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Diolch yn fawr iawn ENFAWR 

i’n holl wirfoddolwyr, chi ydi 

asgwrn cefn y mudiad. 

Yn syml, hebddoch chi, ni 

fyddai modd cynnig Cyngor ar 

Bopeth 
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Adroddiad y Cadeirydd 
Mae 2019/20 wedi bod yn dra gwahanol i’n 

model busnes arferol. Roeddem ni’n 

gweithredu fel arfer hyd at fis Mawrth 2020 

pan wnaeth pandemig COVID-19 droi popeth 

wyneb i waered a gorfodi newid sylweddol i’n 

dull gweithredu. Roedd gennym ni wasanaeth 

wyneb yn wyneb a oedd yn cael ei ddefnyddio 

gan 70% o’n cleientiaid. Ymhen ychydig 

ddyddiau roeddem ni wedi newid hyn yn 

wasanaeth digidol 100%. Roedd hyn yn gamp 

aruthrol ac ni fyddai wedi bod yn bosibl heb 

gydweithrediad parod ein staff a’n 

gwirfoddolwyr. Diolch yn fawr iawn i bob un 

ohonoch chi.   

Gwnaeth y sefyllfa ariannol cadarn ar ddiwedd 

19/20 ein galluogi ni i wynebu’r heriau o’n 

blaenau a sicrhau ein bod ni’n medru parhau i 

gynnig ein gwasanaethau a chynnal ein lefelau 

staffio cyfredol.   

Yn olaf, roeddem ni’n falch iawn o recriwtio dau 

ymddiriedolwyr newydd yn ystod y flwyddyn, 

Mrs Victoria Massey a Mrs Charlotte Howard. 

Alastair Morgan Cadeirydd Bwrdd yr 

Ymddiriedolwyr 

Adroddiad y Prif Weithredwr 
Ymateb digynsail mewn cyfnod digynsail. 

Dyna sut y buaswn i’n crynhoi ein hymateb i’r 

sefyllfa argyfwng a ddaeth yn sgîl pandemig 

Coronafeirws COVID-19. 

Hyd at fis Mawrth eleni buaswn wedi bod yn 

myfyrio, yn y golofn hon, ar y flwyddyn 

ddiwethaf fel blwyddyn gadarn, gyson a 

chynhyrchiol. Rydym ni wedi cadw ac ennill 

cytundebau oherwydd ein perfformiad, 

rheolaeth a llywodraethiant rhagorol.   

Yna daeth mis Mawrth a’r pandemig. Mae’r hyn 

rydym ni wedi’i gyflawni yn anhygoel a dylai 

gael ei gydnabod. Gwnaethom newid 

gwasanaeth a oedd yn gweithredu wyneb yn 

wyneb o’n swyddfeydd yn bennaf i wasanaeth 

o bell yn llwyr mewn wythnos. Gwnaed hyn oll 

heb unrhyw adnoddau ychwanegol. Gwnaeth 

ein staff a’n gwirfoddolwyr fynd y filltir 

ychwanegol yn wyneb yr argyfwng; cynnig 

defnyddio eu hoffer Technoleg Gwybodaeth eu 

hunain, cynnig eu pecynnau munudau ‘am 

ddim’ ar eu ffonau cartref a ffonau symudol a 

dysgu mewn ychydig oriau sut i ddefnyddio 

platfform teleffon o bell.   

Nid oedd yn dasg hawdd ac nid yw’n ddatrysiad 

parhaol. Pan fydd yn bosibl, byddwn yn adfer 

ein gwasanaeth wyneb yn wyneb, ochr yn ochr 

â gwasanaeth digidol ac ar y ffôn.   

Mae ein tîm ffôn Adviceline rhagorol wedi 

arwain y ffordd i ni fedru cynnig gwasanaeth 

cyngor cynhwysfawr dros y ffôn. Mae’r tîm wedi 

bod yn darparu gwasanaeth ledled Cymru am 

fwy na 10 mlynedd!    

Nid yw’n cleientiaid wedi gweld unrhyw darfu 

neu leihad yn ein gwasanaethau. Rydym ni 

wedi estyn allan ymhellach i’n cymunedau, gan 

sicrhau rhoi cymorth i’r rhai mwyaf bregus. 

Rydym ni’n gweithio gyda’n partneriaid 

allweddol, Cyngor Sir Ddinbych, yr Adran 

Gwaith a Phensiynau, Llywodraeth Cymru a’n 

rhwydwaith trydydd sector i sicrhau fod pobl 

yn cael y cyngor sydd ei angen arnynt, ar yr 

adeg ac yn y modd y mae arnynt ei angen.   

Mae’n briodol i ni fod yn falch iawn o’r hyn 

rydym ni wedi’i gyflawni – rydym ni wedi bod yn 

cynorthwyo pobl mewn argyfwng am dros 80 

mlynedd.   

Lesley Powell Prif Weithredwr 

  Sicrwydd Gwybodaeth: 

Mae Cyngor ar Bopeth Sir Ddinbych wedi ymrwymo i reoli risg 

gwybodaeth a gellir cael crynodeb o’r pwyntiau allweddol a’r 

mesurau rheoli gan y Prif Weithredwr ar gais i’r perwyl hynny. 
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Ein heffaith yn 2019/20 
  

o enillion budd-daliadau a 

chredyd treth i’n cleientiaid ni  

Gwnaethom helpu 5860 o gleientiaid gyda 

8478 o ymholiadau 

£1.48m 

o fudd-daliadau 

wedi’u hôl-

ddyddio wedi’u 

derbyn gan 

gleientiaid  

276 
o gleientiaid 

wedi’u codi 

allan o dlodi 

tanwydd 

9 allan o 10 

o’n cleientiaid yn 

dweud fod ein 

gwasanaeth 

budd-daliadau 

lles wedi gwella 

ansawdd eu 

bywyd  

4077 

o gleientiaid 

wedi troi atom 

ni am gymorth 

gyda materion 

budd-daliadau  

£10.95m 

Hyd at Awst 2020 cynghorwyd 1079 o 

gleientiaid wedi’u heffeithio’n 

uniongyrchol gan COVID-19 
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£11m 

- swm y dyledion yr ymdriniwyd â 

nhw ar ran ein cleientiaid yn 

2019/20 

88% 
o gleientiaid 

dyledion yn dweud 

fod dilyn y broses 

cyngor dyledion 

wedi gwneud 

gwahaniaeth mawr 

i’w tawelwch 

meddwl 

 

 

32% 
o’r dyledion yr 

ymdriniwyd â nhw, yn ôl 

gwerth, yn ddyledion 

blaenoriaeth, sy’n 

medru arwain at golli 

eitemau sylfaenol, eich 

cartref neu eich rhyddid 

os ydynt yn cael eu 

hanwybyddu 

1157 
o gleientiaid 

dyledion 

wedi cael 

cymorth yn 

2019/20 

37 
o bob 10,000 o 

oedolion wedi 

cofnodi ansolfedd 

yn Sir Ddinbych yn 

2019, sy’n uwch na 

chyfradd Cymru a 

Lloegr o 25 o bob 

10,000 

 

Am bob £1 a fuddsoddwyd yng Nghyngor ar Bopeth Sir Ddinbych 

cafwyd:  

£16.47 mewn gwerth 

cyhoeddus 
£21.95 i’n cleientiaid  

£2.38 mewn buddion 

ariannol  
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Ailgylchu Gwisgoedd Ysgol Sir Ddinbych  
Mae Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru, 

wedi cymryd diddordeb mawr yn ein cynllun 

Ailgylchu Gwisgoedd Ysgol Sir Ddinbych ers 

sawl blwyddyn. Gwnaeth trafodaethau 

rhyngom ni a thîm y Comisiynydd y llynedd 

bwysleisio’r pwysau ariannol ac emosiynol ar 

bobl ifanc a’u rhieni gan ddigwyddiadau ‘prom’ 

blynyddol.   

Ymwelodd y Comisiynydd ag Ysgol Uwchradd 

Dinbych ym mis Chwefror eleni i gyfarfod 

aelodau’r Cyngor Ysgol, sgwrsio am 

bwysigrwydd ailgylchu a lleihau gwastraff ac 

ymwybyddiaeth ariannol. Roeddem ni wedi 

sefydlu siop ‘dillad prom’ am y diwrnod i gyd-

fynd â’i hymweliad, mewn siop wag yn Ninbych 

a gynigiwyd yn garedig i ni gan y perchnogion. 

Roedd y gymuned wedi bod yn hael iawn yn 

rhoi dillad prom, yn dilyn cais ar Facebook, ac 

roedd y siop yn llawn o ffrogiau prydferth a 

siwtiau trwsiadus. Cafodd rhain eu ‘anrhegu’ i 

ddisgylion a ddaeth i’r siop.   

