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Adroddiad y Cadeirydd  
 

Agorwyd ein swyddfeydd newydd yng Nghanolfan 
ASK, y Rhyl, ar 1 Gorffennaf 2017. Rwy’n gwybod 
bod hyn wedi achosi llawer o anghyfleustra i staff 
am nifer o fisoedd, ond rydym yn gwerthfawrogi 
gymaint gwell yw gweithio yn y swyddfeydd newydd 
ac mae gennym ni’r cyfle i gynorthwyo cleientiaid na 
fyddem ni wedi’u denu yn y gorffennol.   

Llwyddiant allweddol arall oedd ein Archwiliad 
Asesiad Aelodaeth gan Gyngor ar Bopeth. Cawsom y 
sgôr uchaf ymhob maes. Mae hyn yn anhygoel. A’r 
cyfan oherwydd gwaith caled a chydwybodol y staff. 
Mae’r canlyniad hwn yn ein rhoi yn haen uchaf 
swyddfeydd Cyngor ar Bopeth Cymru a Lloegr.   

Yn ein Cyfarfod Blynyddol diwethaf cawsom y fraint 
o gael Charlotte Howard, Uchel Siryf Clwyd, yn 
anerch y cyfarfod. Yn ddiweddarach yn y flwyddyn 
cyflwynodd ei gwobr bersonol i bob un o’r tair 
swyddfa (Dinbych, Rhuthun a’r Rhyl) i gydnabod 
ansawdd uchel y gwasanaethau a ddarperir gan ein 
gwirfoddolwyr a’n staff i’r gymuned. Mae hon yn 
wobr werthfawr iawn i ni.  

 

Rydym ni’n parhau ein partneriaeth prosiect gyda 
Chyngor ar Bopeth Sir y Fflint ac rydym wedi 
dechrau ar brosiectau newydd gyda Phartneriaeth 
Gymunedol De Sir Ddinbych a Phartneriaeth 
Cyfamod y Lluoedd Arfog.   

Rwy’n ddiolchgar am gefnogaeth barhaus fy nghyd-
aelodau ar y Bwrdd; rydym ni wedi medru elwa o 
sgiliau a phrofiad amrywiol ein Hymddiriedolwyr i 
ddarparu llywodraethu sefydlog.   

Ni fyddem yn medru parhau fel sefydliad heb 
gefnogaeth ein cyllidwyr. Rydym ni’n gwerthfawrogi 
eu holl gefnogaeth. Yn lleol hoffem ddiolch i’r 
Cynghorau Tref ac Ymddiriedolaeth Freeman Evans.  

Hoffem adlewyrchu hefyd ar lwyddiant ein cytundeb 
gyda Chyngor Sir Ddinbych a’r deilliannau a 
gyflawnwyd ar ran dinasyddion Sir Ddinbych.     

Diolch yn fawr iawn hefyd i’r holl staff a 
gwirfoddolwyr sy’n darparu ein gwasanaethau.  

Alastair Morgan Cadeirydd Bwrdd yr 
Ymddiriedolwyr  

Adroddiad y Prif Weithredwr  
 

 

Nod yr adroddiad yw adlewyrchu gwaith caled ein 
staff cyflogedig a’n gwirfoddolwyr, dangos ein 
llwyddiannau, adrodd straeon ein cleientiaid a 
thynnu sylw at y canlyniadau rydym ni wedi’u 
sicrhau ar ran ein cleientiaid a’n cyllidwyr.   

Rydym ni wedi dethol a rhoi sylw i nife fechan o’n 
prosiectau yn yr adroddiad hwn. Dewisiwyd y 
prosiectau sy’n dangos cryfderau allweddol ein 
sefydliad yn ei barn ni: arloesi, y gallu i ddatblygu a 
gweithio mewn partneriaeth.   

Mae gweithio mewn partneriaeth gyda Chyngor Sir 
Ddinbych trwy’r Bwrdd Strategaeth Credyd 
Cynhwysol a’r Grwpiau Gweithredol Mynd i’r Afael â 
Thlodi wedi ein galluogi i baratoi a chynllunio 
cymorth i bobl yn Sir Ddinbych sy’n cael eu 
heffeithio gan ddiwygio lles. Gwnaethom uno gyda’n 
gilydd i gyfuno ein gwasanaethau Cyngor ar Bopeth 
Sir Ddinbych, Cyngor Sir Ddinbych a’r Adran Gwaith 
a Phensiynau a’n partneriaid eraill i ddarparu 
cymorth a chefnogaeth ragweithiol i ddinasyddion 
yn Sir Ddinbych i leddfu effaith y cap ar fudd-
daliadau a Chredyd Cynhwysol yn fwy diweddar, 
trwy ymgyrchoedd wedi eu cynllunio a’u cydlynu’n 
dda.  

Rydym ni’n medru dylanwadu, hysbysu a chefnogi 
trwy ein cyfranogiad mewn grwpiau strategol lleol yr 

awdurdod lleol, megis y Grŵp Strategol Ailsefydlu 
Ffoaduriaid o Syria, Grŵp Llywio Pwyntiau Siarad, y 
Grŵp Atal Digartrefedd, Heneddio’n Dda yn Sir 
Ddinbych a Grŵp Dylanwadu’r Trydydd Sector.   

Mae Cyngor ar Bopeth Sir Ddinbych wedi cael dau 
archwiliad eleni - Archwiliad Aelodaeth ac archwiliad 
mewnol Cyngor Sir Ddinbych ac roeddem yn falch 
iawn o gael dyfarniad Sicrwydd Uchel gan 
Wasanaethau Archwilio Mewnol Cyngor Sir 
Ddinbych. Mae ein sefydliad cenedlaethol yn 
archwilio ein gwasanaeth yn fisol o ran ansawdd y 
cyngor a ddarperir ac rydym ni’n cael dyfarniad 
“gwyrdd” yn gyson.   

Rydym ni’n edrych ymlaen at ddechrau ein prosiect 
newydd nesaf ym mis Medi. Rydym ni wedi cael 
cyllid gan Gronfa Gwynt y Môr i ddarparu 
gwasanaeth allgymorth yng Nghanolfan Gymuned 
Bodelwyddan a uwchraddiwyd yn ddiweddar, gan 
ymestyn ein cyrhaeddiad i’r gymuned leol.   

Yn ystod y blynyddoedd nesaf ein nod fydd cynnal a 
datblygu ein partneriaethu, darparu gwasanaeth 
cyngor ansawdd uchel, wedi’i lywodraethu’n dda, 
sy’n bodloni anghenion dinasyddion yn Sir 
Ddinbych.   

Lesley Powell Prif Weithredwr que 
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Ein effaith yn ystod 2017/18 
 

  

356 
o gleientiaid 

wedi dod 

allan o dlodi 

tanwydd 

£1.5m 

o fudd-

daliadau 

wedi eu 

hôl-

ddyddio i’n 

cleientiaid 

Dywedodd 

dau allan 

o dri  

o’n Clienentiaid 

fod eu bywydau 

wedi gwella 

oherwydd help 

ein gwasnaeth 

budd-daliadau 

lles 

3,391 
o gleientiaid 

wedi dod 

atom ni 

gyda 

phroblemau 

budd-

daliadau 

Gwnaethom helpu 5,990 o gleientiaid gyda 

9,041 o ymholiadau 

£7.4m 

80% 
o adolygiadau ac 

apelau budd-dal lles 

yn llwyddiannus  

64 
o gleientiaid yn 

wynebu adfeddiannu 

eu cartref wedi 

derbyn cymorth 

gennym ni yn y llys 

2,542 
o gleientiaid 

wedi gweld 

cynnydd yn eu 

hincwm yn ystod 

2017/18 

yn fwy mewn budd-daliadau a 

chredyd treth 
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80% 
o gleientiaid mewn 

dyled yn dweud 

bod dilyn y broses 

cyngor dyledion 

wedi gwneud 

gwahaniaeth mawr 

i’w tawelwch 

meddwl  

27.0 
o bob 10,000 o 

oedolion wedi 

datgan ansolfedd 

yn Sir Ddinbych yn 

2017, yn uwch na 

chyfradd Cymru a 

Lloegr o 21.5 

1,020 
o gleientiaid 

dyledion 

wedi cael 

cymorth yn 

ystod 

2017/18 

35% 
o’r dyledion, o ran 

gwerth, yn 

ddyledion 

blaenoriaeth, sy’n 

medru arwain at 

golli eich cartref, 

eitemau hanfodol 

neu eich rhyddid os 

nad ydych yn 

ymdrin â nhw 

£6.6m 

swm y dyledion y gwnaethom  

ymdrin â nhw yn 2017/18 

2 o bob 5 cleient â dyledion 

treth gyngor mewn 

dyledion rhent hefyd 
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Straeon Cleientiaid  

