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Cyfle i ennill talebau siopa sy’n werth £60

In Touch

Y BLANED 
YN EIN DWYLO 
cydweithio er budd 
cenedlaethau’r dyfodol

PWY YW’CH ARWR CHI?
Cyfle i enwebu ar gyfer 
Gwobrau MAD 2020

CYNGOR WRTH 
CHWILIO AM SWYDD



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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Swyddog Rheoli Asedau

Croeso i rifyn yr Haf o In Touch.
    Dros y misoedd diwethaf, 
rhoddwyd cryn sylw yn y wasg 
i’r newid yn yr hinsawdd, ers i 
Lywodraeth Cymru gyhoeddi 
argyfwng hinsawdd.  Felly 
roeddem yn teimlo ei bod 
yn briodol seilio thema ein 
cylchgrawn ar hyn.
    Y tu mewn, gallwch gael gwybod 
am yr hyn y gallwn oll ei wneud yn 
ein cymunedau, ac yn ein cartrefi, 
er mwyn newid pethau.
    Mawr obeithiaf eich bod wedi 
dechrau ailgylchu’r pecyn y 
daw’ch cylchgrawn ynddo gyda’ch 
gwastraff bwyd.  Mae wedi 
cael ei wneud o startsh tatws a 
gwastraff o’r diwydiant bwyd, yn 
hytrach na phlastig, a gallwch ei 
roi yn eich compost neu’ch bin 
gwastraff bwyd.  Dyma un cam 
yn unig ymhlith nifer o gamau 
yr ydym yn eu cymryd i ddangos 
ein hymrwymiad i’r amgylchedd.  
Gallwch ddarllen mwy am hyn yn y 

rhifyn hwn.
    Efallai eich bod chi neu’ch 
cymdogion eisoes yn gwneud eich 
rhan i helpu’r amgylchedd, felly 
dywedwch wrthym am hyn.  Efallai 
yr hoffech eu henwebu am wobr 
Byw’n Wyrdd yn ein Gwobrau MAD 
yn 2020.  Trowch at dudalen 16 am 
ragor o wybodaeth.
    Yn ogystal â’r ryseitiau a’r deunydd 
arferol ynghylch garddio, byddwn 
yn ystyried yr hyn y gallwch chi 
ei wneud yn eich cartref i leihau 
gwastraff bwyd ac arbed arian.
    Os ydych chi’n chwilio am swydd, 
ceir cyngor am y ffordd y gallwch chi 
werthu eich hun a sicrhau bod eich 
cais yn gwneud argraff.
    A hefyd, ceir y posau arferol a’r 
cyfle i ennill talebau siopa.  Felly 
mwynhewch ei ddarllen dros yr haf.

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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Sut y mae dosbarthiadau digidol yn helpu 
preswylwyr i arbed arian a gwneud ffrindiau 
dros y rhyngrwyd

A wyddoch chi nad yw 15% o 
oedolion yng Nghymru yn mynd 
ar-lein?  Mae Cymunedau Digidol 
Cymru yn dymuno newid hynny trwy 
weithio gyda phobl i wella eu sgiliau 
digidol.
    Mae Cymunedau Digidol Cymru 
yn brosiect gan Lywodraeth 
Cymru, a gynhelir gan Ganolfan 
Cydweithredol Cymru, er mwyn 
helpu pobl i fynd ar-lein.  Mae’n 
barnu y gallai rhywun cyffredin 
arbed dros £400 y flwyddyn ar eu 
costau byw trwy fod ar-lein.  Yn 
ogystal ag arbed arian trwy  siopa 
ar-lein a chymharu costau ynni, 
mae bod ar-lein yn gallu helpu 
preswylwyr i sicrhau gwaith, dysgu 
sgiliau newydd, cadw mewn cysylltiad 
â ffrindiau a theulu, manteisio ar 
wasanaethau pwysig sy’n gallu 

Preswylwyr Theresa Gardener, Judith Sanders a June Booy 
gyda disgyblion o ysgol gynradd Fwslimaidd Caerdydd.

A allech chi fod yn Hyrwyddwr Digidol?
Nid oes yn rhaid i chi fod 
yn arbenigwr i ddangos yr 
elfennau sylfaenol i rywun 
– rhannwch yr hyn yr ydych 
chi’n ei wybod a helpwch eich 
ffrindiau neu’ch cymdogion 
i fynd ar-lein a darganfod 
pethau sydd o ddiddordeb 
iddynt.
    Mae Cymunedau Digidol 
Cymru yn darparu sesiynau 
hyfforddiant byr a hwyliog yn 
eich cymuned er mwyn eich 
helpu i fod yn Hyrwyddwr 
Digidol.
    Gallant ddangos i chi 

sut i ddefnyddio dyfeisiau 
digidol hyd yn oed, megis 
cynorthwywyr digidol, dyfeisiau 
Fitbit a llechi, a gallant 
fenthyca’r rhain i chi a’ch 
cymdogion am hyd at dri mis.  
Mae’n ffordd wych o’u profi 
cyn i chi brynu un.
    Os hoffech gael hyfforddiant 
Hyrwyddwr Digidol yn y man 
lle’r ydych yn byw, neu os 
hoffech gael gwybod mwy 
ynghylch bod yn Hyrwyddwr 
Digidol, cysylltwch â Claire 
Hammond, Swyddog 
Strategaeth Cyfranogiad 

Preswylwyr 
Neges destun:  07766832692
Ffôn:  0800 052 2526
E-bost:  claire.hammond@
wwha.co.uk
Gallwch gael gwybod mwy 
am Gymunedau Digidol 
Cymru yma https://www.
digitalcommunities.gov.wales/
how-can-we-help/

Am ragor o wybodaeth am 
Rwydwaith yr Hyrwyddwyr 
Digidol, trowch at https://www.
digitalchampionsnetwork.com/
content/learn-share-change-lives 

Dysgu ar-lein

NEWYDDION
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Ymgynghoriad am newidiadau i Fwrdd WWH
Beth ydym yn ei wneud?
Yng Ngrŵp Tai Wales & West, 
rydym yn ystyried talu taliadau 
i’n haelodau Bwrdd a Phwyllgor 
anweithredol, yn unol â 
sefydliadau tai eraill yn y sector.

Pam ein bod yn gwneud hyn?
Mae aelodau o Fwrdd a 
Phwyllgorau Grŵp WWH yn gyfrifol 
am oruchwylio gweithrediadau 
cymhleth y ffordd yr ydym yn 
rhedeg y sefydliad a’ch cartrefi chi.  
Wrth i Grŵp WWH dyfu ac, yn sgil 
pwysau cynyddol gan y rheolydd 
bod aelodau’r Bwrdd a Phwyllgorau 
yn dangos gweithgarwch 
llywodraethu da, mae rôl ein 

haelodau Bwrdd a Phwyllgorau 
yn un sy’n gofyn am ymrwymiad, 
gwybodaeth a sgiliau.
    Cyflwyno tâl bach yw’n ffordd 
ni o gydnabod y gwaith caled 
a’r ymrwymiad, yn ogystal ag 
atebolrwydd uwch ein haelodau 
Bwrdd a Phwyllgorau.  Gan bod 
mwy a mwy o sefydliadau tai 
yn talu eu haelodau Bwrdd a 
Phwyllgorau, teimlwn ei bod yn deg 
ein bod yn ystyried hyn.  
    Felly, rydym wedi agor 
ymgynghoriad am ein cynigion.  Os 
hoffech fynegi eich safbwyntiau, 
cysylltwch â ni cyn 4pm ar ddydd 
Gwener, 16 Awst 2019. 

Ceir sawl ffordd o gysylltu:

• Trwy anfon llythyr                                     
Claire McDougall, Rheolwr 
Llywodraethu, Tai Wales & 
West, Tŷ Archway,  77 Parc 
Tŷ Glas, Llanisien, Caerdydd, 
CF14 5DU 

• Trwy ffonio                           
0800 052 2526

• Trwy anfon e-bost:                           
governance@wwha.co.uk

helpu gydag unigrwydd, tlodi neu 
ddiweithdra ac ymgysylltu gyda staff 
WWH a phreswylwyr eraill WWH 
trwy ein grŵp Facebook Dod Ynghyd. 
    Mae preswylwyr Tai Wales & 
West ar draws Cymru wedi bod 
yn manteisio ar yr hyfforddiant a’r 
cymorth a gynigir gan Gymunedau 
Digidol Cymru.
    Cafodd preswylwyr yng nghynllun 
ymddeol Cwrt Hope yng Nghaerdydd 
wers ‘mynd ar-lein’ gan ddisgyblion 
o Ysgol Gynradd Fwslimaidd 
Caerdydd yn Cathays. 
    Bu’r bobl ifanc yn gweithio gyda’r 
preswylwyr hŷn er mwyn dangos 
iddynt sut y gallent ddefnyddio llechi 
ac iPads i fanteisio ar ystod gyfan o 
wasanaethau ar-lein.
    Yng Nghwrt Oakmeadow, 
Caerdydd, mae un o’r preswylwyr, 

Jan Derrett, wedi bod yn flaenllaw 
wrth ddangos i gymdogion sut i 
ddefnyddio iPad a sut i dynnu lluniau 
digidol a’u storio.  Yn Llys Owen yn 
Aberteifi, mae un o’r preswylwyr, 
Kate Hancock, yn Hyrwyddwr Digidol 
erbyn hyn, er mwyn hyfforddi ei 
chymdogion.  Dywedodd:  “Rydw i 
wedi bod yn helpu fy nghymdogion i 
archebu eu bwyd ar-lein, bancio ar y 
rhyngrwyd a dod o hyd i wybodaeth.  
Roeddent yn teimlo braidd yn nerfus 
ar y dechrau, ond erbyn hyn, maent 
yn siopa ar-lein!”
  
Os ydych chi ar-lein, gallwch droi 
at ein gwefan hefyd i dalu eich 
rhent, gwneud trefniant debyd 
uniongyrchol neu gysylltu â ni am 
ystod o wasanaethau a chyngor:  
www.wwha.co.uk

NEWYDDION
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NEWSNEWID YN YR HINSAWDD

Ein planed ni         yw hon
Gadewch i ni gydweithio i ofalu amdani ar gyfer       cenedlaethau’r dyfodol
Rhoddir mwy o sylw nag erioed 
o’r blaen i effaith negyddol 
ymddygiad pobl ar y blaned, 
yn dilyn y Datganiad Argyfwng 
Hinsawdd a wnaethpwyd gan 
Lywodraeth Cymru yn ddiweddar.

Ond beth mae hyn yn ei 
olygu a sut allwn ni oll 
wneud ein rhan i helpu?
Cyhoeddodd Lesley Griffiths, 
Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni 
a Materion Gwledig, yr argyfwng 
hinsawdd ddiwedd fis Ebrill, 
gan alw am weithredu ar y cyd 
gan gymunedau, busnesau, 
sefydliadau ac unigolion er mwyn 
sicrhau newid.
    Heb weithredu drastig dros yr 
11 mlynedd nesaf, ofnir y bydd 
niwed diwrthdro i’r blaned a 
achosir gan allyriadau carbon 
yn achosi pob math o helyntion 
i’n ffordd o fyw, gan arwain at 
bethau megis prinder bwyd a 
llifogydd a gwresogydd mawr 
mwy rheolaidd.
    Law yn llaw ag unrhyw gamau a 
gymrir gan y Llywodraeth y gallent 
wneud gwahaniaeth, mae nifer o 
bethau y gallem ni eu gwneud o 
gwmpas y cartref i leihau ein hôl 
troed carbon ni.

Defnyddio llai o ynni
Mae gan yr Ymddiriedolaeth 
Arbed Ynni gyngor gwych am 
bethau y gallwch eu gwneud 
yn y cartref i arbed ynni.  Gall 

defnyddio dyfeisiau rhad-ar-ynni 
o gwmpas eich cartref wneud 
gwahaniaeth mawr.
    Gall newid i fesurydd deallus 
helpu hefyd.  Cynigir mesuryddion 
Deallus ar gyfer trydan a nwy 
i bob cartref yn y DU erbyn 
diwedd 2020.  Trwy ddarparu’r 
wybodaeth ddiweddaraf mewn 
amser real am y defnydd a 
wneir o nwy a thrydan mewn 
punnoedd a cheiniogau, 
gallant eich helpu i gadw 
golwg ar yr ynni yr ydych yn 
ei ddefnyddio.
    Trowch at https://www.
energy savingtrust.org.uk i 
gael gwybod am arbed ynni.
    Mae gan sefydliadau eraill, 
fel Greenpeace a Chyfeillion 
y Ddaear, ddigon o gyngor a 
gwybodaeth ar eu gwefannau 
nhw hefyd.

Newid eich cyflenwr 
ynni
Bydd newid i dariff trydan 
adnewyddadwy a nwy gwyrdd yn 
lleihau’ch ôl troed carbon trwy 
ddefnyddio ynni o ffynonellau 
adnewyddadwy a glanach.  Wrth 
i’r costau ostwng bob dydd, mae 
ynni adnewyddadwy yn ddewis 
amgen ar gyfer yr amgylchedd a’r 
economi.

Bwyta llai o gig
Mae adroddiad a gyhoeddwyd yn 
ddiweddar gan wyddonwyr wedi 
nodi mai un o’r pethau gorau y 

gall unigolion ei wneud er mwyn 
helpu i fynd i’r afael â’r newid yn 
yr hinsawdd yw bwyta llai o gig.  
Mae cynhyrchu cig yn creu nwyon 
niweidiol ac mae’n llai cynaliadwy 
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NEWID YN YR HINSAWDD

Ein planed ni         yw hon
Gadewch i ni gydweithio i ofalu amdani ar gyfer       cenedlaethau’r dyfodol

A wyddoch chi?
• Gallai rhywbeth mor syml â 

diffodd eich holl ddyfeisiau 
fel na fyddant yn y modd 
segur, gan gynnwys setiau 
teledu, blychau penset, 
llwybryddion Wi-Fi a 
chyfrifiaduron, a dyfeisiau, 
arbed £30 bob blwyddyn.

• Gallai diffodd y golau pan na 
fyddwch mewn ystafell arbed 
£14 arall.

• Os byddwch yn lleihau’r 
tymheredd ar eich 
thermostat gymaint ag un 
gradd, gallwch arbed tua £80 
y flwyddyn.

• Gall llenwi eich tegell gyda 
swm y dŵr y mae ei angen 
arnoch arbed tua £6 y 
flwyddyn i chi.

• Gall defnyddio powlen i olchi 
llestri yn hytrach na gadael 
y tap dŵr poeth yn rhedeg 
arbed £55 i chi rhwng biliau 
nwy a dŵr gyda’i gilydd.

• Pe byddech yn newid pob 
bwlb yn eich cartref am 
oleuadau LED effeithlon, 
efallai y byddai hyn yn costio 
tua £100 mewn cartref 
cyffredin, ond gallech arbed 
tua £35 y flwyddyn.  Mae 
goleuadau LED yn para’n 
hirach hefyd, felly gallwch 
ddechrau gweld y manteision 
yn gyflym.

• Gallai golchi dillad ar 
dymheredd o 30 gradd yn 
hytrach na thymheredd uwch 
arbed tua 40% o drydan 
dros flwyddyn, dywedodd yr 
Ymddiriedolaeth Arbed Ynni.

• Os byddwch yn defnyddio 
eich peiriant golchi dillad 
unwaith yn llai bob wythnos, 
byddwch yn arbed tua £5 y 
flwyddyn ar eich biliau ynni a 
£7 ar eich biliau dŵr (os oes 
gennych chi fesurydd).

na chynhyrchu planhigion neu 
lysiau.
    Mae gan ymgyrch Dydd Llun 
heb Gig (meatfreemondays.com) 
ddigon o syniadau am ryseitiau y 
gallwch roi cynnig arnynt, ac mae 

nifer o wefannau gan gynnwys 
BBC Food yn cynnwys dolenni i 
syniadau am ryseitiau llysieuol.
    Pan fyddwch yn siopa, ystyriwch  
      brynu cynnyrch lleol pan fo
         modd. Er enghraifft, caiff
            ffrwythau, llysiau a chig, 
                megis cig oen Seland 
                   Newydd neu afalau o 
                       Dde Affrica, eu cludo  
           o ben draw’r byd, felly 
                           mae ganddynt ôl 
                             troed CO2 mwy.
                               Ystyriwch dyfu        
                              eich ffrwythau 
                               a’ch llysiau eich     
                                hun.

