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OMae’r Gwasanaeth Plant a Theuluoedd wedi ymrwymo i wella cyfleoedd bywyd plant, pobl
ifanc a theuluoedd mwyaf diamddiffyn Sir Ddinbych a, ble bynnag bosibl, galluogi plant, pobl
ifanc a theuluoedd i fyw’n ddiogel yn eu cymunedau.

Ein nod yw sicrhau’r cydbwysedd cywir o staff, adnoddau a gwasanaethau er mwyn darparu
profiadau cadarnhaol, diwallu anghenion yn effeithlon a hyrwyddo canlyniadau cadarnhaol ar
gyfer plant, pobl ifanc a’u teuluoedd rŵan ac yn y dyfodol. 

Mae gweithio mewn partneriaeth â theuluoedd, asiantaethau partner a mudiadau cymunedol yn
ein galluogi i ddarparu gwasanaethau mewn fforddgyfannol a chydlynol sy’n diwallu anghenion
plant, pobl ifanc a theuluoedd yn effeithiol.

Ni fu erioed amser gwell i ymuno â’r tîm yma yn Sir Ddinbych. Mae gennym nifer o gyfleoedd
cyffrous i’r ymgeiswyr cywir ymuno â ni i gyflawni amcanion ein gwasanaeth.

Byddwch yn rhan o dîm sy’n gweithio'n dda gyda’i gilydd ac sy’n cefnogi ei gilydd. Byddwch yn
manteisio ar fuddion staff drwy’r cynllun gwobrwyo yn ychwanegol at weithio hyblyg i’ch galluogi
i gael cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith. Byddwn yn darparu goruchwyliaeth fyfyriol ynghyd â
chymorth rheolwyr, cyfleoedd hyfforddiant rhagorol a rhaglen DPP sefydledig.

Mae ein siwrnai heriol yn siapio dyfodol Gwasanaethau Plant, ac rydym yn anelu at fod y gorau.
Dewch i ymuno â ni i gymryd yr her ac i chwarae rôl allweddol mewn amgylchedd hynod
gefnogol i wella gwasanaethau i blant a phobl ifanc yn Sir Ddinbych. 

Cofion cynnes

Rhiain Morrlle
Pennaeth Gwasanaethau Plant 

Llythyr gan Rhiain Morrlle
Pennaeth Gwasanaethau Plant 

Annwyl Ymgeisydd,

Diolch am eich diddordeb yn y cyfleoedd Gwaith Cymdeithasol cyffrous hyn gyda
Gwasanaethau Plant Cyngor Sir Ddinbych.



Ein Gweledigaeth
Ein Gweledigaeth yw creu diwylliant 'Un Cyngor', gydag
arweinyddiaeth gref ac amlwg, er mwyn sicrhau lefelau uchel o
wasanaeth cwsmer i'n cymunedau.  

Os ydych chi'n dymuno gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i
breswylwyr Sir Ddinbych ac yn chwilio am gyflogwr gwerth chweil
sy'n eich gwerthfawrogi, yna dyma'r lle i chi.

Mae Sir Ddinbych yn ymestyn o gyrchfannau
arfordirol y Rhyl a Phrestatyn yn y gogledd, trwy
Ddyffryn Clwyd a thros Fwlch yr Oernant i
harddwch Dyffryn Dyfrdwy. Mae tref brysur
Llangollen yn gartref i’r Eisteddfod Gerddorol
Ryngwladol a gynhelir yn flynyddol ac ar gyrion
camlas Llangollen a Thraphont Ddŵr Pontcysyllte
a ddynodwyd yn Safle Treftadaeth y Byd yn
ddiweddar.

Sir Ddinbych

Nid yn unig ein bod ni’n ddigon ffodus o fod wedi ein lleoli mewn
rhan brydferth o’r Deyrnas Unedig, mae gennym ni hefyd
gysylltiadau cludiant ardderchog. Tua’r dwyrain ar hyd yr A55,
mae Lerpwl a Chaer yn daith awr yn y car, a Chaergybi a
Manceinion ond 20 munud ymhellach.

Fel Cyngor Sir, rydym yn sefydliad uchelgeisiol, hyblyg sy'n rhoi
gweithwyr a chymunedau yn ganolog i'n penderfyniadau. Rydym
eisiau i Sir Ddinbych fod y gorau y gall fod i'n cymunedau a
chenedlaethau'r dyfodol.



