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Rhageiriau

Yn 2005, fe ofynnodd y Llywodraeth i’r BBC reoli 
cynllun i sicrhau nad oedd pobl hŷn ac anabl yn 
cael eu hanghofio wrth i’r wlad drosi i deledu 
digidol. Rwy’n falch iawn fod oddeutu 350,000  
o bobl eisoes wedi derbyn y cymorth yr ydym  
yn gynnig. 
Mae’r BBC wedi arfer gweithio mewn 
partneriaethau llwyddiannus gyda nifer o 
grwpiau ac unigolion eraill, ac mae Cynllun 
Cymorth y Newid yn enghraifft arbennig o  
hynny. Rwy’n ddiolchgar iawn i bawb sydd  
wedi gweithio gyda’r Cynllun Cymorth yn ystod 
y blynyddoedd diwethaf ac yn gobeithio y 
bydd nifer mwy yn gwneud hynny yn y dyfodol. 
Heboch chi, ni allwn gyrraedd y rhai hynny sydd 
angen ein cymorth fwyaf.
Mark Thompson,  
Cyfarwyddwr Cyffredinol y BBC



1Cynllun Cymorth y Newid – chynnydd adroddiad

Mae’r Cynllun Cymorth i Newid yn darparu 
cymorth ymarferol i bobl hŷn ac anabl i  
newid i deledu digidol. Yn y bôn, ein cennad 
yw sicrhau nad oes unrhyw unigolyn 
cymwys yn cael ei adael gyda sgrin wag 
wedi trosi. Rydym wedi gweithio’n galed 
i sicrhau fod y bobl hynny sydd angen 
cymorth yn gwybod ei fod ar gael ac yn 
derbyn y safonau uchaf o wasanaeth.

Mae rhanbarthau’n cwmpasu chwarter o 
boblogaeth y Deyrnas Unedig bellach wedi trosi  
i deledu digidol, ac erbyn Mehefin 2010 roeddem 
wedi rhoi cymorth ymarferol i oddeutu 350,000 
o bobl hŷn neu anabl. Rydym yn rhagweld helpu 
mwy nag un filiwn cyn cwblhau trosi yn 2012.
Nid yw’r Cynllun Cymorth yn gweithredu trwy’n 
timau’n hunan a’n darparwr gwasanaeth Eaga 
plc yn unig. Mae’n llwyddiant hefyd diolch i 
waith caled ac ymroddiad y grwpiau cymunedol 
a gwirfoddolwyr niferus sy’n gweithio mewn 
partneriaeth â ni i helpu’r bobl maent yn 
gwasanaethu. Heb ‘Arwyr Cynllun Cymorth’ 
o’r fath, ni fyddai’n bosibl cyrraedd nifer o’r 
bobl sydd fwyaf angen cymorth. Rydym yn 
diolch iddynt am eu brwdfrydedd a chymorth 
gwerthfawr. 

Gyda’n hadroddiad cyntaf, fe gyflwynwn stori’r 
Cynllun Cymorth hyd yn hyn: y sefydliadau yr 
ydym wedi gweithio â nhw, y bobl yr ydym wedi 
eu cynorthwyo, y rhai sydd wedi’n cynorthwyo 
ni, a’r hyn a ddysgwyd ar ein taith. Rydym yn 
falch iawn o’r hyn rydym wedi ei gyflawni ers 
2007, ond yn parhau i chwilio am ffyrdd i wella 
wrth i’r newid gael ei gyflwyno ledled y Deyrnas 
Unedig. 
Peter White, 
Prif Weithredwr, Cynllun Cymorth y Newid



2 Cynllun Cymorth y Newid – chynnydd adroddiad

Adran un: Y stori hyd yn hyn
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Adran un: 

Y stori hyd yn hyn

Y Cynllun Cymorth  
ar waith 
1 
Mae’r Adran Gwaith a Phensiynau ac awdurdodau 
lleol yn ein darparu â gwybodaeth ar bwy sy’n 
gymwys am y Cynllun Cymorth. 

2 
Rydym yn ysgrifennu at bob unigolyn cymwys  
hyd at dair o weithiau cyn y newid yn eu rhanbarth. 

3, 4, 5 
Mae nifer o bartneriaid cenedlaethol a lleol yn ein  
helpu i gyrraedd pobl cymwys. Maent yn amrywio o 
sefydliadau gwirfoddol lleol ac unigolion a chymdogion 
da, i elusennau cenedlaethol megis Age UK, RNIB a’r 
Swyddfa Cyngor ar Bopeth yn ogystal ag awdurdodau 
lleol, heddluoedd a chyrff statudol eraill.

6 
Mae Digital UK yn helpu rhoi cyhoeddusrwydd i’r 
Cynllun Cymorth ac yn rhedeg ein sioeau teithiol  
ar y cyd.

7 
Mae’n hymgyrchoedd Cymorth Parod yn annog 
cymdogion a ffrindiau i ddweud wrth bobl cymwys  
am y Cynllun Cymorth. 

8, 9 
Mae’n hasiantau gwasanaeth cymwys yn mynd trwy’r 
ystod o ddewisiadau offer sydd ar gael ac yn darparu 
cymorth ôl-ofal am ddim am 12 mis.

10, 11
Mae gosodwyr Cynllun Cymorth cymwys yn cymryd 
amser gyda phobl cymwys i sicrhau eu bod yn fodlon 
gyda sut i ddefnyddio eu hoffer newydd.
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4 Cynllun Cymorth y Newid – chynnydd adroddiad

Y Cynllun Cymorth  
i Newid: Y ffeithiau 
Beth ydym ni’n wneud? 
Mae’r Cynllun Cymorth i Newid wedi ei greu  
i helpu pobl hŷn ac anabl cymwys i drosi un  
o’u setiau teledu i ddigidol. 
Pwy sy’n gymwys? 
Mae pobl yn gymwys am gymorth os:

Ydynt yn 75 oed neu hŷn, neu•	
Os ydynt wedi byw mewn cartref gofal am •	
chwe mis neu fwy, neu
Gallant dderbyn (neu maent yn derbyn)  •	
Lwfans Byw Anabledd, Lwfans Gweini, Lwfans 
Gweini Cyson neu atodiad symudedd, neu
 Maent wedi eu cofrestru’n ddall neu  •	
rannol ddall

Gosodwyd y meini prawf cymhwyster gan y 
Llywodraeth. Mae pobl yn gymwys o wyth mis  
cyn y newid cyntaf yn eu rhanbarth ITV hyd at 
un mis cyn newid y trosglwyddydd olaf yn y 
rhanbarth hwnnw.
Sut mae pobl yn derbyn cymorth?
Rydym yn ysgrifennu at bawb sy’n gymwys wrth 
nesáu at newid. Does dim ond angen iddynt 
ymateb i ni i gael ein cymorth.

Pa gymorth maent yn derbyn?
Dewis o offer digidol hawdd i’w ddefnyddio•	
Rhywun i’w osod a dangos sut i’w ddefnyddio  •	
yn eu cartrefi
Dysgl neu erial newydd ble fo’n bosibl, os  •	
oes angen
Ôl-ofal am ddim am 12 mis yn cynnwys •	
cymorth i ddychwelyd

Faint mae’n costio? 
Mae cefnogaeth gan y Cynllun Cymorth yn  
costio £40 ar gyfer y cynnig safonol. Mae am 
ddim i bobl cymwys sydd hefyd yn derbyn y 
budd-daliadau incwm canlynol: credyd pensiwn, 
cymhorthdal incwm, lwfans ceisio gwaith yn 
seiliedig ar incwm neu lwfans cyflogaeth a 
chymorth seiliedig ar incwm.
Pa opsiynau sydd ar gael?
Cynigir dewis o ddulliau o newid i ddigidol i 
bobl cymwys, yn cynnwys teledu integredig, 
recordwyr fideo personol, Freeview neu freesat. 
Mae rhai o’r dewisiadau hyn ar gael am gost 
ychwanegol. Mae dewisiadau’n amrywio yn ôl 
rhanbarth, a gallant gynnwys darparwyr teledu  
â thâl megis Sky.
Pwy sy’n gweithredu’r Cynllun Cymorth? 
Mae Cynllun Cymorth y Newid yn cael ei redeg 
gan y BBC, trwy gytundeb gyda’r Llywodraeth. 
Mae wedi ei ariannu gan ffi drwyddedu’r BBC. 
Mae Ymddiriedolaeth y BBC yn dal Bwrdd 
Gweithredol y BBC yn atebol am sicrhau fod 
y Cynllun Cymorth yn cyflawni ei amcanion 
(gweler adran pump am ragor o fanylion). 
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Marion, cwsmer i’r Cynllun Cymorth
Mae Marion o Dde Swydd Gaerloyw yn ei wythdegau 
ac yn byw bywyd annibynnol iawn, ac mae’r 
teledu’n bwysig iawn iddi. 

“Rwy’n mwynhau gwylio’r teledu. Fel lot o bobl wedi ymddeol,  
mae wedi dod yn rhan cynyddol bwysig a defnyddiol o’m bywyd.

 Roeddwn i wedi gweld tipyn o wybodaeth ynglŷn â’r newid i 
ddigidol yn y papur, ond ddim yn deall beth oedd angen i mi wneud. 
Fe welais hysbyseb ar gyfer y Cynllun Cymorth mewn cylchgrawn 
cymunedol lleol ac felly fe roddais alwad iddynt.

 Mae’r broses gyfan yn syml iawn, ac mae’r bobl y siaradwch â 
nhw yn gymwynasgar iawn. Wedi i mi ffonio’r llinell gymorth, fe 
osodwyd fy mlwch digidol newydd yn gyflym iawn. Roeddwn i wedi 
fy synnu mor hawdd oedd y cyfan i ddweud y gwir! Ac, oherwydd fy 
nghymhwyster, roedd yr offer a’r gwaith gosod yn rhad ac am ddim.

