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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 
few wnawn ni helpu.

Wyddech chi eich bod chi’n gallu 
cael rhagor o newyddion a 
ddiweddariadau ar-lein yn awr? 

Dilynwch ni ar twitter @wwha

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

Fel arfer, bydd ein swyddfeydd wedi cau 
rhwng y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd

AR GAU
4PM GWENER
21 RHAGFYR
TAN 8.30AM 

MERCHER
2 IONAWR

Mewn argyfwng, 
ffoniwch ein Canolfan 

Gwasanaethau 
Cwsmeriaid

0800 052 2526

Oriau agor dros y Nadolig
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Mae’r Nadolig ar y gorwel, felly 
unwaith eto, thema y rhifyn 
hwn fydd y Nadolig a’r Flwyddyn 
Newydd.
    Gan fwrw golwg yn ôl dros y 
12 mis diwethaf, mae wedi bod 
yn gyfnod prysur i ni yn Nhai 
Wales & West.  Mae’n gwefan 
newydd yn fyw erbyn hyn ac 
mae nifer o breswylwyr wedi bod 
yn ei defnyddio er mwyn cael 
y wybodaeth y mae ei hangen 
arnynt ac er mwyn cysylltu â ni.  
Yn ogystal, rydym wedi lansio 
cyfrifon Facebook ac Instagram 
newydd, felly er mwyn dathlu 
ein platfformau cyfryngau 
cymdeithasol newydd, rydym yn 
cynnig y cyfle i un preswylydd ennill 
Echo Dot.
    Ers dechrau’r flwyddyn, rydym 
wedi cwblhau 230 o gartrefi 
newydd ac rydym yn bwriadu 
cwblhau 300 pellach, gan ddarparu 
rhagor o gartrefi i breswylwyr ar 
draws Cymru.  Gallwch ddarganfod 
ble yr ydym yn adeiladu a chyfarfod 
y preswylwyr yn Sir Benfro ac ym 

Mhen-y-bont ar Ogwr, sy’n edrych 
ymlaen at fwynhau’r Nadolig yn eu 
cartrefi newydd.
    Ar yr adeg hon o’r flwyddyn, 
efallai y bydd nifer o bobl yn ymuno 
â ni i ganu Carol Nadolig, ond a 
wyddoch chi y gallai canu yng 
nghwmni eraill fod yn dda i’ch iechyd 
a’ch lles?  Gallwch ddarllen am y 
preswylwyr sydd wedi darganfod 
mai cerddoriaeth yw’r feddyginiaeth 
orau.
    Yn ogystal, ceir syniadau a chyngor 
ynghylch sut y gallwch chi fanteisio 
i’r eithaf ar yr ŵyl heb fynd i ddyled, 
yn ogystal â ffyrdd o osgoi gwastraff.
    Gyda dwy dudalen o bosau 
Nadoligaidd, digon o ryseitiau i roi 
cynnig arnynt dros yr ŵyl a chrefftau 
Nadolig, mawr obeithiaf y byddwch 
yn mwynhau darllen eich rhifyn 
Nadoligaidd o In Touch.
    Hoffwn ddymuno Nadolig 
Llawen a Blwyddyn Newydd iach a 
ffyniannus i chi oll.

Anne Hinchey
Prif Weithredwr

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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Mwy o ffyrdd o gysylltu 
â ni nag erioed o’r blaen...

Mae miloedd ohonoch wedi 
bod yn ymweld â gwefan 
WWH ar ei newydd wedd, ac 
mae’r gwasanaethau ar-lein i 
breswylwyr eisoes yn boblogaidd.
Yn ystod y bedair wythnos gyntaf 
ers ei lansio yng nghanol mis 
Medi, roedd dros 7000 o bobl 
wedi defnyddio’r wefan.
Bellach, gallwch dalu’ch rhent, 
gwneud trefniant debyd 
uniongyrchol, neu gael copi o’ch 
datganiad rhent trwy ddilyn dewis   
‘Talu fy rhent’ o’r dudalen hafan.
    Yn ogystal, gellir darganfod yr 
hyn i’w wneud er mwyn gwneud 
gwaith trwsio o gwmpas eich 
cartref, megis os na fydd eich 
gwres yn gweithio neu os bydd 
dŵr yn gollwng yn rhywle.
    Ceir cyngor hefyd am yr hyn i’w 
wneud o ran gwaith trwsio nad 
yw’n waith brys neu sut i ddelio â 
llwydni yn eich cartref.
    Gallwch droi at yr help hwn o’r 

NEWYDDION

dudalen cysylltu ar y wefan.
    Y dudalen gysylltu hefyd yw’r 
man lle y gallwch ddarganfod 
pwy yw’ch swyddog tai a phwy y 
dylech gysylltu â nhw os byddwch 
yn cael problemau gyda’ch 
cymdogion.
    Lansiwyd cyfrifon Facebook 
ac Instagram newydd WWH ar 
yr un pryd â’r wefan newydd, 
gan ychwanegu i’n presenoldeb 
presennol ar Twitter a LinkedIn.
    Instagram fydd y man er mwyn 
gweld lluniau o’n cartrefi newydd, 
gan gynnwys argraffion arlunydd, 
a byddwn yn defnyddio Facebook 
er mwyn gwneud cyhoeddiadau 
am y newyddion diweddaraf, 
swyddi, digwyddiadau cymunedol 
a mwy.
    Trowch at dudalen 21 am 
y cyfle i ennill Echo Dot yn 
ein cystadleuaeth cyfryngau 
cymdeithasol

Ewch ati i 
gymdeithasu gyda 
Tai Wales & West

Dyma restr o’n holl 
gyfrifon: 

Facebook
facebook.com/
wwhousing

Twitter
@wwha

Linkedin
linkedin.com/
company/wwha

Instagram
instagram.com/
wwhousing
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Mwy o ffyrdd o gysylltu 
â ni nag erioed o’r blaen...

NEWYDDION

Dod i’r adwy ar ôl Storm Callum
Mae staff yng Ngorllewin Cymru 
wedi bod yn helpu preswylwyr 
a’r gymuned leol yng Ngorllewin 
Cymru, yn dilyn difrod llifogydd 
i’w cartrefi oherwydd Storm 
Callum.
    Effeithiwyd ar breswylwyr 
sy’n byw yng nghartrefi WWH 
yng Nghastellnewydd Emlyn, 
Llanybydder a Phont-tyweli, 
Llandysul, pan wnaeth dau 
ddiwrnod o law trwm iawn a 
gwyntoedd o 60 milltir yr awr beri 
i Afon Teifi gyrraedd ei lefel uchaf 
ers 30 mlynedd.  Dioddefodd 
nifer o gymunedau ar hyd yr afon 
lifogydd a buont heb bŵer, ac 
effeithiwyd ar sawl un o gartrefi 
WWH yn Sir Gaerfyrddin hefyd.
    Yng Nghastellnewydd Emlyn, 
daeth y gymuned i’r adwy er 
mwyn cynorthwyo’r preswylwyr 
lleol, wrth i fusnesau sefydlu 
Grŵp Cymorth Llifogydd 

Castellnewydd Emlyn ar 
Facebook er mwyn rhoi 
eitemau cartref ac arian 
i’r rhai yr effeithiwyd 
arnynt.
     Er mwyn cynorthwyo’r 
gweithgarwch codi arian, 
buom yn cymryd rhan 
mewn digwyddiad codi 
arian a gynhaliwyd yn 
y ganolfan hamdden 
leol, gan godi arian gyda 
chymorth stondin paentio 
wynebau a thwba lwcus.
    Cynhaliwyd cyfarfod 
Gweithredu yn sgil y 
Llifogydd yn ein swyddfa 
yng Nghastellnewydd 
Emlyn hefyd, a oedd 
wedi dwyn ynghyd 
asiantaethau cymorth 
lleol a chynrychiolwyr y cyngor sir.
    Dywedodd Ann Griffiths, 
Swyddog Tai:  “Mae’r gymuned 

Hwyl yr ŵyl i 
Wrecsam

Bydd arddangosfa Nadoligaidd o 
Santas, ceirw, corachod a lliwiau’r 
Nadolig yn goleuo Hill Court yn 
Wrecsam eleni.
    Mae preswylwyr yn dod ynghyd 
i greu arddangosfa Nadoligaidd 

arbennig ar ystad Barracksfield 
WWH yn Wrecsam, trwy addurno 
cymaint o’u tai a safleoedd allanol 
y cwrt ag y bo modd.
    Cafodd Emma Evans y syniad 
ar ôl gweld arddangosfa arbennig 
a grëwyd y llynedd gan ei 
chymydog, Amanda Price, a’i 
phartner Richard.
    Dywedodd Emma: “Mae 
Amanda wastad yn gwneud 
cymaint o ymdrech, felly cefais 
y syniad gwirion eleni y gallem 
oleuo’r cwrt cyfan. Rydym 
yn ffodus bod rhan fwyaf o’r 
cymdogion yn fodlon cefnogi hyn, 
felly rydym yn mynd i geisio creu 
Gwynfyd y Gaeaf Hill Court er 
mwyn dwyn y gymuned ynghyd.
    “Y bwriad yw annog cymaint 
o bobl ag y bo modd i roi 
goleuadau i fyny yn eu ffenestri 

ac rydym wedi gofyn i breswylwyr 
a oes ganddynt unrhyw hen 
addurniadau i’w rhoi, fel y gallwn 
eu defnyddio er mwyn paratoi 
arddangosiadau.
    “Rydym hyd yn oed yn 
gobeithio cael slediau, ceirw, 
Groto Siôn Corn a golygfa Gŵyl y 
Geni, a rheilffordd gyda thrac trên 
yn rhedeg o gwmpas coeden go 
iawn.”
    “Rydym yn dymuno lledaenu 
ychydig hapusrwydd dros y 
Nadolig eleni, felly gobeithio y 
bydd popeth yn dod ynghyd.”

I weld mwy, trowch 
at dudalen Tai Wales 
& West ar Facebook 
sef facebook.com/

wwhousing

wedi dod ynghyd i helpu pawb a 
effeithiwyd.  Mae pawb wedi bod 
mor hael gyda’u cymorth.”
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NEWYDDION

Pen-blwydd Hapus!
Llys Jasmine yn dathlu ei ben-blwydd yn 5 oed
Bu’r preswylwyr yn mwynhau 
cacennau, cinio rhost a 
cherddoriaeth gan gôr ysgol a 
dynwaredwr Elvis er mwyn dathlu 
ei ben-blwydd yn 5 oed.
    Cynhaliwyd diwrnod llawn dop 
o ddathliadau ym mis Hydref yn y 
cynllun gofal ychwanegol.  Ers i’r 
preswylwyr cyntaf symud i mewn 
bum mlynedd yn ôl, mae wedi dod 
yn rhan annatod o’r gymuned yn Yr 
Wyddgrug.
    Gan gofio ei le yng nghanol 
bywyd y dref, estynnwyd 
gwahoddiad i arweinwyr 
cymunedol a chafwyd perfformiad 
gan gôr Ysgol Bryn Coch i gychwyn y 
dathliadau.
    Roedd Anne Hinchey, Prif 
Weithredwr Tai Wales & West, wedi 
canmol yr effaith gadarnhaol y mae’r 
cyfleuster gofal ychwanegol wedi’i 
chael ar y gymuned ehangach.
    Dywedodd Anne:  “Mae’n anodd 
credu bod Llys Jasmine yn bum 

mlwydd oed yn barod.  Ble bynnag 
y byddwn yn adeiladu cartrefi 
newydd, ein nod yw gwneud 
gwahaniaeth i fywydau pobl ac i’r 
gymuned leol, ac mae hyn i’w weld 
yn amlwg iawn yma.
    “Nid yn unig y mae’n gartref 
i’n preswylwyr, ond mae’n fan 
lle y croesawir teulu, ffrindiau, 
ymwelwyr a grwpiau cymunedol yn 
yr un modd.
    “Mae’n fan yr ydym ni, a phobl Yr 
Wyddgrug, yn falch ohono.”
    Derbyniodd Llys Jasmine 
ei breswylwyr cyntaf ym mis 
Hydref 2013 ac erbyn hyn, mae’n 
fan cyfarfod ar gyfer grwpiau 
cymunedol megis Fforwm 
Anabledd Sir y Fflint a Flintshire 
Sounds.  Yn fwy diweddar, bu 
preswylwyr yn gwylio drama gan 
Theatr Clwyd a ffrydiwyd yn fyw i 
setiau teledu.
    Dywedodd Aelod Cabinet Cyngor 
Sir y Fflint dros Wasanaethau 

Cymdeithasol, Cynghorydd 
Christine Jones:  “Roedd hi’n bleser 
cael bod yn rhan o’r digwyddiadau 
a gynhaliwyd heddiw i ddathlu pen-
blwydd Llys Jasmine yn bump oed.
    “Mae’n anodd credu bod pum 
mlynedd wedi mynd heibio ers 
i’r cyfleuster hyfryd hwn agor ei 
ddrysau.  Mae’n amgylchedd mor 
groesawgar ac mae’n lle gwych 
i fod.  Da iawn bawb a wnaeth 
y diwrnod yn un mor arbennig 
ac edrychwn ymlaen at y bum 
mlynedd nesaf.”
    Llys Jasmine oedd y cynllun 
cyntaf o’i fath yng Nghymru i 
gynnwys fflatiau arbennig ar gyfer 
pobl sydd â dementia ac mae’n 
cynnwys 61 o fflatiau at ei gilydd.
    Roedd y cynllun wedi costio 
£8.3 miliwn i’w adeiladu ac fe’i 
ddarparwyd gan Dai Wales & 
West mewn partneriaeth â 
Chyngor Sir y Fflint a Llywodraeth 
Cymru.