Ein Gwerthoedd

Undod
Mae pob un ohonom yn gweithio i’r un sefydliad.
Fel Cynghorwyr a staff fe ddylem ni geisio
adlewyrchu hynny yn y modd rydym ni’n
ymddwyn ac yn gwasanaethu ein cymunedau.
Fel y dywed ein harwyddair “Unwn i wneud da”,
rydym ni’n gweithio’n agos, yn barod i
gydweithio ac yn cefnogi cydweithwyr ar draws
y sefydliad, pa bynnag gyfarwyddiaeth,
gwasanaeth neu dîm maent yn gweithio ynddo.
Mae ein cwsmeriaid a’n cymunedau yn disgwyl
i’r sefydliad weithredu fel un corff nad ydi o'n
gwneud gwahaniaeth rhwng gwasanaethau.

Parch
Ein nod ydi trin pawb yn deg ac yn gyfartal, a
deall bod yna farn a chredoau sy’n wahanol i’n
rhai ni. Rydym ni’n ceisio cynnwys a gwrando ar
ein cymunedau, gan ystyried eu barn ac ymateb
yn briodol.

Gonestrwydd
Fel Cynghorwyr a staff rydym ni’n ceisio rheoli
ein hunain i fwyhau perfformiad, sicrhau
ymddygiad o safon uchel a chyflwyno delwedd
gadarnhaol o Sir Ddinbych. Rydym ni’n ceisio
bod yn realistig gyda’n cydweithwyr a’n
dinasyddion o ran eincyflawniadau a’n heriau,
gan ddarparu gwybodaeth agored a gonest.

Balchder
Ein nod ydi creu teimlad o falchder o weithio i’n
sefydliad. Dylem ymfalchïo yn y gwaith a wnawn
a’r hyn rydym ni’n ei gyflawni fel sefydliad.



Gwasanaeth Therapiwtig

Mae’r Gwasanaeth Therapiwtig yn dîm aml-ddisgyblaethol sy’n gweithio ar draws pob haen mewn
gwasanaethau plant o gymorth Cynnar i Blant sy’n Derbyn Gofal a Rhai sy’n Gadael Gofal. Mae’r tîm yn
cynnig ystod eang o ymyriadau a rhaglenni yn defnyddio dull DBT wedi’i lywio gan Trawma.Mae
ymarferwyr yn cael cynnig pecyn hyfforddiant uwch mewn ymyriadau therapiwtig yn cynnwys Theraplay,
VIG, Profion Gallu Gwybyddol, PACE a Therapi Ymddygiad Dialetig (DBT) yn ogystal â lleoedd
goruchwylio myfyriol rheolaidd mewn grŵp ac 1 i 1. Mae’r tîm yn cynnig asesiadau pwrpasol, ymyriadau
cefnogi teuluoedd a gwaith grŵp ble mae plant a theuluoedd wedi cael eu dynodi mewn perygl o
ganlyniadau gwael. 

Tîm Plant ag Anableddau

Mae ein tîm yn gweithio gyda phlant 0-18 oed sydd ag anabledd, cyflwr sy’n cyfyngu ar fywyd neu
salwch. Rydym yn darparu asesiad gofal cymdeithasol, cyngor a gwybodaeth yn benodol ar anabledd,
cynllunio gwasanaeth personol yn canolbwyntio ar ganlyniad, ymyriadau a chefnogaeth wedi’i deilwra i’r
plentyn. Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â rhieni a gofalwyr ac i fodloni anghenion eu plant wrth
gydnabod eu hangen eu hunain am gefnogaeth.

Fel tîm rydym wedi ymrwymo i hyrwyddo annibyniaeth y plentyn, cynhwysiad cymdeithasol a lles. Yn aml
mae ein gweithiwr cymdeithasol yn cefnogi plant drwy gydol eu plentyndod, o’r blynyddoedd cynnar i
baratoi i fod yn oedolion, gan weithredu er budd pennaf y plentyn bob amser ac arwain ymyriadau
diogelu pan fo angen. Maent yn meithrin perthnasoedd hirdymor cryf gyda’r teuluoedd maent yn eu
cefnogi, ochr yn ochr â pherthnasoedd buddiol â gweithwyr proffesiynol o asiantaethau eraill sydd hefyd
yn cefnogi’r plentyn a’i deulu.