Mae Ted yn 62 oed a’i wraig Marion yn 61 oed. Mae 

Ted wedi bod yn adeiladwr hunangyflogedig trwy 

gydol ei oes, ac wedi gweithio erioed, nes iddo gael 

strôc sydd wedi ei adael yn methu gweithio, wedi 

gwanhau ei fraich ac mae’n cael peth trafferth 

cyfathrebu gan fod y strôc wedi effeithio ei leferydd 

hefyd. Mae’n methu dychwelyd i’w waith ac mae 

Marion yn gweithio’n rhan amser. Maen nhw’n byw 

mewn cartref rhent preifat. Fe wnaethon nhw golli 

eu cartref 10 mlynedd yn ôl pan gafodd Ted ei 

wneud yn fethdalwr ar ôl problem gyda chontract 

adeiladu.  

Gwnaeth Ted gysylltu gyda ni yn dilyn apwyntiad 

Pension Wise Cyngor ar Bopeth. Roedd o wedi cael 

arweiniad ar sut i gael gafael ar bensiwn preifat, a 

daeth y posibilrwydd nad oedd Ted a Marion yn 

hawlio’r holl fudd-daliadau roedd ganddyn nhw’r 

hawl iddyn nhw i’r amlwg yn ystod yr apwyntiad.  

Gwnaethom helpu Ted i wneud hawliad am Lwfans 

Cyflogaeth a Chymorth ac i hawlio Budd-dal Tai a 

Chymorth Treth Gyngor a Thaliad Tai Disgresiynol i 

dalu am y diffyg rhwng y rhent a’r budd-dal tai. 

Gwnaeth hyn roi incwm iddyn nhw a diogelu’r to 

uwch eu pennau. 

Gan fod anabledd Ted yn sylweddol gwnaethom 

wneud cais am Daliad Annibyniaeth Personol (PIP). 

Cafodd hwn ei ddyfarnu ar ôl peth amser a 

derbyniodd gyfradd uchaf y ddwy gydran. Yna 

roedd Marion yn medru hawlio Lwfans Gofalwr a 

lleihau ei horiau gwaith i’w galluogi i ofalu am Ted.   

Roedd gan Ted ddyledion ar dri cherdyn credyd, dau 

yn cynnwys yswiriant diogelu taliadau, a 

gwnaethom gynorthwyo Ted i hawlio’r yswiriant. 

Gwnaethom gysylltu gyda’r trydydd cwmni a 

gwnaethant gytuno i atal gweithredu yn ei erbyn a 

rhoi’r gorau i gynyddu’r llog nes i ni ymdrin â holl 

hawliadau budd-dal Ted. Yna roedd modd i ni 

sefydlu cynllun ad-dalu fforddiadwy ar gyfer bil y 

cerdyn credyd.Nid oedd Ted a Marion eisiau gadael 

eu cartref, ond er mwyn medru aros yno byddai 

angen rhai addasiadau. Cytunodd y landlord i rai 

addasiadau i’w eiddo. Gwnaethom gysylltu a dwy 

elusen sy’n darparu cymorth i bobl sydd wedi 

gweithio yn y diwydiant adeiladu a gwnaethant 

gytuno i gyllido’r newidiadau.

Hefyd gwnaethom adnabod arbedion ynni y gallai 

Ted a Marion eu gwneud, a newid eu cyflenwr ynni, 

wnaeth arbed arian iddyn nhw. Roedd ganddyn nhw 

broblem defnyddiwr hefyd. Roedden nhw wedi 

trefnu a thalu am wyliau ond nid oedden nhw’n 

medru mynd oherwydd strôc Ted, ac roedd y cwmni 

yswiriant yn gwrthod talu eu hawliad, ar sail 

manylion anghywir yn y polisi gwreiddiol. 

Gwnaethom gysylltu gyda’r cwmni yswiriant a herio 

eu penderfyniad, a chytunodd i dalu’r hawliad 

yswiriant. 

Dywedodd Ted a Marion: “Roedd y gefnogaeth a 

gawsom gennych chi ymhell y tu hwnt i’r hyn 

roeddem ni’n ei ddisgwyl, a gwnaeth y caredigrwydd 

a gofal eich staff ein helpu i ddod trwy’r cyfnod 

anodd hwn.” 
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 Daeth Joseph i swyddfa Rhuthun yng nghwmni ei 

dad. Roedd yn dioddef o alcoholiaeth a seicosis; 

roedd ei iechyd yn dirywio ac roedd wedi ei orfodi i 

adael ei swydd. 

Nid oedd ganddo unrhyw ffynhonnell incwm, roedd 

yn boddi mewn dyledion ac yn teimlo nad oedd 

ganddo unrhyw fodd o ddod allan o’i sefyllfa 

druenus. 

Gwnaethom gynorthwyo a chefnogi Joseph gyda 

chais am Gredyd Cynhwysol a Gostyngiad y Dreth 

Gyngor. Cafodd ei gyfeirio at y tîm dyledion a 

threfnwyd apwyntiad gyda Chris yr wythnos 

ganlynol. Yn anffodus, gwnaeth iechyd Joseph 

ddirywio ymhellach yn y cyfamser ac nid oedd yn 

bosibl iddo ddod i’r apwyntiad gan ei fod wedi ei roi 

mewn cyfleuster dadwenwyno i fynd i’r afael â’i 

alcoholiaeth. 

Daeth ei dad i’r apwyntiad ar ei ran. Roedd Joseph 

wedi rhoi caniatâd llawn i ni weithredu trwy ei dad. 

Roedd gan Joseph nifer o ddyledion cardiau credyd 

gan ei fod wedi mynd yn ddibynnol iawn arnyn nhw 

wrth i’w gyflwr waethygu a’i fod yn methu gweithio. 

Gwnaeth Chris roi ffurflen tystiolaeth iechyd 

meddwl i’w llenwi gan feddyg Joseph i’w dad. 

Unwaith y cafodd hon ei dychwelyd gyda 

thystiolaeth feddygol ychwanegol gwnaethom 

ysgrifennu at ddarparwyr cardiau credyd Joseph yn 

gofyn iddyn nhw ystyried dileu dyledion Joseph 

oherwydd ei amgylchiadau. 

Cytunodd y cwmnïau cardiau credyd a chafodd 

cyfanswm o £9,000 ei ddileu. Hefyd derbyniodd 

Joseph ad-daliad o £600 gan y dreth gyngor wedi i ni 

ei gynorthwyo gyda’i hawliad Gostyngiad y Dreth 

Gyngor. Nawr mae’n medru parhau i adfer ei iechyd 

heb faich ychwanegol y dyledion hyn.

Daeth Adam atom ni i gael cymorth ar ôl i’w gais am 

Daliad Annibyniaeth Personol (PIP) gael ei wrthod 

wrth iddo drosglwyddo o Lwfans Byw i’r Anabl. 