 

Daeth Dr Steffan Evans o Sefydliad Bevan 

(Polisi ac Ymchwil) i’r siop dros dro yn Rhuthun 

y llynedd a chyfarfod â rhieni i sgwrsio gyda 

nhw am eu profiadau gyda’r cynlluniau Prydau 

Ysgol am Ddim a Grant Gwisg Ysgol. Gwnaeth 

eu hymateb a’u profiadau gynorthwyo i lunio 

adroddiad Sefydliad Bevan, “Tynnu plant allan 

o dlodi – rôl system fudd-daliadau Cymru”. 

Mae’r adroddiad yn edrych ar sut y gallai 

cynlluniau cymorth Llywodraeth Cymru, megis 

Prydau Ysgol am Ddim, gynorthwyo teuluoedd 

ar incwm isel yn well.   

Rydym ni’n weithgar yn annog teuluoedd i 

fanteisio ar yr holl gynlluniau cymorth i 

deuluoedd incwm isel ac yn cynnig “gwiriad 

iechyd ariannol” i bob teulu er mwyn ceisio 

cynyddu eu hincwm a lleihau gwariant. Mae 

elfen ymgyrchu ac ymchwil y Cynllun Ailgylchu 

Gwisgoedd Ysgol yr un mor bwysig â’r cymorth 

i deuluoedd. Trwy’r gwaith atodol hwn rydym 

ni’n cael cyfle gwirioneddol i eiriol ar ran 

teuluoedd Sir Ddinbych.   

Eleni roeddem ni wedi rhagweld darparu’r 

cynllun yn yr un modd â’r llynedd, fu’n 

llwyddiannus – gwahanol siopau ar draws y sir. 

Wrth i ni nesáu at adeg tymor yr haf daeth yn 

amlwg y byddai’n rhaid i ni wneud pethau’n 

wahanol. Penderfynwyd cynnig cyfleuster 

‘siopa ar-lein’, wedi’i hyrwyddo trwy Facebook a 

threfnu marchnadoedd ‘awyr agored’ gyda’n 

partneriaid, Tîm Carnifal Dinbych dan 

arweiniad Catherine Roberts a’n cydweithwyr 

ym Mhartneriaeth Cymuned De Sir Ddinbych 

yng Nghorwen a Chanolfan Cymuned 

Pengwern. 

Mae’r agwedd siopa ar-lein wedi mynd cystal, 

rydym ni wedi penderfynu parhau gyda hyn y 

flwyddyn nesaf, gyda’n siopau ar agor hefyd, 

gobeithio.   

Rydym ni wedi medru rhoi talebau gwisg ysgol i 

deuluoedd trwy grantiau gan Sefydliad 

Cymuned Cymru, Cynghorau Tref y Rhyl a 

Dinbych a Chlwb Rotari Rhuthun, a oedd yn 

gymorth amrhisiadwy i deuluoedd mewn 

cyfnod 

anodd.     
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Bwyta’n dda, Coginio’n araf 
Cyflwynwyd Bwyta’n Dda, Coginio’n Araf i 160 o 

deuluoedd Sir Ddinbych mewn partneriaeth 

gyda Chyngor Sir Ddinbych a ddarparodd gyllid 

ac atgyfeiriadau i’r prosiect. Rydym ni’n 

cydnabod cefnogaeth asiantaethau eraill trwy 

ddarparu bwyd a chymorth arall i’r prosiect, yn 

cynnwys gan The Ask Centre yn y Rhyl, 

Partneriaeth Cymuned De Sir Ddinbych a Banc 

Bwyd Dyffryn Clwyd.  

Cysylltwyd gyda theuluoedd rhwng mis Mai a 

Medi 2020, ac mae pob un wedi derbyn popty 

araf, ryseitiau a bwyd ac wedi cael asesiad o 

ran cyngor ychwanegol ac anghenion cymorth. 

Bydd yr adroddiad hwn yn cyflwyno tystiolaeth 

yr amrediad cymorth a roddwyd i deuluoedd, 

ond un enghraifft yw y nodwyd £125k mewn 

hawl i  fudd-daliadau ychwanegol a £375k o 

ddyledion, ac rydym ni’n ymgysylltu gyda’r 

teuluoedd i ddarparu cyngor ynghylch 

dyledion.   

Roedd yr holl deuluoedd eisoes yn cael eu 

cynorthwyo gan weithwyr cymorth, ond mae’r 

prosiect yn dangos gwerth gweithio mewn 

partneriaeth ac ymgysylltu wedi’i dargedu, gyda 

mynediad rhwydd at gyngor arbenigol. 

   

 

Adborth Popty Araf  

Roedd prosiect Popty Araf Sir Ddinbych yn 

llwyddiannus iawn o ran niferoedd. Cawsom 

lawer o sylwadau diolchgar gan gleientiaid 

wnaeth gymryd rhan. Dyma ddetholiad bach 

ohonyn nhw:   

 

  

“Roeddem ni’n ddiolchgar iawn i gael y cyfle i 

gymryd rhan. Dydi pethau da fel hyn ddim yn 

digwydd i ni fel arfer ac mae wedi newid ein 

bywydau. Mae hyn yn oed ein plant wedi cael 

hwyl yn helpu i baratoi prydau gyda’r popty 

araf. Mae’n deimlad anhygoel.” 

“Grêt, wedi mwynhau gwylio’r fideos a dysgu’r 

ryseitiau newydd. Teimlo fel mai nid ni oedd yr 

unig bobl yn mynd trwy galedi. Rydym ni’n 

treulio mwy o amser gyda’n gilydd yn paratoi’r 

bwyd. Roedd yn andros o dda, wrth fy modd 

gyda’r popty araf! Mae’n brosiect gwych i 

deuluoedd mawr i ddeall fod yna bobl sy’n 

medru helpu.” 

“Fe hoffwn i ddweud diolch yn fawr iawn 

wrthych chi am gynnal y prosiect hwn. Mae’n 

eithaf anodd medru prynu eitemau trydanol 

defnyddiol ar gyllideb dynn. Does gen i ddim 

teulu na ffrindiau yma, maen nhw yn Lloegr, a 

phan ddywedais i wrthyn nhw ein bod ni’n cael 

y cyfle hwn roedden nhw wedi synnu. 

Doeddem ni ddim yn cael cymorth gydag 

unrhyw beth cyn i ni symud yma ddwy flynedd 

yn ôl ond mae’r cymorth a’r cyfleoedd rydym ni 

wedi eu cael yn awr tra’n byw yma wedi helpu 

fwy na fyddwch chi fyth yn wybod, felly diolch 

yn fawr iawn i chi am roi’r rhodd hwn i ni i roi 

gwell darpariaeth i fy mhlant.”   
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Eich lle chi neu’n lle ni
Mae’r prosiect hwn wedi’i gyllido gan y 

Gronfa Loteri Fawr yn ardal Corwen ac 

Edeyrnion yn ne Sir Ddinbych yn ei 

drydydd flwyddyn yn awr. Mae’r prosiect, 

a arweinir gan Bartneriaeth Cymuned De 

Sir Ddinbych o’u lleoliad yng Nghanolfan 

Ni, Corwen, yn parhau i gyflawni 

deilliannau cryf i’r gymuned leol.   

Mae’n rhaid i ni longyfarch ein 

partneriaid am yr egni maen nhw wedi’i 

roi i mewn i weithgareddau datblygu 

cymunedol yn yr ardal. Yn dilyn eu 

llwyddiant gwnaed cais arall i’r Gronfa 

Loteri Fawr a sicrhawyd cyllid tan 2024 i 

ymestyn yr ardal lle darperir y prosiect ar 

draws Dyffryn Dyfrdwy i Langollen, gan 

ein galluogi i ddatblygu gwasanaethau 

cyngor a gweithgarwch gwirfoddoli 

ymhellach ar draws de Sir Ddinbych.  

 
Dywedodd Prif Swyddog Partneriaeth 

Cymuned De Sir Ddinbych: “Mae’r 

bartneriaeth hon wedi deillio o’r 

gefnogaeth rydym ni wedi’i dderbyn gan 

y Gronfa Loteri Fawr gan fod Cyngor ar 

Bopeth Sir Ddinbych yn rhan annatod o’r 

cais a wnaethom am gyllid i frwydro yn 

erbyn ynysu gwledig a thlodi gwledig.   

