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Yn y rhifyn yma o’n cylchgrawn, mae’n bleser cael   cy-
hoeddi bod CGGC yn falch o fod yn gyflogwr      Cyflog 
Byw. Rydyn ni wastad wedi talu cyflog byw tey i’n staff, 
ond mae’n braf derbyn cydnabyddiaeth ac annog eraill i 
wneud yr un fath. 
           
Mae hefyd yn grêt cael rhannu’r newyddion 
diweddaraf am y cynllun grant mwyaf newydd i CGGC ei  
reoli – Gwastadeddau’r Rhyl. Mae hwn yn 
ychwanegiad gwych at ein portffolio ni sy’n ehangu o hyd 
ac, ar y nodyn hwnnw, cadwch lygad yma am newyddion 
cyffrous iawn am gynllun grantiau 
rhyngwladol enwog!   

Stori i gynhesu’r galon i chi ar dudalen 5, yn amlinellu 
ymdrechion staff HSBC sy’n gwirfoddoli gydag elusen leol 
– Hope Restored. Ydych chi wedi ystyried gwirfoddoli, fel 
unigolyn neu fel sefydliad? Rydyn ni’n chwilio bob amser 
am wirfoddolwyr ac mae cyfleoedd gwych ar gael.    
              
Ewch amdani! Ffoniwch ni……. :)

Dymuniadau gorau i chi i gyd 

Tan y tro nesaf 

Wendy

Helo!
Gwastaded-
dau’r Rhyl
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Ar ôl trosglwyddo cynllun grantiau Gwastadeddau’r Rhyl o ofal Llywodraeth Cymru i CGGC yn 
ystod yr hydref diwethaf, a’r lansiad swyddogol yn CCB CGGC ym mis Hydref, mae Gwasta-
deddau’r Rhyl wedi cynnal ei banel grantiau cyntaf llwyddiannus ym mis Rhagfyr. Cafodd 
nifer o geisiadau diddorol iawn, yn amrywio o wasanaethau cefnogi i brosiectau hanesyddol 
ac addysgol o ardaloedd arfordirol amrywiol Conwy, eu cymeradwyo. Ymhlith yr esiamp-
lau mae dyfarnu £9749.60 i CAB Cylch Conwy ar gyfer ei brosiect Ymdopi Cam Wrth Gam â 
Budd-daliadau, £10,000 a ddyfarnwyd i Creatasmile ar gyfer Benjamin’s Tea Rooms yn Creat-
asmile a £6,500 i Chwaraeon Dŵr Bae Colwyn tuag at Swyddog Ymgysylltu Cymunedol.      

Datblygiadau ar gyfer 
Gwastadeddau’r Rhyl.
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Mae ein Tîm Gwirfoddoli ni 
ar Gyfryngau Cymdeithasol 
erbyn hyn – edrychwch ar y 
rhain a chymerwch rhan

@conwyvol

@volunteeringCVSCgwirfoddoli

@conwyvolunteering

Dilynwch ni!



Gan feddwl am ddeinameg y gweithle 
cyflym sy’n bodoli erbyn heddiw, a gyda 
manteision gwirfoddoli’n ffynhonnell 
gydnabyddedig o les, mae mwy a mwy o 
gyflogwyr yn datblygu polisïau gwirfod-
doli sy’n cael eu cefnogi gan gyflogwyr. 
 Gwirfoddoli sy’n cael ei gefnogi 
gan gyflogwyr yw pan all cyflogai gymryd 
amser o’r gwaith er mwyn gwirfoddoli yn 
ystod oriau gwaith cyflogedig. Mae hyn 
fel rheol yn ddau ddiwrnod y flwyddyn, 
ond mae’n well holi adran Adnoddau 
Dynol y sefydliad. Gall cyflogeion naill 
ai ddewis cefnogi elusen neu grŵp cy-
munedol o’u dewis, neu gyfle sy’n cael ei 
ganfod gan y sefydliad.  
 Cysylltodd Steve Nicholls, rheolwr 
gyda Banc yr HSBC, â CGGC gan ei fod 
yn dymuno sefydlu diwrnod gwirfoddoli 
i feithrin tîm ar ei gyfer ef a’i gyd-reolwyr 
gyda’r HSBC sy’n gweithio ledled Go-
gledd Orllewin Cymru. Roedden nhw wedi 
penderfynu y byddai rhoi amser i beintio 
neuadd gymunedol yn syniad da. 
 Fe wnes i drafod y cynnig gyda 
fy nghydweithiwr Neil Pringle, Rheolwr 
Cronfa Gymunedol Gwynt y Môr, i weld 
a oedd yn gwybod am unrhyw sefydlia-
dau oedd wedi derbyn cyllid ac a fyddai’n 
croesawu rhywfaint o help gydag addurno 
eu heiddo cymunedol. Cafwyd hyd i sawl 
un i Steve a’i gydweithwyr ddewis o’u 
plith.  
 Dewiswyd Hope Restored gan 
dîm yr HSBC. Sefydlwyd Hope Restored 
gan Brenda Fogg yn 2010 ac mae’n rhoi 
cefnogaeth y mae ei gwir angen i bobl 
ddigartref ac anghenus yng nghymuned 
Llandudno.
Cafodd Steve gyfarfodydd i ddechrau 
gyda Brenda a threfnwyd dyddiad ar gyfer 
paentio’r Neuadd, sef Medi 19eg 2018.
 Yn dilyn y cyfarfodydd cyntaf hyn, 