Roedd wedi derbyn y gyfradd Symudedd is a’r 

gyfradd Gofal ganolig yn flaenorol. Mae ganddo 

awtistiaeth, anawsterau dysgu a dirnadaeth ac 

mae’n dioddef o baranoia a phryder difrifol.    

Mae’n byw gyda’i landlord, sy’n rhoi llawer o 

gymorth i Adam, ac mae’n talu rhent dan gytundeb 

tenantiaeth ffurfiol y mae’n derbyn Budd-dal Tai 

llawn ar ei gyfer. Roedd yn derbyn Lwfans 

Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar gyfraniadau.   

Roedd Adam wedi herio’r penderfyniad Taliad 

Annibyniaeth Personol, gyda chymorth ffrind, gan 

ofyn am ailystyried gorfodol. Gwrthodwyd hyn a 

daeth atom ni i gael cymorth gyda’r Apêl.   

Gwnaethom sylwi ar unwaith nad oedd Adam wedi 

bod yn derbyn y swm ychwanegol yn seiliedig ar 

incwm o ran y Lwfans Cyflogaeth a Chymorth, felly 

gwnaethom lenwi’r cais gydag ef. Nodwyd hefyd nad 

oedd wedi bod yn derbyn y Premiwm Anabledd 

Difrifol pan oedd yn derbyn Lwfans Byw i’r Anabl a 

dechreuwyd cais am yr elfen honno.    

Gwnaethom ddrafftio’r cais apêl a chynrychioli 

Adam yn ddiweddarach yn y gwrandawiad apêl. 

Gwnaethom ennill yr apêl a dyfarnwyd cyfraddau 

uwch y cydrannau Bywyd Beunyddiol a Symudedd 

iddo. Cafodd ei gais ei ôl-ddyddio a’i ddyfarnu am 

gyfnod o bum mlynedd.   

Roedd anghydfod ynghylch ei hawl i Bremiwm 

Anabledd Difrifol am ei fod yn byw yn yr yn tŷ â’i 

landlord. Gwnaethom ennill cyfres o ddadleuon 

gyda’r Adran Gwaith a Phensiynau a chafodd y 

dyfarniad ei ôl-ddyddio i 2013. Dyfarnwyd y swm 

ychwanegol yn gysylltiedig ag incwm hefyd a’i ôl-

ddyddio.  

Mae Adam wedi cael cynnydd sylweddol yn ei 

incwm trwy ein cefnogaeth ni. Rydym ni wedi 

derbyn taliadau ôl-ddyledion o fwy na £20,000 

hefyd. Mae gan yr arian hwn botensial go iawn i 

wella ei fywyd a’i lesiant.   

 Pan gafodd Adam ei hysbysu am hyn dywedodd: 

“Fedra i ddim credu’r peth. Nawr rydw i’n medru 

fforddio prynu sbectol arbennig a 

fydd yn helpu gyda fy Syndrom 

Irlen. Maen nhw’n costio llawer o 

bres. Bydd hyn o gymorth mawr i 

mi a bydd yn newid y ffordd rydw i’n 

gweld pethau.”

  

Cyngor yn ymwneud ac Ynni yn Y Rhyl 

Llwyddodd ein Cynghowrwr Ynni yn Rhyl, â noddwyd 

gan Gyngor Tref Y Rhyl, i helpu 78 o drigolion Y Rhyl i 

arbed dros £12,000 ar eu biliau ynni yn dilyn 

newidiadau mewn cyflenwyr neu/a tolliadau. 

Yn ogystal â’r arbeidiadau uchod, cytunwyd dros 

£9,000 o ddyled yn ymwneud â thanwydd ar gyfer 

triolion Y Rhyl. Afonwyd 53 o geisiadau am 

Ddisgowntiau Cartrefi Clyd, yn caniatáu Cleientiaid i 

arbed dros £7,000 ar eu biliau trydan yn ystod y gaeaf. 

Rghoddwyd cymorth i Glientiaid o’r Rhyl, yn gofyn am y 

tro cyntaf am gyngor ynglŷn ag ynni, I hawlio cyfanswm 

blynyddol o dros £62,000 o incwm fel budd-daliadau 

ychwanegol. 
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Cyfnewidfa gwisg ysgol Sir Ddinbych  
 

Yn 2014 gwnaeth rheolwr swyddfa Dinbych, Winnie 

Lawson, gysylltu gyda holl ysgolion Dinbych i weld a 

oeddynt yn dymuno cymryd rhan mewn cynllun a 

oedd yn ein galluogi ni i ailgylchu gwisg ysgol 

ansawdd da. Gwnaeth hyn weithio’n dda iawn; 

gwnaethom gasglu’r eitemau gwisg ysgol o’r 

ysgolion cyn diwedd tymor yr haf. Cawsant eu 

golchi, eu smwddio a’u trwsio os oedd angen a 

defnyddiwyd HWB Dinbych fel lleoliad y gyfnewidfa.  

Gwnaethom ddatblygu’r prosiect y flwyddyn 

ganlynol  (2015), a chodi arian gyda chymorth staff a 

gwirfoddolwyr Cyngor ar Bopeth Dinbych. Cawsom 

grantiau gan Gyngor Tref Dinbych, Clwb Rotari 

Rhuthun a Bwrdd Crwn Dinbych, wnaeth ganiatáu i 

ni roi grantiau o £100 i rieni ar incwm isel gyda 

phlant yn symud i’r ysgol uwchradd.   

Gwnaethom wella’r cynllun ymhellach yn 2016 drwy 

nodi maint y dillad a’u rhoi mewn bagiau unigol a 

chynhaliwyd y digwyddiad mewn siop dros dro ar y 

Stryd Fawr. Bu hyn yn llwyddiannus iawn a 

gwnaethom ddarparu’r wisg ysgol gywir i fwy na 100 

o blant. Gwnaethom hyrwyddo cofrestru ar gyfer 

cinio ysgol am ddim a oedd o fudd uniongyrchol i’r 

teuluoedd a’r ysgolion trwy’r Grant Amddifadedd 

Disgyblion. 

Roedd Awst 2017 yn llwyddiant ysgubol gyda dros 

200 o deuluoedd yn dod i’n siop.

Gwnaeth hyn ein hysgogi i gynnal trafodaethau 

gyda Chyngor Sir Ddinbych gyda’r nod o weithio 

gyda’n gilydd i ymestyn y gwasanaeth yn ehangach 

ar draws Sir Ddinbych.   

Ar gyfer 2018 gwnaethom gyfarfod gyda 

Phenaethiaid a Rheolwyr Busnes Clystyrau Ysgolion 

a chytunwyd i ymestyn y cynllun i gwmpasu ysgolion 

y Rhyl a Rhuthun. Cynhaliwyd y digwyddiad yn 

Neuadd y Dref yn Ninbych, yng Nghanolfan ASK yn y 

Rhyl ac mewn siop dros dro yn Stryd y Ffynnon yn 

Rhuthun.   

Amcangyfrifwn bod dros 500 o deuluoedd wedi dod 

i’r tri digwyddiad, a gwnaethom ddarparu eitemau 

gwisg ysgol i fwy na 900 o blant.    

Gwnaeth y gefnogaeth ychwanegol eleni gan yr 

ysgolion, disgyblion, Cyngor Sir Ddinbych, 

Penaethiaid, y gymuned, gwirfoddolwyr Canolfan 

ASK, Eglwys Saint y Dyddiau Diwethaf a’n staff a’n 

gwirfoddolwyr ein hunain sicrhau bod y fenter wedi 

bod yn llwyddiant unwaith eto. Gweithio mewn 

partneriaeth go iawn. 