“Rydym n i’n gweithio i leihau tlodi 

tanwydd trwy gyfrwng Cynllun Ynni Lleol 

Corwen ac rydym ni’n gweithio gyda CAB 

Sir Ddinbych hefyd ar y cynllun ailgylchu 

gwisgoedd ysgol ac i helpu pobl leihau eu 

costau ynni a darparu cyngor ynghylch 

dyledion.   

“Mae hyn yn helpu pobl mewn 

amgylchiadau anodd iawn, llawer ohonyn 

nhw’n bryderus iawn am ddyledion, ond y 

peth allweddol oedd fod llawer ohonyn 

nhw’n gymwys i hawlio budd-daliadau 

ond ddim yn eu hawlio.”   

“Rydym ni wedi llwyddo dod ag 

arbenigedd Cyngor ar Bopeth Sir 

Ddinbych i Gorwen trwy eu swyddog lleol 

Kirsten Sedgwick. Yn flaenorol bu’n rhaid 

iddyn nhw fynd i Rhuthun i gael y cyngor 

hwn. Mae hi wedi medru eu cynorthwyo 

gyda gwneud hawliadau ar-lein.    

“Roedd £10,000 yn ddyledus i rai pobl ac 

mewn un achos cafwyd £24,000 mewn 

ceisiadau wedi’u hôl-ddyddio, a bydd 70% 

o’r arian yna’n cael ei wario’n lleol.”    

Gwerth Cymdeithasol Cymru   
Yn 2018, ar y cyd gyda Phartneriaeth Cymuned 

De Sir Ddinbych, gwnaethom sicrhau 

hyfforddiant a chefnogaeth gan Werth 

Cymdeithasol Cymru a Mantell Gwynedd i fesur 

y budd cymdeithasol o fuddsoddi yn y prosiect 

Eich Lle Chi neu’n Lle Ni.   

Mae Graham Kendall ac Yveline Hands wedi 

derbyn hyfforddiant ac wedi gweithio gyda 

phartneriaid a rhanddeiliaid i fesur y budd 

cymdeithasol o fuddsoddi yn y prosiect o’i 

ddwy flynedd gyntaf yn gweithredu. Ar wahân i 

ddatblygu’n gallu i ddangos beth rydym ni’n ei 

wneud fel mudiad, mae hyn yn bodloni’r 

ymrwymiad i’r Gronfa Loteri Fawr i wella a 

chyfoethogi’r modd rydym ni’n dangos effaith a 

gwerth am arian y prosiect.   

Dangosodd yr adroddiad Budd Cymdeithasol o 

Fuddsoddi y gwnaeth y prosiect gynhyrchu 

mwy na £2M mewn gwerth cymdeithasol yn ei 

ddwy flynedd gyntaf, ac am bob £1 a 

fuddsoddwyd roedd y gwerth a grewyd yn 

£6.01. 
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Cyngor Sir Ddinbych 

Tîm Atal Digartrefedd 

Sefydlodd Llywodraeth Cymru’r Grŵp Gweithredu 
Digartrefedd i argymell y camau sydd eu hangen i 
ddod â digartrefedd i ben yng Nghymru a 
dechreuodd y prosiect hwn o ganlyniad i 
gydweithredu rhwng Cyngor Sir Ddinbych a Chyngor 
ar Bopeth Sir Ddinbych. Mae’r prosiect wedi’i gynnal 
am dros flwyddyn ac mae’r ddau bartner yn 
cydnabod ei fod yn llwyddiannus iawn ac yn 
amhrisiadwy.   

Penderfynodd Cyngor Sir Ddinbych gydleoli’r Tîm 
Atal Digartrefedd yn yr ASK Centre yn y Rhyl, yn 
gweithio ochr yn ochr gyda Chyngor ar Bopeth, a 
thrwy hynny sicrhau fod cleientiaid yn derbyn 
gwasanaeth cofleidiol cyflawn mewn un lleoliad, gan 
ddod â chymorth a chefnogaeth ynghyd mewn un 
lle.   

Mae cleientiaid sy’n ddigartref, neu mewn perygl o 
fod yn ddigartref, yn cael eu brysbennu gan Dîm 
Atal Digartrefedd Cyngor Sir Ddinbych, asesir eu 
hanghenion a gwneir atgyfeiriad yr un diwrnod at 
ein gweithiwr achos, Jinny.   

Mae Jinny’n cynnal asesiad llawn o sefyllfa ariannol y 
cleient ac yn: 

• Cynnig cyngor ynghylch uchafu incwm a 
hawlio’r holl fudd-daliadau cymwys  

• Adnabod unrhyw fudd-daliadau heb eu 
hawlio  

• Llenwi cais am gymorth gan y Gronfa 
Cymorth Dewisol / Taliad Disgresiwn at 
Gostau Tai  

• Darparu cyngor, gwybodaeth a manylion 
tariffau ynni/dŵr   

• Llenwi ffurflen Help i Hawlio (Credyd 
Cynhwysol)  

• Adnabod unrhyw broblemau dyledion; 
gweithio i leihau/gohirio didyniadau, ymdrin 
â materion dyledion eraill, fel nad yw pobl 
yn methu eu taliadau rhent   

• Cydgysylltu gyda’r Tîm Atal Digartrefedd 
ynghylch cynnydd y cleient  

• Cysylltu gyda’r cleientiaid yn rheolaidd  
• Gweithio gyda thenantiaid yn y sector 

rhentu preifat i ymdrin â phroblemau 
landlord, yn cynnwys herio codi’r rhent, 
ymdrin â chyflwr gwael, sicrwydd 
deiliadaeth ac achosion meddiant –
tenantiaid yn cael eu troi allan o gartrefi yn y 
sector rhentu preifat ydi un o brif achosion 
digartrefedd 

• Cynorthwyo pobl ag ôl-ddyledion rhent neu 
forgais i’w hatal rhag wynebu cael eu troi 
allan o’u cartref   

• Gwella gallu ariannol fel bod pobl yn medru 
rheoli eu harian yn well   

• Esbonio hawliau a chyfrifoldebau tenantiaid 
a landlordiaid fel bod pobl yn medru cadw 
tenantiaeth unwaith eu bod yn cael un  

• Cynorthwyo pobl i ymgeisio am dai 
cymdeithasol neu chwilio am lety fel arall   

Mae’r canlyniadau wedi dangos fod y dull hwn yn 
gweithio gyda llwyddiant nodweddiadol. Gwnaeth 
gynyddu’r niferoedd, cynyddu ymgysylltu gan 
gleientiaid a gwella deilliannau i gleientiaid, gyda 
sefydlogrwydd ariannol wedi’i wella’n arwyddocaol.   

Mae’r prosiect arloesol hwn wedi cael ei gydnabod 
yn allanol gan Gyngor ar Bopeth Cymru a chafodd 
sylw mewn cyflwyniad yng nghyfarfod Cyngor 
Partneriaeth y Trydydd Sector gyda’r Gweinidog Tai 
a Llywodraeth Leol, Julie James.   

Mae’r prosiect hwn wedi parhau heb unrhyw doriad 
yn ystod y pandemig, a bydd ei angen a’i 
berthnasoldeb yn flaenaf yn y darpariaeth 
gwasanaethau wrth i ni symud i fisoedd yr hydref a’r 
gaeaf.  

 

 

  

Dywedodd cleient wrthym ni; 

“Yn ystod y cyfnod hwn nid oes gen i unrhyw arian 
sbâr ac mae’r gorddrafft yn y banc yn cynyddu.   

Mae Jinny Tilston wedi bod yn fy helpu i wneud 
cais i gael peiriant golchi newydd. Mae fy 
mheiriant presennol yn 10 oed ac wedi rhoi’r 
gorau i weithio. Roedd hyn yn fy ngwneud yn isel 
gan na fedra i fforddio costau’r laundrette.  

Gwrthodwyd y cais cyntaf, ac roeddwn i’n dechrau 
anobeithio. Daliodd Jinny ati a fy helpu i wneud 
cais am grant arall. Treuliodd oesoedd yn sgwrsio 
efo fi ac yn fy helpu i. Rydw i’n meddwl ei bod hi 
wedi gwneud llawer y tu ôl i’r llenni hefyd. Roedd 
rhaid iddi hi eu ffonio nhw a gwneud ymholiadau 
am y cais. Dwi’n meddwl y byddai pobl eraill wedi 
rhoi’r ffidil yn y to, ond mae hi’n llwyr ymroddedig.   