Y rhes flaen:  Neil Ayling, Prif Swyddog, Gwasanaethau Cymdeithasol, Cyngor Sir y Fflint, Cynghorydd Christine Jones, Eleanor 
Hardy, preswylydd ac Anne Hinchey, Prif Weithredwr Tai Wales & West, gyda gwesteion a phreswylwyr yn mwynhau’r dathliadau.
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NEWYDDION

Mae siop wahanol wedi agor yng 
nghanol Pen-y-bont ar Ogwr.  Mae 
Canolfan Gymunedol Mulligan (MC) 
yn Stryd Caroline yn rhedeg siop 
gymunedol i aelodau, lle y gall y rhai 
sydd ar incwm isel ymuno am ddim.  
Fel aelod, gallant brynu eu cwdyn 
cyntaf o gig, ffrwythau, llysiau a 
phrydau parod am £10, a thalu £5 y 
cwdyn wedi hynny.
    Daw’r bwyd o Fareshare, elusen 
sy’n cael bwyd dros ben y byddai 
archfarchnadoedd fel Asda, Sainsburys 
a Tesco yn eu taflu i ffwrdd fel arfer.
    Mae’r ganolfan yn gweithio 
gyda sefydliadau eraill hefyd megis 
Cyngor ar Bopeth, ac mae’n cynnal 
sesiynau galw heibio sy’n cynnig 
gwasanaethau cynghori a chwnsela 
yn rhad ac am ddim, yn ogystal â 
dosbarthiadau coginio, maeth, colli 
pwysau a sesiynau cynhwysiant 
digidol ar draws yr awdurdod lleol.
    Er mwyn ymaelodi, rhaid i 
deuluoedd neu unigolion ddangos 
prawf eu bod yn cael budd-dal neu 
eu bod ar incwm isel, ac mae’n rhaid 
iddynt ymrwymo i gymryd rhan mewn 
un o’r sesiynau am ddim neu fwy.
    Roedd Laura Allcott, Swyddog 
Datblygu Cymunedol yn WWH, mor 
falch gyda’r ganolfan fel ei bod hi 
wedi trefnu bod un o’n partneriaid 
lleol, Ian Williams Ltd, yn helpu i 
addurno’r adeilad newydd.
    Ers iddi agor ym mis Gorffennaf, 
mae dros 300 o bobl wedi ymuno.  
I gael rhagor o wybodaeth am 
y prosiect, trowch at http://
mulligancommunity.org/mc-hub-
bridgend.html

Profiad siopa gwahanol

Contractwyr toeon yn gwneud 
gwahaniaeth ym Merthyr Tudful 

Mae gan bobl ifanc yng nghynllun 
Twyncarmel ym Merthyr Tudful le 
chwarae diogel, diolch i’n contractwr, 
EWIS.  Mae’r cwmni wedi bod yn 
gosod toeon newydd ar gartrefi yn 
y cynllun ac fel rhan o’r contract, 
roeddent wedi rhoi arian naill ochr i 
glirio cae llawn tyfiant a chreu ardal 
lle y gall plant lleol chwarae.  Arferai’r 
safle gynnwys bloc o fflatiau, a 
ddymchwelwyd sawl blwyddyn yn ôl.

Mae pen-blwydd arbennig arall 
ar y gorwel yn WWH, wrth i 
Ganolfan Adnoddau Cymunedol 
Hightown yn Wrecsam baratoi i 
ddathlu ei phen-blwydd yn bump 
oed ym mis Chwefror 2019.
    Mae’r ganolfan wedi datblygu 
i fod yn adnodd cymunedol 
gwerthfawr ers iddi agor yn 
swyddogol yn 2014 fel rhan o’n 
datblygiad tai £15m newydd yn 
yr ardal.
    Bum mlynedd yn 
ddiweddarach, cynhelir dros 20 
o weithgareddau rheolaidd yn 
y ganolfan bob wythnos, sy’n 
amrywio o karate i ioga a bingo.
Mae’n lleoliad poblogaidd ar 
gyfer partïon plant hefyd, ac 
fe’i defnyddir fel man cyfarfod 
ar gyfer grwpiau cymunedol, ac 
mae sawl lle y gellir eu haddasu 
ar gael i’w llogi.
    Dywedodd rheolwr newydd 
y ganolfan, Annette Bryden:  
“Bydd y pen-blwydd yn bump 
oed yn ddathliad go iawn o’r rôl 
a gyflawnir gan y ganolfan yng 
nghymuned Hightown.  Mae 
rhai o’r grwpiau wedi bod yn 

Gellir llogi 
ystafelloedd o 
£8 yr awr, sy’n 
cynnwys defnydd 
o’r gegin.  I 

archebu, cysylltwch ag 
Annette ar 07969 814 442 neu 
anfonwch e-bost at annette.
bryden@wwha.co.uk. 
Mae modd gweld amserlen 
lawn o’r gweithgareddau 
wythnosol a gynhelir yn CRC 
Hightown trwy droi at facebook.
com/hightowncrc

Canolfan adnoddau yn dathlu 
ei phen-blwydd yn 5 oed

ddefnyddwyr y ganolfan ers 
y dechrau ac mae eraill wedi 
ymuno â ni yn ddiweddar, ond 
mae’r ganolfan yn brysur trwy 
gydol y dydd, bob dydd.
    “Rydym yn ddiolchgar iawn 
am y cymorth yr ydym yn ei 
gael gan Gyfeillion Canolfan 
Gymunedol Hightown, sy’n 
cyfarfod bob dau fis er mwyn 
helpu i redeg y ganolfan.  Os 
oes gan unrhyw un ddiddordeb 
mewn cymryd rhan yn y grŵp 
hwn, mae croeso i chi gysylltu 
â ni.”
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ADEILADU

Gallai cartrefi newydd ostwng biliau ynni gymaint â hyd at 90 y cant               

Adeiladu cartrefi newydd       ar safle hen ysgol

Mae’r gwaith ar fin cychwyn ar 14 
o gartrefi rhad-ar-ynni newydd ym 
Mhen-y-bont ar Ogwr, y byddant 
yn manteisio ar y dechnoleg 
ddiweddaraf gyda’r nod o gynhyrchu 
mwy o ynni nag y byddant yn ei 
ddefnyddio.
    Bydd y tai a’r fflatiau ym Mryn 
Bragl yn defnyddio’r technolegau 
arbed ynni ac adnewyddadwy 
diweddaraf, a’r nod yw gostwng 
biliau ynni preswylwyr gymaint â 
hyd at 90 y cant.  Y cartrefi hyn yw’r 
cartrefi teuluol cyntaf i’w modelu ar 
y Tŷ Solcer yn Stormy Down, Pen-
y-bont ar Ogwr.  Dyluniwyd hwn 
gan Ysgol Bensaernïaeth Cymru ym 
Mhrifysgol Caerdydd, fel y tŷ cost 
isel a chadarnhaol o ran ynni cyntaf 
i gynhyrchu mwy o wres a thrydan 
nag y mae’n ei ddefnyddio dros 
gyfnod o flwyddyn.

Mae’r gwaith ar fin cychwyn i ddymchwel 
hen ysgol yn Llanbedr Pont Steffan er 
mwyn adeiladu 20 o gartrefi fforddiadwy 
ar y safle.
    Mae Ysgol Ffynnonbedr yn Heol y Bryn, 
Llanbedr Pont Steffan, wedi bod yn wag 
ers sawl blynedd, ers i’r ysgol symud i 
adeilad pwrpasol newydd gerllaw ysgol 
uwchradd y dref.
    Sicrhawyd caniatâd cynllunio Arolygwyr 
Cynllunio Llywodraeth Cymru ym mis 
Hydref i ddymchwel yr adeilad ac i 
adeiladu 12 o fflatiau un ystafell wely ac 
wyth o dai dwy a thair ystafell wely.
    Mae WWH yn gweithio gyda Hacer 
Developments Ltd er mwyn darparu tai 
fforddiadwy i deuluoedd ac unigolion lleol 
ar y safle, a nodwyd fel safle ar gyfer tai 
cyffredinol yng Nghynllun Datblygu Lleol 
Cyngor Ceredigion.
    Dywedodd Carwyn Davies o Hacer 
Developments:  “Ein nod yw bwrw 
ymlaen â’r datblygiad fel y cynlluniwyd 
cyn diwedd y flwyddyn.  Byddwn yn 

    Yn yr un modd â’r Tŷ Solcer, 
bydd cartrefi newydd WWH yn 
defnyddio’r technolegau arbed 
ynni diweddaraf hefyd, a byddant 
yn cynhyrchu mwy o drydan nag 
y byddant yn ei ddefnyddio mewn 
gwirionedd.  Gosodir y technolegau 
arloesol diweddaraf yn y cartrefi, 
gan gynnwys:
• Toeon paneli solar yn hytrach 

na llechi, y byddant yn 
cynhyrchu trydan. 

• Gosodir batris ïon lithiwm 
yn y llofft er mwyn storio’r 
trydan solar a gynhyrchwyd, 
i’w ddefnyddio yn y tŷ yn y 
nos.  Caiff unrhyw ynni dros 
ben ei ryddhau’n ôl i’r grid 
cenedlaethol.

• Pympiau sy’n tynnu gwres o’r 
aer er mwyn darparu gwres 
ychwanegol ar gyfer dŵr poeth 

a’r system wresogi.
• Paneli dur ar y waliau allanol sy’n 

wynebu’r de er mwyn cynhyrchu 
gwres o’r haul, sy’n darparu gwres 
ychwanegol ar gyfer y dŵr poeth 
a’r system wresogi.  

• Ffenestri a drysau dwbl sy’n arbed 
ynni a waliau wedi’u hinswleiddio 
er mwyn cadw gwres.

    Bwriedir i’r gwaith ar y cartrefi 
newydd gychwyn yn gynnar yn y 
flwyddyn newydd, a disgwylir iddo 
gael ei gwblhau ymhen 12 mis.  Bydd 
y cynllun yn cynnwys cymysgedd o 
fflatiau un ystafell wely a thai dwy a 
phedair ystafell wely.
    Mae WWH yn buddsoddi £1 miliwn 
yn y prosiect, a sicrhawyd £2.1 
miliwn pellach ar ffurf cyllid grant 
gan Lywodraeth Cymru, gan gynnwys 
£839,000 gan Raglen Tai Arloesol tair 
blynedd Llywodraeth Cymru.
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Adeiladu cartrefi newydd       ar safle hen ysgol

    Dywedodd Shayne Hembrow, 
Dirprwy Brif Weithredwr WWH:  
“Mae gwaith arloesol ym maes 
arbed ynni a thechnolegau 
adnewyddadwy ar gyfer y cartref 
yn mynd yn fwyfwy datblygedig ac 
effeithiol.  Mae’r cyllid ychwanegol 
gan y Rhaglen Tai Arloesol yn 
golygu y bydd y cartrefi y byddwn 
yn eu hadeiladu ym Mhen-y-bont 
ar Ogwr yn cynnwys y dechnoleg 
fwyaf modern sydd ar gael i ni.  I’r 
preswylwyr a fydd yn byw ynddynt, 

bydd y tai yn rhad i’w rhedeg ac 
ni fydd ganddynt filiau ynni, neu 
bydd eu biliau ynni yn isel iawn, gan 
ddibynnu ar gyfanswm yr ynni y 
byddant yn ei ddefnyddio.
    “Hyd yn oed os bydd y 
technolegau y byddwn yn eu gosod 
yn y tai hyn yn fodern iawn, rydym 
yn dymuno sicrhau y bydd y dulliau 
rheoli yn syml ac yn hawdd i’r 
preswylwyr eu defnyddio.”
    “Gan gynnwys cymysgedd o dai 
a fflatiau, bydd datblygiad Bryn 

Bragl yn 
cynnig cyfle 
i ni fonitro 
sut y gall 
aelwydydd 
o wahanol 
faint 
ddefnyddio’r 
technolegau 
er mwyn 
lleihau 
eu biliau 

tanwydd a thlodi tanwydd.”
    “Mae hwn yn brosiect cyffrous 
i ni, a mawr obeithiwn y bydd y 
cartrefi ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn 
arwain at adeiladu rhagor o gartrefi 
yn y fath ffordd.”
Gan gyhoeddi prosiectau’r Rhaglen 
Tai Arloesol, dywedodd Gweinidog 
Tai ac Adfywio Llywodraeth Cymru, 
Rebecca Evans:  “Os yw graddfa 
a chyflymder gweithgarwch 
adeiladu tai yn mynd i gynyddu’n 
sylweddol, mae’n amlwg bod dulliau 
traddodiadol yn annhebygol o 
gyflawni hyn ar eu pen eu hunain.  
O wneud hyn y ffordd iawn, mae 
gennym gyfle i adeiladu cartrefi 
o ansawdd uchel nad ydynt yn 
cynhyrchu bron unrhyw garbon, 
gan fanteisio ar a rhoi hwb i’r sgiliau 
a’r arbenigedd yn y diwydiannau 
adeiladu a chynhyrchu yng 
Nghymru.”

gweithio gyda swyddogion yng Nghyngor 
Sir Ceredigion er mwyn sicrhau ein bod 
yn bodloni’r gofynion cynllunio ac yn 
cyflawni hyn.
    “Bydd y datblygiad hwn yn dwyn 
swyddi i’r ardal oherwydd y byddwn yn 
recriwtio llafurwyr a chrefftwyr lleol i 
weithio ar y cynllun.  Yn ogystal, rydym yn 
hoffi prynu ein deunyddiau gan gyflenwyr 
lleol pryd bynnag y bo modd, er mwyn 
cadw’r buddsoddiad yn yr economi leol.”
    Dywedodd Rheolwr Datblygu WWH, 
Gareth Thomas:  “Rydym yn falch i 
weithio gyda Chyngor Ceredigion a Hacer 
er mwyn darparu cartrefi modern ac 
o ansawdd uchel y mae eu hangen yn 
ddirfawr ar deuluoedd ac unigolion lleol 
ar y rhestr aros leol am dai.
    “Rydym yn dymuno sicrhau y bydd 
y datblygiad yn cyd-fynd â’r ardal a’r 
gymuned leol, gan darfu cyn lleied ag y bo 
modd arnynt.  Yn ystod y cyfnod adeiladu, 
bydd y datblygiad yn dwyn buddsoddiad 
i’r gymuned leol.”
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ADEILADU

AR Y GWEILL
De Cymru
Pen-y-bont ar Ogwr:  Mae 
cynlluniau’n cael eu paratoi i 
adeiladu 10 o fflatiau yn nhref 
glan môr Porthcawl.  Lleolir y 
cynllun arfaethedig yng Nghlos yr 
Orsaf ger canol y dref.
    Bwriedir cyflwyno’r datblygiad 

i bwyllgor cynllunio Cyngor 
Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar 
Ogwr cyn diwedd y flwyddyn.