Byddwn yn cysylltu gyda dros 250 o’r teuluoedd ac 

yn cynnig rhagor o gymorth iddynt uchafu incwm y 

teulu ac yn darparu cyngor a chymorth i ymdrin ag 

unrhyw ddyledion, darparu cyngor ar 

effeithlonrwydd ynni a chyllidebu i gynorthwyo i 

wneud y teuluoedd hyn yn fwy cydnerth yn 

ariannol.   

.
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Gweplyfr / Facebook 
Yn ogystal â’r posteri a ddosbarthwyd gan ysgolion a 

ledled y trefi fu’n cymryd rhan, rhoddwyd hysbysiadau ar 

Gweplyfr yn hyrwyddo’r digwyddiadau Cyfnewid Gwisg 

Ysgol i gynyddu ymwybyddiaeth. Mae Facebook wedi 

caniatáu i ni ymgysylltu â miloedd o drigolion Sir 

Ddinbych drwy gydol y flwyddyn.   

 

 

 

 

 

 

Rydym ni wedi defnyddio Facebook ar gyfer recriwtio 

gwirfoddolwyr a hysbysebu cyfleoedd cyflogaeth. Mae 

miloedd yn gweld y rhain, sy’n cynyddu’r nifer rydym ni’n 

eu gyrraedd yn fawr o’i gymharu gyda’r dulliau 

traddodiadol yn unig.   

Yn ystod tywydd garw ‘Bwystfil y Dwyrain’ ym mis 

Chwefror a Mawrth roeddem ni’n gallu hysbysu trigolion 

pryd roedd Taliadau Tywydd Oer i’w cael. Yn dilyn 

galwadau ffôn gan drigolion pryderus gwnaethom roi 

rhybuddion am sgamiau’n gweithredu’n Sir Ddinbych a 

chyrraedd dros 15,000 o bobl.  

Yn ystod cyfnod y Gyfnewidfa Gwisg Ysgol roeddem ni’n 

medru darparu diweddariadau dyddiol ynghylch y 

lefelau stoc ac ymateb i gwestiynau gan drigolion ar 

unwaith.   

Derbyniwyd dros 30 o ymholiadau i Gyngor ar Bopeth Sir 

Ddinbych trwy wasanaeth negesydd Facebook yn ystod y 

flwyddyn.  

 

 

  

Sylw gan y wasg a’r 

cyfryngau 

Golygodd llwyddiant yr Ailgylchu Gwisg Ysgol yn 

y blynyddoedd diwethaf bod lledaenu’r fenter 

yn Sir Ddinbych wedi denu llawer o sylw gan y 

wasg. 

Cafodd Eleri ei chyfweld am y digwyddiadau ar  

BBC Radio Cymru a newyddion BBC Wales, ac 

ymddangosodd ar y newyddion gyda’r nos am 

6:30pm. 

Cafodd sylw gan nifer o bapurau newydd lleol a 

rhanbarthol hefyd, yn cynnwys y Denbighshire 

Free Press, Daily Post a’r Rhyl Journal. 

Gwnaeth Cyngor Sir Ddinbych roi manylion am y 

digwyddiadau a datganiad i’r wasg ar eu gwefan. 

Roedd erthygl newyddion ar wefan newyddion 

BBC Cymru hefyd.   
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Eich lle ni neu eich lle chi 

Gwnaethom ffurfio partneriaeth newydd yn 2017 

gyda Phartneriaeth Gymunedol De Sir Ddinbych 

wedi’i lleoli yng Nghanolfan Ni, Corwen. Roedd 

ganddynt uchelgais clir i ddatblygu ymgysylltu a 

gweithgareddau i’r gymuned yn ne orllewin Sir 

Ddinbych, a oedd yn cyd-fynd gyda’n bwriadau ni i 

ddatblygu ein gwasanaethau cyngor ein hunain yn y 

rhan wledig yn bennaf hon o Sir Ddinbych.    

Datblygwyd syniadau yn ystod cyfres o gyfarfodydd 

gyda’r tîm yno, wnaeth arwain at gyflwyno cais i’r 

Loteri Fawr am y Gronfa Cymunedau Gwledig 

newydd. Gwnaeth y Bartneriaeth arwain ar y cais, 

gydag ymwneud allweddol gennym ni, a oedd yn 

cael ei ystyried yn hanfodol i fodloni gofynion y 

gronfa i fynd i’r afael â thlodi gwledig.   

Roedd y cais yn llwyddiannus a gwnaeth sicrhau 

cyllid ar gyfer prosiect ar y cyd am bedair blynedd, a 

ddechreuodd yn Ionawr 2018. Cawsom wybod bod 

y Loteri Fawr yn ystyried y cais yr un agosaf at eu 

barn nhw ynghylch sut y gellid mynd i’r afael â thlodi 

ac arunigedd gwledig o’r holl geisiadau a 

dderbyniwyd.   

Hoffem ddiolch i’r tîm 

yno, yn enwedig 

Margaret Sutherland a 

Sally Lloyd Davies am 

y gwaith sylweddol a’r 

brwdfrydedd tuag at y 

fenter hon. Hefyd 

diolch am y 

gefnogaeth gan Dîm 

Tai Cymunedol Cyngor 

Sir Ddinbych gyda’r 

broses cyflwyno cais. 

 

Lleolir y prosiect yng Nghorwen ac ardal Edeyrnion 

(sy’n cynnwys 9 pentref: Betws Gwerful Goch, 

Bryneglwys, Bryn Saith Marchog, Carrog, Melin y 

Wig, Glyndyfrwdwy, Llandrillo, Cynwyd a 

Gwyddelwern). 

Ein cyfraniad allweddol ni yw gwella’r mynediad at 

gyngor; mae Kirsten wedi’i lleoli yng Nghorwen am 

2½ diwrnod yr wythnos a rheolir deilliannau’r 

prosiect gan Eleri o swyddfa Rhuthun dan ei 

chyfrifoldebau am ardal de Sir Ddinbych. Yn ogystal 

â darparu cyngor, mae’r tîm yn ymwneud â 

gweithgareddau ymgysylltu gyda’r gymuned ac mae 

eu gwaith yn hanfodol yn lleihau arunigedd ac yn 

creu cydnerthedd cymunedol.   

Mae’r deilliannau darparu cyngor ar gyfer chwe mis 

cyntaf y prosiect yn galonogol iawn.   

Mae’r prosiect yn gwneud cynnydd da yn 

gyffredinol, ac ar y blaen o ran yr amserlen. Mae 

Partneriaeth Gymunedol De Sir Ddinbych wedi 

sicrhau cyllid ychwanegol gan Cadwyn Clwyd ar 

gyfer ceir hybrid a thrydan a dau leoliad gwefru, a 

fydd ar gael i’r cyhoedd eu defnyddio. Mae costau 

cynnal bws mini yn cael eu hariannu trwy Grant 

Cefnogi Gwasanaethau Bws Llywodraeth Cymru ac 

mae’r gwasanaethau lleol yn cael eu hategu gan 

gynllun Bws Hyblyg Cyngor Sir Ddinbych. Rydym ni’n 

falch o gyhoeddi bod y prosiect wedi ei ddewis ar 

gyfer rhagor o gymorth gan brosiect Gwerth 

Cymdeithasol Cymru gyda Graham ac Yveline yn 

gweithio’n agos gyda’r 

Bartneriaeth i fesur a 

chasglu tystiolaeth am 

fudd cymdeithasol y 

prosiect.   
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Canolfan ASK 

Yn 2014 gwnaethom ddechrau ein trafodaethau 

cyntaf gyda’ r Eglwys Unedig yn y Rhyl, ein landlord 

am dros 20 mlynedd, ynghylch gweledigaeth 

newydd ar gyfer adeilad yr eglwys. Mae maint y 

safle cyfan yn sylweddol ac roedd yr Eglwys o’r farn 

nad oedd yn cael ei ddefnyddio i’w lawn botential a 

bod cyfle i fodloni’r angen am rhywbeth oedd yn 

ddiffygiol yn y gymuned – lle i bobl ddod at ei gilydd 

a chael y cymorth sydd ei angen arnyn nhw.   