Roeddwn i eisiau ysgrifennu i ddweud faint rydw 
i’n gwerthfawrogi help Jinny ar hyn o bryd. Rydw i 
wedi cael galwad ffôn i ddweud y bydd peiriant 
golchi newydd yn cyrraedd yr wythnos nesaf, ac 
mae’r cyfan diolch i Jinny.” 
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Cyngor Allweddol  

Nod pennaf y prosiect yw darparu cyngor a 

chymorth i denantiaid Cyngor Sir Ddinbych ar 

sail unigol i gynorthwyo gyda lleddfu 

problemau ariannol a dyledion a darparu mwy 

o allu airannol, yn cynnwys cyngor ynghylch 

ynni.   

Rydym ni’n gweithio’n uniongyrchol gyda Thîm 

Tai Cyngor Sir Ddinbych. Caiff tenantiaid eu 

hatgyfeirio at y tîm neu gyfeirio eu hunain. 

Unwaith rydym ni’n cysylltu gyda thenant 

medrwn ddarparu pecyn cyngor llawn a 

chynhwysfawr, sy’n edrych ar incwm yr aelwyd. 

Rydym ni’n ymchwilio i ffyrdd o gynyddu incwm 

y tenant trwy wneud ceisiadau am unrhyw 

fudd-daliadau, credydau neu grantiau heb eu 

hawlio. Rydym ni’n gweithio gyda’n gilydd i 

leihau gwariant e.e. negodi ad-daliadau 

dyledion ac edrych ar y ffordd orau i’r teulu 

reoli’r arian maen nhw’n ei dderbyn. Ochr yn 

ochr â hyn rydym ni adolygu gwariant yr 

aelwyd ar ynni a gweld a oes modd gwneud 

arbedion, trwy newid sut y defnyddir ynni, er 

enghraifft.   

Mae’r bartneriaeth hon wedi cael effaith 

sylweddol yn achos rhai aelwydydd, gan wella 

cydnerthedd ariannol yr aelwyd a galluogi’r 

tenantiaethau cynaliadwy.   

Bydd y bartneriaeth hon yn cynyddu o ran 

perthnasedd wrth i aelwydydd fod angen 

ymdopi â siociau arwyddocaol i’w hincwm.  

Llifogydd Rhuddlan  

Gwnaeth Storm Ciara daro’r Deyrnas Unedig 

ym mis Chwefror 2020 gyda glaw trwm a 

gwyntoedd cryfion. Effeithiwyd ar drigolion yn 

Sir Ddinbych gan yr Afon Elwy’n gorlifo. Cafodd 

dros 50 o bobl eu symud o’u cartrefi.   

Sefydlodd Llywodraeth Cymru Gynllun Cymorth 

Llifogydd mewn Argyfwng mewn ymateb i hyn, 

a ddarparodd gymorth ariannol ar unwaith i 

bobl yr oedd eu cartrefi wedi dioddef difrod 

llifogydd o ganlyniad i’r stormydd ym mis 

Chwefror. Roedd modd rhoi Taliadau Cymorth 

Argyfwng o’r Gronfa Cymorth Dewisol i 

drigolion yr effeithiwyd ar eu cartref. Roedd y 

taliadau hyn yn darparu hyd at £500 i’r rhai 

gydag yswiriant a £1000 i’r rhai heb yswiriant.   

Roedd Cyngor Sir Ddinbych am sicrhau fod yr 

holl drigolion cymwys yn ymwybodol o’r cynllun 

ac yn medru cael cymorth i gyflwyno cais, petai 

hynny’n ofynnol. Fe wnaethom ni weithio gyda 

Chyngor Sir Ddinbych, a oedd yn atgyfeirio 

trigolion at CAB trwy’r system refernet. Yna 

roedd ein gweithwyr achos profiadol yn cysylltu 

gyda phreswylwyr, yn esbonio am y taliadau o’r 

Gronfa Cymorth Dewisol, trafod a oeddynt yn 

gymwys a chynnig cymorth i gyflwyno cais.    

Atgyfeiriwyd cyfanswm o 30 o gleientiaid at 

CAB. Gwnaeth y ceisiadau llwyddiannus 

ddarparu £20,000 i’r trigolion rhyngddynt. Yn 

ychwanegol at hyn roedd CAB yn cynnig 

gwiriad              budd-daliadau llawn, cyngor 

ynghylch ynni ac uchafu incwm i bawb, wnaeth 

arwain at ddyfarnu £17,900 ychwanegol mewn 

budd-daliadau a chafodd cleientiaid gyngor tai, 

cyngor sut i wella eu gallu ariannol a chyngor 

cyflogaeth hefyd.    
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Gweithio mewn partneriaeth 

RCS 
Mae RCS wedi’i leoli yn y Rhyl ac yn darparu 
gwasanaethau cymorth i bobl sy’n byw yn Sir 
Ddinbych, Conwy, Gwynedd ac Ynys Môn, neu â 
chysylltiad gwaith gydag un o’r siroedd hyn. Eu 
nod yw helpu pobl i barhau mewn gwaith neu 
ddychwelyd i’r gwaith ynghynt yn dilyn 
absenoldeb. Mae RCS hefyd yn helpu pobl sydd 
wedi bod o’u gwaith am hyd at 12 mis sydd 
eisiau cymorth i fynd yn ôl i weithio. Mae llawer 
o rwystrau sy’n atal pobl rhag gweithio neu 
ddychwelyd i weithio, pryderon ynghylch 
dyledion, poeni y byddant ar eu colled yn 
ariannol, cael anawsterau gyda chyfrifoldebau 
gofalu, ddim yn gwybod eu hawliau cyflogaeth 
os ydynt wedi gweld newid yn eu 
hamgylchiadau eu hunain neu amgylchiadau’r 
teulu, i enwi rhai yn unig. Mae RCS yn atgyfeirio 
cleientiaid at Gyngor ar Bopeth Sir Ddinbych 
sy’n arwain y prosiect, ac rydym ni’n eu 
hatgyeirio at CAB ardaloedd eraill, fel bo’n 
briodol.   

Mae’r prosiect hwn wedi gweld cleientiaid na 
fyddent yn cysylltu gyda’r CAB lleol yn arferol 
yn cael eu hatgyfeirio i gael cymorth ac mae 
wedi meithrin perthnasoedd da rhwng y 
gwahanol ganghennau CAB sy’n ymwneud â’r 
prosiect. Budd arall yw bod staff CAB Sir 
Ddinbych wedi bod mewn hyfforddiant Llesiant 
ar gyfer Gwaith a ddarparwyd gan RCS yn 
gynharach eleni.   

Dywedodd RCS; 

“Mae gweithio gyda Chyngor ar Bopeth wedi 
bod o fudd mawr i RCS fel mudiad ac i’n 
cleientiaid.   

Rydym ni wedi medru rhoi ein cleientiaid ar 
gwrs carlam sydd yn eu tro wedi elwa o uchaf 
incwm a chyngor cyffredinol sy’n lleddfu straen 
a phryder.” 

 

  

Pobl Ifanc yn Gyntaf yn Sir Ddinbych  
Mae’r prosiect hwn wedi’i anelu at bobl ifanc 
bregus a’u teuluoedd sy’n byw yn Sir Ddinbych. 
Mae CAB Sir Ddinbych wedi partneru gyda 
Phrosiect Ieuenctid Dinbych, Prosiect Pobl Ifanc 
Gorllewin y Rhyl a Gwasanaethau Eiriolaeth 
Iechyd Meddwl Conwy a Sir Ddinbych (sy’n 
darparu eiriolwr ieuenctid). Rydym ni’n derbyn 
atgyfeiriadau gan Dîm Teuluoedd yn Gyntaf 
Cyngor Sir Ddinbych ac rydym ni’n gweithio 
gyda theuluoedd a phobl ifanc, gan deilwra’r 
cymorth i sicrhau ateb anghenion y teulu cyfan, 
nid anghenion unigol yn unig. Gall cymorth CAB 
Sir Ddinbych fod i’r rhieni neu blentyn/person 
ifanc, yn wir, medrwn dderbyn atgyfeiriadau ar 
wahân ar gyfer y ddau. Cafodd 214 o bobl ifanc 
a theuluoedd eu cynorthwyo gan CAB Sir 
Ddinbych trwy’r prosiect hwn yn ystod 2019- 
2020. Gwnaethant dderbyn cyngor am fudd-
daliadau a dyledion yn ogystal â chyngor 
cyflogaeth, addysg a thai. Byddwn yn gweithio 
gyda’n partneriaid i gefnogi’r teuluoedd a’r bobl 
ifanc hyn sy’n golygu fod y plant a’r bobl ifanc 
mwyaf bregus mewn gwell sefyllfa wrth symud 
ymlaen, yn medru ymdopi’n well a chyflawni eu 
llawn botensial.   

