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Flintshire County Council - Keeping you informed
Fel Cyngor rydym ni’n chwilio’n barhaus am ffyrdd i helpu ein preswylwyr yn ystod 
y cyfnod unigryw hwn.

Rydym ni wedi creu’r llyfryn gwybodaeth hwn, ac rydym ni’n gobeithio y bydd o’n 
ddefnyddiol ac o fudd i chi - gan y Cyngor a’n partneriaid.   

Mae’r llyfryn hwn yn ymdrin â sawl pwnc, gan gynnwys:  

• Manylion cyswllt y Cyngor

• Gwybodaeth am ddiogelu

• Cyngor a chymorth gyda Threth y Cyngor a rhent

• Dwr Cymru

• Cymru Gynnes

• Y Gwasanaeth Tân

• Bod yn wyliadwrus o dwyll 

Rydym am gymryd y cyfle hwn i’ch atgoffa sut gallwn eich helpu yn ystod y 
sefyllfa frys hon ac i sicrhau eich bod yn cadw’n ddiogel ac yn derbyn y cymorth 
a’r gefnogaeth sydd ei angen arnoch. Mae’n amser heriol i bawb, yn enwedig felly 
y rheiny sydd heb ffrindiau, teulu neu gymdogion i helpu gyda hanfodion o ddydd 
i ddydd, fel nôl bwyd a meddyginiaeth.  Os oes angen help arnoch, cysylltwch â ni 
rhwng 8.30 a.m. a 5.00 p.m. Dydd Llun - dydd Gwener ar 01352 752121.   

Bydd ein tîm cyfeillgar yn gallu siarad â chi am yr help y gallwn ei ddarparu.  Gallwn 
drefnu danfon bwyd a meddyginiaeth i’ch cartref, a sicrhau eich bod yn cadw mewn 
cysylltiad â phobl.  Rydym eisoes wedi helpu rhai aelodau o’n cymuned ac mae 
hyn wedi bod o help garw iddynt gadw’n ddiogel a dilyn y cyngor a roddwyd gan 
Lywodraeth Cymru. Cadwch yn ddiogel a pharhewch i ddilyn y cyngor a roddwyd 
i chi. 

Yn ddiffuant,

Colin Everett
Prif Weithredwr
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Yn y sefyllfa genedlaethol a rhyngwladol heriol hon sy’n datblygu’n 
gyflym, rydym yn adolygu’r trefniadau ar gyfer gwasanaethau’r 
Cyngor yn ddyddiol.

 Er mwyn eich diweddaru, rydym wedi datblygu tudalen we     
 Coronavirus (Covid-19): diweddariad gwasanaethau’r Cyngor  
 www.siryfflint.go.uk/COVID19. 

 Rydym hefyd wedi datblygu cyfres o gwestiynau   
 cyffredin y gellir eu cyrchu ar tudalen we 
 Coronavirus (Covid-19):  
 diweddariad gwasanaethau’r Cyngor.

 Mae gwybodaeth am ein trigolion diamddiffyn 
 wedi eu cynnwys yn y cwestiynau cyffredin hyn.

    Manylion cyswllt defnyddiol

   •  Gwasanaethau Cymdeithasol Oedolion - Un Pwynt  
    Mynediad 03000 858858 neu spoa@flintshire.gov.uk

   •  Canolfan Gyswllt Cyngor Sir y Fflint - 01352 752121

   •  Cyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint - 01352 744000

   •  Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd Sir y Fflint:
    E-Bost: (ar gyfer ymholiadau am y Gwasanaethau Gwybodaeth i   
    Deuluoedd yn unig) fisf@flintshire.gov.uk

   •  Gwefannau: www.dewis.cymru neu www.ggd.cymru

    Mae help wrth law

   •  Ydych chi’n poeni am eich iechyd a’ch lles meddyliol?

   •  Ydych chi angen cefnogaeth i’ch helpu chi drwy’r cyfnod yma straen?