Roeddem ni wedi gordyfu ein gwagle ni, ac wrth i’r 

galw am ein gwasanaethau gynyddu bob blwyddyn 

roeddem ni’n gwybod fod arnom ni angen mwy o le 

i helpu mwy o bobl i’n galluogi i fynd i’r afael â thlodi 

ac allgau cymdeithasol yng ngorllewin y Rhyl yn 

benodol. Felly, o’r sgwrs wreiddiol hyd at gwblhau’r 

adeilad a’r agoriad swyddogol ar 1 Gorffennaf 2017, 

roeddem ni’n bartner llwyr ymroddedig yn gweithio 

gyda’r Eglwys trwy Paul Robinson, y gweinidog, a’r 

Blaenoriaid i sicrhau ein bod ni’n gwireddu ein 

hamcanion.   

Derbynwyd £438,000 oddiwrth Llywodraeth Cymru 

trwy’r Grantiau Cyfleusterau Cymunedol. Rydym yn 

edmygu ac yn parchu dyfalbarhad ac ymroddiad ein 

partneriaid I ddod o hyd I ffynhonnellau erail o 

incwm angenrheidiol I gwblhaur’r peosiect – 

ysbrydoledig, yn wir. 

Nawr mae’r cyfleuster yn well na’r hyn roeddem ni 

wedi’i ragweld, o ran y strwythur ac yn bwysicach o 

ran yr hyn mae’r adeilad yn medru ei gynnig i’r 

gymuned. Rydym ni’n gweld mwy gleientiaid, fel yr 

oeddem yn ei ddisgwyl, ond rydym ni’n falch iawn o 

groesawu cymysgedd ehangach o gleientiaid. 

Bellach mae gennym ni adeilad sy’n gwbl hygyrch i’r 

anabl ar gyfer ein cleientiaid, ein staff a’n 

gwirfoddolwyr, pum ystafell cyfweliadau ac ardal 

aros gyffyrddus a chwaethus. Mae toiledau ar gyfer 

ein cleientiaid, banc bwyd yn darparu pecynau bwyd 

brys 23 awr, caffi cymunedol llewyrchus, mwy o le 

swyddfa, ardal swyddfa dawel i’n tîm cyngor 

arbenigol, ystafell ddigidol i’n cleientiaid gael 

mynediad i wasanaethau digidol, ystafell gyfarfod, 

ystafell staff newydd a chegin. Amgylchedd gweithio 

y mae ein staff, ein gwirfoddolwyr a’n cleientiaid yn 

ei werthfawrogi ac yn ei haeddu.   

Mae ein partneriaid yn ein cynorthwyo i gefnogi ein 

cleientiaid a chyflawni’r gorau i’n cymuned – mae 

staff a gwirfoddolwyr Canolfan ASK yn 

gwerthfawrogi eu cefnogaeth yn fawr iawn. 

  

Gwella ein Technoleg Gwybodaeth - Google 
G-Suite – platfform busnes cyflawn ar gael gan Google. Gwnaethom fanteisio ar drwydded Dim Elw Google a, 

gan weithio gyda Cloud Solutions, gwnaethom symud ein ffeiliau a’n negeseuon e-bost gan fynd yn ‘fyw’ ar 1 

Medi 2017. 

Mae G-Suite wedi caniatáu mwy o gydweithredu a chyfathrebu. Nawr mae gan bob gwirfoddolwr gyfeiriad e-

bost ac rydym ni’n rhannu diweddariadau’n gyson trwy ein Mewnrwyd. Mae staff cyflogedig yn elwa o fedru 

mynd at eu gwaith a’u ffeiliau o bob un o’n swyddfeydd, lleoliadau allgymorth a mannau eraill.    

Mae apiau fel Forms wedi cynyddu cynhyrchedd, ac mae Drive yn caniatáu i ni sicrhau bod pawb yn medru 

gweld  fersiynau diweddaraf pob ffeil trwy’r amser. Hefyd rydym wedi medru ehangu G-Suite trwy Google 

Apps Script, iaith rhaglennu sy’n caniatáu i ni deilwra’r rhaglenni ac apiau i’n anghenion busnes ni.   
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Casebook yw’r system Rheoli’r Berthynas gyda’r 

Cwmser newydd ar gyfer Cyngor ar Bopeth. Yn 

wahanol i’n system flaenorol, PETRA, wedi ei 

seilio ar Microsoft Dynamics, mae Casebook 

wedi’i lunio o’r gwaelod i fyny gan Gyngor ar 

Bopeth. Mae’r system yn datblygu’n barhaus, ond 

o’r dechrau mae wedi caniatáu i Gynghorwyr, 

Archwilwyr, Gweinyddwyr ac Ymchwilwyr 

gyflawni eu tasgau’n llawer mwy effeithlon. 

Ers cyflwyno’r system yng Nghymru ar 1 Rhagfyr 

2017 mae Casebook wedi arbed cannoedd o 

oriau wrth gofnodiad, gweld a chategoreiddio 

achosion ar draws ein swyddfeydd. 

. 

 

Mae eich Teulu’n Bwysig
Trwy gydol blwyddyn ariannol 2017/18 a thu hwnt 

rydym ni wedi gweithio mewn partneriaeth gyda 

Ymwelwyr Iechyd a Bydwragedd Bwrdd Iechyd 

Prifysgol Betsi Cadwaladr. 

Yn 2016, wrth baratoi ar gyfer newidiadau diwygio 

lles, gwnaethom gynnal arolwg o’n cleientiaid a 

pharatoi adroddiad ar sail eu hadborth ar effaith 

potensial y diwygiadau lles ar bobl mewn gwaith yn 

Sir Ddinbych. Gwnaeth yr arolwg hwn a data 

ystadegol arall ein hysbysu bod y rhai sy’n gweithio 

ond ar incwm isel yn ffurfio cyfran lai o’n sylfaen 

cleientiaid; roedd yn amlwg nad oedd y teuluoedd 

hyn yn barod ar gyfer yr effaith y byddai diwygio lles 

yn ei gael ar incwm y cartref.   

Mae tueddiad i bobl ddod at ein gwasanaeth mewn 

sefyllfa argyfwng, a bod llawer ag anghenion cyngor 

nad ydyn nhw’n ymwybodol ohonyn nhw. Roeddem 

ni’n gweld y prosiect fel dull o ddarparu cyngor i 

deuluoedd ifanc trwy ymyriad cynnar, ac roedd y 

tîm bydwragedd ac ymwelwyr iechyd yn y lleoliad 

delfrydol i asesu anghenion ehangach y teuluoedd 

maen nhw’n eu cynorthwyo.   

Gwnaeth ein gwaith ymchwil gyd-daro gyda menter 

gan Gyngor ar Bopeth i roi cynnig ar syniadau 

arloesol, wedi’i hariannu gan Martin Lewis (Money 

Saving Expert). Un thema roedd y gronfa’n cynnig ei 

chefnogi oedd prosiectau yn ymestyn i faes iechyd a 

gofal cymdeithasol. Gwnaeth hyn ein galluogi i 

gynnal prosiect peilot byr a’i werthuso cyn cyflwyno 

cais am ragor o gyllid i gynnal y prosiect am 

flwyddyn ariannol gyfan.  