Gwnaethom gynnal pedwar digwyddiad, dau yn 
y Rhyl, un yng Nghorwen ac un arall ym Metws 
Gwerful Goch. Gwahoddwyd 100 o bobl i’r 
digwyddiadau. Cafodd y rhai a ddaeth i’r 
digwyddiadau gyngor ynghylch ynni a phopty 
araf (sy’n defnyddio ynni’n effeithlon ac yn creu 
prydau blasus!) a chawsom arddangosfeydd 
coginio yn yr holl ddigwyddiadau.  

 

 

 

 

  Ar y gorwel.............. 

Rydym ni’n ceisio datblygu ein darpariaeth i’n cleientiaid yn barhaus, ac rydym ni’n falch o’ch hysbysu 

chi am rai o’r prosiectau newydd fydd ar y gweill yr Hydref hwn.   

• Gwasanaeth cyngor dyledion y tu allan i oriau swyddfa 

• Gwasanaeth cymorth Ymgyfreithiwr drosto’i hun ar draws gogledd Cymru, yn cynorthwyo pobl 

i fwrw ymlaen gyda hawliadau cyfreithiol   

• Cyllid ychwanegol i ymestyn ein gwasanaeth cyngor dros y ffôn  

• Cynnydd yn y gefnogaeth Help i Hawlio Credyd Cynhwysol  
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Sir Ddinbych yn Gweithio 

Rydym ni wedi bod yn gweithio gyda gwasanaeth Sir 

Ddinbych yn Gweithio Cyngor Sir Ddinbych yn 

darparu cyngor i’w cleientiaid. Un o’r rhwystrau mae 

pobl yn ei wynebu ar ôl bod allan o waith am beth 

amser yw rhoi’r gorau i’w budd-daliadau. Mae angen 

iddyn nhw wybod beth fydd y fantais ariannol o 

ddychwelyd i weithio a’r effaith y gall dychwelyd i 

weithio ei gael ar yr aelwyd gyfan. Mae CAB Sir 

Ddinbych wedi darparu cymorth i 133 o gleientiaid 

trwy’r prosiect hwn, gyda 94 ohonyn nhw’n derbyn 

cyngor dychwelyd i gyflogaeth.   

Prosiect Llesiant Gofalwyr  

Derbyniodd Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr 

Gogledd Ddwyrain Cymru (NEWCIS) gyllid gan y 

Loteri Fawr i ddarparu gwasanaethau i ofalwyr 

ledled Sir Ddinbych a Sir y Fflint, a oedd yn cynnwys 

atgyfeiriadau uniongyrchol i Gyngor ar Bopeth i’w 

cleientiaid. Gwnaethom helpu’r cleientiaid hyn i 

ddeall y system budd-daliadau sy’n gymhleth, gan 

sicrhau fod gofalwyr yn ymwybodol o’u hawliau a’u 

hawl i fudd-daliadau, eu hawliau cyflogaeth fel 

gofalwr a chynorthwyo gyda chaledi ariannol sy’n 

aml yn cael ei waethygu gan rôl gofalu. Yn ystod 

blwyddyn  2019-2020 gwnaeth CAB Sir Ddinbych 

gynorthwyo 108 o gleientiaid y Prosiect Llesiant 

Gofalwyr gan sicrhau dros £121k o enillion budd-

daliadau iddyn nhw a’u cynorthwyo gyda mwy na  

£25k o ddyledion.  

Sefydliad Pethau Da (Good Things 

Foundation) 

Rydym ni’n cael ein cyllido gan Good Things 

Foundation i ddarparu gwasanaeth cymorth digidol 

wyneb yn wyneb i bobl a fyddai’n cael ei heithrio 

rhag defnyddio’r gwasanaethau hyn fel arall. Mae 

CAB Sir Ddinbych wedi defnyddio’r gwasanaeth hwn 

i gynorthwyo ein cleientiaid i wneud ceisiadau ar-

lein am apêl budd-daliadau, sy’n medru cynnwys 

Lwfans Cyflogaeth a Chymorth, Taliad Annibyniaeth 

Personol a Chredyd Cynhwysol. Hefyd rydym ni’n 

medru cefnogi pobl i wneud ceisiadau ar-lein ar 

gyfer hawliadau arian sifil, ysgariad, profiant a 

chymorth gyda ffioedd. Rhwng Ebrill 2019 a Mawrth 

2020 gwnaethom gynorthwyo 68 o bobl i gyflwyno 

eu hapêl budd-daliadau gan ddefnyddio’r ffurflenni 

ar-lein.   

  

 

Dewisodd Llywydd Clwb Rotari y Rhyl, Gareth 

Davies, rai elusennau lleol i gyfrannu iddynt ar 

ddiwedd ei flwyddyn fel llywydd. Un o’r elusennau a 

ddewiswyd ganddo eleni oedd Cyngor ar Bopeth y 

Rhyl. Cyfarfu Gareth gyda’r rheolwr Sue Parry i 

gyflwyno siec am £500 i’r gwasanaeth. Bu’n trafod 

ein gwasanaeth yn y Rhyl a’r addasiadau rydym ni 

wedi’u gwneud i barhau’r gwasanaeth trwy gydol y 

cyfnod clo.  

 

Dywed Nyth: 

“Fel un o’n partneriaid sylfaenol mae Nyth yn 

gweithio’n agos gyda Chyngor ar Bopeth Sir Ddinbych 

ac yn cydnabod pwysigrwydd y mae eu cyngor 

ynghylch ynni’n ei gael ar iechyd a lles trigolion. Bydd 

Nyth yn parhau i gynnig cymorth iddyn nhw i 

gynorthwyo gyda lleihau tlodi tanwydd yn Sir 

Ddinbych.” 
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Stori Kate
Roedd Kate, 19 oed, a Tom, 22 oed, yn byw 

mewn llety dros dro gyda’u dau blentyn, 3 ac 1 

oed. Roedd y pâr yn derbyn Credyd Cynhwysol 

ac roedd Kate yn cael Taliad Annibyniaeth 

Personol oherwydd iechyd meddwl gwael. 

Roedd Tom yn derbyn Lwfans Gofalwr am ofalu 

amdani. Mae gan y ddau blentyn anableddau. 

Roedd yr ieuengaf yn derbyn Lwfans Byw i’r 

Anabl a’r hynaf yn aros am ddiagnosis.   

Roedd y ddau’n ei chael yn anodd ymdopi gyda 

gofalu am y plant ac roedden nhw mewn 

trafferthion ariannol hefyd, a oedd yn 

gwaethygu sefyllfa’r teulu a oedd yn anodd 

eisoes.   

Daethant i Gyngor ar Bopeth Sir Ddinbych i 

ofyn am daleb banc bwyd. Roedd y llety 

roedden nhw’n byw ynddo yn cynnwys tegell yn 

unig, ac roedden nhw wedi benthyca arian i 

brynu oergell bychan a microdon. Gwnaethom 

sefydlu fod gan y pâr ddyledion cyffredinol o 

tua £6360 a dyledion blaenoriaeth o tua £1450. 

Roedd y dyledion yn cynnwys y dreth gyngor, 

gordaliad budd-dal tai ac ôl-ddyledion 

tenantiaeth flaenorol, a oedd yn effeithio ar eu 

gallu i sicrhau llety newydd a chael eu hystyried 

ar gyfer tai 

cymdeithasol.    

Yn y cyfarfod 

cyntaf 

gwnaethom 

drefnu iddyn 

nhw gael dau 

daleb banc 

bwyd, un yn 

daleb 

argyfwng. 

Cytunwyd i 

atgyfeirio Kate 

a Tom at Dîm 

Atal 

Digartrefedd 

Sir Ddinbych a 

thrafodwyd 

eu dyledion, 

gan edrych ar 

ffyrdd o 

uchafu eu hincwm.   

Trefnwyd apwyntiadau gyda’n timau cyngor 

ariannol a budd-daliadau lles.   

Gwnaethom eu cynorthwyo i hawlio Lwfans 

Byw i’r Anabl Plentyn ar gyfer y plentyn hynaf a 

helpu Kate i hawlio Lwfans Gofalwr ar gyfer y 

plentyn ieuengaf. Gwnaethom sylwi hefyd nad 

oedd Credyd Cynhwysol yn ymwybodol fod y 

plentyn ieuengaf yn derbyn Lwfans Byw i’r 

Anabl, ac o ganlyniad i hynny nid oedd 

premiwm anabledd ychwanegol wedi’i gynnwys 

yn eu dyfarniad Credyd Cynhwysol. 

Ychwanegwyd nodyn ynghylch hyn yn eu 

dyddiadur Credyd Cynhwysol. Tra roedden 

nhw’n cael cymorth gyda’u dyledion a’u budd-

daliadau gwnaethom gais i’r Gronfa Cymorth 

Dewisol hefyd a sicrhau nwyddau gwyn a 

dodrefn, talebau dillad a thaliad arian parod 

argyfwng.   