   •  Mae gan wefan Dewis fanylion am wahanol wasanaethau cymorth   
    iechyd a lles meddyliol.
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   Sir y Fflint yn cydweithio i ddiogelu ein plant a 
   phobl ddiamddiffyn

Mae angen i bob un ohonom ofalu am ein gilydd fwy nag erioed yn ystod y cyfnod 
anodd hwn. Os oes gennych unrhyw bryderon neu amheuon am blentyn yn 
Sir y Fflint yn cael ei niweidio, teulu sydd angen cymorth neu oedolyn sydd mewn 
perygl, ffoniwch:

• 01352 701000 i adrodd pryderon am blant;

•  03000 858858 i adrodd pryderon am oedolion;

•  Mae swyddfeydd Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Sir y Fflint a SORTED 
 Sir y Fflint ar gau ar hyn o bryd ond os byddwch chi angen siarad gyda 
 rhywun, ffoniwch 01352 701125 a gadewch neges a bydd rhywun yn eich 
 ffonio yn ôl.

•  Fel arall, y tu allan i oriau swyddfa arferol, ffoniwch y Gweithiwr Cymdeithasol  
 ar Ddyletswydd ar: 0345 0533116.

•  Gellir e-bostio atgyfeiriadau neu ymholiadau amddiffyn plant i   
 ChildProtectionReferral@flintshire.gov.uk.

•  Gellir e-bostio atgyfeiriadau neu ymholiadau amddiffyn oedolion i 
 SSDuty@flintshire.gov.uk.

Cofiwch ym mhob achos, os bydd eich ymholiad yn fater i’r heddlu,ffoniwch 101 os 
nad yw’n fater brys, neu os yw’n fater brys,ffoniwch 999.

Hoffem roi sicrwydd i chi fod ein gwasanaethau amddiffyn 
plant ac oedolion ynparhau ac rydym yn dibynnu ar 

weithwyr proffesiynol a’r cyhoedd i adrodd unrhyw 
bryderon sydd ganddynt am blant, teuluoedd ac 

oedolion mewn perygl.
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     Cyngor a chymorth gyda Threth y Cyngor a chostau tai

Oherwydd y sefyllfa bresennol bydd rhai pobl yn cael trafferthac yn poeni na fyddan 
nhw’n gallu gwneud eu taliadau rhent a Threth y Cyngor arferol.

Peidiwch â phoeni, rydym ni yma i gynnig cymorth a chyngor 
os digwydd i chi ganfod eich hun yn y sefyllfa yma. 
Os oes arnoch chi angen cyngor a chymorth gyda 
Threth y Cyngor, cysylltwch â’n Tîm Treth y Cyngor ar 
01352 704848 neu local.taxation@flintshire.gov.uk.

  •  Os yw tenantiaid y Cyngor yn pryderu  
   ynghylch mynd i ôl-ddyledion, mae’n 
   bwysig eu bod yn siarad efo’r Tîm Incwm 
   Rhenti ar 01352 703838 neu drwy e-bost i  
   rents@flintshire.gov.uk.

   Mae’r Cyngor wedi ymrwymo i gefnogi  
   preswylwyr ac rydym ni wrth law i gytuno ar 
   gynlluniau ad-dalu fforddiadwy.

  •  Os ydych chi’n rhentu’n breifat neu’n talu morgais  
   ac yn poeni am eich costau tai, fe ddylech chi gysylltu â’ch 
   landlord neu’ch darparwr morgais. Efallai y gallwch chi gytuno ar  
   wyliau talu neu dalu llai. 

   Os ydych chi’n poeni am eich sefyllfa dai, cysylltwch â’n Tîm Datrysiadau 
   Tai ar 01352 703515 neu housing.support@flintshire.gov.uk. Fel  
   arall, mae Shelter Cymru yn cynnig cyngor annibynnol ar dai yn ogystal 
   â chyngor ar reoli dyledion. Gallwch eu ffonio nhw ar 08000 495495 neu 
   fynd i www.sheltercymru.org.uk. 