Roedd yn amlwg o’r dechrau y byddai angen i ni 

ddangos effaith ein gweithgareddau y tu hwnt i’r 

budd uniongyrchol i’r teuluoedd y buom yn gweithio 

gyda nhw. Roedd angen i ni esbonio’r budd 

cymdeithasol ehangach a oedd yn cael ei greu gan 

wella llesiant y teulu. Cawsom beth hyfforddiant gan 

Mantell Gwynedd ar fesur Budd Cymdeithasol y 

buddsoddiad yn y prosiect, a chawsant eu penodi i 

weithio gyda ni a’n hyfforddi i wneud y gwaith hwn 

trwy gydol cyfnod y prosiect.    

 

Bu ein prosiect peilot yn llwyddiant ac mae wedi 

derbyn rhagor o gyllid tan fis Medi 2018 ac rydym 

wedi cael y dasg o fentora gwasanaethau Cyngor ar 

Bopeth eraill lleol i ddatblygu prosiectau tebyg.   

Rydym ni wedi cyhoeddi adroddiad ar ein gwaith yn 

y prosiect hwn ac yn esbonio’r fethodoleg mesur y 

budd cymdeithasol. Dosbarthwyd hwn er mwyn 

denu cyllid tymor hirach ar gyfer gweithgarwch 

partneriaeth tebyg ac i ddangos gwerth ehangach 

ein gwaith, yn benodol, yn yr achos hwn, i 

wasanaethau iechyd.   

92 

o gleientiaid wedi’u 

cefnogi gan y 

prosiect Mae eich 

Teulu’n Bwysig  

£5,673 

dyledion cyfartalog a 

ddilewyd i’r 

cyfranogwyr â 

dyledion 

£8,832 

newid 

cyfartalog yn 

yr incwm fesul 

teulu  

£24,850 
mewn arbedion ynni 

i gyfranogwyr y 

prosiect, £270 y 

cleient ar 

gyfartaledd 
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Cyngor yn gweitho 
Rydym ni wedi bod yn cymryd rhan mewn 

prosiectau i gefnogi pobl i gyflogaeth ers 

blynyddoedd, gan ddechrau yn 2013 gyda’r Porth 

Ymgysylltu. Yn 2016 gwnaethom ddechrau gweithio 

gyda Chyngor Sir Ddinbych i gynllunio’rprosiect 

OPUS a darparu cyngor i gyfranogwyr yn ogystal â 

chyfleoedd gwirfoddoli. Eleni rydym ni’n gweithio 

gyda thîm Cymunedau am Waith Cyngor Sir 

Ddinbych, yn darparu cyngor dychwelyd i 

gyflogaeth.    

Rydym ni wedi bod yn rhan o ddau brosiect wedi eu 

cyllido gan y Gronfa Cynhwysiant Gweithredol ers 

2017, cronfa a reolir gan Gyngor Gweithredu 

Gwirfoddol Cymru wedi ei chefnogi gan gyllid o 

Gronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd. 

Nod y gronfa yw lleihau anweithgarwch 

economaidd yng Nghymru a gwella cyflogadwyedd 

pobl dan anfantais sydd bellaf oddi wrth y farchnad 

lafur.   

Dechreuodd ein prosiect “Cyngor Gweithio” yn 

Chwefror 2017. Bu’n weithredol tan Ionawr 2018, 

gan ddarparu 13 o gyfleoedd cyflogaeth gyda 

chymorth i unigolion dros 25 oed yn byw mewn 

aelwydydd diwaith yn Sir Ddinbych. Gwnaethom 

gyflogi’r holl gyfranogwyr, y mwyafrif wedi eu lleoli 

gyda ni ac eraill gyda phartneriaid allanol. 

Gwnaethom ddarparu profiad a hyfforddiant i’r 

cyfranogwyr i wella eu sgiliau a’u rhagolygon ar 

gyfer cyflogaeth tymor hirach yn y dyfodol.   

Rydym ni’n falch i nodi y penderfynwyd bod y 

prosiect yn llwyddiannus ac arweiniodd hyn at gais 

am ragor o gyllid yn nechrau 2018. Dechreuodd ein 

prosiect ‘Cyngor yn Gweithio’ ym Mehefin 2018 a 

bydd yn parhau tan Rhagfyr 2019, yn cynnig 18 o 

gyfleoedd amser llawn a rhan amser arall i’r un 

grŵp targed.  

Rydym ni’n gweithio gyda phartneriaid i ennyn 

diddordeb cyfranogwyr yn y prosiect, ac yn ystod y 

tri mis cyntaf rydym ni eisoes wedi cyflogi 4 

cyfranogwr.  

. 

  
Pete 
Ymunodd Pete gyda Chyngor ar Bopeth Sir Ddinbych 

yn Ionawr fel rhan o’r tîm Ymchwil ac Ymgyrchoedd. 

Roedd Pete wedi gwirfoddoli fel Swyddog 

Cynhwysiant Digidol yn flaenorol gyda 

Chymunedau’n Gyntaf. Ar ôl gwirfoddoli gyda ni am 

nifer o fisoedd, gan gyfrannu at ein casglu data ac 

ymgyrchoedd cenedlaethol, daeth cyfle trwy ‘Cyngor 

yn Gweithio’ i benodi Hyrwyddwr Digidol / 

Cymhorthydd Ymchwil ac ymunodd Pete â’r prosiect.   

1. Beth wnaeth dy ddenu di i wirfoddoli gyda 

Chyngor ar Bopeth Sir Ddinbych? 

Cefais fy nenu at Gyngor ar Bopeth Sir Ddinbych i 

ddechrau i gynorthwyo gydag Ymchwil ac 

Ymgyrchoedd gan fy mod i’n hoffi’r syniad o’r 

ymchwil rydw i’n cynorthwyo i’w gyflawni yn gwneud 

gwahaniaeth i fywydau pobl. 

2. Beth yw dy rôl gyfredol? 

Mae fy swydd bresennol fel Hyrwyddwr 

Digidol/Cymhorthydd Ymchwil yn cynnwys 

cynorthwyo pobl gyda hawlio a pharhau i hawlio 

Credyd Cynhwysol yn bennaf. Rydw i’n parhau i 

gyfrannu i ymgyrchoedd lleol a chenedlaethol ac 

mae fy mhrofiad rheng flaen o ran Credyd 

Cynhwysol yn dylanwadu ar ein gwaith Ymchwil ac 

Ymgyrchoedd hefyd. 

3. Beth yw dy hoff elfen o dy swydd bresennol?  

Fy hoff elfen yw cynorthwyo pobl i sicrhau deilliant 

cadarnhaol, p’un ai yw hynny trwy roi’r wybodaeth 

sydd ei angen ar bobl i gynnal eu hawliad yn 

llwyddiannus, neu eu helpu i gael eu rhagdaliadau 

wedi’u trefnu gynted ag y bo modd os ydynt mewn 

sefyllfa argyfwng. 
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Gwella ein Technoleg 

Gwybodaeth - Refernet 

Fel Gwasanaethau Hawliau Lles Cyngor Sir 

Ddinbych yn Haf 2017 roeddem ni’n chwilio 

am ffyrdd i symleiddio cyflwyno a chofnodi 

atgyfeiriadau tra’n sicrhau diogeledd a 

chyfrinachedd. Yn ffodus, daethom o hyd i 

Refernet, platfform atgyfeirio a gynigir gan 

VicarriWheele LTD. 

Roedd Refernet yn cynnig hygyrchedd a 

diogeledd o ran ein hatgyfeiriad, a 

phlatfform i gyfathrebu gyda sefydliadau 

atgyfeirio i gynyddu’r gefnogaeth i 

gleientiaid unigol. Mae adrannau sy’n 

defnyddio Refernet yn anfon dros 50% yn 

rhagor o atgyfeiriadau bob blwyddyn. Mae’n 

hawdd defnyddio Refernet gyda dyfais 

symudol, sy’n cyd-fynd â natur cynyddol 

ddatganoledig gwaith cymorth. 

