
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adroddiad ar y Gweithdy 
Achlysur Rhithiol  25 Mawrth, 2021 



Cyflwyniad 
Lansiwyd ein strategaeth i gynorthwyo cwsmeriaid dan amodau bregus ym mis Tachwedd 2018.  

Mae’r strategaeth, a gyhoeddwyd o dan y teitl 'Cynorthwyo ein Cwsmeriaid - Gweithio wrth galon 

ein cymuned', yn disgrifio sut rydyn ni'n bwriadu gwella ein gwasanaethau ar gyfer y cwsmeriaid 

sydd â'r angen mwyaf am ein cymorth.  Yn benodol, roedd yn canolbwyntio ar 5 maes blaenoriaeth, 

sef: 

• Data  - gweithio gyda chwmnïau cyfleustod eraill, y llywodraeth ac asiantaethau'r 

llywodraeth i fod yn rhagweithiol wrth glustnodi’r cwsmeriaid sy'n debygol o fod angen ein 

cymorth. 

• Gwasanaethau Blaenoriaeth – gwella'r cymorth rydym yn ei ddarparu ar gyfer cwsmeriaid 

sydd mewn amgylchiadau bregus yn seiliedig ar beth y mae'r cwsmeriaid hynny'n dweud 

wrthym fyddai'n eu cynorthwyo nhw, a chynyddu'r nifer sydd wedi cofrestru ar gyfer ein 

gwasanaethau blaenoriaeth. 

• Bregustra Ariannol – darparu cynlluniau i glustnodi aelwydydd incwm isel a'u cynorthwyo, 

cynnig cyngor iddynt am ffyrdd o leihau eu costau trwy ddulliau eraill, a deall pa gymorth y 

gallai fod ganddynt yr hawl i'w gael. 

• Partneriaethau – adeiladu ar ein rhwydwaith o bartneriaid, gan sicrhau ein bod ni'n gweithio 

gyda chynrychiolwyr cwsmeriaid ag anghenion penodol a’n bod yn codi ymwybyddiaeth am 

y gwasanaethau a ddarparwn. 

• Hyfforddiant – sicrhau bod ein pobl yn gallu adnabod a deall y ffactorau sy’n gwneud 

cwsmeriaid yn fregus, a’u hymbweru i wneud y penderfyniadau angenrheidiol er mwyn 

sicrhau bod pob cwsmer bregus yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt. 

Nôl yn 2018, ychydig iawn ohonom fyddai wedi gallu dychmygu’r newidiadau rydyn ni wedi eu gweld 

yn ein byd dros flwyddyn neu fwy ddiwethaf, a bydd ein cymunedau, ein ffrindiau a'n teuluoedd yn 

dal i deimlo effeithiau Covid-19 am genedlaethau i ddod. Mae hi'n sicr wedi dangos pwysigrwydd ein 

gwaith ni, a gwaith sawl sefydliad arall, wrth gynorthwyo'r bobl hynny sy'n ei chael hi'n anodd cyrchu 

gwasanaethau. 

Roeddwn i'n falch iawn felly o gynnal ein cynhadledd rithiol gyntaf ar 25 Mawrth 2021, a dynnodd 

dros 80 o gynrychiolwyr o'n mudiadau partner a'n rhanddeiliaid ynghyd i rannu'r cynnydd a wnaed 

dros y blynyddoedd diwethaf, a thrafod beth arall y gallwn ei wneud gyda'n gilydd i helpu 

cwsmeriaid sydd mewn amgylchiadau bregus.    

Roeddem ni'n ddigon ffodus i glywed anerchiadau blaenllaw gan ein partneriaid yn Llywodraeth 

Cymru, Cartrefi Conwy a Wales & West Utilities, oedd yn edrych ar rannu data am wasanaethau 

blaenoriaeth, manteision partneriaethau cymunedol a'r ffordd orau o ddefnyddio'r wybodaeth o 

fewn ein busnesau i wella ein gwasanaethau.  

Rydyn ni wedi crynhoi'r prif bwyntiau trafod yn yr adroddiad hwn, ynghyd â'n cynlluniau i fwrw 

ymlaen â nhw. 

Hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn i ddiolch i bawb am ddod ac am eu cefnogaeth barhaus.   Gallwn  

gyflawni gymaint wrth gronni ein syniadau, ein pobl a'n hadnoddau, a thrwy hynny, gallwn wneud 

gwahaniaeth go iawn i'r cwsmeriaid hynny sydd angen ein cymorth y mwyaf.  

Samantha James 

Rheolwr Gyfarwyddwr Gwasanaethau Cwsmeriaid Domestig 
Dŵr Cymru Welsh Water 



Crynodeb o'r Adborth 

Rhannu data 

• Mae gan lawer o'r cynrychiolwyr ddiddordeb clywed rhagor am y Prosiect JIGSO, a sut y gallant 

gyfrannu ato a'i gyrchu.  Roedd pawb yn gweld gwerth a budd rhannu gwybodaeth am 

wasanaethau blaenoriaeth 

• Mae rhai awdurdodau lleol eisoes yn defnyddio system i gasglu gwybodaeth werthfawr am 

gwsmeriaid yn gysylltiedig â gofal cymdeithasol, ac roedd y rhain wedi tybio bod y wybodaeth 

yna eisoes yn cael ei rhannu. 

• Mae llawer o wasanaethau cymorth lleol yn cael trafferth clustnodi pa gwsmeriaid fyddai'n elwa 

ar eu gwasanaethau, a byddai trysorfa/ffynhonnell ganolog o wybodaeth yn eu cynorthwyo i 

estyn allan at y bobl hynny sydd angen cymorth. 

• Cwestiynodd rhai o'r cynrychiolwyr a oedd yna safbwynt cyffredin am beth yn union yw bod yn 

fregus, a hefyd a yw pobl am gael eu hystyried yn fregus. 

• Mae yna 'ofn' peidio â chydymffurfio â'r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) ac mae 

angen mynd i'r afael â hyn. 

• Awgrymiadau ar gyfer Prosiect JIGSO 

o Cwsmeriaid i lanlwytho manylion unrhyw newid mewn amgylchiadau eu hunain (yn 

arbennig lle mae’r bregustra'n rhywbeth dros dro) 

o Y gallu i hidlo gwybodaeth yn ôl lleoliad, natur y bregustra, a oes mesurydd dŵr ar y 

cyflenwad. 

o Mae hwylustod yn hanfodol. 

Gweithio mewn partneriaeth 

• Mae'r cyfnodau clo wedi ein dysgu ni bod cysylltiadau rhithiol â chwsmeriaid (neu gleientiaid) yn 

cynnig gwasanaeth gwell mewn rhai achosion.  Mae mwy o lawer o bobl yn defnyddio'r 

dechnoleg ac wedi dod i arfer â hi.  Fodd bynnag, mae angen i ni gydnabod na fydd yn hyn 

gweithio i bawb, ac mewn rhai achosion rhaid gweithio gyda gofalwyr/perthnasau. 

• Mae rhai cwmnïau cyfleustod yn gweithio gydag aelodau ifanc yn eu cymunedau i ddatblygu 

apiau i gofrestru pobl i dderbyn cymorth.   

• Gallai Cynghorau Gwirfoddol Sirol (CGS) a rhwydweithiau ymgynghorol rhanbarthol gynnig cyfle i 

ddatblygu cysyniad yr 'hyb'.  Mae nifer o rwydweithiau partneriaeth wedi esblygu dros y cyfnod 

clo, ymhlith yr esiamplau a enwyd roedd cyfeiriadur cymunedol Cyngor Sir Dinbych a'r 

bartneriaeth rhwng y Cyfeiriadur Awtistiaeth, yr Adran Gwaith a Phensiynau ac Undeb Rygbi 

Cymru. 

• Mae atgyfeiriadau'n bwysig iawn ond mae yna ambell i faes y mae angen mynd i'r afael â nhw er 

mwyn iddynt weithio: 

o Rhaid i'r broses atgyfeirio fod yn un 2 ffordd 

o Mae angen cysylltiadau rheolaidd rhwng y partneriaid atgyfeirio 

o Er bod cysylltiadau rhithiol wedi gweithio'n dda, mewn ambell i achos mae'n anodd 

mynd i'r afael ag anghenion go iawn cwsmeriaid oni bai eich bod chi'n cyfarfod wyneb yn 

wyneb. 

• Mae sawl sefydliad yn teimlo bod y GDPR yn rhwystr 

• Gellir ystyried bod llwyddiant partneriaeth mewn un maes yn dod ar draul maes arall, ac mae 

angen dull mwy unffurf o weithredu.  Un ffordd o fynd i'r afael â hyn yw diffinio'r 10 cynllun 

cymorth uchaf ar draws amryw o sefydliadau a chyfathrebu'n gyson â'r holl dimau gwasanaethau 

cwsmeriaid (mae rhywbeth tebyg yn gweithredu rhwng yr awdurdodau lleol a'r sector cynghori). 

  



Beth fydd y camau nesaf... 
 

• Parhau i weithio gyda Llywodraeth Cymru a thîm Prosiect JIGSO i ddatblygu platfform 

rhannu data, gan gynnwys adolygu’r adborth o'r gynhadledd. 

• Ymchwilio i'r opsiynau ar gyfer hyb cynghori, gan edrych ar esiamplau o gwmnïau dŵr 

eraill a sectorau eraill, a datblygu cynnig i gyflawni treial cyn diwedd Mawrth 2022. 

• Cwblhau ein 2 brosiect cymuned gwydn o ran dŵr yn y Rhyl a Rhymni-Bargoed, gan 

ymgorffori’r hyn a ddysgir i'n cynlluniau, a sicrhau bod perthnasau cymunedol yn pontio 

o'r prosiectau i'n gweithgareddau pob dydd. 

• Archwilio gwasanaethau newydd i helpu cwsmeriaid incwm isel 

o Mwyafu incwm a chyfeirio pobl 

o Gwarantu'r biliau isaf 

• Caiff y cynllun ar gyfer ein cynhadledd nesaf ei gyhoeddi erbyn Hydref 2021. 

 

 

 

  



Atodiad A: Agenda 

 

09:30 Croeso a chyflwyniad: Peter Davies, Cadeirydd y Grŵp Herio ar ran Cwsmeriaid 

09:40 Trosolwg Dŵr Cymru: Sam James, Rheolwr Gyfarwyddwr Gwasanaethau Cwsmeriaid 

Domestig Dŵr Cymru : 

09:55 Ffilm Dŵr Cymru: Defnyddio data 

10:00 Siaradwr gwadd: Tony Bracey, Pennaeth Rhaglenni, Llywodraeth Cymru 

10:10 Sesiwn Grŵp: Cymhwyso cysyniad prosiect JIGSO er budd cwsmeriaid bregus 

10:25 Ffilm Dŵr Cymru: Darparu cymorth 

10:30 Siaradwr Gwadd: Mark Jones, Rheolwr Adfer Incwm, Cartrefi Conwy 

10:40 Sesiwn Grŵp: Clustnodi ac estyn allan at gwsmeriaid bregus 

 

10:55  Egwyl 

 

11:10 Siaradwr Gwadd: Nigel Winnan, Pennaeth Cwsmeriaid a Rhwymedigaethau Cymdeithasol, 

Wales & West Utilities 

11:25 Holi'r Panel: Dan gadeiryddiaeth Alun Shurmer 

11:45 Crynodeb: Sam James 

12:00 Diwedd 

  



Atodiad B: Rhestr o gynrychiolwyr 

 

Alun Evans Cyngor ar Bopeth 

Catherine Reed-Hughes Gofal a Thrwsio 

Parry Declan Yr Adran Gwaith a Phensiynau 

Ewelina Dobczynska Shelter 

Jane Healey Gofalwyr Cymru 

Jonathan Johnson Y Cyngor Defnyddwyr Dŵr 

Lia Moutselou Y Cyngor Defnyddwyr Dŵr 

Lynda Corre   

Neil Williams  Gofal a Thrwsio 

Rhodri Williams Y Cyngor Defnyddwyr Dŵr 

Shian Thomas  The Wallich 

Jo Kenrick  NED 

Agnes Xavier-Philips  Glas Cymru 

Karen Cross Y Groes Goch 

Alun Shurmer Dŵr Cymru 

Claire Price MV Homes 

Dawn Grant-Crichton Gofal a Thrwsio 

Ffion Davies Cyn-filwyr Dall 

Shackleton Janine Y Cyngor Defnyddwyr Dŵr 

Jones, Byron Cyngor Caerffili 

Lisa Mcculla Yr Adran Gwaith a Phensiynau 

Mandy Price Gofal a Thrwsio 

Paul Elliott Cymdeithas Tai Cymunedol Caerdydd 

Richard Thomas Gofal a Thrwsio 

Solitaire Pritchard Pobl 

Gareth Jones  Glas Cymru 

Wayne Rees Glas Cymru 

Siwan Williams Llywodraeth Cymru 

Amanda Derbyshire Gofal a Thrwsio 

Evans, Colette United Utilities 

Dylan Mclellan  Yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni 

Fforwm PennySmart 

Jo Woodward Groundwork 

Julie Pierce Cyngor ar Bopeth 

Louise Edwards Cyngor ar Bopeth 

Mari Arthur CCG 

Owen Paul  
Tîm Cyflogwyr a Phartneriaeth y Ganolfan 
Byd Gwaith  

Richard Weaver Dinasyddion Cymru 

Stacy L. Williams Ynys Môn  

Nina Jones  Glas Cymru 

Sorahan Rachel DWP 

Jo Harry Gofal a Thrwsio 

mailto:joannekenrick@icloud.com
mailto:agnesxavierllb@aol.com
mailto:gwjones71@aol.com
mailto:ninaj05@aol.com


Ian Krawyczynski  Glas Cymru 

Audrey Mcmullan Yr Adran Gwaith a Phensiynau Caergybi 

David Pownall Gwasanaethau Eiriolaeth 

Elizabeth Willington Tai Cymoedd i'r Arfordir 

George Williams Cyngor ar Bopeth 

Jo Sutton Cyngor Sir Dinbych 

Kate White TGP Cymru 

Louise Lewis Shelter 

Grice, Mark Severn Trent 

Peter Hughes Yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni 

Ruth Jenkins Cymdeithas Tai Hafod 

Sue Parry Cyngor ar Bopeth 

Jessica Simmons Cyngor Conwy 

Emyr Roberts  Glas Cymru 

Ian Catterall Cyngor ar Bopeth 

Lovatt Beverley Yr Adran Gwaith a Phensiynau 

Deborah Fellows Cartrefi Dinas Casnewydd 

Emma Griffiths TGP Cymru 

Himalee Rupesinghe Y Cyfeiriadur Awtistiaeth 

Joanna Seymour Cymru Gynnes 

Kathy Lye Age Cymru 

Lucy Beavan  Shelter 

Richardson, Michele Cymdeithas Alzheimer 

Sandra Davies Gofal a Thrwsio 

Thomas Milne  Yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni 

Sophie Lewis Yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni 

Nick Rushbrooke  Glas Cymru 

Stephanie Martin Bristol Water 

Lee G Jones Cymdeithas Tai Merthyr Tudful 

Nikki Jones Cyngor Sir Dinbych 

Williams Eleri Yr Adran Gwaith a Phensiynau 

Cath Thomas Yr Adran Gwaith a Phensiynau 

Debra Wakeham Gofal a Thrwsio 

Emma Simons Cyn-filwyr Dall 

Jackie Blackwell Cyngor ar Bopeth 

Jonathan Cosson Cymru Gynnes 

Kristy Grigg Gofal a Thrwsio 

Hamer Lyn  Yr Adran Gwaith a Phensiynau 

Jones Melanie Yr Adran Gwaith a Phensiynau 

Rebecca Iddon Tai Cymoedd i'r Arfordir 

Ian Catterall Cyngor ar Bopeth 

Deb Bowen Rees  NED 

Neil Webb  Glas Cymru 

Ceinwen Jones Cyngor Conwy 

Kayleigh Ford Cyngor ar Bopeth 

Joanna Gulliford Llywodraeth Cymru, Y Gangen Dŵr 

mailto:egrobertsbenllech@icloud.com
mailto:nickrushbrooke@btinternet.com
mailto:dbr9472@gmail.com
mailto:thewebbs179@gmail.com


Elizabeth Warwick Wales & West Utilities 

Kate Newton Dŵr Cymru Welsh Water 

Peter Davies Cadeirydd y Grŵp Herio ar ran Cwsmeriaid 

Mark Jones Cartrefi Conwy 

Nigel Winnan Wales & West Utilities 

Tony Bracey Llywodraeth Cymru 

Sally Thomas   

Lynne Darbyshire   

 