 Mae’n bwysig nad yw pobl yn teimlo’n wirion yn gofyn am gyngor ar 
adegau – wedi’r cyfan, mae pawb angen help o bryd i’w gilydd.”
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Cynllun Cymorth y Newid – chynnydd adroddiad

Adran dau: 

Hanes y Cynllun 
Cymorth

Rhwng Mehefin 2008 a Mehefin 2010, fe gysylltodd y Cynllun 
Cymorth â dros ddwy filiwn o bobl a gosod offer ar gyfer oddeutu 
350,000. Mae’r Cynllun Cymorth wedi darparu gwasanaeth sydd, 
gyda chymorth partneriaid ac arbenigwyr, wedi parhau i esblygu  
a chanfod dulliau newydd o gyrraedd a gwasanaethu pobl 
cymwys yn well. Dyma sut y cyflawnom hyn.

Gorffennaf 2005: Cynnal Cynllun Cymorth Prawf 
gan yr Adran Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon 
a’r BBC yn Ward Hulton yn Bolton

Medi 2005:  
Ysgrifennydd Diwylliant Tessa Jowell yn 
cyhoeddi’r amserlen newid i ddigidol a 
chynllun cymorth ar gyfer pobl anabl a’r 
rhai sy’n 75 oed neu hŷn 

Mai 2007: Cyhoeddi Cytundeb 
Cynllun ar gyfer Cynllun Cymorth  
y Newid i Ddigidol.

Hydref 2007: Cyflenwi  
Peilot y Cynllun Cymorth  
yn Whitehaven, Cumbria

Ionawr 2008: Ymgynghoriad 
blynyddol y Cynllun Cymorth yn 
sefydlu Safonau’r Cod Gwasanaeth

Chwefror 2008:  
Dewiswyd Eaga gan y  
Cynllun Cymorth fel y cwmni  
i reoli’r gwasanaeth

Tachwedd 2008:  
Selkirk, Gororau’r Alban, 
yn cwblhau’r newid

Gorffennaf 2009:  
Gweddill ardal y Gororau  
yn cwblhau’r newid

Awst 2009: 100,000fed 
gosodiad gan y Cynllun 
Cymorth

Medi 2009: De-Orllewin 
Lloegr yn cwblhau’r newid



7Cynllun Cymorth y Newid – chynnydd adroddiad

Ble cychwynnom
Argymhellwyd y Cynllun Cymorth yn ffurfiol am 
y tro cyntaf ym Mawrth 2005, pan ofynnodd y 
Llywodraeth i’r BBC gynnig cymorth trwy gydol  
y newid i’r rhai sydd ei angen fwyaf. 
Sefydlodd Cytundeb y Cynllun rhwng y 
Llywodraeth a’r BBC, a gyhoeddwyd dwy 
flynedd yn ddiweddarach, fanylion y Cynllun 
Cymorth. Sefydlodd y BBC y cwmni DSHS Ltd 
fel is gwmni dan berchnogaeth lwyr i redeg y 
Cynllun Cymorth.

Wedi ei gynllunio gyda’r 
bobl yr ydym yn cefnogi
Yn 2007, wrth i ni baratoi i gyflenwi’r gwasanaeth  
ar y tro cyntaf yn Copeland, Cumbria, fe gyflawnom 
ymgynghoriad cenedlaethol gydag ystod eang o 
bobl cymwys, eu rhwydweithiau cefnogaeth ac 
arbenigwyr anabledd. Fe ofynnom iddynt beth 
oeddynt eisiau weld gan wasanaeth wedi ei 
gynllunio gan ystyried eu hanghenion i gyd. 

Y canlyniad oedd ein Safonau Cod Gwasanaeth: 
ystod gynhwysfawr o 91 o addewidion i bobl 
gymwys ynglŷn â’r gwasanaeth y gallant ddisgwyl 
gan y Cynllun Cymorth. Er enghraifft, rydym 
yn sicrhau pobl y bydd unigolyn cymwys yn 
ateb eu galwad, nid peiriant; y gallant dderbyn 
gwybodaeth ar ddewis o ffurfiau; ac y darperir 
cymorth wyneb i wyneb ar unrhyw adeg yn ystod  
y broses os oes angen.

Gwrando ar adborth
Rydym yn parhau i wrando ar ein cwsmeriaid  
a’r sefydliadau sy’n eu cefnogi i wneud y 
cymorth a gyflenwn yn fwy effeithiol. Rydym 
wedi gweithio’n agos gyda’r Grŵp Defnyddwyr 
Arbenigol a sefydlwyd gan y Llywodraeth i 
gynghori ar newid. Yn ogystal ag adborth 
parhaus i randdeiliaid ac ymchwil cymdeithasol 
a marchnad rheolaidd, rydym hefyd wedi cynnal 
dau ymgynghoriad blynyddol mawr pellach wrth 
i’r Cynllun Cymorth symud o gynllunio i gyflenwi. 
Yn 2008, fe ganolbwyntiodd ymchwil y Cynllun 
Cymorth ar wella’n dealltwriaeth o’r bobl hynny  
yn ein cymdeithas sydd anoddaf i’w cyrraedd. 
Wrth i’r rhaglen newid nesáu at hanner ffordd, 
mae’r adroddiad hwn yn edrych ar y gwasanaeth 
yr ydym wedi ei ddarparu i bobl gymwys, beth  
fu eu profiadau a beth ydym wedi dysgu ar gyfer  
y dyfodol.

Rhagfyr 2009: 
Rhanbarth Granada  
yn cwblhau’r newid

Rhagfyr 2009: Cynllun 
Cymorth yn cyflwyno 
blychau ail diwnio â 

Mawrth 2010: Cymru’n 
cwblhau’r newid

Ebrill 2010: Rhanbarth STV 
North yn cychwyn y newid

Mehefin 2010:  
350,000fed gosodiad  
gan y Cynllun Cymorth

Hydref 2010: Rhanbarth 
STV Central yn cychwyn 
y newid

Tachwedd 2010: Ynysoedd 
y Sianel yn cychwyn newid i 
ddigidol

2011: Central, Anglia  
a Swydd Efrog yn newid  
i ddigidol

2012: Llundain, Meridian, 
Tyne Tees ac Ulster yn 
newid i ddigidol
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Adran tri:

Amdanom ni a’n  
pobl cymwys

Amcangyfrifwyd fod yn dros saith miliwn o unigolion a chyplau 
ledled y Deyrnas Unedig fydd yn gymwys ar gyfer Cynllun Cymorth 
y Newid yn ystod ei oes. 

Ymgymryd â’r her
Rydym wedi dod yn bell ers Sefydlu’r Cynllun 
Cymorth gyntaf. Mae’r nifer o bobl cymwys yr 
ydym wedi cysylltu â nhw a’r gosodiadau yr 
ydym wedi cyflawni wedi codi’n sylweddol wrth  
i ni symud o un rhanbarth newid i’r llall. Gan 
weithio mewn hyd at bedwar rhanbarth newid  
ar y tro, rydym wedi parhau i ganolbwyntio ar 
amrywiol anghenion y bobl gymwys yr ydym  
yn eu gwasanaethu. 

Pwy yw’r bobl yr ydym 
yn gwasanaethu?
Mae’r bobl sy’n gymwys ar gyfer y Cynllun 
Cymorth yn amrywiol, ac felly hefyd eu 
hanghenion parthed y newid i ddigidol. Mae 
mewnwelediad i’w bywydau amrywiol yn ein 
helpu i ddeall beth sydd angen i ni wneud i 
gynnig cymorth iddynt. Er enghraifft, gall hyd 
at 300,000 o bobl hŷn yn y Deyrnas Unedig 
fynd am fis heb sgwrsio ag aelod o’r teulu 
neu gymydog, yn ôl ystadegau 2008 Help the 
Aged. Mae 24% o bobl gydag anabledd yn 
cael trafferth i ddeall pethau, neu gael eu deall 
(Profiadau a Disgwyliadau Pobl Anabl, Swyddfa 
Materion Anabledd).

Mewn rhanbarthau a wasanaethwyd hyd yn  
hyn, roedd tua 60% o’r rhai oedd yn gymwys am 
gymorth yn 75 oed neu hŷn. Roedd y 40% oedd 
yn weddill dan 75 ond yn gymwys oherwydd eu 
hanabledd neu am eu bod yn byw mewn cartrefi 
gofal. Mae nifer o bobl hŷn hefyd yn derbyn 
budd-dal anabledd megis Lwfans Gweini. 
Derbyniodd 36% o’r rhai oedd yn gymwys ar 
gyfer y cynllun gymorth am ddim. Mae 
cyffredinolrwydd anabledd yn cynyddu gydag 
oed: mae oddeutu un o bob saith o oedolion oed 
gwaith yn anabl, o gymharu â bron i un o bob 
dau o bobl dros oed pensiwn (Arolwg Adnoddau 
Teuluol 2008/9, Swyddfa Materion Anabledd).
Dengys y siart ar dudalen 9 yr ystod o brif 
gyflyrau mae pob unigolyn sy’n derbyn Lwfans 
Byw Anabledd a Lwfans Gweini yn profi. Roedd 
arthritis, materion iechyd meddwl ac anawsterau 
dysgu ymysg y categorïau mwyaf. Mae gan nifer 
o bobl cymwys ddau gyflwr sy’n anablu neu fwy. 
Mae gan 23% o bobl ag anabledd ddau gyflwr 
o’r fath, ac mae gan 9% dri neu fwy (Profiadau 
a Disgwyliadau Pobl Anabl, Swyddfa Materion 
Anabledd). 
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Gosodiadau cronnol yn ôl rhanbarth hyd at Mai 2010

Poblogaeth ar Lwfans Byw Anabledd a Lwfans Gweini, wedi eu rhannu yn ôl prif  
gyflwr sy’n anablu (Swyddfa Ystadegau Gwladol, Tachwedd 2007)
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Peidio anghofio neb 
Ni fydd pob unigolyn cymwys yn teimlo fod y 
newid yn her. Fodd bynnag, gall y rhai sydd 
wynebu mwy nag un rhwystr. Y bobl sydd dan 
risg mwyaf yw’r rhai sy’n ei chael yn anodd 
ymdopi ac sydd heb rwydweithiau cymorth  
allai eu helpu trwy’r newid. 
I’n helpu i ddeall a gwasanaethu gwahanol 
lefelau o angen, rydym yn meddwl am bobl 
cymwys mewn tri grŵp eang, a elwir y ‘80%’, 
‘15%’ a ‘5%’. Mae ymagwedd unigol ar gyfer pob 
grŵp yn creu’r cyfle gorau i ni gyrraedd pawb.