Credyd Cynhwysol 
Credyd Cynhwysol yw’r budd-dal a gyflwynwyd yn 

lle:  

 Budd-dal Tai  

 Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig 

ar incwm  

 Lwfans Ceisiwr Gwaith yn seiliedig ar incwm  

 Credyd Treth Plant  

 Credyd Treth Gwaith  

 Cymhorthdal Incwm  

Mae Credyd Cynhwysol wedi bod ar gael fel 

‘gwasanaeth byw’ i drigolion Sir Ddinbych ers Ebrill 

2015. Roedd y gwasanaeth byw yn ddarostyngedig i 

amodau porth, a oedd yn cyfateb i Lwfans Ceisiwr 

Gwaith yn seiliedig ar incwm. Nid oedd angen i 

hawlwyr barhau i gynnal eu dyddiadur gwaith ar-

lein.  

Daeth y gwasanaeth llawn i Sir Ddinbych yn Hydref 

2017 trwy Ganolfan Byd Gwaith Wrecsam. 

  

Cafodd ehangu’r Gwasanaeth Llawn i Ganolfan Byd 

Gwaith y Rhyl ei wthio’n ôl i 11 Ebrill 2018. Yn y 

cyfnod rhwng Hydref ac Ebrill gwnaed nifer o 

newidiadau i Gredyd Cynhwysol, yn cynnwys:  

 Cael gwared ar y cyfnod aros saith diwrnod  

 Y gallu i dderbyn taliad mis cyfan ymlaen 

llawn 

 Parhad Budd-dal Tai am bythefnos i 

hawlwyr blaenorol   

Er mwyn paratoi ar gyfer y Gwasanaeth Llawn yng 

Nghanolfan Byd Gwaith y Rhyl, a fyddai’n effeithio ar 

gyfran uwch o boblogaeth Sir Ddinbych oherwydd 

maint a demograffeg, gwnaeth Chris Bailey, 

Cynghorydd Credyd Cynhwysol a Galluedd Ariannol, 

roi cyflwyniad i Gyngor Sir Ddinbych a sefydliadau 

cymorth eraill am y gefnogaeth y medrwn ni ei 

darpru i hawlwyr Credyd Cynhwysol.   

Ers cyflwyno’r Gwasanaeth Llawn yng Nghanolfan 

Byd Gwaith y Rhyl yn Ebrill rydym ni wedi cefnogi 

dwsinau o gleientiaid gyda Chymorth Cyllideb 

Bersonol a Chymorth Digidol. Rydym ni wedi 

cymryd rhan mewn cyd-leoli yng Nghanolfan Byd 

Gwaith y Rhyl a Chyngor Sir Ddinbych. Mae Chris a 

Pete Davies ar gael trwy gydol yr wythnos yn Ystafell 

Ddigidol Canolfan ASK.  

Mae tua 200 o hawlwyr newydd yn derbyn Credyd 

Cynhwysol bob mis yn Sir Ddinbych ers Ebrill. Mae 

gweithio mewn partneriaeth wedi golygu bod y rhai 

sy’n trosglwyddo i Gredyd Cynhwysol yn derbyn 

cymorth ar bob cam y daith.  
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Cyn-filwyr – Cyngor ar garreg eich drws 

Pan wnaethom ni adolygu ein proffil cymunedol yn 

2015/16 roeddem ni’n pryderu ar ôl gweld lleihad yn y 

cyswllt gydag un criw cleientiaid penodol – y rhai dros 

70 oed. Roeddem ni’n teimlo y gallai hyn fod yn 

rhannol oherwydd ein bod yn canolbwyntio ar gefnogi 

cleientiaid oedran gwaith trwy ein prosiectau 

presennol. Roeddem ni’n ymwybodol hefyd, trwy ein 

haelodaeth o Bartneriaeth Cyfamod y Lluoedd Arfog a 

phrosiect blaenorol a gyllidwyd gan y Lleng Brydeinig, 

bod angen am gymorth i gyn-filwyr dros 70 oed a 

byddai hyn yn cynnwys y rhai oedd wedi gwneud eu 

gwasanaeth cenedlaethol. 

Ar sail yr adborth gan ein cleientiaid o brosiectau eraill 

rydym ni’n gwybod bod llawer o bobl dros 70 oed yn 

gwerthfawrogi gwasanaeth sy’n dod i’w cartref. 

Gwnaethom gais am gyllid gan Gyfamod y Lluoedd 

Arfog a buom yn llwyddiannus yn sicrhau arian ar gyfer 

y prosiect ‘Cyn-filwyr – Cyngor ar garreg eich drws’. 

Gwnaeth y prosiect hwn ein galluogi i ddarparu 

gwasanaeth yn y cartref a oedd yn cynorthwyo i 

gynyddu incwm, sicrhau bod cyn-filwyr a’u teuluoedd 

yn derbyn yr holl fudd-daliadau mae ganddyn nhw’r 

hawl iddyn nhw, lleihau dyledion a lleihau gwariant y 

cartref trwy roi cyngor ar effeithlonrwydd ynni. 

Gwnaethom roi arweiniad ar faterion allweddol megis 

ewyllys, pensiynau, atwrneiaeth arhosol a pharhaus, 

incwm a gwella iechyd – bydd y prosiect hwn yn 

cyflawni’r deilliannau cadarnhaol hyn. Dywed adborth 

gan ein cyn-filwyr a’u teuluoedd eu bod yn teimlo 

wedi’u hysbysu a’u grymuso gan y cyngor a roddwyd 

iddyn nhw a’u bod wedi medru gwneud dewisiadau 

gwybodus am eu dyfodol, gan roi mwy o reolaeth 

bersonol iddynt, sy’n ffactor allweddol ar gyfer llesiant 

personol.  

Mae Bill yn 70 oed ac yn byw ar ei ben ei hun. Aeth i’r Fyddin yn syth o’r ysgol a bu’n 

gwasanaethu am 20 mlynedd. Ei ffrind gorau yw Sandy, ci Labrador. Mae Bill yn hoffi 

ei breifatrwydd ac mae’n hoffi’r fflat llawr gwaelod lle mae’n byw gan ei fod yn agos at 

y traeth. Mae bywyd Bill wedi bod yn ddi-drefn yn y gorffennol. Mae wedi bod yn gaeth 

i alcohol ac mae’n dioddef o glefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint a chlefyd coronaidd y 

galon. Mae’n yfed llai erbyn hyn ar ôl ei dderbyn i’r ysbyty nifer o weithiau.    

Aethom i ymweld â Bil yn ei gartref, lle roedd cant o lythyrau mewn pentwr mawr yn 

mynd yn ôl dros gyfnod o ddwy flynedd. Nid oedd Bill yn siwr beth roedd yn ei 

dderbyn nac yn sicr pa filiau roedd yn eu talu. Cytunodd Bill i ni fynd â’r llythyrau gyda 

ni a gwneud rhai galwadau ffôn ar ei ran i’r Adran Gwaith a Phensiynau. Roedd ei 

gymydog yn garedig yn cynnig helpu Bill gyda’i siopa a mynd â’i gi am dro nes roedd 

Bill yn teimlo’n well.    

Gwnaethom adolygu’r llythyrau i gyd. Roedd Bill yn derbyn Credyd Pensiwn, peth 

Budd-dal Tai a gostyngiad Treth Gyngor a’i bensiwn gan y Fyddin. Gwnaethom gais am 

Lwfans Gweini, a ddyfarnwyd, a golygodd hyn bod gan Bill yr hawl i Fudd-dal Tai a 

Budd-dal Treth Gyngor llawn – wnaeth gynyddu ei incwm £169 yr wythnos.  

Roedd gan Bill rhai dyledion rhent a threth gyngor – gwnaethom negodi’r rhain gyda’r 

awdurdod lleol a chawsant eu lleihau. Defnyddiodd Bill yr ôl-daliad budd-daliadau i 

glirio’r dyledion. Nawr mae’n medru talu’r diffyg bychan rhwng y rhent a’i fudd-dal tai – 

gwnaethom sefydlu debyd uniongyrchol ar ei ran.    