       Gwneud 
                          dewisiadau 
                          trafnidiaeth 
                    sy’n fwy gwyrdd                       
                     A oes angen i chi yrru?  A  
                  oes angen car arnoch o gwbl       
                hyd yn oed?
                    Gallai lleihau’r amser y 
byddwch yn ei dreulio yn gyrru arbed 
arian i chi a’ch gwneud yn fwy heini 
ac iach.  Nid yn unig y mae beicio neu 
gerdded yn amlach o fudd i’ch iechyd, 
ond mae o fudd i’r amgylchedd hefyd.
Os oes angen i chi yrru yn rheolaidd, 
meddyliwch am y posibiliadau er 
mwyn rhannu teithiau, er enghraifft, 
ar y ffordd i’r gwaith neu gasglu plant 
eraill o’r ysgol.  Mae teithio o le i le 
ar drafnidiaeth gyhoeddus yn ffordd 
wych arall o leihau cyfanswm yr 
allyriadau.
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  We have been awarded the Green Dragon Level 2 environmental standard, by Groundwork Wales, which recognises our commitment to improving environmental performance and in the workplaceww

Yn Nhai Wales & West, rydym yn dangos ein hymrwymiad i’r amgylchedd ac rydym wedi llwyddo i sicrhau 
safon ryngwladol am y camau yr ydym yn eu cymryd i wella ein hamgylchedd.
    Mae Groundwork Wales wedi dyfarnu safon amgylcheddol Lefel 2 y Ddraig Werdd i ni, sy’n cydnabod ein 
hymrwymiad i wella perfformiad amgylcheddol ac yn y gweithle.
    Isod, nodir rhai o’n mentrau:

GWYRDD
Chwifio’r faner dros fentrau

Ein cartrefi presennol
Yn 2017/8, disodlom y systemau gwresogi cymunol 
mewn tri chynllun gyda systemau a oedd yn golygu y 
gallai preswylwyr reoli eu cyflenwad gwres eu hunain a 
chael biliau unigol.
    Ar ôl uno gyda Chymdeithas Tai Cantref yng 
Ngorllewin a Chanolbarth Cymru yn 2016, 
buddsoddom yn effaith amgylcheddol y 1,500 o 
gartrefi trwy ddisodli gwresogyddion stôr trydanol gyda 
phympiau gwres ffynhonnell aer mewn dros 60 eiddo 
mewn ardaloedd gwledig, lle na cheir cyflenwad nwy.
    Ym Mhen-y-bont ar Ogwr, ymrwymom i bartneriaeth 
gyda Passiv Systems i osod systemau gwresogi hybrid 
rhad-ar-ynni fel rhan o Brosiect Rhyddid a gynhaliwyd 
gan Western Power Distribution a Wales and West 
Utilities.
    Yn 2017/2018, buom yn inswleiddio, yn gwneud 
gwaith er mwyn atal drafft ac yn gwneud gwaith awyru 
mewn 130 o gartrefi yn dilyn adolygiad o’r tŷ cyfan, 
er mwyn sicrhau bod y system wresogi, awyru ac 
inswleiddio yn gweithio mewn ffordd effeithlon.
    Rydym wedi ymrwymo i raglen a fydd yn costio £35 
miliwn dros y dair blynedd nesaf i uwchraddio ffenestri 
a drysau ac i adnewyddu systemau gwresogi mewn 
cynlluniau amrywiol ar draws Cymru.

Defnyddio pren o Gymru
Rydym yn defnyddio mwy o bren o’r wlad hon yn ein 
cynlluniau, er enghraifft yn y gwaith i adeiladu 11 o 
fflatiau newydd yn ein cynllun yn Llandrillio-yn-Rhos, 
Cwrt Rhys Fynach.  

Ein cartrefi newydd
Rydym yn gosod paneli solar a mwy o ddeunydd 
inswleiddio yn ein datblygiadau newydd yn gyson.  Rydym 
yn gosod pympiau gwres ffynhonnell aer mewn ardaloedd 
lle na cheir cyflenwad nwy ac mewn ardaloedd eraill 
hefyd.
    Ym Mryn Bragl ym Mhen-y-bont ar Ogwr, rydym yn 
adeiladu 14 o gartrefi a fflatiau newydd wedi’u modelu ar 
y Tŷ Solcer a ddyluniwyd gan Ysgol Bensaernïaeth Cymru 
a Phrifysgol Caerdydd.  Y nod yw sicrhau bod y cartrefi 
yn rhai rhatach i’w rhedeg heb unrhyw filiau tanwydd 
neu filiau tanwydd isel.  Ariannir y cynllun yn rhannol gan 
Raglen Tai Arloesol Llywodraeth Cymru.

NEWID YN YR HINSAWDD

wwha.co.uk 8



  We have been awarded the Green Dragon Level 2 environmental standard, by Groundwork Wales, which recognises our commitment to improving environmental performance and in the workplaceww

GWYRDD

Ein swyddfeydd
Adeiladwyd ein swyddfeydd newydd yng Nghaerdydd 
ac Ewlo yn agos i wasanaethau bysys a threnau ac 
maent yn cynnwys amrediad o fentrau arbed ynni megis 
paneli solar ar y to, pympiau gwres o’r ddaear, lefelau 
inswleiddio uchel, goleuadau LED wedi’u rheoli gan 
synhwyrydd a phwyntiau gwefru trydanol ar gyfer ceir.
    Rydym wedi disodli ein hen systemau TGCh gyda 
systemau sy’n fwy rhad-ar-ynni ac rydym yn defnyddio 
mwy o’r cyfleuster fideogynadledda er mwyn arbed 
gorfod teithio i gyfarfodydd.
    Rydym yn ailgylchu gwastraff ar draws ein holl 
swyddfeydd ac yn rhoi dodrefn diangen o gartrefi 
preswylwyr a dodrefn swyddfa i elusennau lleol.

“Dyfarnwyd safon amgylcheddol Lefel 2 
y Ddraig Werdd i ni ... sy’n cydnabod ein 
hymrwymiad i wella perfformiad amgylcheddol 
ac yn y gweithle”

Ein preswylwyr
Rydym yn cefnogi cynlluniau gerddi cymunedol preswylwyr 
mewn sawl ardal ar draws Cymru, gan annog preswylwyr 
i dyfu eu ffrwythau a’u llysiau eu hunain.  Caiff y gerddi 
cymunedol hyn eu rhedeg gan breswylwyr a’u cynorthwyo 
gan staff ac yn aml, gan gontractwyr lleol sy’n cyfrannu 
deunyddiau a llafur yn rhad ac am ddim fel rhan o’u 
hymrwymiad budd cymunedol i WWH.
    Rydym yn dathlu mentrau gwyrdd preswylwyr gyda 
chategori Byw’n Wyrdd yn ein Gwobrau Gwneud 
Gwahaniaeth blynyddol.
    Yn ogystal, rydym yn cynorthwyo cynlluniau preswylwyr 
trwy gyfrwng ein Grant Gwneud Gwahaniaeth i’ch 
Amgylchedd.
    Dyfarnwyd pum grant yn 2018 a oedd yn werth £1800 
at ei gilydd er mwyn cynorthwyo gerddi cymunedol mewn 
rhandiroedd a chynlluniau WWH.
    Mae deg grŵp preswylwyr ar draws De a Chanolbarth 
Cymru a’n Prif Swyddfa yn cael nwyddau dros ben gan Lidl 
trwy gyfrwng eu Cynllun Cymdogol, a rhoddir y rhoddion i 
weithgareddau cymunedol gan gynnwys gerddi cymunedol.

NEWID YN YR HINSAWDD

    Ailblannir y coed a ddefnyddir er mwyn darparu 
adnoddau ar gyfer yfory.  Mae defnyddio pren cynaliadwy 
a dyfir yn y wlad hon yn cloi allyriadau carbon o fewn 
strwythur y tŷ, gan leihau cost carbon cartrefi trwy 
gyfrwng y coed newydd a blannir a thrwy gyfrwng 
allyriadau trafnidiaeth is. 

Ym mis Ebrill, newidiom y ffordd yr ydym yn postio ein 
cylchgrawn i breswylwyr, In Touch, trwy ddefnyddio 
deunydd lapio wedi’i wneud o startsh tatws yn hytrach 
na phlastig.  Mae’r deunydd lapio bioddiraddadwy wedi’i 
wneud o startsh tatws a gwastraff o’r diwydiant bwyd a 
gallwch ei roi yn eich compost neu’ch bin gwastraff bwyd, 
gan helpu i leihau cyfanswm y gwastraff plastig.

Llun ar y chwith:  Pan ymwelodd Lesley Griffiths AC â 
Chwrt Rhos Fynach yn Llandrillo-yn-Rhos, roedd wedi 
gwneud argraff dda arni gan mai hwn yw un o’r rhai 
cyntaf o’i fath i gael ei adeiladu gan ddefnyddio pren a 
dyfwyd yn y wlad hon
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Adeiladu 
cartrefi
ar gyfer y dyfodol 

Fel un o’r darparwyr tai 
fforddiadwy mwyaf yng Nghymru, 
mae gan WWH gyfrifoldeb i arwain 
ar ffyrdd o leihau ôl troed carbon 
Cymru.
    Yn 2016, cyflwynwyd cyfreithiau 
gan Lywodraeth Cymru i leihau’r 
allyriadau CO2 carbon deuocsid 
sy’n cynhesu’r hinsawdd gymaint 
ag 80% dros y 30 mlynedd nesaf.
    Mae Rheolwr Adeiladu WWH, 
Grant Prosser, yn ystyried sut 
yr ydym yn ymateb i’r her ac yn 
cynnwys gwaith arbed ynni yn ein 
cartrefi newydd.

Beth ydym yn ei wneud?
Yn WWH, rydym yn canolbwyntio 
ar ddarparu ychydig gannoedd o 
gartrefi fforddiadwy newydd bob 
blwyddyn er mwyn sicrhau bod 
gan bobl gartref o ansawdd i fyw 
ynddo ac rydym wedi ymrwymo 
i ddarparu’r cartrefi mwyaf 
effeithlon y gallwn eu darparu ar 
gyfer ein preswylwyr.
    Gan bod dros 20% o garbon 
deuocsid Cymru yn dod o wresogi 
a phweru ein cartrefi, rhaid i ni 
sicrhau bod y cartrefi yr ydym 
yn eu hadeiladu yn cyfrannu at 
nodau’r Llywodraeth o leihau CO2
    Dyma rai o’r dulliau adeiladu 
newydd yr ydym yn eu hystyried:

Adeiladu cartrefi 
o bren
(Pren o Gymru pan fo 

Yn ein holl gartrefi newydd, rydym 
yn mynnu safonau inswleiddio 
uwch na gofynion adeiladu 
safonol, sy’n golygu y bydd llai 
o wres yn dianc o’r cartref, gan 
leihau’r angen am wres.

modd)  Mae hwn yn llawer mwy 
ecogyfeillgar gan bod y goeden 
wedi dal carbon wrth iddi dyfu 
a chaiff y carbon hwn ei storio 
yn yr adeilad nawr.  Mae gofyn 
defnyddio symiau sylweddol o 
ynni er mwyn cynhyrchu a chludo 
deunyddiau amgen fel concrid 
neu ddur ac felly, CO2. 

2

5
3

4
1

Mynnu lefelau 
inswleiddio uwch

Lleihau 
drafft

Trwy wella gallu ein cartrefi i atal 
drafft rhag dod i mewn, rydym yn 
cadw gafael ar y gwres y byddwn 

yn ei greu ac felly, yn lleihau’r 
angen i wresogi ein cartrefi.

Datrysiadau 
gwresogi amgen 

Erbyn 2025, ni fyddwn yn gallu 
gosod boeleri nwy yn ein heiddo 
mwyach.  Mae systemau gwresogi 
mwy ecogyfeillgar ac effeithlon 
eisoes yn cael eu gosod, megis 
pympiau gwres ffynhonnell aer, 
ac rydym yn parhau i chwilio 
am y systemau gwresogi mwyaf 
addas ac effeithlon ar gyfer pob 
eiddo.  Rydym yn gwthio’r ffiniau 
gyda’n cynllun newydd ym Mryn 
Bragl, Pen-y-bont ar Ogwr, y bydd 
ganddo system wresogi drydanol 
effeithlon, a bydd y gwaith yn 
cychwyn ar hwn cyn bo hir.

Ceisio defnyddio 
ynni adnewyddadwy 
pan fo modd

Ystyrir y cam o osod paneli solar 
neu ffurfiau ynni adnewyddadwy 
eraill yn ystod y cam dylunio er 
mwyn helpu gyda galwadau ynni 
pob eiddo. 

CARTREFI NEWYDD
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Sut allwch chi 
helpu a sut allai 
hyn effeithio 
arnoch chi?
Un o fanteision mawr gwneud 
gwelliannau yn ein cartrefi 
yw’r ffaith y byddwn yn gallu 
lleihau anghenion ynni a 
gwresogi aelwydydd, gan leihau 
biliau cyfleustodau ar gyfer y 
preswylydd.
    Mae sgôr effeithlonrwydd 
ynni (EPC) cyfartalog tai yng 
Nghymru yn eithaf gwael ar 
hyn o bryd, sef ‘D’ (A yw’r un 
mwyaf effeithlon a G yw’r lleiaf 
effeithlon).  Mae’r system hon yn 
debyg i’r sgôr A – G y byddwch 
yn ei weld ar eitemau trydanol 
fel eich oergell.  Mae bil tanwydd 
blynyddol cyfartalog cartref sydd 
wedi sicrhau sgôr D yn £1200, 
fodd bynnag, os allwn wella’r EPC 
i sgôr B, gallem haneru’r biliau 
tanwydd blynyddol i £600.
    Rydym yn parhau i fwrw 
ymlaen gydag arfer gorau yn 
y maes hwn er mwyn sicrhau 
bod ein heiddo yn fforddiadwy 
i breswylwyr eu rhedeg ac 
er mwyn sicrhau ein bod yn 
cyflawni ein rôl yn yr her sy’n 
ymwneud â hinsawdd y byd.  
Mae’r cartrefi newydd yr ydym 
yn eu hadeiladu wedi sicrhau 
sgôr B a bydd yr 14 cartref 
newydd yr ydym yn eu hadeiladu 
ym Mryn Bragl, Pen-y-bont ar 
Ogwr yn sicrhau’r sgôr effeithlon 
uchaf – A.

Grant Prosser
Rheolwr 
Adeiladu

CARTREFI NEWYDD

232

Rydym yn adolygu ein gwasanaethau yn barhaus er 
mwyn sicrhau ein bod yn gwneud y peth iawn.
    Ar hyn o bryd, rydym yn gweithio i wella’r sgyrsiau y 
byddwn yn eu cael gyda phobl sy’n gadael eu heiddo 
er mwyn ein helpu ni, a’r darpar denant, i gael darlun 
cliriach o’r hyn i’w ddisgwyl yn eu cartref newydd.

o’r cartrefi a oedd ar gael 
yn gywir y tro cyntaf i 

breswylwyr o breswylwyr wedi cael 
allweddi i’w cartrefi newydd 

yn ystod y chwarter hwn
i fyny 2% o’i gymharu â’r 

chwarter diwethaf

10
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57%

Rydw i’n teimlo’n 
ddiogel yn fy eiddo 
Tai Wales & West 

newydd

Gosodwyd

Gosod mwy o gartrefi 
yn gywir y tro cyntaf 

11 wwha.co.uk 



ADEILADU

Fflatiau yng Nghaerdydd 
y gwaith i’w gwblhau yn ôl y disgwyl
Mae’r gwaith yn mynd rhagddo 
yn dda ar ein datblygiad tai 
fforddiadwy i bobl hŷn yn un o 
ardaloedd mwyaf poblogaidd 
Caerdydd, Llanisien, a fydd yn 
costio £10 miliwn.
    Ymwelodd cynghorwyr 
Caerdydd â’r safle er mwyn gweld 
drostynt eu hunain sut y bydd y 
datblygiad yng Nghlos Pentland, 
Llanisien, a fydd yn darparu 82 
o fflatiau modern a fforddiadwy 
a mynediad hawdd i bobl hŷn 
sy’n dymuno symud i eiddo llai o 
faint a’r rhai sydd â phroblemau 
symudedd.
    Croesawodd Prif Weithredwr 
y Grŵp, Anne Hinchey, rai o 
gynghorwyr Caerdydd, sef Lynda 
Thorne, aelod Cabinet dros Dai 
a Chymunedau, a chynghorwyr 

Cartrefi newydd i Ogledd Cymru
Gosodir sylfeini dros 100 o gartrefi fforddiadwy WWH yng Ngogledd 
Cymru yn ystod yr haf wrth i’r gwaith adeiladu gychwyn ar sawl safle 
ar draws y rhanbarth.