mae staff Banc yr HSBC wedi cyfrannu 
rhewgell gist erbyn hyn, a llawer iawn o 
fwyd i gefnogi Banc Bwyd “Bag of Hope” 
Brenda. Dywedodd Brenda “Mae’r gwa-
sanaeth yma ar gael i unrhyw un sy’n cael 
anhawster bwydo eu hunain neu eu teulu. 
Os ydyn nhw’n ceisio ymdopi ar fudd-da-
liadau neu ar incwm isel, ar neu o dan y 
trothwy cyflog, does dim ots, bydd Hope 
Restored yn helpu os ydi hynny’n bosib.” 
Fe wnaeth Neil a Donna Jones o dîm 
Gwirfoddoli CGGC gyfarfod â Brenda, 
Steve a’i dîm ar fore’r 19eg o Fedi. Pan 
wnaethon nhw gyrraedd, roedd gan y 
tîm lond gwlad o frwshys paent a rholeri, 
a chasgliad mawr o fwyd ar gyfer y banc 
bwyd hefyd. 

“Mae tîm Gwirfoddoli CGGC yn hynod 
falch o ganlyniad ymdrechion caredig cy-
flogeion yr HSBC, drwy nid yn unig wella 
amgylchedd gwasanaeth y mae ei wir an-
gen ar gyfer y rhai mwyaf anghenus, ond 
hefyd am roi rhoddion a dal ati i gefnogi.”

Da iawn in bawb!

Tim banc HSBC yn 
meithrin gwirfoddoli
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Cronfa Gymunedol Gwynt y 
Môr un creu effaith aruthrol ar 
draws ein cymunedau.
Fis Hydref 2015, rhoddodd Cronfa Gy-
munedol Gwynt y Môr grant gwerth 
£73,873.00 i Siop Cyngor Budd-daliadau yn 
y Rhyl. 
 Byddai’r prosiect tair blynedd yma’n 
galluogi i staff agor eu swyddfa gynghori 
yng nghanol y dref am ddiwrnod ychwane-
gol bob wythnos, cynnal mwy o ymwelia-
dau cartref â phobl sy’n gaeth i’w cartrefi, 
cynorthwyo gydag ymholiadau ychwanegol 
dros y ffôn ac, yn bwysicach na dim, rhyd-
dhau adnoddau staff i gefnogi cleientiaid 
sy’n mynd drwy ‘broses apelio-budd-dalia-
dau’. Ar ôl cynnal adolygiad dwy flynedd yn 
ddiweddar, mae canlyniadau’r prosiect yn 
gwbl anhygoel.             
 Mewn dwy flynedd yn unig, mae’r 
staff wedi cynorthwyo 695 o unigolion 
ychwanegol gyda chyfweliadau wyneb yn 
wyneb a chyngor yn y swyddfa. Cafodd 
584 o ymholiadau ychwanegol gan gws-
meriaid sylw dros y ffôn. Cwblhawyd 52 o 
ymweliadau cartref pellach ar gyfer y rhai 
sy’n methu gadael eu cartrefi oherwydd 
anabledd neu salwch. Cyfanswm o 1,332 o 
bobl i gyd wedi cael cymorth a chefnoga-
eth. Ond yr ystadegyn gorau yw bod 41 yn 
rhagor o achosion apêl wedi cael sylw ar 
ran cleientiaid, gan sicrhau swm ychwane-
gol o £573,324.00 i’r rhai mwyaf agored i 
niwed yn ein cymunedau ni. 
 Ond yr hyn sy’n anweledig bron, ac 
yn amhosib ei fesur, yw’r arbedion ychwa-
negol neu bosib i’n gwasanaethau statudol 
ni, y gwasanaeth iechyd gwladol a phob 
unigolyn. Ystyriwch hyn am funud…….. 
Beth pe na bai’r bobl yma wedi cael help? 
Neu wedi methu defnyddio’r Siop Cyn-
gor Budd-daliadau neu ei gwasanaeth? 
Beth yw’r canlyniadau posib? – iechyd 
yn dirywio, straen, teimlo’n unig, pryder, 
tlodi, dyled, digartrefedd neu waeth. Am 
fuddsoddiad o £73,873, mae Gwynt y Môr 
wedi helpu’r Siop Cyngor Budd-daliadau i 
helpu’r bobl fwyaf anghenus. Mae hynny’n 
.... amhrisiadwy!

