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In Touch

Cyfle i ennill talebau siopa sy’n werth £60

“Mae’n cartref newydd 
wedi gwneud cymaint o 
wahaniaeth i’n teulu”

Beth sy’n digwydd i
DRWYDDEDAU TELEDU 
AM DDIM?

Hwyl a bwyd yn ein cymunedau



Ieithoedd a fformatau 
eraill
Os hoffech gael copi o’r rhifyn hwn 
o In Touch yn Saesneg neu mewn 
iaith neu fformat arall - er enghraifft, 
print mawr, rhowch wybod i ni ac fe 
wnawn ni helpu.

Cysylltwch â ni
Tai Wales & West, Tŷ’r Bwa, 77 Parc Tŷ Glas, Llanisien, Caerdydd CF14 5DU
Ffôn: 0800 052 2526 Testun: 07788 310420 E-bost: contactus@wwha.co.uk
Gwefan: www.wwha.co.uk
Gallwch hefyd gysylltu ag aelodau o staff yn uniongyrchol drwy e-bost. Er enghraifft, joe.bloggs@wwha.co.uk

Ewch ati i gymdeithasu gyda Tai Wales & West
Facebook
facebook.com/
wwhousing

Twitter
@wwha

Linkedin
linkedin.com/company/
wwha

Instagram
instagram.com/wwhousing
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Hwyl yr haf i bawb
Mae’n swyddogion tai a datblygu 
cymunedol wedi bod yn mynd o le 
i le trwy gydol yr haf, gan gefnogi 
cymunedau i drefnu diwrnodau 
chwarae.
    Cynhaliwyd digwyddiadau ar 
draws Cymru i ddathlu Diwrnod 
Cenedlaethol Chwarae ar 7 Awst.
    Yng Ngorllewin Cymru, ymunom â 
RAY Ceredigion am ddiwrnod chwarae 
yn Y Sgwâr, Aberaeron, lle y bu plant 
yn cael hwyl yn adeiladu eu cartrefi 
eu hunain o friciau rwber.  Gwnaeth 
trigolion yng Nghrymych, Scleddau, 
Tregaron, Aberteifi, Llanbedr Pont 
Steffan ac Aberystwyth hefyd 
fwynhau sesiynau chwarae yn yr haf.
    Yng Nghaerdydd, bu preswylwyr 
o Ffordd Williamson, Pentref St. 

Ederyn, yn mwynhau diwrnod 
hwyl a fynychwyd gan 25 o blant, 
a bu Gŵyl flynyddol Llaneirwg 
a gynhaliwyd yng Nghanolfan 
Llaneirwg yn fwy llwyddiannus nag 
y bu erioed o’r blaen, wrth i fwy 
o bobl ifanc yn eu harddegau ac 
oedolion gymryd rhan.
    Yng Ngogledd Cymru, roedd plant 
a’u rhieni wedi cymryd rhan mewn 
“prynhawn crefftus” o chwarae yng 
Nghanolfan Adnoddau Cymunedol 
Hightown.
Capsiynau: (1,2) Teuluoedd yn 
Ffordd Williamson, Caerdydd;  
(3,4) hwyl a sbri yn Hightown; 
(5,6,7) diwrnod chwarae 
cenedlaethol yn Aberaeron;  (8) 
gŵyl haf yn Llaneirwg, Caerdydd
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CYNNWYS

CROESO GAN ANNE
4 -5  Sut allai Cymru edrych 

ymhen 20 mlynedd
6 -7  Mwy o help i deuluoedd 

mewn angen
8-9   Arddangos cynlluniau am 

gartrefi newydd
12  Kyron wrth ei fodd yn ei 

gartref teuluol newydd 
wedi’i addasu

17  Pwy yw’ch arwr cymunedol 
chi?

22  Newidiadau i basys bws a 
thrwyddedau teledu am 
ddim

26  Diwrnod ym mywyd 
Rheolwr Tir

28-29  Eich straeon chi
32  Posau i gael gwobr
34  Beth sydd Ymlaen
35 Cyngor i’ch cadw chi a’ch 

teulu yn ddiogel yn eich 
cartref

Croeso i rifyn yr Hydref o In Touch.
    Gall help ac anogaeth fod mewn 
sawl ffurf, a gall gael effeithiau 
pellgyrhaeddol.  Mae o’n cwmpas 
bob dydd yn y mannau lle’r ydym 
yn byw ac yn gweithio ac nid oes 
angen iddo gostio ceiniog.
    O wên fach a “bore da” i 
gymydog sy’n teimlo’n isel 
neu’n unig, i gredu yng ngallu 
unigolyn arall i lwyddo, gall y 
gweithredoedd hyn wneud 
gwahaniaeth enfawr.
    Dyna pam ein bod wedi dewis 
“Cefnogi Cymunedau” fel thema’r 
rhifyn hwn o’n cylchgrawn.
    Y tu mewn, gallwch gael 
gwybod sut yr ydym yn gweithio 
mewn cymunedau pan fyddwn 
yn cynllunio’r gwaith o adeiladu 
cartrefi newydd.  Yn ogystal, 
byddwn yn ystyried y gwahanol 
ffyrdd y mae’r cwmnïau yr ydym 
yn eu defnyddio i adeiladu 
a gwella ein cartrefi yn rhoi 
rhywbeth yn ôl.  Gall y rhain 
amrywio o gyllid a gwirfoddoli ar 

brosiectau cymunedol i gyflogi 
pobl leol a phreswylwyr i weithio 
ar ein safleoedd adeiladu.
    Byddwn yn rhoi cipolwg agosach 
ar sefydliadau o Gymru yr ydym 
wedi rhoi cymorth ariannol iddynt 
eleni hefyd, gan ddarganfod 
sut y gall paned o goffi wneud 
gwahaniaeth i ddioddefwyr 
masnachu pobl.
    A hefyd, ceir y newyddion 
arferol gan breswylwyr a phosau 
er mwyn ennill gwobrau, ynghyd 
â’r cyfle i ennill taleb siopa sy’n 
werth £30.
    Y rhifyn nesaf fydd ein 
100fed, felly cadwch olwg am 
rai cystadlaethau a dathliadau 
arbennig iawn.  Anfonwch eich 
syniadau atom am sut y dylem 
ddathlu yn eich barn chi.
    Felly, mwynhewch eich deunydd 
darllen yn ystod yr Hydref.

Anne Hinchey
Prif Weithredwr y Grŵp

Os oes gennych chi sylwadau am yr In Touch newydd neu sut gallwn ni wella, rhowch wybod i ni. Fe 
wnawn ni barhau i wrando arnoch chi. E-bostiwch contactus@wwha.co.uk neu siaradwch â’n Tîm 
Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu ar 0800 052 2526.
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NEWSCYMUNEDAU CYNALIADWY

Gweledigaeth   i Gymru
Gofynnir i bobl Cymru fynegi eu 
barn am y ffordd y gallai Cymru 
edrych ymhen 20 mlynedd.
    Mae Llywodraeth Cymru 
wedi cyflwyno ei gweledigaeth 
ynghylch ble y lleolir cartrefi, 
swyddi a gwasanaethau newydd, 
ynghyd ag ardaloedd er mwyn 
cynhyrchu ynni adnewyddadwy.   
    Un o’r prif flaenoriaethau fydd 
darparu rhagor o gartrefi 
                                 fforddiadwy ar  
                                 “raddfa a 
                            chyflymder”, 
                          ynghyd â 
                       phrosiectau ynni 
                   solar a gwynt ar raddfa 
      fawr.
                     Yn ogystal, mae 
               wedi rhagweld tri 
             chlwstwr o drefi a 
         dinasoedd a nodir fel 
      rhai arwyddocaol ar lefel 
     genedlaethol, lle y rhoddir 
ffocws ar dwf o ran cyflogaeth 
a thai ar raddfa fawr.  Y rhain 
yw Caerdydd, Casnewydd a’r 
Cymoedd;  Bae Abertawe a 
Llanelli;  a Wrecsam a Glannau 
Dyfrdwy.
    Rhoddir ffocws ar dyfu 
safleoedd trefol presennol hefyd, 

a sicrhau bod cartrefi, swyddi a 
gwasanaethau yn yr un ardal.
    Lansiwyd y weledigaeth ym 
mis Awst gan Julie James, Y 
Gweinidog Tai a Llywodraeth 
Leol, a ddywedodd, “Rydyn ni’n 
gwybod bod angen mwy o dai o 
ansawdd da ar bobl Cymru.
    “Rwyf wedi ymrwymo i 
adeiladu mwy o dai cyngor ar 
raddfa a chyflymder priodol yng 
Nghymru, ac i weld cynghorau a 
landlordiaid cymdeithasol eraill 
yn rhentu mwy o dai fforddiadwy.  
Rwyf am weld system gynllunio 
sy’n diwallu’n hanghenion bob 
amser;  a gweld ein pentrefi, ein 
trefi a’n dinasoedd yn cael eu 
trefnu mewn ffordd a fydd yn ei 
gwneud hi’n haws byw bywydau 
iach ac egnïol ynddyn nhw, i ni ac 
i’r cenedlaethau i ddod.” 
    Rydym yn rhannu’r weledigaeth 
hon yn Nhai Wales & West, ac 
mae’n uchelgais gennym adeiladu 
500 o gartrefi fforddiadwy y 
flwyddyn dros y bum mlynedd 
nesaf.
    Yn ystod y flwyddyn 
ddiwethaf tan fis Mehefin 2019, 
cychwynnom ar y gwaith o 
adeiladu 245 o gartrefi newydd 
ar draws Caerdydd, Pen-y-bont 
ar Ogwr, Sir y Fflint, Sir Benfro, 

Ceredigion a Wrecsam.
    Rydym yn gweithio gydag 
awdurdodau lleol a chymunedau 
yn yr holl ardaloedd yr ydym yn 
gweithredu ynddynt er mwyn 
deall pa fath o gartrefi y mae 
eu hangen ar bobl sy’n aros am 
gartrefi fforddiadwy ac er mwyn 
nodi ble y maent yn dymuno byw.
    Gyda’r wybodaeth hon, 
bydd ein timau datblygu yn 
canolbwyntio ar sicrhau safleoedd 
posibl lle y gallwn adeiladu 
cymunedau.  Gyda phob darpar 
safle, byddwn yn asesu a oes 
modd sicrhau caniatâd cynllunio 
yno, gan ystyried amrediad o 
ffactorau gan gynnwys draeniau, 
ecoleg, risg llifogydd ac a oes 
unrhyw halogiad yn dilyn 
defnydd blaenorol – gan gynnwys 
gweithgarwch cloddio blaenorol.
    Yna, byddwn yn gweithio gydag 
adrannau cynllunio awdurdodau 
lleol cyn creu cynlluniau sy’n 
bodloni ein gofynion.  Cyn 
gwneud cais am ganiatâd ar gyfer 
cynlluniau mwy o faint, byddwn 
yn ymgynghori â’r gymuned leol 
hefyd er mwyn rhoi’r cyfle i’r rhai 
y byddant yn cael eu heffeithio’n 
uniongyrchol gan y datblygiad 
arfaethedig i weld y cynlluniau 
a chael dweud eu dweud 
amdanynt.
    Dywedodd Joanna Davoile, 
Cyfarwyddwr Datblygu yn 
Nhai Wales & West:  “Rydym 
yn croesawu gweledigaeth 
Llywodraeth Cymru sy’n gwneud 
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CYMUNEDAU CYNALIADWY

Gweledigaeth   i Gymru
y peth iawn trwy sicrhau bod tai 
wrth ei gwraidd.
    “Cyn adeiladu cartrefi newydd, 
byddwn yn ystyried y lleoliad yn 
ofalus, yn ogystal â’r cysylltiadau 
gyda thrafnidiaeth, cyflogaeth a 
gwasanaethau cymunedol.
    “Mae fforddiadwyedd a 
hygyrchedd yn bwysig i unrhyw 
ddatblygiad newydd, ynghyd â’r 
gymysgedd gywir o ran cartrefi, 
boed hynny yn fflatiau 1 neu 2 
ystafell wely neu’n gartrefi 2, 3 
neu 4 ystafell wely.
    “Nid adeiladu cartrefi yn unig y 
byddwn yn ei wneud, byddwn yn 
adeiladu cymunedau lle’r ydym yn 
gobeithio y bydd pobl yn dymuno 
aros a magu teulu.”

Cyfle i chi ddweud eich dweud
Mae’r ymgynghoriad am Fframwaith Datblygu Cenedlaethol 
drafft Llywodraeth Cymru ar gael ar ei gwefan sef https://gov.
wales/draft-national-development-framework
    Mae ar gael mewn amrywiaeth o ffurfiau gan gynnwys 
fersiwn hawdd i’w ddarllen a chrynodeb ar gyfer pobl ifanc.
Bydd yr ymgynghoriad ar agor tan ddydd Gwener 1 Tachwedd 
2019. 
    Gallwch fynegi eich safbwyntiau trwy droi at https://www.
smartsurvey.co.uk/s/J3OHB/
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Sut y mae dosbarthiadau digidol yn helpu 
preswylwyr i arbed arian a gwneud ffrindiau 
dros y rhyngrwyd

Dysgu ar-lein
NEWYDDION

Mae elusen sy’n darparu bwyd, 
pethau ymolchi, dillad a dodrefn i 
deuluoedd sy’n ei chael hi’n anodd 
oherwydd tlodi, wedi llwyddo i dyfu 
a darparu mwy o gymorth gyda 
help WWH.
    Dros y dair blynedd ddiwethaf, 
mae Boomerang Caerdydd wedi 
gweld cynnydd mawr yn y galw 
am ei wasanaethau gan bod bron 
i 5,000 o deuluoedd sydd mewn 
argyfwng, gan gynnwys preswylwyr 
WWH, wedi troi atynt am help.
    Fodd bynnag, roedd ei safle yn Y 
Sblot, Caerdydd, wedi mynd yn rhy 
fach, ac roedd yn gorfod gwrthod 
rhoddion megis dodrefn, dillad a 
nwyddau gwynion gan unigolion ac 
ar ôl clirio tai gan nad oedd ganddo 
unrhyw le i’w storio.
    Yna daeth WWH i’r adwy a 
chynnig help.  Daeth ein cwmni 
cynnal a chadw fel Grŵp, 
Gwasanaethau Cynnal a Chadw 
Cambria, i drefniant gyda Jewson, 
un o’i gyflenwyr, i ddarparu 
deunyddiau er mwyn creu ail lawr a 
lle warws ychwanegol yn eu huned.
    Y llynedd, roedd WWH wedi rhoi 
£21,000 ar ffurf nawdd hefyd er 
mwyn talu costau gweithredol yr 

elusen am flwyddyn, a arweinir gan 
wirfoddolwyr, wrth iddi wneud cais 
am gyllid arall er mwyn parhau i 
dyfu ei rhwydwaith cymorth.
    Dywedodd Paul Gwilym, 
sylfaenydd:  “Ni allwn ddiolch 
ddigon i Dai Wales & West am ei 
rhodd o bren a deunyddiau adeiladu 
ar gyfer ein prosiect.  Roeddwn i 
wedi amcangyfrif y byddai angen i ni 
godi tua £20,000 er mwyn adeiladu 
ail lawr yn ein warws, ac nid oedd 
gennym y fath swm.
    “O ganlyniad i’r rhodd hon, 
rydym wedi llwyddo i wneud y 
gwaith yn llawer rhatach.  Mae 
hyn yn golygu y gallwn gasglu 
mwy o ddodrefn a helpu mwy o 
deuluoedd.
    “Mae Tai Wales & West wedi bod 
yn werth y byd i ni.  Pan oeddem 
yn ei chael hi’n anodd sicrhau 
cyllid, roeddent wedi credu ynom 
a’n cynorthwyo.  Nid arian yn unig 
oedd hyn, ond hefyd, rhoddodd 
hygrededd i ni, a gynorthwyodd 
sefydliadau eraill i gredu ynom 
hefyd.
    “Bellach, rydym wedi llofnodi 
contract gyda phrosiect Digartref i 
Gartrefi Cyngor Caerdydd er mwyn 

darparu talebau i deuluoedd ac 
unigolion digartref sy’n symud, i’w 
galluogi i sicrhau pecynnau o fygiau, 
tegelli, tostwyr, platiau a gwydrau, 
soffas, gwelyau, wardrobau a 
nwyddau gwynion er mwyn helpu i 
ddodrefnu eu cartrefi parhaol.
    “Dros y dair blynedd ddiwethaf, 
rydym wedi helpu 5,000 o 
deuluoedd ac unigolion, sy’n 
gyflawniad sy’n dangos beth sydd 
wir yn cyfrif.  Rydym wedi llwyddo 
hefyd i roi swydd am dâl i un o’n 
gwirfoddolwyr, a arferai gysgu 
mewn drws siop yng nghanol 
Caerdydd.”
    Ychwanegodd Anne Hinchey, 
Prif Weithredwr Grŵp WWH, 
“Mae sefydliadau fel Boomerang 
Caerdydd yn cyflawni rôl pwysig 
wrth helpu pobl sy’n profi 
digartrefedd i symud i gartrefi 
parhaol.  Mae’r cymorth y maent 
yn ei roi yn gwneud gwahaniaeth er 
mwyn eu helpu i setlo yn eu cartref 
diogel eu hunain.”
    “Rydym yn falch ein bod wedi 
bod yn rhan o stori lwyddiannus 
Boomerang Caerdydd a’n bod wedi 
eu helpu i helpu mwy o deuluoedd 
mewn angen.”

Elusen yn helpu mwy o bobl mewn 
angen gyda chymorth WWH
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NEWYDDION

Mae bron i £600 a adenillwyd gan 
yr heddlu yn dilyn difrod troseddol 
a wnaethpwyd i eiddo WWH 
yng Ngogledd Cymru wedi cael 
ei roi’n ôl er mwyn cynorthwyo 
digwyddiad blynyddol ar gyfer 
pobl ifanc.
    Rhoddodd WWH yr arian a 
dalwyd gan fandaliaid a oedd wedi 
difrodi rhwystr maes parcio yn ôl 
er mwyn talu am ddigwyddiadau 
chwaraeon haf i bobl ifanc ym 
Mhenarlâg.
    Llwyddodd Heddlu Gogledd 
Cymru i ddal pedwar unigolyn ifanc 
ar ôl i’r digwyddiad ym mis Rhagfyr 
2017 gael ei ffilmio ar CCTV yn 
ein swyddfa ym Mharc Dewi Sant, 
Ewlo, yng Ngogledd Cymru.
    Deliwyd â’r troseddwyr trwy 
gyfrwng Gorchymyn Penderfyniad 
Cymunedol, trwy ein talu ni 
yn uniongyrchol am y difrod a 
achoswyd, gan osgoi euogfarn 
ffurfiol neu gofnod troseddol.
    Bellach, defnyddir yr arian er 
mwyn talu am ddigwyddiadau 
chwaraeon haf blynyddol a 
sefydlwyd dair blynedd yn ôl er 
mwyn mynd i’r afael ag ymddygiad 
gwrthgymdeithasol yn ardal Ewlo 
a Phenarlâg.  Cynhelir y digwyddiad 
gan hyfforddwyr chwaraeon 
cymwys, ac mae’n cynnwys sorbiau 
gwynt a maes pêl-droed gwynt.
    Dywedodd Geraint Parry o Grŵp 
Tai Wales & West:  “Y ffordd orau y 
gallem wario’r arian oedd cefnogi 
digwyddiad chwaraeon yr haf am 
flwyddyn arall.  Trwy weithio mewn 
partneriaeth â Heddlu Gogledd 
Cymru a chefnogi mentrau fel hyn, 
gallwn helpu i wneud gwahaniaeth 
yn y gymuned.”

    Dywedodd PCSO Stephanie 
Jones:  “Mae Heddlu Gogledd 
Cymru yn hynod ddiolchgar am y 
rhodd gan WWH.
    “Mae’r digwyddiadau chwaraeon 
haf yn gyfle gwych i leihau rhwystrau 
rhwng pobl ifanc a’r Heddlu, gan 
gynnig cyfle i’w haddysgu am yr 
effeithiau niweidiol y gall Ymddygiad 
Gwrthgymdeithasol eu cael ar 
gymuned.”

Cronfeydd Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 
chwaraeon haf cymunedol

    Bellach, mae dros 20 o bobl 
ifanc 12-17 oed yn mynychu’r 
sesiynau wythnosol a gynhelir yn 
Ysgol Uwchradd Penarlâg.
    Y llynedd, ariannodd WWH 
sesiwn bêl-droed wythnosol hefyd 
a drefnwyd gan Heddlu Gogledd 
Cymru a Chyngor Sir y Fflint er 
mwyn mynd i’r afael ag ymddygiad 
gwrthgymdeithasol yn ardal Ewlo a 
Phenarlâg.
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ADEILADU

AR Y GWEILL
De Cymru 

Bro Morgannwg:  Mae’r gwaith 
dymchwel wedi cychwyn er mwyn 
adeiladu 72 o fflatiau newydd yn 
Y Barri.
    Bydd ein partneriaid adeiladu 
hirdymor, Grŵp Jehu, yn 
adeiladu’r cartrefi yn Ffordd 
Subway yn ardal y dociau, sy’n 
rhan o’r dref a adfywiwyd.

Gorllewin Cymru

Ceredigion: Mae’r gwaith wedi 
cychwyn i ddymchwel hen 
dafarn Tollgate ym Mhenparcau, 
Aberystwyth, er mwyn cynnig lle i 
gartrefi newydd.
    Bu’r dafarn yn wag ers sawl 
blynedd.  Ym mis Mawrth eleni, 

sicrhawyd caniatâd gan gynllunwyr 
Cyngor Sir Ceredigion i ddatblygu 
chwe fflat, dau fyngalo a chwe thŷ ar 
y safle.

Sir Benfro: Bu disgyblion o Ysgol 
Bro Ingli yn Nhrefdraeth yn ymweld 
â’n safle yn Feidr Eglwys i weld eu 
harwyddion wedi’u gosod ac i 

wylio ein cartrefi newydd yn cael eu 
hadeiladu.
    Mae Rhiannon Ling, Swyddog 
Datblygu Cymunedol, a’n partneriaid 
adeiladu, Morgan Construction 
Wales, wedi bod yn gweithio gyda’r 
ysgol, ac estynnwyd gwahoddiad 
iddynt ddylunio arwyddion ar gyfer 
y safle.
    Mae Morgan Construction Wales 

yn adeiladu 14 o gartrefi 
fforddiadwy newydd ar 
y safle, a disgwylir iddynt 
gael eu cwblhau yn gynnar 
flwyddyn nesaf. 
Gogledd Cymru

Sir y Fflint: Caiff hen 
westy yn Yr Wyddgrug 
ei ddymchwel er mwyn 

Iard Jacques yn cynnig lle i 
gartrefi newydd
Mae Cyngor Wrecsam wedi 
cymeradwyo cynlluniau am 25 o 
gartrefi newydd WWH ar dir y tu 
ôl i westy yng nghanol y dref.
    Bydd y datblygiad newydd, a 
leolir ar hen safle Iard Jacques 
y tu ôl i westy Premier Inn 
Wrecsam, yn cynnwys fflatiau 
un a dwy ystafell wely a chartrefi 
dwy a thair ystafell wely.
    Y contractwyr fydd Castlemead 
Ltd, y maent wedi dechrau 
gweithio ar y safle yn ein 
datblygiad yn Rhosymedre hefyd.
    Dechreuodd y cwmni weithio 
ar y safle ddiwedd fis Awst, 
a disgwylir i’r cartrefi gael eu 
cwblhau yn 2020.
    Yn Wrecsam hefyd, rydym 
wedi cyflwyno cynlluniau i 

adeiladu 18 eiddo yn Ffordd Blast 
mewn partneriaeth â Brenig 
Construction.
    Cyflwynwyd y cynlluniau yn 
dilyn ymgynghoriad cyhoeddus 
a gynhaliwyd yng Nghanolfan 

Fenter Brymbo yn gynharach 
yn ystod y flwyddyn, ac os 
cânt eu cymeradwyo, adeiladir 
cymysgedd o dai, byngalos a 
fflatiau.
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ADEILADU

Dilynwch ni ar 
Instagram i weld 
rhagor o luniau 
o’n datblygiadau 

newydd: instagram.com/
wwhousing

• Rhwng mis Ebrill a mis Mehefin 2019, roeddem yn 
adeiladu 621 o gartrefi newydd ar 21 safle ar draws 
Cymru.  

• Mae’r rhain yn cynnwys 188 o gartrefi newydd yng 
Nghaerdydd yng Nghlos Pentland, Llanisien ac yn Lôn 
Clive, Grangetown, 76 yn Y Rhws ac ar safle Glannau’r 
Barri, Bro Morgannwg ac 14 ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

• Mae’r datblygiadau yng Ngorllewin Cymru yn cynnwys 
26 o gartrefi newydd yn Sir Benfro yn Iard y Parrog ac yn 
Feidr Eglwys, Trefdraeth ac yn Ffordd yr Orsaf, Arberth, 
ac 20 yn Ysgol Ffynnonbedr, Llanbedr Pont Steffan, 
Ceredigion.

• Mae 221 o gartrefi yng Ngogledd Cymru yn cynnwys 
safle yr hen Orsaf Heddlu, Prestatyn, Sir Ddinbych, 
Ffordd Halkyn, Treffynnon a Rhosymedre yn Wrecsam, 
a Gwesty Grange, Y Rhyl.  Mae’r gwaith wedi cychwyn 
hefyd ar 2 gynllun gofal ychwanegol newydd yn 
Nhreffynnon, Sir y Fflint ac yn Aberystwyth, Ceredigion.

Mae dros 600 o gartrefi newydd yn 
cael eu hadeiladu ar draws Cymru

cynnig lle ar gyfer datblygiad o 23 
fflat gan WWH.
    Cymeradwyodd cynllunwyr 
ein cynigion ar gyfer y cartrefi 
newydd ar safle Gwesty Bryn 
Awel yn y dref hon yn Sir y Fflint.
Bydd y cynllun yn trawsnewid 
y safle, sydd wedi bod yn wag 
ers i’r gwesty gau yn 2011, gan 
ddarparu cartrefi fforddiadwy i’r 
gymuned leol.

ADEILADU

Cartrefi newydd ar 
safle hen faes awyr

Bydd datblygiad newydd a fydd yn 
cynnwys bron 300 eiddo newydd 
ar safle hen faes awyr yn Sir y Fflint 
yn cynnwys cartrefi fforddiadwy a 
ddarparir gan WWH.
    Rydym yn gobeithio adeiladu 28 
o gartrefi newydd yn Welsh Road, 
Gwlad-y-Môr fel rhan o brosiect 
£95m y Porth Gogleddol, a leolir 
ar hen safle Gwersyll Deheuol 
Sealand yr Awyrlu Prydeinig, 
wrth ymyl parc masnachol a 
manwerthu mawr.
    Mae’r datblygiad arfaethedig, 
mewn partneriaeth â Countryside 
Properties (UK) Ltd, yn cynnwys 
12 o dai 2 ystafell wely ac 16 o dai 
3 ystafell wely.
    Byddai’r cartrefi yn cyd-fynd â’n 
heiddo presennol yn yr ardal, dros 
330 ohonynt, gan gynnwys yng 
Nghei Connah, Shotton, Mancot, 
Sandycroft a’r Fferi Isaf.

Yn ystod y chwarter 
diwethaf, cwblhawyd

52o gartrefi 
newydd

Cychwynnom ar y gwaith ar

16 o gartrefi newydd i 
breswylwyr hefyd
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ADEILADU

Y cyhoedd yn mynegi eu barn am
Gynlluniau datblygu Gorllewin Cymru      

Mae cynlluniau i adeiladu dau 
gynllun tai fforddiadwy er mwyn 
bodloni anghenion pobl leol yng 
Ngorllewin Cymru wedi cael eu 
harddangos i’r cyhoedd.
    Ym mis Awst, cynhaliodd WWH 
a’n hymgynghorwyr cynllunio, 
Asbri Planning, ymgynghoriad 
cyhoeddus yn Yr Hen Ysgol, Dinas, 
er mwyn arddangos y cynigion am 
17 o gartrefi fforddiadwy ar safle 
i’r gogledd o Deras Bay View i’r 
gymuned leol.
    Mae Dinas yn un o bentrefi 
arfordirol prydferthaf y sir ac mae’n 
boblogaidd ymhlith twristiaid a 
pherchnogion ail gartrefi, sy’n 
golygu na all nifer o bobl leol 

fforddio prynu cartref yno.
    Yn ystod y digwyddiad, 
cynigiwyd y cyfle i ymwelwyr weld 
y cynlluniau, gofyn cwestiynau 
i’n staff datblygu a mynegi eu 
barn am y cynlluniau, a gyflwynir 
i awdurdod cynllunio Parc 
Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro.
    Cynhaliwyd digwyddiad 
ymgynghori arall gydag Asbri 
Planning yng Nghanolfan 
Hamdden Caerfyrddin ar 12 
Medi er mwyn arddangos ein 
cynlluniau i adeiladu 17 o gartrefi 
fforddiadwy pellach ar safle hen 
gartref gofal Cartref Tawelan yn 
Nhre Ioan, Caerfyrddin.
    Mae Cyngor Sir Gâr wedi 

rhoi caniatâd i ddymchwel yr 
hen gartref gofal dau lawr.  Ar 
ôl caffael y safle gan Aspect 
Developments, bwriadwn glirio’r 
ardal ar gyfer y datblygiad preswyl 
arfaethedig.
    Dywedodd Gareth Thomas, 
Rheolwr Datblygu WWH ar 
gyfer Gorllewin Cymru:  “Roedd 
niferoedd da wedi mynychu’r 
ddau ymgynghoriad, a fu’n gyfle 
i bobl leol alw heibio i drafod y 
cynlluniau gyda ni.
    “Byddwn yn ystyried yr adborth 
a’r sylwadau a wnaethpwyd yn 
ystod y digwyddiadau hyn cyn 
cyflwyno ceisiadau cynllunio i’r 
awdurdodau lleol.”

Dinas Cross
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CARTREFI NEWYDD

Datblygiad tai newydd yn rhoi 

“lle i’w alw’n gartref”
i deuluoedd yn Abergwaun
Mae symud i’w chartref Tai Wales 
& West newydd wedi bod yn 
“fendith” i Cenedra Gayle, mam 
leol y mae ganddi ddau o blant.
    Ganwyd a magwyd Cenedra yn 
Abergwaun ac mae’n un o blith y 
30 o deuluoedd ac unigolion lleol 
sy’n setlo yn y tai, y byngalos a’r 
fflatiau newydd yn ein datblygiad, 
Parc Y Cefn, sy’n edrych allan dros 
Fae Abergwaun.
    Dywedodd Cenedra, y mae 
ganddi ddau o blant, un wyth oed 
ac un pedair oed:  “Mae symud i 
Barc Y Cefn wedi bod yn fendith.  
Mae Tai Wales & West wedi 
darparu cartref diogel a sefydlog 
i mi a’m plant, lle y gallaf fod yn 
agos i’m teulu.  Mae’n braf cael 
rhywle sy’n teimlo fel cartref.”
    Cyn symud, bu Cenedra yn aros 
yng nghartref ei mam yn Abergwaun 
ar ôl i’w pherthynas chwalu.
    Ychwanegodd: “Mae fy mam 
yn byw mewn tŷ Tai Wales & 
West ac rydym ni wedi gwylio’r 
cartrefi hyn yn cael eu hadeiladu.  
Roeddwn mor falch o gael cynnig 
cartref yma.”
    Yn ddiweddar, croesawodd 
Cenedra Pat Davies, cynghorydd 
lleol ac Aelod Cabinet Cyngor Sir 
Penfro dros Dai a Gwasanaethau 
Rheoliadol, a Maer Abergwaun, 
Cynghorydd Jordan Ryan, i’w 
chartref.
    Roedd hi’n un o grŵp o 
breswylwyr a gyfarfu gyda’r 
cynghorwyr lleol a chynrychiolwyr 
Llywodraeth Cymru ac adran 
Tai Cyngor Sir Penfro yn ystod 
taith o gwmpas y datblygiad gan 
Ddirprwy Brif Weithredwr Grŵp 
WWH, Shayne Hembrow. 

    Buont yn ymweld â Leonard 
Morse hefyd, cerddor a 
pheiriannydd TG sydd wedi 
ymddeol, a oedd yn un o’r 
preswylwyr cyntaf i symud i mewn 
i’r cynllun fis Hydref y llynedd.
    Dywedodd Mr Morse, a anwyd 
ac a fagwyd yn Sir Benfro:  “Hwn 
yw’r cartref gorau yr ydw i fyth 
wedi’i gael.  Mae’r cymdogion 
yn hyfryd, ac rydw i’n teimlo’n 
ddiogel ac wedi setlo yma.”
    Dywedodd Glenda Bowen, 
Rheolwr Tai ar gyfer Tai Wales 
& West sy’n gweithio yn ein 
swyddfa yng Ngorllewin Cymru, 
yng Nghastellnewydd Emlyn:  
“Mae’r cartrefi newydd hyn yn 
gwneud gwahaniaeth mawr i 
fywydau a lles y preswylwyr 
sy’n byw yno.  Rydym wedi 
cydweithio’n agos gyda Chyngor 
Sir Penfro er mwyn neilltuo’r 
eiddo i deuluoedd o ardal 
Abergwaun, y maent wedi bod yn 
aros ar gofrestr Cartrefi Dewisedig 
Sir Benfro am gartrefi addas y 

gallant fforddio eu rhentu.
    Dywedodd Pat Davies, 
cynghorydd Abergwaun:  “Mae Parc 
y Cefn yn ddatblygiad a ddyluniwyd 
mewn ffordd sensitif ac mae’n 
cynnwys cartrefi cysurus wedi’u 
hadeiladu’n dda.  Rydw i wrth fy 
modd bod y cartrefi hyn wedi cael 
eu cynnig i bobl leol.  Mae cryn 
angen amdanynt.”
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“Mae Kyron yn fwy hyderus ac 
annibynnol yn ein cartref newydd.”
Mae Kyron Kinsey yn chwech oed 
ac mae’n dwli ar ei ystafell wely 
newydd.  Fel nifer o fechgyn yr 
un oed ag ef, mae’n mwynhau 
treulio amser yn ei ystafell wely 
yn chwarae gyda’i deganau a’i 
gemau.
    Fodd bynnag, mae spina bifida 
ar Kyron ers iddo gael ei eni, ac ni 
all ddefnyddio ei goesau.
    Yn ei gartref teuluol fforddiadwy 
newydd yng Nghoety, Pen-y-bont 
ar Ogwr, gall Kyron fynd o gwmpas 
y lle mewn ffordd annibynnol ar 
ei fwrdd sgrialu a addaswyd yn 
arbennig, neu ei gadair olwyn.
    “Mae’n cartref newydd wedi 
gwneud cymaint o wahaniaeth 
i’n teulu,” esboniodd ei dad, Will.  
“Mae gan Kyron ei ystafell ei hun 
ac mae’n gallu mynd i unrhyw le 
y mae’n dymuno.  Gall fynd i bob 
rhan o’r llawr gwaelod neu’r ardd.  
Gall fynd i’r cwpwrdd byrbrydau 
yn y gegin hyd yn oed, fel ei frawd 

a’i chwaer.”
    Symudodd Kyron, ei dad Will, 
ei fam Sarah, a’i frawd Ellis, 12 
oed, a’i chwaer Molly, 11 oed, i 
ddatblygiad newydd WWH ym 
Mharc Y Fferm, Coety, fis Hydref 
y llynedd ar ôl byw mewn tŷ tri 
llawr ym Mhen-y-bont ar Ogwr 
ers sawl blynedd. 
    Gweithiodd WWH gyda 
therapydd galwedigaethol Kyron 
i ddylunio’r tŷ er mwyn diwallu ei 
anghenion sy’n tyfu.  Mae llawr 
gwaelod y tŷ yn hollol hygyrch i 
Kyron, ac mae’n cynnwys drysau 
llydan iawn er mwyn cynnig digon 
o le i’w gadair olwyn.  Gosodwyd 
offer codi yn y lolfa ac yn ystafell 
wely Kyron ar y llawr gwaelod.      
Dyluniwyd yr ystafell wlyb, gyda 
drws sy’n arwain i ystafell wely 
Kyron, i gynnwys toiled a 
chyfleusterau ymolchi isel, ynghyd 
â chawod isel, y bydd modd iddo 
eu defnyddio yn annibynnol pan 

fydd yn hŷn.
    Dywedodd Will:  “Rydym i gyd 
yn dwli ar ein cartref newydd, yn 
enwedig Kyron.  Mae wedi gwneud 
gwahaniaeth enfawr i’n teulu.
    “Yn ein hen gartref, roedd yn 
rhaid i ni gario Kyron i fyny ac i 
lawr y grisiau bob dydd.  Bu WWH 
yn ystyried pob ffordd o’i addasu, 
ond nid oedd digon o le.
    “Yma, gallwn fyw fel teulu ar y 
llawr gwaelod ac mae Kyron wedi 
dod yn fwy hyderus ac annibynnol.”
    “Mae’r holl addasiadau’n 
golygu bod y tŷ yn gallu bodloni 
ein hanghenion a fydd yn newid 
wrth i Kyron dyfu, ac ni fydd 
angen i ni symud fyth eto.  Hwn 
fydd ein cartref am byth.”
    Mae Kyron a’i deulu yn un o 
blith 24 o deuluoedd ac unigolion 
a symudodd i’n datblygiad tai 
fforddiadwy a gostiodd £4 miliwn 
yn Heol Spencer, Coety, fis Hydref 
y llynedd.

CARTREFI NEWYDD
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    Adeiladwyd Parc Y Fferm mewn 
partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref 
Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a 
Llywodraeth Cymru, ac fe’i enwyd 
ar ôl hen Fferm Parc, a arferai fod ar 
y safle.      
    Contractiwyd Morganstone gan 
WWH i adeiladu 2 o dai wedi’u 
haddasu, 18 o dai 2 ystafell wely 
a 4 o fflatiau 1 ystafell wely ar 
y safle.  Neilltuwyd y cartrefi 
i deuluoedd ar Gofrestr Tai 
Cyffredin Pen-y-bont ar Ogwr, yr 
oedd angen cartrefi fforddiadwy 
arnynt i’w rhentu.
    Bu Kyron yn falch o gael y cyfle 
i ddangos ei gartref newydd i 
arweinydd Cyngor Bwrdeistref 
Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, 
Cynghorydd Huw David, Stuart 
Baldwin, Cynghorydd a Maer, ac 
Anne Hinchey, Prif Weithredwr 
Grŵp WWH yn ystod ymweliad 
â’r cynllun yn ddiweddar.
    Dywedodd Anne Hinchey:  
“Mae gweld pa mor hapus y 
mae Kyron yn ei gartref newydd 
yn dangos i ni bod pob cartref 
y mae WWH yn ei adeiladu yn 
gwneud gwahaniaeth i fywydau 
pobl.  Mawr obeithiwn y bydd y 
teulu yn hapus yn eu cartref am 
flynyddoedd lawer.”

CARTREFI NEWYDD

Rydym yn falch o weld gostyngiad yn yr amser y mae hi’n 
ei gymryd i osod ein heiddo.  Ond, rydym yn cydnabod 
hefyd na wneir y penderfyniad cywir bob amser wrth 
osod yn gyflym, ac rydym yn parhau i sicrhau ein bod yn 
cael y sgyrsiau cywir gyda darpar ymgeiswyr er mwyn 
sicrhau bod yr eiddo yn iawn iddyn nhw.

Sicrhau bod ein 
cartrefi yn iawn i chi 

Nifer gyfartalog y diwrnodau 
y mae’n ei gymryd i osod 

cartref i breswylwyr

5 diwrnod yn gyflymach nag 
yn ystod y chwarter diwethaf

32

246
o breswylwyr i’w cartrefi 

newydd y chwarter hwn (mae’r 
ffigurau’n seiliedig ar y cyfnod 
rhwng mis Ebrill a mis Mehefin 

2019)

Mae’n cartref  newydd 
gyda Thai Wales & West 

yn bodloni anghenion 
ein teulu.

Rhoddwyd 
allweddi i 
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Mynd i’r afael â thlodi bwyd a 
gwirfoddoli yn y gymuned

Mae Andrew Price, Swyddog CC a Marchnata 
yn ystyried rhai o’r ffyrdd y mae staff a 
phreswylwyr WWH yn gwneud gwahaniaeth yn 
ein cymunedau.

Mae ychwanegu gwerth mewn 
cymunedau lle y mae gennym 
gartrefi yn hanfodol er mwyn 
cyflawni ei cenhadaeth i wneud 
gwahaniaeth trwy bopeth a 
wnawn yn WWH.
    O ddiwrnodau hwyl yn ystod yr 
haf i gefnogi mentrau cenedlaethol 
er mwyn hyrwyddo iechyd a lles, 
mae’n staff yn brysur trwy gydol 
y flwyddyn ar draws Cymru yn 
gweithio gyda phreswylwyr er 
mwyn creu cyfleoedd newydd i 
ddwyn ein cymunedau ynghyd.
    Yn ystod yr haf eleni, buom 
yn gweithio mewn partneriaeth 
gyda sefydliadau eraill er mwyn 
mynd i’r afael â thlodi bwyd 
mewn rhannau o Dde Cymru.  
Roedd rhaglen Fit and Fed, a 
gynhaliwyd ar y cyd gyda Phrosiect 
Cymunedol Ynys-y-bŵl, Rhaglen 
Fenter Ynys-y-bŵl / Plant mewn 
Angen, Partneriaeth Adfywio 
Ynys-y-bŵl a StreetGames, wedi 
darparu 514 o brydau i blant, law 
yn llaw â rhaglen weithgarwch.  
Ar gyfartaledd, roedd 25 o blant 
5-14 oed wedi mynychu bob dydd 
ar draws y fenter 17 diwrnod a 
gynhaliwyd yn ystod y gwyliau haf.
    Yng Nghaerdydd, treuliodd staff 
WWH ddiwrnod yn gwirfoddoli 
wrth dacluso’r ardd yng 
nghanolfan ddydd Cymdeithas 
Alzheimer, a leolir yng nghynllun 

Cwrt Oldwell WWH.  Buont yn 
golchi’r patio, yn paentio siediau 
potio ac yn plannu bylbiau a 
blodau mewn gwelyau uwch.
    Dywedodd Shena Pierrot, 
Rheolwr y Ganolfan:  “Mae’r 
ardd yn ddiogel ac mae’n edrych 
yn braf ar gyfer ein defnyddwyr 
gwasanaeth unwaith eto.  
Byddant yn cael cymaint o bleser 
o eistedd yno ac edrych allan ar yr 
ardd.”
    Yng Ngogledd Cymru, lansiwyd 
caffi Bygones yng Nghanolfan 
Adnoddau Cymunedol Hightown 

(HCRC) yn ddiweddar, lle y gall 
pobl gyfarfod ac ymlacio gyda 
phaned bob prynhawn dydd 
Mawrth am ychydig oriau.
    Ac yn ystod hanner tymor mis 
Hydref eleni, caiff clwb brecwast 
newydd ei lansio yn y ganolfan yn 
Wrecsam.  Bydd y clwb yn rhedeg 
o ddydd Llun 28 Hydref tan 
ddydd Gwener 1 Tachwedd 2019, 
gan gynnig brecwast am ddim 
i deuluoedd – a hefyd, y cyfle i 
dreulio amser gwerthfawr gyda’i 
gilydd, sydd yr un mor bwysig.
    Dywedodd Annette Bryden, 
Rheolwr Canolfan HCRC:  “Yn 
ogystal â helpu i drechu tlodi 
bwyd yn yr ardal, rydym yn 
dymuno i’r sesiynau fod o fudd 
ar lefel gymdeithasol ac addysgol 
i bawb sy’n mynychu, a bydd 
mannau penodol i rieni a phlant 
ddarllen neu chwarae gemau 

CYNORTHWYO CYMUNEDAU
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gyda’i gilydd.”
    Ariannir cyfres gyntaf y Clwb 
Brecwast gan rodd o £150, a 
rhoddir arian cyfatebol gan WWH, 
a bwriedir cynnal mwy dros y 
Nadolig ac yn ystod gwyliau ysgol 
yn y dyfodol.
    Rhoddir un diwrnod am dâl y 
flwyddyn i holl staff WWH weithio 
ar brosiect sy’n cynorthwyo 
preswylwyr WWH.  Yn Y Pîl, Pen-
y-bont ar Ogwr, roedd grŵp o 
staff WWH wedi manteision ar 
y cyfle hwn i drawsnewid llwybr 
beicio ar gyfer y clwb ieuenctid a 
chymunedol lleol.
    Roedd llwybr BMX Clwb 
Ieuenctid a Chymunedol KPC 
– a adeiladwyd gan y Fyddin 
Diriogaethol yn wreiddiol – wedi 
tyfu’n wyllt ac nid oedd modd 
ei ddefnyddio.  
Gydag ychydig 
eli haul ar eu 
croen a gan wisgo 
dillad diogelwch, 
aeth ein tîm o 
wirfoddolwyr 
ati i weithio’n 
galed trwy dorri, 

strimio a chribinio’r glaswellt, a 
dechreuodd y llwybr ddod yn ôl 
i’r golwg unwaith eto.
    Bu aelodau ifanc KPC yn 
helpu trwy gasglu’r glaswellt 
a dorrwyd, ynghyd ag unrhyw 
ysbwriel a brigau y gallent fynd 
yn sownd yn adenydd olwynion 
eu beiciau.
Dywedodd Alison Mawby, 
Rheolwr Datblygu Prosiect ar 
gyfer KPC, “Roedd hi’n wych 
gweld y plant ar y llwybr erbyn 
diwedd y sesiwn, ac yn teimlo’n 
frwdfrydig am y gwaith a 
wnaethpwyd i’w ddiweddaru!  
Roedd hwn yn syniad a gafodd 
rhai o’r bechgyn hŷn, a nhw 
oedd y cyntaf i fynd ar gefn eu 
beiciau a rhoi cynnig arno.”

Cynhelir Clwb Brecwast 
CRC Hightown rhwng 
9.30am ac 11am o ddydd 
Llun 28 Hydref tan ddydd 
Gwener 1 Tachwedd 2019 
yn y ganolfan yn Ffordd 
Fusilier, Wrecsam. 
    Rhaid i oedolyn fynychu 
gyda phlant a chaiff 
lleoedd eu neilltuo ar sail y 
cyntaf i’r felin.
    Anfonwch e-bost at 
hightowncrc@wwha.co.uk 
am ragor o wybodaeth.

CYNORTHWYO CYMUNEDAU
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Pwy yw’ch          arwr cymunedol chi?
Enwebwch unigolion                   am Wobrau Gwneud Gwahaniaeth 2020 nawr

Mae’n preswylwyr yn cynorthwyo 
eu cymunedau ar draws Cymru – 
boed hynny wrth lanhau eu trefi, 
gofalu am gymdogion oedrannus 
neu neilltuo amser i drefnu 
gweithgareddau lle y maent yn 
byw.
    Bob blwyddyn, rydym yn hoffi 
eu gwobrwyo yn ein Gwobrau 
Gwneud Gwahaniaeth.
    Mae’n categori Arwyr 
Cymunedol yn dathlu unigolion 
neu grwpiau sydd wedi cychwyn 
rhywbeth arbennig yn eu 
cymuned.  O gynnal grwpiau 
cymunedol, mynd i’r afael â 
materion lleol sy’n effeithio ar eu 
cymdogaethau, i arwain y ffordd 
mewn prosiectau amgylcheddol 
a chynaliadwy, mae’r bobl hyn yn 
gwneud gwahaniaeth mawr i’r 
mannau lle y maent yn byw.
    Er enghraifft, mae enillydd y 
llynedd, Ian Stoker (yn y llun ar 
y dde) yn sicrhau bod ei dref yn 
rhydd rhag ysbwriel a baw cŵn.  
Mae Ian yn wyneb adnabyddus yn 
ei dref, Aberteifi, wrth iddo fynd 
o gwmpas yn casglu ysbwriel o’r 
strydoedd a baw cŵn oddi ar y 
llwybrau troed.
    Bob blwyddyn, bydd gan y 
beirniaid y dasg anodd o ddewis 
enillydd, gan bod yr holl rai sy’n 
cyrraedd y rownd derfynol yn 
gwneud gwahaniaeth mor fawr i’w 

Lansio Sied Dynion

Mae cynllun chwarae yn ystod yr 
haf, a sefydlwyd er mwyn diddanu 
pobl ifanc yng Nghrymych trwy 
gydol gwyliau’r haf, wedi bod yn 
llwyddiant.
    Trefnwyd y sesiynau chwarae 
bob prynhawn dydd Mercher yng 
Nghanolfan Hamdden Crymych ar 
ôl i deuluoedd lleol amlygu’r diffyg 
cyfleoedd chwarae sydd ar gael yn 
yr ardal i blant yn ystod y gwyliau 
ysgol.
    Bu hyd at 100 o blant a’u rhieni 
yn cymryd rhan mewn sesiynau 
celf a chrefft, chwarae meddal, 
cyrsiau ymosod, sgiliau syrcas, 
cystadlaethau gwisg ffansi a thostio 
malws melys ar dân agored y tu 
allan.
    Roedd y bobl ifanc a fynychodd 
wedi dweud eu bod “wedi cael amser 
gwych ac yn dymuno cael mwy.”  Y 
gobaith yw y bydd rhieni yn parhau’r 
llwyddiant trwy wirfoddoli a gweithio 
gyda’r asiantaethau partner er mwyn 
cynnal rhagor o ddigwyddiadau yn y 
dyfodol.
    Dywedodd rhai rhieni:  “Roeddent 
yn rhad ac am ddim ac yn gymaint o 
hwyl i mi a’r plant, a oedd yn edrych 
ymlaen at bob sesiwn.  Buont yn 

chwarae mewn ffordd greadigol, yn 
gwneud ffrindiau newydd, yn rhostio 
malws melys a chawsant le i redeg o 
gwmpas yn ddiogel. Edrychaf ymlaen 
at wirfoddoli er mwyn parhau i gynnal 
y sesiynau hyn yng Nghrymych.”
    Dywedodd Rhiannon Ling, 
Swyddog Datblygu Cymunedol 
WWH: “Rydw i wedi bod wrth fy 
modd i weld cynifer y bobl sydd 
wedi mynychu bob wythnos, a’u 
hymrwymiad i gynnal sesiynau 
o’r fath yn y dyfodol.  Maent yn 
profi bod angen lleol am gyfleoedd 
chwarae a byddwn yn cynorthwyo’r 
gwirfoddolwyr i ddarparu sesiynau 
chwarae yn y dyfodol.”
    Cynhaliwyd y sesiynau chwarae 
mewn partneriaeth â Thai Wales 
& West, Swyddog Digonolrwydd 
Chwarae Cyngor Sir Penfro, Canolfan 
Hamdden Crymych, a Chysylltwyr 
Cymunedol PAVS.

Yn ystod diwrnod hwyl i’r teulu yn 
Llys Glan yr Afon, cynhaliwyd lansiad 
swyddogol cangen y Drenewydd o’r 
Sied Dynion.
    Mae’n cynllun gofal ychwanegol 
yn y Drenewydd yn gartref i grŵp 
wythnosol newydd sy’n defnyddio 
lle ar ffurf sied yn yr ardd er mwyn 
cyflawni hobïau, cynnal gweithdai a 
thrafodaethau am iechyd dynion.
    Daeth preswylwyr a theuluoedd 
ynghyd ar ddydd Sadwrn 3 Awst 

i ddathlu ei lansiad trwy gynnal 
diwrnod o weithgareddau, a oedd 
yn cynnwys raffl, lluniaeth, gemau, 
bwyd poeth a stondin gacennau.
    Roedd gan grŵp Sied Dynion y 
Drenewydd stondin yn y digwyddiad 
lle’r oeddent yn gwerthu darnau o 
waith a gynhyrchwyd ganddynt, a 
buont yn siarad ag ymwelwyr am y 
gweithgareddau a’r teithiau y mae’r 
grŵp yn cymryd rhan ynddynt.
    Dywedodd Ezma Zhao, Swyddog Lles 
yn Llys Glan yr Afon:  “Bu’r diwrnod yn 
un llwyddiannus iawn ac roeddem yn 
falch o groesawu’r Maer, yn ogystal â 
swyddog Men’s Shed Cymru.”
    I gael gwybod mwy am Men’s 
Shed Cymru, trowch at https://www.
mensshedscymru.co.uk

Rhieni yn bwriadu cynnal mwy o sesiynau chwarae
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Pwy yw’ch          arwr cymunedol chi?
Enwebwch unigolion                   am Wobrau Gwneud Gwahaniaeth 2020 nawr

cymunedau.
    Y llynedd, roedd y rhai a 
gyrhaeddodd rownd derfynol 
gwobr Arwyr Cymunedol yn 
cynnwys Grŵp Unity, grŵp o 
rieni o Gaerau, Caerdydd, a oedd 
wedi dwyn eu cymuned ynghyd i 
ddarparu gweithgareddau hwyliog 
a fforddiadwy i blant lleol yn ystod 
y gwyliau ysgol.
    Roedd eraill yn cynnwys 
Tommy Guest o’r Fflint, sy’n helpu 
preswylwyr yng Nghartref Gofal 
Bodhyfryd i gyflawni tasgau dyddiol 
ac sy’n mynd â nhw allan ar neges 
ac i apwyntiadau, a Christine 
Foulkes a Val Evans, a sefydlodd 
siop gymunedol rhad i’r holl 
breswylwyr yng nghynllun Cwrt 
St Clements yng Nghaerdydd, gan 
ddefnyddio rhoddion bwyd dros 
ben gan archfarchnadoedd lleol.

Enwebwch nawr
Felly, os hoffech chi ddweud 
diolch i un o’ch cymdogion am 
eu gwaith diflino ac anhunanol 
yn eich cymuned chi, ewch ati 
i’w henwebu am ein Gwobrau 
Gwneud Gwahaniaeth.
    Rydym yn croesawu 
enwebiadau o’r adeg hon tan 29 
Tachwedd 2019.
    Mae’n hawdd enwebu rhywun 
– siaradwch â’ch Swyddog Tai, neu 
aelod o staff WWH, a fydd yn gallu 
eich helpu i wneud eich enwebiad.
    Neu, cysylltwch â’n tîm CC 
a Chyfathrebu ar 0800 052 
2526, neu anfonwch e-bost at 
communications.team@wwha.
co.uk a byddant yn fwy na bodlon 
gwneud nodyn o’r manylion i chi.  
Am ragor o wybodaeth, trowch at 
www.wwha.co.uk

    Cynhelir seremoni y flwyddyn 
nesaf ar ddydd Gwener 20 Mawrth 
2020 yng ngwesty poblogaidd Vale, 
yn Hensol ger Caerdydd.
 
Categorïau eraill ar gyfer 2020
Mae Hyrwyddwr Amrywiaeth 
(newydd yn 2020) yn dathlu 
ein cymunedau cynhwysol a’r 
gwaith a wneir gan unigolion neu 
grwpiau er mwyn croesawu pawb 
a pheri iddynt deimlo’n ddiogel lle 
y maent yn byw.

Mae Cymydog Da yn dathlu 
caredigrwydd y bobl arbennig 
hynny y mae eu gweithredoedd 
bach o ddydd i ddydd yn gwneud 
gwahaniaeth mawr i fywydau eu 
cymdogion.
Mae Cychwyn Ffres yn cydnabod 
y rhai sydd wedi bod trwy gyfnod 
anodd, gan weddnewid eu bywyd 

er gwell.

Mae Hyrwyddwr Lles yn 
cydnabod yr unigolion, y 
gwirfoddolwyr neu’r grwpiau sy’n 
gosod esiampl neu sy’n annog 
eraill i wella’u hiechyd a’u lles 
corfforol neu feddyliol.

Mae Mynd yn Wyrdd yn 
cydnabod preswylwyr sydd â 
bysedd gwyrddion ac y maent 
wedi gwneud gwahaniaeth go 
iawn i’w hamgylchedd.

Mae Hyrwyddwr Codi Arian yn 
dathlu unigolion neu grwpiau sy’n 
gweithio’n galed i godi arian ar 
gyfer achosion da.

Mae Cyflawniad Eithriadol yn 
cydnabod yr unigolion hynny sydd 
wedi dangos cryn benderfyniad a 
datblygiad personol.

17 wwha.co.uk 
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Cartrefi newydd yn rhoi gwaith adeiladu i breswylydd WWH

Mae Kevin Kavanagh, preswylydd, 
(yn y llun ar y chwith uchod) wedi 
sicrhau gwaith – helpu i adeiladu 
cartrefi ar gyfer preswylwyr y 
dyfodol yng Nghaerdydd.
Roedd Kevin yn wynebu cyfnod 
ansicr pan gollodd ei waith labro 
blaenorol cyn y Nadolig.
Yna, gwelodd bod WWH yn 
chwilio am bobl leol i weithio 

gyda’i phartneriaid adeiladu 
hirdymor, Hale Construction, gan 
helpu i adeiladu 113 o gartrefi 
a fflatiau newydd yn Lôn Clive, 
Grangetown, Caerdydd.
Mae Kevin yn un o bedwar 
gweithiwr lleol y rhoddwyd 
gwaith iddynt fel rhan o’r 
ymrwymiad buddion cymunedol a 
wnaethpwyd gan ein partneriaid, 

Gwneud gwahaniaeth 
i’n cymunedau gyda’n cyflenwyr a’n contractwyr
Mae WWH yn gweithio gyda chontractwyr a chyflenwyr i wneud gwahaniaeth yn ein cymunedau.
    Pryd bynnag y byddwn yn adeiladu cartrefi newydd, yn prynu offer ar gyfer ein cynlluniau a’n 
swyddfeydd, neu’n cyflogi contractwyr i wneud gwaith trwsio a chynnal a chadw yn ein cartrefi, byddwn yn 
gofyn i’n cyflenwyr i ‘Wneud gwahaniaeth’ i gymuned neu elusen WWH.
    Dyma rai o’r ffyrdd y mae’n contractwyr a’n cyflenwyr yn cynorthwyo ein cymunedau:

Cynorthwyo cyflogaeth
Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae’n contractwyr wedi recriwtio 12 prentis a saith unigolyn i swyddi amser 
llawn ar ein safleoedd.
    Mae’n cwmni Grŵp, Cambria, wedi cynnig profiad gwaith i ddau unigolyn ifanc sy’n dymuno dilyn gyrfa 
ym maes adeiladu a chynnal a chadw.
    Mae Morgan Construction Wales wedi cyflogi saer ar un o’u safleoedd ar ôl i’r myfyriwr gwaith coed yn ei 
3ydd flwyddyn gwblhau lleoliad profiad gwaith ym Mharc Y Cefn, Abergwaun, Sir Benfro, a’i gwrs coleg.

Hale, i weithio ar y datblygiad 
sy’n werth £16 miliwn.  Yn ystod 
y cyfnod adeiladu a fydd yn para 
tair blynedd, bydd y safle sydd 
wrth ymyl Ikea yng Nghaerdydd, 
yn darparu cyfleoedd cyflogaeth a 
hyfforddiant.
Dywedodd Kevin, sy’n byw yn 
Llaneirwg, Caerdydd:  “Roedd yr 
ansicrwydd ynghylch a fyddwn 
yn llwyddo i sicrhau gwaith yn 
gyfnod pryderus, felly pan welais 
eu bod yn chwilio am labrwyr, 
ymgeisiais am y swydd.  Mae’n 
safle gwych i weithio ac rydw i’n 
hapus bod gennyf waith am y dair 
blynedd nesaf
Mae’r bobl leol eraill a gafodd eu 
recriwtio i weithio ar y safle fel 
rhan o’r buddion cymunedol yn 
cynnwys rheolwr y safle, Mael 
Spencer, labrwr Desale Tesfaslase 
a gyrrwr wagen fforch godi, 
Acquille Julien.  Mae Desale ac 
Acquille yn byw yn Grangetown o 
fewn pellter cerdded i’r safle.
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Gwneud gwahaniaeth 
i’n cymunedau gyda’n cyflenwyr a’n contractwyr

Cynorthwyo prosiectau cymunedol
Boed hynny trwy roi llafur am ddim neu ddarparu deunyddiau, 
mae contractwyr a chyflenwyr WWH yn falch o gynorthwyo 
sefydliadau a chynlluniau lleol.Dyma rai enghreifftiau: 

• Datblygodd Morgan 
Construction, sy’n adeiladu 
cartrefi yn Feidr Eglwys, 
Trefdraeth, Sir Benfro, safle dysgu 
hygyrch yn yr awyr agored, a 
oedd yn cynnwys llwybr troed 
a gwelyau uwch, a buont yn 
adeiladu tŷ gwyrdd ecogyfeillgar 
yn ysgol Gynradd Bro Ingli. 

• Rhoddodd Hacer Developments, 
sy’n adeiladu cartrefi ar hen safle 
Ysgol Ffynnonbedr, Llanbedr Pont 
Steffan, Ceredigion, ddarnau o 
bren a deunyddiau eraill i ysgol 
leol, Ysgol Bro Pedr, er mwyn i 
fyfyrwyr Dylunio a Thechnoleg 
eu defnyddio yn yr ystafell 
ddosbarth.

• Rhoddodd Anwyl, sy’n adeiladu 
cynllun gofal ychwanegol yn 
Aberystwyth, arian tuag at y 
gost o brynu sied newydd yng 
nghymuned Penparcau er mwyn 
i RAY Ceredigion allu storio eu 
hoffer chwarae ynddi. 

Cynorthwyo 
ysgolion lleol
• Rhoddwyd taith o gwmpas safle 

WWH yn Feidr Eglwys i ddisgyblion 
o ysgol Gynradd Bro Ingli yn 
Nhrefdraeth, Sir Benfro, er mwyn 
iddynt gael dysgu am y profiad o 
weithio yn y diwydiant adeiladu.  Yn 
ogystal, defnyddiwyd eu dyluniadau 
er mwyn addurno arwyddion 
terfyn y safle a gofynnwyd iddynt 
feddwl am enw ar gyfer yr ystad, a 
gyflwynwyd i’r awdurdod lleol.

• Estynnwyd gwahoddiad i ysgol 
Bro Pedr ddylunio dau fwrdd 
addurniadol a fyddai’n mynd o 
gwmpas ffin safle WWH yn Ysgol 
Ffynnonbedr, Llanbedr Pont 
Steffan. 

• Estynnwyd gwahoddiad i blant 
o ysgol gynradd Ysgol Cae’r Felin 
ym Mhencader, Sir Gaerfyrddin, 
gan arbenigwyr gwresogi Thermal 
Earth, i safle i arsylwi’r gwaith 
o ddrilio ar gyfer y system cael 
gwres o’r ddaear a rhoddwyd 
anerchiad addysgol er mwyn codi 
eu hymwybyddiaeth o systemau 
gwresogi cynaliadwy.

Nawdd
Bob blwyddyn, byddwn yn cefnogi 
prosiectau ar lawr gwlad trwy 
gyfrwng ein rhaglen Nawdd Gwneud 
Gwahaniaeth.
    Hyd yn hyn eleni, rydym wedi 
noddi 49 o sefydliadau cymunedol 
sydd wedi rhannu dros £161,000.
    Mae’r prosiectau hyn yn amrywio 
o sefydliadau fel Boomerang 
Caerdydd (gweler tudalen 6) sy’n 
helpu pobl mewn angen, i dalu am 
ddillad ar gyfer clybiau chwaraeon 
neu offer ar gyfer grwpiau garddio a 
chwarae.  Rydym wedi cynorthwyo 
gwyliau a diwrnodau hwyl hefyd a 
fynychwyd gan ein preswylwyr.

• Rhoddodd Hale 
Construction, sy’n 
adeiladu cartrefi newydd 
yng Nghlos Pentland, 
Llanisien, Caerdydd, 
amser a deunyddiau er 
mwyn ailaddurno neuadd 
sgowtiaid a chymunedol 
leol.

• Rhoddodd y cwmni 
cyflenwi ffenestri, Wall-Lag 
(Snowdonia) a chwmni 
addurno Simmons arian 
i brynu offer chwarae, 
nodwedd ddŵr, offer 
therapi, planhigion a 
dodrefn gardd ar gyfer 
lloches i fenywod yng 
Ngogledd Cymru.

• Rhoddodd addurnwyr 
Ian Williams amser a 
deunyddiau er mwyn 
ailaddurno lloches ieuenctid 
lleol yn Nhwyncarmel, 
Merthyr Tudful.
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Lleoliad gwaith yn arwain 
at swydd ddelfrydol i Luke
Arweiniodd lleoliad profiad 
gwaith gyda Thai Wales & 
West at swydd amser llawn i 
Luke Williams, cynorthwyydd 
gweinyddol sy’n 18 oed.
    Yn ystod yr haf y llynedd, 
gorffennodd Luke, sy’n byw yng 
Nghaerdydd, ei gwrs gweinyddu 
busnes yng Ngholeg Caerdydd 
a’r Fro, a dechreuodd chwilio 
am waith amser llawn.  Yn ystod 
y cyfnod hwnnw, ymgeisiodd 
am swyddi niferus, ond heb 
lwyddiant.
    “Roedd hi’n anodd iawn ceisio 
sicrhau gwaith amser llawn.  
Roedd rhan fwyaf y swyddi yn 
chwilio am rywun gyda phrofiad, 
ond roedd hi’n anodd cael y 
profiad yr oeddent yn chwilio 
amdano.
    “Ymgeisiais am gymaint o 
swyddi.  Ni fyddwn hyd yn oed yn 
cael ateb gan amlaf.”
    “Yna soniodd cynghorydd yn 
Remploy wrthyf am Dai Wales & 
West, felly ymgeisiais am leoliad 
gwaith chwe wythnos a bûm 
yn ddigon ffodus i gael cynnig y 
cyfle.”
    “Bûm yn gweithio gyda’r adran 
AD yn bennaf, gan helpu gyda 
gwaith gweinyddol, ond cefais 
brofiad yn yr adrannau TGCh a 
Thai hefyd.”
    Yn ystod ei leoliad, ymgeisiodd 
Luke am swydd weinyddol gyda 
chwmni adeiladu lleol ac fe’i 
gwahoddwyd am gyfweliad – awr 
yn ddiweddarach, cynigiwyd y 
swydd iddo.
    “Roedd fy lleoliad gwaith yn 
Nhai Wales & West wedi fy helpu 
i gael swydd amser llawn.

    “Roeddwn yn teimlo’n nerfus 
cyn dechrau, ond roedd pawb 
yn WWH mor groesawgar a 
chyfeillgar, ac roedden nhw wedi 
peri i mi deimlo fel rhan o deulu 
gwaith.
    “Pan ymgeisiais am swyddi am 
dâl, gallwn ddangos ar fy CV fy 
mod yn gweithio ar hyn o bryd 
a phan es i am fy nghyfweliad 
go iawn gyntaf, gallwn sôn am y 
profiad yr oeddwn wedi’i gael.
    “Heb os, byddwn yn argymell 
lleoliad gwaith i eraill sy’n chwilio 
am waith.  Ni fyddwch yn cael 
eich talu, ond byddwch yn cael y 
profiad, ac mae hynny’n bwysig 
iawn pan fyddwch yn ceisio 
sicrhau swydd amser llawn.”
    Dywedodd Helen Hapgood, 
Swyddog Partneriaeth Datblygu 
Pobl yn WWH:  “Rydym mor falch 
dros Luke gan ei fod yn cychwyn 
ar yrfa yr oedd wedi astudio 
amdani, a’n bod ni wedi gallu ei 
helpu i gymryd y cam nesaf i fyd 
gwaith.
    “Bu’n bleser gweithio gydag 
ef. Roedd yn frwdfrydig am bob 

tasg a roddwyd iddo ac roedd ei 
frwdfrydedd yn heintus.  Rhoddodd 
wên ar wyneb pawb yn y tîm.
    “Trwy gydol y lleoliad gwaith, 
bu’n awyddus i weithio ac yn 
fodlon addasu.  Roedd hi’n 
brofiad gwerth chweil gweld 
hyder Luke yn tyfu wrth iddo 
ddod yn rhan o’n tîm.
    
Mae WWH wedi sefydlu 
rhwydwaith o asiantaethau 
cyflogadwyedd a hyfforddiant 
ac mae’n gweithio gyda nhw er 
mwyn darparu treialon gwaith, 
lleoliadau gwaith a chyfleoedd 
prentisiaeth.”
    Aelodau’r rhwydwaith 
cyflogadwyedd yw Remploy, 
Poppy Factory, PACE, Gwasanaeth 
i Mewn i Waith Caerdydd, ACT, 
ITEC a Gyrfa Cymru. 
    Os ydych chi wedi cofrestru 
gydag unrhyw rai o’r rhain ac os 
oes gennych chi ddiddordeb mewn 
manteisio ar gyfle cyflogadwyedd 
gyda WWH, siaradwch â’ch 
cynghorydd gwaith.
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Dwyn harmoni i’n cymunedau
Cerddoriaeth uchel, sŵn curo 
a gweiddi yw’r pethau mwyaf 
cyffredin sy’n peri anhapusrwydd 
yn ein cymunedau ar draws 
Cymru.  Ond beth sy’n gwneud 
ymddygiad gwrthgymdeithasol?
    “Efallai na fydd sŵn sy’n cadw 
un person ar ddihun yn ystod y nos 
yn poeni rhywun arall,” esboniodd 
Siôn Phillips, sy’n un o’n tîm o 
bump o Swyddogion Anghydfodau 
Cymdogaeth sy’n gweithio ar 
draws Cymru.
    “Dyna pam nad oes un ffordd 
unigol o ddelio â chwynion 
ynghylch sŵn, ymddygiad 
ymosodol neu anghydfodau eraill 
rhwng cymdogion.
    “Mae parcio, cerddoriaeth uchel 
ac ysbwriel yn achosion cyffredin 
o gwynion.  Fodd bynnag, gall yr 
un mater effeithio ar bobl mewn 
gwahanol ffyrdd.  Byddwn yn 
canolbwyntio ar yr unigolyn sy’n 
cael eu heffeithio.
    “Bydd y Swyddog Tai yn siarad 
â’r unigolyn yn gyntaf er mwyn 

deall yr hyn sy’n bwysig iddyn 
nhw.  Weithiau, mae’n rhywbeth 
mor syml â chael sgwrs gyda’u 
cymydog, nad ydynt efallai yn 
sylweddoli eu bod yn peri niwed i’r 
bobl o’u cwmpas.
    “Mae Swyddogion Anghydfodau 
Cymdogaeth (NDOs) yn 
adnodd ychwanegol sy’n gallu 
cynorthwyo’r preswylwyr a’r 
Swyddogion Tai, pan fydd angen 
mwy o help arnynt.  Byddwn yn 
gwrando, ac wrth wrando, gallwn 
ddeall y problemau.
    “Gall rhai materion fod o 
ganlyniad i wahaniaethau 
rhwng ffyrdd o fyw.  Byddwn yn 
cynorthwyo’r preswylwyr, a’u 
helpu i ddeall yr hyn y gallant ei 
wneud, y newidiadau y gallant eu 
gwneud a’r ymddygiad y gallant 
ddylanwadu arno.  Yn ogystal, 
gallwn alw ar bobl o feysydd 
arbenigol eraill o fewn WWH er 
mwyn ein helpu neu o sefydliadau 
allanol sy’n gallu delio â meysydd 
arbenigol megis iechyd meddwl. 

    “Byddwn yn gweithio gyda’r 
heddlu lle y bydd gweithgarwch 
troseddol yn digwydd yn ein 
cymunedau.  Fodd bynnag, naw 
gwaith allan o ddeg, bydd modd 
datrys problem trwy eistedd 
i lawr a thrafod, a byddwn yn 
cynorthwyo preswylwyr yn ôl yr 
angen.
    “Byddwn yn gweithio mewn 
ffordd adferol er mwyn cofnodi’r 
hyn a ddigwyddodd ond hefyd, er 
mwyn mesur sut yr effeithiwyd 
ar unigolyn.  Yna, bydd NDOs 
yn cynorthwyo preswylwyr 
i adnabod unrhyw niwed a 
achoswyd, gan hwyluso ffyrdd y 
gall preswylwyr ddatrys y niwed a 
achoswyd.
    “Ni cheir datrysiadau hawdd 
gan bod ymddygiad dynol yn 
rhywbeth cymhleth.  Yn y pen 
draw, rydym yn dymuno i’n 
preswylwyr deimlo’n ddiogel yn 
eu cartref ac rydym yn gweithio’n 
galed i gynnal harmoni yn ein 
cymunedau.”

YMDDYGIAD GWRTHGYMDEITHASOL

Pan fyddwn yn cael 
adroddiadau am ymddygiad 
gwrthgymdeithasol, ein ffocws yw 

Deall achos problemau

Cwynion ynghylch sŵn oedd y 
rhai a gafwyd amlaf yn ystod y 

chwarter diwethaf, a ddilynwyd 
gan aflonyddu/ymddygiad 

ymosodol a chwynion ynghylch 
cam-drin domestig

helpu ein preswylwyr i ddatrys y 
problemau y maent yn eu cael.
    Mae hyn yn golygu delio â’r 

materion uniongyrchol dan sylw 
a cheisio deall achos sylfaenol y 
problemau.

48

Agorom 48 o 
achosion ymddygiad 
gwrthgymdeithasol 
yn ystod y chwater 

diwethaf

SŵnRoeddwn wedi 
gwerthfawrogi bod 

rhywun wedi 
gwrando arnaf

Byddwn yn 
dymuno cael mwy 
o ddiweddariadau
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Newidiadau i drwyddedau 
teledu am ddim… 
ateb eich cwestiynau
Bydd yn rhaid i dros dair miliwn o bobl 
dros 75 oed dalu am eu trwydded 
deledu pan ddaw cynllun newydd i 
rym flwyddyn nesaf.
    Mae’n Swyddogion Cymorth 
Tenantiaeth yn ateb rhai o’r 
cwestiynau cyffredin y mae 
pobl yn eu gofyn.

MATERION ARIANNOL

C:  Beth yw’r newidiadau?
O fis Mehefin 2020, bydd yn rhaid 
i tua 3.7 miliwn o aelwydydd yr 
oeddent yn cael trwydded am 
ddim yn flaenorol, dalu am un.
Ar hyn o bryd, mae pawb dros 75 
oed yn cael trwydded deledu am 
ddim, ond o’r flwyddyn nesaf, dim 
ond yr aelwydydd hynny lle y mae 
aelod yn cael y credyd pensiwn 
fydd yn gymwys.
    Bydd yn rhaid i’r rhai y gwelir 
nad ydynt yn gymwys i gael 
trwydded am ddim dalu £154.50 y 
flwyddyn am drwydded teledu lliw 
a £52 y flwyddyn am drwydded 
teledu du a gwyn.

C:  Pwy fydd yn cael eu heffeithio 
gan hyn?
Bydd y newidiadau yn effeithio ar 
bawb dros 75 oed nad ydynt yn 
cael credyd pensiwn.
    Hyd yn oed os oeddent yn cael 
trwydded deledu am ddim yn 
flaenorol, bydd yn rhaid iddynt 
dalu am un o 1 Mehefin 2020.

C:  Pam bod hyn yn digwydd?
Bydd y cynllun a ariannir gan y 
Llywodraeth i ddarparu trwydded 
deledu am ddim i bob aelwyd sy’n 

cynnwys rhywun dros 75 oed, yn 
dod i ben yn 2020.
    Mae’r Llywodraeth wedi 
deddfu mai’r BBC sy’n gyfrifol 
am benderfynu ynghylch unrhyw 
gynllun yn y dyfodol a thalu 
amdano.
    Yn dilyn ymgynghoriad 
cyhoeddus, penderfynodd y BBC 
mai cynnal prawf modd ymhlith 
pensiynwyr a rhoi trwyddedau 
am ddim i’r rhai sy’n cael y credyd 
pensiwn yn unig, yw’r ffordd decaf.
    Pe bai’n rhaid iddynt ariannu 
trwyddedau ar gyfer pawb dros 75 
oed, dywedodd y BBC y byddai hyn 
wedi golygu terfynu gwasanaethau 
mewn ffordd na gwelwyd ei 
thebyg o’r blaen, gan gynnwys 
terfynu BBC Two, BBC Four, Sianel 
Newyddion y BBC, sianel BBC 
Scotland, Radio 5 Live a nifer o 
orsafoedd radio lleol, yn ogystal â 
thoriadau a gostyngiadau eraill.

C:  Beth fydd yn digwydd nawr?
Bydd TV Licensing yn ysgrifennu 
at yr holl ddeiliaid trwydded am 
ddim dros 75 oed cyn 31 Mai 2020 
er mwyn rhoi gwybod iddynt sut y 
gallai hyn effeithio arnynt, a’r hyn y 

bydd angen iddynt ei wneud.
Darparir cymorth wyneb yn wyneb 
i bobl hŷn trwy gyfrwng rhaglen 
allgymorth a ddarparir gan staff 
maes sydd wedi cael hyfforddiant 
gofal cwsmeriaid penodol, a bydd 
maint y ganolfan alwadau sy’n 
cynorthwyo cwsmeriaid yn cynyddu 
hefyd.
    Yn ogystal, bydd TV Licensing yn 
lansio llinell ffôn y mis hwn, a fydd yn 
darparu gwybodaeth yn rhad ac am 
ddim, a lle y bydd modd i gwsmeriaid 
glywed gwybodaeth wedi’i recordio 
am y polisi newydd a chyngor i 
gwsmeriaid trwy ffonio 0800 232 
1382.
    Gellir gweld gwybodaeth a 
chwestiynau cyffredin ar wefan TV 
Licensing hefyd, sef tvl.co.uk/age.
Bydd TV Licensing yn datblygu 
cynllun talu newydd ar sail trefniant 
talu wrth ddefnyddio, yn arbennig 
ar gyfer cwsmeriaid y bydd angen 
iddynt dalu am eu trwydded o fis 
Mehefin 2020.
    Bydd y cynllun hwn yn caniatáu 
i gwsmeriaid wasgaru cost eu 
trwydded ar ffurf taliadau bob mis 
neu bob pythefnos er mwyn ei 
gwneud yn haws iddynt dalu.
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MATERION ARIANNOL

Dryswch ynghylch pasys bws
Bu dyfalu ar gyfryngau 
cymdeithasol hefyd am gynllun 
pas teithio rhatach Llywodraeth 
Cymru.
    Ar sail datganiadau a 
wnaethpwyd gan Weinidog 
Trafnidiaeth Llywodraeth Cymru, 
mae’r sefyllfa fel a ganlyn:

1. Bydd yr holl Gardiau Teithio 
Rhatach presennol yn dod i 
ben ar 31/12/19 a bydd angen 
eu disodli.  Mae hyn yn golygu 
y bydd angen i BOB deiliad 
pas cymwys ailymgeisio a 
chael cherdyn smart newydd.

2. NI fydd y rhai sy’n meddu ar 
garden ar hyn o bryd yn cael 

carden newydd yn awtomatig;  
bydd angen iddynt ymgeisio 
trwy ddefnyddio gwasanaeth 
canolog ar-lein newydd a 
ddarparir gan Drafnidiaeth 
Cymru ar ran awdurdodau lleol.

3. Bydd ymgeiswyr 
newydd yn dechrau 
cael y cerdyn smart 
nawr, ond caiff gwaith 
sylweddol ei wneud 
rhwng mis Medi a mis 
Rhagfyr eleni er mwyn 
helpu’r rhai sy’n 
meddu ar gerdyn ar 
hyn o bryd, i newid i’r 
cerdyn smart newydd.

    Nid yw pawb ar-lein, felly mae 
Trafnidiaeth Cymru yn gweithio 
gyda phob awdurdod lleol yng 
Nghymru er mwyn sicrhau eu bod 
yn darparu cymorth i’r bobl hynny 
nad ydynt yn gallu mynd ar-lein.

 

Rydym wedi bod yn datblygu system newydd i’n helpu i nodi’n 
gyflym unrhyw un y gallent fod yn dechrau cael problemau 
wrth dalu eu rhent.  Mae hyn yn golygu y gallwn geisio cynnig 
y cyngor a’r cymorth cywir cyn gynted ag y gallwn er mwyn 
atal y dyledion rhag cynyddu.

o denantiaethau yn talu eu 
rhent mewn pryd ac yn 

ad-dalu unrhyw ôl-ddyledion 
sydd ganddynt

Bob mis, mae dros 6,000 o 
breswylwyr ar gyfartaledd yn 
dewis talu trwy drefniant Debyd 
Uniongyrchol ar y dyddiad sydd 
fwyaf cyfleus iddyn nhw

Cynnig y cyngor a’r cymorth cywir i 
breswylwyr

70%

PAY

BANK

1234 5678 1234 5678

££
££

A wyddoch chi?
Gallwch ofyn am gael 
sefydlu trefniant Debyd 
Uniongyrchol, neu dalu eich 
rhent ar-lein, trwy ein gwefan 
newydd.  
    Gallwch 
wneud hyn 
yn gyflym 
ac yn hawdd.

      www.wwha.co.uk

Mae 
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ELUSEN

Bob blwyddyn, bydd Bwrdd WWH yn dewis cefnogi elusennau a sefydliadau sy’n gweithio 
i helpu grwpiau difreintiedig o bobl ar draws Cymru.  Eleni, mae wedi dewis Manumit, 
menter gymdeithasol sy’n cynorthwyo dioddefwyr masnachu pobl a chaethwasiaeth fodern.  
Bu ein Swyddog CC a Marchnata, Alison Stokes, yn darganfod sut y mae Coffi Manumit yn 
dwyn gobaith i oroeswyr.

Y coffi sy’n cynnig gobaith i oroeswyr 

caethwasiaeth fodern

Mewn warws ar gyrion Caerdydd, 
mae dynes Affricanaidd ifanc yn 
pacio ffa coffi wedi’u mewnforio 
o gwmni cydweithredol o blanwyr 
coffi ym Malawi.
    Mae’r aer yn drwm o arogl 
melys siocledaidd coffi sydd 
newydd gael ei rostio.  Mae Nadia 
yn selio’r bag ac yn rhoi label 
“Rhyddid Trwy Goffi” arno, ac 
yn ei roi wrth ymyl rhes o fagiau 
eraill sy’n barod i gael eu hanfon 
i eglwysi, swyddfeydd a chartrefi 
ar draws y byd. 
    Nid coffi cyffredin yw hwn 
– ac nid cwmni rhostio coffi 
cyffredin yw hwn.  Sefydlwyd Coffi 
Manumit er mwyn cynnig urddas 
a gobaith i’r rhai sydd wedi goroesi 
caethwasiaeth fodern.
    Hwn yw’r sefydliad y mae 

Bwrdd Tai Wales & West wedi 
dewis ei gefnogi trwy roi rhodd 
flynyddol o £10,000 iddo dros y 
dair blynedd nesaf.
    Mae “Manumit” yn golygu 
“rhyddhau o gaethwasiaeth” neu 
“ryddhau”.  Mae Nadia yn un o 
blith grŵp o ddynion a menywod 
sydd wedi dioddef camfanteisio 
ofnadwy gan fasnachwyr pobl 
a masnachwyr caethweision 
modern, ac y maent bellach yn 
ailgydio yn eu bywydau trwy 
gyfrwng y gwaith a’r cyfleoedd 
hyfforddi a gynigir gan Manumit.
    Ganwyd Nadia yn Affrica, a 
phan oedd yn ei harddegau, 
fe’i masnachwyd i’r diwydiant 

rhyw.  Ers iddi ddechrau gweithio 
i Manumit flwyddyn yn ôl, mae 
hi wedi sicrhau ei chymhwyster 
barista sylfaenol ac mae’n 
gwneud gwaith rhan-amser 
mewn siop goffi leol.  Mae 
wedi meithrin digon o hyder i 
ddychwelyd i’r coleg hefyd.
    Dywedodd Nadia:  “Pan 
ddechreuais weithio i Manumit, 
roeddwn yn nerfus ac yn ofnus.  
Mae wedi dysgu i mi hefyd nad 
yw pawb yn dymuno camfanteisio 
arnaf.  Rydw i’n gweithio gyda 
phobl dda nawr ac rydw i’n 
dechrau ymddiried ym mhobl 
unwaith eto.”
    Mae ei chydweithwyr yn 

Manumit i gyd yn oroeswyr, 
ond mae gan bob un 

ohonynt eu straeon 
bywyd gwahanol, 

ond yr un mor 
drallodus eu 
hunain.  Er 

enghraifft, 
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ELUSEN

cyrhaeddodd Eva y DU o 
Ddwyrain Ewrop ar ôl iddi gael 
addewid y byddai’n cael gwaith 
fel gwarchodwr plant, ond 
fe’i gwerthwyd i ddyn a aeth 
ymlaen i’w gorfodi i weithio yn 
y diwydiant rhyw.  Gadawodd 
Martin ddwyrain Ewrop hefyd ar 
ôl cael addewid y byddai’n cael 
bywyd gwell yn y DU, ond fe’i 
gorfodwyd i weithio dros 70 awr 
yr wythnos mewn ffatri heb dâl, 
a’i gartref oedd matras mewn 
seler.
    Wedi’u huno gan goffi, mae 
pob un ohonynt wedi cael y cyfle i 
chwilio am fywyd gwell.
Mae Manumit yn rhostio coffi 
mewn sypiau bychain ac sy’n 
tarddu o ffynonellau moesegol 
yn Affrica ac America Ladin, ac 
yna, fe’i gwerthir i siopau coffi, 
swyddfeydd, eglwysi a rhestr sy’n 
tyfu o danysgrifwyr coffi.
    Mae’n cyflogi staff rhan-
amser sy’n cael eu cyfeirio trwy 
elusennau sy’n cynorthwyo 
dioddefwyr masnachu pobl a 

chaethwasiaeth fodern megis 

BASO a’r Gymuned Goch yng 
Nghaerdydd.
    Sefydlwyd Manumit dair 
blynedd yn ôl gan Dai Hankey, 
gweinidog eglwys leol, gyda’i gyd 
gyfarwyddwr, Nick Davis. 
    “Sefydlom Manumit er mwyn 
cynnig gobaith i oroeswyr 
masnachu pobl ac er mwyn 
rhoi’r cyfle iddynt ailgydio yn 
eu bywydau.  Trwy weithio i 
Manumit, telir Cyflog Byw i 
oroeswyr, a byddant yn cael 
hyfforddiant a fydd yn eu galluogi 
i symud ymlaen a dod o hyd i 
waith arall.
    “Mae rhai o’r goroeswyr yn 
ofnus, yn bryderus ac yn dioddef 
pyliau o banig pan fyddwn yn 
eu cyfarfod y tro cyntaf.  Mae eu 
gweld yn meithrin eu hyder a’u 
hymddiriedaeth ac yn dechrau 
edrych ymlaen at ddyfodol mwy 
disglair trwy gyfrwng gwaith 
ystyrlon a’r cymorth parhaus 
a’r caredigrwydd yr ydym yn ei 
gynnig, yn rhywbeth mor werth 
chweil.” 
    “Mae’r rhodd gan Dai Wales 
& West yn anhygoel.  Bydd yn 
caniatáu i ni dyfu fel menter 
gymdeithasol ac yn y pen draw, 
bydd yn rhoi gobaith i fwy o 

Chwith i dde:  Nick Davis o 
Manumit, Anne Hinchey, Prif 

Weithredwr Grŵp WWH, Alex 
Ashton, Cadeirydd WWH a Dai 

Hankey o Manumit

oroeswyr trwy gyfrwng gwaith 
ystyrlon ac am dâl.”
    Dywedodd Alex Ashton, 
Cadeirydd WWH:  “Yr ystadegyn 
syfrdanol yw bod rhywun yn 
dod yn gaethwas bob 30 eiliad.  
Mae Coffi Manumit yn cyflawni 
rôl pwysig wrth helpu i oresgyn 
caethwasiaeth fodern ar sawl lefel.
    “Trwy hyfforddi a chyflogi 
goroeswyr caethwasiaeth fodern 
fel gweithwyr rhostio coffi, a 
sicrhau ffa coffi arbenigol gan 
gyflenwyr moesegol nad ydynt 
yn arddel caethwasiaeth a 
buddsoddi eu holl elw mewn 
prosiectau lleol yn erbyn 
caethwasiaeth, maent yn helpu’r 
dynion a’r menywod hynny sydd 
wedi dioddef camfanteisio erchyll 
gan fasnachwyr a masnachwyr 
caethwasiaeth modern, i ailgydio 
yn eu bywydau.
   “Mae’n bleser gan WWH eu 
cynorthwyo wrth iddynt dyfu.  
Mae pawb sy’n prynu eu coffi 
arbenigol yn helpu pobl i dorri 
cadwyni caethwasiaeth, gan 
gynnig gobaith i’r rhai y mae hyn 
wedi gadael ei ôl arnynt.”
    I oroeswyr fel Nadia, mae 
paned o goffi syml yn gwneud 
gwahaniaeth.  “Teimlaf fod gennyf 
obaith ar gyfer y dyfodol ac efallai 
un diwrnod, hoffwn hyfforddi i 
fod yn nyrs.”
    I gael gwybod sut y gallwch chi 
gefnogi Manumit neu os hoffech 
brynu eu coffi, trowch at www.
manumitcoffee.co.uk
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Diwrnod ym mywyd… 

                Rheolwr Tir
Bydd cyflawni ein gweledigaeth 
o adeiladu 500 o gartrefi newydd 
fforddiadwy y flwyddyn dros y 
bum mlynedd nesaf yn gofyn am 
ymdrech sylweddol fel tîm gan 
staff ar draws WWH.
    Mae Gary Cook, Rheolwr Tir yn 
helpu i gychwyn y broses ar gyfer 
pob cartref newydd a adeiladir 
gan WWH yng Ngogledd Cymru.
    Ffocws pennaf Gary yw dod o 
hyd i safleoedd y gallwn adeiladu 
cartrefi newydd arnynt.  Gan 
gydweithio’n agos gyda gweddill 
ein tîm datblygu, mae ei rôl 

    Yn ogystal, mae Gary yn helpu 
i sicrhau contractwyr i adeiladu’r 
cartref ac yn cael cyllid wedi’i 
gymeradwyo gan awdurdodau 
lleol a Llywodraeth Cymru. 
    “Ym maes Datblygu, rydym 
yn helpu i greu cartrefi newydd 
o ansawdd uchel, gan greu man 
lle y gall preswylwyr adeiladu 
bywydau yn eu cymunedau lleol.    
   Mae llawer mwy o bobl angen 
     tai fforddiadwy na nifer y 
       cartrefi sydd ar gael.
          “Trwy ddatblygu cartrefi  
         newydd, rydym yn helpu i  
        fodloni’r angen hwn, gan 
        helpu i adfywio cymunedau 
        yn aml hefyd, trwy 
        ddefnyddio safleoedd gwag 
        unwaith eto.
            “Yn ogystal, rydym yn 
        parhau i ystyried ffyrdd o 
        adeiladu cartrefi carbon isel 
        nad ydynt yn defnyddio 
        llawer o ynni, ac mae hyn yn 
        cynnig sawl mantais, gan 

ef yn ymwneud ag asesu ac oes 
modd sicrhau caniatâd cynllunio 
ar ddarnau o dir a nodwyd, gan 
ystyried amrediad o ffactorau gan 
gynnwys draeniau, ecoleg, risg 
llifogydd ac a oes unrhyw halogiad 
o ddefnydd blaenorol – gan 
gynnwys gweithgarwch cloddio 
blaenorol yng Ngogledd Cymru yn 
arbennig.

gynnwys costau rhedeg is i 
breswylwyr.”
    Cyn ymuno â WWH ddwy 
flynedd yn ôl, arferai Gary weithio 
i asiantaeth gwerthu tai, gan 
gynnal trafodaethau gwerthu 
a phrisio tai yn y lle cyntaf, ac 
yna, rheoli swyddfeydd, gan 
gynnwys gwneud rhywfaint o 
waith ym maes gosod.  Wedi hyn, 
bu’n gyfrifol am werthu cartrefi 
newydd a thir ar draws Gogledd 
Cymru a Swydd Gaer ar gyfer 
cwmni eiddo mawr.
    “Bu’r rôl diwethaf yn arbennig 
o gymorth mawr wrth ddeall y 
gwahanol ardaloedd yr ydym yn 
dymuno adeiladu cartrefi WWH 
ynddynt, ac mae wedi fy ngalluogi 
i feithrin cysylltiadau da gyda 
datblygwyr ac asiantau tir ar 
draws rhanbarth Gogledd Cymru.”
Yn anad dim, cael cyswllt 
uniongyrchol gyda’r broses o 
ddatblygu ein cartrefi newydd – 
a helpu’r bobl hynny sydd yn yr 
angen mwyaf – yw’r un agwedd 
o’i rôl y mae Gary yn ei fwynhau 
fwyaf.
    “Gall yr amser sy’n mynd heibio 
rhwng dod o hyd i ddarn o dir 
a dechrau adeiladu arno, fod 
yn sylweddol,” dywedodd.  “O’r 
herwydd, mae gweld y gwaith yn 
cychwyn ar safle yn rhoi boddhad 
mawr – mae’n wych gweld 
cynllun a fu’n gynllun ar bapur 
am mor hir yn dechrau cael ei 
weithredu.
    “Wrth gwrs, y nod pennaf yw 
gweld preswylwyr newydd yn 
symud i mewn ac yn hapus yn eu 
cartrefi newydd.”

“Y nod pennaf yw 
gweld preswylwyr 
newydd yn symud i 
mewn ac yn hapus yn 
eu cartrefi newydd”
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Datblygiadau 
newydd

Pobl Ceginau, 
ystafelloedd 

ymolchi ac offer 
newydd

Cynnal a 
chadw

Llog ar 
fenthyciadau

Gwaith trwsio 
mawr

Gorbenion

Punt i geiniogau
Lle y caiff pob         ei gwario

Bodlonrwydd a Chwynion

Cawsom 10 o gwynion rhwng mis Mehefin a 
mis Ebrill 2019 – yr un faint â’r nifer a gafwyd 
yn ystod y chwarter blaenorol a 3 mwy nag 
yn ystod yr un cyfnod y llynedd.  Roedd nifer 
y cwynion am ein gwasanaeth trwsio wedi 
gostwng i 4, ac roedd cyfradd bodlonrwydd 
preswylwyr gyda’r gwasanaeth hwn wedi codi i 
9.5 allan o 10.

Rydym wedi lleihau nifer y 
diwrnodau yr oedd wedi’i 
gymryd i ddatrys cwynion i 
14.9 diwrnod gwaith (rhwng 
mis Ebrill a mis Mehefin 2019), 
ac mae hyn bron i bedwar 
diwrnod yn gyflymach nag 
yr oedd yn ystod y tri mis 
blaenorol.

CWYNIONDATRYS CWYNION BODLONRWYDD

Y lefelau bodlonrwydd oedd 
8.65 allan o 10, sydd ychydig 
yn is nag yr oedd yn ystod 
y chwarter blaenorol, sef 
8.8.  Mae hyn yn cynnwys 
gosod, trwsio, cartrefi 
newydd ac ymddygiad 
gwrthgymdeithasol.

1014.9 8.65

CORFFORAETHOL

Ar gyfartaledd, 
mae’n cymryd tua 
22 eiliad i ateb eich 
galwadau

Fel arfer, mae ar ôl cinio yn amser 
tawelach i ffonio ein Canolfan 

Gwasanaethau Cwsmeriaid 

Yn ystod y tri mis diwethaf, cawsom dros 31,000 o alwadau.  O blith 
y rhain, roedd dros 10,000 ohonynt i’r llinellau trwsio, a atebwyd 
cyn pen llai nag 20 eiliad ar gyfartaledd.  Yr amser hiraf y bu’n rhaid i 
unrhyw un aros am ateb oedd ychydig dros 6 munud.

31K o’r holl 
alwadau 
i’n llinellau 
trwsio

Atebwyd

o alwadau 

Yn ystod y chwarter 
diwethaf, cawsom 
dros 

25c
19c

14c
11c 11c

14c

6c
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EICH STRAEON CHI

CAERDYDD MERTHYR TUDFUL

Garddio ar y Gurnos

Mae grŵp bach o arddwyr yng 
nghynllun byw’n annibynnol Tŷ 
Gwaunfarren ar y Gurnos ym 
Merthyr Tudful wedi ymgymryd â’r 
cyfrifoldeb dros ardd gymunol fach.
    Mae’r preswylwyr, sef Stuart 
Fennell, Siân a Bryan Nicholls 
a Christine Redmond wedi 
trawsnewid yr ardal gan ddefnyddio 
cymysgedd o raean, rhisgl a 
nodwedd “gardd greigiog” gaeëdig.  
Gosodwyd amrywiaeth o botiau 
bach ac addurniadau o gwmpas yr 
ardal er mwyn ychwanegu lliw ac 
ychydig ddiddordeb bywyd gwyllt.  
Maent yn tyfu coed ffrwythau a 
salad o’u had ac maent yn datblygu 
llain tyfu llysiau.  Maent wedi 
gwneud cais am Grant Cymunedol 
Gwneud Gwahaniaeth WWH er 
mwyn prynu lle/sied potio a phridd 
a gwely llysiau uwch.

Caeau o flodau

Mae carped o liw yn croesawu 
preswylwyr yn Fields Park Road, 
Caerdydd, diolch i waith caled un 
grŵp gwyrdd.
    Mae’r grŵp garddio wedi 
trawsnewid dwy gornel wag o’r 
sgwâr a arferai fod yn ddau ddarn 
gwastad o laswellt, yn drefniant 
prydferth o flodau.    

Gwella Cwrt Doyle

Mae preswylwyr yng Nghwrt Doyle, 
yn Fairwater, Caerdydd, wedi bod 
yn brysur yn tacluso ardal gymunol 
eu cynllun.  Roedd Theresa, John a 
Mac wedi neilltuo amser i baentio’r 
ffensys o gwmpas y safle lle y gwelir 
y lein ddillad.
    Dywedodd Claire Pepper, 
Swyddog Datblygu Cymunedol:  
“Mae’r gerddi cymunol gyda’u 
blodau haul prydferth, y ffens 
sydd newydd gael ei baentio a’r 
gwaith garddio yn tystio i waith 
caled y preswylwyr.

Hwyl gwerin
Bu preswylwyr yng nghynllun 
ymddeol Cwrt Western yng 
Nghaerdydd yn mwynhau sesiwn 
canu cerddoriaeth werin fel rhan o 
brosiect iechyd a lles.
    Bu Aly a Rob, cantorion gwerin, yn 
annog pawb i ymuno wrth iddynt 
ganu caneuon gwerin Cymreig yn 
ystod eu hymweliad â’r cynllun ar y 
cyd â phrosiect iechyd a lles THRIVE.
Dywedodd Ann White, Rheolwr y 
Cynllun:  “Roedd pawb wedi ymuno 
yn y canu.  Roeddent wedi dwyn i 
gof nifer o atgofion a rannwyd dros 
baned a chacen.”
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EICH STRAEON CHI

ABERTEIFI

CAERFFILI

Dwyn glan y môr y tu mewn
Bu preswylwyr yng nghynllun 
ymddeol Llys Owen yn 
Aberteifi yn dangos eu 
cyfleusterau cymunol newydd 
modern i gynghorwyr lleol yn 
ystod prynhawn agored.
    Yn gynharach eleni, 
comisiynwyd Buckingham 
Interiors, arbenigwyr 
cynllunio mewnol, gan WWH 
i adnewyddu’r coridorau, 
y safleoedd bwyta a’r lolfa 
gymunol a’r dderbynfa.
    Gan weithio gyda 
phreswylwyr, aethant ati 
i gynnig dyluniadau ffres 
a modern ar gyfer decor, 
dodrefn a lloriau newydd i’r 
cynllun, wedi’i seilio ar thema 
glan môr.
    Bu’r preswylwyr a’r 
gwesteion yn mwynhau 
te a chacennau yn ystod y 
prynhawn, a rhoddwyd taith 
o gwmpas y safleoedd a 
adnewyddwyd ac un fflat i’r 
partneriaid.
    Roedd Cynghorydd Dafydd 
Edwards, aelod Cabinet sy’n 
gyfrifol am Dai yng Nghyngor 
Sir Ceredigion, wedi mynychu’r 
digwyddiad, ynghyd ag 
asiantaethau partner, er mwyn 
clywed am y gwahaniaeth 
y mae wedi ei wneud i 
breswylwyr.
    Mae Florence Knight a 
Brenda Morgan yn breswylwyr 
sydd wedi byw yn y cynllun ers 
sawl blynedd, ac maent wrth 
eu bodd gyda’r gwelliannau.
    Dywedont:  “Mae popeth 
yn fwy golau yma nawr, ac yn 
lanach.  Mae’n bleser eistedd 
ar y soffas a chael sgwrs gyda 
chymdogion.  Rydym yn falch 
iawn ein bod yn byw yma.”

Amser te

Bu preswylwyr yn Fferm-y-Bryn, Ystrad 
Mynach yn mwynhau te mawr, diolch i 
breswylwyr yn ystod eu bore coffi.
    Mae’r cynllun yn cynnal boreau coffi 
wythnosol a fynychir gan nifer dda o 
bobl, felly penderfynodd y preswylwyr 
gynnal te mawr ym mis Awst.  Bu’r 
digwyddiad mor llwyddiannus fel eu 
bod yn bwriadu cynnal un arall adeg 
Calan Gaeaf.
    Yn y llun, gwelir Eve, Suz, Ann, Pat, 
Shirley, Barbara, Annie, Val a Sandra yn 
cael hwyl.
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EI DRWSIO

Dywedoch chi:

Bu’r gweithwyr yn gyfeillgar ac yn broffesiynol

A yw’ch cartref chi 
yn barod ar gyfer y gaeaf?

Y gaeaf yw’r adeg brysuraf i’n tîm trwsio.  Yn ystod 
y gaeaf y llynedd, cwblhaom bron i 9,000 o dasgau 
trwsio – 150 tasg yn ystod pob diwrnod gwaith ar 
gyfartaledd.
    Rhoddir sylw cyn gynted ag y bo modd i waith 
trwsio brys fel pibellau sydd wedi byrstio, llifogydd a 
weirin trydan peryglus.
    Ar gyfer yr holl waith trwsio arall nad yw’n waith 
trwsio brys, fel draeniau wedi blocio neu gwteri 
sy’n gorlifo neu oleuadau cymunol sydd wedi torri, 
byddwn yn archebu gwaith trwsio a adroddwyd cyn 
gynted ag y gallwn.
    Caiff achos dros 6 o bob 10 galwad yn ystod y 
gaeaf ei drwsio cyn pen 1 i 5 diwrnod, a bydd 2 o 
bob 10 pellach yn cymryd 6 i 10 diwrnod.
    Yn ystod misoedd y gaeaf, gall rhywfaint o’r 
gwaith trwsio gymryd dros 16 diwrnod oherwydd 
tywydd gwael.  Er enghraifft, am resymau 
diogelwch, ni all ein timau trwsio a’n contractwyr 
weithio ar doeon a chafnau neu ar ffensys pan fydd 
hi’n wyntog ac mae’r gwaith y gellir ei wneud y tu 
allan yn ystod galw trwm yn gyfyngedig.
    Ceir rhai pethau y gallwch chi eu gwneud yn ystod 
misoedd yr hydref a allai helpu i leddfu problemau 
yn nes ymlaen yn ystod y flwyddyn.
    Dylid cadw draeniau a gwaelod pibellau dŵr yn 
rhydd rhag unrhyw ddail sy’n cwympo.  Os bydd 
eich draen yn llawn dail marw, gwisgwch bâr o 
fenig rwber ac ewch ati i’w clirio a’u rhoi yn eich bin 
gwastraff neu ailgylchu.
    Bydd ein Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid 24 awr 
yn cael mwy o alwadau yn ystod y gaeaf hefyd, 
yn enwedig tua 9am i 10am y bore.  Os nad yw’ch 
galwad y yn alwad brys, byddwch yn cael ymateb 
cyflymach os byddwch yn gallu aros tan ar ôl cinio.

Peidiwch ag anghofio y gallwch chi gael cyngor 
am yr hyn i’w wneud am rai o’r problemau trwsio 
cyffredin neu adrodd am waith trwsio y mae 
angen ei wneud ar ein gwefan, sef www.wwha.
co.uk/cy/adrodd-am-waith-trwsio

Fel erioed, mae wedi bod yn gyfnod prysur iawn, 
a chwblhawyd dros 7,300 o dasgau trwsio ymhen 
8 diwrnod neu lai ar gyfartaledd.  Mae lefelau 
bodlonrwydd preswylwyr yn uchel o hyd, ac maent 
yn parhau i fod dros 9 allan o 10 am waith trwsio 
cyson.
    Mae WWH yn cyflawni amrywiaeth o waith 
trwsio o waith trydanol i ddŵr yn gollwng, ond os 
nad ydych yn siŵr ai chi sy’n gyfrifol am wneud 
y gwaith trwsio dan sylw neu beidio, trowch at 
yr adran ynghylch gwaith trwsio ar ein gwefan,    
www.wwha.co.uk.  Yno, gallwch weld cyngor 
defnyddiol ynghylch sut i gwblhau gwaith trwsio 
syml ei hun a hefyd, ble y gallwch ofyn am alwad yn 
ôl am waith trwsio trwy lenwi’r ffurflen ar-lein.

Lefelau bodlonrwydd 
uchel am waith 
trwsio cyson

7345
repairs were 
completed

in the last quarter

71%

64%
Were completed 
in under 5 days

o dasgau trwsio yn 
ystod y chwarter 

diwethaf

yn ystod yr 
ymweliad cyntaf.

cyn pen llai na 5 
diwrnod.

Cwblhawyd 

7345

Trwsiwyd

71%

Cwblhawyd 

64%

Dywedoch chi:

Byddwn wedi 
dymuno gweld y 

gwaith trwsio yn 

cael ei wneud y tro 
cyntaf
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TYFU / COGINIO

Mae Glenys Vandervolk yn arddwraig sydd wedi ennill gwobrau ac 
mae’n byw yn ein cynllun Llaneirwg yng Nghaerdydd.   Mae’n un o’r sêr 
yng Ngardd Gymunedol Llaneirwg. Yn ei cholofn reolaidd, fe fydd yn 
rhannu’i hawgrymiadau a’i chynghorion i wneud i’ch gardd dyfu.

Garddio Â GLENYS 

Y gefnogaeth yn tyfu yn ein gardd gymunedol
Mae gardd gymunedol yn ffordd 
wych o ddwyn pobl o bob gallu 
ynghyd gyda diben cyffredin, sef 
gwylio pethau’n tyfu.
    Mae hyd yn oed rhai meddygon 
teulu yn dechrau cydnabod 
manteision posibl gweithio mewn 
gardd ar les cleifion, ac maent yn 
rhoi “presgripsiwn cymdeithasol” 
er mwyn helpu pobl sy’n dioddef 
problemau iechyd fel iselder a 
dementia.
    Mae gan nifer o’r 
gwirfoddolwyr yn ein gardd 
gymunedol yn Llaneirwg, 
Caerdydd, broblemau iechyd 
corfforol neu feddyliol.  Maent 
oll yn gwybod y gallant droi at y 
grŵp am gymorth os byddant yn 
cael diwrnod gwael.

    Nid oes unrhyw beth yn 
rhoi mwy o foddhad na gweld 
gwirfoddolwr yn cyrraedd yr ardd 
yn teimlo’n isel, ac yn gadael 
mewn hwyliau gwell ar ôl treulio 
prynhawn yn sgwrsio ac yn yfed 
te gyda gwirfoddolwyr eraill.
    Rydym oll wedi dod yn ffrindiau 
da dros y blynyddoedd.  Mae 
dementia ar rai gwirfoddolwyr 
ac mae gan eraill anableddau 
corfforol.  Bydd rhai yn dod i’r 
ardd i gael seibiant, a bydd eraill 
yn dod i anghofio eu problemau 
am awr neu ddwy.  Mae croeso 
i bawb a rhoddir tasgau iddynt y 
gallant ymdopi â nhw, sy’n cynnig 
ymdeimlad o gyflawniad iddynt ac 
sy’n rhoi hwb i’w hyder.
    Os nad oes gennych chi ardd 

Cynhwysion:
• 300g penne ŵy ffres 
• 500g saws pasta tomatos a pherlysiau
• 3 tun 120g steciau tiwna mewn dŵr ffynnon, wedi’u draenio a’i haenu
• Tun 325g corn melys mewn dŵr, wedi’i ddraenio
• Carton 390g tomatos Eidalaidd wedi’u torri
• 14g persli dail gwastad ffres, gan bigo’r dail, eu golchi a’u torri
• 100g caws cheddar aeddfed, gratiedig

Dull:
Twymwch y ffwrn i dymheredd o 200°C/marc nwy 6.  Berwch sosban fawr o ddŵr, yna ychwanegwch y 
pasta a’i goginio am 6 munud.  Draeniwch.  Rhowch y pasta a goginiwyd yn ôl yn y sosban ac ychwanegwch 
y saws pasta, y tiwna, y corn melys, y tomatos wedi’u torri a hanner y persli.

Rhowch y gymysgedd mewn dysgl bobi 1½-litr ac ysgeintiwch y caws drosto.  Pobwch am 30 munud nes 
bydd yn euraidd ac yn byrlymu.  Ysgeintiwch y persli sy’n weddill drosto cyn ei weini.

Pasta pob tiwna

gymunedol lle’r ydych yn byw, 
efallai y gallech sefydlu un – yr 
unig beth fydd ei angen arnoch 
yw darn o dir anniben ac nas cerir, 
ac ychydig frwdfrydedd.
    Neu, gallech gychwyn 
“cymuned o erddi” ar y stryd 
lle’r ydych yn byw.  Ewch amdani 
a churwch ar ddrws un o’ch 
cymdogion, gan ofyn a oes 
angen help arnynt yn eu gardd.  
Yn gyfnewid am hyn, efallai y 
byddant yn eich helpu chi yn 
eich gardd chi.  Os allwch gynnull  
grŵp o gymdogion gwyrdd, 
gallech gymryd tro i weithio yng 
ngerddi eich gilydd.  Mae’n ffordd 
wych o wneud ffrindiau a dod 
i adnabod eich cymdogion a’u 
cynorthwyo.

Digon i 4
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GWOBR

POSAU

C Y N A L I A D W Y C C P Y C

T B L O S Y W H N Y C Y I Y L

B N T E N A N T M M H F N C Y

D I T F R W L D DD O F R I W G

A U W N F M E W U A Y A L M P

I Y G N A I K A D CH R N O L R

R C P Y TH I I R I E S O D O E

O L Y A L P DD O F G U G A DD S

H Y S NG W B L R T D R I I O W

NG P H R O Y T H O I E A N F Y

Y T G J DD R M A R FF D D E R L

G A A B E N L M D B Y G D I I

M D E C Y M U N E D H H J W W

Y G W E I TH G A R E DD P O G R

N C O N J L TH E A D O B Y W G

Tudalennau posau

CYFRANOGIAD 

CYMDEITHAS 

CYMUNED

CYNALIADWY 

CYNGOR 

CYNHWYSOL

CYNRYCHIOLYDD 

DATBLYGU 

DENIADOL

Enillwch gwerth £30 o dalebau siopa gyda’n posau Chwilair a Chroesair. 

CHWILAIR

CROESAIR

Gellir canfod yr holl eiriau tuag yn ôl, ymlaen, 
yn llorweddol, yn ferigol neu’n groeslinol. 

AR DRAWS

4.  Dewis sy’n dod o 
brofiad sylweddol (11)

5.  Mesur imperial sy’n 
gyfartal i ddau beint 
(6)

8.  Dichellgar (7)
9.  Ffurfio llun meddwl 

(7)
10.  Ofn cryf sydyn (5)
11.  Is swyddog (7)
13.  Bocs storio yn llawn 

pethau gwerthfawr 
(10)

14. Trai a llifo (5)
16. Ale (3)
17. O dan (5)

GWOBR
I LAWR

1.  Cyrn ceirw (9)
2.  Gwenwynig iawn (6)
3.  Planed yn ein system 

solar (5)
5.  Rhan fertigol o risiau 

(5)
6.  Diwygio (6)
7.  Cysegru (9) 
12.  Adweithio (6)
15.  Grawnfwyd caled 

gyda bribanau bras 
(6)

1

2

3

6

10 12

13

11

7

5

4

9

14

15 16

17

8

GRWPIAU 

GWEITHGAREDD 

GWIRFODDOL

GWYBODAETH 

HYDERUS 

HYFFORDDIANT

PRESWYLIWR 

TENANT 

YMGYNGHORIAD
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ENILLWYR POS YR HAF

ENNILL 
I fod â chyfle i ennill taleb siopa gwerth £30 
am ein pos chwilair neu groesair, anfonwch 
eich cynnig ynghyd â’ch enw, cyfeiriad a 
manylion cysylltu at Alison Stokes, Tai Wales 
& West, Tŷ’r Bwa, 77 Parc Tŷ Glas, Llanisien, 
Caerdydd CF14 5DU. Rhoddir yr holl gynigion 
cywir yn y gystadleuaeth tynnu enwau ac 
fe ddewisir un enillydd ffodus ar gyfer pob 
pos, ac fe fydd yn derbyn taleb siopa gwerth 
£30.  Y dyddiad cau er mwyn ymgeisio yw 30 
Tachwedd 2019.

POS SWDOCW

Llongyfarchiadau i enillwyr ein cystadlaethau 
pos yr Haf.  Y rhain oedd Venice Lloyd o Gwrt 
Anghorfa, Y Pîl, a enillodd y gystadleuaeth chwilair a 
Charlotte Barratt, o Gwrt Richway yn Aberhonddu, 
a gwblhaodd y croesair.  Enillodd y ddwy ohonynt 
docyn rhodd £30.

1 6 2 7 5
7 5 3

4 7 9 3 6
9 5 7

2 8 9 4
3 4 1

2 4 8 7 5
4 2 9

6 3 1 2 8

GWNEUD

Bwydwyr adar
cartref

A ydych chi’n bwydo’r adar ar yr adeg hon o’r flwyddyn? 

Yn lle taflu eich pil oren i’r bin ailgylchu, gallwch ei 
ddefnyddio i wneud eich bwydwyr eich hun a werthfawrogir 
gan yr adar.

Cynhwysion:
• Lard, siwet neu fraster llysiau solet (ar gyfer bwydwyr 

llysieuol)
• Ceirch, briwsion bara, syltanas, cwrens, pysgnau heb 

halen (mae cymysgedd o unrhyw rai o’r rhain yn iawn)
• Pil hanner oren gwag.
• Llinyn

Dull:
• Cymysgwch eich cynhwysion sych mewn powlen (bydd 

2 rhan sych i 1 rhan braster yn gweithio’n dda).
• Toddwch y braster mewn sosban, yna ychwanegwch 

hwn i’r cynhwysion sych a’i gymysgu’n dda.
• Gwnewch dwll ym mhob hanner pil oren a rhowch 

linyn trwyddo.
• Llenwch y rhain gyda’r gymysgedd hadau, gan sicrhau 

eich bod yn ei wasgu i mewn yn dynn.  Rhowch yr 
haneri oren sy’n llawn hadau ar hambwrdd a’u storio 
mewn man gwastad ac oer i galedu.  Gall hyn gymryd 
amser, neu gallech eu rhoi yn yr oergell dros nos.

• Ar ôl iddynt galedu, dylech eu hongian ar goed ac aros 
i’r adar wledda.

• Gallwch ddefnyddio torwyr bisgedi fel mowldiau hefyd, 
er mwyn creu bwydwyr o wahanol siapiau.

Rydym ni yng Nghymdeithas Tai Wales & 
West wedi cofrestru fel ‘rheolydd data’ dan 
y Ddeddf Diogelu Data.  Mae’ch gwybodaeth 
chi yn bwysig i ni ac rydym yn ystyried ein 
cyfrifoldebau o ddifrif.  Rydym yn sicrhau bod 
unrhyw wybodaeth bersonol y byddwn yn ei 
chasglu amdanoch yn cael ei chasglu mewn 
ffordd gymesur, cywir a diogel.
    Bydd WWH yn casglu ac yn prosesu’r 
wybodaeth bersonol y bydd ei hangen arnom 
i gynnal ein cystadleuaeth, ac ni fyddwn yn 
rhannu hon gydag unrhyw drydydd parti 
at ddibenion marchnata.  Gweler ein Polisi 
Preifatrwydd am ragor o fanylion, trwy droi 
at https://www.wwha.co.uk/cy/cyfreithiol/
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Beth sy’n digwydd 
GOGLEDD CYMRU      DE CYMRUGORLLEWIN CYMRU CANOLBARTH CYMRU 

25 – 31 Hydref:  
Digwyddiadau Calan 
Gaeaf Brawychus
Digwyddiadau Calan Gaeaf 
amrywiol ym Mharc Teulu 
GreenWood, Y Felinheli.  Rhowch 
gynnig ar grefftau arswydus, 
gwneud llusern neu fwgwd 
angenfilaidd.  Siocled poeth am 
ddim i’r rhai mewn gwisg ffansi.  
Oedolion:  £9.65, Plant:  £9.25.  
Ffôn:  01248 670076 https://
www.greenwoodfamilypark.
co.uk 

8 – 10 Tachwedd:  Gŵyl 
Gorawl Gogledd Cymru
Venue Cymru, Promenâd 
Llandudno.  Dathliad tri 
diwrnod o gerddoriaeth gan 
gynnwys amrywiaeth o gorau a 
pherfformiadau.  Oedolion:  £8, 
Plant £4.
https://www.gonorthwales.co.uk/
whats-on/north-wales-choral-
festival-p420521 

14 – 17 Tachwedd:  Ffair 
Nadolig Llandudno
Venue Cymru, Llandudno.
Arddangosfa bwyd, diod a 
chrefftau ar adeg arbennig 
iawn o’r flwyddyn.  Cyfle i brofi 
amrywiaeth o gynhyrchion na 
gwelir ar y stryd fawr nac yn 
siopau y brandiau manwerthu 
cenedlaethol.
Tocynnau £3.75.  https://www.
llandudnochristmasfayre.co.uk/

26 Hydref:  Diwrnod 
Arbennig Calan Gaeaf
Rheilffordd Corris, Dyffryn Dulas.  
Dewch i fwynhau digwyddiadau 
arswydus yn Nyffryn Dulas, ac 
ambell i sioc brawychus.  Oedolion:  
£6, Plant 5-15:  £3, Plant dan 5 
oed:  Am ddim.
https://www.corris.co.uk/
timetable-and-special-events/

25 – 26 Tachwedd:  Ffair 
Aeaf Frenhinol Cymru
Llanelwedd.  Bydd y cynhyrchwyr 
bwyd gorau yng Nghymru yn 
arddangos eu cynnyrch a bydd y 
rhai sy’n gwneud eu siopa Nadolig 
yn gallu ymweld â channoedd 
o stondinau masnachol, yr 
arddangosiadau a’r awyrgylch 
Nadoligaidd.  Oedolion:  £15, 
Plant:  £5.  Parcio am ddim.
https://rwas.ticketsrv.co.uk/
tickets/7 

28 Tachwedd - 1 
Rhagfyr: Gŵyl Fwyd a 
Phenwythnos y Gaeaf y 
Gelli Gandryll
Mae Penwythnos y Gaeaf yn 
fersiwn llai o’r brif ŵyl, a chynhelir 
digwyddiadau mewn lleoliadau yn 
y dref.  Caiff y dref ei thrawsnewid 
yn lle gwynfyd y gaeaf ar y dydd 
Gwener. 
Ar y ddydd Sadwrn, bydd yr ŵyl 
fwyd yn denu dros 50 o gwmnïau 
bwyd a diod Cymreig o ansawdd.  
Cyfle i ymweld â stondinau cynhy-
rchwyr lleol a mwynhau adloniant 
cerddorol am ddim.  Ar ddydd Sul, 
cynhelir marchnad rad yn yr awyr 
agored, lle y gwerthir eitemau 
megis dillad, tecstilau, dodrefn ac 
eitemau a gesglir. https://www.
hayfestival.com/winter-weekend/
home

29 - 31 Hydref: Trên 
Ysbrydion Calan Gaeaf, 
Aberystwyth
Cadwch olwg am bethau sy’n 
gwneud twrw gefn nos! 
Oedolion £28, Plant £13
https://www.rheidolrailway.co.uk/
events/halloween-ghost-train

24 Tachwedd: Ffair 
Nadolig, Llandudoch
Cyfle i fynd i hwyl yr ŵyl yn y Ffair 
Nadolig yn Llandudoch.  https://
westwalesfamilylife.co.uk/whats-
on-in-pembrokeshire

01 – 02 Tachwedd: Gŵyl 
Lleisiau Eraill, Aberteifi
Bydd gŵyl gerddorol eiconig 
Iwerddon yn teithio i Aberteifi, gan 
gynnal dros 30 o ddigwyddiadau 
cerddorol a diwylliannol am ddim 
mewn gwahanol leoliadau.  Eglwys 
y Santes Fair fydd y prif leoliad, 
a darlledir rhai digwyddiadau 
ar sgriniau o gwmpas y dref.  Y 
cyflwynydd fydd Huw Stephens 
o’r BBC, ac fe’i cyflwynir mewn 
partneriaeth â Theatr Mwldan a 
Triongl. www.othervoices.ie 

16 Tachwedd: Academi 
Parcmyn Ifanc, Parc 
a Chastell Dinefwr, 
Llandeilo
Ymunwch â’r Academi Parcmyn 
Ifanc a dysgwch sut i fod yn 
Barcmon mewn Gwarchodfa Natur 
Genedlaethol.  Yn addas i blant 5 – 
13 oed.  Oedolion £8.80, Plant £4.50, 
Teulu £22
www.westwalesfamilylife.co.uk/
whats-on/mini-rangers-academy-at-
dinefwr-november-2019

24 – 27 Hydref:  Gŵyl 
Ffilmiau Ryngwladol 
Caerdydd 
Cynhelir Gŵyl Ffilmiau Ryngwladol 
Caerdydd yn adeilad hanesyddol 
Pierhead ym Mae Caerdydd, ac 
mae’n denu ymgeiswyr o bob cwr 
o’r byd.  Bydd yr ŵyl ar agor i’r 
cyhoedd, er y bydd rhai lleoliadau 
yn codi tâl mynediad efallai.
https://www.theciff.co.uk/ 

18- 20 Hydref: Gŵyl 
Sŵn, Caerdydd
Bydd yr ŵyl cerddoriaeth guerilla 
hon yn ymddangos bron ym 
mhob lleoliad sydd ar gael yng 
Nghaerdydd, er mwyn arddangos 
talent cerddorol newydd mewn 
lleoliadau cartrefol.  I gael gwybod 
mwy am Ŵyl Sŵn, trowch at 
https://swnfest.com
 
19 Hydref - 26 Ionawr 
2020: Dippy ar 
Daith, Amgueddfa 
Genedlaethol, 
Caerdydd
Am y tro cyntaf erioed, bydd 
Dippy yr ysgerbwd dinosor o 
Amgueddfa Hanes Naturiol 
Llundain yn dod i Gaerdydd.  
Mae’n 21.3 metr o hyd, yn 4.3 
metr o led ac yn 4.17 metr o 
daldra.  Mynediad am ddim.
https://museum.wales/cardiff 

1 Tachwedd: Gweithdy 
Teuluol Cymreig Calan 
Gaeaf, Pafiliwn Mawr, 
Porthcawl
Bydd Menter Bro Ogwr yn cynnal 
parti Calan Gaeaf a chystadleuaeth 
gwisg ffansi trwy gyfrwng y 
Gymraeg.  Bydd gwrachod 
gwynion a dewiniaid Cymreig yno i 
swyno a chyfareddu.  Bydd hwn ar 
gyfer plant 0-7 oed yng nghwmni 
oedolion.  Tocynnau £2. 
www.grandpavilion.co.uk

   Dippy ar daith, Caerdydd

Trên Ysbrydion, Aberystwyth

Gŵyl Gorawl Gogledd Cymru

Ffair Aeaf Frenhinol Cymru
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IECHYD A DIOGELWCH

Lluniwyd y daflen hon er mwyn rhoi gwybodaeth Iechyd a Diogelwch sylfaenol i chi a allai fod o ddefnydd.  
Rydym wedi gadael lle gwag er mwyn i chi nodi manylion y gallent fod o gymorth i chi, megis eich diwrnod 
casglu ysbwriel neu fanylion cyswllt eich Rheolwr Cynllun.  Rhwygwch hwn o’r cylchgrawn a’i gadw mewn 
man cyfleus.  Mawr obeithiwn y bydd o ddefnydd i chi.

Gwybodaeth Iechyd a 
Diogelwch i Breswylwyr

Cynhelir prawf o'r larwm tân ar dydd ...………………………………………..................................................
Lleoliad y man ymgynnull os bydd angen Gadael mewn Argyfwng yw …………………………………………
Lleoliad prif banel y larwm tân …………………………………………………………………………………………............
Lleoliad y stopfalf (er mwyn diffodd y cyflenwad dŵr) …………………………………………………………….....
Fy niwrnod casglu ysbwriel yw …………………………………………………………………………………………………...
Rheolwr fy Nghynllun yw ………………………………………………………………..Ffôn: …………………………………
Fy Swyddog Tai yw …………………………………………………………………. Ffôn: ………………………………………..
Fy Swyddog Rheoli Asedau yw ………………………………………………...Ffôn: ……………………………………….. 

Cysylltwch â'n Canolfan Gwasanaeth Cwsmeriaid – 0800 052 2526

Drysau tân
Cynlluniwyd drysau tân i stopio neu oedi mwg a 
gwres rhag lledaenu a theithio trwy'r adeilad. Ni 
ddylech gadw'ch drws ffrynt ar agor. Rhaid cadw 
pob drws sy'n cynnwys arwydd 'Drws Tân –
Cadwch ar Gau' ar gau pan na fyddant yn cael eu 
defnyddio. Rhaid cadw unrhyw ddrws tân sy'n 
cynnwys arwydd 'Drws Tân – Cadwch 
ar Glo' dan glo. Yn aml, bydd drysau 
tân yn cynnwys dyfais hunan-gau 
(ar ben y drws fel arfer). Ni ddylid 
difrodi na thynnu hon i ffwrdd.

Goleuadau 
Argyfwng/Synwyryddion 
Efallai y gosodwyd synwyryddion mwg 
a/neu wres yn eich cartref. Hefyd, efallai 
fydd goleuadau argyfwng yn ardaloedd 
gymunol a coridors. Yn ôl y gyfraith, rhaid 
archwilio'r dyfeisiau hyn o leiaf unwaith y 
flwyddyn. Bydd Tai Wales & West neu un 
o'n contractwyr yn cysylltu â chi ymlaen 
llaw i drefnu apwyntiad.

Boeler nwy
Pan fydd boeler nwy wedi cael ei 
osod yn eich eiddo, bydd angen i 
gontractwr archwilio hwn unwaith 
y flwyddyn. Os byddwch yn sylwi 
ar unrhyw ddifrod i'r boeler yn 
eich eiddo, ffoniwch y Ganolfan 
Gwasanaeth Cwsmeriaid
i adrodd amdano a 
byddwn yn trefnu 
bod rhywun yn dod
i'w archwilio neu ei 
drwsio cyn gynted 
ag y bo modd.

Gwastraff/Sbwriel
/Storio
Ni ddylech roi bagiau 
sbwriel/gwastraff yn y coridor 
neu ar y grisiau. Dylech roi 
eich bagiau sbwriel allan ar y 
diwrnod casglu yn unig neu eu 
rhoi yn y biniau / man storio 
biniau dynodedig. Ni ddylech 
storio unrhyw beth fflamadwy 
mewn cypyrddau  
mesuryddion 
trydan neu nwy.

Llwybrau
Argyfwng
A fyddech gystal â chadw 
coridorau a grisiau yn 
rhydd rhag eitemau y 
gallent fynd ar dân neu 
beri rhwystr ar eich 
llwybr dianc neu'ch 
ffordd allan. Ni ddylid 
rhwystro drysau Tân.
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Ym Mharc Y Fferm, Coety, Pen-y-bont ar Ogwr, mae teuluoedd yn setlo yn 
eu cartrefi newydd. 
    Er mwyn dathlu pen-blwydd cyntaf y cynllun, bu arweinydd Cyngor 
Pen-y-bont ar Ogwr, Cyng Huw David, a’r Maer, Cyng Stuart Baldwin, yn 
ymweld â’r datblygiad sy’n cynnwys 24 o fflatiau a thai, gan gyfarfod rhai 
o’r teuluoedd sy’n byw ym Mharc Y Fferm.  Trowch i dudalen 12 am ragor.

YN Y DARLUN