Gwnaethom adolygu ei gostau tanwydd, gwneud cais am Ddisgownt Cartref Cynnes, ei 

gofrestru ar y Gofrestr Gwasanaethau Blaenoriaeth a newid ei gyflenwr ynni.   

Gan fod incwm Bill wedi cynyddu roedd yn medru defnyddio hyn i’w gynorthwyo i 

gadw’n gynnes ac yn ddiogel yn ei gartref. Gwnaethom gysylltu gyda gwasanaeth cludo 

bwyd i’r cartref, fel fod ganddo brydau bwyd hawdd i’w coginio, gall ddefnyddio tacsis i 

deithio’n hawdd a gall dalu i’w gymydog wneud rhai pethau iddo (mae’n teimlo’n well 

am hynny) ac mae wedi prynu sgwter fel ei fod yn medru mynd â Sandy am dro. 

Bill              

(a Sandy) 
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Ein prosiectau eraill  
Gwasanaeth Cyngor Ariannol – 

Prosiect Cyngor ar Ddyledion  

Eleni mae ein tîm wedi perfformio’n hynod o dda yn 

erbyn y targed. Ar hyn o bryd ni yw’r tîm sy’n 

perfformio orau yng Nghymru, gan ddarparu 

gwasanaeth ansawdd uchel, sy’n cydymffurfio’n 

llwyr ac wedi derbyn archwiliad ansawdd. Mae’r 

archwliad yn asesu safon ein gwasanaeth cyngor 

ariannol yn erbyn safonau’r Awdurdod Ymddygiad 

Ariannol yn erbyn pob sefydliad cofrestredig sy’n 

darparu cyngor ariannol yn y Deyrnas Unedig.   

Siarad Arian 
Prosiect wedi ei ariannu gan y Gwasanaeth Cyngor 

Ariannol oedd hwn a oedd yn defnyddio cysylltiadau 

lleol a lleoliadau lleol i gyrraedd pobl ledled gogledd 

Cymru a oedd yn mynd trwy brofiadau newid bywyd 

fel colli eu swydd, dechrau swydd newydd neu 

brofedigaeth. Roedd y prosiect yn llwyddiannus 

iawn ac yn canolbwyntio ar greu perthynas gyda 

cleientiaid yn hytrach na mynd i’r afael â materion 

ar ôl iddynt ddatblygu’n broblem yn unig. 

Cyngor Rheng Flaen Cymru  
Rydym ni’n falch o gydnabod bod Llywodraeth 

Cymru yn parhau i gyllido Cyngor ar Bopeth Cymru 

ar gyfer y prosiect hwn. Mae Cyngor Rheng Flaen yn 

caniatáu i ni gefnogi cleientiaid bregus ar draws 

ystod o faterion, gyda gweithwyr achos arbenigol ar 

gael ar gyfer Dyledion a Budd-daliadau.    

Gwell Cyngor, Gwell Bywydau  
Mae Gwell Cyngor, Gwell Bywydau yn brosiect wedi’i 

gyllido gan Lywodraeth Cymru gyda’r nod o 

ddarparu cyngor i bobl â salwch ac anabledd i wella 

eu hiechyd a’u lles. Fe’i darperir mewn lleoliadau 

iechyd (model presgripsiynau cymdeithasol cynnar).   

Cyngor Allweddol  
Gwnaeth Tîm Tai Cymunedol Cyngor Sir Ddinbych 

ein comisiynu i ddarparu gwasanaeth cyngor lefel 

uwch i’w tenantiaid i gynnal eu tenantiaethau. 

Dyfarnwyd y cytundeb i ni’n ddiweddar, a 

dechreuodd y gwaith 

ym mis Gorffennaf. 

Rydym ni’n edrych 

ymlaen at weithio 

gyda’r tîm a 

thenantiaid Cyngor Sir 

Ddinbych.    

Gwobr Bersonol yr Uchel Siryf  

Cynhaliwyd achlysur Gwobrau Cymunedol 

Uchel Siryf Clwyd ddydd Gwener, 16 

Mawrth 2018 yn Ysgol Rhuthun. Roedd 

gwirfoddolwyr o’r tair swyddfa yn bresennol 

yn y digwyddiad, ynghyd â Sue Parry, Eleri 

Jones a Lesley Powell.  

Cyflwynodd Charlotte Howard ei gwobr 

bersonol i wirfoddolwyr Cyngor ar Bopeth 

Sir Ddinbych – cydnabyddiaeth clodwiw i ni 

a digwyddiad rhagorol. 

£408k 

yw gwerth ariannol yr amser a roddwyd gan 

wirfoddolwyr yn ein swyddfeydd ni eleni.   

Diolch yn fawr iawn i chi! 
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Digwyddiadau

Cyfarfod Blynyddol cenedlaethol  

 

Cynhaliwyd Cynhadledd Flynyddol a Chyfarfod 

Blynyddol cenedlaethol Cyngor ar Bopeth ym 

Manceinion eleni. Aeth 10 aelod o Gyngor ar Bopeth 

Sir Ddinbych yno ar ddydd Llun, 13 Tachwedd. 

Roedd llawer o sgyrsiau ar bynciau’n amrywio o 

Lywodraeth Leol a Thueddiadau Cyngor i’r system 

Casebook ac Ymwybyddiaeth Ofalgar.  

Ein Cyfarfod Blynyddol ni 
 

 

Cynhaliwyd Cyfarfod Blynyddol 2017/18 ar 22 Medi 

2017 ym Mhafiliwn Rhewl. Ein siaradwr gwadd oedd 

Charlotte Howard, Uchel Siryf Clwyd. Cafwyd 

cyflwyniadau hefyd gan Winnie, Eleri a 

gwirfoddolwyr y Rhyl. 

Cyfarfod Cyffredinol Arbennig / 

Cynhadledd  
Trefnwyd Cyfarfod Cyffredinol Arbennig ar 21 

Mawrth i gadarnhau newid enw’r busnes o CAB Sir 

Ddinbych i Gyngor ar Bopeth Sir Ddinbych.   

Gwnaethom fanteisio ar y cyfle i roi cyflwyniadau ar 

gasglu ystadegau a data, ein harchwiliad, Google 

Drive a Chredyd Cynhwysol.

Diwrnodau Rhwydweithio 

 

Gwnaeth ein Rheolwr yn y Rhyl, Sue, fanteisio i’r 

eithaf ar y cyfleusterau newydd yng Nghanolfan ASK 

ar 15 Tachwedd 2017 trwy drefnu diwrnod 

rhwydweithio i fudiadau lleol yn cynnwys 

Cymdeithas Alzheimer, The Wallich, Heddlu Gogledd 

Cymru, yr Adran Gwaith a Phensiynau, Cyngor Sir 

Ddinbych a Strategaeth Dinas y Rhyl.   

Rydym ni wedi cynnal rhagor o ddigwyddiadau yn yr 

ystafell, yn cynnwys cyflwyniadau gan 

Ymddiriedolaeth y Tywysog ar y cymorth a gynigir 

ganddynt i’n cymuned.  

Dathlu 25 mlynedd  

 

Gwnaeth ein Prif Weithredwr, Lesley, ddathlu 25 

mlynedd gyda Chyngor ar Bopeth Sir Ddinbych ar 9 

Tachwedd. Roedd yna ychydig o adegau pan ddaeth 

hi’n agos at sylweddoli beth oedd yn digwydd wrth i 

ni drefnu’r digwyddiad, ond gwnaethom lwyddo i 

sicrhau sypreis llwyr!   

Llongyfarchiadau i Lesley a diolch i bawb wnaeth 

gymryd rhan!  
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