Caerdydd:  Mae WWH wedi 
prynu hen safle YMCA yn 
Ffordd Wedal yn ardal Y Rhath, 
Caerdydd.  Os llwyddir i sicrhau 

caniatâd cynllunio, gobeithiwn 
adeiladu fflatiau ar y safle 
flwyddyn nesaf.

Gorllewin Cymru
Ceredigion: Rhoddwyd caniatâd 
i’r cynlluniau i adeiladu cynllun 
gofal ychwanegol yn un o leoliadau 
amlycaf Aberystwyth.

Bydd safle cyn westy glan môr 
yn Y Rhyl yn cael ei adfywio a’i 
drawsnewid yn floc o fflatiau 
fforddiadwy a ddarparir gan Dai 
Wales & West.
    Cymeradwywyd cynlluniau i 
adeiladu 41 o fflatiau lle’r arferai 
Gwesty Grange fod ar Rodfa’r 
Dwyrain yn y dref hon yn Sir 
Ddinbych. Dymchwelwyd yr 
adeilad yn 2016 ac roedd wedi 
bod yn wag ers i WWH ei brynu.  
Byddai’r datblygiad newydd 
yn gymysgedd o gartrefi rhent 
cymdeithasol un a dwy ystafell 
wely ar gyfer pobl dros 55 oed.
    Dywedodd Matthew Hall, 
Rheolwr Adeiladu WWH:  “Rydym 
yn falch o’r ffaith y bydd y safle 

segur hwn yn cael ei ddefnyddio 
unwaith eto fel datblygiad o gartrefi 
modern fforddiadwy a rhad-ar-ynni 
ar gyfer pobl dros 55 oed.
    “Bydd y fflatiau newydd yn 
helpu i gynyddu cyflenwad y tai y 

BYWYD NEWYDD I WESTY GLAN MÔR

mae cryn angen amdanynt yn Sir 
Ddinbych, gan gynnig cyfleusterau 
byw’n annibynnol mewn lleoliad 
amlwg ar lan y môr yn Y Rhyl.”
   Bydd y gwaith yn cychwyn ar y 
safle ym mis Mawrth 2019.
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ADEILADU

Mae gennym bron i 300 o gartrefi 
sy’n cael eu hadeiladu ar hyn o 
bryd neu y maent ar fin cael eu 
hadeiladu cyn bo hir, wrth i ni 
gynyddu ein datblygiad o gartrefi 
fforddiadwy newydd ar draws 
Cymru.
    Dros y tri mis diwethaf, rydym 
wedi sicrhau perchnogaeth 29 o 
gartrefi newydd a gwblhawyd ym 
Mhentref St Edeyrn, Caerdydd ac 
yn Court Close, Aberthin, ym Mro 
Morgannwg.      
    Yn ogystal, rydym wedi 
cychwyn ar y gwaith o adeiladu 
82 o gartrefi newydd ar gyfer pobl 
dros 55 oed yng Nghlos Chiltern, 
Caerdydd.

Mae bron i 300 o gartrefi yn cael eu hadeiladu ar hyn 
o bryd, a bwriedir cychwyn ar y gwaith adeiladu ar 
fwy yn fuan iawn

Gofal ychwanegol Treffynnon, Sir y Fflint
Hen orsaf yr heddlu, Prestatyn, Sir Ddinbych
Hen gynllun ymddeol yn Ystad Goffa, 
Fflint, Sir y Fflint
Gwynfryn, Wrecsam
Tir wrth ymyl Ikea, Grangetown, Caerdydd
Heol Spencer, Coety, Pen-y-bont ar Ogwr
Lôn Sipsi, Y Gelli Gandryll, Powys
Penwallis, Abergwaun, Sir Benfro
Iard Parrog, Trefdraeth, Sir Benfro
Feidr Eglwys, Trefdraeth, Sir Benfro
Ysgol Ffynnonbedr, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion

Cychwynnwyd ar                   o gartrefi

Cwblhawyd                        o gartrefi29 
82 

    Mae cynghorwyr Ceredigion wedi 
cymeradwyo cynnig Tai Wales & West 
i adeiladu cynllun gofal ychwanegol ar 
hen safle Plas Morolwg, sy’n edrych 
allan dros yr harbwr i’r de o ganol y 
dref.
    Bydd y cynllun yn darparu 56 
o fflatiau un a dwy ystafell wely 
annibynnol, a adeiladir dros dri a 
phedwar llawr, a bydd gwasanaeth 
gofal a chymorth 24 awr ar gael ar y 
safle i oedolion y mae ei angen arnynt.

Gogledd Cymru
Sir y Fflint: Yn Yr Wyddgrug, mae 
WWH wedi prynu safle hen Westy 
Bryn Awel, oddi ar Ffordd Dinbych, a 
bwriedir adeiladu 23 o fflatiau un a 
dwy ystafell wely yma.
    Cyflwynwyd cais i ddymchwel yr 
adeilad presennol cyn y caiff cais 
cynllunio ei wneud.
    Yn Sandycroft, mae WWH wedi 
ymrwymo i gytundeb gyda JWG 

Developments Ltd i adeiladu wyth 
o gartrefi i’w rhentu ar safle hen 
dafarn.
    Bydd y datblygiad yn golygu y 
caiff tir ar hen safle New Inn yn 
Ffordd yr Orsaf, Sandycroft, ei 
ddefnyddio unwaith eto er mwyn 
rhoi sylw i’r diffyg tai fforddiadwy 
yn yr ardal.

Powys: Caiff 25 o gartrefi 
fforddiadwy eu hadeiladu mewn 
partneriaeth ag SY Homes Ltd 
ar dir oddi ar Garth Owen yn Y 
Drenewydd.  Bydd y datblygiad, a 
fydd yn werth £3m, yn gymysgedd 
o 16 o dai dwy ystafell wely, 3 o 
dai 4 ystafell wely a 6 o fflatiau 
dwy ystafell wely.

Wrecsam:  Cynhaliom 
ymgynghoriad cyhoeddus ddiwedd 
fis Medi am ddatblygiad newydd yng 
Ngwersyllt.  Mae WWH yn dymuno 
adeiladu 23 o gartrefi fforddiadwy ar 

dir yn Fferm Woodlands, i’r gogledd o 
Lôn Dodds yn y pentref. 
    Byddai’r datblygiad yn cynnwys 
10 o dai tair ystafell wely, 6 o dai 
dwy ystafell wely, 3 byngalo a 4 
fflat un ystafell wely.  Cyflwynir 
cais cynllunio llawn cyn diwedd y 
flwyddyn, a bwriedir cychwyn ar y 
gwaith adeiladu ar y safle yn 2019.

Wrecsam:  Cyflwynwyd cynlluniau 
ar gyfer datblygiad newydd 
arfaethedig yn Iard Jacques yn 
Wrecsam, mewn partneriaeth â 
Castlemead Group Ltd.  Os caiff ei 
gymeradwyo, bydd y cynllun yn 
cynnwys 19 o dai a chwe fflat i’w 
rhentu er mwyn rhoi sylw i’r prinder 
tai fforddiadwy yn Wrecsam.

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

instagram.com/wwhousing

11 wwha.co.uk 



Teuluoedd yn symud i gartrefi newydd 
sy’n cynnig golygfeydd o’r môr

CARTREFI NEWYDD

gwych dros y dref.”
    Roedd Leonard Morse, cerddor 
a pheiriannydd TG sydd wedi 
ymddeol, wrth ei fodd o gael 
symud o’i fflat yn Abergwaun, lle 
y bu’n byw am 13 o flynyddoedd, 
i’w fyngalo newydd.  Ganwyd a 
magwyd Mr Morse, 65 oed, yn 
Sir Benfro a dywedodd:  “Mae fy 
nghartref newydd yn anhygoel.  
Rydw i’n dioddef o iselder a bydd 
y tawelwch a’r llonyddwch ym 
Mharc y Cefn yn trawsnewid fy 
mywyd.”
    Cyflogwyd Morgan Construction 
Wales gan Dai Wales & West 
(WWH) i adeiladu’r cartrefi, 
a ariannwyd yn rhannol gan 
Lywodraeth Cymru mewn 
partneriaeth â Chyngor Sir Penfro.  
Maent yn rhan o fuddsoddiad 
parhaus WWH mewn cartrefi 
fforddiadwy o ansawdd yn y sir.
    Dywedodd cynghorydd 
Abergwaun, Pat Davies, sy’n Aelod 

Cabinet Cyngor Sir Penfro dros 
Dai a Gwasanaethau Rheoliadol:  
“Mae Tai Wales & West wedi 
gwneud gwaith gwych trwy 
ddatblygu safle Parc y Cefn mewn 
ffordd sensitif.  Dyluniwyd y 
cartrefi yn dda ac rydw i wrth fy 
modd bod y cam cyntaf wedi cael 
ei gwblhau.
    “Mae sawl teulu ifanc yn 
Abergwaun wedi fy ffonio i 
ddweud pa mor falch ydynt eu 
bod wedi cael cartref ym Mharc y 
Cefn.”

Mae’r teuluoedd cyntaf wedi 
symud i’w cartrefi newydd yn ein 
datblygiad o dai fforddiadwy sy’n 
werth £4 miliwn ac sy’n edrych 
allan dros Fae Abergwaun.
    Cwblhawyd deuddeg o gartrefi 
newydd yn natblygiad Tai Wales 
& West ym Mharc y Cefn oddi ar 
Ffordd Penwallis, cyn pryd, gan 
alluogi teuluoedd lleol sy’n aros am 
dai ar gofrestr tai Cartrefi Dewisedig 
Sir Benfro i symud i mewn.
    Yr eiddo hyn yw ein datblygiad 
tai newydd cyntaf ar raddfa fawr 
yn Sir Benfro.  Cychwynnwyd ar y 
gwaith ar y safle ym mis Ionawr, ac 
ar ôl iddo gael ei gwblhau ym mis 
Chwefror 2019, bydd yn darparu 
30 o dai, byngalos a fflatiau rhent 
fforddiadwy i deuluoedd lleol 
sy’n byw ac yn gweithio yn y dref 
arfordirol boblogaidd.
    Roedd Shannon Ryan, a anwyd 
yn Abergwaun, a’i phartner Shane, 
ymhlith y preswylwyr cyntaf i 
symud i mewn i’r cartrefi.  Mae 
gan Shannon a Shane ddau fab, un 
yn dair oed a’r llall yn fis oed, ac 
roeddent yn awyddus i symud o’u 
byngalo i gartref mwy addas.
    Dywedodd Shannon, a fu’n 
gweithio yn archfarchnad Co-op 
yn y dref nes i’w mab cyntaf gael 
ei eni:  “Rydw i wastad wedi byw 
yn Abergwaun.  Mae fy mam yn 
byw gerllaw’r ystad ac rydw i wedi 
gwylio’r tai yn cael eu hadeiladu, 
felly rydw i’n falch iawn bod ein 
teulu yn gallu symud i Barc y Cefn.
    “Roedd ein hen fyngalo yn 
cynnwys ystafell wlyb a chawod, ac 
roedd yn fwy addas i rywun arall.  
Rydw i’n edrych ymlaen at gael 
ystafell ymolchi ar gyfer y bechgyn 
ac ystafell wely gyda’r golygfeydd 
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53% 254

Rydym yn cynyddu nifer y cartrefi yr ydym yn eu gosod yn gywir 
y tro cyntaf.  Mae hyn yn golygu cael y sgyrsiau cywir gyda 
phreswylwyr newydd fel ein bod yn hyderus bod y cartrefi yr ydym 
yn eu cynnig yn cynrychioli’r hyn y maent yn ei ddymuno.
    Mae nifer ohonoch yn dweud wrthym bod lleoliad yn bwysig, yn 

enwedig i breswylwyr newydd, ac o bryd i’w gilydd, gall y ffordd y caiff 
y rhestrau aros lleol am dai eu cynllunio olygu ei bod yn anoddach 
sicrhau’r unigolyn cywir ar gyfer yr eiddo cywir.  Rydym yn gwneud 
gwaith parhaus gyda’n partneriaid mewn awdurdodau lleol i roi sylw 
i’w materion hyn.  Yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir y Fflint a Phowys, 
rydym yn gweithio gyda’r awdurdodau lleol ar hyn o bryd i’w helpu i 
adolygu ac ail-drefnu eu rhestrau aros, gan ddefnyddio sylwadau ac 
adborth a gafwyd gennych chi.  Os byddwn yn gwneud hyn yn iawn, 
gallwn sicrhau bod system y rhestrau aros yn gweithio i bawb.