Trwy ein ymyriadau ni cynyddodd incwm y 

teulu fwy na £300 yr wythnos a chawsant             

fudd-daliadau Credyd Cynhwysol a Lwfans Byw 

i’r Anabl Plentyn wedi’u hôl-ddyddio. Gwnaeth y 

taliadau ôl-ddyddio hyn alluogi Kate a Tom i 

dalu llawer o’u dyledion, yn cynnwys y dyledion 

blaenoriaeth, a gwnaethant drefniadau i ad-

dalu’r dyledion eraill. Roedd y cynnydd yn eu 

hincwm yn golygu nad oeddynt yn gymwys i 

gael, nac angen, Gorchymyn Rhyddhad 

Dyledion.   

Hysbyswyd Un Llwybr at Dai Cyngor Sir 

Ddinbych fod yr ôl-ddyledion rhent wedi’u talu 

a llwyddodd y teulu i symud i fyny’r gofrestr tai.   

Yn gyffredinol mae Kate a Tom mewn sefyllfa 

llawer gwell yn ariannol na phan wnaethom ni 

eu cyfarfod am y tro cyntaf. Pan fyddan nhw’n 

sicrhau cartref mwy parhaol i’w hunain a’r 

plant, byddant yn medru fforddio’r rhent a’r 

biliau wythnosol oherwydd y cynnydd yn eu 

hincwm a gan nad ydyn nhw’n cael eu llethu 

gan ddyledion mwyach.   
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Prosiectau Cenedlaethol 

Advicelink 

Y llynedd gwnaeth Llywodraeth Cymru lilinio ei 
ffrydiau cyllid mynd i’r afael â thlodi i un gronfa 
– Y Gronfa Gynghori Sengl. Gwnaed cais am 
dendrau i gael y cytundebau, a bu Cyngor ar 
Bopeth Cymru (CAC) yn llwyddiannus a 
dyfarnwyd yr holl gytundebau rhanbarthol iddo 
ar gyfer y gwasanaethau wyneb yn wyneb ac o 
bell.   

Mae CAB Sir Ddinbych wedi’i is-gontractio i CAC 
i ddarparu gwasanaeth cyngor cyffredinol 
wyneb yn wyneb a gwasanaeth budd-daliadau 
a dyledion arbenigol o 1 Ionawr 2020.  

Nod y gronfa – wedi’i hailenwi’n Advicelink – yw 
sicrhau fod gwasanaeth cyngor ansawdd uchel 
yn cyrraedd y bobl hynny mewn mwyaf o 
angen gwasanaethau cyngor nawdd lles ac 
mae’n cynnig cyfraniad cadarnhaol i 
gynorthwyo i ateb y cynnydd parhaus yn y galw 
am fynediad i wasanaethau cyngor. Mae’r cyllid 
hwn yn ategu ond nid yw’n dyblygu’r cyllid 
gwerthfawr mae’r gwasanaeth Cyngor ar 
Bopeth lleol yn ei dderbyn gan Awdurdodau 
Lleol yng Nghymru.    

Agwedd bwysig y cyllid yw gwella gweithio 
mewn partneriaeth ar draws y trydydd sector, a 
hwyluso system atgyfeirio wedi’i llilinio i wella 
taith cleient drwy’r broses derbyn cyngor.   

Rydym ni’n rhan o dîm Advicelink Gogledd 
Cymru, yn gweithio gyda’n cydweithwyr yng 
Nghyngor ar Bopeth, Shelter a SNAP Cymru i 
sicrhau fod pobl yng ngogledd Cymru yn 
medru cael mynediad i’n gwasanaeth ac 
atgyfeirio a/neu dderbyn atgyfeiriadau gan 
fudiadau sy’n gweithio gyda’r bobl fwyaf bregus 
yn ein cymunedau.   

Rydym ni’n cynnal digwyddiadau ymgysylltu 
rheolaidd gyda’n partneriaid, gan hwyluso 
cyflwyniadau i asiantaethau’n gilydd a sefydlu 
ac atgyfnerthu perthnasoedd.   

Mae’r dull newydd hwn o sicrhau gwasanaeth 
cydlynus yng ngogledd Cymru eisoes yn 
dangos fod gwell gwasanaeth i’n cymunedau; 
mae cleientiaid yn medru mynd trwy un “drws 
agored” ac yn cael eu cefnogi gan wasanaeth 
di-dor gan amrywiol asiantaethau.   

Credyd Cynhwysol  

Ers i Wasanaeth Llawn Credyd Cynhwysol 
fynd yn fyw yng Nghanolfan Byd Gwaith y 
Rhyl, rydym ni wedi bod yn rhagweithol yn 
datblygu ein gwasanaethau i gefnogi 
dinasyddion Sir Ddinbych. Rydym ni’n parhau i 
fod yn aelod o’r Grŵp Llywio Credyd Cynhwysol 
ynghyd â chynrychiolwyr Cyngor Sir Ddinbych, 
yr Adran Gwaith a Phensiynau a Landlordiaid 
Cymdeithasol Cofrestredig.   

Dechreuodd y gwasanaeth Help i Hawlio, a 
gyllidir gan yr Adran Gwaith a Phensiynau, ym 
mis Ebrill 2019. Mae’r Adran Gwaith a 
Phensiynau yn ein cyllido i gynorthwyo 
cleientiaid i wneud eu hawliad cyntaf yn unig 
(wedi hynny byddwn yn parhau i’w cynghori a 
rhoi cymorth iddyn nhw drwy ein 
gwasanaethau eraill) ac rydym ni’n gyson yn 
cofnodi nifer uchaf yr hawliadau a gynorthwyyd 
ar draws ardal Gogledd a Chanolbarth Cymru.   

Mae ein llwyddiant wedi’n galluogi ni i gael 
rhagor o gyllid i gynyddu’r cymorth, sy’n 
cynnwys cydleoli gyda chydweithwyr yr Adran 
Gwaith a Phensiynau a’r Awdurdod Lleol yng 
Nghanolfan Byd Gwaith y Rhyl, ein 
gwasanaethau ‘cerdded i mewn’ arferol a 
darpariaeth dros y ffôn a sgwrsio ar y we.   

Cafodd gwasanaethau wedi’u cydleoli a wyneb 
yn wyneb eu hatal ym mis Mawrth 2020 ond 
gwnaeth ein gallu i newid yn gyflym i ddarparu 
gwasanaethau o bell ein galluogi i ymateb i’r 
cynnydd yn y galw am gyngor yn sgîl y 
cyfyngiadau symud yn y cyfnod clo.   

Rydym ni hefyd yn darparu’r Arweinydd Arfer 
Orau – Help i Hawlio y rhanbarth y Ganolfan 
Byd Gwaith (swydd Jabez Oakes). Rydym ni’n 
casglu enghreifftiau ac yn hyrwyddo’r arferion 
gorau o ran Help i Hawlio ar draws y rhanbarth 
ac yn genedlaethol. Mae’r swydd hefyd yn 
cynnwys ymchwilio i faterion yn gysylltiedig â 
Chredyd Cynhwysol ac rydym ni’n gweithio’n 
galed i ddylanwadu ar bolisi ac arferion i wella 
pethau i hawlwyr, p’un ai ydyn nhw’n 
gleientiaid ai peidio.  
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Cefnogi Cleientiaid 

Gwasanaeth Cymorth Gamblo 
Mae Gwasanaeth Cymorth Gamblo Cyngor ar 
Bopeth Sir Ddinbych wedi bod yn brysur yn 
ystod y flwyddyn ddiwethaf.   

Isod nodir rhai yn unig o’r digwyddiadau 
ymwybyddiaeth a fynychwyd a’r cyflwyniadau a 
hyfforddiant a ddarparwyd: 

Roeddem ni’n bresennol yn Ffair y Glas 
prifysgolion Aberystwyth, Glyndŵr a Bangor ym 
mis Medi 2019. 

Rydym ni wedi darparu hyfforddiant 
Ymwybyddiaeth Gamblo, sy’n pwysleisio 
agweddau niweidiol gamblo, i:  

• Fforwm Gallu a Llesiant Ariannol 
Gogledd Cymru  

• Gwasanaeth Eiriolaeth Iechyd Meddwl 
Conwy a Sir Ddinbych  

• Yr Adran Gwaith a Phensiynau – staff 
Canolfannau Byd Gwaith ledled gogledd 
Cymru   

• Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir 
Ddinbych  

• Y Groes Goch  
• Mind Dyffryn Clwyd  
• Digwyddiad Llesiant Cyn-filwyr - 

Dolgellau 
• Cymorth i Fenywod Cymru  
• Cyngor Sir Ddinbych  
• Dechrau’n Deg Sir y Fflint a Dechrau’n 

Deg Llandrindod  
• Rhwydwaith Ymarferwyr Bwrdd Iechyd 

Betsi Cadwaladr  
• Cyfarfod Blynyddol Cyngor ar Bopeth Sir 

y Fflint  
• Hafal 
• Shelter Cymru 
• Gwasanaeth Camdrin Domestig 

Gogledd Sir Ddinbych   
• Unllais 
• Cyngor ar Bopeth Gwynedd  
• Mind Gogledd Cymru  
• Yn fewnol i staff a hyfforddeion Cyngor 

ar Bopeth Sir Ddinbych   

Gwnaeth Ann Jones AC (Gwleidydd 
Cydweithredol Llafur Cymru) ymweld â 
swyddfa Cyngor ar Bopeth Sir Ddinbych ac 
roedd ganddi ddiddordeb mawr yn y prosiect 
Gwasanaeth Cymorth Gamblo a holodd am 
gyfleoedd hyfforddiant i’w thîm hi.   

 

Roedd y prosiect i fod i ddod i ben ym mis 
Rhagfyr 2020, ond nawr mae wedi’i ymestyn 
tan ddiwedd Mawrth 2021. Mae’r rhan fwyaf o 
sesiynau hyfforddiant a digwyddiadau 
ymwybyddiaeth y Gwasanaeth Cymorth 
Gamblo’n cael eu cynnig a’u darparu ar-lein ar y 
funud trwy gyfrwng Zoom a Google Meet. Mae 
hyn yn mynd yn dda ac mae’r ceisiadau am 
hyfforddiant yn dechrau cynyddu eto.    

  
Wyddech chi? 

Amcangyfrifir fod y gost i wasanaethau 

cyhoeddus yng Nghymru oherwydd pobl â 

phroblem gamblo yn 2018/2019 yn £40-£70 

miliwn 

Mae 14% o bobl ifanc 11-16 oed ym 

Mhrydain wedi gamblo yn ystod yr wythnos 

ddiwethaf. Mae hyn yn cynrychioli tua 

450,000 o blant 

Mae mwy na hanner yr oedolion yng 

Nghymru yn cymryd rhan mewn 

gweithgareddau gamblo.   

O blith trigolion Cymru 16+ oed wnaeth 

wario arian yn gamblo yn ystod y flwyddyn 

ddiwethaf, nodwyd 40% (ac eithrio’r rhai’n 

gamblo ar y Loteri Genedlaethol yn unig) fel 

gamblwyr ‘mewn perygl’  

Mae bron i 1 o bob 5 oedolyn yn gamblo     

ar-lein  
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Ynni 

Cyngor Tref y Rhyl  
Mae Cyngor Tref y Rhyl wedi defnyddio dull 
rhagweithiol a blaengar i daclo tlodi tanwydd 
trwy gyllido cynghorydd ynni yn y Rhyl. Gall holl 
drigolion y Rhyl gael cyngor ynghylch ynni ar 
unwaith ac, yn ychwanegol, gallant gael rhagor 
o gymorth gydag unrhyw fater arall. Mae’r 
prosiect wedi bod yn arbennig o gefnogol i 
drigolion hŷn, yn sicrhau eu bod ar y Gofrestr 
Gwasanaethau Blaenoriaeth, yn hawlio 
Disgownt Cartref Cynnes ac yn manteisio y 
grantiau gwella cartrefi a gynigir trwy’r cynllun 
NYTH.   

Gwnaethom dderbyn 321 o ymholiadau am 
wasanaethau cyfleustodau gan gleientiaid yn y 
Rhyl y llynedd a chanfod gwerth dros £650k o 
fudd-daliadau heb eu hawlio ar gyfer y 
cleientiaid hynny.   

Gwneud iawn am ynni  

Gwnaethom gais i’r Gronfa Argyfwng COVID-
19, sy’n gronfa argyfwng i gefnogi aelwydydd 
mewn sefyllfaoedd bregus yn ystod y 
pandemig COVID-19, i gynnal cyflenwadau ynni 
digonol ar gyfer iechyd a lles ac osgoi 
datgysylltu eu hunain. Mae’r gronfa’n cydnabod 
y baich ychwanegol mae’r pandemig COVID-19 
yn ei gael ar aelwydydd bregus, a allai fod yn 
cael anhawster talu eu biliau ynni oherwydd 
colli incwm neu gynnydd yn eu defnydd ynni. 
Gallai cyflenwyr ynni ddarparu credyd brys i 
aelwydydd ar eu mesurydd talu ymlaen llaw 
neu rhyddhad o ddyledion, ond yn arferol bydd 
angen ad-dalu hyn, a allai arwain at gynnydd yn 
y dyledion ynni a thlodi tanwydd. Mae yna 
bryder go iawn y gallai ofni mynd i ddyled 
arwain at gynnydd yn y nifer sy’n datgysylltu eu 
cyflenwad eu hunain neu’n cyfyngu ar eu 
defnydd ynni, sy’n medru cael effaith andwyol 
ar iechyd a lles.   

Dyfarnwyd 600 o dalebau gwerth £49 yr un i ni 
eu rhoi i aelwydydd mewn sefyllfaoedd bregus, 
sy’n talu am eu tanwydd trwy gyfrwng 
mesurydd talu ymlaen llaw, ledled Sir Ddinbych 
o Awst eleni tan ganol mis Hydref.   

  

Esboniodd Liam fod y teulu wedi bod yn treulio mwy o amser yn y fflat yn ystod y cyfnod clo, a oedd 

wedi gwaethygu iechyd meddwl gwael a phryder Liam. Gwnaeth y Cynghorydd Ynni gynnig cyngor ynni 

cynhwysfawr i Liam, yn cynnwys cyngor ynghylch mesurau arbed ynni. Nododd y byddai Liam yn 

gymwys ar gyfer cynllun disgownt cartref cynnes ei ddarparydd ynni a’r gofrestr gwasanaethau 

blaenoriaeth, a chynorthwyodd Liam i wneud cais am y ddau’n llwyddiannus. Mae’r cais am ddisgownt 

cartref cynnes yn golygu y bydd Liam yn derbyn £140 wedi’i gredydu i’w fesurydd trydan yn ystod 

misoedd y gaeaf. Cynhaliodd y Cynghorydd Ynni wiriad budd-daliadau hefyd a chanfod y gallai Liam 

fod yn gymwys i gael Taliad Annibyniaeth Personol oherwydd ei gyflyrau iechyd (er nad oedd Liam 

eisiau mynd i lawr y trywydd hwn ar hyn o bryd) ac y byddai’n gymwys i dderbyn taleb gwisg ysgol 

Cyngor ar Bopeth Sir Ddinbych ar gyfer y ddau blentyn. Roedd y Cynghorydd Ynni’n medru darparu 

taleb mesurydd ynni talu ymlaen llaw gwerth £49 i Liam, ac rydym ni wedi rhoi dwy daleb arall iddo ers 

hynny.   

Roedd Liam yn hynod o ddiolchgar am yr holl gymorth a dderbyniodd ers y cyswllt cyntaf ynghylch rhoi 

credyd ar ei fesurydd. Cafodd y talebau gwisg ysgol a’r talebau mesurydd ynni talu ymlaen llawn 

effaith cadarnhaol ar Liam ar unwaith. Mae’n gobeithio y bydd y teulu’n dod o hyd i gartref newydd yn 

y dyfodol agos, ac yn y cyfamser mae’r cymorth a’r gefnogaeth gan Gyngor ar Bopeth Sir Ddinbych 

wedi gwneud gwahaniaeth mawr i Liam a’i blant.   

Mae Liam yn byw mewn fflat sector preifat yn y 

Rhyl gyda’i ddau blentyn ifanc, 9 a 6 oed. Mae’n 

derbyn Credyd Cynhwysol ac yn talu am ei drydan 

trwy fesurydd talu ymlaen llaw. Cysylltodd gyda ni 

am ei fod yn ei chael yn anodd cadw ei fflat islawr 

yn gynnes, hyd yn oed yn yr haf, ac roedd yn ei 

chael yn anodd rhoi credyd ar y mesurydd. 

Gwnaeth Cynghorydd Ynni’r Rhyl sgwrsio gyda Liam 

am ei sefyllfa tai a chanfod fod gan Liam weithiwr 

cefnogi a’i fod wedi’i gofrestru ar y rhestr aros tai 

cymdeithasol. 
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Hyfforddiant
Bu 2019 – 2020 yn brysur iawn o ran 
hyfforddiant. Isod nodir y cyrsiau a gyflwynwyd 
ac a gwblhawyd gan staff a gwirfoddolwyr:-   

• Dyledion Tanwydd yn y Gymuned – Lefel 
2 – staff a gwirfoddolwyr   

• Cyflwyniad i Bolisi ar Waith – Gweminar  
• RCS – Lles ar gyfer Gwaith – yr holl staff 

a gwirfoddolwyr  
• Budd-daliadau yn ystod cyfnod 

coronafeirws – Gweithwyr achos  
• Hyfforddiant Llinell Gyngor – yr holl 

wirfoddolwyr  
• Ymwybyddiaeth Dementia – staff a 

gwirfoddolwyr  
• Cyflwyniad i Wesgwrsio – rhai 

gwirfoddolwyr  
• Credyd Cynhwysol mewn manylder – 

Staff 
• Taliadau Annibyniaeth Personol – Staff 
• Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Gamblo – 

staff a gwirfoddolwyr  

Diogelu 

Gwnaeth newidiadau i ganllawiau diogelu 
Cymru ysgogi adolygiad o’n Polisi Diogelu Plant 
ac Oedolion sy’n wynebu Risg. Roedd angen i ni 
gynnwys deddfwriaeth a gweithdrefnau Lloegr 
hefyd oherwydd ein bod yn rhan o 
weithgareddau llinellau ffôn a gwesgwrsio 
cenedlaethol; ac ystyried y cynnydd yn yr 
heriau wrth ymateb i bryderon diogelu gan 
ddefnyddio sianelau darpariaeth o bell. Rydym 
ni’n ddiolchgar i Paul Robinson am ei fewnbwn 
yn datblygu set rhagorol o bolisïau a 
gweithdrefnau.    

Gwnaethom gyflogi’r Athena Programme i 
ddarparu hyfforddiant diogelu i staff, 
gwirfoddolwyr ac ymddiriedolwyr a oedd yn 
canolbwyntio ar ein polisi a’n gweithdrefnau ni. 
Gwnaeth hyn hwyluso adolygiad arbenigol 
annibynnol a chadarnhau’r polisi a 
gweithdrefnau a gafodd eu gwella ymhellach o 
bwyntiau a godwyd yn ystod yr hyfforddiant.   

Hoffem ddiolch i’r holl ymddiriedolwyr, staff a 
gwirfoddolwyr am y modd y gwnaethon nhw 
ymwneud â’r hyfforddiant, ei ddarparu ar-lein 
a’u cyfraniad i’r darn gwaith hynod bwysig hwn.  

Gweithio@Cyngor ar Bopeth 

Gweithio@CyngorarBopeth yw ein prosiect 
Cynhwysiant Gweithredol a ddechreuodd ar        
1 Chwefror 2020.   

Rhaglen gyflogaeth yw 
Gweithio@CyngorarBopeth sy’n lleoli 
cyfranogwyr mewn safleoedd CAB yn Sir 
Ddinbych, Gwynedd, Conwy ac Ynys Môn. Bydd 
cyfranogwyr yn cael eu hyfforddi yn eu 
cymuned, gan ddatblygu ystod o sgiliau gwaith 
er mwyn sicrhau cyflogaeth gynaliadwy. Byddwn 
yn datblygu ymwybyddiaeth amgylcheddol a 
chymunedol, cydnerthedd ariannol ac yn 
cynorthwyo’r rhai sy’n cymryd rhan yn y prosiect 
i bontio i waith cynaliadwy. Bydd pob 
cyfranogwr yn cael ei gyflogi am 16 wythnos ar 
gyflog isafswm ac yn cael eu cefnogi i symud i 
gyflogaeth amser llawn/rhan amser neu i rôl 
gwirfoddoli. Byddwn yn cyflogi rhai cyfranogwyr 
yn y tymor hirach ac yn ymgysylltu gyda 
busnesau lleol i sicrhau cyflogaeth i eraill.   

Mae’r prosiect wedi bod yn hynod o 
lwyddiannus ers Ebrill 2020, er ei fod yn cael ei 
gynnal trwy gyfnod y pandemig coronafeirws. 
Rydym ni wedi lleoli 5 cyfranogwr yn Sir 
Ddinbych, 3 yng Nghonwy, 2 yng Ngwynedd ac 
1 yn Ynys Môn. Rydym ni wedi sicrhau swydd 
gyflogedig i dri chyfranogwr ac mae dau wedi 
parhau i wirfoddoli yn eu swyddfeydd CAB.   

Cynhelir y prosiect tan fis Mai 2022. Yn ystod y 
cyfnod hwn bydd 42 o gyfranogwyr yn ennill 
cymhwyster Lefel 2 cydnabyddedig, 60% yn 
mynd ymlaen i gyflogaeth a 33% i wirfoddoli. 
Byddant yn cael cefnogaeth gan fentoriaid 
gwirfoddol, llawer ohonyn nhw wedi cael 
cymorth prosiectau tebyg yn flaenorol.   

  

£408k 
ydi gwerth ariannol yr amser a roddwyd gan 

wirfoddolwyr yn ein swyddfeydd ni eleni.     

Diolch yn fawr 

iawn! 
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Ymchwil ac Ymgyrchoedd 

Sgamiau 

Roedd y pythefnos ymwybyddiaeth sgamiau 

eleni yn ymgyrch digidol, o reidrwydd 

oherwydd cyfnod clo COVID-19. Roedd y ffaith 

fod hyn wedi effeithio ar ein hymgyrch ni’n 

briodol, gan fod sgamwyr wedi defnyddio 

COVID-19 i gysylltu gyda dioddefwyr, yn 

cynnwys ceisio defnyddio’r ap Profi Olrhain 

Diogelu fel rheswm i gael manylion personol ac 

ariannol. Fel yn y blynyddoedd blaenorol mae 

rhybuddion sgamiau’n cael eu rhannu gyda 

thrigolion trwy ein tudalen Facebook. 

Sefydliad Bevan  

Bu Cyngor ar Bopeth Sir Ddinbych yn 

ymgysylltu gyda Dr Steffan Evans o Sefydliad 

Bevan trwy gydol 2019/20 wrth iddo ymchwilio 

i dlodi mewn plentyndod a system fudd-

daliadau Cymru. Gwnaeth gweithwyr achos, 

rheolwyr a swyddogion ymchwilio ac ymgyrchu 

gymryd rhan mewn trafodaethau o gwmpas y 

bwrdd ynghylch y materion hyn. Gwnaethom 

ddarparu cyfleoedd i Sefydliad Bevan 

ymgysylltu’n uniongyrchol gyda theuluoedd yn 

ein digwyddiad Ailgylchu Gwisgoedd Ysgol yn 

Rhuthun.   

Cynllun Preswylydd Sefydlog yr UE   

Rydym ni’n cymryd rhan yn hyrwyddo’r 
Gwasanaethau Hawliau Dinasyddion yr Undeb 
Ewropeaidd, a gyllidir gan Lywodraeth Cymru.  
Mae’r gwasanaeth hwn yn cefnogi dinasyddion 
yr Undeb Ewropeaidd, yr Ardal Economaidd 
Ewropeaidd a’r Swistir gyda cheisiadau statws 
preswylydd sefydlog a chyn-sefydlog ac yn 
cynnig mynediad ehangach i wasanaethau, yn 
cynnwys cyngor arbenigol.   

Y dyddiad cau i ddinasyddion wneud cais am 
statws preswylydd sefydlog ydi 31 Mehefin 
2021 ond rydym ni’n annog ceisiadau erbyn 31 
Rhagfyr 2020 (diwedd y cyfnod trosiannol) pan 
fo’r gwasanaeth cyngor yn cau a gallai hawliau 
dinasyddion newid.    

Banc Tanwydd  

Rydym ni wedi bod yn gweithio gyda Banc 

Bwyd Dyffryn Clwyd am ddwy flynedd, yn 

darparu cynllun trosglwyddo arian parod 

cyfyngedig i drigolion â mesuryddion talu 

ymlaen llaw i alluogi pobl mewn tlodi ynni i 

gynyddu eu credyd trydan a/neu nwy. 

Cafodd y cynllun hwn ei beilota yn Ninbych i 

ddechrau, ond golygodd ei lwyddiant ei fod 

yn cwmpasu Rhuthun a’r ardal amgylchynol 

hefyd yn awr. Mae’r cynllun hwn yn cyd-fynd 

gyda gwaith y Banc Bwyd, wrth geisio datrys 

y problemau sy’n achosi tlodi bwyd a 

thanwydd.  
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