 Fel esiampl, cafodd y swyddfa alwad 
gan wraig 78 oed oedd yn gaeth i’w thŷ ac 
yn byw ar ei phen ei hun. Roedd yn cael 
anhawster talu ei biliau. Cynhaliwyd ase-
siad cartref a gwelwyd bod ganddi hawl i 
Ostyngiad y Dreth Gyngor. Hefyd, roedd ei 
sefyllfa’n golygu bod ganddi hawl i Lw-
fans Gweini, a oedd wedyn yn rhoi Credy-
dau Pensiwn iddi. Cynyddodd ei hincwm 
£125.60 yr wythnos. 
 Mae’r gwasanaeth cefnogi yma 
wedi rhoi sicrwydd ariannol sylfaenol i’r 
bensiynwraig yn awr, a chefnogaeth gan y 
Gwasanaethau Cymdeithasol. Arweiniodd yr 
asesiad cartref at ymweliadau Iechyd Gal-
wedigaethol ac arweiniodd hynny wedyn 
at osod cymorthion yn y cartref, fel rheiliau 
/ handlenni gafael yn yr ystafell ymolchi, 
sedd yn y gawod a stol fechan. Roedd yr 
ynysu gorfodol roedd hi wedi’i brofi wedi 
bod yn gam cyntaf at unigrwydd ac iselder 
posib. Y canlyniad? Cysylltu â Cozy Club – 
clwb cymdeithasol i bobl hŷn – a defnyddio 
Trafnidiaeth Gymunedol drwy Dial a Ride. 
 Dyma amcan cyffredinol y Siop Cyn-
gor Budd-daliadau o ddechrau i ddiwedd yr 
esiampl ………. Cynyddu incwm y cleient ond 
hefyd gwella ei hiechyd a’i lles a’i gwneud 
yn fwy o ran o’r gymuned. Mae Cronfa Gy-
munedol Gwynt y Môr yn cyfrannu’n rhago-
rol at ein cymdogion agored i niwed.
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Llongyfarchiadau                  ar 
ddod yn Gyflogwr Cyflog Byw 

wedi’i achredu! 

Mae’n bleser cael ymuno â mudiad o filoedd o se-
fydliadau, busnesau a phobl, ledled y DU, sy’n credu 

bod diwrnod caled o waith yn haeddu cyflog teg. 
Gyda’n gilydd, gallwn barhau i sicrhau bod pawb yn 

gallu ennill digon i fyw arno.

Y Cyflog Byw go iawn yw’r unig gyfradd cyflog yn y DU sy’n cael ei 
thalu’n wirfoddol gan fwy na 4,700 o fusnesau yn y DU sy’n credu 

bod eu staff yn haeddu tâl teg am ddiwrnod caled o waith.      

Yn 2016, cyflwynodd y llywodraeth y Cyflog Byw Cenedlaethol – ac 
er ein bod ni yn y Sefydliad Cyflog Byw’n croesawu’r codiad cyflog 

yma i weithwyr ar gyflog isel, nid yw’n Gyflog Byw am nad yw’n cael 
ei gyfrif yn seiliedig ar gostau byw gwirioneddol. 