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

breswylwyr

Roedd Roedd

o breswylwyr wedi cael 
allweddi i’w cartref newydd 

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

sefyllfa y llynedd
13 yn fwy 

nag y llynedd

Rydw i’n dymuno 
cael cartref 

Rydw i’n dwli byw yn fy 
fflat Tai Wales & West, 

mae’n gynnes ac yn glyd, 
yn gyffyrddus ac mae’r 

staff  yn wych!

CARTREFI NEWYDD

Teuluoedd yn symud i gartrefi newydd 
sy’n cynnig golygfeydd o’r môr

Shannon Ryan gyda’i 
phartner, Shane.
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CARTREFI NEWYDD

“Bydd ein cartref newydd yn gwneud 
cymaint o wahaniaeth i’n teulu”
I Sarah James a’i phartner, Will 
Kinsey, bydd symud i’w cartref 
newydd yn gwneud “gwahaniaeth 
aruthrol” i’w teulu.
    Mae gan blentyn ieuengaf y 
cwpl, Kyron sy’n bump oed, spina 
bifida ac nid yw’n gallu defnyddio ei 
goesau, felly mae’n rhaid i Sarah a 
Will ei gario i fyny ac i lawr y grisiau 
yn eu cartref tri llawr yng Nghlos 
Maes Gwyn, Pen-y-bont ar Ogwr.
    Yn eu cartref newydd ym Mharc 
Y Fferm, Coety, Pen-y-bont ar Ogwr, 
mae gan Kyron ei ystafell wely 
ei hun nawr ar y llawr gwaelod, 
yn ogystal ag ystafell ymolchi a 
addaswyd yn arbennig er mwyn 
bodloni ei anghenion wrth iddo 
dyfu.
    Bu WWH yn gweithio gyda 
therapyddion galwedigaethol 
y teulu er mwyn dylunio llawr 
gwaelod y tŷ pedair ystafell 
wely ym Mharc Y Fferm, er 
mwyn bodloni anghenion Kyron.  
Gosodwyd teclynnau codi yn y lolfa 
ac yn ystafell wely Kyron ar y llawr 

gwaelod.    
    Cynlluniwyd yr ystafell wlyb i 
gynnwys toiled a chyfleusterau 
ymolchi isel a chawod isel y bydd 
modd i Kyron ei defnyddio yn 
annibynnol pan fydd yn hŷn.  Mae’r 
drysau a’r cynteddau ar y llawr 
gwaelod yn llydan iawn er mwyn 
cynnig lle i gadair olwyn Kyron.
    Dywedodd Will, sy’n gweithio fel 
mecanig:  “Rydym yn dwli ar ein 
cartref newydd, mae’n well nag y 
gallem fod wedi disgwyl a bydd yn 
gwneud gwahaniaeth enfawr i’n 
teulu.”
    “Er bod Kyron yn bump oed, 
mae’n llai na phlentyn dwy oed.  Yn 
ein hen dŷ, roedd dwy set o risiau 
rhwng ei ystafell wely ef a’r gegin 
a’r lolfa, felly roedd yn rhaid i ni ei 
gario o gwmpas.  Bellach, gallwn oll 
fyw ar un lefel a gall Kyron symud o 
gwmpas yn annibynnol.
    “Mae’r ardd yn fawr ac yn ddiogel 
a bydd hyn yn gwneud cymaint o 
wahaniaeth i’n dau o blant eraill, yn 
ogystal ag i Kyron.”

    “Heb os, roedd hi’n werth aros 
amdano.  Wrth i Kyron fynd yn 
hŷn ac wrth i’w anghenion newid, 
gallwn sicrhau bod hwn yn gartref i 
ni am byth.”
    “Rydym yn edrych ymlaen yn 
fawr at y Nadolig yn ein cartref 
newydd, ac at ein holl deulu yn dod 
ynghyd.”
    Symudodd preswylwyr i mewn 
i’r datblygiad newydd ar safle 
Fferm Y Parc, Coety ddiwedd fis 
Hydref.  Adeiladwyd y cynllun gan 
Morganstone, ac mae’n gymysgedd 
o fflatiau a thai un a dwy ystafell 
wely a dau dŷ a addaswyd yn 
arbennig.
    Dywedodd Ilka Beynon, Swyddog 
Tai (sydd yn y llun isod gyda Will):  
“Roedd y teulu wedi bod yn byw 
yn eu cartref blaenorol am bedair 
blynedd, ac roeddem wedi ystyried 
ffyrdd o’i addasu ar gyfer Kyron, 
ond nid oedd modd gwneud yr hyn 
yr oedd angen ei wneud.  Mae’n 
wych gweld y gwahaniaeth y bydd 
y cartref wedi’i addasu yn ei wneud 
i’r teulu cyfan.”
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NEWYDDION

Beth fydd gan y Flwyddyn Newydd i’w gynnig?

Ein Cymunedau Cymdogol
Yn rhifyn diwethaf In Touch, 
soniom wrthych am gynllun sy’n 
dwyn archfarchnadoedd mawr a 
phrosiectau cymunedol ynghyd i 
rannu nwyddau dros ben.
    Bellach, mae’r cynllun yn 
darparu eu “siopau bach” eu 
hunain i breswylwyr yn rhai o’n 
cynlluniau.
    Mae preswylwyr yng Nghwrt St 
Clements yng Nghaerdydd wedi 
ymuno â’r cynllun Cymdogol, ac 
maent yn cael nwyddau bara a 
chacennau, ffrwythau a llysiau 
a nwyddau nad ydynt yn rhai 
darfodus ddwywaith yr wythnos 
gan eu siop Lidl leol.
    “Mae’n “siop” fach ni yn 
dwyn pobl ynghyd,” dywedodd 
Christine Foulkes, preswylydd a 
gwirfoddolwr Cymdogol.
    “Bydd preswylwyr yn dod i’r 
lolfa gymunol ac yn cymryd yr hyn 
y mae ei angen arnynt, a byddant 

yn rhoi rhodd os 
allant fforddio 
gwneud hynny – 
mae’r rhan fwyaf yn 
rhoi rhywbeth.  Bydd 
ymwelwyr a staff 
yn cael nwyddau ac 
yn rhoi rhoddion 
hefyd.  Bydd yr 
arian a gasglwn yn 
mynd tuag at ein 
gweithgareddau 
cymunedol.
    “O bryd i’w gilydd, 
byddwn yn cael planhigion gardd 
nad oes golwg dda iawn arnynt, 
ond fel arfer, bydd ein garddwyr 
yn llwyddo i’w hadfywio.”
    Ar hyn o bryd, mae deg grŵp 
preswylwyr o Ben-y-bont ar 
Ogwr, Caerdydd, Powys, Rhondda 
Cynon Taf a Bro Morgannwg 
wedi cofrestru ar gyfer cynllun 
Cymdogol.

    Os oes gennych chi ddiddordeb 
mewn ymuno, ac mae gennych 
chi wirfoddolwyr i gasglu’r bwyd 
a thystysgrif hylendid bwyd, 
cysylltwch â Claire Hammond, 
Swyddog Strategaeth Cyfranogiad 
Preswylwyr, ar claire.hammond@
wwha.co.uk neu ffoniwch 029 
2041 4057 neu 07766 832 692.

“Fel garddwr brwdfrydig, mawr 
obeithiaf y bydd 2019 yn cynnig haf 
cynnes hir arall gyda diwrnodau 
heulog a phoeth a digon o law 
yn ystod y nos!  Flwyddyn nesaf, 
mae’n garddwyr cymunedol yn 
gobeithio tyfu cnau mwnci am y 
tro cyntaf, felly bydd angen digon 
o haul arnom i lwyddo.  Ar nodyn 
personol, mawr obeithiaf gadw’n 
iach er mwyn i mi allu parhau i 
fwynhau garddio.”

Mae Glenys Vandervolk
yn wirfoddolwr blaenllaw yng 
Ngardd Gymunedol Llaneirwg yng 
Nghaerdydd.

“Rydw i’n astudio chwaraeon yng Ngholeg Merthyr, felly rydw i’n 
gobeithio gorffen fy nghwrs flwyddyn nesaf.  Rydw i wedi gwirfoddoli 
yn y clwb pêl-droed lleol, ond hoffwn weithio gyda phlant anabl a’u 
cynnwys nhw yn fwy mewn chwaraeon.”

Mae Kerys Roberts 
yn 17 oed ac mae’n byw yn Nhwyncarmel, Merthyr Tudful

“Dechreuais ailgylchu pan oeddwn 
yn fam ifanc flynyddoedd yn ôl 
a hyd heddiw, byddaf wastad yn 
ceisio gwneud rhywbeth o hen 
eitemau diangen, yn hytrach na’u 
taflu i ffwrdd.
    Er enghraifft, rydw i’n creu nifer 
fawr o orchuddion clustogau a 
chwiltiau clytiau gan ddefnyddio 
defnydd y bydd pobl yn ei roi i mi, 
ac y byddaf yn ei roi’n ôl i’r eglwys.  
Felly ar lefel syml hyd yn oed, mae 
cryn dipyn y gallwn ni ei wneud, 
mae’n ymwneud â chreu mwy o 
ymwybyddiaeth o faint y gallwn ei 

Irene 
Winn

ailgylchu mewn gwirionedd, a fydd 
yn gwneud gwahaniaeth.”

Irene Winn 
sy’n byw yng Nghwrt St Mary 
yn Y Waun
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CARTREFI MODERN

  

Buddsoddi  

mi£iynau 
er mwyn moderneiddio ein cartrefi eleni
Mae WWH wedi gwario ychydig 
dros £16.5m ar gynnal a chadw 
ein cartrefi hyd yn hyn eleni, er 
mwyn sicrhau eu bod ymhlith 
y rhai cynhesaf ac o’r ansawdd 
gorau yng Nghymru.
    Wrth i ni barhau i wneud 
popeth y gallwn i adeiladu mwy 
o gartrefi, mae’n hanfodol ein 
bod yn buddsoddi yn ein cartrefi 
presennol er mwyn eu cadw 
mewn cyflwr rhagorol.
    Caiff cyfran fawr o’n rhaglen 
cynnal a chadw ei gwario ar 
waith a gynlluniwyd, gan ddisodli 
ceginau ac ystafelloedd ymolchi 

sydd ar fin cyrraedd diwedd eu 
hoes.
    “Rydym wedi ymrwymo i 
fuddsoddi £35m dros y dair 
blynedd nesaf er mwyn sicrhau 
bod ein cartrefi yn gynhesach 
ac yn rhatach i’w rhedeg,” 
dywedodd Cyfarwyddwr 
Gweithrediadau WWH, 
Steve Porter.  “Ar hyn o bryd, 
rydym yn buddsoddi bron i 
hanner pob £1 yr ydym yn 
ei chael ar ffurf rhent mewn 
moderneiddio ein cartrefi 
presennol.
    “Bydd pob cartref WWH yng 

Nghymru yn cael cegin ac ystafell 
ymolchi newydd o bryd i’w gilydd 
er mwyn gwella’r ffordd y mae ein 
preswylwyr yn byw.
    “Caiff boeleri eu huwchraddio 
os bydd eu trwsio yn gam 
gwastraffus neu os nad yw’r 
darnau ar gael mwyach ar gyfer y 
model dan sylw.”
    Erbyn diwedd mis Medi 2018, 
roedd dros £2m wedi cael ei 
wario ar geginau ac ystafelloedd 
ymolchi newydd ac roedd 
systemau gwresogi 350 eiddo 
wedi cael eu huwchraddio, a 
gostiodd tua £1.5m.  Mewn 60 o 
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CARTREFI MODERN

  

Buddsoddi  

mi£iynau 
er mwyn moderneiddio ein cartrefi eleni

“Mae fy nghegin newydd wedi gwneud cymaint o wahaniaeth”

“Mae’n 
wych”