Yn gyffredinol, fe ellir cyrraedd yr ‘80%’ yn •	
defnyddio hysbysebu a chyhoeddusrwydd  
prif ffrwd 
Bydd y ‘15%’ angen cymorth a chefnogaeth •	
rhywun arall i newid, er enghraifft ffrind, aelod 
o’r teulu neu ofalwr 
Ni fydd y ‘5%’ yn llwyddo i gyflawni’r newid •	
ar eu pennau eu hunain ac nid oes ganddynt 
rwydwaith gefnogaeth gref i ddibynnu arni. 
Nhw sydd dan y risg mwyaf o fethu gallu cael 
mynediad i’r Cynllun Cymorth

Mae’r rhan fwyaf o sefydliadau, asiantaethau 
a rhaglenni yn canfod dulliau i gyrraedd pobl 
yn y grŵp olaf hwn. Maent yn dueddol o beidio 
ymgysylltu â chyfathrebu rif ffrwd. Oherwydd  
eu hamgylchiadau, gallant fod yn hynod ddethol 
ynglŷn â’r bobl maent yn ymddiried ynddynt ac 
yn dueddol o ddibynnu ar ‘bwyntiau cyswllt’ 
prin iawn gyda’r byd. Gallai un neu ddau o bobl 
a ymddiriedir fod yr unig fodd dibynadwy o’u 
cyrraedd, felly rydym wedi datblygu ‘Rhaglen 
Cymunedau’ arbenigol i geisio dod o hyd i’r 
unigolion hynny.
Yn yr adrannau sy’n weddill o’r adroddiad hwn, 
rydym yn disgrifio sut ydym yn rhyngweithio 
gyda phobl cymwys ar bob cam o’r daith trwy 
newid, a sut fyddwn yn parhau i wella’r modd  
yr ydym yn bodloni eu hanghenion. 
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Pwy yw’r ‘5%’? 
Casglwyd y dyfyniadau canlynol ym Mai 2008,  
yn rhan o’r ymchwil Cynllun Cymorth i’r ‘5%’ 
o bobl cymwys anoddaf i’w cyrraedd a’u 
rhwydweithiau cefnogaeth cymdeithasol. 

I nifer o’m cwsmeriaid, fi yw’r unig un 
maen nhw’n weld trwy’r wythnos fwy 
neu lai. Dwi’n meddwl eu bod yn fy 
nhalu er mwyn cael sgwrs fwy na dim.
Triniwr gwallt teithiol

Roedd John yn un o’n hachosion mwyaf eithafol. Roedd wedi colli ei bartner a cholli’r awydd 
i fyw. Fe’i cyfeiriwyd atom gan ei frawd, oedd yn byw gryn bellter i ffwrdd ac yn poeni fod 
John yn gwaethygu. Doedd y brawd ddim yn sylweddoli ei hun mor ddrwg oedd pethau.
Prin iawn oedd yn mynd allan – roedd yn aros yn y tŷ yn gwylio teledu. Ond trwy hyn i  
gyd roedd yn dal i ddilyn ei hen drefn – oherwydd roedd ei gof hirdymor yn iawn. Roedd  
yn mynd i’r siopau lleol ac i gasglu ei bensiwn pan oedd angen. Dydw i ddim yn gwybod 
pam oedd pethau cynddrwg... Roedd yn dweud o hyd ‘Dwi’n iawn, peidiwch â phoeni 
amdanaf i’.
Age Concern Support Worker

Fyddwch chi ddim yn cael yr un math 
o ryngweithio gyda nhw â gweddill y 
gymuned.
Perchennog siop leol

Roedd y ddynes yn y bwthyn ar ben y lon 
yn arfer gallu dal y bws i’r dref, ond erbyn 
hyn dyw hi dim yn gallu cerdded yn bell 
iawn o gwbl. Rwy’n dod ag ychydig o 
siopa iddi ac yn ei helpu pan fydd angen 
rhywbeth.
Dyn llefrith

Mae rhai pobl yn syrthio trwy’r rhwyd. 
Dim ond pan fyddant yn cwympo yn y 
stryd ac yn cael eu cludo i’r ysbyty 
fyddwn ni’n dod o hyd iddynt. Maen  
nhw wedi bod yn brwydro ymlaen, heb 
sylweddoli bod yna bethau y gallwn ni 
wneud i’w helpu i ymdopi gyda dementia 
a bod yn annibynnol.
Nyrs seiciatrig gymunedol

Mae’n anodd helpu rhai pobl. Os nad 
ydynt eisiau help, does dim byd allwn  
ni wneud. Oni bai ei fod yn argyfwng…
Swyddog Heddlu Cymunedol
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Adran pedwar:

Y Cynllun Cymorth  
ar waith

Taith y Cynllun Cymorth
Mae ‘taith’ Cynllun Cymorth y Newid wedi ei gynllunio’n 
ofalus, ac fe’i harolygir yn rheolaidd. Dyma fanylion sut mae’n 
gweithio – o’r cyswllt cyntaf a chodi ymwybyddiaeth hyd at 
osod ac ôl-ofal.

12

“ Pan gyrhaeddodd y pecyn gwybodaeth Cynllun Cymorth yn y 
post, fe feddyliom ein bod wedi colli’n cyfle gan ein bod eisoes 
wedi cael teledu digidol. Ond yna fe sylweddolom y gallem gael 
trosi ein teledu yn y gegin i ddigidol dan y Cynllun Cymorth, 
oedd yn wych. 

 Mae fy mhrofiad o’r Cynllun Cymorth wedi bod yn grêt; roeddwn 
wedi fy mhlesio yn fawr iawn gyda mor gyflym gafodd popeth 
ei drefnu. Fel mae’n digwydd rwy’n gadeirydd cymdeithas 
leol fy mhentref ac roeddwn eisiau lledaenu’r gair i eraill allai 
fanteisio ar y gwasanaeth, felly fe osodais ychydig o daflenni’r 
Cynllun Cymorth ar fy stondin yn ein Gŵyl Bwgan Brain 
Blackrod flynyddol i bobl fynd â nhw.”
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John, cwsmer i’r Cynllun Cymorth
Mae John, 47, o Blackrod yn Bolton yn gwsmer i’r 
Cynllun Cymorth a helpodd godi ymwybyddiaeth  
o Gynllun Cymorth y Newid yn ei gymuned leol.

13
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Cam 1:  
Cysylltu
Y prif fodd y byddwn yn cysylltu fydd trwy 
ysgrifennu’n uniongyrchol at bawb sy’n gymwys 
i gynnig cymorth iddynt. Rydym yn dechrau 
gwneud hyn oddeutu chwe mis cyn cam cyntaf 
y newid yn eu hardal. Byddwn yn anfon dros 10 
miliwn o lythyrau yn ystod oes y Cynllun Cymorth.
Mae’r Adran Waith a Phensiynau yn y Deyrnas 
Unedig a’r Adrannau Nawdd Cymdeithasol yn 
Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw yn ein cyflenwi 
ag enwau a chyfeiriadau pawb sy’n gymwys 
oherwydd oed neu fudd-dal anabledd. Rydym yn 
dibynnu ar gofrestrau awdurdodau lleol ar gyfer 
cofnodion ar bobl ddall neu rannol ddall. Mae 
diogelu data yn fater difrifol iawn i ni ac rydym yn 
trin unrhyw wybodaeth am bobl cymwys mewn 
cyfrinachedd llwyr. 

 

Y peth cyntaf fyddwn yn ei anfon yw’n pecyn 
gwybodaeth. Mae hyn yn cynnwys manylion 
yn union pa gefnogaeth sydd ar gael, er mwyn i 
bobl allu penderfynu p’un a yw cynnig y Cynllun 
Cymorth yn addas iddynt hwy. Rydym yn parhau 
i weithio i fireinio ein pecynnau gwybodaeth i 
sicrhau eu bod mor syml a phersonol â phosibl, 
tra hefyd yn cynnwys yr holl wybodaeth 
angenrheidiol ar ffurf ddarllenadwy. Mae popeth 
a anfonir gennym yn defnyddio isafswm o ffont 
maint 14 trwyddo draw, a byddwn hefyd yn anfon 
CDs sain yn awtomatig at bawb sy’n gymwys ar 
gofrestr y deillion a rhannol ddall.
Yna byddwn yn anfon hyd at ddau lythyr atgoffa, 
yn annog pobl i roi gwybod i ni p’un a ydynt 
eisiau’n cymorth neu beidio, fel ein bod yn 
gwybod eu bod yn barod ar gyfer y newid.

Hoffwn ddiolch i chi i gyd am yr holl 
waith mae’ch sefydliad wedi cyflawni ar 
y newid i ddigidol yng Nghymru. Roedd 
yn llwyddiannus iawn ac rwy’n credu fod 
Cymru wedi gosod esiampl dda iawn o ran 
gweithrediad di-dor o’r newid i ddigidol. 

Alun Ffred Jones, Gweinidog dros 
Dreftadaeth, Llywodraeth y Cynulliad
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Cam 2:  
Codi ymwybyddiaeth
Lledaenodd Digital UK y gair ynglŷn â’r Cynllun 
Cymorth yn eu deunydd hyrwyddo ynghyd â 
gwybodaeth gyffredinol am y newid a gweithio 
gyda ni ar hysbysebu teledu, radio a’r wasg. 
Mae’r Cynllun Cymorth yn dosbarthu deunyddiau 
mewn cymunedau lleol ble bynnag mae pobl 
cymwys fwyaf tebygol o’i weld, er enghraifft, 
mewn Swyddfeydd Post ac ar fysus. Rydym 
hefyd wedi dyfeisio deunyddiau targedig mwy 
arloesol megis bagiau fferyllfa wedi brandio a 
‘llyfr stori’ Cynllun Cymorth ar gyfer pobl gyda 
lefelau llythrennedd Saesneg isel. 

 

Yn aml bydd ffrindiau, aelodau o’r teulu a 
chymdogion yn cefnogi a gweithredu ar ran  
pobl hŷn ac anabl mwy bregus. Felly cyn y newid 
ym mhob rhanbarth, rydym yn lansio ymgyrch 
‘Help Llaw’, gyda chefnogaeth cyn gyflwynydd 
Tomorrow’s World Maggie Philbin, i annog pobl 
leol i sicrhau fod pawb maent yn eu hadnabod 
yn barod ar gyfer y newid.
 

Maggie Philbin yn lansio Help Llaw yn Shetland
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Cam 3:
Gweithio yn y maes
Mae’r Cynllun Cymorth yn adeiladu rhaglen 
allgymorth haenedig ym mhob rhanbarth  
yn ogystal â’n hymgyrchoedd post a gwaith 
cyhoeddusrwydd cyffredinol. O awdurdodau 
lleol mawr i ‘glybiau cinio’ bychan, mae’r  
rhaglen yn gweithio ar draws tair ffrwd: 

Ymgysylltu ag awdurdodau statudol, yn •	
arbennig gwasanaethau cymdeithasol  
a gofal iechyd 
Ymgysylltu â’r sector wirfoddol a’r  •	
trydydd sector 
Rhedeg y ‘Rhaglen Cymunedau’•	

Cafodd ein tîm plismona cymdogaeth sesiwn 
hyfforddiant arbennig ar y newid i ddigidol 
ac erbyn hyn gallwn gynghori aelodau’r 
gymuned na fyddai wedi gwybod sut i newid 
o bosibl.

Rhingyll Darren Warr,  
Heddlu Avon a Gwlad yr Haf

David Scott, Prif Weithredwr, Digital UK
“  Digital UK yw’r cwmni dielw sy’n gyfrifol am arwain newid teledu’r Deyrnas Unedig i ddigidol.  

Y llynedd fe welsom y rhaglen yn magu cyflymder ledled y Deyrnas Unedig, gyda gwylwyr yn 
gyffredinol barod ar gyfer y newid.

 Rydym yn gweithio gyda Chynllun Cymorth y Newid i redeg sioeau gwybodaeth a sefydlu 
partneriaethau gydag elusennau, sefydliadau cymunedol a gwirfoddolwyr lleol. Mae’r gwaith 
hwnnw wedi bod yn allweddol i helpu gwylwyr baratoi ar gyfer y diwrnod pan fydd teledu analog  
yn cael ei ddiffodd. Heddiw, mae naw o bob deg cartref ar draws y wlad eisoes wedi newid i  
deledu digidol.

 Er bod y rhan fwyaf yn ymdopi’n iawn gyda’r newid, fe wyddom fod rhai’n cael trafferthion. Mae 
gwaith arloesol Cynllun Cymorth y Newid gyda Digital Outreach Ltd ac eraill sydd yng nghalon 
cymunedau lleol yn cynnig cymorth i’r rhai sydd ei angen fwyaf. Rydym yn edrych ymlaen at barhau 
gyda’n gwaith gyda Chynllun Cymorth y Newid – a gyda’n partneriaid i gyd – wrth i weddill y 
Deyrnas Unedig ddynesu at y newid.”
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Ymgysylltu ag awdurdodau statudol
Rydym yn sefydlu partneriaethau gydag 
amrywiaeth fawr o sefydliadau gwasanaeth 
cymunedol a chyhoeddus i’n helpu i gyrraedd 
pobl hŷn ac anabl.
Mae sefydlu perthynas dda gyda phob corff 
statudol cenedlaethol, rhanbarthol a lleol o bwys 
yn ein galluogi i redeg digwyddiadau ar y cyd, 
sicrhau sylw mewn cylchlythyrau lleol a sefydlu 
pwyntiau gwybodaeth mewn llyfrgelloedd 
dinesig, neuaddau tref, swyddfeydd cyngor  
a chanolfannau dydd. Yn yr un modd, wrth 
weithio gyda Gwasanaethau Cymdeithasol ac 
Ymddiriedolaethau Gofal Sylfaenol, rydym yn 

rhedeg ‘Clinigau Digidol’ mewn ysbytai, 
canolfannau iechyd a llyfrgelloedd ble gallwn 
gyrraedd nifer o bobl cymwys. Mewn mannau 
eraill, rydym wedi gweithio gyda chymdeithasau 
tai a darparu hyfforddiant i heddluoedd lleol.
Yn y 12 mis hyd at Fawrth 2010, cynhaliwyd  
dros 3,000 o gyflwyniadau a digwyddiadau  
gyda chyrff statudol, gan ymgysylltu â dros 
5,000 o sefydliadau ac adrannau gwahanol. 

Ashley Guise, Rheolwr Gyfarwyddwr Eaga Digital Services 
Eaga yw’r cwmni a gontractiwyd gan Gynllun Cymorth y Newid  
i reoli’r gwasanaeth. 

“  Mae gan Eaga dros 15 mlynedd o brofiad o ddelio â rhai o’r grwpiau mwyaf bregus yn ein cymdeithas, 
yn fwyaf arwyddocaol trwy’n gwaith i helpu cyflenwi rhaglenni tlodi tanwydd y Llywodraeth. 

 Rydym yn falch i fod yn gweithio ar Gynllun Cymorth y Newid, sydd eisoes wedi helpu cannoedd  
o filoedd o bobl cymwys ledled y Deyrnas Unedig i wneud y newid i ddigidol. Gyda’r amcan syml 
o sicrhau fod pawb sy’n gymwys sydd eisiau cymorth gyda’r broses o newid yn ei dderbyn, rydym 
yn dilyn y Cod Safonau Gwasanaeth i sicrhau lefelau uchel o ragoriaeth i gwsmeriaid trwy gydol ei 
wahanol gamau o gyflawniad.”
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Ymgysylltu â’r sector wirfoddol a’r  
trydydd sector
Mae’r Cynllun Cymorth wedi cyflogi Digital 
Outreach Ltd i weithio ar ymwybyddiaeth  
o’r Cynllun Cymorth trwy ei bartneriaethau  
â’r trydydd sector. Mae Digital Outreach yn  
gweithio gydag un prif bartner elusennol ym 
mhob rhanbarth: er enghraifft, y prif bartner yn 
rhanbarth ITV West oedd Age UK. Gyda’i gilydd 
maent yn hyfforddi gwirfoddolwyr i ledaenu’r 
gair ynglŷn â’r Cynllun Cymorth trwy ystod o 
ddigwyddiadau lleol.
Yn ogystal, defnyddir sefydliadau eraill i 
gyrraedd pobl yn lleol ym mhob rhanbarth 
teledu – er enghraifft, rhaglenni Gwarchod 
Cymdogaeth, yn ogystal â grwpiau gwirfoddol 
megis Argyll Voluntary Action yn STV North, 
Community First Wiltshire yn y Gorllewin, 
Swyddfa Cyngor ar Bopeth Guernsey ar 
Ynysoedd y Sianel a Grŵp Gweithredu  
Ieuenctid Blackburn yn Granada. 

Y Rhaglen Cymunedau
Er bod ein gwaith gyda sefydliadau statudol ac 
elusennol yn bwysig ac effeithiol iawn, nid yw’n 
gwarantu y byddwn yn cyrraedd yr unigolion 
mwyaf ynysig. 
Felly rydym wedi buddsoddi mewn ‘Rhaglen 
Gymuned’ arloesol sy’n defnyddio tafod 
lleferydd i greu diddordeb ymysg y bobl hynny  
y mae’r ‘5%’ eisoes yn adnabod ac yn ymddiried 
fwyaf ynddynt. Rydym yn galw’r bobl hyn yn 
‘gefnogwyr cymunedol’, ac maent yn amrywio  
o siopwyr lleol, trinwyr gwallt, gofalwyr a 
chynghorwyr cymunedol i yrwyr gwasanaethau 
ceir cymunedol, postmyn, meddygon teulu a 
nyrsys seiciatrig.
Mae’r rhaglen yn gweithio mor agos â phosibl 
gyda chymunedau sy’n cefnogi’r bobl fwyaf 
difreintiedig yn y maes. Wrth sefydlu partneriaeth 
gyda sefydliadau cymunedol megis y Salford 
Foundation, the Circles Network a Villages in 
Partnership, rydym yn mabwysiadu ymagwedd 
fwy anuniongyrchol i gyrraedd pobl cymwys  
nag mewn elfennau eraill o’n gwaith allgymorth. 
Rydym yn cynnal gweithdai sgiliau ar gyfer y 
sefydliadau hyn, i arddangos sut y gallant nodi  
a phasio gwybodaeth ynglŷn â’r Cynllun Cymorth 
ymlaen at y cefnogwyr cymunedol allweddol sy’n 
cefnogi’r anoddaf i’w cyrraedd.

Mae Age UK yn gweithio’n agos gyda 
Chynllun Cymorth y Newid, yn defnyddio 
ein rhwydwaith o wirfoddolwyr i sicrhau 
fod cymaint o bobl gymwys â phosibl yn 
gwybod am ac yn manteisio ar y cymorth a 
chefnogaeth sydd ar gael. Mae’n wasanaeth 
allweddol ac rydym yn falch i chwarae rhan.

Michelle Mitchell, Cyfarwyddwr Elusen, 
Age UK
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Paul, Gwirfoddolwr Cynllun Cymorth
Mae Paul yn yrrwr bysus yng Nghernyw a 
wirfoddolodd i helpu teithwyr hŷn i ddysgu  
mwy am y Cynllun Cymorth.

“Fe fûm yn cymryd rhan fel Gwirfoddolwr Gwasanaeth Cymunedol. 
Rwy’n gyrru bws rhwng Newquay a St Austell, ac rwy’n hoffi 
helpu a sgwrsio gyda’r teithwyr hŷn sy’n teithio ar eu pennau eu 
hunain. Felly roedd yn gwneud synnwyr i roi cyngor defnyddiol 
iddynt hefyd. Ar gyfer nifer o bobl hŷn, gall teithio ar y bws fod yn 
ddiwrnod allan ynddo’i hun ac yn yr achos hwn roeddynt yn cael 
rhywbeth ymarferol o’r profiad!

 Roedd Enid, yn ei 80au, yn bryderus iawn am y newid. Roedd yn 
braf gallu tawelu ei meddwl gydag ychydig o gyngor syml a thaflen 
wybodaeth Cynllun Cymorth. Mae’n un o’r nifer o bobl hŷn rwy’n 
sgwrsio â nhw pob dydd ac mae wedi bod yn bleser i mi dawelu  
eu meddyliau ynglŷn â’r newid.”
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  Cam 4: 
Gwneud cais am gymorth
Gall pobl cymwys sydd eisiau ein cefnogaeth 
gysylltu â ni trwy ddychwelyd y ffurflen yn eu 
pecyn gwybodaeth, trwy ffonio’n canolfan 
gyswllt rhadffôn neu drwy ffôn testun, e-bost 
neu ffacs. 
Mae pob elfen o’r gwasanaeth yr ydym yn 
darparu, o’r foment fydd unigolyn yn cysylltu  
â ni, hyd at dderbyn ein cymorth ymarferol  
ac unrhyw gymorth ôl-ofal, yn dilyn ein  
Safonau Cod Gwasanaeth: ein hymroddiad  
i’n cwsmeriaid. 

Mae yna unigolyn go iawn yn delio â phob 
galwad a dderbyniwn yn ystod ein horiau agor 
– rydym yn cadw negeseuon wedi eu recordio i 
isafswm. Mae pob un o gynghorwyr ein canolfan 
gyswllt wedi eu gwirio gan y Swyddfa Cofnodion 
Troseddol (CRB) ac wedi eu hyfforddi gan gofio 
anghenion amrywiol y bobl dan sylw. 
I’r rhai hynny sydd angen gwybodaeth ar 
wahanol fformatau, rydym yn ei ddarparu ar gais 
mewn print bras, Hawdd i’w Ddarllen, Braille, ar 
CD sain, ar DVD neu fideo gydag Iaith Arwyddion 
Prydain ac isdeitlau ac mewn deg o ieithoedd.

Gary, Cynghorydd Canolfan Gyswllt Cynllun Cymorth Eaga
“  Rydym wedi’n hyfforddi i weld pethau o safbwynt ein cwsmeriaid – i allu rhoi’n hunain yn eu sefyllfa 

nhw. Mae hynny’n bwysig iawn gan ei fod yn ein helpu i ddeall eu hanghenion a’r modd gorau o’u 
darparu â chyngor clir a diduedd pan fyddant yn ffonio. 

 Yn aml mae’n cyn lleied â sicrhau fy mod yn siarad yn araf a chlir, fy mod yn rhoi gwybodaeth  
i gwsmeriaid mewn ‘darnau’ hawdd, a’m bod yn mynd dros y pwyntiau pwysicaf wrth i mi fynd  
yn fy mlaen. 

 Yr adborth rwy’n cael gan y rhan fwyaf o gwsmeriaid yw bod yr alwad yn ddefnyddiol a syml. Ond 
wrth gwrs, mae rhai angen cymorth atodol. Weithiau rydym yn awgrymu sgwrsio ag aelod o’r teulu 
neu, os yw’n haws iddynt sgwrsio wyneb i wyneb â rhywun, gallwn eu cyfeirio at un o’r pwyntiau 
cynghori yr ydym wedi sefydlu yn agos atynt, er mwyn iddynt gael sgwrsio â’n timau rhwydwaith  
yn bersonol. 

 I nifer o’r bobl rwy’n siarad â nhw, mae’n fwy na dim ond teledu, mae’n gydymaith – ac yn aml  
ni yw’r unig rai sydd yno i’w cefnogi. Mae’n braf iawn i wybod fy mod wedi gallu helpu.”
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Cam 5: 
Derbyn cymorth
Unwaith mae pobl wedi penderfynu derbyn 
ein cymorth ac wedi dewis opsiwn, rydym yn 
trefnu apwyntiad i osod. Rydym yn ymwybodol 
y gall pryderon ynglŷn â diogelwch atal rhai 
pobl cymwys rhag gwahodd rhywun i’w cartref, 
felly mae’r Cynllun Cymorth yn ceisio gwneud y 
gwaith o osod mor gyfleus â chysurlon â phosibl 
i’n cwsmeriaid. 
Trefnir apwyntiadau ar gyfer y bore, prynhawn 
neu gyda’r nos. Gallwn drefnu pethau fel ei bod 
yn bosibl i ffrind, aelod o’r teulu neu ofalwr fod 
yn bresennol pan fyddwn yn ymweld. Gallwn 
hefyd sicrhau fod dehonglydd Iaith Arwyddion 
Prydain neu warchodwr yn bresennol. 
Rydym yn ymroi i ffonio neu anfon neges destun 
at bobl cymwys i’w hatgoffa o’u hapwyntiad cyn 
gosod. Ar y trothwy, bydd y gosodwr yn caniatáu 
amser ychwanegol i’r cwsmer ateb.

 

Mae’r holl osodwyr wedi eu gwirio gan y CRB, yn 
cario dogfennau adnabod y Cynllun Cymorth ac 
yn gwisgo gwisg swyddogol. Dywedir wrth bobl 
cymwys beth yw enw’r gosodwr o flaen llaw.
Hyfforddir gosodwyr y Cynllun Cymorth – sy’n 
cael eu dethol nid yn unig oherwydd eu sgil 
technegol ond hefyd am eu hymarweddiad  
– i fod yn amyneddgar gyda phob cwsmer yn 
y modd sy’n gweddu orau i’w hanghenion. Er 
enghraifft, byddant yn ailadrodd pethau neu’n 
siarad yn arafach os oes angen, neu, os bydd 
cwsmer yn darllen gwefusau, yn siarad tuag 
atynt ac yn sefyll yn y golau.
Cyn gadael, mae’r gosodwr yn esbonio sut  
i ddefnyddio’r offer newydd a’i nodweddion. 

Mike, Gosodwr Cynllun Cymorth Eaga
“  Cyn gynted ag y byddaf yn cyrraedd cartref cwsmer, rwy’n gwneud yn siŵr fy mod yn rhoi cyfarchiad 

cyfeillgar iddynt a dangos fy ngherdyn adnabod fel eu bod yn dawel eu meddwl. 

 Rwy’n rhoi esboniad llawn i bob cwsmer o’r gwaith sydd angen ei wneud cyn cychwyn, yn arbennig 
os byddaf angen gosod gwifrau newydd neu amnewid yr erial. Rydw i hefyd yn sicrhau fod gan y 
cwsmer ddealltwriaeth dda o sut i ddefnyddio’r blwch pen set a’r teclyn rheoli cyn gadael. Mae hyn 
yn golygu arddangosiad ymarferol – rwy’n sicrhau fy mod yn rhoi’r teclyn rheoli i’r cwsmer wrth i mi 
eu tywys trwy’r nodweddion er mwyn iddynt gael dod yn gyfarwydd ag o.

 Yr arddangosiadau gorau yw pan mae’n sgwrs dwy ochrog, gyda’r cwsmer yn gofyn cwestiynau,  
yn hytrach na fi’n mynd trwy araith wedi sgriptio. Rydw i’n ceisio gadael digon o amser i siarad  
â’r cwsmer, i ddeall eu hanghenion ac i sicrhau fy mod wedi ateb eu cwestiynau i gyd.

 Yn aml rhan fwyaf boddhaus y gwaith i mi yw rhoi cymorth ôl-ofal – mynd at gwsmer sydd wedi  
cael problem a’i datrys iddynt. Mae’n deimlad gwych.”
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Ein hoffer
Mae pobl cymwys sy’n newydd i deledu digidol 
angen offer sy’n syml a hawdd i’w ddefnyddio.  
Nid yw’r holl offer ar y farchnad yn gweddu i’w 
hanghenion ac fe all hyn eu hatal rhag newid yn 
gyfan gwbl. 
Gall ein cwsmeriaid fod yn hyderus fod blwch pen 
set safonol y Cynllun Cymorth wedi ei gynllunio i 
fod yn hawdd i’w ddefnyddio. Mae ganddo declyn 
rheoli wedi ei gynllunio’n dda a dewislenni syml  
ar y sgrin. Mae’n bodloni safonau effeithiolrwydd 
ynni’r UE ac yn darparu mynediad hwylus i 
wasanaethau allai fod yn ddefnyddiol, megis 
isdeitlau a disgrifiadau sain.
Mae manylebau’r blychau hyn wedi eu sefydlu gan 
y Llywodraeth yn y Gofynion Derbynnydd Craidd 
(CRR), a ddatblygwyd gan y Cynllun Cymorth mewn 
ymgynghoriad â grwpiau megis yr RNIB a’r RNID. 
Eleni mae’r Cynllun Cymorth wedi cyflwyno blychau 
pen set Freeview gyda nodwedd newydd, sy’n ei 
gwneud yn llawer haws i bobl eu hail diwnio. Mae 
neges ar eu sgrin deledu yn hysbysu cwsmeriaid  
pan fyddant angen ail diwnio. Mae un clic ar y botwm 
‘Iawn’ ar eu teclyn rheoli a’r blwch pen set yn 
gwneud y gweddill. Mae’r dechnoleg newydd hon 
hefyd yn ein helpu trwy ddangos dewis os derbynnir 
signal o fwy nag un rhanbarth. Mae hyn yn golygu y 
gall pobl ddewis y gwasanaethau rhanbarthol maent 
eisiau gwylio. Datblygwyd y nodwedd ‘ail diwnio 
cymorthedig’ gan y Cynllun Cymorth ar y cyd â 
gwneuthurwyr a chyrff diwydiant.
Efallai y bydd dewisiadau offer y Cynllun Cymorth yn 
datblygu ymhellach – er enghraifft, yn fuan byddwn 
yn cynnig blwch pen set gyda nodwedd ‘testun i 
leferydd’ fel dewis uwchraddio. Wedi ei gynllunio 
gan yr RNIB, bydd hyn, ymysg pethau eraill, yn 
helpu pobl ddall neu rannol ddall i wneud y gorau  
o ganllawiau rhaglen ddigidol.
 Mae Cynllun Cymorth y Newid yn allweddol  

i sicrhau fod gan bobl ddall a rhannol ddall 
fynediad parhaus i wasanaethau teledu 
trwy gydol y newid. Mae’r RNIB yn hapus 
iawn i weithio gyda Chynllun Cymorth  
y Newid, gan eu cefnogi yn eu gwaith  
i ddarparu cymorth unigol a phersonol  
i’r rhai sydd ei angen.

Leen Petre, Prif Reolwr,  
Cyfryngau a Diwylliant, RNIB
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Linda, cwsmer i’r Cynllun Cymorth
Roedd Linda, o Ogledd Cymru, yn falch iawn  
fod gosodwr y Cynllun Cymorth wedi ei hyfforddi  
i fodloni ei hanghenion fel unigolyn dall.

“ Rydw i wedi bod yn ddall ers fy mod yn bump ac wedi dibynnu 
ar y teledu erioed. Doeddwn i heb glywed dim byd am y newid i 
ddigidol cyn cyfarfod pobl o’r Cynllun Cymorth mewn digwyddiad 
yn agos i’m cartref. Fe gynigiwyd gosodiad i mi yn fuan iawn.

 Roeddwn yn falch iawn gyda sut aeth y gosodiad. Roeddwn yn 
teimlo’n ddiogel oherwydd roeddwn yn gallu dewis cyfrinair i 
wneud yn siŵr y byddwn yn adnabod y gosodwr pan ddaeth. 
Roedd yn gwrtais iawn ac yn esbonio popeth y byddai’n wneud yn 
glir iawn, oedd yn cynnwys gosod gwifrau newydd ac erial newydd 
ar y to. Wedi iddo orffen, fe drafododd sut oedd y blwch newydd 
yn gweithio a dangos i mi sut i ddefnyddio’r botymau ar y teclyn 
rheoli trwy symud fy llaw i’w canfod. 

 Rwy’n falch iawn ynglŷn â’r botwm troslais disgrifiad sain sy’n fy 
helpu i fwynhau mwy o raglenni yn ogystal â’r detholiad mwy o 
sianeli y gallaf ddewis ohonynt nawr.”
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  Cam 6: 
Ôl-ofal y Cynllun Cymorth

Adran pedwar: Y Cynllun Cymorth ar waith

Mae’n gwasanaeth ôl-ofal yn rhan bwysig iawn 
o becyn cymorth cyffredinol y Cynllun Cymorth. 
Rydym yn ei ddarparu am ddim i bawb sydd 
wedi cael gosod offer y Cynllun Cymorth am  
hyd at 12 mis wedi danfon neu osod. 

Gallwn helpu i ail diwnio, cynnig cyngor 
technegol, darparu cyfarwyddiadau neu 
declynnau rheoli newydd wedi eu colli ac,  
ar yr achlysuron prin pan fydd offer yn methu, 
byddwn yn ei amnewid, wrth gwrs. Yn ogystal, 
gallwn ddarparu sicrwydd wedi’r newid i’r rhai 
sydd ei angen. Gall cwsmeriaid ffonio’n llinell 
gymorth i ofyn cwestiynau ynglŷn â’u hoffer neu 
sut i’w ddefnyddio. Gallwn drefnu i ymweld â 
nhw eto os oes angen.

Jeanie, cwsmer i’r Cynllun Cymorth
Mae Jeanie yn fenyw 85 oed sy’n byw yn Levenwick, Shetland oedd wir yn gwerthfawrogi’r sicrwydd  
a gafodd gan y Cynllun Cymorth wrth iddi newid i ddigidol. 

“ Mae teledu yn bwysig i mi – rwy’n dibynnu arno cryn dipyn. Dydw i ddim yn dda iawn ac yn byw dan 
do gan fwyaf, felly rwy’n dueddol o wylio cryn dipyn. Rwy’n hoffi operâu sebon a rhaglenni natur, a 
dyma’r unig le ble byddaf yn clywed yn newyddion diweddaraf. Heb y teledu, mi fyddwn ar goll.

 Fe welais rywbeth ynglŷn â’r newid ar y teledu a chysylltu â’r Cynllun Cymorth. O hynny ymlaen 
doedd dim problem o gwbl – roedd y gosodiad yn gyflym a phopeth yn glir iawn. Rwy’n mwynhau’r 
sianeli newydd ac mae’n welliant mawr ar beth oedd gennyf o’r blaen. 

 Fyddwn i ddim wedi gallu newid ar fy mhen fy hun. Y peth gorau ynglŷn â’r Cynllun Cymorth oedd fy 
mod yn teimlo mod mewn dwylo diogel. Roedd gwybod y gallwn, wedi’r newid, roi galwad iddynt os 
oeddwn yn cael unrhyw drafferthion yn galonogol iawn. Roedd yn braf i wybod na fyddai’n rhaid i mi 
amharu ar fy nheulu na chymdogion os oedd rhywbeth yn mynd o’i le.”
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Adran pump:

Mesur llwyddiant  
ac edrych i’r dyfodol

Nod y Cynllun Cymorth yw gwneud y newid i ddigidol mor hawdd  
â phosibl i bobl cymwys. Rydym yn atebol i Ymddiriedolaeth y BBC 
ar bedwar mesur allweddol, yr ydym yn adrodd arnynt yn rheolaidd:

Gwerth am arian•	
Annog hawlio priodol•	
Adnabod a helpu’r rhai anoddaf i’w cyrraedd•	
Boddhad cwsmeriaid•	

Nod CEMVO yw sicrhau yr estynnir cyfleoedd 
i bob cymuned – yn cynnwys cymunedau 
difreintiedig. Mae Teledu Digidol ymysg 
y cyfleoedd hynny ac rydym yn teimlo na 
ddylid anghofio neb yn ystod y newid i 
ddigidol. Mae Cynllun Cymorth y Newid yn 
gwneud gwaith pwysig iawn i gynorthwyo’r 
rhai sydd angen cymorth fwyaf.

Hashmukh Pankhania, Prif Swyddog 
Gweithredol, Cyngor Sefydliadau Sector 
Gwirfoddol Lleiafrifoedd Ethnig (CEMVO)
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Mesur un:  
Gwerth am arian
Daeth cyfanswm gwariant ar y Cynllun Cymorth  
i £78 miliwn erbyn diwedd blwyddyn ariannol 
2009/10. Ers lansio’r Cynllun Cymorth, mae dros 
un filiwn o bobl wedi ymateb i’n negeseuon post 
ac mae’n canolfan alwadau wedi delio â dwy 
filiwn o alwadau. Yn bwysicaf oll, yn ystod y 
cyfnod hwnnw mae’r Cynllun Cymorth wedi 
cynnal bron i draean o filiwn o osodiadau i  
bobl hŷn ac anabl cymwys. 
O’r rhanbarthau sydd wedi newid hyd yn hyn, 
mae’n amlwg fod y Cynllun Cymorth yn gwario 
cryn dipyn llai na’r £600 miliwn a glustnodwyd 
yn wreiddiol yn ffi’r drwydded deledu ar gyfer ei 
weithrediad. Mae tanwariant hyd yn hyn ychydig 
dros £130 miliwn, gyda’r rhagamcan o’r cyfanswm 
terfynol yn debygol o fod oddeutu £300 miliwn. 
Mae hyn yn rhannol diolch i’r arbedion a wnaed 
trwy’r broses gystadleuol i gaffael ein darparwr 
gwasanaeth. Mae hefyd oherwydd bod llai na’r 
disgwyl wedi dod ar ofyn y Cynllun Cymorth, y 
gellir ei briodoli i fwy o bobl na’r disgwyl yn 
trosi’n annibynnol i deledu digidol. 
Mae’r darparwyr gwasanaeth Eaga hefyd wedi 
cwblhau cam nesaf caffael blychau pen set,  
trwy weithio ar sail ‘talu wrth ddefnyddio’, gan 
ragweld cyflawni arbedion o £3 miliwn neu fwy 
i’r Cynllun Cymorth. 
Mae cost helpu pob unigolyn cymwys i newid i 
ddigidol yn amrywio’n sylweddol yn ddibynnol  
ar y lefel o gymorth maent angen. Gan gynnwys 
yr holl gostau gweithredol, marchnata ac 
allgymorth cymunedol, mae’r costau cyfartalog 
hyd yn hyn oddeutu £200 ar gyfer pob cwsmer  
yr ydym yn gwasanaethu’n uniongyrchol. Fe 
gomisiynom PA Consulting i gyflawni ymarfer 
meincnodi allanol. Fe gymharont gostau’r Cynllun 
Cymorth i weithgareddau masnachol tebyg a 
chanfod eu bod yn is nag neu’n gyfartal â 
meincnodau perthnasol.
Nid yn unig y rhai sy’n derbyn ein cymorth sy’n 
elwa. Mae’r canllaw yr ydym yn gynnig dros y 
ffôn i’r rhai sy’n penderfynu peidio derbyn y 
cynnig o gymorth yn rhoi gwybodaeth ddefnyddiol 

iddynt ac yn gallu lleddfu eu gofidion ynglŷn â’r 
newid. Hyd yn hyn mae 140,000 o bobl gymwys 
wedi elwa fel hyn o sgyrsiau gyda’n cynghorwyr 
– mae’r sgyrsiau yn parhau am bum munud ar 
gyfartaledd. 

Gwersi  
a ddysgwyd
Byddwn yn parhau i arolygu a datblygu’n 
gwasanaethau i sicrhau bod cwsmeriaid y 
Cynllun Cymorth, a holl dalwyr y ffi drwyddedu 
sy’n ariannu’r Cynllun Cymorth, yn cael y gwerth 
gorau am arian.
Oherwydd ein costau sefydlog, mae’r Cynllun 
Cymorth yn cynnig gwell gwerth am arian wrth  
i fwy o bobl gymwys ddewis y gwasanaeth. Felly 
rhaid i ni ymdrechu i sicrhau fod y nifer briodol  
o bobl cymwys yn dewis y Cynllun Cymorth.
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Mesur dau:  
Annog hawlio priodol
Mae’r Cynllun Cymorth wedi ymgysylltu â chyfran 
uchel o bobl gymwys. Mae tua hanner yn ymateb 
i’n hymgyrch bost, sy’n uchel iawn ar gyfer 
unrhyw ymgyrch post uniongyrchol. Wrth edrych 
ar y cyfartaledd ledled y rhanbarthau sydd wedi 
newid i ddigidol hyd yn hyn, mae tua 18% wedi 
derbyn ein cymorth. 
Rydym yn chwilio o hyd am ddulliau i wella a 
mireinio ein cyfathrebu i gynyddu hygyrchedd i 
bobl gymwys. Eleni fe ysgogodd ymchwil ymysg 
pobl ddall a rhannol ddall ni i ailgynllunio trefn 
ein llythyr penodol a CD sain oedd, er enghraifft, 
yn ei gwneud mor hawdd â phosibl iddynt ddod 
o hyd i’n rhif ffôn. 
Rydym yn ceisio sicrhau fod gan yr holl 
gymunedau gyfle cyfartal i glywed am y Cynllun 
Cymorth. Yn rhanbarth Granada, roedd lefelau 
ymwybyddiaeth a dealltwriaeth ymysg 
cymunedau duon a lleiafrifoedd ethnig yn is na 
grwpiau eraill, felly fe gymerom gamau atodol. 
Fe sefydlom ‘dimau stryd’, wedi eu recriwtio o 
fewn y cymunedau targed, a aeth ati i godi 
ymwybyddiaeth o’r Cynllun Cymorth ymysg  
pobl cymwys a’u rhwydweithiau cymorth.

