddol fel teulu yn £15,276  

    neu lai 

• yn cael credyd treth plant ac 

mae’ch incwm blynyddol fel 

    teulu yn £15,276 neu lai 

Tystysgrif HC2W yw’r enw ar hon 

yng Nghymru.
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Os ydych wedi gwneud cais i 

Gynllun Incwm Isel y GIG a’ch 

bod wedi cael tystysgrif HC3 neu 

HC3W ddilys i chi gael cymorth 

rhannol gyda chostau iechyd, bydd 

y dystysgrif yn dweud wrthych faint 

yw’r swm mwyaf y bydd rhaid i chi 

ei dalu.

Yng Nghymru, cewch chi 

archwiliad deintyddol am ddim os 

ydych o dan 25 oed neu dros 60 

oed.

Nid oes gan bawb sydd ar 

fudd-daliadau hawl i ofal 

deintyddol GIG am ddim.

Ydych chi’n cael 

Cymhorthdal Incwm 

neu fudd-daliadau sy’n 

gysylltiedig ag incwm fel 

Lwfans Ceisio Gwaith 

yn seiliedig ar incwm 

a Lwfans Cyflogaeth 

a Chymorth sy’n 

gysylltiedig ag incwm
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Bydd rhaid i chi dalu am eich 

triniaeth ddeintyddol GIG os yw’r 

holl fudd-daliadau a gewch yn 

fudd-daliadau sy’n seiliedig ar 

gyfraniadau.

Treth yw Yswiriant Gwladol ac 

mae’r rhan fwyaf o bobl yn talu 

hyn pan fydd ganddynt swydd.

Budd-daliadau sy’n seiliedig

ar gyfraniadau yw budd-daliadau 

yr ydych wedi talu arian tuag atynt 

trwy Yswiriant Gwladol.
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Yn cael unrhyw fudd-dâl arall yn 

unig. Mae hyn yn cynnwys y 

Lwfans Byw i’r Anabl (DLA) a’r 

Taliad Annibyniaeth Personol (PIP).

Yn cael Lwfans Cyflogaeth 

a Chymorth yn seiliedig ar 

gyfraniadau yn unig

Yn cael Credyd Pensiwn 

(Credyd Cynilion) yn unig

Yn cael Lwfans Ceisio Gwaith yn 

seiliedig ar gyfraniadau yn unig

Bydd rhaid i chi dalu 

am driniaeth ddeintyddol y GIG os ydych:


