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Gofynnwyd i mi draddodi’r anerchiad i gloi yn ein
Cynhadledd CAB Sir Ddinbych gyntaf ym mis 
Chwefror eleni; a’r thema a roddwyd i mi oedd 
“Dyfodol CAB Sir Ddinbych”. Fel y dywedais bryd 
hynny, er mwyn edrych i’r dyfodol mae angen i ni 
edrych ar y gorffennol.  

Dechreuodd y gwaith paratoi ar gyfer yr Archwiliad 
Aelodaeth y llynedd, gydag adolygiad o’n holl bolisïau, 
systemau a gweithdrefnau i sicrhau y byddem yn cael 

archwiliad llwyddiannus a’n bod ni hefyd yn 
cydymffurfio ac yn gweithredu ar seiliau cadarn.

Gwnaethom lwyddo’n anrhydeddus yn yr archwiliad a 
dyfarnwyd y Safon Ansawdd Cyngor gyda Thystysgrif 
Gwaith Achos Arbenigol i ni, sy’n lwyddiant ysgubol ac 
yn deyrnged mawr i bawb a gyfrannodd.  

Ym mis Mawrth lansiwyd y Gwasanaeth Cyngor 
Ariannol wedi’i ariannu gan y Loteri Fawr, gan ein 
galluogi i ddarparu gwasanaeth cyngor ariannol gyda’r 
nos ac ar y Sadwrn yn y Rhyl a Dinbych.  

Ym mis Mai llongyfarchodd Cyngor Sir Ddinbych ein 
Tîm Cyngor Ariannol ar dderbyn gwobr Tîm Cyngor 
Ariannol ynghylch Dyledion y flwyddyn.  

Rydym ni wedi cryfhau a datblygu ein rhwydwaith 
allanol a chodi ein proffil ymhlith mudiadau 
gwrifoddol a statudol.  

Gwnaed y mwyaf o bob cyfle i geisio am gyllid, gan 
gyflwyno ceisiadau wedi eu llunio a’u cyflwyno’n dda, 
a bu dros hanner y ceisiadau yn llwyddiannus.  

Mae’r ceisiadau llwyddiannus hyn wedi caniatáu i ni 
ddatblygu ein gwasanaethau, gan ymestyn ymhellach 
i’n cymunedau, llunio partneriaethau newydd, creu 
cyfleoedd swyddi a’n galluogi i ddatblygu a chyflawni’r 
amcanion a nodwyd yn ein Cynllun Datblygu Busnes.  

Felly beth am y dyfodol? Dim ond un peth sy’n sicr 
yn y sector nid er elw, sef ansicrwydd, ond byddwn 
yn gwneud yr hyn rydym ni wedi ei wneud erioed, 
rhagweld newid, paratoi ar gyfer newid, derbyn ac 
addasu i’r newid er mwyn gwneud yn siwr bod ein 
mudiad yn addas i’w bwrpas, yn gyfoes ac yn wydn. 

Mae’r hyn rydym ni wedi ei gyflawni yn 2014/15 wedi 
ein lleoli’n dda ar gyfer y dyfodol. Mae angen i ni 
gynnal a chryfhau’r mudiad yn y blynyddoedd nesaf, 
i’n galluogi i barhau i wneud yr hyn rydym yn ei wneud 
gystal, helpu a chefnogi ein cymunedau.  

Hoffwn ddiolch i’r Bwrdd Ymddiriedolwyr, yr holl 
wirfoddolwyr a’r staff am eu cefnogaeth amhrisiadwy 
eleni. 

Lesley Powell  Prif Weithredwr

Croeso i’n Hadroddiad Blynyddol ar ei “newydd 
wedd”.  

Unwaith eto mae 2014/15 wedi bod yn flwyddyn 
brysur iawn i staff a gwirfoddolwyr Cyngor ar Bopeth 
Sir Ddinbych.   

Mae’r toriadau mewn gwariant cyhoeddus a llu o 
ddiwygiadau yn parhau i gael effaith ar lawer o 
deuluoedd yn ein cymuned. Problemau â dyledion, 
trin arian, cyflogaeth, pensiynau a thai. Mae sicrhau’r 
cymorth cywir y mae gan gleientiaid yr hawl iddo yn 
parhau’n uchel ar ein hagenda.  

Amrywiaeth ein gwasanaeth yw un o’n prif gryfderau. 
Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf mae ffocws cadarn y 
Bwrdd Ymddiriedolwyr a’r Prif Weithredwr wedi bod 
ar ddod â’n gwasanaeth ynghyd mewn modd mwy 
cydlynus. Gwnaeth hyn gynnwys gweithio mewn 
partneriaeth ag amrywiaeth o wahanol fudiadau i 
ddatblygu gwell ffyrdd o helpu ein cleientiaid. Rydym 
wedi llwyddo i gyflawni newid gwirioneddol o ran hyn. 
Byddwn yn parhau i adeiladu ar y llwyddiant hwn yn 

ystod y misoedd a’r blynyddoedd i ddod.  

Gyda thristwch mawr rwy’n eich hysbysu am 
farwolaeth un o’n Hymddiriedolwyr, sef Gwyn 
Dryhurst Dodd. Roedd Gwyn yn aelod o nifer o 
bwyllgorau a mudiadau yn ein cymuned. Bydd pawb 
yn gweld colled ar ei ôl.   

Wrth i mi roi’r gorau i’m rôl fel Cadeirydd y Bwrdd 
Ymddiriedolwyr, hoffwn ddiolch i’n rhanddeiliaid a 
chyllidwyr prosiectau am eu cefnogaeth barhaus. 
Hefyd diolchaf i Ymddiriedolwyr, staff a gwirfoddolwyr 
CAB am eu cefnogaeth ffyddlon, eu hymroddiad a’u 
gwaith caled yn ystod fy nghyfnod fel Cadeirydd dros 
y tair blynedd ddiwethaf.  

Gyda’r strwythur rheolaeth sy’n bodoli yn awr, dan 
arweiniad y Bwrdd Ymddiriedolwyr a’r Prif Weithredwr 
profiadol, rwy’n hyderus y bydd CAB yn datblygu o 
nerth i nerth, gan wasanaethu’r rhai mewn mwyaf o 
angen yn ein cymuned.  

Brian Thomas  Cadeirydd y Bwrdd Ymddiriedolwyr

Adroddiad y Cadeirydd
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Adroddiad y Prif Weithredwr

Sicrwydd Gwybodaeth: 
Mae Cyngor ar Bopeth Sir Ddinbych wedi ymrwymo 
i reoli risg gwybodaeth a chewch grynodeb o’r prif 
bwyntiau a’r dulliau rheoli drwy gyflwyno cais i’r 
perwyl hynny i’r Prif Weithredwr.
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Rhuthun 
Yn dilyn dathliadau hanner canmlwyddiant swyddfa 
CAB Rhuthun cefais fy nghyfweld ar ddyfodol CAB 
Rhuthun gan y Cynghorydd Bobby Feeley ar gyfer 
cylchgrawn lleol. 
Dyma rai dyfyniadau o’i herthygl – 
Addas i’r Dyfodol 
“Wrth gwrs, mae’r gwasanaeth yn newid yn gyflym, mae 
technoleg wedi gweddnewid y modd y darperir cyngor, 
ond cofiwch nad yw llawer o bobl yn defnyddio 
cyfrifiadur, felly er ein bod ni’n croesawu ac yn defnyddio 
technoleg newydd, dydyn ni ddim yn anghofio am y rhai 
nad ydynt yn gyfarwydd â defnyddio cyfrifiaduron. Peth 
o’r gwaith yw helpu pobl i lenwi ffurflenni neu ddod o hyd 
i wybodaeth bersonol ar-lein.

Yma yn Rhuthun rydym ni’n hyderus ac yn gyffrous 
ynghylch datblygiadau i’r dyfodol, ac yn barod i wynebu 
heriau’r unfed ganrif ar hugain, ond wnawn ni fyth 
anghofio pwysigrwydd y cyffyrddiad personol.”

Judith Bennett  Rheolwr Rhuthun

Dinbych 
Mae yna thema gyson o newid yn y mudiad. Nid yw 
eleni’n eithriad i hynny ac mae’r gwirfoddolwyr wedi 
ymdrin â nifer gynyddol o faterion diwygio lles wrth i’r 
toriadau a’r cosbau ddechrau cael effaith andwyol ar 
yr hawlwyr.  

Dangosir ymrwymiad y gwirfoddolwyr gan eu 
parodrwydd i fynychu sesiynau hyfforddiant fel eu 
bod yn medru rhoi gwasanaeth o’r radd gyntaf i 
gleientiaid pan gyflwynir Credyd Cynhwysol ym mis 
Gorffennaf 2015.

Hefyd roeddem ni’n un o’r rhai cyntaf i fabwysiadu’r 
Cynllun Peilot Rheoli Ansawdd ac aethom drwy’r 
broses archwilio ym mis Ionawr 2015 ac unwaith eto 
dangosodd gwaith caled y gwirfoddolwyr y cyngor a’r 
cymorth rhagorol a ddarperir ganddynt.  

Rwy’n ei ystyried yn fraint gweithio ochr yn ochr â 
gwirfoddolwyr mor ymroddgar sy’n gweithio mor 
ddygn.

Winnie Lawson  Rheolwr Dinbych

Mae CAB yn bodloni fy awydd i helpu pobl â 
phob math o faterion ac rwy’n mwynhau’r 
cyfeillgarwch a’r tynnu coes hefyd, ac 
mae’r gacen gaws Toblerone yn eithriadol 
hefyd.
Neil

Mae yna her newydd bob diwrnod ac 
mae’n deimlad gwych gwybod fy mod i 
wedi helpu rhywun.
Izzy

Ar y diwrnodau hynny pan rydw i’n meddwl 
efallai fod yna rhywbeth arall y byddai’n 
well gen i ei wneud, rwy’n atgoffa fy hun 
mai ni yw un o’r cadarnleoedd olaf o ran 
amddiffyn y rhai dan anfantais, felly rydw 
i’n gwneud yr ymdrech i fynd i’r swyddfa. 
Paul

Mae’n deimlad gwych gwybod fy mod wedi 
helpu rhywun mewn ffordd fechan.
Lucianna

Mae’n her bob tro ond yn deimlad gwych 
pan rydych chi’n mynd adre yn gwybod eich 
bod wedi helpu rhywun gyda’u problem. 
Rydw i wrth fy modd yn gweithio â phawb 
yma hefyd.
Charlene

Swyddfeydd Lleol

Gwasanaeth Cyngor 
Estynedig Dyffryn 
Dyfrdwy
Mae ein Gwasanaeth Cyngor Estynedig yn Llangollen 
a Chorwen wedi parhau i ddarparu gwasanaeth 
gwerthfawr i drigolion Dyffryn Dyfrdwy. Mae wedi 
grymuso aelodau’r gymuned i drin y problemau 
sy’n eu wynebu, cael gafael ar fudd-daliadau 
hanfodol bwysig a cheisio datrysiadau addas. Mae’r 
gwasanaeth yn defnyddio dull cyfannol ac yn cynnig 
cymorth wyneb yn wyneb mewn ardal wledig, lle 
roedd diffyg cyngor a chymorth diduedd digonol am 
ddim, ac mewn cyfrinachedd, yn flaenorol.



Fi yw’r diweddaraf i gael fy mhenodi i Dîm Rheoli Sir 
Ddinbych, gan gymryd drosodd fel rheolwr swyddfa y 
Rhyl ym mis Mawrth 2015.

Gallaf ddweud â’m llaw ar fy nghalon ei fod wedi 
bod yn gyfnod llawn boddhad hyd yma ac rydw i 
wedi cael fy synnu gan frwdfrydedd, ymroddiad 
a phroffesiynoldeb yr holl staff a gwirfoddolwyr; 
dylai unrhyw gorfforaeth fawr ddod draw i ddysgu 
gwir ystyr gwaith tîm, mynd y filltir ychwanegol a 
gwasanaeth cwsmer rhagorol.  

Mae staff a gwirfoddolwyr yn gweithio’n ddiflino i 
rymuso a chynorthwyo cleientiaid i wella eu bywydau.  

Mae ystod y gwasanaethau a ddarperir yn ddyddiol 
yn anhygoel ac rydw i’n hynod o falch o fod yn rhan o’r 
tîm.  

Mae’n ystrydeb dweud nad oes yr un dau ddiwrnod yr 
un fath, rwy’n gwybod, ond mae’n wir.  

Yn ystod fy nghyfnod byr yma rydw i wedi dod 
yn ymwybodol iawn o bwysigrwydd creu system 
rwydweithio gref â darparwyr gwasanaethau lleol 
eraill yn yr ardal ac rydym ni’n cydweithio’n dda â nifer 
o wasanaethau banciau bwyd lleol, Canolfan Merched 
Gogledd Cymru, yr Undeb Credyd, Cymorth i Fenywod 
a Sied y Dynion i enwi rhai yn unig.  

Mae’n galonogol gweld niferoedd y bobl a 
gynorthwywyd sydd wedi cael deilliannau cadarnhaol 
iawn a rhagwelir y byddwn yn parhau i weld cynnydd 
yn yr atgyfeiriadau o ganlyniad i Ddiwygio Lles.   

Rwy’n credu ei bod yn deg dweud mae dirnadaeth 
y rhan fwyaf o bobl yw bod banciau bwyd, Canolfan 
Merched Gogledd Cymru a darparwyr gwasanaethau 
eraill yn ymdrin â phobl ar fudd-daliadau sy’n wynebu 
anawsterau’n gysylltiedig â diwygio lles. Fodd bynnag, 
rydym ni wedi atgyfeirio cleientiaid sy’n gweithio ond 
yn parhau i frwydro yn erbyn effeithiau cytundebau 
dim oriau, gweithio rhan amser, cyflogaeth dymhorol 
a chyflogau isel.   

Mae llawer o’r teuluoedd hyn yn cael trafferth cynnal 
eu cyflogaeth oherwydd costau cynyddol teithio, biliau 
cyfleustodau a gwariant cyffredinol cynnal cartref.  

Mae, a bydd Diwygio Lles yn parhau i achosi 
anawsterau i lawer o’n cleientiaid, a byddwn yn 
parhau i weithio’n ddiflino yn y swyddfa i helpu 
grymuso cleientiaid i leddfu’r problemau hyn.  

Yn dilyn etholiad seneddol 2015 mae gennym ni Aelod 
Seneddol newydd, James Davies. Mae James wedi 
cynnal nifer o gymorthfeydd yn y swyddfa hon ac wedi 
ein cynorthwyo’n fawr i ddod â materion sy’n pryderu 
cleintiaid i’r amlwg gan helpu i ddatrys y problemau 
maent yn eu wynebu. Yn dilyn ei benodiad, ac fel rhan 

o’n gwaith ymchwil ac ymgyrchu, byddwn yn parhau 
i gyfeirio problemau cleientiaid at James neu gyfeirio 
cleientiaid ato’n uniongyrchol.  

Mae’r gwirfoddolwyr yn y Rhyl yn unigolion eithriadol 
sy’n rhoi llawer iawn o’u hamser eu hunain i’r 
gymuned heb gael unrhyw wobr ariannol ac mae nifer 
y gwirfoddolwyr ifanc sydd gennym ni yn y swyddfa 
hon (mae’r ieuengaf yn 17 oed) wedi gwneud argraff 
arbennig arnaf, ac mae pob un ohonynt yn awyddus 
i wneud gwahaniaeth mewn rhyw ffordd i wella 
bywydau pobl.  

Maen nhw’n parhau i weithio’n galed i ddysgu am 
a gwneud synnwyr o’r newidiadau Diwygio Lles, a 
chynorthwyo cleientiaid i ganfod eu ffordd drwy’r 
llu o byrth ar-lein a ddefnyddir yn awr i hawlio 
budd-daliadau a gwasanaethau niferus. Rwy’n 
teimlo ei bod yn fraint gweithio ochr yn ochr â’r 
staff a’r gwirfoddolwyr a gweld â’m llygaid fy hun y 
gwahaniaeth maen nhw’n ei wneud i fywydau pobl. 

Edrych Ymlaen i’r Dyfodol 
Rydym ni i gyd yn llawn cyffro yn y swyddfa wrth weld 
yr adeilad yn cael ei weddnewid o ganlyniad i grant 
gwerth £438,000. Bydd yn golygu y byddwn yn dyblu 
ein gallu i fedru cynorthwyo’r gymuned. Mae’n amser 
cyffrous iawn ac rydym ni’n edrych ymlaen yn fawr at 
yr her. 

Sue Parry  Rheolwr Rhyl

Y Rhyl a Phrestatyn
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Rydw i’n hoffi helpu aelodau ein cymuned. 
Mae’r modd rydym ni’n medru helpu pobl i 
ddelio â’u problemau yn creu argraff arna’ 
i. Rydw i’n teimlo’n rhan o’r gymuned ac yn 
rhan o’i siapio i fod yn lle gwell.
Mariola

Mae’n lle gwych, yn gweithio â phobl â’r 
un ethos gofalgar – mae’n rhoi boddhad 
mawr bod yn rhan o dîm datrys problemau 
rhyngweithiol, sy’n gweithio’n galed i wella 
bywydau unrhyw un a phob un sy’n dod 
drwy’r drws.
Laura



Rydym ni wedi gweithio’n agos â’r Adran Gwaith a 
Phensiynau eleni i ddarparu hyfforddiant a phrofiad 
yn y gweithle i bobl sy’n awyddus i wella ei sgiliau 
cyflogadwyedd. Rydym ni’n falch iawn o ddweud fod 
pob un a gyfeiriwyd atom ni yn gwneud yn rhagorol  
o dda ac yn parhau i fod gyda ni er fod y prosiect 
wedi gorffen. 
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Y Tîm Hyfforddiant
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Roedd pawb yn ymgynnull ar gyfer cynhadledd gyntaf 
erioed Cyngor ar Bopeth Sir Ddinbych a gynhaliwyd 
yn Neuadd y Dref Dinbych ar 24 Chwefror – wel, 
roeddem yn cynnig cinio am ddim… yn ogystal 
â siaradwyr o’r radd flaenaf a phedair sesiwn 
hyfforddiant da yn y prynhawn.  

Diwrnod Cynhadledd 
yn Ninbych

Rydw i’n cael boddhad go iawn o helpu pobl. 
Mae wedi rhoi llu o gyfleoedd i mi ddysgu 
sgiliau gwerthfawr. Mae’r wybodaeth rydw 
i wedi ei chaffael wedi rhoi hyder mawr i mi 
mewn pob math o feysydd.
Daniel

Yn ogystal â phopeth arall rydym ni wedi darparu 
hyfforddiant ar y ddeddfwriaeth tai newydd, Credyd 
Cynhwysol a Thrais a Chamdriniaeth ar sail rhyw. 
Mae ein bwrdd ymddiriedolwyr wedi cymryd rhan 
mewn sawl sesiwn hyfforddiant ar amrywiaeth.

Rydym ni’n parhau i recriwtio gwirfoddolwyr i’w 
hyfforddi ac yn falch iawn o ddweud nad ydym yn 
cael unrhyw anhawster canfod ymgeiswyr da, ac 
rydym wrthi’n hyfforddi 23 o wirfoddolwyr ar hyn o 
bryd, fel cynghorwyr ac aseswyr porth.

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf (2014 -2015) mae 20 o 
wirfoddolwyr wedi cwblhau eu hyfforddiant a derbyn 
eu tystysgrifau mewn cyngor cyffredinol ac asesiadau 
porth. Rydym ni wedi derbyn 29 o hyfforddeion 
eraill yn yr un cyfnod fel cynghorwyr cyffredinol dan 
hyfforddiant, aseswyr porth dan hyfforddiant ac fel 
cymorthyddion gweinyddol/derbynfa. Mae 12 o bobl 
wedi cwblhau Dyfarniad Cenedlaethol Gweithredu 
ar Ynni Lefel 2 mewn Cyngor ynghylch Dyledion 
Tanwydd yn y Gymuned eleni. 

Penderfynodd CAB Sir Ddinbych yn 2014/15 y dylem 
ni fod ymhlith y cyntaf i fabwysiadu’r cynllun ASK RE 
– holi fel mater o drefn – a beilotwyd gan Gyngor 
ar Bopeth. Roedd gwaith ymchwil yn dangos fod 
dioddefwyr/goroeswyr trais a cham-drin ar sail rhyw 
yn fwy tebygol o ddatgelu profiadau treisgar os 
oeddynt yn cael eu holi am hyn, ac mae’r dioddefwyr 
yn aml yn dweud y byddent wedi hoffi petai rhywun 
wedi eu holi am hynny. Drwy holi fel rhan o’r drefn 
arferol gallai hyn fod y cam cyntaf i gael gwared 
ar y cyfrinachedd o gwmpas trais a cham-drin ar 
sail rhyw a rhoi cyngor mwy effeithiol o ran budd-
daliadau a dyledion (oherwydd mae cyswllt cryf rhwng 
problemau ariannol a thrais a cham-drin ar sail rhyw, 
yn ogystal ag effaith potensial cyflwyno un taliad i’r 
cartref drwy’r Credyd Cynhwysol).   

Dechreuodd y gwaith hyfforddi ein tîm ym mis 
Gorffennaf/Awst. Cymrodd pawb ran weithgar yn y 
sesiynau rhyngweithiol a chwarae rôl, ac fe wnaeth y 
rhain helpu i sicrhau fod pawb yn deall trais a cham-
drin ar sail rhyw, pa mor aml mae’n digwydd, ei effaith 
a sut i ddefnyddio’r dull ASK RE a sut i roi cymorth i 
gleientiaid sy’n datgelu. Rydym ni oll yn llawn cyffro 
ein bod yn rhan o’r prosiect hwn o’r cyfnod cynnar ac 
y byddwn yn cyfrannu at ledaenu hyn i’r rhwydwaith 
gyfan yn 2017/18.

Hyfforddiant Trais a 
Cham-drin ar sail Rhyw 
– ASK RE (Ask as a Routine Enquiry)

Hefyd rydym wedi bod yn ffodus cael prentis yn 
ymuno â ni ar leoliad o Hyfforddiant Gogledd Cymru, 
yn gweithio gyda ni fel cymhorthydd gweinyddol ac 
aseswr porth dan hyfforddiant.

Roedd ein siaradwyr yn cynrychioli Rhwydwaith 
Cydraddoldeb Gogledd Cymru a Chynulliad Cymru, a 
chafwyd cyflwyniadau difyr iawn ar yr hyn roeddynt 
yn ei wneud a sut y gallem eu defnyddio ar gyfer 
atgyfeirio.  
Roedd elfen hyfforddiant gref i’r digwyddiad. Yn y bore 
bu Caryl-Mai Hughes o Gynulliad Cymru yn esbonio 
rôl a chyfrifoldeb y Cynulliad, a dilynwyd hynny gan 
Sue Jones o Rwydwaith Cydraddoldeb Gogledd Cymru 
yn sôn am adnabod troseddau casineb a sut i hysbysu 
am hynny.  
Yn y prynhawn roedd gennym ni ein rheolwyr a’n 
gweithwyr achos ein hunain yn darparu sesiynau: - 

• Dosbarth Meistr Asesiadau Porth
•  Cosbau Lwfans Ceisio Gwaith ac Ailystyried  
 Gorfodol
•  Gweithio â’r CIA!
•  Budd-daliadau i’r rhai dan Reolaeth   
 Mewnfudo/Yr hawl i breswylio a phreswylfod  
 arferol   
Roedd gennym ni gyfanswm o 65 o staff, 
gwrifoddolwyr ac aelodau’r bwrdd ymddiriedolwyr 
yno. Roedd yn ddiwrnod cofiadwy a fwynhawyd gan 
bawb. Ac i bawb wnaeth holi… byddwch yn falch 
o glywed y byddwn yn cynnal ein hail Gynhadledd 
flwyddyn nesaf!  



Mae gan 
1 o bob 3 
o bobl sy’n 
cysylltu 
â ni am gyngor 
ariannol fwy 
na dau 
fenthyciad 
anwarantedig 
na allant eu 
had-dalu 

ADRODDIAD BLYNYDDOL CYNGOR AR BOPETH SIR DDINBYCH 2014/156

98% 
Dywedodd 98% o’n cleientiaid a holwyd y byddent 

yn defnyddio ein gwasanaeth eto.

97% 
Dywedodd 97% o’n cleientiaid a holwyd eu bod 

yn hapus â’n gwasanaeth a dywedodd 97% fod y 
canlyniadau yn dda neu’n rhagorol.

£3 miliwn 
Sicrhawyd budd-daliadau a chredydau gwerth

ychydig llai na £3 miliwn i’n cleientiaid.

£11 miliwn  
Trafodwyd telerau ar ddyledion gwerth 

£11 miliwn ar ran cleientiaid.

7,272  o ymholiadau 
Wedi trin 7,272 o ymholiadau ar ran cleientiaid. 

Cynorthwywyd 6,516 o gleientiaid.

Mae 
1 o bob 6 
o bobl sy’n 
cysylltu â ni 
am gyngor 
ariannol 
mewn 
dyledion 
rhent

Mae 
cyfanswm 
y dyledion 
rhent sy’n 
ddyledus yn 
awr bron i 
ddwywaith 
gymaint o’i 
gymharu â 
2013/2014

Mae 
1 o bob 3 
o bobl sy’n 
cysylltu â ni 
am gyngor 
ariannol 
mewn 
dyledion 
gyda’u Treth 
Gyngor

Rydym 
wedi gweld 
cynnydd 
o 37% o 
ran pobl 
na fedrant 
ymdopi â’u 
dyledion 
yn ystod y 
flwyddyn 
hon

Y cyllid craidd i’n 
gwasanaeth yw grant gan 
Gyngor Sir Ddinbych.  
Mae CAB Sir Ddinbych yn 
denu pedair gwaith y swm 
am bob punt a dderbynnir 
gan yr awdurdod lleol, 
drwy sicrhau incwm 
o ffynonellau eraill yn 
cynnwys Llywodraeth 
Cymru, y Loteri Fawr, 
y Gwasanaeth Cyngor 
Ariannol ac elusennau a 
rhoddwyr grantiau eraill.  
Mae’r incwm ychwanegol 
hwn yn creu 15 swydd 
ychwanegol yn ein mudiad.  

Ychwanegu 
Gwerth
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Gwell Cyngor, Gwell Bywydau 
Ariannwyd y prosiect Gwell Cyngor, Gwell Bywydau 
gan Lywodraeth Cymru am dros 10 mlynedd. Mae’n 
wasanaeth hanfodol, a ddarperir gan staff sgiliedig, 
hyddysg a phrofiadol. Mae’r prosiect yn helpu pobl â 
phroblemau iechyd, yn enwedig gyda’u problemau 
budd-daliadau lles a dyledion ac mae’n cynnig cyngor 
ar unrhyw faterion eraill sy’n eu pryderu. Rydym 
ni’n gweithio â meddygon teulu lleol ac ymarferwyr 
gofal iechyd sy’n medru atgyfeirio eu cleifion yn 
uniongyrchol at ein gwasanaeth ni.  

Mae’r prosiect hwn hefyd yn cynorthwyo teuluoedd 
â phlant anabl i hawlio’r holl fudd-daliadau lles sy’n 
ddyledus iddynt. Yn aml nid yw’r teuluoedd hyn yn 
gwybod am y budd-daliadau a’r grantiau ychwanegol 
sydd ar gael iddynt. Gyda’n cymorth ni gellir cynyddu 
incwm teulu ac mae’r budd uniongyrchol i’r teulu 
yn amlwg wrth leddfu’r straen a’r poendod a gwella 
ansawdd bywyd i’r teulu cyfan.   

Mae’r prosiect hwn yn ein galluogi i hyrwyddo 
defnyddio’r Cynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor a 
Budd-dal Tai, budd-daliadau sy’n cael eu tanhawlio’n 
aml ond sy’n cael gymaint o effaith ar y bobl â’r mwyaf 
o’u hangen.  

Bydd Llywodraeth Cymru yn adolygu’r prosiect hwn 
yn 2015/16. Gobeithiwn y gwelir gwerth y prosiect 
hwn a’r potensial a’r sgôp i gynyddu ei gyrhaeddiad a’i 
ddarpariad. 

Grŵp Cynefin – Prosiect Uchafu 
Incwm Tenantiaid 
Roedd Grŵp Cynefin am sicrhau fod gan eu tenantiaid 
y siawns gorau posibl i gynnal eu tenantiaethau. 
Gofynasant i ni ddarparu’r gwasanaeth hwn i sicrhau 
fod gan eu tenantiaid lwybr penodol i gael cymorth 
â’u problemau ac yn benodol i ddarparu cymorth 
cyfannol yn edrych ar uchafu incwm, lleihau dyledion 
a helpu pobl i drin a rheoli eu harian yn well. Mae 
blwyddyn gyntaf y prosiect wedi bod yn llwyddiant 
ysgubol, ac mae Grŵp Cynefin wedi adnewyddu’r 
cyllid ar gyfer 2015/16.

Prosiectau Ynni
Un o’r costau mawr yng nghyllideb pob cartref yw’r bil 
ynni. Ni yw prif bartner Cynllun Tlodi Tanwydd Cyngor 
Sir Ddinbych. Fel rhan o’n hymrwymiad i’r cynllun hwn 
a’n dealltwriaeth am y pwysau a’r anawsterau mae 
biliau tanwydd uchel a defnyddio ynni’n aneffeithlon 
ynni yn ei gael ar ein cleientiaid rydym wedi manteisio 
ar bob cyfle i gynyddu ac ymestyn ein gallu i ddarparu 
cyngor a chymorth i’n cymunedau ar faterion yn 
ymwneud â thanwydd.  

Ym mis Hydref y llynedd buom yn llwyddiannus yn 
ein cais i fod yn Bartner Arian yn yr Wythnos Ynni 
Fawr. Defnyddiwyd y grant i sefydlu ‘siop dros dro’ 
ar gyfer ein hymgyrch Cadw’r Rhyl yn Gynnes, gan 
gasglu a dosbarthu dillad cynnes yn ein siop a chynnig 
gwiriadau budd-daliadau a chyngor ar ddefnyddio 
ynni.    

Drwy gyfrwng y prosiect Ynni – Y Fargen Orau, 
buom yn sgwrsio â 12 grŵp o weithwyr rheng flaen 
i ddarparu gwybodaeth i ddefnyddwyr bregus sy’n 
cael trafferth talu eu biliau ac angen gwell bargen 
o ran eu cyflenwad ynni. Mae’r sesiynau hyn yn 
darparu arweiniad ar y dulliau talu mwyaf priodol 
ar gyfer defnyddwyr, yn cynnwys manteisio ar y 
cyngor a’r cymorth sydd ar gael gan gyflenwyr ynni a’r 
Llywodraeth.  

Fe wnaeth Ynni – Y Fargen Orau Ychwanegol 
ddarparu 50 sesiwn wyneb yn wyneb â chleientiaid 
i ni, gan ganolbwyntio ar ddarparu cyngor wedi’i 
deilwra ynghylch ynni. Mae’r sesiynau’n ymdrin â 
materion yn ymwneud â rhyddhad o dlodi tanwydd, 
mesurau arbed ynni a gwres ac mae’r cynghorwyr yn 
rhoi cymorth i gleientiaid ag ystod lawn gwasanaethau 
cymorth CAB megis adnabod a hawlio budd-daliadau 
perthnasol, ac ymdrin â dyledion. Yn dilyn ein 
llwyddiant yn darparu’r prosiect hwn cynigiwyd 75 
sesiwn ychwanegol i ni.  

Ein Prosiectau

Yn fy mhrofiad i roedd Cyngor ar Bopeth 
yn wybodus, yn rhoi sicrwydd ac yn hawdd 
siarad efo nhw ac yn gwbl anfeirniadol 
ynghylch yr hyn a all fod yn broblem sy’n 
creu embaras. Maen nhw wedi darparu 
rhwyd ddiogelwch a phe na bai pethau’n 
mynd fel y disgwyl ni fuaswn yn oedi cyn 
troi atyn nhw eto petai angen yn y dyfodol. 
Buaswn yn eu hargymell yn gryf.
Mrs E

Rwy’n teimlo y galla’ i edrych i’r dyfodol yn 
awr, mae fy nyledion wedi eu sortio, gyda’r 
cyngor a’r cymorth rhagorol a dderbyniais, 
â chymaint o barch. Rydw i wedi fy mhlesio
gymaint â’r canlyniad a’r modd yr 
ymdriniwyd â’r sefyllfa.
Mr J



Yn ychwanegol at helpu pobl ddatrys problemau mae 
CAB Sir Ddinbych yn ymgyrchu i sicrhau fod gwraidd 
y broblem yn cael ei daclo. Rydym ni’n dechrau 
ymgyrchoedd lleol ynghylch materion lleol ac yn 
cymryd rhan yn genedlaethol â CAB ar ymgyrchoedd 
cenedlaethol. 

Buom yn rhan o nifer o 
ymgyrchoedd cenedlaethol yn 
2014/15:
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Ymgyrchu ac Ymchwil

Chwarae Teg i Gardiau Rhagdalu. Rydym ni wedi 
llwyddo i berswadio’r chwe prif ddarparwr ynni i roi eu 
cyfran o £6 miliwn o daliadau mesurydd rhagdalu heb 
eu dyrannu i’w cronfeydd caledi ac ymddiriedolaeth 
eu hunain i helpu eu cwsmeriaid ynni mwyaf bregus.

Penderfynwyd sefydlu cyfnewidfa gwisg ysgol yn 
Ninbych Uchaf ar gyfer gwisg ysgol ysgolion cynradd 
ac uwchradd ar gyfer Medi 2015 i helpu teuluoedd 
nad ydynt yn medru fforddio gwisg ysgol newydd i’w 
plant ac felly rydym ni’n medru derbyn dillad ysgol 
sy’n cael eu rhoi.

Ymgyrchwyd am gyngor mewnfudo lefel arbenigol 
yn Sir Ddinbych ac mae Rhwydwaith Hil Gogledd 
Ddwyrain Cymru a chwmni o Lerpwl yn darparu 
cymorth cyfreithiol dros y ffôn a thrwy Skype.

Ar hyn o bryd rydym ni’n gweithio fel aelod o’r Panel 
Her Cwsmeriaid yng Nghymru gyda Dŵr Dyffryn 
Dyfrdwy yng ngogledd Cymru ochr yn ochr â nifer 
o asiantaethau allweddol yn cynnwys Cyngor 
Defnyddwyr Dŵr (Cymru). Y nod yw adolygu cynllun 
busnes Dŵr Dyffryn Dyfrdwy i sicrhau fod ansawdd y 
dŵr yn dderbyniol ac am bris rhesymol. 

Cyfarfum ag Adran Orfodaeth Cyngor Sir Ddinbych 
i baratoi ar gyfer y newidiadau i bwerau beiliaid a 
gweithio gyda Chyngor Sir Ddinbych i gyflwyno proses 
orfodi diffyg talu dyledion a dyledwyr amrywiol mwy 
rhagweithiol.  

Ymgyrchoedd lleol yn 
ystod 2014/15:

Ymwybyddiaeth am Sgamiau. Roedd gennym ni 
stondin gwybodaeth mewn siopau Tesco lleol i wneud 
yn siwr fod y cyhoedd yn gwybod am y sgamiau 
diweddaraf. Roeddem ni’n cydweithio â Safonau 
Masnach a Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir 
Ddinbych a defnyddiwyd Trydar i hyrwyddo’r ymgyrch 
drwy gydol y mis.

Ymgyrch Ffit i Weithio Lwfans Cyflogaeth a 
Chymorth. Arweiniodd hyn at newid yn nyluniad a 
chynnwys un o’r ffurflenni asesu sylfaenol.

Gweithio â’n Haelodau Seneddol
Rydym ni wedi gweithio â’n Haelodau Seneddol i 
ddylanwadu ar a newid polisïau a deddfwriaeth 
wladol drwy eu hysbysu am yr effaith yn lleol.   

Cawsom ein gwahodd i ddigwyddiad a 
gynhaliwyd gan CAB ar y teras yn Nhŷ’r 
Cyffredin. Roedd hyn yn deillio o adroddiad a 
gyflwynwyd gennym i CAB ar y gwaith a wnaed 
gennym gyda’n AS blaenorol. Roedd Winnie 
Lawson a Rachel Williams yn bresennol yn 
achlysur lansio “The Good Practice Guide to 
Working with your MP.” 

Roedd yr empathi a’r cymorth proffesiynol 
gan Gyngor ar Bopeth y gorau a welais 
erioed, heb amheuaeth.
Mr H

Roedd yn teimlo’n braf cael rhywun yn 
gyfangwbl ar fy ochr i, yn fy helpu i ddeall 
pethau ychydig yn well.
Ms T



Prosiect Uchafu Incwm Cymunedau yn 
Gyntaf Gogledd Sir Ddinbych
Rydym ni’n gweithio mewn partneriaeth â’r Siop 
Cyngor ar Fudd-daliadau i ddarparu gwasanaeth 
cyflawn o ran uchafu incwm, lleihau dyledion a helpu 
pobl i drin a rheoli eu harian yn well. Cynigir hyn i bobl 
yn ardal Cymunedau yn Gyntaf y Rhyl a Dinbych. 

Gwasanaethau Cyngor Rheng Flaen 
Rydym ni’n un o 9 CAB yng Nghymru sy’n darparu’r 
Gwasanaethau Cyngor Rheng Flaen a ariennir gan 
Lywodraeth Cymru drwy Gyngor ar Bopeth Cymru i 
ddarparu cyngor lefel arbenigol ar fudd-daliadau lles 
a dyledion ar draws Sir Ddinbych a Sir y Fflint, sy’n dod 
yn lle y Cytundeb Gwasanaethau Cyfreithiol a gollwyd. 
Rydym ni’n gweithio mewn partneriaeth â CAB Sir y 
Fflint ar y prosiect hwn, a ni yw’r mudiad arweiniol.

Cronfa Cymorth Hyblyg
Ugain cyfle gwirfoddoli, a ariennir gan yr Adran Gwaith 
a Phensiynau, yn Sir Ddinbych a Chonwy, sy’n helpu 
pobl i ddatblygu sgiliau a chael profiadau newydd i’w 
galluogi i ganfod gwaith. Ni yw’r mudiad arweiniol.

Cyngor Pensiwn CAB Sir Ddinbych 
– y stori hyd yma
Yn dilyn y cyhoeddiad am newidiadau deddfwriaethol 
a fyddai’n cyflwyno mwy o ryddid o ran pensiynau o 
Ebrill 2015 ceisiodd CAB Sir Ddinbych am gontract i 
ddarparu cyngor ac arweiniad am bensiynau mewn 
pedair sir gyfan 
a rhan o sir arall 
yng ngogledd 
ddwyrain Cymru 
(Sir Ddinbych, 
Conwy, Sir y Fflint, Wrecsam ac ardal y Bala yng 
Ngwynedd) a bu’n llwyddiannus .

Recriwtiwyd tîm o dri a’u hyfforddi mewn pryd i 
ddechrau darparu sesiynau cyngor ac arweiniad 
ar 7 Ebrill pan lansiwyd y prosiect. Roedd y tîm yn 
ymwneud â hyrwyddo’r gwasanaeth a hyfforddi staff 
ar draws yr ardal ddarparu ehangach a staff y Llinell 
Gyngor cyn y lansiad.  

Mae’r tîm wedi bod yn marchnata’r gwasanaeth 
yn lleol ac yn edrych ymlaen at ddechrau ymgyrch 
genedlaethol yn y dyfodol agos.  

Ar adeg llunio’r erthygl hon roedd y tîm wedi derbyn 
136 o ymholiadau neu atgyfeiriadau ac wedi cynnal 
115 o sesiynau cyngor ac arweiniad. Canfuwyd fod 
rhai cleientiaid yn anghymhwys ond cyflwynwyd 
mwyafrif helaeth y sesiynau i gleientiaid â photiau 
pensiwn cyfraniadau diffiniedig yn amrywio o £332 i 
dros £800,000; ac roedd swm y pot pensiwn cyfartalog 
yn £69,000.

Yn ogystal â darparu’r arweiniad mae’r tîm wedi 
gwneud nifer o atgyfeiriadau am gyngor dyledion a 
budd-daliadau a llwyddwyd i osgoi o leiaf un sgam 
pensiynau.

Bu’n bosibl i ni barhau’r cymorth a 
roddwyd i drigolion trefi Rhuddlan, 
Y Rhyl, Rhuthun a Llanelwy a 
ddioddefodd lifogydd am flwyddyn 
arall, drwy Gyngor Gwasanaethau 
Gwirfoddol Sir Ddinbych. Gwnaeth ein 
cymorth a’n cefnogaeth helpu pobl i 
ymdopi ag effeithiau’r llifogydd ar y 
pryd a gwnaeth y cymorth parhaus 
sicrhau fod y pobl a gynorthwywyd 
gennym yn medru dychwelyd i’r 
bywydau a oedd ganddynt cyn y 
llifogydd. 

Prosiect Arch Noa

Newydd ar gyfer 2014/15
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950 
o alwadau 

o bob rhan o Gymru wedi 
eu hateb gan ein tîm Llinell 

Gymorth yn Rhuthun.

Llinell Gyngor 
Cymru
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Y Tîm Cyngor Ariannol
Mae’r Tîm Cyngor Ariannol wedi adeiladu ar y clod a 
dderbyniwyd yn 2013 o fod yn ‘Hafan Ddiogel mewn 
Storm Ariannol’ drwy ennill gwobr ‘Tîm Dyledion 
y Flwyddyn’ 2014/15 gan yr Institute of 
Money Advisers UK a hefyd yn ail ar gyfer y wobr 
‘Menter Newydd Orau’ yn y Deyrnas Unedig.

Y Tîm Dyledion
Gwnaethom drafod telerau dros

£11 miliwn
o ddyledion

ar ran cleientiaid.

Y Gwasanaeth Cyngor Ariannol 
Mae’r Gwasanaeth Cyngor Ariannol yn rhan o Dîm 
Cyngor Ariannol Cyngor ar Bopeth Sir Ddinbych. Mae’r 
cynghorydd ariannol David Haycocks yn cwmpasu Sir 
Ddinbych, Wrecsam a Sir y Fflint, gan gynnal sesiynau 
mewn nifer o wahanol leoliadau megis Canolfannau 
Byd Gwaith, darparwyr rhaglenni lleoliad gwaith a 
chanolfannau cymuned. 

Mae David wedi helpu cleientiaid i ymdrin ag 
amrywiaeth o faterion ariannol yn cynnwys cyllidebu, 
yswiriant, problemau dyledion a chwestiynau 
ynghylch morgais. 

Roedd David yn rhan o brosiect peilot i ddarparu 
cyngor wedi ei deilwra’n benodol ar gyfer cleientiaid a 
oedd wedi mynd drwy brofiad ysgytwol yn ddiweddar, 
megis profedigaeth, ysgariad neu golli swydd. 

Rydym ni wedi darparu sesiynau un i un gyda mwy na 
800 o gleientiaid dros y 12 mis diwethaf.    

Yna gofynnodd Cyngor ar Bopeth i ni wneud 
cyflwyniadau yn y tair cynhadledd Cyngor 
Ariannol yn y Deyrnas Unedig ar ein system 
cyngor ariannol.  

Gwnaeth ein gwaith cyngor ariannol ataliol yn 
y Rhyl gynorthwyo tuag at safle is i’r ardal yn 
yr adroddiad Mynegai Amddifadedd Lluosog 
Cymru diweddaraf, a safle is o ran nifer yr 
achosion ansolfedd.  

Sicrhau canlyniadau cadarnhaol i gleientiaid yw 
prif nod y tîm. Roedd y llwyddiannau yn 2014/15 
yn cynnwys:-  
Helpu cleient yr oedd ei wraig newydd farw i 
adfer £33,000 gan fod benthycwr wedi gwerthu 
Yswiriant Diogelu Taliadau (PPI) ar gam.  

Fe wnaethom ni gynorthwyo cleient i ddirymu 
ei fethdaliad; roedd yn ddifrifol wael ac roedd 
cyfreithiwr wedi ei wneud yn fethdalwr dros 
ddyled honedig o £18,000. Roedd gan y cleient 
asedau sylweddol, roedd y rhain mewn 
perygl ac roedd yn wynebu costau enfawr 
yng nghyswllt y methdaliad. Fe wnaethom ni 
ddadlau yn erbyn y ddyled yn llwyddiannus.   

Fe wnaethom ni herio gallu un o fanciau’r stryd 
fawr i orfodi’r pridiant cyfreithiol a oedd ganddo 
ar gartref cleient fel sicrwydd yn erbyn dyledion 
busnes aflwyddiannus ei gŵr. Cytunodd y banc 
i hepgor ei bridiant ar ôl eiriolaeth gadarn 
gennym ni.   

Dim ond problem fechan oedd fy mhroblem 
i, ond mae Cyngor ar Bopeth yn bwysig gan 
ei fod yn helpu ac yn rhoi cyngor i lawer o 
bobl – rhaid cadw’r gwasanaeth!
Ms J

Roedd y cymorth gan Gyngor ar Bopeth 
yn feddylgar, amyneddgar a gwybodus, ac 
yn effeithiol ac effeithlon. Mae Cyngor ar 
Bopeth yn ennyn hyder.
Miss E

Fe wnaeth fy iechyd i ddirywio o ganlyniad 
i broblemau dyledion ac roeddwn i’n teimlo 
nad oeddwn i’n medru ymdopi mwyach. Ar 
ôl mynd at Gyngor ar Bopeth fe wnaethon 
nhw fy helpu i gymaint fel fy mod wedi 
llwyddo rhoi fy mywyd yn ôl ar y trywydd 
cywir. Fe wnaeth CAB y cwbl ac roedden 
nhw’n ffantastig, fedra’ i ddim diolch digon 
iddyn nhw. Dydw i ddim yn gallu credu eu 
bod wedi dod â fi i’r sefyllfa yma, pwysau 
enfawr wedi ei godi oddi ar fy ysgwyddau.
Mr R