Ein Gwasanaethau

Gwasanaeth Derbyn ac Ymyriad

Fel gweithiwr cymdeithasol yn y Tîm Derbyn Plant byddwch
chi’n gyfrifol am ymchwiliadau Adran 47 naill ai ar sail un
asiantaeth neu ar y cyd â chydweithwyr o Heddlu Gogledd
Cymru. Mae’r tîm hefyd yn cwblhau Rhan 2 Sgyrsiau Beth
sy’n Bwysig, Rhan 3 Asesiadau Cymorth a Gofal ac
asesiadau risg cyn geni gan ddefnyddio system TG Paris.
Byddwch chi’n gweithio’n agos gyda phlant, pobl ifanc a’u
teuluoedd, ymarferwyr cyfreithiol a gweithwyr proffesiynol
eraill i ddod o hyd i ddatrysiadau a chreu newid. Byddwch 
chi’n defnyddio eich sgiliau i gynnal asesiadau, gwneud penderfyniadau ac argymhellion yn seiliedig ar
dystiolaeth ar gyfer ymyriadau i gefnogi plant diamddiffyn a’u teuluoedd i wireddu canlyniadau
cadarnhaol.



Ein Gwasanaethau

Mae’r Tîm Llys ac Asesiadau Rhianta’n ymgymryd â mwyafrif yr achosion gofal pan nad yw’n cael ei hystyried
yn ddiogel bellach i blant barhau i fyw gartref. Caiff gweithwyr cymdeithasol eu cefnogi i gwblhau hyfforddiant
arbenigol PAMS neu Parent Assess. 
Mae'r tîm Cymorth a Phlant sy'n Derbyn Gofal yn cefnogi mwyafrif y plant 14 oed ac iau sy'n destun
Gorchmynion Gofal neu Orchmynion Goruchwylio. Mae gan y tîm hefyd Swyddog Cyswllt Addysg arbenigol a
Nyrs Plant sy'n Derbyn Gofal ac mae'n rhedeg clwb Plant mewn Gofal yn ystod gwyliau ysgol.
Mae'r Tîm 14+ yn paratoi Cynlluniau Llwybr ac yn cefnogi’r newid o fod yn berson ifanc i fod oedolyn ac yn
annibynnol. Mae’r Tîm hefyd yn cefnogi nifer o bobl ifanc sy’n cael eu hystyried yn Geiswyr Lloches ar eu Pen
eu Hunain    

Gwneud ymweliadau Statudol â phlant a’u gofalwyr
Ymgymryd â gwaith uniongyrchol â Phlant a Phobl Ifanc i sicrhau y gwrandewir ar eu barn a’u dymuniadau. 
Cydweithio â rhieni i gynnal asesiadau rhianta ac amser gyda’r teulu a chefnogi plant i gynnal cysylltiad â’u
teuluoedd pan fo’n ddiogel i wneud hynny. 
Gwneud asesiadau brodyr a chwiorydd - Gyda’i Gilydd neu Ar Wahân 
Paratoi datganiadau i’r llys a Chynlluniau Gofal a Chymorth i blant, yn cynnwys rhyddhau Gorchmynion Gofal
ac Adroddiadau CAR B.
Paratoi dogfennau Derbyn Gofal a mynd i adolygiadau derbyn gofal Statudol.

Gwasanaeth Derbyn Gofal

Mae’r Gwasanaeth Derbyn Gofal yn cefnogi plant a phobl ifanc mwyaf diamddiffyn Sir Ddinbych a’u teuluoedd yn
amrywio o enedigaeth hyd at 25 oed i gyflawni eu llawn botensial. Mae mwyafrif y plant yn destun Gorchmynion
Gofal dros dro neu Orchmynion Gofal llawn yn cynnwys rhai a oedd yn arfer derbyn gofal naill ai’n Unigolion sy’n
Gadael Gofal neu’n byw gartref gyda rhieni dan Orchymyn Goruchwylio. Mae cyfran fach o blant yn destun i
Orchmynion Lleoliad sydd â chynllun o barhad drwy fabwysiadu. Mae’r timau i gyd yn gweithio’n agos â’r
Gwasanaeth Therapiwtig i sicrhau’r canlyniadau gorau i’r plant.

Mae’r Gwasanaeth yn cynnwys 4 Tîm a Chanolfan Adnoddau i Deuluoedd: 
1.

2.

3.

Mae enghreifftiau o waith a gyflawnwyd ar draws y timau hyn yn cynnwys: 

4.Mae Tîm Maethu Cymru Sir Ddinbych yn gyfrifol am recriwtio, asesu, adolygu a chefnogi gofalwyr maeth a'u cyflwyno
nhw mewn Paneli Maethu. Mae'r tîm hefyd yn cwblhau asesiadau unigolion cysylltiedig a hyfywedd i benderfynu pa mor
addas yr ydyn nhw i fod yn ofalwyr maeth neu Warcheidwaid Arbennig. Mae gan y tîm Swyddog Comisiynu Lleoliadau a
Gweithiwr Cefnogi Teuluoedd hefyd i helpu i ddod o hyd i deuluoedd a lleoliadau addas gan gynnwys cartrefi preswyl i
blant.Caiff gweithwyr cymdeithasol yn y Tîm eu hannog i gwblhau'r hyfforddiant Skills to Foster: Train the Trainer a
chymryd rhan mewn Diwrnodau Datblygu Gofalwyr Maeth. 

Mae'r Ganolfan Adnoddau i Deuluoedd wedi ymrwymo i hyrwyddo amser gyda’r teulu i blant mewn lleoliad diogel
sy'n addas i blant. Mae’r Tîm yn cynnwys Cydlynydd a Gweithwyr Cefnogi Teuluoedd sy’n goruchwylio amser
gyda’r teulu ac yn cefnogi rhieni ac aelodau eraill o’r teulu i fodloni anghenion eu plentyn yn ystod y sesiynau.
Maen nhw hefyd yn darparu adroddiadau sy’n bwydo i mewn i asesiadau a chynllunio gofal ar gyfer y plentyn.
Mae’r Gwasanaeth hefyd yn gweithio’n agos â Gwasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru a Gwasanaeth Gadael
Gofal Barnado’s.



Mae’r asiantaeth wedi gweithio â sawl
gweithiwr proffesiynol ac Awdurdod
Lleol ar draws y DU ond roeddent wir
wedi’u plesio â Sir Ddinbych. Nid ydynt
erioed wedi gweithio ag Awdurdod Lleol
sydd wedi cymryd yr amser i gynnig lefel
mor uchel o gefnogaeth barhaus.

Fel gwasanaeth, rydym yn annog adborth gan asiantaethau partner, dinasyddion a
phreswylwyr. Rydym yn ymdrechu’n barhaus i wella ein gwasanaethau i blant a
phobl ifanc yn Sir Ddinbych.

Mae’r natur o ran cyfathrebu ac ymgysylltu yn
agored iawn ac mae’r aelod o staff mewn cyswllt
cyson â rhai plant risg uchel ac yn ystyriol o ran
sut mae’r gwaith yn cael ei gyflawni, mae hefyd yn
fodlon herio a chael ei herio.

 Llwyddodd yr aelod o staff i wneud i’r
teulu deimlo fel eu bod yn cael eu

cefnogi heb wneud iddynt deimlo fel
nad oedd ganddynt unrhyw sgiliau neu
brofiad. Yn ogystal, dywedodd y teulu
wrthym fod perthynas yr aelod o staff

â’r plant yn ardderchog, ac y byddent yn
hoffi iddi fod yn weithiwr cymdeithasol

iddynt.
 

Ein Gwasanaethau



IRwyf wedi gweithio i Gyngor Sir Ddinbych am bron i
30 mlynedd. Dechreuais weithio i Gyngor Sir Clwyd
ar Gynllun Hyfforddiant Ieuenctid yn Adran Briffyrdd
yr Awdurdod. Symudais i’r Gwasanaethau Plant, i
swydd weinyddol, o fewn fy mlwyddyn gyntaf o
weithio ac rwyf wedi parhau i weithio yn y
Gwasanaethau Plant yn Sir Ddinbych ers hynny.
Rwyf wedi ymgymryd â llawer o swyddi; gan
ddechrau mewn swyddi gweinyddol a symud yn
raddol i fy swydd bresennol fel rheolwr tîm yn y Tîm
Derbyn ac Ymyrraeth. Cefais fy noddi gan Gyngor

Rwyf wedi gweithio i Gyngor Sir Ddinbych ers dros 6
mlynedd ar ôl symud o awdurdod lleol arall.Dechreuais
fel gweithiwr cymdeithasol gyda’r tîm ymyrraeth cyn
symud ymlaen i fod yn Uwch Ymarferydd a chael
cynnig cyfle am secondiad fel rheolwr Tîm. Mae
Gwasanaethau Plant Sir Ddinbych wedi fy nghefnogi i
fod yn uchelgeisiol yn fy ngyrfa ac wedi caniatáu i mi
ddatblygu fy ngwybodaeth a’m sgiliau i gefnogi fy
natblygiad gyrfaol drwy fynychu cyfarfodydd a
chwblhau darnau gwaith penodol.Teimlaf fod uwch
reolwyr wedi cefnogi fy natblygiad gyrfaol personol a’m 

Ein Staff

hanghenion hyfforddiant parhaus. Teimlaf fod Sir Ddinbych yn awdurdod lleol cefnogol iawn sy’n darparu
hyblygrwydd o ran trefniadau gweithio. Rwy’n mwynhau gweithio mewn adran a gwasanaeth gwych. 
Lisa

Sir Ddinbych i gwblhau fy Niploma mewn Gwaith Cymdeithasol yn 2004 ac rwyf hefyd wedi cael fy noddi i
gwblhau’r Rhaglen Datblygu Rheolwyr Tîm y gwnes i ei gwblhau y llynedd. Mae Sir Ddinbych yn awdurdod
gwych i weithio iddo. Rwyf wedi cael fy rheoli gan wahanol reolwyr ar hyd y blynyddoedd ac mae pob un
ohonyn nhw wedi bod yn gefnogol ac wedi fy annog o ran gweithio o ddydd i ddydd a datblygiad gyrfa. Mae
Sir Ddinbych yn hyblyg a deallgar o ran ymrwymiadau personol ac maen nhw wedi bod yn gwbl gefnogol
ohonof ym mhob ffordd.Rwyf wedi mwynhau fy ngyrfa ac yn parhau i’w mwynhau mewn awdurdod gwych.
Lynsey



Gweithiwr Cymdeithasol - Plant ag Anableddau
Cysylltwch â Louise Gillen, Rheolwr Tîm ar  01824 712241.

Mae pob swydd wag (oni bai y nodir fel arall) yn cynnig swydd barhaol, llawn amser, ynghyd â
hyblygrwydd gweithio hybrid, a’r cyfle i ymuno â thîm cefnogol sy’n frwdfrydig dros wella gwasanaethau i
blant a phobl ifanc yn Sir Ddinbych.

Mae pob un o’r swyddi hyn yn cynnig tâl yn unol â Graddfa 8 - 9 (£32,020 - £38,296). Bydd y cyflog a
bennir ar ôl penodi’r ymgeisydd llwyddiannus yn unol â’i gymwysterau a phrofiad. 

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn cynnig pecyn buddion cystadleuol, mae’r manylion i’w gweld ar y dudalen
ganlynol.

Rydym yn croesawu ymweliadau â’r adran gan ddarpar ymgeiswyr. I drefnu ymweliad i gyfarfod â’r tîm
neu i gael sgwrs anffurfiol, cysylltwch â’r Rheolwr Tîm ar y rhif perthnasol isod.

Rydym yn cadw’r hawl i gau’r cyfnod ymgeisio’n fuan os cawn ddigon o geisiadau ar gyfer
y swyddi. Felly, os oes gennych ddiddordeb, cyflwynwch eich cais cyn gynted â phosibl.

Gweithiwr Cymdeithasol - Tîm Llys ac Asesiadau Rhianta
Cysylltwch â Rosanna Hughes, Rheolwr Tîm ar 01824 712256.

Gweithiwr Cymdeithasol - Maethu Cymru Sir Ddinbych
Cysylltwch â Julie Fisher, Rheolwr Tîm ar 01824 712821.

Gweithiwr Cymdeithasol - Gwasanaeth Derbyn
Cysylltwch â Lynsey Carroll, Rheolwr Tîm ar 01824 712817.

Gweithiwr Cymdeithasol - Ymyrraeth
Cysylltwch â Melanie Pepper, Rheolwr Tîm ar 01824 712942.