Gwersi  
a ddysgwyd
Mae cyfanswm o 740,000 o bobl wedi cysylltu  
â ni hyd yn hyn i wrthod ein cymorth. Wedi’r 
newid yn Granada, fe arolygom sampl o bobl 
gymwys oedd wedi dewis peidio derbyn ein 
cymorth a gofyn pam. Dywedodd y mwyafrif  
eu bod eisoes yn ddefnyddwyr digidol (86%),  
a dywedodd 9% arall eu bod wedi gwneud eu 
trefniadau eu hunain.
Dangosodd ein hymgynghoriad yn 2009 fod 
rhai pobl cymwys nad ydynt yn dewis derbyn 
cymorth y Cynllun yn cael trafferthion gyda’r 
newid wedi hynny, p’un ai gyda’u prif set neu’r 
ail. Canfu ymchwil Granada hefyd bod rhai’n 
cytuno y byddant wedi ymuno pe byddent wedi 
deall y manteision yn well. Yn wir, pan fydd 
pobl yn ffonio i gael eu heithrio o’r cynllun ac y 
byddwn yn sôn am y manteision, mae nifer yn 
newid eu meddyliau. 
O ganlyniad i’n hymchwil, rydym wedi newid 
ein cyfathrebu i amlygu manteision y Cynllun 
Cymorth sydd fwyaf gwerthfawr i gwsmeriaid, 
megis gosodwyr y gellir ymddiried ynddynt a 
gwasanaeth pen i ben am bris sefydlog.
 

Mae’n gwaith wedi canolbwyntio ar godi 
ymwybyddiaeth ynglŷn â’r newid ac annog 
pobl i baratoi, p’un a yw hynny trwy’r 
Cynllun Cymorth neu trwy uwchraddio eu 
hoffer. Yn ogystal â briffio wyneb i wyneb  
ar gyfer timau sy’n gweithio agosaf gyda’r 
henoed neu bobl anabl, rydym hefyd wedi 
cynnwys negeseuon newid yn ein lleoliadau 
‘cyswllt cyngor’ gyda thaflenni ac 
arddangosiadau.

Jane Smith, Cyfarwyddwr Gwasanaethau 
Cymdeithasol Oedolion a Thai yng 
Nghyngor Gogledd Gwlad yr Haf
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Anwar, Prosiect 29
Fe sefydlodd Anwar Prosiect 29 i hyrwyddo 
cydlyniad cymunedol yn Bury. Yn ogystal â sefydlu 
llyfrgell aml ffydd a nifer o fentrau eraill, fe redodd 
Prosiect 29 beilot radio cymunedol yn ystod mis 
Ramadan y llynedd.

“ Nod y prosiect radio oedd darparu pobl leol â newyddion 
lleol perthnasol, felly pan gysylltodd Cynllun Cymorth y Newid 
roeddem yn falch iawn i weithio gyda nhw. 

 Fe’n darparwyd â gwybodaeth a gafodd ei drosi i dair sgript  
fer – un yn Pashtun, un yn Wrdw a’r llall yn Saesneg – gafodd  
eu recordio gan bobl ifanc o’r gymuned, a’u chwarae yn ystod  
y mis.

 Roedd gennym dri neu bedwar mil o wrandawyr yn ystod y  
mis, ac roedd adborth gan bobl hŷn yn benodol yn bositif  
iawn. Diolch i’r wybodaeth a ddarparom, pan ddaeth yn gyfnod 
newid yn yr ardal, roeddynt eisoes yn gwybod beth i’w wneud.”
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Mesur tri:  
Adnabod a helpu’r rhai 
anoddaf i’w cyrraedd
Daeth yn amlwg yn fuan iawn nad oedd 
cyfathrebu traddodiadol ac allgymorth yn unig 
yn ddigon i gyrraedd yr ystod eang o bobl gymwys 
mae’r Cynllun Cymorth wedi ei gynllunio i’w 
cefnogi trwy gydol y newid.
Rydym wedi datblygu ymagweddau penodol  
i gyrraedd yr ‘80%’ trwy gyhoeddusrwydd a 
hysbysebu a’r ‘15%’ trwy eu ffrindiau a theulu  
a thrwy allgymorth. Mae’r ymagwedd ar gyfer  
y ‘5%’ anoddaf i’w cyrraedd yn adeiladu ar y 
gweithgareddau hyn i dargedu pobl cymwys 
sydd angen ein cymorth fwyaf.
Rydym yn gwybod fod pobl yn y ‘5%’ yn aml yn 
wynebu anfanteision megis anableddau lluosog, 
incymau isel, neu rwystrau i gyfathrebu. Weithiau 
maent wedi cilio o gymdeithas neu mae 
cymdeithas wedi cilio oddi wrthynt. Yr her fu 
canfod y bobl brin y gellid ymddiried ynddynt 
sy’n gallu trosglwyddo’n neges ond nad ydynt  
yn gysylltiedig i unrhyw sefydliad. 

Gwersi  
a ddysgwyd
I ateb yr angen hwn, rydym wedi datblygu’r 
Rhaglen Cymunedau, ble byddwn yn trosglwyddo 
gwybodaeth i’r unigolion mwyaf ynysig trwy 
dafod lleferydd, trwy’r bobl maent yn ymddiried 
ynddynt. 
Trwy ymchwil a phrofiad yn y maes, rydym 
wedi dysgu’r modd gorau o nodi’r sefydliadau 
gwirfoddol sydd fwyaf priodol i weithio gyda  
ni a chanfod y cefnogwyr cymunedol hyn.

Mae gan Kath gryn dipyn o gyswllt gyda phobl oedrannus 
iawn sy’n gaeth i’r tŷ yn rhan o’i gwaith “allgymorth gweu”. 
Mae wedi bod yn treulio amser yn siarad â’r gwewyr mae’n 
ymweld â nhw, gan eu helpu’n bersonol ac esbonio’r Cynllun 
Cymorth: “Mae gennyf un fenyw sy’n 90 oed”, meddai, “a 
ddywedodd nad yw eisiau i bobl ddod i gnocio ar ei drws. 
Mae eisiau gwybod beth yw beth – a gyda’r cymorth a 
roddais iddi mae’n teimlo’n gwbl gyfforddus!” 

Mae John, Trevor, Henry a Martin wedi bod yn 
siarad ag oedfaon capeli ledled ardal Caradon 
yn eu rolau fel pregethwyr lleyg. Maent yn 
dosbarthu taflenni Cynllun Cymorth a chyngor 
i’r rhai sydd ei angen. Maent hefyd yn nodi 
aelodau allweddol o’r gymuned ac yn galw am 
eu cymorth i drosglwyddo’r neges i’r henoed 
a bregus.
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Selwood Housing, partner allgymorth Cynllun 
Cymorth yn Wiltshire.
Esbonia Pauk Moore, Cyfarwyddwr Gweithredu 
yn Selwood Housing, sut mae ‘hyrwyddwyr 
cymdogaeth’ (fel y dangosir) wedi helpu trigolion 
lleol oedd angen cymorth i oroesi’r newid.

“ Mae gennym grŵp newydd o denantiaid o’r enw ‘hyrwyddwyr 
cymdogaeth’ a wirfoddolodd i fod yn weithredol yn eu 
cymuned a gwneud gwahaniaeth i drigolion eraill. Mae nifer o 
drigolion yn adnabod eu hyrwyddwr ac yn troi atynt am gyngor 
ar faterion sy’n effeithio arnynt, felly roedd yn gwneud synnwyr 
iddynt gymryd rhan.

 Mynychodd yr hyrwyddwyr cymdogaeth sesiynau 
ymwybyddiaeth gyda’r Cynllun Cymorth i sicrhau fod ganddynt 
yr wybodaeth gywir. Wrth i’r rhanbarth agosáu at newid, fe 
helpont godi ymwybyddiaeth ynglŷn â’r newid ac annog y bobl 
fwyaf bregus yn eu cymuned i baratoi, p’un ai trwy’r Cynllun 
Cymorth neu trwy uwchraddio eu hoffer.”
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Mesur pedwar: 
Boddhad cwsmeriaid
Mae lefelau boddhad – sy’n cael eu mesur pob 
mis – yn uchel iawn ymysg ein cwsmeriaid. 
Dywedodd bron i 95% y byddent yn argymell y 
Cynllun Cymorth i ffrind. Mae hyn yn cymharu’n 
ffafriol iawn â sefydliadau eraill. 
I helpu cynnal ansawdd ein cymorth, rydym yn 
cyflawni archwiliadau cyflenwi gwasanaeth yn 
rheolaidd. Ymwelir â chyfartaledd o 25 o gartrefi 
cwsmeriaid a gofal yr wythnos gan edrych ar bob 
agwedd o daith y cwsmer. Mae’r canlyniadau’n 
cael eu porthi i’n harolwg gwasanaeth parhaus. 
Profi’r gwasanaeth
Fe ofynnom i grŵp o wirfoddolwyr cymwys i 
fod yn ‘gwsmeriaid cudd’ yn ddiweddar i brofi’n 
canolfan alwadau a safonau gwasanaeth 
gosodwyr. Disgrifiodd hanner y profiad fel 
‘rhagorol’, ac ni raddiodd yr un ohonynt y  
profiad fel unrhyw beth llai na ‘da’. Dywedodd 
hanner eu bod yn poeni am y newid cyn ffonio’r 
Cynllun Cymorth, ond fod eu pryderon yn llai 
wedi cysylltu.