  •  Os ydych chi fel rheol yn talu’ch Treth y Cyngor neu’ch rhent yn Sir y Fflint 
   yn Cysylltu, sydd bellach ar gau, mae yna ffyrdd eraill y gallwch chi dalu. 
   Os ydych chi’n gallu, talwch ar-lein. Mae gennym ni hefyd wasanaeth 
   talu awtomataidd dros y ffôn. Y rhif yw 01352 704470.

  •  Os mai talu gydag arian parod yw’r unig ddull ar gael i chi, rydym ni’n 
   eichcynghori i roi’r arian o’r neilltu tan y bydd y cyfleusterau talu yn 
   Sir y Fflint yn Cysylltu yn ailagor. Mae’n syniad da i chi gysylltu â’r  
   gwasanaeth Treth y Cyngor neu renti i roi gwybod i ni am eich amgylchiadau.

   Rydym ni’n derbyn llawer o alwadau a negeseuon e-bost ar hyn o bryd, ond fe 
   wnawn ni’n gorau i ymateb i chi cyn gynted â phosibl. Rydym ni’n 
   ddiolchgar iawn i chi am eich amynedd a’ch cydweithrediad yn ystod 
   y cyfnod anodd hwn.

 



Llinellau Ffôn Cymorth Cymunedol  
Gogledd Cymru: 01352 711 751 
De Cymru: 01656 747 617
Mae ein Gweithwyr Cymunedol yn darparu gwasanaeth  
cymorth dros y ffôn, gall hyn gynnig help a chefnogaeth  
i bobl sy’n:
• Cael trafferth cadw eu cartref yn gynnes 
• Yn poeni am dalu biliau ynni
• Yn cael eu heffeithio gan newid mewn incwm neu gyflogaeth
• Angen cyngor i wybod a yw budd-daliadau ar gael

Paratoi ar gyfer y gaeaf
Pan fydd yr haul yn tywynnu, dyma’r amser perffaith i 
ddechrau paratoi eich cartref ar gyfer y gaeaf. Gall Cymru 
Gynnes helpu drwy wneud atgyfeiriadau ar gyfer gwaith sydd 
angen ei wneud pan ddaw’r gwaharddiad ar symud i ben. Mae 
atgyfeiriadau ar gyfer cartrefi cymwys yn cynnwys: Nyth ar gyfer 
gwella cartrefi a Wales & West Utilities ar gyfer cysylltiadau nwy 
newydd. Ffoniwch 01656 747 622 i gael rhagor o wybodaeth.

Rhannu gwybodaeth
Mae gwybodaeth am ein gwasanaethau a’n hadnoddau cymunedol 
eraill yn cael eu cyhoeddi ar ein tudalennau Twitter a Facebook.

 warmwales      warmwalescic

Cymru Gynnes  
Y Diweddaraf am y  
Gwasanaeth yn  
ystod COVID-19

Gwasanaethau ar gael

www.warmwales.org.uk
01656 747622
information@warmwales.org.uk



GWYBODAETH BWYSIG GAN 
GYNGOR SIR Y FFLINT

Cyfredol sefyllfa – newidiadau i 
apwyntiadau’r Ganolfan Byd Gwaith
Os ydych chi’n derbyn budd-daliadau, 
nid oes rhaid i chi fynd i apwyntiadau’r 
ganolfan byd gwaith am dri mis, yn 
dechrau ddydd Iau 19 Mawrth 2020.
Byddwch yn dal i dderbyn eich budd-
daliadau fel arfer ond mae pob gofyniad i 
fynd yn bersonol i’r ganolfan byd gwaith 
wedi’u hatal.
Mae’n dal yn bosibl i chi wneud eich 
ceisiadau am fudd-daliadau ar-lein cyn 
belled eich bod yn gymwys.

Mae Canolfannau Byd Gwaith yn dal 
ar agor a byddant yn dal i gefnogi pobl 
nad ydynt yn gallu defnyddio ffonau a’r 
wefan, gan gynnwys pobl ddigartref.
I gael mwy o wybodaeth, ewch i https://
www.understandinguniversalcredit.
gov.uk/coronafirws-cymraeg/

Beth allwch chi ei hawlio?
Os ydych chi’n dilyn canllawiau’r 
llywodraeth gan fod gennych 
symptomau coronafeirws, byddwch yn 
cael eich ystyried yn anaddas i weithio. 
Byddwch hefyd yn cael eich hystyried 
yn anaddas i weithio os ydych yn aros 
gartref, neu’n ‘hunan-ynysu’, gan eich 
bod wedi bod mewn cysylltiad gyda 
rhywun sydd â coronafeirws.