   Cychwynnodd Anwyl 
Construction ar y gwaith cloddio 
ar hen safle Gwesty Grange yn 
Y Rhyl ddiwedd fis Mai lle yr 
adeiladir 41 o fflatiau newydd 
mewn cynllun gan WWH ar gyfer 

pobl dros 55 oed.
    Yn ogystal, mae’r contractwyr 
wedi cychwyn ar y safle yn 
Sandycroft, lle y caiff 8 cartref 
newydd eu hadeiladu ar dir lle’r 
arferai tafarn New Inn fod.
    Ym Mhowys, mae’r gwaith wedi 
cychwyn ar gartrefi fforddiadwy 
y mae cryn angen amdanynt 
ar gyfer y boblogaeth leol yn Y 
Drenewydd a’r Trallwng.
    Bydd cynllun byw â chymorth 
ar safle hen farchnad wartheg 
oddi ar Lôn Ffowndri, Y Trallwng, 

yn cynnwys 2 byngalo anghenion 
cyffredinol a 6 byngalo byw 
â chymorth i bobl sydd ag 
anawsterau dysgu.
    Bydd y 25 cartref newydd yng 
Ngarth Owen yn Y Drenewydd yn 
gartrefi anghenion cyffredinol, 
ac mae’r contractwyr, SY Homes, 
wedi cychwyn ar y safle.
    Bydd y gwaith yn ailgychwyn yn 
ystod yr haf yn Rhosymedre, lle 
y caiff 30 o gartrefi eu hadeiladu 
ar gyfer y boblogaeth leol yn 
Wrecsam – gan ddwyn cyfanswm 
y cartrefi y bydd y gwaith yn 
cychwyn arnynt yng Ngogledd 
Cymru yn ystod yr haf eleni i 112.
    Dywedodd Shayne Hembrow, 
Dirprwy Brif Weithredwr Tai 
Wales & West:  “Ein nod yw 

CGI o ddatblygiad Gwesty Grange
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ADEILADU

Llanisien a Thornhill, Shaun 
Jenkins a John Lancaster, i’r safle i 
weld y camau adeiladu amrywiol.
    Ar ôl ei gwblhau yn gynnar 
flwyddyn nesaf, y gobaith yw y 
bydd y datblygiad yn rhyddhau 

cartrefi teuluol 
mwy o faint ar 
draws y ddinas, y 
mae cryn angen 
amdanynt ar gyfer 
teuluoedd ar restr 
aros y Cyngor.
    Mae’r 
contractwyr, Hale 
Construction, 
yn defnyddio 
adeiladwaith 
ffrâm bren, lle 
y caiff rhannau 
mawr o’r cartrefi 
– gan gynnwys y 
ffenestri, y llawr, 
casetiau’r to a’r 
paneli inswleiddio 
– eu cynhyrchu 
mewn ffatri yng 

Nghastell-nedd a’u cludo i’r 
safle.  Mae hyn yn golygu y 
caiff y cartrefi eu cwblhau’n 
gyflymach na phe baem yn 
defnyddio dulliau adeiladu 
traddodiadol.
    Mae Clos Pentland ar gyfer 
pobl dros 55 oed yn bennaf, 
a’r rhai sydd ag anghenion 
hygyrchedd, ac fe’i ddyluniwyd 
er mwyn creu cymuned agos o 
fflatiau a hyrwyddo cynhwysiant 
cymdeithasol.
    Mae WWH yn gweithio gyda 
Chartrefi Hygyrch Caerdydd er 
mwyn creu cartrefi mynediad 
hawdd ar y llawr gwaelod i 
bobl ar eu rhestr aros a hefyd, 
mae’n cael cyngor dylunio 
gan sefydliadau arbenigol gan 
gynnwys Cymdeithas Alzheimer 
ac RNIB.
    Bydd y fflatiau ar ffurf pum 
bloc tri llawr, a byddant yn 
gymysgedd o fflatiau 1 a 2 
ystafell wely a bydd ganddynt 
safleoedd cymdeithasol a 

balconïau cymunol, lle y gall 
preswylwyr gyfarfod a gwneud 
ffrindiau.  Byddant yn fodern, 
yn effeithlon o ran ynni ac yn 
hawdd i’w cynnal a chadw.  Mae 
gan bob fflat ddrysau ehangach 
ac ystafelloedd gwlyb, ynghyd â 
chegin, lle bwyta a lolfa agored.  
Bydd lifft i bob llawr hefyd a 
mannau storio a phwyntiau 
gwefru ar y llawr daear ar gyfer 
sgwteri symudedd.
    Ychwanegodd Cynghorydd 
Lancaster:  “Mae’n wych gweld 
y datblygiad newydd yn dod 
yn ei flaen ac edrychaf ymlaen 
at groesawu preswylwyr yma 
flwyddyn nesaf.  Roedd gen i 
ddiddordeb arbennig mewn 
dysgu bod yr adeiladwaith ar 
ffurf ffrâm pren yn caniatáu i’r 
adeiladau gael eu hadeiladu 
mewn ffordd fanylach a gyda 
gwell inswleiddio na thrwy 
gyfrwng dulliau adeiladu 
traddodiadol.”

adeiladu 500 o gartrefi 
newydd y flwyddyn yng 
Nghymru dros y bum 
mlynedd nesaf a bydd 
cychwyn ar y gwaith ar y 
datblygiadau newydd hyn yn 
gwneud cyfraniad sylweddol 
i’n targed ar gyfer 2019.
    “Bydd yr holl gartrefi yn 
darparu mannau diogel, 
cynnes, fforddiadwy a rhad-
ar-ynni i fyw ar gyfer miloedd 
o deuluoedd ar draws Cymru.
“Yn ogystal, mae’r 
datblygiadau newydd yn rhoi 
hwb sy’n werth miliynau o 
bunnoedd i’r economi yng 
Ngogledd Cymru, gan sicrhau 
cannoedd o swyddi yn y 
rhanbarth.”

Bu cyfle i gynghorwyr 
yn nhref glan môr 
Trefdraeth yn Sir Benfro 
gael taith o gwmpas ein 
datblygiadau newydd 
sy’n costio £2.5 miliwn.
    Bu Dirprwy Brif 
Weithredwr Grŵp Tai 
Wales & West, Shayne 
Hembrow, yn tywys 
Cynghorydd 
Pat Davies, Aelod 
Cabinet Cyngor Sir 
Penfro dros Dai, a 

chynghorwyr Tref Trefdraeth, John Griffiths a Jano Williams, o gwmpas 
ein safleoedd.  Yn Feidr Eglwys, caiff 14 o gartrefi rhent fforddiadwy 
newydd eu cwblhau yn gynnar flwyddyn nesaf.  Ac yn Iard Y Parrog, caiff 
wyth o dai a fflatiau eu cwblhau yn ystod yr haf eleni.  Gosodir y cartrefi 
newydd dan Gynllun Gosod Lleol Trefdraeth i bobl leol, y mae’n rhaid 
iddynt gofrestru gyda Chartrefi Dewisedig Sir Benfro trwy droi at www.
choicehomespembrokeshire.org

Ar y safle yn Nhrefdraeth
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ADEILADU

AR Y GWEILL

Arweinydd y Cyngor yn edrych ymlaen at gwblhau

cynllun gofal ychwanegol cyntaf                 Aberystwyth

De Cymru 

Caerdydd: Mae’r blociau cyntaf 
o fflatiau yn cael eu hadeiladu yn 
Lôn Clive, Grangetown.  Mae’r 
safle drws nesaf i Ikea, Caerdydd, 
ac ar ôl ei gwblhau, bydd yn 
darparu 113 o gartrefi, ar ffurf 
cymysgedd o dai a fflatiau.

Bro Morgannwg:  Mae’r gwaith 
ar fin cychwyn ar ein cynllun yn 
Ffordd Subway, Y Barri, a fydd 
yn cynnwys 72 o fflatiau, ac a 
adeiladir gan ein partneriaid, 
Grŵp Jehu.  Caiff y cynllun ei 
gwblhau ymhen 2 flynedd. 

Pen-y-bont ar Ogwr: Yng Nghlos 
yr Orsaf, Porthcawl, bydd ein 

partneriaid, adeiladwyr 
P + P, yn cychwyn ar y 
gwaith o ddymchwel 
adeilad adfeiliedig er 
mwyn adeiladu 10 fflat 
yno.  Bydd y datblygiad 
yn barhad o’n cartrefi 
presennol ar y safle 
cyfagos.

Gorllewin Cymru

Ceredigion: Cyflwynwyd cynlluniau i 
Gyngor Ceredigion ar gyfer 2 safle yn 
y sir.  Cynigion yw’r rhain i adeiladu 
19 o gartrefi newydd ar safle maes 
glas ym Mhenybanc, Penrhyn-coch, 
Aberystwyth a 10 cartref pellach yng 
Nghylch Perris, ger Aberteifi.  Ystyrir y 
ddau gais gan gynghorwyr yn ystod yr 
haf eleni.
    Yn Ysgol Ffynnonbedr, Llanbedr Pont 
Steffan, mae’r gwaith yn parhau ar yr 
20 o dai a fflatiau a disgwylir i’r cwmni 
adeiladu, Hacer Developments, 
gwblhau’r gwaith yn ôl y disgwyl yn 
2020.

Sir Benfro: Yn Ffordd yr Orsaf, Arberth, 
mae’r contractwyr, RG Williams, wedi 
cychwyn ar y safle a disgwyliwn i’r 
cartrefi fod yn barod ym mis Hydref.  

Mae Arweinydd Cyngor Sir 
Ceredigion, Cynghorydd Ellen ap 
Gwynn, yn edrych ymlaen at weld y 
cynllun gofal ychwanegol cyntaf yn 
agor yn Aberystwyth.
    Ymwelodd Cynghorydd ap Gwynn 
â safle WWH ym Mhlas Morolwg, 
lle’r ydym yn adeiladu 56 o fflatiau 
gofal ychwanegol cyfoes a fydd yn 
mwynhau golygfeydd godidog dros 
y dref a’i harbwr ac y byddant o 
fewn cilomedr i ganol y dref.
    Cyfarfu â Shayne Hembrow, 
Dirprwy Brif Weithredwr y Grŵp a’r 
Rheolwr Datblygu, Gareth Thomas, 
ar y safle er mwyn gweld sut y 
mae’r gwaith yn dod yn ei flaen.
    Dywedodd:  “Roeddwn yn falch 
iawn o gael gwahoddiad i ddod i 
weld y safle a’r cynlluniau ar gyfer 
Plas Morolwg, sef y cynllun gofal 
ychwanegol arfaethedig.  Bydd 
y cyfleuster newydd a modern 
hwn yn cynnig y cyfle i rai o’n 
preswylwyr mwy agored i niwed 

fyw bywyd annibynnol mewn 
fflat gyda’u drws ffrynt eu hunain, 
ond hefyd, o fewn cyrraedd 
gwasanaethau cymunol hanfodol 
a gofal 24 awr pan fydd ei angen 
arnynt.
    “Mae hyn yn rhan o strategaeth 
Cyngor Sir Ceredigion i 
foderneiddio’r ddarpariaeth gofal 
ar gyfer ein preswylwyr oedrannus.  
Edrychaf ymlaen at weld Plas 

Morolwg yn Aberystwyth yn agor 
yn 2021.”
    Ychwanegodd Shayne Hembrow:  
“Mae hwn yn gyfnod cyffrous i ni 
fod yn gweithio mewn partneriaeth 
â Chyngor Sir Ceredigion a 
Llywodraeth Cymru er mwyn dwyn 
y cynllun gofal ychwanegol hwn i 
Aberystwyth.  Mae’n amlwg bod 
galw am ofal a thai ar gyfer pobl 
hŷn ac agored i niwed dan yr un to 

Shayne Hembrow, Dirprwy Brif Weithredwr y Grŵp (chwith), a Rheolwr Datblygu, Gareth Thomas, yn 
dangos y cynlluniau ar gyfer y cynllun Gofal Ychwanegol newydd ym Mhlas Morolwg i Gynghorydd 
Ellen ap Gwynn

Mae’r gwaith 
wedi cychwyn 
yn Lôn Clive
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ADEILADU

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

instagram.com/wwhousing

Rydw i’n hoffi 

lleoliad fy nghartref 
newydd

Dywedoch chi

Byddwn i wedi 

hoffi cael cegin 

mwy o faint

Dywedoch chi

Wrth i’n rhaglen ddatblygu dyfu, fel bod gennym bron 
i 1600 o gartrefi ar ryw gam o’r broses erbyn hyn, mae 
angen i ni wella’r ffordd yr ydym yn gweithio ac yn rheoli’r 
rhaglen er mwyn sicrhau bod pethau yn digwydd pryd y 
dylent.
    Yn ogystal, rydym yn gwybod y gallwn wneud mwy a 
dysgu gan ein preswylwyr a’n contractwyr am yr hyn sydd 
wedi mynd yn dda wrth adeiladu cartrefi newydd a’r hyn y 
mae angen iddo wella.

Dysgu gan breswylwyr wrth i ni 
adeiladu rhagor o gartrefi

Yn ogystal, 
cychwynnom ar y 

gwaith ar

46
o gartrefi newydd 

ar gyfer
 preswylwyr

Yn ystod y 
chwarter diwethaf, 

cwblhawyd

 16
o gartrefi 
newydd

Arweinydd y Cyngor yn edrych ymlaen at gwblhau

cynllun gofal ychwanegol cyntaf                 Aberystwyth

Gogledd Cymru

Disgwylir penderfyniad am 4 
datblygiad newydd a gynlluniwyd 
yng Ngogledd Cymru yn ystod yr 
haf eleni.
    Mae’r rhain yn cynnwys cynigion 
am 23 o fflatiau ar safle hen 
Westy Bryn Awel yn Yr Wyddgrug, 
Sir y Fflint;  6 o gartrefi ar safle 
yr Eglwys Ddiwygiedig Unedig 
yn Llaneurgain, Sir y Fflint;  25 
o gartrefi yn Iard Jacques yn 
Wrecsam a 33 o gartrefi newydd 
yn Heol Berwyn yng Nghefn Mawr, 
Wrecsam.

yn ardal gogledd Ceredigion.
    “Mae gan ein partneriaid, Anwyl, 
brofiad o adeiladu cynlluniau 
gofal ychwanegol ac maent wedi 
ymrwymo i ddefnyddio cyflenwyr 
a chontractwyr lleol er mwyn cadw 
cymaint o fuddsoddiad ag y bo 
modd yn y gymuned leol.
    “Rydym yn dymuno i’r datblygiad 
hwn greu cyfleoedd gwaith, swyddi 
newydd a phrentisiaethau ar gyfer 
pobl leol, gan gynnig manteision a 
phrosiectau eraill er mwyn gwneud 
gwahaniaeth i’r gymuned gyfagos.”
    Disgwylir i’r preswylwyr cyntaf 
symud i mewn i’r cynllun yn 2021.  
Ar ôl ei gwblhau, bydd y cynllun yn 
cyflogi tua 30 o staff.
    Mae’r cynllun gofal ychwanegol 
newydd yn ffrwyth partneriaeth 
rhwng Cyngor Sir Ceredigion, 
Llywodraeth Cymru a Thai Wales 
& West, a bydd yn costio dros £9 
miliwn.

ADEILADU
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Awards 2020

Gwobrau

Y Categorïau
Mae gwobr Hyrwyddwr 
Amrywiaeth (newydd 
yn 2020) yn dathlu ein 
cymunedau cynhwysol a’r 
gwaith a wneir gan unigolion 
neu grwpiau er mwyn croesawu 
pobl a pheri iddynt deimlo’n 
ddiogel lle y maent yn byw.  
Bydd y bobl hyn yn mynd y filltir 
ychwanegol i sicrhau bod pawb 
yn cael eu derbyn a’u croesawu, 
beth bynnag fo eu hoedran, eu 
hil, eu rhyw neu eu galluoedd 
corfforol.  Mae’r preswylwyr 
hyn yn creu diwylliant lle y gall 
pawb gyfrannu a chyflawni rôl 
cyfartal wrth greu cymuned 
gytûn a hapus.

Mae gwobr Cymydog Da yn 
dathlu caredigrwydd y bobl 
arbennig hynny y mae eu 
gweithredoedd o ddydd i ddydd 
yn gwneud gwahaniaeth mawr 
i fywydau eu cymdogion.  O 
gynnig help llaw neu fod yn 
glust i wrando, mae’r unigolion 
anhunanol hyn yn gwneud 
ymdrech arbennig i helpu eraill 
sy’n byw gerllaw.

Mae gwobr Dechrau o’r 
Newydd yn cydnabod y rhai 
sydd wedi bod trwy gyfnod anodd 
ac y maent wedi gweddnewid 
eu sefyllfa er gwell.  O oresgyn 
salwch, cynorthwyo’u teulu 
trwy gyfnod anodd neu wynebu 
materion personol a darganfod 
hapusrwydd mewn cartref diogel, 
mae’r unigolion eithriadol hyn yn 
esiampl i ni gyd.

Mae gwobr Hyrwyddwr Lles 
yn cydnabod yr unigolion, y 
gwirfoddolwyr neu’r grwpiau sy’n 
gosod esiampl neu sy’n annog 
eraill i wella eu hiechyd a’u lles 
corfforol neu feddyliol.  Boed 
hynny yn drefnu gweithgareddau 
rheolaidd neu’n hyrwyddo bwyta 
a ffyrdd o fyw iachach, mae’r 
bobl hyn yn gwella bywydau 
preswylwyr a’u cymunedau.

Mae gwobr Byw’n Wyrdd 
yn cydnabod preswylwyr sydd 
â bysedd gwyrddion ac sydd 
wedi gwneud gwahaniaeth go 
iawn i’w hamgylchedd.  O dyfu 
arddangosiadau blodau prydferth 
i ailgylchu ac ailddefnyddio 
nwyddau yn yr ardd, neu hyd yn 
oed dyfu llysiau a ffrwythau i eraill 

Enwebwch nawr ar gyfer 2020
Mae’r broses enwebu wedi agor ar 
gyfer Gwobrau Gwneud Gwahaniaeth y 
flwyddyn nesaf.
    Fel arfer, mae’r gwobrau yn 
dathlu eich ysbryd cymunedol, eich 
caredigrwydd, eich dewrder a’ch 
menter chi, ein preswylwyr a’r bobl 
hynny sy’n rhoi eu hamser mewn ffordd 
anhunanol i gynorthwyo a helpu’r 
cymunedau yr ydych yn byw ynddynt.
    Bydd nifer o’r categorïau poblogaidd 
yn dychwelyd yn 2020, megis Cymydog 
Da, Mynd yn Wyrdd a Hyrwyddwr 
Codi Arian.  Yn ogystal, rydym wedi 
penderfynu cynnwys categori newydd, 
sef Hyrwyddwr Amrywiaeth, er mwyn 
adlewyrchu natur gynhwysol ein 
cymunedau.
    Cynhelir seremoni fawreddog y 
flwyddyn nesaf ar nos Wener 20 
Mawrth 2020 yng Ngwesty poblogaidd 
Vale, yn Hensol ger Caerdydd.
    Dywedodd Prif Weithredwr y Grŵp, 
Anne Hinchey, “Gwobrau MAD yw ein 
ffordd ni o ddweud ‘diolch’ i’r bobl 
anhygoel hynny y bydd ein preswylwyr 
yn dod ar eu traws bob dydd.  Felly 
hoffwn eich annog i siarad ag aelod o 
staff WWH neu ein ffonio ni a dweud 
wrthym pwy hoffech chi eu henwebu 
am y gwobrau hyn”

wwha.co.uk 16



GWNEUD GWAHANIAETH

Enwebwch nawr 

Y dyddiad 
cau yw

29 Tachwedd 
2019

Mae’n hawdd cyflwyno’ch enwebiad – 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 fodlon 
nodi’r manylion ar eich 
rhan a chyflwyno’ch 
enwebiad.
    Gallwch weld 
rhagor o wybodaeth 
ar ein gwefan hefyd:  
www.wwha.co.uk

Pwy yw’ch arwr chi?
eu mwynhau, mae’r preswylwyr 
hyn yn arwain y ffordd wrth fynd 
yn wyrdd.

Mae gwobr Arwyr Cymunedol 
yn dathlu unigolion neu grwpiau 
sydd wedi rhoi cychwyn ar 
rywbeth arbennig yn eu cymuned 
WWH er mwyn cynnig budd i’r rhai 
sy’n byw yno. O redeg grwpiau 
cymunedol, mynd i’r afael â 
materion lleol sy’n effeithio ar eu 
cymdogaethau neu arwain y ffordd 
mewn prosiectau amgylcheddol 
a chynaliadwy, mae’r bobl hyn yn 
gwneud gwahaniaeth mawr i’r 
mannau lle y maent yn byw.

Mae gwobr Hyrwyddwr Codi 
Arian yn cydnabod y bobl 
ysbrydoledig hynny sy’n gwneud 
gwaith caled a diflino er mwyn 
codi arian ar gyfer elusennau 
niferus.  Nid yw’r wobr hon yn 
ymwneud â’r swm a godir o 
reidrwydd, ond yr unigolyn, neu’r 
person ifanc, sy’n rhoi eu hamser 
ac sy’n mynd ati, galon ac enaid, i 
godi arian i achosion da.

Mae gwobr Cyflawniad 
Eithriadol yn cydnabod yr 
unigolion hynny sydd wedi 
dangos cryn benderfyniad a 

datblygiad personol.  Boed yn 
ddysgu sgiliau newydd neu’n 
sicrhau cymwysterau er mwyn 
dychwelyd i weithio, rhedeg eu 
mentrau busnes llwyddiannus eu 
hunain, creu cyfleoedd i wneud 

gwahaniaeth i’w bywyd eu 
hunain neu gyflawni prosiectau 
cymunedol sy’n gwneud 
gwahaniaeth i’w cymuned, maent 
yn ysbrydoliaeth i ni gyd.
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Cyfarchwyd ymwelwyr ag un o 
wyliau ieuenctid mwyaf Ewrop gyda 
gwên a wyneb cymwynasgar, diolch 
i gymorth Tai Wales & West.
Ni oedd noddwyr swyddogol y 
Cynllun Croeso yn Eisteddfod 
Genedlaethol yr Urdd Caerdydd a’r 
Fro 2019, a gynhaliwyd ym Mae 
Caerdydd.
    Mae Eisteddfod Genedlaethol 
yr Urdd yn denu tua 90,000 o 
ymwelwyr bob blwyddyn, ac mae’r 
Cynllun Croeso yn grŵp o bobl ifanc 
sy’n gyfrifol am dywys y cyhoedd 
o gwmpas y Maes yn ystod y 
digwyddiad.
    Am wythnos ar ddiwedd mis Mai, 
roedd yr ardal o gwmpas Canolfan 
Mileniwm Cymru, Bae Caerdydd, 
yn ferw o gyffro wrth i dros 15,000 
o blant a phobl ifanc dan 25 oed 
gymryd rhan mewn cystadlaethau 
amrywiol megis canu, dawnsio a 
pherfformio, wrth i’w teuluoedd a’u 
ffrindiau eu gwylio.

Tai Wales & West yn cefnogi Clwb Pêl-droed Tref Merthyr
Mae Tai Wales & West wedi 
gwneud gwahaniaeth i dros 1,000 
o bêl-droedwyr iau ar draws De 
Cymru a fu’n cymryd rhan yng 
Ngŵyl Pêl-droed Iau Clwb Pêl-
droed Tref Merthyr.
    Cynhaliwyd yr ŵyl iau fwyaf yn Ne 
Cymru ar ddydd Sul 12 Mai a dydd 
Sul 19 Mai ym Mharc Penydarren, ac 
fe’i mynychwyd gan tua 140 o dimau 
ieuenctid o Dde a Gorllewin Cymru.  
Yn ogystal â’r gystadleuaeth ar y cae, 
cynhaliwyd gweithgareddau hwyliog 
i’r teulu cyfan hefyd, megis paentio 
wynebau.
    Diolch i’r £2,000 ar ffurf nawdd 
a roddwyd gan Dai Wales & West, 
cyflwynwyd medalau i’r holl 
chwaraewyr ifanc a fu’n cymryd 
rhan gan Sharon Lee, Cadeirydd 
Bwrdd WWH, a phwysigion lleol 
eraill.
    Dywedodd Sharon:  “Bob 

Tai Wales & West yn                estyn croeso 
cynnes yn Eisteddfod yr          Urdd
Tai Wales & West yn                estyn croeso 
cynnes yn Eisteddfod yr          Urdd

blwyddyn, bydd y bobl ifanc yn yr 
ardal yn edrych ymlaen at yr ŵyl.  
Mae’n esiampl wych o’r ffordd y 
mae staff a gwirfoddolwyr Clwb 
Pêl-droed Merthyr yn gweithio’n 

galed i wneud gwahaniaeth i’w 
cymuned.  Mae’n bleser gennym 
gefnogi’r ŵyl a gweld yr holl bobl 
ifanc a’u teuluoedd yn cael hwyl.”
    Clwb Pêl-droed Tref Merthyr 

wwha.co.uk 18



  

NAWDD

    Yn ogystal â chystadlaethau 
yn y pafiliwn, roedd cannoedd 
o stondinau lliwgar yn cynnig 
amrediad o weithgareddau i’r 
teulu cyfan – o feicio, dringo a 
sesiynau chwaraeon i ffair, bandiau 
byw a sioeau i blant yng nghwmni 
rhai cymeriadau adnabyddus oddi 
ar y teledu.
    Dywedodd Prif Weithredwr 
y Grŵp, Anne Hinchey:  “Mae’r 
gwirfoddolwyr a’r bobl ifanc yn 
gweithio mor galed trwy gydol y 

Dathlu arwyr cymunedol

Tai Wales & West yn                estyn croeso 
cynnes yn Eisteddfod yr          Urdd
Tai Wales & West yn                estyn croeso 
cynnes yn Eisteddfod yr          Urdd

flwyddyn er mwyn sicrhau bod 
Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 
yn llwyddiant ysgubol.  Mae’r bobl 
ifanc sy’n gwirfoddoli i’r Cynllun 
Croeso yn gwneud gwaith gwych 
er mwyn sicrhau bod yr holl 
ymwelwyr â’r digwyddiad yn cael 
diwrnod allan gwych.”
“Mae’n bleser eu cefnogi a 
dathlu diwylliant Cymreig ymhlith 
pobl ifanc, eu teuluoedd a’u 
cymunedau.”

yw’r clwb dielw mwyaf 
blaenllaw yng Nghymru 
nad yw’n chwarae yn y 
gynghrair, ac mae’n eiddo i’r 
cefnogwyr.  Mae’r cynnwys 
elfen gref o bêl-droed yn y 
gymuned ac mae’n ganolfan 
ar gyfer Pêl-droed Cerdded 
yng Nghymru.  Mae’n cynnal 
tîm Merched yn y Gynghrair 
yng Nghymru hefyd a thimau 
ieuenctid o’r rhai dan 8 oed 
i’r rhai dan 16 oed, dau dîm 
chwaraewyr “hŷn” ac mae’n 
cynnal sesiynau pêl-droed ar 
gyfer grwpiau iechyd meddwl 
a phêl-droed i’r anabl.
    Dywedodd Phil Mack o 
Glwb Pêl-droed Tref Merthyr:  
“Mae Tref Merthyr yn 
gwerthfawrogi cefnogaeth 
barhaus Tai Wales & West.  
Heb y gefnogaeth barhaus 
hon, ni fyddai’r ŵyl yn gymaint 
o lwyddiant ag y mae heddiw.”

Cynhaliwyd noson arbennig lle y 
dathlwyd arwyr cymunedol Ceredigion 
yng Ngwobrau Arwyr Lleol flynyddol 
Radio Ceredigion.
    Roedd WWH yn falch o noddi 
categori Cymydog Da a chyflwynodd 
Jenny Nichols-Long o’n swyddfa yng 
Nghastellnewydd Emlyn y wobr i Steve a 
Judith Kings.
    Dywedodd Jenny:  “Bu’n anrhydedd 
mawr cael cymryd rhan a dathlu arwyr 
lleol Ceredigion.  Roedd Judith a Steve yn 
enillwyr haeddiannol.”
Codwyd dros £3,000 i elusennau yn 
ystod y noson.
    Yn ogystal, rydym wedi noddi nifer o 
brosiectau cymunedol ar draws Cymru 
gan gynnwys £600 er mwyn prynu offer 
gwnïo ar gyfer grŵp Crafts 4 Wellbeing 
yn Llechryd a £2,000 er mwyn cefnogi 
Gŵyl Gerddoriaeth flynyddol Tregaroc, a 
gynhaliwyd yn Nhregaron ym mis Mai.
    Yn Sir y Fflint, mae prosiect Bwyd 

gyda Ffrindiau, sy’n darparu cinio 
parod wythnosol yn rhad ac am 
ddim i bobl mewn angen yn URC 
Rivertown, Shotton, wedi cael 
£1,300 er mwyn talu ei gostau am 
flwyddyn.  
    Ym Merthyr, rydym yn darparu 
bron i £1,000 er mwyn helpu i 
hyrwyddo Gŵyl Pentref Byd-eang 
Merthyr Tudful.  Cynhelir yr ŵyl 
am ddim hon yng Nghanol Tref 
Merthyr ar 16 Medi ac mae’n 
hyrwyddo amrywiaeth trwy 
gyfrwng cerddoriaeth, dawns, 
crefftau a bwyd y byd.
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Gwasanaeth newydd 
sy’n cynnig cyngor a 
chymorth cyflogadwyedd 
am ddim

Beth yw Cymru’n Gweithio?
Gwasanaeth cyngor gyrfaoedd a 
chyflogadwyedd diduedd Llywodraeth 
Cymru, sydd ar gael yn rhad ac am 
ddim er mwyn cynorthwyo pobl i 
sicrhau cyflogaeth.

Pwy sy’n gallu defnyddio 
Cymru’n Gweithio?
Unrhyw un dros 16 oed nad ydynt yn 
cael addysg amser llawn.

Sut all Cymru’n Gweithio fy 
helpu i?
Bydd cynghorwyr yn gweithio gyda 
chi i ddatblygu cynllun gwaith personol 
a fydd yn eich helpu i oresgyn 
rhwystrau yr ydych yn eu hwynebu 
wrth geisio sicrhau gwaith.

Pwy sy’n darparu’r 
gwasanaeth?
Gyrfa Cymru

Sut allaf gysylltu â 
chynghorydd Cymru’n 
Gweithio?
Os hoffech siarad â chynghorydd, 
gallwch eu ffonio ar 0800 024 4844 
neu siarad â nhw wyneb yn wyneb 
mewn swyddfeydd, canolfannau 
gwaith neu ganolfannau cymunedol 
lleol Gyrfa Cymru.

Mynegwch eich barn i ni
A oedd yr erthygl hon yn 
ddefnyddiol?  Pa gyngor a chy-
morth arall ynghylch cyflogaeth yr 
hoffech ein gweld yn ysgrifennu 
amdano?

Cysylltwch â:  communications.
team@wwha.co.uk neu 
ffoniwch 0800 052 2526.
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Sut i baratoi CV proffesiynol

Pennawd/Datganiad Personol
Rhannwch eich CV yn adrannau 
fel ei bod yn haws i rywun sy’n 
recriwtio droi at yr adrannau y 
mae angen iddynt droi atynt yn gyflym.  
Dylech ddechrau trwy gyflwyno eich 
hun – enw, cyfeiriad a manylion 
cyswllt, a ddilynir gan grynodeb o’ch 
hun (a elwir yn ddatganiad personol).  
Defnyddiwch eiriau yn y datganiad 
sy’n eich disgrifio chi a’r hyn sy’n eich 
gwneud yn wahanol i bobl arall – 
dyma’ch cyfle i wneud argraff.

Sgiliau, Profiad a Chymwysterau
Gan ddibynnu ar y rôl yr ydych yn ymgeisio 
amdano, bydd hyn yn dylanwadu ar y drefn 
y byddwch yn rhestru eich sgiliau, eich 
cymwysterau a’ch profiad.  Gallai’ch ffurf 
edrych fel hyn:

Cymhwyster Sgiliau Profiad 

Profiad Cymhwyster Sgiliau

Sgiliau Profiad Cymhwyster 

• Dylech ddweud y gwir bob 
amser. Weithiau, gall fod yn 
ddefnyddiol cynnwys llythyr 
eglurhaol er mwyn nodi 
pam yr ydych chi’n teimlo 
y byddech yn addas i’r rôl.  
Bydd rhai rolau yn gofyn am 
hyn, ond nid oes unrhyw beth 
yn eich atal rhag cynnwys un 
hyd yn oed os nad yw hyn yn 
hanfodol.

• Ceisiwch sicrhau nad yw’ch 
CV yn hirach na dwy dudalen. 

CV
Enw/Manylion Cyswllt
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

Datganiad Personol
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

Sgiliau, Profiad a Chymwysterau
.............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

Hanes Gwaith
..............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

Geirda
....................................

• Dylech ei gadw yn gryno ac yn 
broffesiynol

• Dylech ei deilwra
• Dylech werthu eich hun mewn ffordd 

gadarnhaol

Mae gwybod ble i ddechrau a’r 
hyn i’w gynnwys wrth ysgrifennu 
eich CV am y tro cyntaf yn 
gallu bod yn dasg hynod o 
anodd.  Mae’n amser cyffrous 
hefyd oherwydd y gallai arwain 

at swydd newydd.  Dros y 
blynyddoedd, rydym wedi gweld 
newid o ran y ffordd y cyflwynir 
CVs, felly hoffem rannu ychydig 
gyngor defnyddiol gyda chi os 
ydych ar fin cychwyn ar y broses 

o ymgeisio am swyddi.
Cofiwch nad oes ffordd gywir 
neu anghywir o ysgrifennu’ch CV, 
dim ond rhai awgrymiadau yw’r 
rhain.

Defnyddiwch bwyntiau bwled i 
restru’r hyn yr ydych chi wedi’i 
wneud mewn rolau blaenorol, 
oherwydd y bydd hyn yn ei 
gwneud hi’n haws i’r sawl sy’n 
recriwtio ei ddarllen.
    Rhestrwch eich cymwysterau 
a’ch profiad mwyaf diweddar 
yn gyntaf.

Hanes gwaith
Os nad oes gennych chi 
unrhyw hanes gwaith neu 
os yw’ch hanes gwaith yn 
gyfyngedig, dylech nodi sgiliau 
a ddatblygoch a phrofiad a 
gawsoch mewn man arall, ee. 
gwaith tîm a sgiliau cyfathrebu 
a ddatblygoch wrth gymryd 
rhan mewn tîm chwaraeon.

Geirda
Dylech gael o leiaf ddau eirda 
personol a/neu gyflogaeth 
y gallwch eu rhoi i ddarpar 
gyflogwr a dylech orffen eich 
CV trwy nodi ‘mae geirda ar 
gael o wneud cais’

• Defnyddiwch gyfeiriad e-bost 
proffesiynol gan na fydd 
cyfeiriad e-bost amhriodol yn 
creu’r argraff gyntaf orau.

• Nid oes angen i chi gynnwys 
llun ohonoch yn y CV ar gyfer 
y rhan fwyaf o gyflogwyr, 
ond os gofynnir i chi wneud 
hynny, sicrhewch bod 
ansawdd y ddelwedd yn dda.

• Dylai’ch CV fod yn enghraifft 
o’ch sgiliau cyfathrebu 

ysgrifenedig.  Dylech 
ddefnyddio iaith gadarnhaol 
bob amser, megis ‘trefnus’, 
‘cyflawnwyd’, ‘datblygwyd’ a 
pheidiwch ag anghofio sicrhau 
bod y sillafu yn gywir yn y 
fersiwn terfynol.

• Ac yn olaf….. os ydych chi’n 
cael anhawster wrth 
ysgrifennu eich CV, mae 
Gyrfa Cymru a darparwyr 
cyflogadwyedd eraill yno i’ch 
helpu.

Cyngor arall ynghylch ysgrifennu CV
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NEWYDDION

Plant ysgol yn dewis enw stryd newydd
Roedd hanes a daearyddiaeth 
Prestatyn wedi ysbrydoli disgyblion 
wrth iddynt ddewis enw stryd 
newydd ger eu hysgol.
    Gofynnwyd i blant Ysgol 
Penmorfa i feddwl am enw ar gyfer 
ffordd lle y lleolir 10 o’n cartrefi 
newydd oddi ar Ffordd Grosvenor 
yn y dref.
    Gan annog y plant i ymchwilio 
i’w hardal leol, gadawyd blwch 
postio yn yr ystafell ddosbarth 
er mwyn iddynt gynnig enwau.  
Lluniwyd rhestr fer, a oedd yn 
cynnwys enwau wedi’u seilio ar 
thema glan môr fel Ffordd Cefnfor 
a Ffordd y Môr, a chafwyd dau 
oedd yn ymwneud â chyfraith a 
threfn sef Ffordd Llys a Ffordd 

   

Llwyddiant diwrnod gwybodaeth am gynllun gofal                  ychwanegol

Roedd cannoedd wedi mynychu 
diwrnod gwybodaeth lle y 
datgelwyd manylion pellach am 
ein cynllun gofal ychwanegol 
newydd yn Nhreffynnon, a fydd yn 
costio £8.5m.
    Daeth aelodau’r cyhoedd i 
glywed mwy am y cyfleusterau, 
cynllun y fflatiau, y trefniadau 
arlwyo, costau byw, swyddi a’r 
gofal a chymorth ym Mhlas yr 

Cyfiawnder, a ysbrydolwyd gan y 
ffaith y lleolir y cartrefi newydd ar 
hen safle Llys Ynadon Prestatyn. 
    Ond yr enw mwyaf poblogaidd 
ymhlith y plant oedd Ffordd 
Penmorfa.
    Dywedodd yr athrawes, Liz 
Alexander:  “Roedd y plant wedi 
cael cryn dipyn o hwyl yn meddwl 
am enwau, a bu hyn yn ffordd 
iddynt ddysgu mwy am yr ardal y 
maent yn byw ynddi.
    “Bydd yr enw a ddewiswyd yn 
ffordd barhaol o’u hatgoffa am 
eu gwaith a’u creadigrwydd, sy’n 
wych, ac rydym yn ddiolchgar iawn 
i Dai Wales & West am ofyn i ni 
gymryd rhan.”
    Cyflwynom iPad newydd i’r ysgol 

Ywen, a fydd yn agor ei ddrysau yn 
ystod y Gwanwyn 2020.
    Bu’n gyfle hefyd i ymwelwyr 
gael gwybod mwy am lwybr 
coetir a leolir ar safle y cynllun 
gofal ychwanegol yn Ffordd 
Halkyn.  Roedd coetir hynafol ar 
safle hen Ysgol Perth y Terfyn, a 
ddymchwelwyd er mwyn rhoi lle 
i’r cyfleuster newydd, ac mae hwn 
yn cael ei ddatblygu yn lle yn yr 

awyr agored i bobl ei fwynhau.
    Darparir Plas yr Ywen gan Dai 
Wales & West mewn partneriaeth 
â Chyngor Sir y Fflint, ac roedd 
cynrychiolwyr o’r ddau sefydliad 
yno i gynnig cyngor ac arweiniad 
ar y dydd.
    Dywedodd Shayne Hembrow, 
Dirprwy Brif Weithredwr y Grŵp:  
“Rydym yn hynod o falch ein 
bod yn darparu cynllun gofal 
ychwanegol arall i bobl yn Sir y 
Fflint a chawsom lawer o adborth 
cadarnhaol gan y rhai a fynychodd 
y diwrnod.”
    Dywedodd Cynghorydd Christine 
Jones, Aelod Cabinet Cyngor 
Sir y Fflint dros Wasanaethau 
Cymdeithasol:  “Rydw i’n falch 
bod cymaint o bobl wedi mynychu 
ein digwyddiad gwybodaeth 
er mwyn cael gwybod am y 
cyfleuster newydd cyffrous hwn yn 
Nhreffynnon.  Bydd Plas yr Ywen 
yn darparu cyfleusterau gwych er 
mwyn gwneud gwahaniaeth go 
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YMDDYGIAD GWRTHGYMDEITHASOL

22
Agorom 22 achos 
ymddygiad 
gwrthgymdeithasol yn 
ystod y chwarter diwethaf 
(8 yn llai na’r chwarter 
blaenorol)

Aflonyddu/ymddygiad 
ymosodol oedd y brif 

broblem yn ystod y 
chwarter diwethaf, a 

ddilynwyd gan gam-drin 
domestig a chwynion 

ynghylch sŵn

Roedd y 
cymorth a’r cyngor a 
gefais gan Dai Wales 

& West yn dda

Byddwn wedi 

hoffi gweld y 

broblem yn cael ei 

datrys yn gynt

Rydym yn cynnal arolygon 
ar gyfer preswylwyr 
sy’n dioddef ymddygiad 
gwrthgymdeithasol er mwyn 
ein helpu i ddeall yr hyn y 
gallwn ei wneud i wella ein 
gwasanaethau.
Rydym wedi bod yn casglu 

gwybodaeth yn ystod y 
chwarter hwn er mwyn ein 
helpu i gynllunio datblygiadau 
newydd, er enghraifft, gwella 
gwaith ynysu rhag sain a 
chynllunio storfeydd pramiau, 
biniau a beiciau.

Cynllunio gwelliannau i’n 
gwasanaethau

   

Llwyddiant diwrnod gwybodaeth am gynllun gofal                  ychwanegol

er mwyn dweud diolch i’r plant am 
eu help.
    Dywedodd Alison Hammans, 
Swyddog Datblygu:  “Rydym 
wastad yn awyddus i gynnwys y 
gymuned leol gymaint ag y bo 
modd pan fyddwn yn adeiladu 
cartrefi newydd ac rydym wrth 
ein bodd bod y plant wedi 
neilltuo’r amser i helpu wrth 
enwi’r datblygiad newydd hwn ym 
Mhrestatyn.”
    Bydd yr 20 o gartrefi rhad-ar-
ynni a adeiladir oddi ar Ffordd 
Fictoria yn gymysgedd o fflatiau a 
thai 2 ystafell wely i deuluoedd, a 
disgwylir iddynt gael eu cwblhau 
yn ystod yr haf eleni.

I gael gwybod mwy neu i 
wneud cais, ffoniwch 0800 
052 2526, e-bost contactus@
wwha.co.uk.

Mae rhagor o wybodaeth 
ar gael ar-lein hefyd, trwy 
droi at www.wwha.co.uk/
holywellextracare

iawn i fywydau pobl.”
    Bydd Plas yr Ywen yn cynnwys 
43 o fflatiau 1 ystafell wely a 12 o 
fflatiau 2 ystafell wely a darparir 
gofal a chymorth ar y safle.
    Mae croeso i’r rhai sy’n dymuno 
byw yn y cynllun fynegi diddordeb 
mewn cael lle yno nawr.  Rhaid 
bod ymgeiswyr yn 50 oed neu’n 
hŷn ac mae’n rhaid bod ganddynt 
angen gofal a chymorth er mwyn 
cael eu hystyried.
    Cynhelir ail ddiwrnod agored yn 
Eglwys Sant Pedr yn Nhreffynnon 
rhwng 10am a 6pm ar ddydd 
Mawrth, 7 Hydref.
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MATERION ARIANNOL

88%
o denantiaethau 
yn talu eu rhent 

mewn pryd ac yn 
talu unrhyw 
ôl-ddyledion

Bob mis, mae 
dros 5,000 o 
breswylwyr ar 
gyfartaledd yn 
dewis talu trwy 
drefniant Debyd 
Uniongyrchol ar 
y dyddiad mwyaf 
cyfleus iddyn nhw.

Dyddiad cau ar y gorwel er mwyn hawlio 

Credyd Pensiwn
A ydych chi mewn perthynas ac mae un ohonoch 
yn hŷn na’r oedran er mwyn cael Pensiwn y 
Wladwriaeth?  Os felly, efallai y byddwch yn gymwys 
i gael incwm ychwanegol gan y Llywodraeth ar ffurf 
Credyd Pensiwn – ond bydd angen i chi weithredu 
cyn 13 Awst gan bod meini prawf cymhwysedd 
llymach yn cael eu cyflwyno.
    Cynlluniwyd y Credyd Pensiwn i helpu pobl sydd 
wedi ymddeol ac y mae eu hincwm yn isel, ac mae’n 
fudd-dal sy’n gysylltiedig ag incwm, sy’n rhoi swm 
ychwanegol i’ch incwm wythnosol os yw’n llai na 
£167.25 ar gyfer pobl sengl a £255.25 ar gyfer cyplau.
    Er 15 Mai 2019, mae angen bod y ddau unigolyn 
mewn perthynas wedi cyrraedd oedran cael 
Pensiwn y Wladwriaeth er mwyn hawlio credyd 
pensiwn.  Cyn y dyddiad hwn, dim ond un unigolyn 
mewn pâr oedran cymysg oedd yn gorfod bod wedi 
cyrraedd oedran Pensiwn y Wladwriaeth er mwyn 
bod yn gymwys i gael credyd pensiwn.
    Os ydych chi’n cael y Credyd Pensiwn yn barod, 
byddwch yn parhau i’w gael oni bai bod eich 
amgylchiadau’n newid am unrhyw reswm.
    Ond diolch i reolau’r Llywodraeth, os oeddech 
chi neu’ch partner wedi cyrraedd oedran Pensiwn y 

Wladwriaeth erbyn 14 Mai 2019 ac nid ydych wedi 
bod yn cael y Credyd Pensiwn, mae gennych chi tan 
13 Awst 2019 i ôl-ddyddio eich cais.
    Os ydych yn gymwys, byddwch yn gallu hawlio 
am daliadau am hyd at dri mis a byddwch yn cael y 
Credyd Pensiwn o hynny ymlaen.
    Os byddwch yn colli’r dyddiad cau, bydd y meini 
prawf cymhwysedd newydd yn berthnasol, sy’n 
golygu y bydd yn rhaid i gyplau oedran cymysg 
aros nes bydd y ddau ohonynt yn cyrraedd oedran 
Pensiwn y Wladwriaeth er mwyn hawlio – a allai 
olygu blynyddoedd lawer i rai.
    Pan fyddwch yn gwneud cais am Gredyd Pensiwn, 
caiff eich incwm ei gyfrifo ar sail eich Pensiwn 
y Wladwriaeth, unrhyw bensiynau eraill, budd-
daliadau, cynilion a buddsoddiadau, ac enillion.
    Bydd meini prawf eraill yn effeithio ar a fyddwch 
yn gallu hawlio Credyd Pensiwn neu beidio, a bydd 
angen i chi gysylltu â’r linell Hawlio Credyd Pensiwn 
er mwyn cael gwybod.
    Gallwch weld rhagor o wybodaeth am y Credyd 
Pensiwn a’r meini prawf cymhwysedd trwy droi at 
www.gov.uk/pension-credit

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

Ym mis Ebrill eleni, adolygom y ffordd yr ydym yn eich hysbysu chi o’r newidiadau i’ch rhent.  
Roedd ffurf y llythyrau newydd hyn yn gliriach ac roeddem yn gallu nodi eich swm Debyd 
Uniongyrchol.  Roedd yr adborth a gawsom yn gadarnhaol iawn, a bydd hyn yn ein helpu i 
barhau i wella’r wybodaeth yr ydym yn ei darparu.

Adolygiad o’r llythyrau am godiad rhent

Mae
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MATERION ARIANNOL

Mae’n bryd dechrau 
cynilo ar gyfer y Nadolig

Efallai nad yw hi’n Nadolig am chwe 
mis, ond nid yw hi fyth yn rhy gynnar i 
chi ddechrau cynilo.
    Gallai Undeb Credyd fod yn lle da i 
ddechrau, yn enwedig os ydych chi wedi 
cael problemau wrth geisio agor cyfrif 
gyda banc neu gymdeithas adeiladu.
Caiff undebau credyd eu rhedeg gan 
aelodau ar gyfer eu haelodau, ac 
yn y gymuned fel arfer, ac maent yn 
defnyddio’r arian y byddant yn ei ennill 
i wella gwasanaethau a gwobrwyo eu 
haelodau.
    Yn gyffredinol, maent yn cynnig 
cyfrifon cynilo a benthyciadau sylfaenol 
a cheir sawl ffordd y gallwch chi gynilo 
– trwy bwyntiau casglu lleol, trwy 
drefniant debyd uniongyrchol neu 
thrwy drefnu bod arian yn cael ei dynnu 
o’ch cyflog yn uniongyrchol.  Er hyn, nid 
yw pob undeb credyd yn cynnig ystod 
lawn y dewisiadau sydd ar gael er mwyn 
tynnu arian allan, felly dylech holi sut 
y gallwch dalu arian i mewn a’i dynnu 
allan cyn agor cyfrif bob tro.
    Yn gyffredinol, ni chodir taliadau ar 
gyfrifon cynilo undebau credyd, ond 
unwaith eto, holwch ddarparwyr unigol.
    Cyn i chi agor cyfrif, defnyddiwch 
y ddolen isod i sicrhau bod yr undeb 
credyd yr ydych chi wedi’i ddewis yn 
cael ei reoleiddio gan yr Awdurdod 
Rheoleiddio darbodus (PRA) a’r 
Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA).
    I gael gwybod mwy neu os hoffech 
lawrlwytho canllaw i Undebau Credyd, 
trowch at wefan y Gwasanaeth 
Cynghori Ariannol, https://www.
moneyadviceservice.org.uk/en/articles/
credit-union-savings-accounts

Hawlio treth gyngor – 
i breswylwyr agored i 
niwed
Os ydych chi’n byw yng Nghymru ac os oes gennych chi 
nam meddyliol difrifol, mae’n haws hawlio gostyngiad ar 
eich treth gyngor nawr.
    Llywodraeth Cymru yw’r cyntaf i safoni’r wybodaeth y 
mae’n ei rhoi am yr ad-daliadau a chynnig un ffurflen gais 
syml ar draws ei 22 o gynghorau lleol.  Bydd unrhyw un y 
maent yn gymwys i fanteisio ar y gostyngiad yng Nghymru 
yn gallu ôl-ddyddio’r ad-daliad i’r dyddiad pan gawsant eu 
diagnosis.
    Mae’n dilyn ymgyrch hir gan y wefan i ddefnyddwyr, 
MoneySavingExpert, a amlygodd y ffaith bod diffyg 
gweithgarwch hyrwyddo gan gynghorau a pholisïau 
afreolaidd o un cod post i’r llall yn golygu bod degau ar 
filoedd o bobl sy’n gymwys heb fod yn manteisio ar hyn.

Beth yw’r gostyngiad oherwydd nam 
meddyliol difrifol?
Caiff unigolyn sy’n dioddef “nam meddyliol difrifol” eu 
diffinio fel rhywun sy’n byw gyda nam difrifol o ran eu 
gallu deallusol a chymdeithasol, y mae’n ymddangos ei 
fod yn barhaol – megis clefyd Alzheimer, clefyd Parkinson, 
anawsterau dysgu neu wedi cael strôc.
    Er mwyn hawlio’r gostyngiad SMI, mae angen i’w meddyg 
dystio bod ganddynt SMI ac mae’n rhaid eu bod yn gymwys 
i gael un o blith amrediad o fudd-daliadau hefyd, megis 
budd-dal analluogrwydd neu’r lwfans gweini neu’r credyd 
cynhwysol.    
    Os bydd y ddau yn berthnasol, bydd hyn yn golygu 
gostyngiad o 25% ar eu treth gyngor os ydynt yn byw gyda 
rhywun arall neu ni fydd angen iddynt ei dalu o gwbl os 
ydynt yn byw ar eu pen eu hunain.
    Os yw’r unigolyn sydd â nam meddyliol difrifol yn byw 
mewn rhandy hunangynhwysol, ac maent yn berthynas 
dibynnol i berchennog y prif dŷ, ni chodir treth gyngor arnynt.

Os ydych chi’n credu y gallech chi neu berthynas fod 
yn gymwys, gallwch lawrlwytho ffurflen gais o wefan 
Llywodraeth Cymru, https://gov.wales/council-tax-
exemption-reduction-severe-mental-impairment-
application-form neu gysylltu ag adran Treth Gyngor 
eich awdurdod lleol.
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Cerbyd newydd
yn helpu i ailgylchu coed mewn cynlluniau
Mae Tai Wales & West wedi cael 
ei gerbyd arbenigol cyntaf gan 
Day’s Rental yng Nghaerdydd, a 
fydd yn helpu staff safle i glirio ac 
ailgylchu coed a llwyni sydd wedi 
tyfu’n wyllt mewn ffordd fwy 
effeithlon.
    Dyluniwyd y cerbyd Ford Transit 
3.5 tunnell yn benodol er mwyn 
caniatáu i Oruchwylwyr Safle falu 
toriadau coed a storio’r rhisgl a’r 
daenfa yng nghefn y cerbyd yn 
awtomatig.
    Yna, gellir ailgylchu’r toriadau 
a falwyd a’u gwasgaru ar welyau 
blodau ac mewn borderi gardd 
eraill.  Mae’n golygu y gall staff 
safle fod yn fwy effeithiol ac 
effeithlon pan fyddant yn tocio 
coed a llwyni yn ein cynlluniau ar 
draws De Cymru.
    Bu WWH yn ystyried sawl math 
o fan safonol cyn penderfynu bod 
angen cael cerbyd arbenigol.  Bu 
staff safle, ynghyd â’u Swyddog 
Rheoli Asedau, yn rhestru 
anghenion y cerbyd a bu Cambria 
yn cydweithio’n agos gyda’u 
cyflenwyr trafnidiaeth, Day’s 

Rentals yng Nghaerdydd, er mwyn 
creu cerbyd a fyddai’n bodloni’r 
holl ofynion a ddymunir.
    Cafodd Peter Jackson, 
Cyfarwyddwr Rheoli 
Gwasanaethau Cynnal a Chadw 
Cambria, yr allweddi i’r cerbyd 
newydd sbon gan Stephen Dando, 
Rheolwr Cangen Day’s Rental yng 
Nghaerdydd.
    Dywedodd:  “Rydym wedi 
gweithio gyda Day’s Rental yng 
Nghaerdydd i greu cerbyd a 
fydd o fudd i staff safle.  Bellach, 
gallant falu a chasglu toriadau 
coed ar yr un pryd.  Bydd hyn 
yn lleihau swm y gwaith codi a 
chario y mae’n rhaid i’r staff ei 
wneud ar y safle, a bydd yn gwella 
effeithlonrwydd.”
    “Mae’r cerbyd newydd yn 
ddigon bach i’n staff safle y mae 
ganddynt drwydded yrru safonol 
allu ei yrru, ac mae maint y llwyth 
y gall ei gario yn fwy na nifer o 
gerbydau mwy o faint”.
    Ychwanegodd Stephen Dando 
o Day’s Rental yng Nghaerdydd:  

“Rydym yn falch â’r cerbyd.  Ac 
mae cynllun lliwiau WWH yn 
amlwg iawn.  Bu hwn yn brosiect 
gwych gyda WWH a Cambria.  
Mawr obeithiwn y bydd modd 
defnyddio’r math hwn o gerbyd 
mewn ardaloedd eraill, a chan 
sefydliadau eraill, yn y dyfodol.”
    Roedd Goruchwylwyr Safle 
WWH, Andrew Howell a Peter 
Merry, sy’n gweithio yn ardal Pen-
y-bont ar Ogwr, wedi cyfnewid 
eu hen fan Ford Transit am y 
cerbyd newydd hwn.  Dywedont:       
“Bydd hyn yn gwneud cymaint o 
wahaniaeth i’r ffordd yr ydym yn 
gweithio.”

Goruchwylwyr Safle WWH, 
Peter Merry, chwith, ac Andrew 

Howell, dde, gyda Michael 
Murray, gyrrwr valet ar gyfer 

Days Rental

NEWYDDION
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Datblygiadau 
newydd

Pobl Ceginau, 
ystafelloedd 

ymolchi ac offer 
newydd

Cynnal a 
chadw

Llog ar 
fenthyciadau

Gwaith trwsio 
mawr

Ad-dalu 
benthyciadau

Gorbenion

Punt i geiniogau
Lle y caiff pob         ei gwario

CORFFORAETHOL

Bodlonrwydd a Chwynion

Roedd nifer y cwynion a gafwyd yn ystod tri mis 
cyntaf y flwyddyn yr un fath â’r nifer a gafwyd 
y llynedd, sef 10.  Roedd nifer uchaf y cwynion, 
6, yn ymwneud â’n gwasanaeth trwsio, a oedd 
wedi cyflawni 8834 o dasgau trwsio yn ystod y 
cyfnod hwn, ac a lwyddodd i sicrhau sgôr o 9.3 
allan o 10 o ran bodlonrwydd preswylwyr.   

Ar gyfartaledd, roedd wedi 
cymryd 18.5 diwrnod 
gwaith i ddatrys cwyn, sy’n 
llai na’r nod sydd gennym 
sef ymateb cyn pen 20 
diwrnod gwaith.

CWYNIONDATRYS CWYNION BODLONRWYDD

Ar draws ein gwasanaethau, 
llwyddom i sicrhau sgôr 
o 8.8 allan o 10 ar gyfer 
bodlonrwydd.  Mae hyn 
yn cynnwys gosod, trwsio, 
cartrefi newydd ac ymddygiad 
gwrthgymdeithasol.

5c

22c
19c

15c
8c

3c 8c

19c

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

99%
o’r holl 
alwadau 
i’n llinellau 
trwsio

34,000
o alwadau 

Yn ystod 
y chwarter 
diwethaf, 
cawsom dros Calling

WWH

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

Gwasanaethau Cwsmeriaid 

Yn ystod y tri mis diwethaf, cawsom dros 34,000 o alwadau.  O 
blith y rhain, roedd bron i 17,000 ohonynt yn alwadau i’n llinellau 
trwsio.  Rydym yn ceisio ateb pob galwad mor gyflym ag y bo modd, 
a’r amser cyfartalog er mwyn ateb galwadau yn ystod y cyfnod hwn 
oedd 22 eiliad.  Os ydych yn gallu aros, yr amser gorau i ffonio ein 
Canolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid yw ar ôl cinio.

CORFFORAETHOL

1018.5 8.8

Atebwyd
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EICH STRAEON CHI

SIR Y FFLINT MERTHYR TUDFUL

CAERDYDD

Dawnsio er mwyn cofio D-Day

Cefnogi banciau bwyd 
lleol  
Er mwyn cymryd rhan yn niwrnod 
Ympryd Tai 2019 y DU ym mis Mai, 
bu preswylwyr a staff ym Merthyr 
Tudful yn cymryd rhan mewn 
casgliad bwyd ar gyfer Banc Bwyd 
Merthyr Cynon.
    Casglwyd dros 200 eitem o 
fwyd, a oedd yn pwyso 93 cilogram 
gyda’i gilydd, a oedd yn swm 
anferthol.  Bu cynghorwyr lleol a 
Gerald Jones AS a’i staff yn cymryd 
rhan yn y digwyddiad hefyd a 
gynhaliwyd ar 15 Mai er mwyn codi 
ymwybyddiaeth o dlodi bwyd a’r 
rhai sy’n llwgu.

Bu preswylwyr Llys Jasmine yn 
cofio’r ffaith bod 75 mlynedd 
wedi mynd heibio ers D-Day trwy 
gynnal dathliad dwbl – a oedd 
yn cynnwys dawns gyda phlant 
cynradd lleol.
    Ariannwyd prosiect pontio’r 
cenedlaethau gan Theatr Clwyd, 
lle’r ymunodd disgyblion 10 
oed o Ysgol Sychdyn gydag 19 
o breswylwyr o’r cynllun gofal 
ychwanegol yn Yr Wyddgrug 
mewn dawns amser te ar ddydd 
Mercher 5 Mehefin.
    Dilynwyd y daith gan barti 
yn Llys Jasmine y noson honno, 

a oedd yn cynnwys bwffe a 
ddarparwyd gan Fentrau Castell 
a chanwyd caneuon o gyfnod y 
rhyfel gan gantor lleol.
    Dywedodd Kara Foulkes, 
Rheolwr Gofal Ychwanegol yn Llys 
Jasmine:  “Bu’r plant yn dawnsio 
gyda’n preswylwyr ac yn rhoi 
cynnig ar y jeif a’r ffocstrot, a 
dilynwyd hyn gan de prynhawn 
a ddarparwyd gan y theatr.  Bu’n 
brynhawn hyfryd ac roedd pawb 
wedi mwyhau’n fawr.  Roedd dros 
60 o breswylwyr wedi mynychu’r 
parti gyda’r hwyr a bu’r adborth 
yn wych.”

Ymgyrch Glanhau Prydain
Bu preswylwyr yn Nhwyncarmel 
yn cymryd rhan mewn digwyddiad 
ailgylchu fel rhan o ymgyrch Glanhau 
Prydain.  Roedd Tîm Ailgylchu Cyngor 
Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful, 
Cadwch Gymru’n Daclus a Threfi 
Taclus wedi mynd â faniau i gynllun 
Twyncarmel er mwyn casglu eitemau 
i’w hailgylchu.  Casglwyd dros 4 
tunnell o eitemau i’w hailgylchu.

Hwyl yn ystod y gwyliau yn Ffordd Williamson 

Bu preswylwyr yn Ffordd Williamson, 
Caerdydd yn cymryd rhan mewn 
gweithdai crefft a helfa wyau pasg yn 
ystod gwyliau’r Pasg.
    Roedd staff WWH a’r tîm 
plismona bro wedi cymryd rhan yn 
y digwyddiad a hefyd, daethant i 
gyfarfod preswylwyr o’r gymuned ac 
i drafod eu rôl gyda’r plant, a sut y 
gellir defnyddio’r heddlu i’w cadw’n 
ddiogel.
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EICH STRAEON CHI

SIR BENFRO

GORLLEWIN CYMRU

POWYS

Ymfalchïo yn eu cymunedau
Bu preswylwyr yng Ngorllewin 
Cymru yn cymryd rhan mewn 
cyfres o ddiwrnodau plannu 
cymunedol er mwyn dod â 
rhywfaint o liw i’w bywydau.

    Roedd Rhiannon Ling, Swyddog 
Datblygu Cymunedol, wedi helpu i 
drefnu digwyddiadau yng Ngolwg 
Y Castell, Aberteifi ac yn Yr Hen 
Sinema, Machynlleth.  Bu staff 

tai yn helpu preswylwyr i blannu 
blodau a bylbiau o gwmpas y 
cynlluniau.

Codi het i breswylwyr Powys
Mae preswylwyr yn ein cynlluniau ymddeol ym Mhowys 
wedi bod yn brysur yn gwau er mwyn codi arian i 
elusen.  Dros ychydig wythnosau yn unig, llwyddodd 
preswylwyr yn Llys Hafren yn Y Drenewydd ac yng 
Nghwrt Christchurch yn Llandrindod i gynhyrchu 130 o 
hetiau, y maent wedi’u rhoi i Operation Christmas Child, 
sy’n anfon miliynau o focsys wedi’u llenwi â rhoddion a 
phethau ymolchi i blant mewn angen ar draws y byd.
    Dywedodd Amy Parry, rheolwr y cynllun:  “Mae’n 
ymdrech wych.  Maen nhw wedi gwneud mor dda.”

Cerddoriaeth frenhinol yn 
Abergwaun

Roedd tinc brenhinol i 
ymweliad Anne Denholm 
â chynllun ymddeol Llain 
Las yn Abergwaun, Sir 
Benfro.
    Bu Anne, sef Telynores 
Frenhinol Ei Uchelder 
Brenhinol Tywysog Cymru, 
yn diddanu’r preswylwyr 
gyda detholiad o ganeuon 
traddodiadol.
    Trefnwyd y digwyddiad 
gan Heather Chandler, 
cydlynydd prosiect gyda Live Music Now ar 
gyfer Iechyd, Lles a Phobl Hŷn.
    Dywedodd Helen Lucas, rheolwr y cynllun:  
“Bu’n brynhawn gwych ac roedd pawb wedi 
mwynhau’r perfformiad.”
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EI DRWSIO

phlâu gardd
Mae’r blodau wedi agor, mae’r tywydd 
yn gynnes ac mae’n gyfle i dreulio mwy o 
amser y tu allan.  Mae hyn yn golygu mai’r 
haf yw un o’r adegau gorau o’r flwyddyn.  
Ond gall droi’n dymor o rwystredigaeth 
yn gyflym wrth i ni weld llawer mwy o 
bryfaid a phlâu yn ein cartrefi a’n gerddi.

Felly pa gamau y gallwch chi eu cymryd 
i leihau’r tebygolrwydd y bydd gwenyn 
meirch, morgrug a phryfaid eraill yn 
nythu yn eich eiddo ac os byddant, pa 
gamau y gallwch chi eu cymryd i ddatrys 
y mater?

Glendid yn y cartref a thu allan i’r cartref 
yw un o’r pethau gorau sy’n gallu atal 
plâu annymunol yn ôl Adam Butler, 
Swyddog Rheoli Asedau WWH.
    “Gall cadw bagiau gwastraff wedi’u 
clymu’n ddiogel a chadw’r holl safleoedd 
biniau y tu allan yn lân ac yn daclus helpu 
gryn dipyn wrth gadw plâu i ffwrdd.”
    “Fel rheol, rydych chi’n gyfrifol am 
ddelio ag unrhyw bryfaid yn eich cartref 
neu’r tu allan i’ch cartref;  yn rhan fwyaf 
yr achosion, gellir gwneud hyn mewn 
ffordd syml ac effeithiol trwy ddefnyddio 
powdr neu ymlidydd o’ch siop DIY leol er 
mwyn rheoli morgrug a phryfaid ymlusgol 
eraill.
    “Yn ogystal, gofynnwn i chi gymryd 
gofal os bydd nythod gwenyn neu wenyn 
meirch yn peri problem y tu allan i’ch 
cartref.  Caiff problemau gyda gwenyn 
neu wenyn meirch yn y cartref, neu blâu 
neu fermin mewn ardaloedd cymunol, eu 

Sut i ddelio â
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EI DRWSIO

Dywedoch chi:

Bu’r staffo gymorth mawr

phlâu gardd
trin yn wahanol fodd bynnag.
    “Os bydd sawl eiddo yn yr un ardal, yr 
un stryd neu’r un bloc o fflatiau yn cael 
eu heffeithio gan bla, byddwn yn trefnu 
bod rhywun proffesiynol yn dod allan i’w 
glirio,” ychwanegodd Adam.  “Byddwn 
yn helpu hefyd os bydd nyth gwenyn neu 
wenyn meirch yn eich cartref.”
    “Mae un o’r digwyddiadau mwyaf 
cyffredin y byddwn yn eu gweld yn cael 
ei achosi gan adar sy’n bwydo – ac er 
bod hyn yn gofalu am les yr adar, mae’n 
denu amrediad o blâu annymunol i’r ardd 
hefyd, sy’n dod i fwyta’r bwyd a adawyd 
ar ôl gan yr adar.”

Sut i ddelio â

Cyngor er mwyn atal plâu 
yn eich gardd
• Dylech glymu biniau yn dynn a 

chadw’r holl safleoedd biniau yn 
rhydd rhag unrhyw olion bwyd

• Dylech storio bwyd mewn 
cynhwyswyr seliedig

• Dylech gadw safleoedd gardd sydd 
wedi tyfu’n wyllt yn lân ac yn daclus

• Os ydych yn bwydo adar, dylech 
ddefnyddio cynhwyswyr diogel ar 
fwrdd bwydo adar.  Bydd unrhyw 
hadau a roddir ar y ddaear yn 
cynyddu’r risg o ddenu llygod mawr a 
llygod.

Adam Butler
Swyddog Rheoli 
Asedau

Pan ystyrir gwaith trwsio, ni fydd unrhyw ddwy dasg yr un fath.  
Mae Gwasanaethau Cynnal a Chadw Cambria, ein his-gwmni 
cynnal a chadw, a’n contractwyr, yn gweithio’n galed i ddod allan 
ar amser sy’n gyfleus i chi, gan roi diagnosis o’r nam yn gyflym er 
mwyn cwblhau’r gwaith trwsio yn y fan a’r lle.
    Caiff rhan fwyaf y gwaith trwsio ei gwblhau mewn llai na 5 
diwrnod ac yn ystod yr ymweliad cyntaf, a llwyddwyd i gwblhau 
bron i 9,000 o dasgau trwsio yn ystod tri mis cyntaf eleni.
    Mae lefelau bodlonrwydd preswylwyr yn uchel, a’r sgôr 
gyfartalog yw 9.3 allan o 10 ac ar gyfartaledd, byddwch yn aros 
llai na 30 eiliad am ateb pan fyddwch yn ffonio i archebu gwaith 
trwsio.
    Gallwch ofyn i rywun eich ffonio’n ôl am waith trwsio hefyd 
trwy lenwi’r ffurflen ar ein gwefan, lle y byddwch yn gweld cyngor 
ynghylch sut i gwblhau rhywfaint o waith trwsio syml eich hun.
    Rydym newydd ddechrau anfon negeseuon testun er mwyn 
cadarnhau apwyntiadau ar gyfer rhai mathau o waith, felly 
sicrhewch eich bod yn rhoi eich manylion cyswllt diweddaraf i ni 
bob tro y byddwch yn ffonio.

Ein hymateb
trwsio cyflym

8834
o dasgau trwsio yn 
ystod y chwarter 

diwethaf

72% 61%
yn ystod yr 

ymweliad cyntaf
mewn llai na 

5 diwrnod

Llwyddwyd i 
drwsio

Llwyddwyd i 
gwblhau

Cwblhawyd 

Dywedoch chi:

Byddwn wedi 
dymuno i’r gwaith 

trwsio fod wedi cael 
ei wneud yn 
gyflymach
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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 

TYFU

Nid oes unrhyw beth yn rhoi mwy 
o bleser nag eistedd i fwynhau 
pryd o fwyd, gan wybod eich bod 
chi wedi tyfu’r cynnyrch eich hun.  
Mae’n ffordd wych o leihau rhai 
o’ch milltiroedd bwyd hefyd.
    Nid oes angen gardd fawr 
arnoch i dyfu cnwd boddhaol.  
Gellir tyfu nifer o blanhigion 
fel tomatos, tatws, dail salad, 
betys, ffa melyn, ffa Ffrengig 
bach neu ffa dringo, pys, radisys, 
tsilis, puprau a winwns mewn 
cynhwyswyr.
    Os ydych chi’n defnyddio 
potiau, cafnau neu fagiau tyfu, 
gallwch dyfu eich cnydau blasus 

eich hun.  Os ydych yn defnyddio 
cynhwyswyr llai o faint, ceisiwch 
ddefnyddio un sydd o leiaf 45cm 
(18 modfedd) o ran dyfnder ac 
sy’n llydan, fel bod y planhigion 
yn storio mwy o ddŵr a maeth 
yn eu gwreiddiau.  Fel arall, bydd 
yn rhaid i chi roi dŵr iddynt yn 
amlach.
    Tomatos yw un o’r planhigion 
mwyaf poblogaidd i’w tyfu mewn 
cynhwyswyr, neu hyd yn oed 
mewn basgedi crog.  Yn yr ardd 
gymunedol, mae’r sleisys tomatos 
a blannom yn gynharach eleni 
wedi tyfu’n dda ac mae gennym 
tua 20 o eginblanhigion i’w 

plannu nawr.  Rydym wedi plannu 
letys hefyd.  Y peth i’w wneud 
gyda letys yw torri’r planhigyn 
uwch ben y pridd, gan adael y 
gwreiddyn yn y ddaear, ac fe 
ddylai aildyfu.
    Bydd yr amser i ddechrau 
plannu yn dibynnu ar yr hyn 
yr ydych yn ei dyfu, ond yn 
gyffredinol, o’r gwanwyn i’r 
hydref yw’r prif dymor tyfu.  Os 
hoffech dyfu eich llysiau eich 
hun ar gyfer eich cinio Nadolig, 
dylech ddechrau plannu llysiau 
fel sbrowts, brocoli, erfin, tatws a 
moron o fis Awst i fis Medi.

Yn ogystal â thyfu eich bwyd eich 
hun, mae’r ardd yn lle gwych i 
ailgylchu.  Dyma rai awgrymiadau 
am ffyrdd o ailddefnyddio 
eitemau yn yr ardd:

Poteli plastig
Efallai nad ydynt yn dda i’r 
amgylchedd, ond gallant fod yn 
ffrind i’r garddwr gan bod digon 
o ffyrdd o’u hailddefnyddio.
Er enghraifft, gallwch adael y 
caead arnynt, eu gosod ar eu 
hochr, torri darn o’r pen uchaf 
a chreu tyllau draenio yn y 
gwaelod, eu llenwi gyda phridd 
er mwyn creu cynhwysydd syml 
i dyfu llysiau bach neu berlysiau.  
Neu gallech dorri hanner uchaf 
y botel i ffwrdd a’i defnyddio 
fel tŷ gwydr bach i dyfu eich 
eginblanhigion.

Bocsys wyau cardbord
Mae’r rhain yn creu 
hambyrddau hadau gwych.  Pan 
fydd yr eginblanhigion yn egino 
ac maent yn barod i’w plannu, 
gallwch eu plannu yn syth yn 
y pridd a bydd y bocs wyau yn 
pydru.

Biniau plastig
Mae hen finiau a chynhwyswyr 
plastig mawr eraill yn dda 
er mwyn plannu tatws a 
gwreiddlysiau  fel moron.

Bagiau te
Bydd plannu bagiau te wedi’u 
defnyddio yn eich gardd yn 
ychwanegu maetholion i’r pridd. 
yn y pridd a bydd eich moron yn 
tyfu.

Gwaddodion coffi
Unwaith eto, mae’r rhain yn llawn 
maetholion ac yn well fyth, mae’r 
gwlithod a’r malwod yn eu casáu.  
Felly mae’n ffordd ddelfrydol o 
fwydo’ch llysiau a chadw’r plâu i 
ffwrdd.  Os nad oes gennych rai, 
gallech ofyn i’ch siop goffi leol gan 
bod rhai yn fodlon eu rhoi.

Tiwbiau papur tŷ bach/papur 
cegin gwag
0s ydych yn dymuno tyfu moron hir 
a syth, plannwch yr hedyn mewn 
tiwb cardbord yn y ddaear. Yn yr 
un modd a bocsys wyau, wrth i’r 
hadau dyfu, bydd y cardbord yn 
pydru yn y pridd a bydd eich moron 
yn tyfu. 
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TYFU

Hau hadau llwyddiant yn Neuadd Sydney
Gweddnewidiwyd gardd gymunol 
mewn cynllun ymddeol yng 
Ngogledd Cymru trwy gyflwyno 
dros 150 o blanhigion mewn potiau 
a 10 gwahanol fath o lysiau i’r 
preswylwyr eu mwynhau.
    Aeth Rob Coles a Tony Rowe, 
sy’n byw yng Nghwrt Neuadd 
Sydney, ati i adnewyddu’r lle y tu 
allan y llynedd ar ôl cael cyfuniad 
o gyllid gan WWH a rhoddion 
gan breswylwyr, a phrynu paneli 
newydd ar gyfer hen dŷ gwydr.
    Aeth y ddau ati i dacluso 
ardaloedd a oedd wedi tyfu’n wyllt, 
gan osod llwybrau newydd ac 
ail-lenwi gwelyau uwch yn barod 
ar gyfer y tymor garddio newydd.  
Bellach, maent yn treulio dwy i dair 
awr y dydd yno.
    Tyfwyd un o’r planhigion mwy 
anarferol, blodyn Belle de Nuit 
(Harddwch y Nos) o hadau a 
roddwyd gan reolwr y cynllun, Gay 
Smith, ar ôl iddi eu cael gan ffrind 
sy’n byw yng ngogledd Ffrainc.
    Dywedodd Tony:  “Cychwynnom 
ar y prosiect 15 mis yn ôl, gan gael 
gwared ar yr holl ysbwriel oedd 
yno a dechrau o’r dechrau.  Mae’r 
rhan fwyaf o’r pethau sydd yn yr 
ardd nawr wedi cael eu hachub 

o hadau neu doriadau, a hyn sy’n ei 
wneud yn beth mor dda i ddweud y 
gwir.  Rhoddwyd basged grog i bob 
preswylydd er mwyn iddynt ei gosod y 
tu allan i’w bloc.
    “Rydym yn tyfu winwns, moron, letys, 
pys, corn melys, sbigoglys, bresych, 
sbrowts, tatws, ffa dringo, ysgallddail, 
mafon a grawnwin,” dywedodd Rob.  
“Pan fydd y cynnyrch yn barod, fe’i 
rhoddir yn yr ystafell gymunol i’r 
preswylwyr ei ddefnyddio a byddwn yn 
cael rhoddion yn gyfnewid am hyn, sy’n 
helpu i dalu am ragor o blanhigion a 
llysiau ar gyfer yr ardd.
“Rydw i wastad wedi bod yn arddwr 
brwd.  Mae’n beth gwych ar gyfer 
ymwybyddiaeth ofalgar.”

Jam ffrwythau cyflym
Mae’r rysáit hon o wefan Love Food Hate Waste yn wych er mwyn 
defnyddio ffrwythau meddal nad ydynt ar eu gorau mwyach – 
ond nad ydynt wedi llwydo.  Mae’n debycach i gompot na jam 
ac mae’n hyfryd ar sgons, ar dost, wedi’i gymysgu mewn iogwrt 
neu gyda hufen iâ.  Yn wahanol i jam arferol, nid yw’n cynnwys 
cyffeithyddion a bydd angen ei fwyta ymhen ychydig ddiwrnodau. 

Cynhwysion
300g o ffrwythau goraeddfed fel 
mefus, mafon, mwyar duon
300g  siwgr mân
Dull
Disbeiniwch y mefus, gan dorri unrhyw 
ddail/topiau i ffwrdd.  Rhowch y 
ffrwythau meddal mewn sosban fawr 

gyda’r siwgr mân a’u malu’n ysgafn 
gan ddefnyddio fforc.  Poethwch y 
gymysgedd, gan ddod ag ef i’r berw.
    Gwaredwch yr ewyn sy’n dod 
i’r wyneb gan ddefnyddio llwy.  
Mudferwch y jam nes y bydd 
yn eithaf trwchus, yna dylech ei 
arllwys mewn powlen a gadael 
iddo oeri.  Dylech ei gadw yn yr 
oergell nes bydd ei angen.
    Rhybudd:  Os bydd eich 
ffrwythau wedi llwydo, y bin 
compost yw’r lle gorau iddynt.
    Am ragor o ryseitiau er mwyn 
defnyddio bwyd dros ben, trowch 
at www.lovefoodhatewaste.com
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COGINIWCH O 

Cynhwysion:
• 3 banana mawr aeddfed
• 2 lwy fwrdd o fenyn pysgnau meddal
• 1 llwy de o rhin fanila (dewisol)

Dull:
1. Tynnwch y croen oddi ar y bananas a’u torri’n 

ddarnau 1 modfedd.  Rhowch y rhain mewn cwdyn 
gyda sip a’u rhewi am ychydig oriau nes byddant yn 
solet.  Ewch ati i flendio’r bananas mewn prosesydd 
bwyd nes byddant yn feddal ac yn hufennog (tua 3 
munud).  Ychwanegwch fenyn pysgnau (a rhin fanila 
os ydych yn dymuno) a’i flendio am tua munud arall.

2. Dylech ei fwyta ar unwaith os ydych yn hoffi hufen 
iâ meddal neu ei roi mewn cynhwysydd a’i rewi am 
30 munud nes bydd yr hufen iâ yn caledu.

Hufen Iâ Banana a Menyn Pysgnau
Trowch eich bananas aeddfed yn hufen iâ meddal

Amser paratoi:  5 munud
Cyfanswm yr amser:  10 munud a’r amser rhewi
Bydd gofyn cael:  dwy fowlen fawr

Rhagor o ffyrdd clyfar o wastraffu llai o fwyd
I ddefnyddio bananas 
sy’n rhy aeddfed, 
gallwch eu rhoi yn y 
rhewgell yn eu crwyn 
ac anghofio amdanynt 
nes byddwch yn 
barod i goginio cacen 
banana.  Byddant yn 
dadrewi yn gyflym a 
bydd modd eu malu 
a’u cynnwys yn eich 
cymysgedd yn hawdd 
er mwyn cael cymaint 
o flas ag y bo modd.

Os bydd gennych chi 
unrhyw ffrwythau 
meddal nad ydynt ar 
eu gorau mwyach, 
dylech eu rhoi mewn 
bag a’u rhewi, yna 
ychwanegwch y 
ffrwythau wedi’u 
rhewi i smwddis, 

compot a phasteiod/
crymblau.  Mae hyn 
yn gweithio orau 
gyda mefus (rhaid eu 
disbeinio yn gyntaf), 
llus, mwyar duon a 
mafon.

Ai dim ond hanner 
winwnsyn y mae’r 
rysáit yn ei nodi?  
Sleisiwch a thorrwch 
y winwnsyn cyfan 
a gallwch rewi’r 
darnau nad ydych eu 
hangen mewn cwdyn 
rhewi.  Gallwch ei 
ddefnyddio’n syth 
wedi’i rewi.

Mae tomatos meddal 
yn llawn blas o hyd, er 
nad ydynt yn edrych 
yn ddigon da ar gyfer 

eich salad efallai.  
Ewch ati i’w coginio 
gydag ychydig olew 
a digon o garlleg er 
mwyn creu’r saws 
pasta hawsaf erioed.

Peidiwch prynu 
gormod – cadwch 
olwg ar yr hyn yr 
ydych chi wedi’i 
brynu a’i ddefnyddio.  
Tynnwch lun o’ch 
oergell a’ch cypyrddau 
er mwyn eich atgoffa 
o’r hyn sydd yno pan 
fyddwch yn siopa.

Edrychwch ar 
ddyddiadau defnyddio 
erbyn bwyd ffres 
pan fyddwch yn ei 
brynu – y rhain yw’r 
dyddiadau y mae 
angen rhoi sylw 
iddynt, yn hytrach 
na dyddiadau gorau 

cyn.  Dim ond bwyd y 
gallwch ei ddefnyddio 
cyn y dyddiad 
defnyddio erbyn y 
dylech ei brynu.

Cynlluniwch – 
meddyliwch am 
yr hyn y byddwch 
yn ei goginio a 
sut y byddwch yn 
defnyddio’r bwyd dros 
ben.  Lluniwch restr a 
chadwch ati!

Os oes gennych chi 
groser lleol, byddant 
yn gallu rhoi digon o 
gyngor i chi ynghylch 
sut i ddefnyddio 
llysiau dros ben.

Carwch eich rhewgell 
– treuliwch eich 
penwythnosau yn 
swmp goginio a rhewi 
er mwyn arbed amser 
a gwastraff.
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Mae staff Tai Wales & 
West wedi rhoi cyfanswm 
o £35,402.90 i Age 
Cymru er mwyn ei helpu i 
gyflawni ei nod o gysylltu 
pobl hŷn a goresgyn 
unigrwydd.
     Codwyd yr arian 
dros ddwy flynedd trwy 
gyfrwng amrywiaeth o 
ddigwyddiadau codi arian 
ymhlith y staff megis 
rafflau, gwerthu cacennau, 
diwrnodau gwisgo dillad 
anffurfiol a rhoi ceiniogau 
o gyflogau.  Roeddech 
chi wedi cynorthwyo 
ein gweithgarwch codi 
arian hefyd trwy gyfrwng 
digwyddiadau arbennig 
megis her feicio elusennol 
noddedig Ride the Nation 
o Ogledd i Dde Cymru a 
thwrnamaint rygbi.
    Mae Age Cymru yn 
darparu amrediad o 
weithgareddau megis 
Tai Chi, Cerdded Nordig, 
sesiynau hyfforddiant 
ysgafn a Gŵyl y Gwanwyn 
flynyddol sy’n ymwneud 
â’r Celfyddydau a 
Chreadigrwydd.  Yn 
ogystal, mae’n cynnal 
gwasanaethau cyngor a 
chymorth gan gynnwys 
llinell ffôn ddwyieithog 

sy’n cynnig cyngor a 
gwybodaeth, a oedd wedi 
helpu pobl hŷn i hawlio 
dros £6.5m o gyllid yr 
oeddent yn gymwys i’w 
gael yn ystod y llynedd yn 
unig.
    Ymwelodd ein Prif 
Weithredwr Grŵp WWH, 
Anne Hinchey, â grŵp 
Tai Chi ym Mhafiliwn y 
Pier, Penarth, er mwyn 
gweld sut y mae’r 
gweithgareddau a 
ddarparir gan Age Cymru 
yn helpu pobl hŷn i 
gysylltu.
    Dywedodd:  “Yn Nhai 
Wales & West, rydym yn 
darparu cartrefi ar gyfer 
22,000 o bobl ar draws 
Cymru ac mae bron i un o 
bob pump o’n preswylwyr 
dros 65 oed.  Pan fu’r 
staff yn pleidleisio dros 
yr elusen yr oeddent yn 
dymuno ei chefnogi, Age 
Cymru oedd yr enillydd 
amlwg.
    “Mae’r elusen yn 
gwneud gwaith gwych 
wrth sicrhau na fydd 
pobl yn methu manteisio 
ar y gweithgareddau 
cymdeithasol y maent 
yn eu mwynhau wrth 
iddynt fynd yn hŷn.  Gyda 

gweithgareddau fel Tai Chi 
a cherdded Nordig, mae’r 
pwyslais lawn gymaint ar 
gymdeithasu ag y mae 
ar wella iechyd corfforol.  
Trwy gyfrwng amrediad 
ei weithgareddau a’i 
ymgyrchoedd, mae’n 
sicrhau bod lleisiau pobl 
hŷn yng Nghymru yn cael 
eu clywed pan wneir 
penderfyniadau a fydd yn 
effeithio arnynt.”
    Dywedodd Prif 
Weithredwr Age Cymru, 
Victoria Lloyd:  “Rydym yn 
hynod o ddiolchgar i staff 
Tai Wales & West am eu 
hymdrechion gwych i godi 
arian, sydd wedi arwain at 
rodd mor hael er mwyn 
cynorthwyo ein gwaith 
wrth greu Cymru sy’n 
gyfeillgar i bobl o bob oed.
    “Un o’r camau allweddol 
ar y daith er mwyn sicrhau 
Cymru sy’n gyfeillgar i 
bobl o bob oed yw cysylltu 
pobl er mwyn helpu 
i oresgyn unigrwydd 
ac arwahanrwydd, y 
dywedir ei fod yn effeithio 
ar fwy nag un o bob 
pedwar unigolyn hŷn yng 
Nghymru.
    “Ceir nifer o resymau 
pam y bydd pobl hŷn yn 

mynd i deimlo’n unig.  
Wrth i bobl ymddeol, 
efallai y byddant yn 
colli cyswllt gyda 
chydweithwyr, a bydd 
eraill yn unig ar ôl iddynt 
ddioddef profedigaeth.  
Gall iechyd gwael a chaledi 
ariannol olygu y bydd pobl 
hŷn fel carcharorion yn eu 
cartref eu hunain.  Mae 
toriadau i wasanaethau 
lleol megis llwybrau 
bysiau, llyfrgelloedd a 
chanolfannau dydd wedi 
gwaethygu’r broblem.
    “Mae cryn dipyn o’n 
gwaith yn ceisio galluogi 
pobl hŷn i gymryd rhan 
yn eu cymunedau a 
mwynhau cwmnïaeth 
eraill.”
    Am ragor o wybodaeth 
am wasanaethau Age 
Cymru, trowch at www.
ageuk.org.uk/cymru.
    Os bydd angen cyngor 
neu gymorth arnoch 
ar frys, ffoniwch llinell 
gynghori Age Cymru ar 
08000 223 444, sydd ar 
agor o ddydd Llun i ddydd 
Gwener, rhwng 9am a 
5pm.  Yn ystod cyfnodau 
prysur, efallai y bydd 
angen i chi aros yn y ciw 
cyn yr atebir eich galwad.

Torri record wrth godi arian ar gyfer 

ELUSEN
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GWOBR

POSAU

L T A F L A D W Y T R D L C Y

R O F N F E C J Y A A B O R C

G Y N N I M P W E I O J S Y D

I E J P U B Y A N E I F E N I

T H D N G DD D A A H O P H H N

S I A E B L D I I I I T N O R

A W Y R G Y L CH P N DD N Y I W

L U G I R G A L B S Y A C T L

P T A D Y H O J F O N B Z W D

C B L L N F O M F DD F Y G T I

W I CH H N M B I U E E D I P H

A U J E C Y Y D O G DD E A J N

H E DD W A S N I H B L A F G H

O I C O M P O S T G I N L J W

M L O L U E H D T P A G C M L

Tudalennau posau

AILDDEFNYDDIO 

AILDRYDANIAD 

AILGYLCHU

AWYRGYLCH BYD 

EANG CEFNFOR

COMPOST 

CRYNHOI 

CYNHESOL

DAEAR 

HEULOL 

HIDLWR

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

2.  Daw cawodydd mis 
Ebrill â ______ 
mis Mai (6)

5.  Gwisgwch hwn ar 
 eich pen i bicnics 

a pharêdau
7.   Lle i dyfu llysiau 

(5)
9.   Tyfu ar goed a 
 phlanhigion (4)
12. Dod allan o wy (5)

GWOBR
I LAWR

1. Cyfnod 
byr o law (5)

3.   Troi mewn i pili-pala (8)
4.   Yn gweithio orau ar 

ddiwrnod gwyntog (6)
6.   I newid o rhew i hylif (8)
8.   Gwisgwch hwn i gadw’n 

dwym (6)
10.  Troi’n hylif (5)
11.  Beth yw’r blodyn cyntaf  

o’r gwanwyn (6)

1

2 3

6

10

12

4

11

7

5

4

9

8

HINSAWDD 

HINSODDEG 

PLASTIG

TAFLADWY 

TYWYDD 

YNNI
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ENILLWYR POSAU 
Y GWANWYN

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 dydd Gwener 
30 Awst 2019.

POS SWDOCW

Llongyfarchiadau i enillwyr ein 
cystadlaethau posau y Gwanwyn, sef 
Rachael Stanley o Lys Bryn Eglwys, 
Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, a enillodd y 
croesair, a Mrs June Tatham o Gwrt 
Hickory, Y Sblot, Caerdydd, a enillodd 
y chwilair.  Enillodd y ddwy ohonynt 
daleb rhodd a oedd yn werth £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

GWNEWCH O

Ailgylchwch eich caniau alwminiwm

Mae caniau metel arferol yn berffaith i’w hailddefnyddio yn yr 
ardd.  Beth am eu trawsnewid yn ddysglau plannu i ddal eich 
planhigion!

Bydd angen:
• Caniau alwminiwm o feintiau amrywiol
• Paent / papur wal / sticeri
• Compost
• Planhigion

Yn gyntaf, gwnewch dwll yng ngwaelod y caniau er mwyn sicrhau 
bod dŵr yn gallu draenio ohonynt:  gallwch wneud hyn trwy 
ddefnyddio dril neu hoelen a morthwyl.  Yna, paentiwch nhw neu 
eu papuro gyda lliwiau llachar neu dynnu llun blodau dail a gwenyn 
arnynt, neu roi sticeri arnynt os nad ydych chi’n gallu tynnu lluniau 
da.  Gallech eu gadael yn blaen hefyd a’u llenwi gyda phlanhigion o 
wahanol liwiau yn lle hynny, er mwyn llonni’ch gardd.

Crefftau i blant
Mae poteli plastig yn bethau 
gwych i’w defnyddio wrth 
wneud gwaith crefft gyda 
phlant, ar yr amod bod 
oedolyn yn eu goruchwylio 
pan fyddant yn defnyddio 
siswrn.  Gallwch droi poteli 
dŵr mawr yn angenfilod 
cyfeillgar a’u defnyddio er 
mwyn storio teganau bach.

Bydd angen:
• Potel blastig fawr
• Cardiau o liwiau amrywiol neu ffelt/ffabrig
• Siswrn 
• Glud PVA

Er mwyn creu’r cymeriadau bach doniol hyn, torrwch dwll mawr 
yn nhu blaen y botel i greu siâp ceg mawr agored.  Torrwch ddarn 
o gerdyn/ffabrig i’w osod o gwmpas a thu mewn y geg a’i roi dros 
y geg.  (Y geg yw’r man lle y bydd y plentyn yn rhoi’r teganau i 
mewn ac yn eu tynnu allan, felly mae’n bwysig gwneud hyn er 
mwyn eu hatal rhag cael dolur ar y plastig.)  Torrwch ddau siâp ŵy 
a dau gylch am y llygaid a’u rhoi uwch ben y geg.  Tynnwch lun o 
ddwylo eich plentyn ar ddarn o gerdyn, eu torri allan a’u gludo ar y 
poteli fel y gwelir yn y llun.
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Diwrnod ym mywyd ... 
Cynorthwyydd Rheoli Asedau

“Y prif ffocws i mi a’r tîm 
yw cynnal a chadw eiddo 
i safon uchel a cheisio’u 
gwella yn ôl yr angen 
fel y gall ein preswylwyr 
fyw mewn lle diogel a 
chyffyrddus.”

Os ydych yn byw yng Ngogledd 
Cymru ac os gwnaethpwyd 
gwaith adnewyddu yn eich 
cartref yn ddiweddar, bydd ein 
Cynorthwyydd Rheoli Asedau, 
Gosha Jujka, wedi cyflawni rôl 
allweddol er mwyn sicrhau bod 
popeth yn ei le er mwyn i’r gwaith 
gael ei gwblhau yn ôl y gofyn.
    Dywedodd Gosha:  “Y prif 
ffocws i mi a’r tîm yw cynnal 
a chadw eiddo i safon uchel a 
cheisio’u gwella yn ôl yr angen fel 
y gall ein preswylwyr fyw mewn 
lle diogel a chyffyrddus.”
    “Mae’r gwaith yn amrywio 
o ddydd i ddydd ac mae’n 
cynnwys cydweithrediad agos 
gyda thimau Iechyd a Diogelwch, 
Cydymffurfiaeth a Thrwsio WWH, 
yn ogystal â chontractwyr allanol 
a gweithwyr iechyd proffesiynol.
    Rydw i wedi bod yn gweithio i 
Dai Wales & West ers dros ddwy 
flynedd, ac am chwe mis yn fy rôl 
cyfredol.  Cyn ymuno â WWH, 
astudiais ddaearyddiaeth yn ôl yn 
fy ngwlad enedigol, Gwlad Pwyl.
    Bob dydd, byddaf yn 
cynorthwyo’r tîm Gwasanaethau 
Eiddo yn ein swyddfa yn Ewlo 
gyda’r holl dasgau swyddfa.  
Byddaf yn sicrhau bod trefn ar 
yr holl ddogfennau ar gyfer ein 
gwaith a gynllunnir (adnewyddu 
ceginau ac ystafelloedd ymolchi, 
disodli ffenestri, gwaith cynnal a 
chadw a gwaith tir ac ati).
    “Yn ogystal, rydw i’n gyfrifol 
am y broses o wneud addasiadau 
ffisegol i eiddo, er mwyn helpu i 
hwyluso bywydau ein preswylwyr 
y maent yn ei chael hi’n anodd 
cyflawni tasgau dyddiol.

    “Rydw i’n hoffi fy swydd gan 
bod gen i ddiddordeb mewn 
pensaernïaeth, adeiladu ac 
astudiaethau trefol.  Rydw i’n 
hoffi cwblhau gwaith felly mae 
gweld prosiect o’i ddechrau 
i’w ddiwedd a chlywed gan 
y preswylwyr bod y gwaith a 
gwblhawyd gennym wedi gwella 
eu bywydau dyddiol, yn rhoi cryn 
foddhad.
    Gan fy mod yn siarad Pwyleg, 
byddaf yn aml yn helpu fy 
nghydweithwyr i gyfathrebu 
gyda’n preswylwyr Pwylaidd.  

   
      
Mae hyn yn golygu cyfieithu 
yn ystod cyfarfodydd, cael 
sgyrsiau dros y ffôn a chyfieithu 
gohebiaeth ysgrifenedig.  
Byddaf yn helpu gyda’n 
preswylwyr yng 
Ngogledd Cymru yn 
bennaf, ond rydw i 
wedi helpu mewn 
rhanbarthau eraill 
yn y gorffennol 
hefyd.
    “Byddaf yn 
helpu gydag 
amrywiaeth o 
faterion, o 
esbonio’r 
hyn sydd 
yn y 

cytundeb tenantiaeth i faterion 
yn ymwneud â chynnal a chadw 
a thrwsio, i ôl-ddyledion rhent 
a chymorth ariannol ar gyfer 
hawliadau budd-dal a llu o bethau 
eraill.
    Mae helpu yn yr holl feysydd 
hyn yn caniatáu i mi ddysgu fesul 
tipyn am lawer o’r hyn a wnawn fel 
Cymdeithas a hefyd, am y sector tai 
ehangach, felly gallaf ddarparu llawer 
o wybodaeth nawr heb orfod troi at 
fy nghydweithwyr drwy’r amser.
    “Mae gwneud hyn yn rhoi 
cryn dipyn o lawenydd i mi gan 
fy mod yn deall pa mor anodd a 
rhwystredig yw hi i’m cydweithwyr 
a’n preswylwyr (neu unrhyw un 
mewn gwirionedd) pan na fyddant 
yn gallu cyfathrebu ac esbonio’n 
gywir beth yw’r problemau 
oherwydd y rhwystr ieithyddol.  
Weithiau, gall rhywun gamddeall un 
gair, sy’n arwain at broblem fawr yn 
y dyfodol, felly mae’n hyfryd gadael 
cyfarfod gan wybod bod y ddwy 
ochr wedi deall yr hyn yr oedd y 

parti arall yn ei olygu, gyda fy 
nghymorth i, a’u bod 

wedi gallu gofyn 
cwestiynau a 

chael atebion 
iddynt yn 

y fan a’r 
lle.”
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Beth sy’n digwydd 
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20 Gorffennaf:  Carnifal 
Prestatyn 2019
Cae Ffordd Bastion, Prestatyn, Sir 
Ddinbych, LL19 7LH
Gan adael o ben uchaf Stryd Fawr 
Prestatyn am ganol dydd, bydd 
gorymdaith y carnifal yn teithio 
trwy ganol y dref i gae y carnifal yn 
Ffordd Bastion.  Bydd yr adloniant 
yn cynnwys ffair, stondinau, 
sioe gŵn a pherfformiadau gan 
fand pres.  Bydd lluniaeth ar 
gael.  Mynediad am ddim a bydd 
lleoedd parcio ar y safle. 12.00 
– 20.00 o’r gloch.  https://www.
prestatyncarnival.co.uk

31 Awst - 1 Medi:  Gŵyl 
Fwyd Biwmares
Llawr Tref Biwmares, Biwmares, Ynys 
Môn, LL58 8AP
9.30am-7pm.  Dros 100 o 
arddangoswyr yn dangos bwydydd 
lleol, cenedlaethol a rhyngwladol.  
Bydd y digwyddiad yn cynnwys 
anerchiadau gan siaradwyr gwadd, 
adloniant i blant ac arddangosiadau 
gan gogyddion hefyd.  Y tâl 
mynediad fydd £5 i oedolion am un 
diwrnod;  £7 am ddau ddiwrnod.  
Mynediad am ddim i blant.  Parcio 
am ddim a bydd cyfleuster parcio a 
theithio ar gael ar y dydd.  https://
beaumarisfoodfestival.co.uk

15 Medi:  Ras Liw 5 
cilomedr yr Urdd, Y Rhyl 
Arena Digwyddiadau Y Rhyl, East 
Parade, Y Rhyl, Dir Ddinbych, LL18 
3AF
10.00 - 12.30.  Dathlu iechyd da, 
hapusrwydd, cyfeillgarwch a chael 
amser da!!  Bydd cannoedd o 
Redwyr Lliw yn cychwyn y diwrnod 
mewn crys T gwyn a byddant yn 
cael eu gorchuddio mewn enfys o 
liw o’u corryn i’w sawdl wrth bob 
cilomedr.  Gallwch ddewis cerdded, 
sgipio, hopian neu ddawnsio’ch 
ffordd o gwmpas gan mai ras 
hwyl yw hon ac ni fydd unrhyw 
un yn cofnodi’r amseroedd.  Cael 
hwyl a gwenu yw’r nod! Plant 
£10.00, Oedolion £15.00 Teulu (2 
oedolyn/2 blentyn) £45.00.

20 Gorffennaf - 2 
Medi:  Llwybr Natur yr 
Haf, Neuadd a Gerddi 
Gregynog
Plas Gregynog, Tregynog, ger Y 
Drenewydd, Powys, SY16 3PL 
9am-4pm.  Dilynwch lwybr yr haf 
yng Ngregynog, gan archwilio adar, 
anifeiliaid, blodau a choed.  Tâl 
mynediad £2. www.gregynog.org

22 - 25 Gorffennaf : Sioe 
Frenhinol Cymru
Maes y Sioe Frenhinol, 
Llanelwedd, Powys LD2 3SY
Digwyddiad sy’n dwyn ynghyd y 
diwydiant amaeth a’r gymuned 
wledig i ddathlu’r gorau ym myd 
Amaeth ym Mhrydain, gyda blas 
‘Cymreig’ unigryw.  Mae’r sioe yn 
denu dros 200,000 o ymwelwyr, 
bydd hyd at 7,000 o anifeiliaid 
yn cystadlu yn y sioe a cheir dros 
1,000 o stondinau.  Diwrnod allan 
perffaith sy’n cynnig y cynnyrch 
Cymreig gorau, blodau, crefftau, 
gweithgareddau gwledig ac 
arddangosiadau arena.  Tocynnau 
£27 i oedolion, £5 i blant 
(mynediad am ddim i blant dan 
bedair oed); www.rwas.wales
3 Awst:  Sioe Sirol 
Aberhonddu
Maes y Sioe, Watton, Aberhond-
du, Powys, LD3 8LA
7.30am-6pm.  Mae’n canolbwyn-
tio ar ddosbarthiadau gwartheg, 
defaid, ceffylau a merlod a geifr, 
sioe ddofednod a chystadleua-
eth cneifio defaid fawr.  Mae’r 
digwyddiad yn cynnwys sioe gŵn, 
ffair, hen beiriannau a pheiriannau 
modern hefyd.  Tocynnau £10 i 
oedolion, £5 i blant (mynediad 
am ddim i blant dan bump oed);  
teulu £25 (2 oedolyn, 2 blentyn) 
http://www.breconcountyshow.
co.uk

9 - 11 Awst:  Gŵyl Jazz 
Aberhonddu
Bydd y dref yn dod yn fyw wrth i’r 
ŵyl jazz fyd enwog ddychwelyd, 
lle y cynhelir dros ugain o 
gyngherddau o gigs cartrefol 
i fandiau mawr ac artistiaid 
newydd, i sesiynau jamio gyda’r 
hwyr, mae rhywbeth i bawb sy’n 
hoffi jazz. https://breconjazz.org/

25 Gorffennaf - 3 Awst 
Gŵyl Theatr Awyr 
Agored 
Gerddi Soffia, Caerdydd. 
Gan gynnwys Jesus Christ Superstar, 
The Little Mermaid a A Midsummer 
Night’s Dream.
Tocynnau o £10.  https://cardiff 
openairtheatrefestival.co.uk
27 Gorffennaf - 3 Awst 
Cwpan y Byd y Digartref
Parc Bute Caerdydd.
Bydd dros 500 o chwaraewyr o dros 
50 o wledydd yn mynychu’r ŵyl bêl-
droed ysbrydoledig hon a fydd yn 
para wythnos.  Mynediad am ddim.  
10 - 7pm
https://homelessworldcup.org

27 - 28 Gorffennaf:  Gŵyl 
Big Cheese, Caerffili
Bydd golwg newydd i’r ŵyl eleni 
gyda gwerthwyr bwyd stryd, 
lolfa fyw, bar, neuaddau bwyd ac 
arddangosiadau coginio byw.  Bydd y 
rhaglen yn cychwyn am 10am.
17 Awst: Sioe 
Amaethyddol Bedwellte
Maenordy Llancaiach Fawr, Ffordd 
Gelligaer, Nelson
Bydd yn cynnwys arddangosiadau 
ceffylau gwedd.  Mynediad £7 
i oedolion, £5 consesiynau a’r 
rhai dan 16 oed, £20 am docyn 
teulu (2 oedolyn a hyd at 3 o 
blant.  Mynediad am ddim i 
blant dan 5 oed.  Trowch at 
https://bedwelltyshow.co.uk am 
wybodaeth bellach.
23 - 25 Awst:  
Penwythnos Mawr Pride 
Cymru
Lawnt Neuadd y Ddinas Caerdydd.  
Y dathliad mwyaf yng Nghymru 
o gydraddoldeb ac amrywiaeth.  
Bydd Pride Cymru yn croesawu 
dros 50,000 o bobl i Gaerdydd er 
mwyn dathlu’r gymuned LGBT+.  
Trowch at http://bigweekend.
pridecymru.co.uk/
27 - 29 Medi:  Gŵyl Elvis 
Porthcawl
Bydd y dref glan môr yn llawn 
hwyl wrth i ddynwaredwyr Elvis 
a chefnogwyr o bob cwr o’r byd 
heidio i Borthcawl am y cyfarfod 
mwyaf i gofio Elvis  http://www.
elvies.co.uk

20 Gorffennaf - 2 Awst:  
50fed Gŵyl Gerdd 
Ryngwladol, Abergwaun
50 mlynedd o gerddoriaeth 
o safon byd yng Ngogledd 
Sir Benfro.  Mae’r cyfuniad 
o gerddoriaeth odidog 
a lleoliadau hudolus yn 
cynnig profiad cofiadwy – i 
gynulleidfaoedd a cherddorion.  
fishguardmusicfestival.co.uk/
27 Gorffennaf:  Ras 
Bocs Sebon, Abergwaun
Parc Lota, Abergwaun SA65 9AS.
Ymunwch â ni am ras y flwyddyn.  
Cyfle i adeiladu cart a phrofi’ch 
sgiliau gyrru ar ein trac heriol.  
Nifer fawr o atyniadau a digon o 
fwyd, diod ac adloniant rhwng 
rasys.  www.facebook.com/
events/290316514980238/

3 Awst:  Sioe Sirol 
Aberteifi
Tocynnau £10.  Bydd pobl o bob 
cwr o’r Wlad yn dod i arddangos 
gwartheg, defaid, ceffylau, geifr, 
moch, cŵn a dofednod.  Sioe 
Gŵn, Neuadd Fwyd a Ffair a 
stondinau, a fydd yn cynnig 
diwrnod gwych i’r teulu.

13 - 15 Awst:  Sioe Sir 
Benfro, Hwlffordd
Tocynnau £5 - £19.  Y sioe 3 
diwrnod fwyaf yng Nghymru, sy’n 
llawn digwyddiadau ac atyniadau 
gwych.
24 - 26 Awst:  
Pencampwriaethau 
Cenedlaethol 
Catamarán F18 y DU, 
Traeth Tresaith
Bydd Morwyr Tresaith yn cynnal 
Pencampwriaethau Catamarán 
F18.  Cerddoriaeth fyw tan yr hwyr 
a bwyd da. tresaithmariners.co.uk/
f18-nationals-2019/
15 Medi:  Iron Man 
Cymru, Dinbych-y-
pysgod
Triathlon blynyddol poblogaidd Sir 
Benfro
eu.ironman.com/triathlon
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YN Y DARLUN

Mae’n cynllun fflatiau newydd a modern i bobl hŷn yn un o 
ardaloedd mwyaf poblogaidd Caerdydd, Llanisien, yn dod 
yn ei flaen yn gyflym.
    Caiff yr 82 o fflatiau yng Nghlos Pentland eu cwblhau yn 
gynnar flwyddyn nesaf.
    Trwy ddefnyddio adeiladwaith modern o fframiau 
pren yn hytrach na dulliau adeiladu traddodiadol, nod y 
contractwyr, Hale Construction, yw cwblhau’r cartrefi yn 
gyflymach. 
    I ddarganfod mwy am y cynllun – trowch at dudalen 12.