Gwersi  
a ddysgwyd
Mae gan y Cynllun Cymorth broses cwynion  
tri cham, gan gychwyn gyda Eaga yna Cynllun 
Cymorth y Newid i Ddigidol, ac yn olaf 
Ymddiriedolaeth y BBC. Cofnodir oddeutu 60 o 
gwynion y mis ar gam un, gan godi i tua 100 yn 
ystod y cyfnodau mwyaf dwys o weithgaredd. 
Mae hyn yn cynrychioli llai na 0.3% o osodiadau. 
Fe gefnogir oddeutu 80% o’r rhain, ac mae  
tua 10% o gwynion yn mynd ymlaen i gam dau.  
Ym Mehefin 2010, dim ond un cwyn oedd wedi 
mynd ymlaen i gam 3 i’w farnu gan 
Ymddiriedolaeth y BBC. 
Er bod cwynion yn brin iawn ac fel arfer yn 
hawdd i’w datrys, difrod i eiddo, apwyntiadau a 
gollwyd a gosodiadau anghyflawn yw’r achosion 
mwyaf cyffredin am bryder. Mae gwybod hyn 
wedi’n helpu i ganolbwyntio ar feysydd yr ydym 
angen eu gwella.
I helpu sicrhau fod profiadau’n cwsmeriaid 
o’r newid mor esmwyth â phosibl, rydym yn 
ceisio cynyddu’r nifer o ryngweithiadau ‘cywir 
tro cyntaf’. Yn Ionawr 2010, cafodd pob un o’r 
peirianwyr hyfforddiant gloywi i bwysleisio 
pwysigrwydd gosodiadau cywir y tro cyntaf, 
addysg cwsmeriaid a sgiliau delio â phobl. 
Yn fwy bras, mae yna raglen gwella ansawdd 
gyffredinol yn weithredol i helpu adeiladu 
gwasanaeth cryfach, gwell sy’n gwbl ymatebol  
i anghenion ein cwsmeriaid.

Roeddwn yn hapus iawn gydag ymagwedd 
broffesiynol ac ymddygiad y gweithwyr. Fe 
gymront eu hamser gyda’r esboniadau i 
gyd, gan sicrhau ein bod yn deall yn llawn 
beth a ddywedwyd. Roeddent yn gyfeillgar 
ond ddim yn nawddoglyd ac yn ymddangos 
i fod yn gwbl gymwys yn eu gwaith. 

Cwsmer anabl Roedd yn alwad dda iawn ac fe 
ddarparwyd gwybodaeth dda, glir a 
hyderus. Pe byddai’r unigolyn cymwys 
wedi gwneud yr alwad, rwy’n credu y 
byddai wedi deall rhan fwyaf o’r hyn a 
ddywedwyd.

Gofalwr
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Heriau yn y dyfodol
Mae pobl cymwys eisoes yn gwerthfawrogi’r 
gwasanaeth yr ydym yn darparu, ond fe wyddom 
na allwn fod yn hunanfodlon. Dim ond hanner 
ffordd trwy’r newid ydym ni ac mae’r rhan fwyaf 
o’r boblogaeth eto i newid i ddigidol. Wrth i 
ni edrych tua dyfodol y newid ymysg y bobl 
gymwys sy’n weddill ledled y Deyrnas Unedig, 
ein her yw sicrhau fod lefel derbyn yn parhau i 
fod yn briodol, a byddwn yn parhau i gyflawni’r 
un safon uchel o wasanaeth. 

 

Rydym yn symud i’r cyfeiriad cywir: mae 
ymwybyddiaeth o’r Cynllun Cymorth wedi 
cynyddu ym mhob rhanbarth yr ydym wedi ei 
wasanaethu. Gyda’r newid eto i ddigwydd mewn 
naw o ranbarthau teledu, byddwn yn parhau i 
chwilio am ddulliau i wella’r modd yr ydym yn 
cyfathrebu a chyflenwi’n gwasanaeth. 
Rydym yn dysgu wrth i ni fynd ymlaen o hyd.  
Yn ganolog i hyn mae’r mewnwelediad a gawn 
o’n partneriaeth werthfawr gyda’r sefydliadau ac 
unigolion sy’n ein helpu i gyrraedd pobl cymwys 
a deall eu hanghenion.

Luke McCullough, Rheolwr Cenedlaethol Cynllun Cymorth y Newid (Yr Alban)
“ Mae timau Cynllun Cymorth Lleol yn gweithio’n galed i ddeall anghenion lleol a datblygu ymagwedd 
sy’n delio â nhw’n uniongyrchol. Yng Ngogledd yr Alban, er enghraifft, , er bod y boblogaeth ar 
wasgar, mae cyswllt wyneb i wyneb wedi bod yn hanfodol o ran adeiladu ymddiriedaeth ymysg  
pobl cymwys. Yn wir, mae’r modd hwn o ‘wneud busnes’ yn rhan annatod o ddiwylliant yr Alban.

 Wrth i’r newid gyrraedd rhannau eraill, mwy trefol o’r Alban megis Glasgow a Chaeredin, mae angen 
i ni ganfod dulliau newydd o weithio. Byddwn yn ceisio dysgu o ardaloedd tebyg o’r Deyrnas Unedig 
sydd eisoes wedi newid, megis y Gogledd Orllewin, i’n helpu i ganfod y dulliau mwyaf perthnasol o 
gyrraedd pobl cymwys.

 Ond p’un a ydym yn Shetland, Aberdeen, Norwich neu Lundain, mae hwyluso’r llwybr i ddigidol i 
bobl cymwys sydd angen ein cymorth fwyaf yn ddibynnol ar bartneriaeth. Bydd cymorth allweddol 
y sefydliadau ac unigolion hynny mae pobl cymwys yn ymddiried ynddynt yn ein helpu i sicrhau nad 
oes neb yn cael ei anghofio.”
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Detholiad o’n harolygon boddhad cwsmeriaid
“ Roedd yn galonogol i wybod fod popeth yn 
barod mewn da bryd. Ar y diwrnod y newidiom 
i ddigidol, roeddwn yn gallu ffonio’r llinell 
gymorth a doedd dim rhaid i mi aros. Roedd  
y bobl y siaradais â nhw yn galonogol iawn”

“ Dydw i erioed wedi dod ar draws 
cymorth mor siriol, amyneddgar a 
thrylwyr gan staff unrhyw ganolfan 
yn fy mywyd ac rwy’n 93 oed”

“ Fel menyw hŷn gyda phroblemau gweld a chlyw, 
roedd popeth yn syml iawn. Rwy’n mwynhau’r 
holl sianelau newydd – diolch yn fawr”

“ Roedd gosodwr y Cynllun Cymorth y gŵr 
mwyaf cwrtais i mi gwrdd ag ef erioed. 
Roedd yn bleser ei gael yn y tŷ – alla i 
ddim canmol digon arno. Mae’n drueni 
nad oes mwy o bobl fel fo yn y byd”

“Roeddwn yn hwyr iawn yn gwneud 
fy ngalwad ond fe gefais bob cymorth 
er hynny ac rwy’n ddiolchgar iawn 
amdano – dydw i ddim yn dda iawn 
gyda thechnoleg newydd”

“ Rwy’n bensiynwr anabl yn byw 10 milltir 
o Dumfries heb unrhyw gymdogion na 
theulu agos. Cynllun arbennig, ac roedd 
yn hawdd wedi i mi ffonio. Doedd dim 
rhaid i mi wneud dim – roedd popeth 
wedi ei wneud i mi”

“ Da iawn a hawdd i’w 
ddeall i wraig sydd bron yn 
80 oed – diolch yn fawr”

“ Fel rhywun hŷn roedd yn braf gwybod fod 
rhywun yn barod i helpu a chynghori ar rywbeth 
nad oeddwn yn gwybod dim amdano. Diolch”

“Ni fyddwn wedi gallu ei wneud 
heb eich cymorth. Help mawr 
hefyd parthed y gost, gan fy mod 
yn bensiynwr 84 oed. Diolch”

Cynlluniwyd a chynhyrchwyd gan luminous.co.uk
Ffotograffiaeth gan Nick David (ag eithrio tudalen 15),  
UK © Cynllun Cymorth y Newid /BBC.
Tynnwyd y llun ar dudalen 15 gan  
Mark Passmore/apexnewspix.com  
© Cynllun Cymorth y Newid /BBC.
Darluniau gan Andy Smith,  
UK © Cynllun Cymorth y Newid /BBC.

Argraffwyd ar Revive 100 Offset sydd wedi ei wneud o ffibrau 100% 
wedi ei hailgylchu o ffynonellau gwastraff ôl ddefnyddwyr yn unig. 
Mae Revive 100 Offset wedi ei ardystio yn unol â rheolau’r Cyngor 
Stiwardiaeth Fforestydd. 
Os ydych wedi gorffen darllen yr adroddiad hwn ac nad ydych  
am ei gadw bellach, rhowch eich copi i ddarllenwyr eraill sydd â 
diddordeb neu gael gwared arno yn eich gwastraff ailgylchu papur. 
Diolch yn Fawr.

http://www.luminous.co.uk


Os oes gennych unrhyw sylwadau neu gwestiynau ynglŷn â gwaith Cynllun Cymorth y 
Newid, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda. 
Cynllun Cymorth y Newid  
Room 5218 White City Building 
201 Wood Lane 
Llundain W12 7TS
Rhadffôn: 0800 40 85 900 
Ffôn testun: 0800 40 85 936 
Rhad ffacs: 0800 40 86 045 
Mae’n llinellau ffôn ar agor o 8yb-8yh Dydd Llun i Ddydd Gwener ac 8yb-6yh ar Ddydd 
Sadwrn a Dydd Sul (efallai y bydd galwadau yn cael eu monitro i ddibenion hyfforddiant).
Ewch i: helpscheme.co.uk 
E-bost: info@helpscheme.co.uk  
Testun: 80002
Rhowch wybod i ni os yr hoffech dderbyn yr adroddiad yn Saesneg neu ar ffurf CD sain.
© Cynllun Cymorth y Newid /BBC 2010.

The Switchover Help  
Scheme is run by the BBC

http://www.helpscheme.co.uk
mailto:info@helpscheme.co.uk