Byddwch yn derbyn tâl salwch statudol 
os ydych yn cael eich ystyried yn 
anaddas i weithio a bod gennych hawl 
iddo fel arfer - gwiriwch i weld a oes 
gennych hawl i gael tâl salwch statudol.
https://www.gov.uk/statutory-sick-
pay

Os nad ydych yn gymwys i dderbyn tâl 
salwch, gallwch geisio naill ai am Gredyd 
Cynhwysol neu Fath Newydd o Lwfans 
Cyflogaeth a Chymorth 

https://www.gov.uk/gwneud-cais-
am-gredyd-cynhwysol 
https://www.gov.uk/employment-
support-allowance/eligibility

Cynllun Cadw Swyddi
Yn ddiweddar cyflwynodd y Llywodraeth 
y ‘Cynllun Cadw Swyddi Coronafeirws’. 
Bwriad hyn yw helpu gweithwyr sydd 
wedi gweld eu cyflogau’n gostwng i 
80% yn sgil Coronafeirws.  Os caiff 
yr HOLL feini prawf a restrir isod eu 
cyflawni, cysylltwch â ni gan ei bod yn 
bosibl bod hawl gennych i dderbyn mwy 
o Fudd-dal Tai ac / neu Ostyngiad Treth 
y Cyngor.

• Rydych chi’n dal wedi eich cyflogi ac yn 
 dal ar restr cyflogau eich cyflogwr, ac 
 NAD ydych yn gwneud unrhyw fath o 
 waith , ac eich bod yn derbyn 80% o’ch 
 tâl arferol.

Hunangyflogedig
Os oes yn rhaid i chi gymryd amser o’r 
gwaith ac nad ydych chi’n cael eich talu 
pan fyddwch chi ffwrdd, efallai bod hawl 
gennych i hawlio budd-daliadau. Os 
ydych chi eisoes yn hawlio Budd-Dal Tai 
a Chymorth Treth y Cyngor, anfonwch 
e-bost i’r swyddfa ar benfits@flintshire.
gov.uk ac mi wnawn ni geisio cysylltu â 
chi o fewn 48 awr neu fel arall, cysylltwch 
â’r swyddfa ar 01352 704848 ond 
sylwch y gallem fod yn profi nifer uchel o 
alwadau.  

I gael rhagor o wybodaeth am y Cynllun 
Cefnogaeth Incwm Hunangyflogaeth 
defnyddiwch y ddolen a ganlyn;
https://www.gov.uk/guidance/claim-
a-grant-through-the-coronavirus-
covid-19-self-employment-income-
support-scheme

Budd-dal Tai / Gostyngiad Treth y 
Cyngor 
Os oes newid wedi bod i’ch 
amgylchiadau, cysylltwch â’r swyddfa 
fudd-daliadau ar benfits@flintshire.gov.
uk ac mi wnawn ni geisio cysylltu â chi o 
fewn 48 awr neu fel arall, cysylltwch â’r 
swyddfa ar 01352 704848 ond sylwch y 
gallem fod yn profi nifer uchel o alwadau.

Credyd Cynhwysol – Terfyn Isafswm 
Incwm
Os ydych chi’n hunangyflogedig, ni fydd 
y Terfyn Isafswm Incwm yn berthnasol i 
chi ar ôl 6 Ebrill 2020. Bydd y newid hwn 
yn berthnasol i chi os ydych yn hawlio 
Credyd Cynhwysol a bydd yn para nes y 
daw’r pandemig coronafeirws i ben.   Nid 
oes rhaid i hawlwyr Credyd Cynhwysol 
newydd fynd i’r ganolfan byd gwaith i roi 
tystiolaeth eu bod y hunangyflogedig. 
Ymdrinnir â’r rhain fesul achos pan fydd 
hawlwyr newydd yn cysylltu â Chredyd 
Cynhwysol.