Sut i wneud cais

Gwnewch gais ar-lein neu gyflwyno eich CV i: gweithioini@sirddinbych.gov.uk

Dyddiad cau - 13 Chwefror 2023

Swyddi Gwag presennol
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Credwn y dylai gwaith caled ac ymrwymiad ein
staff gael eu gwobrwyo'n briodol. Rydym yn
cynnig amrywiaeth o fanteision i helpu ein
gweithwyr i sicrhau cydbwysedd rhwng bywyd a
gwaith, datblygu yn eu gyrfa, a'u cefnogi yn eu
gwaith*

Gwyliau Blynyddol
Mae gennym hawl gwyliau blynyddol hael sy'n dechrau
ar 25 diwrnod (yn ogystal â gwyliau banc) yn codi gyda
hyd y gwasanaeth i gyfanswm o 31 diwrnod, felly po
hiraf y byddwch yn gweithio i ni, y mwyaf o wyliau
blynyddol a ddyrennir i chi.

Rydym hefyd yn cynnig cyfle i weithwyr brynu hyd at 40 diwrnod gwaith o wyliau blynyddol
ychwanegol y flwyddyn.

Trefniadau Gweithio Hyblyg
Mae'r Cyngor yn cynnig amrywiaeth o wahanol drefniadau gweithio ar gyfer llawer o'i rolau. Mae
ein trefniadau gweithio yn cynnwys gweithio gartref, gweithio mewn swyddfa/safle a rhwydwaith
o leoedd ar gyfer cydweithio mewn tîm. Rydym hefyd yn cynnig cynllun oriau hyblyg ar gyfer nifer
o swyddi o fewn y Cyngor, y cyfle i rannu swyddi a gweithio'n rhan-amser ynghyd ag ystod o
bolisïau eraill i gefnogi hyblygrwydd.

Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (CPLlL)
Bydd ein gweithwyr yn ymuno'n awtomatig â'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (LPGS), oni bai
eu bod yn penderfynu optio allan. Mae gan bob aelod sydd â mwy na 2 flynedd o aelodaeth hawl i
fudd-daliadau pensiwn. 

Rhaglen Cymorth i Weithwyr (EAP)
Mae hwn yn wasanaeth cyfrinachol a reolir yn annibynnol ar gyfer gweithwyr a'u teuluoedd sydd
ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos. Mae'r rhaglen yn darparu cyngor a chwnsela
arbenigol mewn meysydd fel cyllid, problemau teuluol a phersonol, materion gwaith, problemau
sy'n gysylltiedig ag iechyd, gofal plant a hawliau defnyddwyr.

Arbedion Ffordd o Fyw trwy DCC Rewards Direct
Mae rhaglen unigryw DCC Rewards Direct yn rhoi mynediad i’n gweithwyr i ystod wych o
Arbedion Ffordd o Fyw sydd ar gael ar-lein neu ar y stryd fawr, ledled y wlad ac yn eich ardal leol
ar eich nwyddau, gwyliau, bwyta allan, DIY, nwyddau trydanol, yswiriant, moduro a mwy.

Yn ogystal â’r uchod, rydym yn cynnig pecyn buddion cystadleuol helaeth sy’n cynnwys:

Ystod o bolisïau cyfeillgar i deuluoedd 
Cynllun talebau gofal plant 
Cyfleoedd ar gyfer hyfforddiant a 
datblygiad personol 
Cynllun Beicio i'r Gwaith 
Cynllun aberthu cyflog car a chynllun 
prydlesu ceir 
Cynllun cytundebol tâl salwch hael 
Cynlluniau yswiriant meddygol 

Cefnogaeth Iechyd Galwedigaethol fewnol 
Profion llygaid am ddim a chyfraniadau tuag 
at sbectol ar gyfer gofynion VDU
Disgownt Aelodaeth Hamdden Gweithle Actif
Opsiwn i brynu Microsoft Office ar gyfer eich 
cyfrifiadur cartref am bris gostyngol 
Arbed arian ar Fysiau Arriva 
Undeb Credyd Cambrian 
Cynllun rhoi wrth ennill

*Bydd buddion gweithwyr yn amrywio ac yn dibynnu ar delerau ac amodau rôl swyddi penodol.