Mae Siân Hope, preswylydd 
o Wrecsam, yn dweud bod 
ei chegin newydd wedi 
gweddnewid ei bywyd.
    Mae Siân yn dioddef 
problemau symudedd, a oedd 
yn golygu nad oedd yn gwneud 
defnydd llawn o’i chegin yng 
Nghlos Langford, Rhosnesni, ei 
chartref ers bron i saith mlynedd.
Felly pan gysylltodd WWH â hi 
fel un o’r preswylwyr diweddaraf 
a fyddai’n cael cegin newydd, 
esboniodd Siân y problemau yr 
oedd yn eu cael ac erbyn hyn, 
mae ganddi un newydd wedi’i 
haddasu i’w hanghenion.
    Mae’r silffoedd a’r unedau isel 
wedi mynd, nad oeddent yn cael 
eu defnyddio oherwydd na allai 
Siân blygu i lawr i’w cyrraedd;  
yn eu lle, gosodwyd set newydd 
o gypyrddau, wynebau a bar 
brecwast, y mae’n hawdd i Siân 
eu defnyddio.
    “Rydw i’n hapus iawn iawn 
â hi,” dywedodd Siân  “Y peth 
mwyaf dymunol oedd bod 
WWH yn fodlon dylunio cegin a 
fyddai’n bodloni fy anghenion i.
    “Mae’n wych, a bu’r tîm o 

Cambria, a osododd y 
gegin, yn broffesiynol ac 
yn effeithlon iawn.  
    “Mae’r gegin newydd 
wedi gwneud cymaint 
o wahaniaeth o ddydd 
i ddydd.  Defnyddir pob 
cwpwrdd yn y gegin nawr 
gan fy mod yn gallu eu 
cyrraedd, sy’n hyfryd.  
Mae’r bar brecwast 
wedi bod yn fonws 
ychwanegol.”

gartrefi gwledig lle nad oes modd 
iddynt fanteisio ar gyflenwad 
nwy, rydym wedi gosod technoleg 
gwres ffynhonnell aer arloesol.
    Mae gwaith sylweddol i 
adnewyddu ffenestri yng Nghwrt 
Christchurch yn Llandrindod a 
drysau, ffenestri a llinellau toeau 
newydd ym Mharc Y Felin yn 
Llanbedr Pont Steffan ymhlith 
gwaith uwchraddio a gwblhawyd 
gan WWH eleni.
    Yn ogystal, rydym wedi 
buddsoddi mewn ceginau 
newydd ar gyfer preswylwyr yn 
Nhongwynlais yng Nghaerdydd ac 
yn Nolau Bran yn Llanymddyfri, 

Caerfyrddin, a gosodwyd 
ystafelloedd ymolchi newydd ar 
gyfer preswylwyr yng Nghwrt 
Sylvester, Wrecsam ac yng Nghwrt 
Y Castell yn Llanfair-ym-Muallt yn 
ddiweddar hefyd. 
    Caiff ychydig dros 35% o’n 
gwariant blynyddol ei wario ar 
waith trwsio – ac mae hyn wedi 
cyfateb â 30,000 o dasgau trwsio 
unigol hyd yn hyn, y llwyddwyd i 
drwsio 70% ohonynt yn ystod yr 
ymweliad cyntaf.
    Dywedodd Steve: “Rydym yn 
cydnabod bod cael nam yn eich 
eiddo yn anghyfleus ac rydym 
wedi ymrwymo i wneud y gwaith 

trwsio yn brydlon.
    “Rydym yn cwblhau gwaith 
trwsio cyn pen saith niwrnod 
ar gyfartaledd, ac yn yr arolwg 
bodlonrwydd preswylwyr 
diweddaraf a gynhaliom, roeddech 
chi wedi rhoi sgôr o dros 9 allan 
o 10 i ni am effeithlonrwydd ac 
ansawdd y gwaith trwsio yr ydym 
yn ei wneud.” 
    “Trwy gwblhau gwaith trwsio 
mewn ffordd effeithlon gan 
ddefnyddio cydrannau sy’n para, 
gallwn gynnig y gwerth am arian 
gorau i’n holl breswylwyr.”
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 IECHYD A LLES

Cerddoriaeth yw’r 
moddion gorau

Os ydych yn bwriadu ymuno â grŵp 
canu Carolau y Nadolig hwn, mae’n 
debygol y bydd hyn yn gwneud mwy 
na’ch rhoi yn hwyl yr ŵyl yn unig.
    Mae arbenigwyr meddygol ac 
ymchwilwyr wedi canfod bod 
canu mewn grŵp yn helpu i greu 
cysylltiadau cymdeithasol:  ond 
hefyd, mae’n ffordd wych o dorri’r 
iâ er mwyn gwneud ffrindiau 
newydd.  Mae hyn yn arbennig o 
ddefnyddiol mewn ardaloedd lle y 
mae mwy a mwy o bobl, yn hen ac 
yn ifanc, yn dioddef arwahanrwydd 
wrth i lawer o’u rhyngweithio 
cymdeithasol ddigwydd o bell trwy 
Facebook a Twitter.
    Mae gan Gymru dreftadaeth 
falch fel gwlad llawn corau, ac ar 
draws y DU, amcangyfrif bod bron 
i dair miliwn o bobl yn aelod o gôr 
neu grŵp canu cymunol erbyn hyn, 
diolch i boblogrwydd cynyddol 
Gareth Malone, y côr-feistr sydd 
wedi ymddangos ar y teledu, a 
chorau megis Rock Choir, Popchoir a 
Military Wives.
    Yn ogystal, mae rhai awdurdodau 
iechyd megis Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Betsi Cadwaladr yng ngogledd 
Cymru yn defnyddio canu mewn 
grŵp fel therapi ar gyfer cleifion 
sydd â chlefydau ar eu hysgyfaint, 
asthma, bronchiectasis a ffibrosis yr 
ysgyfaint. 
    Mae Sefydliad Prydeinig yr 
Ysgyfaint yn dweud y gall canu 
wella’ch lles gan ei fod yn helpu eich 
anadlu.
    Mae’r elusen, sy’n hyrwyddo 

sesiynau canu ar gyfer yr ysgyfaint, 
yn rhestru’r manteision hyn hefyd:

  Teimladau cadarnhaol
Mae pobl yn dweud bod canu yn 
brofiad sy’n codi’r ysbryd ac sy’n 
llawenhau.  Maent yn teimlo’n 
gadarnhaol yn ystod y sesiwn 
ganu, a bydd yr hwyliau da yn 
parhau wedi hynny.  Mae canu yn 
gallu helpu os ydych chi’n teimlo’n 
isel, dan straen neu’n ofidus.

  Meithrin hyder
Mae pobl sy’n byw gyda chyflwr 
hirdymor ar eu hysgyfaint yn 
dweud bod canu mewn grŵp yn 
peri iddynt feddwl am eu hunain 
fel aelod o gôr yn hytrach na chlaf.  
Mae canu a bod yn rhan o grŵp 
yn rhoi hyder ac ymdeimlad o 

gyflawniad i chi.  Gall eich cymell i 
roi cynnig ar weithgareddau eraill.            Teimlo fel rhan o grŵp
Mae canu’n rheolaidd mewn 
grŵp yn gallu peri i chi deimlo’n 
llai ynysig ac mae’n ffordd o 
deimlo’n rhan o grŵp.  Gallwch 
wneud ffrindiau newydd.  Mae’n 
gyfle i chi rannu eich profiadau chi 
hefyd a helpu eraill.                Sgiliau newydd
Mae ymuno â grŵp canu yn 
ffordd o ddysgu sgiliau newydd 
ac efallai, yn ffordd o atgyfodi 
rhai sgiliau a oedd gennych chi 
yn barod.  Gall dysgu caneuon 
newydd helpu i wella’ch gallu i 
ganolbwyntio a chynnal ffocws, a 
hefyd, gall ysgogi’ch cof.

Gall canu wella’ch iechyd a gwneud i chi     deimlo’n hapus
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Nid y canu yw’r unig beth, 
mae’n dwyn pobl o bob 

oed a gallu ynghyd

“ “

    Mae preswylwyr yng nghynllun 
ymddeol Cwrt Christchurch yn 
Llandrindod yn gwybod pa mor 
effeithiol y gall canu cymunol fod.
    Ddwywaith y mis, bydd 
gwirfoddolwyr o PAVO Mind, 
sy’n rhan o PAVO (Cymdeithas 
Mudiadau Gwirfoddol Powys) yn 
cael y preswylwyr i ganu.
    Dywedodd un o’r preswylwyr, 
Miss Vivien Evans, “Rydym yn 
edrych ymlaen at y sesiynau canu, 
maent yn hyfryd ac yn llawen.  
Mae’r caneuon yn amrywio o 
ganeuon da yr oes a fu i’r sioeau 
cerdd mwy modern, sy’n addas 
i’n grŵp ni o oedrannau cymysg.  
Mae canu yn ffordd hyfryd o 
godi’r ysbryd, os byddwn yn canu 

mewn tiwn neu beidio.”
    Yn Aberteifi, Ceredigion, 
mae grŵp o phreswylydd o 
gynllun ymddeol Llys Owen yn 
cymryd rhan mewn sesiynau 
Dewch i Ganu wythnosol, 
a gychwynnwyd yn Theatr 
Mwldan sydd gerllaw.  Maent 
wedi mynd ymlaen i ffurfio’u 
grŵp eu hunain ac maent wedi 
sefydlu grŵp Dewch i Ganu 
Aberteifi ar Facebook, ac mae’r 
aelod hynaf yn 94 oed.
    Dywedodd un o’r preswylwyr, 
Kate Owen, sef ysgrifennydd 
aelodaeth y grŵp:  “Nid 
oeddwn i wedi canu mewn 
grŵp ers yr oeddwn yn yr ysgol, 
ond mae Dewch i Ganu wedi 
bod yn wych.
     “Bob wythnos, bydd ein 
grŵp yn ymweld â chartref 
gofal lleol lle y byddwn yn 
canu i’r preswylwyr, a byddant 
yn ymuno wrth i ni ganu hen 
ganeuon o’r oes a fu 
a chaneuon o sioeau 
cerdd.
“Nid y canu yw’r 
unig beth sy’n 
bwysig, mae’n dwyn 
pobl o bob oed a 
gallu ynghyd ac 
mae’n eu cael nhw 
allan o’u cartref i 
gymryd rhan.  Mae 
pawb yn mwynhau 
bod yn rhan o’r grŵp.”

 IECHYD A LLES

I gael gwybod a oes côr yn eich 
ardal chi, gallech holi::

Rock Choir 
http://www.rockchoir.com/
Grwpiau Canu ar gyfer Iechyd 
Sefydliad Prydeinig yr Ysgyfaint 
https://www.blf.org.uk/support-
for-you/singing-for-lung-health/
join-a-group
Corau Canwch gyda Ni Tenovus 
ar gyfer pobl sy’n cael eu 
heffeithio gan ganser https://
tenovuscancercare.org.uk/how-
we-can-help-you/sing-with-us/ 

Os hoffech chi gychwyn 
rhywbeth yn eich cynllun chi, 
gallwch gysylltu â Swyddog 
Datblygu Cymunedol WWH:
• Caerdydd, Caerffili a Bro 

Morgannwg - Herman 
Valentin herman.valentin@
wwha.co.uk 

• Pen-y-bont ar Ogwr a Rhondda 
Cynon Taf - Laura Allcott laura.
allcott@wwha.co.uk 

• Merthyr/Powys - Alison 
Chaplin alison.chaplin@
wwha.co.uk 

• Gorllewin Cymru - Rhiannon 
Ling rhiannon.ling@wwha.
co.uk 

• Gogledd Cymru – Elizabeth 
Price  elizabeth.price@wwha.
co.uk 

Gall canu wella’ch iechyd a gwneud i chi     deimlo’n hapus

 Grŵp canu Cwrt Christchurch 
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CYFLOGAETH

Diolch i gymorth 
Tai Wales & West, 
mae Rachel 
Driscoll, sy’n fam 
ifanc, yn cael y 
cyfle i ganlyn ei 
breuddwyd gyrfa.
    Ymgeisiodd 
Rachel am le ar 
gwrs diploma 
gofal plant 
yng ngholeg 
Aberystwyth 
pan adawodd 
yr ysgol.  Fodd 
bynnag, ni fu 
modd iddi ganlyn 
ei huchelgais 
oherwydd 
newid yn ei 
hamgylchiadau.  
Bellach, mae 
Rachel yn 35 oed 
ac mae’n byw 
gyda’i phump o 
blant ym Mro Meiros, Lôn Meiros, 
Drefach Felindre, ac mae wedi 
penderfynu dilyn ei breuddwydion 
gwreiddiol.
    Mae wedi dechrau astudio am 
Ddiploma Lefel 3 mewn Gofal, Dysgu 
a Datblygiad Plant trwy gyfrwng y 
Gymraeg gyda ‘Cam wrth Gam’ ac 
mae wedi cael lleoliad ym meithrinfa’r 
pentref, y mae ei mab yn ei mynychu.
    Cafodd gyngor gan Swyddog 
Datblygu Cymunedol WWH, Rhiannon 
Ling, i ymgeisio am gynllun PACE 
(Rhieni, Gofal Plant a Chyflogaeth), a 
ariannir gan y Llywodraeth, ac mae 
hyn wedi helpu i ariannu gofal plant 
yn ystod ei chyfnod yn y coleg.  Rydym 
ni yma hefyd i helpu gyda chymorth 
ymarferol er mwyn helpu gyda’i 
gwaith cwrs.
    Dywedodd Rachel:  “Ar ôl dioddef 
afiechyd, penderfynais bod angen i 
mi wneud yr hyn sy’n fy ngwneud i 
yn hapus nawr, felly roeddwn wrth fy 
modd pan gefais le ar y cwrs, ond nid 
oedd unrhyw grantiau ar gael.

    “Rydw i wedi cael cymorth gwych 
gan Dai Wales & West, sydd wedi fy 
helpu fel y gallaf wneud fy holl waith 
cwrs.
    “Mae’r help a’r cyngor yr wyf 
wedi’i gael gan WWH wedi ei wneud 
yn gymaint haws i mi, heb straen.
    “Rydw i’n teimlo’n angerddol am 
weithio gyda phlant ifanc, ond rydw 
i’n teimlo’n angerddol am dreulio 
amser gyda fy nheulu gyda’r hwyr, ar 
benwythnosau ac yn ystod y gwyliau 
ysgol hefyd.
    “Mae cael ail gyfle mewn bywyd i 
wneud yr hyn yr oeddwn yn dymuno 
ei wneud yn wreiddiol ar ôl gadael yr 
ysgol yn werth y byd i mi.”

Rachel yn gwireddu breuddwyd

 
“Mae cael ail gyfle mewn bywyd i 

wneud yr hyn yr oeddwn yn dymuno 
ei wneud yn wreiddiol ar ôl gadael yr 

ysgol yn werth y byd i mi.”
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PRENTISIAETHAU

Cambria yn croesawu prentisiaid newydd
Mae wyth prentis newydd wedi 
ymuno â chynllun prentisiaeth 
Gwasanaethau Cynnal a Chadw 
Cambria, gan ddwyn y cyfanswm 
i 16.
    Byddant yn ymuno â’n timau 
cynnal a chadw medrus ac yn cael 
hyfforddiant ymarferol wrth iddynt 
weithio, a byddant yn mynychu’r 
coleg un diwrnod yr wythnos er 
mwyn sicrhau cymwysterau sy’n 
cael eu cydnabod gan y diwydiant.
    Bydd James, Jake, Nathan a Siôn 
yn gweithio o swyddfa Cambria yn 
Ewlo yng Ngogledd Cymru a bydd 
Andrew, Iestyn, Thomas a William 
yn gweithio o swyddfa Cambria 
yng Nghaerdydd.
    Yn ystod eu prentisiaethau, 
bydd staff profiadol Cambria yn eu 
mentora.
    Dywedodd Peter Jackson, 
Pennaeth Cambria, “Mae gallu 
cynnig prentisiaethau yn rhan o 
wneud gwahaniaeth.  Mae’n gyfle 
gwych i’r prentisiaid gael profiad o 

waith ymarferol a mynychu coleg i 
wireddu eu nod o gymhwyso yn y 
maes o’u dewis.”
    “Mae’r staff profiadol sydd wedi 
camu ymlaen i fod yn fentoriaid ar 
gyfer y prentisiaid newydd yn dangos 
ymrwymiad go iawn er mwyn helpu 
i ddiogelu a datblygu gweithlu y 
diwydiant ar gyfer y dyfodol.

    “Pan sefydlwyd Cambria yn 
2011, dim ond un prentis oedd 
gennym.  Bellach, saith mlynedd 
yn ddiweddarach, rydym yn 
cynorthwyo 16 ac mae gennym 
gynlluniau pellach i barhau 
i fuddsoddi yn ein cynllun 
prentisiaeth.”

Hoffwch ni …
ac fe allech chi ennill Echo Dot
Fel yr ydych chi wedi clywed yn 
barod, mae mwy o ffyrdd o gysylltu 
â Thai Wales & West ar-lein nawr 
nag a fu erioed o’r blaen.
Mae cyfrifon Facebook ac 
Instagram WWH a lansiwyd yn 
ddiweddar yn ychwanegu i’n 
presenoldeb ar-lein ar Twitter @
wwha, a LinkedIn.
Dilynwch ni ar facebook.com/
wwhousing lle y byddwn yn postio 
am y newyddion diweddaraf, 
swyddi, digwyddiadau cymunedol 
a mwy.
I ddynodi lansiad ein platfformau 
cyfryngau cymdeithasol, rydym yn 
cynnig y cyfle i un ohonoch ennill 

dyfais Echo Dot.  Mae Amazon Echo 
yn gweddnewid y ffordd yr ydym 
yn gwneud pethau o gwmpas y tŷ, 
o chwarae cerddoriaeth, darllen 
penawdau’r newyddion, i drefnu 
negeseuon atgoffa, ateb pob math 
o gwestiynau a rheoli eich dyfeisiau 
SMART yn y cartref.
I gael cyfle i ennill y wobr wych hon, 
trowch at ein tudalen ar Facebook, 
facebook.com/wwhousing, 
hoffwch y dudalen a dilynwch ni.    
Dyma’r unig beth y bydd angen i 
chi ei wneud, ac ar 3 Ionawr 2019, 
byddwn yn dewis un o’n dilynwyr 
newydd ar hap, a byddant yn ennill 
Echo Dot yn wobr.

Cyhoeddir enw’r enillydd ar 
Facebook ac yn rhifyn y Gwanwyn 
In Touch.

Sylwer:  er mwyn defnyddio'r ddyfais hon, 
bydd angen mynediad i'r rhyngrwyd a ffôn 

clyfar neu lechen arnoch.
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Rydym yn derbyn taliadau ar-lein

Gyda holl alwadau ariannol y Nadolig, bydd gwneud trefniant Debyd 
Uniongyrchol er mwyn talu eich rhent yn rhoi tawelwch meddwl i chi.  Mae 
dros 5,000 o breswylwyr yn talu yn y fath ffordd nawr, gan wybod y telir eu 
rhent ar amser ac y telir y swm cywir.
   Wrth lansio ein gwefan newydd, rydym wedi cyflwyno nodweddion er 
mwyn eich helpu i dalu eich rhent, gan gynnwys gwneud trefniant Debyd 
Uniongyrchol a thalu ar-lein gyda cherdyn. Trowch at www.wwha.co.uk/pay

Gorffennaf 
5178 o breswylwyr

Awst 
5189 o breswylwyr

Medi 
5217 o breswylwyr

MATERION ARIANNOL
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Peidiwch mynd i ddyled oherwydd y Nadolig

96
o daliadau

23k
o bunnoedd

ers i’n gwefan 
fynd yn fyw ym 

mis Medi

5178 5189 5217

Dyma adeg y flwyddyn pan fydd pobl yn 
gallu mynd dros ben llestri wrth wario 
gormod er mwyn prynu anrhegion drud 
a gormod o fwyd a diod.  Dyma ychydig 
gyngor er mwyn osgoi mynd i ddyled 
am un diwrnod yn unig.  

1. Byddwch fel Santa ac ewch ati i 
lunio rhestr 
Ysgrifennwch restr o’r holl bobl y mae 
angen i chi brynu ar eu cyfer a pha 
anrhegion yr ydych yn dymuno’u cael a 
chadwch at y rhestr.   Bydd hyn yn eich 
helpu i osgoi unrhyw brynu neu wario 
munud olaf na allwch ei fforddio. 

2. Ewch ati i glirio cyn y Nadolig
Treuliwch ychydig oriau yn cael gwared 
ar unrhyw beth nad oes ei angen 
arnoch mwyach, fel dillad, llyfrau, 
gemwaith, dodrefn, cerddoriaeth neu 
offer chwaraeon.  Gallech werthu’r 
eitemau hyn ar-lein neu mewn 
arwerthiant cist car.  

3. Peidiwch prynu gormod o fwyd
Er bod y Nadolig yn gyfnod o 
ormodedd, mae’r fath beth â phrynu 
gormod o fwyd Nadolig.  Mae elusen 
‘Love Food Hate Waste’ yn codi 
ymwybyddiaeth o wastraff bwyd ac 
mae ganddi ddigon o gyngor ar ei 
gwefan ynghylch rheoli maint dognau 
a syniadau er mwyn defnyddio bwyd 
dros ben.  I weld rhagor o syniadau, 
trowch at www.lovefoodhatewaste.com 

4. Defnyddiwch godau talebau
Mae cofrestru ar wefannau codau 
talebau neu chwilio ar y we cyn 
prynu anrhegion yn syniad da.  Mae 
Vouchercodes.co.uk yn lle gwych i 
gael gostyngiadau ar frandiau mawr a 
bwyta allan, ac weithiau, mae’n cynnig 
gostyngiadau unigryw.

5. Dylech osgoi benthyciadau diwrnod 
cyflog
Os bydd yn rhaid i chi fenthyca arian, 
dylech osgoi cwmnïau benthyciadau 
diwrnod cyflog sy’n codi cyfraddau llog 
gormodol.  Mae cerdyn credyd llog 0% 
yn fwy dymunol, ond RHAID i chi ad-
dalu’r isafswm bob mis.  Gallech geisio 
cael benthyciad gan eich banc neu’ch 
cerdyn credyd, sy’n gallu cynnig ad-dalu 
swm penodol bob mis.  Yn ogystal, 
bydd Undebau Credyd yn benthyca 
i aelodau y mae ganddynt gynilion 
gyda nhw.  I gael gwybod a oes Undeb 
Credyd yn eich ardal chi, trowch at 
www.creditunionsofwales.co.uk 

6. Defnyddiwch eich cardiau 
teyrngarwch
Os oes gennych chi gerdyn teyrngarwch 
(Boots Advantage/Tesco Clubcard/
Sainsbury’s Nectar), ac os na fyddwch 
fyth yn hawlio’r pwyntiau, dylech 
eu cyfnewid am arian neu eu troi’n 
dalebau i’w gwario mewn siop benodol 
oherwydd y byddant yn aml yn rhoi 
mwy i chi.  (Fodd bynnag, ni fydd hyn 

yn gweithio oni bai eich bod wedi 
bwriadu siopa yn y siop honno ta beth.  
Yn yr un modd â phopeth, dylech siopa 
o gwmpas er mwyn sicrhau eich bod yn 
cael y fargen orau, hyd yn oed gyda’ch 
talebau.)

7. Dylech gadw cofnod o’r cyfanswm 
hyd yn hyn
Dylach gadw golwg ar y swm yr ydych 
yn ei wario – gan baratoi cyfanswm 
hyd yn hyn ar eich ffôn symudol neu 
lechen.  Byddwch mewn sefyllfa well 
i reoli eich biliau os ydych yn gwybod 
beth yw’ch cyfanswm gwario ar bob 
cerdyn.

8. Rhowch gynnig ar IOU 
Er mwyn manteisio ar yr arbedion 
arbennig ym mis Ionawr, gallwch 
gyflwyno tystysgrif IOU bersonoledig 
i’ch anwyliaid, y gallwch ei hargraffu 
o wefan MoneySavingExpert www.
moneysavingexpert.com/shopping/
christmas-iou-certificate

9. Cynlluniwch ar gyfer y Nadolig nesaf
Ar ôl y Nadolig, dechreuwch gynllunio 
ar gyfer y flwyddyn nesaf!  I wneud 
yn siŵr eich bod yn barod ar gyfer y 
Nadolig nesaf, agorwch gyfrif cynilo 
rheolaidd.  Siopwch am anrhegion 
trwy gydol y flwyddyn, yn enwedig 
pan geir unrhyw gynigion arbennig 
neu ewch ati i gynllunio rhoddion 
mwy ymlaen llaw, fel y gallwch dalu 
amdanynt gydag amser.

A wyddoch chi?
Gallwch ofyn am wneud trefniant Debyd Uniongyrchol ar ein gwefan newydd.

www.wwha.co.uk

Mwy o breswylwyr yn talu trwy Ddebyd Uniongyrchol
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Peidiwch mynd i ddyled oherwydd y Nadolig

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

Yr amser tawelaf i’n llinellau ffôn yw ar ôl cinio fel arfer

99%
o’r 
galwadau 
a gafwyd 
am waith 
trwsio

14,000
o alwadau 
am waith 
trwsio yn 
ystod y 
chwarter 
diwethaf

Cawsom

WWH
REPAIRS

9am
yw’r 
amser 
prysuraf 
i’n 
llinellau 
ffôn

Helo
Bore 
da

Sut
alla i 

helpu?

A wyddoch chi y gallwch chi gael cyngor ynghylch trwsio ac adrodd am waith trwsio y mae angen ei wneud ar ein gwefan?

www.wwha.co.uk/repair

CORFFORAETHOL

Bodlonrwydd a Chwynion

Cawsom 5 cwyn dros y 
tri mis diwethaf – 2 yn 
llai na’r swm a gafwyd 
yn ystod y chwarter 
blaenorol.     

Ni chawsom unrhyw gwynion am 
ymddygiad gwrthgymdeithasol neu rhent 
yn ystod y chwarter hwn.  Cawsom ddwy 
gŵyn am ein gwasanaeth trwsio ac un 
ynghylch gosod.

CWYNION

5
Ar gyfartaledd, 
roedd wedi 
cymryd 11 
diwrnod gwaith 
i ddatrys cwyn, 

sy’n llai na’r 19 diwrnod 
gwaith ar gyfartaledd a 
adroddwyd yn ystod Ch2 
2018.

DATRYS CWYNION

11

BODLONRWYDD
Ar draws ein 
gwasanaethau, 
llwyddom i 
sicrhau sgôr 
o 8.4 allan o 

10 ar gyfer bodlonrwydd.  
Mae hyn yn cynnwys 
gosod, trwsio, cartrefi 
newydd ac ymddygiad 
gwrthgymdeithasol.

8.4

4c

22c 21c 19c
14c

8c
5c 7c

Atebwyd 
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GADEWCH I NI FOD YN 
BERSONOL
Oni bai eich bod wedi bod yn 
cuddio dan graig dros y chwe mis 
diwethaf, mae’n siŵr eich bod wedi 
clywed am GDPR neu (y Rheoliad 
Cyffredinol ar Ddiogelu Data).
    Mae’r Rheoliad, a ddaeth i 
rym ar 25 Mai 2018, yn un o’r 
newidiadau mwyaf i’r cyfreithiau 
sy’n effeithio ar breifatrwydd data 
a welwyd dros yr 20 mlynedd 
diwethaf.  Mae pob cwmni neu 
sefydliad sy’n prosesu data 
unrhyw ddinasyddion UE yn cael 
eu heffeithio gan y cyfreithiau 
newydd hyn, ac mae hyn yn 
cynnwys Tai Wales & West.
Bydd y canllaw hwn yn eich 

helpu i ddeall pa ddata personol 
y mae WWH yn ei gasglu gan ein 
preswylwyr a sut yr ydym yn ei 
ddiogelu.

     Pam bod angen i ni 
gael eich gwybodaeth 
bersonol chi?

Mae angen i ni gael eich 
gwybodaeth bersonol chi er mwyn 
ein helpu i reoli eich tenantiaeth, 
o geisiadau am gartrefi WWH 
i adroddiadau am ymddygiad 
gwrthgymdeithasol, hawliadau 
yswiriant, cwynion ac apeliadau.  
Heb y wybodaeth hon, ni fyddem 
yn gallu darparu cartref i chi. 

     Pa wybodaeth bersonol 
yr ydym yn ei dal ac o 
ble y byddwn yn cael y 
wybodaeth hon?

Manylion yr ydych chi wedi’u 
rhoi i ni amdanoch chi a’r bobl 
sy’n byw gyda chi yw rhan 
fwyaf y wybodaeth bersonol y 
byddwn yn ei thrin.  Mae hyn yn 
cynnwys pethau fel eich enw, eich 
cyfeiriad, eich rhifau ffôn, eich 
dyddiad geni, eich rhif yswiriant 
gwladol, eich rhyw, manylion eich 
cyfrif banc a chollfarnau troseddol 
neu honiadau (mewn achosion 
ymddygiad gwrthgymdeithasol).

Yr hyn y mae’r rheolau GDPR newydd yn ei olygu      i chi a sut y 
mae Tai Wales & West yn trin eich gwybodaeth      bersonol

GDPR
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Yr hyn y mae’r rheolau GDPR newydd yn ei olygu      i chi a sut y 
mae Tai Wales & West yn trin eich gwybodaeth      bersonol

GDPR

Os oes gennych chi unrhyw 
gwynion am y ffordd y defnyddir 
eich data personol, gallwch 
gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd 
Gwybodaeth ar gyfer y DU, sef: 
https://ico.org.uk

Mewn rhai achosion, byddwn 
yn dal categorïau arbennig o 
wybodaeth bersonol hefyd 
megis hil, cefndir ethnig, crefydd 
a gwybodaeth am eich iechyd 
neu’ch cyfeiriadedd rhywiol.  
Mewn achosion o’r fath:

 rydych chi wedi rhoi eich 
caniatâd i ni; 

 mae angen y wybodaeth 
arnom er mwyn diogelu eich 
buddiannau;  a

 cheir cyfreithiau sy’n caniatáu 
i ni neu sy’n mynnu ein bod yn 
gwneud hynny.

   Weithiau, byddwn yn cael 

gwybodaeth bersonol gan 
sefydliadau eraill megis yr 
awdurdod lleol neu’r Heddlu, 
os ydych chi wedi rhoi caniatâd 
iddynt neu os bydd y gyfraith yn 
nodi y gallant.
    Dyma rai enghreifftiau:

cais am dŷ
hawliad budd-dal
pecyn cymorth
rhywbeth fel ymddygiad 
gwrthgymdeithasol

     Gyda phwy y byddwn 
yn rhannu eich 
gwybodaeth?

Weithiau, byddwn yn rhannu eich 
gwybodaeth bersonol gyda phobl 
neu sefydliadau eraill.
    Gall hyn gynnwys contractwyr 
sy’n gweithio i ni;  yr awdurdod 
lleol, neu’r Adran Gwaith a 
Phensiynau, er mwyn caniatáu 
iddynt brosesu unrhyw hawliad 
am fudd-daliadau y byddwch yn 
eu gwneud efallai, neu er mwyn 
darparu gwasanaeth i chi;  neu’r 
Heddlu ac asiantaethau eraill 
at ddibenion atal neu ddatrys 
troseddau.  Dim ond os byddwch 
yn rhoi eich caniatâd y byddwn 
yn gwneud hyn, neu pan geir 
cyfreithiau sy’n caniatáu i ni 
wneud hyn er mwyn rheoli eich 
tenantiaeth.

A ydym yn trosglwyddo 
eich gwybodaeth 
bersonol y tu allan 
i’r Ardal Economaidd 
Ewropeaidd (AEE)?

Mae llawer o’r wybodaeth 
bersonol yr ydym yn ei phrosesu 
yn Nhai Wales & West yn cael ei 
dal yn electronig, a chedwir y rhan 
fwyaf ohoni yn ein swyddfeydd.  
Mae rhai o’n systemau cyfrifiadurol 
yn storio gwybodaeth oddi ar y 
safle, fodd bynnag, a phan fyddant 

yn gwneud hynny, rydym yn 
cydweithio’n agos gyda darparwyr 
y feddalwedd er mwyn sicrhau 
y caiff y wybodaeth ei storio yn 
unol â gofynion Deddf Diogelu 
Data 2018.     

      Am ba mor hir y byddwn 
yn dal gwybodaeth?
Dim ond am gyfnod penodol ar 
ôl i’ch tenantiaeth ddod i ben y 
byddwn yn dal eich gwybodaeth 
gan amlaf, oni bai bod gofyn i ni ei 
chadw am gyfnod hwy.  Dim ond 
pan fydd gennym ni hawl gyfreithiol 
y byddwn yn gwneud hyn.     

     Pa hawliau sydd gennych 
chi?
Dan Ddeddf Diogelu Data 2018, 
mae gennych chi yr hawl i droi at y 
wybodaeth bersonol yr ydym yn ei 
phrosesu amdanoch chi.  Os ydych 
o’r farn bod y wybodaeth bersonol 
yn anghywir neu’n anghyflawn, 
gallwch ofyn ei bod yn cael ei 
chywiro neu’n cael ei dileu.
    Mewn rhai amgylchiadau, gallwch 
atal y cam o brosesu’ch data ac mae 
gennych chi yr hawl i wrthwynebu i 
rai mathau o weithgarwch prosesu.    
Am wybodaeth bellach, 
cysylltwch â ni:  
E-bost: CorporateInformation 
Manager@wwha.co.uk

Tai Wales & West, 
Tŷ’r Bwa, Parc Tŷ Glas, 
Llanisien, Caerdydd,  CF14 5DU. 

Ffôn:  0800 052 2526
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YMDDYGIAD GWRTHGYMDEITHASOL

Cael hwyl dros y Nadolig eleni 
ond heb darfu ar eich cymdogion 
Mae’n dymor dathlu a mwynhau, 
ond nid yw pawb yn un am barti 
dros y Nadolig a’r Flwyddyn 
Newydd.  
    Gallai’r hyn sy’n ymddangos 
fel hwyl diniwed i chi a’ch teulu 
beri llygredd sŵn a gofid neu 
straen i’ch cymdogion.  Felly os 
ydych chi’n bwriadu dathlu, mae 
gan Lywodraeth Cymru y cyngor 
doeth hwn i chi ynghylch cadw’r 
heddwch gyda’ch cymdogion.

Trefnu parti, mae’ch cymdogion yn 
fwy tebygol o ddeall os byddwch 
yn rhoi rhybudd iddynt ymlaen 
llaw – efallai yr hoffech ystyried eu 
gwahodd nhw hyd yn oed.
    Y naill ffordd neu’r llall, 
peidiwch â difetha eu noson, ac 
anogwch eich gwesteion i fod yr 
un mor barchus.

    Os oes modd, dylech 
gadw’ch teledu a’ch seinyddion 
cerddoriaeth ymhell o waliau 
eich cymdogion, a’u codi oddi ar 
y llawr.  Os ydych chi’n chwarae 
cerddoriaeth ar eich pen eich 
hun, meddyliwch pa mor uchel 
ydyw ac ystyriwch ddefnyddio 
clustffonau.  

Dylech fod yn adnabod eich 
cymdogion a cheisiwch fod yn 
ystyriol o gymdogion sy’n gweithio 
sifftiau nos ac y mae’n rhaid iddynt 
gysgu ar amserau anarferol yn 
ystod y dydd. 
    Os yw’ch cymdogion yn 
oedrannus neu os nad yw eu 
hiechyd yn dda neu os oes ganddynt 
faban newydd-anedig, gallech chi 
wneud gwahaniaeth mawr iddyn 
nhw trwy fod ychydig yn dawelach.    

Beth ddylech chi ei wneud os 
byddwch yn cael problem gyda 
sŵn?
Peidiwch dioddef yn dawel.  
Dylech wastad ystyried cael sgwrs 
gwrtais gyda’ch cymydog yn y lle 
cyntaf, gan godi’r mater gyda nhw 
yn uniongyrchol oherwydd yn 
aml, ni fydd pobl yn ymwybodol 
o’r ffaith eu bod yn peri problem 
ac efallai y byddant yn fodlon 
troi’r sŵn i lawr.
    Fodd bynnag, dylech fod yn 
ofalus wrth droi at eich cymydog 
os ydych yn credu y gallent ymateb 
mewn ffordd negyddol.  Os nad 
ydych chi’n teimlo y gallwch chi 
siarad â nhw yn uniongyrchol, 
gallech ystyried postio nodyn 
cwrtais trwy’r drws neu anfon 
llythyr atynt yn y post hyd yn 
oed, er mwyn sicrhau eu bod yn 
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YMDDYGIAD GWRTHGYMDEITHASOL

Mae preswylwyr sy’n ymwneud 
ag achosion ymddygiad 
gwrthgymdeithasol parhaus 
yn dweud wrthym ei bod yn 
bwysig iawn eu bod yn cael 
diweddariadau am unrhyw waith 
sy’n parhau.

Byddwn yn parhau i 
ddefnyddio’r wybodaeth 
hon a’r adborth hwn er 
mwyn dysgu, a gwella ein 
gwasanaeth i’n preswylwyr yn 
barhaus.

Agorwyd llai o achosion 
yn ystod y chwarter hwn 
na’r chwarter diwethaf

48
Agorom 30 yn llai o 
achosion ymddygiad 
gwrthgymdeithasol yn 
ystod y chwarter diwethaf 
(78 yn ystod y chwarter 
cyn hynny)

Cam-drin domestig
oedd y mater mwyaf yn 

ystod y chwarter diwethaf, a 
ddilynwyd gan broblemau sŵn 

ac aflonyddu.

Roedd y cymorth a’r 
cyngor a gafwyd gan 

Dai Wales & West 
yn dda

Gallai’r 
broses o roi’r 

wybodaeth 
ddiweddaraf i mi 

am y sefyllfa fod wedi 

bod yn well

ymwybodol o’r broblem.  Fel hyn, 
gallwch chi fod yn ddienw a dwyn 
eu sylw at y broblem ar yr un pryd.
    Pryd bynnag y bo modd, 
byddwn yn ceisio sicrhau bod 
pobl sydd â chwynion yn siarad, 
er mwyn cael safbwyntiau’r ddwy 
ochr, a cheisio helpu i sicrhau 
cytundeb.     
    Mae hyn yn mynd yn fwyfwy 
poblogaidd, a gall ein Swyddogion 
Anghydfodau Cymdogaeth helpu.
Cysylltwch â ni am gyngor pellach 
ar 0800 052 2526 neu trowch at 
www.wwha.co.uk.

Sut ddylwn i gwyno?  
Dim ond pan fydd pob dull arall 
wedi methu y dylech chi gwyno 
i’ch awdurdod lleol neu gymryd 
camau cyfreithiol.
    Os hoffech wneud cwyn ffurfiol, 
dylech gysylltu â’ch awdurdod 
lleol, adran iechyd yr amgylchedd 
fel arfer.
    Efallai y bydd yr awdurdod 
lleol yn anfon swyddog iechyd yr 
amgylchedd allan i ymweld â’ch 
cartref ac i bennu a oes niwsans 
statudol yn bodoli.  Os yw’r sŵn 
yn digwydd o bryd i’w gilydd, 
efallai y byddant yn gofyn i chi 
gadw dyddiadur o ddyddiadau ac 
amseroedd y sŵn a/neu byddant 
yn galw eto er mwyn ceisio bod 
yn dyst iddo.
    Mae’r rhan fwyaf o 
awdurdodau lleol yn darparu 
gwybodaeth ynghylch sut y maent 
yn delio â niwsans a achosir gan 
sŵn a mathau eraill o gwynion 
niwsans statudol yn eu hardal ar 
eu gwefan, yn adran Iechyd yr 
Amgylchedd.