Cyngor a chymorth
Os ydych chi’n ei chael hi’n anodd 
hawlio Budd-dal Tai ac neu Dreth y 
Cyngor yn ystod y cyfnod anodd hwn, 
cysylltwch â’r Tîm Diwygio Lles drwy 
anfon e-bost i wrrt@flintshire.gov.uk a 
allai eich cynorthwyo i lenwi ffurflen gais.

Os ydych chi’n ei chael yn anodd cynnal 
cyllideb a thalu biliau neu os oes angen 
help arnoch i ddeall pa gefnogaeth sydd 
ar gael i chi, anfonwch e-bost at wrrt@
flintshire.gov.uk, neu fel arall cysylltwch 
â’r swyddfa ar 01352 704848, ond 
sylwch y gallem ni brofi nifer uchel o 
alwadau. 

Cyfredol sefyllfa - pa gefnogaeth sydd ar gael?
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   Byw Heb Ofn

Mae cam-drin domestig yn aml iawn yn drosedd guddiedig, sy’n digwydd yn 
bennaf yn y cartref. 
Mae’r argyfwng presennol yn golygu eich bod chi’n wynebu mwy o berygl. Os 
ydych chi wedi dioddef cam-drin domestig neu drais rhywiol, neu os ydych chi’n 
poeni am ffrind neu berthynas sy’n dioddef o gam-drin domestig neu drais rhywiol, 
ffoniwch linell gymorth 

Byw Heb Ofn am ddim, 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos.
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    Ydych chi’n cael problemau o ran talu eich bil dwr?

Os ydych chi’n cael problemau o ran talu eich 
bil, peidiwch â’u hanwybyddu, mae gennym 
ni nifer o ffyrdd y gallem ni eu defnyddio i’ch 
helpu.

Rhannu cost eich bil yn rhandaliadau drwy sefydlu cynllun talu

 •  Gallwch sefydlu Debyd Uniongyrchol gan 
   ddefnyddio ein ffurflen Debyd Uniongyrchol 
   ar-lein (rhandaliadau blynyddol, bob hanner 
   blwyddyn, misol neu wythnosol ar gael).

 •  Os byddai’n well gennych dalu drwy gerdyn  
   talu gallwch drefnu hyn drwy ddefnyddio 
   ffurflen cerdyn talu ar-lein.

   Os ydych chi’n talu mewn rhandaliadau yn 
   barod ac yn dal i gael trafferthion, peidiwch ag 
   anwybyddu unrhyw broblemau Edrychwch ar 
   y cynlluniau eraill isod sy’n ceisio gwneud eich 
   bil dwr yn fwy fforddiadwy.

   Neu os oes gennych broblem benodol o ran cael 
   yr arian atom ni oherwydd salwch neu anabledd, gallwch 
   ein talu ni mewn ffordd wahanol a allai fod yn fwy cyfleus. 

    Ffyrdd i wneud eich bil dwr yn fwy fforddiadwy

 •  Talu eich costau dwr yn awtomatig drwy eich budd-daliadau gyda’n cynllun  
    Dwr Uniongyrchol ac fe wnawn ni leihau eich bil £25!
 •  Mae ein tariff HelpU yn gosod costau ar gyfradd fforddiadwy ar gyfer  
   aelwydydd incwm isel sy’n derbyn budd-daliadau prawf modd.
 •  Mae ein cynllun WaterSure Cymru yn capio eich bil ar uchafswm o £343 a 
   allai leihau eich bil.
 •  Mae’r Gronfa Cymorth i Gwsmeriaid yn rhoi rhandaliadau fforddiadwy i chi 
   ac yn clirio eich dyled.
   https://www.dwrcymru.com/en/My-Account/Help-Paying-My-Water 
   Bill.aspx    or    Telephone 0800 052 0145.

ˆ

ˆ



     Gwasanaethau â Blaenoriaeth 

Rydym am sicrhau ein bod yn rhoi’r gwasanaeth 
gorau posibl i bob un o’n cwsmeriaid, bob amser. 
Os oes gennych ofynion penodol oherwydd 
eich oedran, iechyd, cyflwr meddygol neu 
ofynioncyfathrebu ychwanegol, cofrestrwch gyda ni fel y gallwn helpu i 
addasu ein gwasanaethau i ddiwallu eich anghenion Rydym yn deall nad yw 
sefyllfa nac anghenion pawb yr  un fath, ac felly gall ein Gwasanaethau â 
Blaenoriaeth eich helpu.

    Pa fath o help sydd ar gael? 

Gallwn eich helpu mewn sawl ffordd wahanol. 
Gallwn eich helpu gyda’ch bil neu’ch mesurydd 

dwr, rhoi help ychwanegol a chynnig 
gwasanaethau ychwanegol o bosibl os oes 
gennych nam ar eich golwg, nam ar eich 
lleferydd, os ydych yn drwm eich clyw, yn 
oedrannus neu os oes gennych anableddau 
corfforol neu ddysgu. Rhoddir esboniad o’r  
mathau o wasanaethau a gynigir gennym 

isod. Fel arall, gallwch lawrlwytho ein llyfryn  
Gwasanaethau â Blaenoriaeth yma.

https://www.dwrcymru.com/cy-GB/My-Account/ 
Priority-Services.aspx  Telephone 0800 052 0145

ˆ
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    Cadwch lygad allan am sgamiau COVID-19
   Mae troseddwyr yn ecsbloetio pryderon am COVID-19 i gymryd mantais 
   o aelodau o’r cyhoedd, yn arbennig yr henoed a phobl ddiamddiffyn.

    Byddwch yn ymwybodol os gwelwch yn dda  dyma rai  
    enghreifftiau o’r sgamiau: 
   •  troseddwyr sy’n targedu pobl hyn drwy guro ar eu 
    drws yn cynnig gwneud eu siopa. Bydd unrhyw 
    unigolyn dilys yn cario ID - gofynnwch am gael  
    ei weld;
   •  gwasanaethau glanhau ar garreg drws yn 
    cynnig diheintio dreifiau a drysau.
   • hylifau diheintio ffug, masgiau wyneb a 
    phecynnau swabio Covid-19 a gaiff eu  
    gwerthu ar-lein ac o ddrws i ddrws. Mae’r  
    cynnyrch hyn yn aml iawn yn gallu bod yn 
    beryglus ac yn anniogel.

    Sgamiau dros y ffôn, gan gynnwys 
    troseddwyr sy’n:

   •  honni eu bod yn gweithio i’ch banc, benthyciwr  
    morgais neu gwmni cyfleustodau;
   •  honni eu bod yn gweithio i’r Cyngor, gan ddweud bod gofyn i chi 
    dalu amm gasgliadau bin du, a gofyn am eich manylion banc;
   •  neges ffôn sy’n honni bod masgiau wyneb yn orfodol ac yn dweud lle 
    gallwch eu prynu.

    Os ydych chi’n derbyn neges ffôn fel hyn, rhowch y ffôn i lawr  
    ar unwaith

   •  Lladron sy’n gofyn am arian gan ddefnyddwyr gan honni eu bod yn 
    casglu cyfraniadau ar gyfer y ‘brechlyn’ COVID-19.

    I osgoi’r sgamiau hyn:

   •  byddwch yn ymwybodol os yd ych chi’n derbyn neges e-bost, neges 
    destun neu neges Whatsapp, a pheidiwch â chlicio ar unrhyw atodiadau  
    neu ddolenni cyswllt;
   •  peidiwch â darparu gwyboda eth bersonol - gall twyllwyr ddefnyddio’r 
    wybodaeth hon i ddwyn eich hunaniaeth;
   •  peidiwch â chael eich perswadio i gyfrannu arian.
    Gallwch gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut i ymdrin â sgamiau 
    a thwyll drwy ffonio Gwasanaeth Defnyddwyr Cyngor Ar Bopeth ar 
    0808 223 1133.