Mae CGGC mewn cwmni gwych, gyda’r cyflogwyr eraill sydd wedi’u 
hachredu gan y sefydliad yn cynnwys 1/3 o 100 cwmni’r FTSE ac 

enwau mawr cyfarwydd fel ITV, GOOGLE, IKEA, a chlybiau pêl droed 
Everton a Chelsea. 6
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Rhyn yn 
Gyflogwr

Cyflog 
Byw RYDYM  YN  DATHLU  DOD 

YN  GYFLOGWR  BYW 
ACHREDEDIG  OHERWYDD 

CREDWN  FOD  DIWRNODD 
CALED  O  WAITH  YN 

HAEDDU  CYFLOG  TEG

AR 
GYFER GWIR 
GOST BYW



 “Diogelu – Gwneud Pethau’n Iawn, 
Gyda’n Gilydd” oedd neges allweddol dig-
wyddiad a drefnwyd ar y cyd gan CGGC, 
y WCVA a CBSC ym mis Tachwedd 2018 
er mwyn dathlu’r Wythnos Ddiogelu Gen-
edlaethol ac Wythnos yr Ymddiriedolwyr. 
Cyflwynodd y Comisiwn Elusennau a Bwrdd 
Diogelu Gogledd Cymru ar eu strategae-
thau, gyda WCVA a CGGC yn darparu’r 
persbectif cenedlaethol a lleol gan bwyslei-
sio bod rôl Diogelu yn fater llywodraethu 

Diogelu Digwyddiad

allweddol i Ymddiriedolwyr. Hybodd Gwasanaethau 
Cymdeithasol CBSC fodel a ddatblygwyd i weithio 
gyda’r trydydd sector gan ddenu diddordeb mewn 
creu Cymuned o Ymarfer a fydd yn cyfarfod yn fuan i 
wneud Conwy’n lle mwy diogel. 
 Cafodd y digwyddiad ei ddatblygu a’i gyflwyno 
mewn partneriaeth, gan dynnu sylw at y ffaith bod 
diogelu’n fater i bawb a bod angen cydweithio i’w roi 
ar waith, gyda chefnogaeth, adnoddau, hyfforddiant 
a gwybodaeth ar gael i helpu i wneud pethau’n iawn. 
Anfonwyd e-bost dilynol gyda’r holl ddolenni a chyfl-
wyniadau at bawb a oedd yn bresennol, gan gadarn-
hau’r gefnogaeth barhaus sydd ar gael.  

Cynulleidfa hudolus yn y digwyddiad gyda Jan Smith o 
CGGC yn y blaen ar y chwith
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Os oes gennych chi ddiddordeb mewn ymuno â’r    
Rhwydwaith Cymuned o Ymarfer ar gyfer Diogelu, 
cofiwch gysylltu!

Mair Rigby Rheolwr Llywodraethu a 
Diogelu WCVA
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Mae gennym amrywiaeth o brosiectau gwych yn gweithio gydag un-
igolion: gyda phroblemau iechyd meddwl mewn tai â chymorth, def-
nyddio therapi a hwylusir gan farchogaeth i wella perthnasoedd rhwng 
plant a rhieni, a chefnogi pobl drwy weithgareddau awyr agored er 
mwyn datblygu sgiliau cyflogaeth. Mae’r
cyfarfodydd cyntaf wedi cael eu cynnal ac, ar hyn o bryd, rydym yn 
dechrau cwblhau’r gwaith ansoddol sy’n rhan o’r ymchwil, a fydd yn 
cael ei wneud yn ystod y misoedd nesaf.   

Bydd rhagor o weithdai’n cyflwyno Gwerth Cymdeithasol yn 
cael eu cynnal yn fuan ledled Gogledd Cymru a’r penllanw 
fydd Digwyddiad Gwerth Cymdeithasol Gogledd Cymru ar 12 
Medi 2019 yng Nghanolfan Fusnes Conwy.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Jan Smith. 

Prosiect Mesur a Rheoli 
Gwerth Cymdeithasol 
Gogledd Cymru
 Diweddariad
 
Mae’r prosiect cyffrous yma’n cael ei gyllido 
gan Sgiliau’r Trydydd Sector (Y Loteri Fawr) 
am gyfnod o 3 blynedd. Roedd blwyddyn 
gyntaf y prosiect yn canolbwyntio ar wella 
sgiliau mesur effaith gymdeithasol y staff 
yn y chwe Chyngor Gwirfoddol Sirol.
 
Rydym yn ail flwyddyn y cyllid yn awr ac yn 
gweithio ochr yn ochr a’r holl fudiadau fel 
Mantell Gwynedd a oedd yn llwyddiannus 
yn eu ceisiadau ar draws Gogledd Cymru. 