Am ragor o gyngor ynghylch 
niwsans sŵn a sut i gwyno, 
lawrlwythwch y llyfryn Cyngor ar 
Sŵn o https://gov.wales/topics/
environmentcountryside/epq/
noiseandnuisance/?lang=en
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EICH STRAEON CHI

ABERYSTWYTH MERTHYR TUDFULABERTEIFI

COFFI AC ARIAN AR DRAWS 
CYMRU

Bu preswylwyr yn Nhŷ Pontrhun yn 
mwynhau perfformiad arbennig o 
Alice in Wonderland yn eu lolfa.
Bu plant o Ysgol Gynradd gyfagos 
Troedyrhiw yn perfformio rhai o’r 
caneuon o’u cynhyrchiad ysgol ar 
gyfer y preswylwyr.

Agnes, gwerthwr 
pabïau, yn 100 oed

Ar ôl degawdau o helpu eraill, 
Agnes Prosser, preswylydd o 
Aberystwyth, oedd yn cael y sylw 
i gyd yn ddiweddar.
    Bu Agnes, sydd wedi byw yng 
Ngerddi’r Ffynnon, Aberystwyth 
ers iddo agor ym 1991, yn dathlu 
ei phen-blwydd yn 100 oed yng 
nghwmni ei ffrindiau a’i theulu.
Am 30 o flynyddoedd, bu Agnes 
yn gwerthu pabïau ar gyfer y 
Lleng Brydeinig Frenhinol a bu’n 
gadeirydd adran y menywod 
am dros 10 mlynedd.  Roedd ei 
diweddar ŵr, Verdun, yn aelod 
gweithgar hefyd, ac yn dilyn ei 
farwolaeth, roedd hi wedi parhau 
i gefnogi’r elusen.
    Er y bu’n rhaid iddi roi’r gorau 
i werthu 
pabïau eleni 
oherwydd 
problemau 
symudedd, 
mae Agnes 
wedi parhau 
i gefnogi’r 
Lleng ac 
roedd wrth ei bodd i gael cerdyn 
pen-blwydd gan ei noddwr, Ei 
Mawrhydi Y Frenhines, yn ogystal 
â thystysgrif gan RBL.
    “Fy mharti oedd y diwrnod gorau 
o’m 100 mlynedd,” dywedodd 
Agnes, sy’n gyfrifol am yr arian 
yn ystod y nosweithiau bingo a 
gynhelir yng Ngerddi’r Ffynnon. 

Yn ddiweddar, bu preswylwyr yng 
nghynllun byw’n annibynnol Llys 
Owen yn Aberteifi yn mwynhau 
noson gwis er mwyn codi arian.
    Trefnwyd y digwyddiad gan 
ddisgyblion o Ysgol Y Preseli, Ceris 
Walters, Eve Mathias a Seren 
Phillips, er mwyn codi arian i Blant 
mewn Angen.  Roedd preswylwyr, 
ffrindiau a theulu wedi cael noson 
wych a llwyddwyd i godi £361.80 ar 
gyfer yr achos gwerth chweil hwn.

Yn y cyfamser, roedd preswylwyr 
yng Ngolwg y Castell, sydd yn 
Aberteifi hefyd, wedi manteisio 
ar archwiliadau iechyd am ddim 
a microsglodynnau ar gyfer 
eu hanifeiliaid anwes yn ystod 
digwyddiad a gynhaliwyd mewn 
partneriaeth â’r Ymddiriedolaeth 
Cŵn.

Roedd bore coffi blynyddol 
MacMillan wedi dwyn preswylwyr 
ynghyd yn ein cynlluniau ar draws 
Cymru i godi arian ar gyfer yr 
elusen canser.
    Yng Nghaerdydd, daeth 
preswylwyr yng Nghwrt St Catherine 
ynghyd i bobi a llwyddwyd i godi 
£126, a oedd yn swm gwych.

Yng Nghwrt Neuadd Sydney yng 
Nghei Connah, Sir y Fflint, roedd 
un o’r preswylwyr, Kath Oldfield, 
wedi dwyn ffrindiau, cymdogion, 
staff a’r gymuned leol ynghyd am 
ddigwyddiad a gododd £1020, 
a oedd yn fwy na’r cyfanswm a 
godwyd y llynedd, sef £801.     
Codwyd rhan fwyaf yr arian trwy 
raffl gymunedol, a drefnwyd gan 
Kath.
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Aeth preswylwyr Llys Glan Yr 
Afon yn y Drenewydd yn ôl 
mewn amser pan aethant i Ŵyl 
Fictoraidd Llandrindod.
    Roedd pum preswylydd o’r 
cynllun gofal ychwanegol wedi 
mwynhau diwrnod allan yn y 
digwyddiad blynyddol a gynhelir 
yng Nghanolbarth Cymru, ac 
sydd wedi bod yn rhedeg ers 37 o 
flynyddoedd.
    Uchafbwyntiau’r ymweliad 
oedd cael mynd o gwmpas y 
stondinau a’r arddangosiadau o 
eitemau milwrol cofiadwy, a oedd 
yn cynnwys Duwies Werdd, sioe 
Pwnsh a Jwdi a chinio.
    Dywedodd Ezma Zhao, Swyddog 
Lles, a drefnodd y daith:  “Roedd 
pawb wedi cael amser gwych.  
Roedd y diwrnod yn llawn 
chwerthin a gwenu wrth iddynt 
fod allan am y dydd yn yr awyr 
iach ac mewn man llawn lliw a 
cherddoriaeth.”

Aethpwyd yn ôl mewn amser 
i’r 1940au pan ymwelodd 
gwirfoddolwyr o Amgueddfa 
Stori Caerdydd â Chwrt Western, 
Caerdydd.
    Roedd y gwirfoddolwyr wedi dod 
â chasgliad o eitemau gyda nhw o 
gyfnod y rhyfel, a bu preswylwyr 
yn rhannu eu lluniau a’u hatgofion 
nhw o’u bywyd a’u teuluoedd yn 
ystod y prynhawn a seiliwyd ar 
thema y 1940au.
    Bu un o’r preswylwyr, Peter 
Wharton, yn chwarae ei 
gerddoriaeth bandiau mawr o’r 
cyfnod, wrth i bawb hel atgofion 
am eu dyddiau dawnsio.
Yng Nghwrt Norbury yn Fairwater, 
cynhaliodd gwirfoddolwyr yr 
amgueddfa brynhawn tebyg yn 
cofio’r 1950au.
    Dywedodd rheolwr y cynllun, 
Ann White:  “Roedd pawb wedi 
mwynhau eu prynhawn.  Buont yn 
sôn am y ffaith ei fod yn gyfnod 

Mae teuluoedd ifanc yn un o’n 
cynlluniau newydd yng Nghaerdydd 
wedi mwynhau eu digwyddiad 
Calan Gaeaf cymunedol cyntaf yng 
nghwmni ei gilydd.
    Roedd y teuluoedd yn Ffordd 
Williamson, St Edeyrn, Caerdydd, 
wedi cymryd rhan mewn 
gweithgareddau brawychus gyda’u 
cymdogion a staff WWH.  

Darparwyd brechdanau gan 
breswylwyr a threfnwyd 
gweithgareddau megis cerfio 
pwmpenni a phaentio wynebau gan 
staff WWH.
    Dywedodd Sarah Willcox, Swyddog 
Datblygu Cymunedol:  “Bu’n 
llwyddiant mawr.  Roedd hi’n hyfryd 
gweld y gymuned yn dod ynghyd i 
ddod i adnabod eu cymdogion.”

anodd, ond eu bod wedi cael 
hwyl.”
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Cyddwysiad yw un o achosion mwyaf llwydni a 
phroblemau lleithder yn y cartref.  Mae cyddwysiad 
yn ffurfio pan na fydd yr aer y tu mewn yn gallu dal 
mwy o wlybaniaeth.
    Bydd teulu cyffredin yn creu dros 100 peint o 
wlybaniaeth yr wythnos trwy gyfrwng gorchwylion 
arferol yn y cartref megis coginio, golchi, smwddio, 
defnyddio’r peiriant sychu dillad, ymolchi ac anadlu 

7
Dylech osgoi sychu dillad ar 
reiddiaduron.  Os bydd angen i 
chi sychu dillad y tu mewn, dylech 
ddefnyddio hors ddillad, ond sicrhewch 
nad ydych yn ei gadael gerllaw tân, a 
allai achosi perygl tân.

1 Dylech roi cloriau ar sosbenni, 
sychu eich dillad y tu allan ac 
osgoi defnyddio gwresogyddion 
nwy potel neu baraffin.

4 Ceisiwch wresogi eich cartref 
ychydig yn fwy, os oes modd.

2 Dylech agor ffenestr yr ystafell 
wely am 15 munud bob bore.

5
Dylech awyru ystafelloedd yn 
rheolaidd, a gadael drysau ar agor er 
mwyn caniatáu i’r aer gylchdroi, oni 
bai eich bod yn coginio neu’n cael 
cawod.

3 Sicrhewch bod eich cartref 
wedi cael ei inswleiddio’n dda.

6 Os ydych chi’n coginio, yn cael cawod 
neu fath – bydd agor ffenestr, troi’r 
ffan ymlaen a chau drws yr ystafell yr 
ydych chi ynddi yn helpu.

8 Os yw’ch ffenestri yn cynnwys 
holltau awyru, dylech eu hagor a’u 
cau yn ôl yr angen, er mwyn caniatáu 
i aer ffres gylchdroi.

hyd yn oed!
    Gall hyn arwain at gyddwysiad yn cronni, wrth 
i ddafnau ffurfio ar arwynebau y tu mewn megis 
drychau, silffoedd ffenestri ac ar waliau, yn enwedig 
pan fyddant yn oer.
    Gallwch helpu i atal y broblem trwy ddilyn rhai 
camau syml:

cyddwysiad
Sut i reoli 

cyddwysiad
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Cymrwyd gofal 

i lanhau ar ôl y 

cwblhawyd y gwaith

Byddwn wrth fy modd pe bai modd gwneud gwaith trwsio yn gyflymach

Dy
w

ed
och chi

Dywedoch chi

Gallwch adrodd am 
waith trwsio ar-lein
Ein hamserau prysuraf am alwadau ynghylch 
gwaith trwsio yw rhwng 9am a 12pm, felly pan fo 
modd, ffoniwch ni yn y prynhawn neu chwiliwch 
am gyngor yn yr adran gwaith trwsio ar ein gwefan 
newydd: www.wwha.co.uk/repair

Rydym yn parhau i ystyried y cynhyrchion a’r 
deunyddiau yr ydym yn eu cadw yn ein fan er mwyn 
sicrhau ein bod yn rhoi’r cyfle gorau i’n hunain i 
wneud y gwaith trwsio yn ystod ein hymweliad 
cyntaf.  Rydym yn fodlon bod 71% o’n gwaith trwsio 
yn cael ei wneud y tro cyntaf (cynnydd o’i gymharu 
â’r chwarter diwethaf).

7757

71%

Cwblhawyd 

o dasgau trwsio

60%
Llwyddwyd i 

drwsio 

y tro cyntaf

Llwyddwyd i 
gwblhau 

mewn llai na 5 
diwrnod

Lapiwch eich cartref 
ar gyfer y Gaeaf
Gall y gaeaf fod yn amser hudolus o’r flwyddyn, ond mae 
tywydd rhewllyd yn gallu peri problemau.
    Gall pibellau a thapiau y tu allan, neu’r rhai mewn mannau 
oer fel llofftydd neu’r garej, rewi a byrstio – sy’n golygu na fydd 
gennych chi ddŵr a gwres, ac fe allai beri llif yn eich cartref.
    Mae Dŵr Cymru yn annog preswylwyr i baratoi eu cartref 
ar gyfer y gaeaf trwy lapio pibellau allanol er mwyn eu hatal 
rhag cracio pan fydd hi’n rhewi.
    Ceir pethau syml y gallwch chi eu gwneud er mwyn paratoi 
eich cartref ar gyfer y gaeaf:
1.  Lapiwch eich pibellau a’ch tapiau
Os oes gennych chi bibellau a thapiau y tu allan, neu 
mewn man oer fel y llofft neu’r garej, dylech eu lapio gyda 
deunydd inswleiddio neu becyn lapio.
2. Tapiau tu allan
Ni ddylech adael pibell ddŵr yn sownd wrth dapiau tu allan.  
Os oes gennych chi dap y tu allan, dylech droi’r falf i ffwrdd a 
draenio’r tap a’r pibellau er mwyn eu hatal rhag cael eu difrodi 
a rhag bod oerfel yn cripian i fyny’r bibell i mewn i’ch tŷ.
3. Dylech drwsio’r diferion hynny
Gall tapiau sy’n diferu gynyddu’r perygl y bydd eich 
pibellau yn rhewi.  Sicrhewch eich bod yn adrodd am 
unrhyw dapiau sy’n diferu i’r tîm trwsio.  Gallwch adrodd 
amdanynt ar ein gwefan hefyd.
4. Archwiliwch eich stop-tap 
Dylech wybod ble y mae’ch stop-tap a sicrhau ei fod yn 
gweithio.  Bydd angen i chi ei gyrraedd yn gyflym, a gwybod 
sut i’w droi i ffwrdd, pe byddai’r gwaethaf yn digwydd.
5. A oes gennych chi fesurydd dŵr?
Os yw’ch mesurydd ar wal allanol, dylech sicrhau bod y 
pibellau sy’n arwain iddo ac ohono wedi cael eu hinswleiddio, 
ac nad oes unrhyw fylchau rhyngddynt, bod cwpwrdd y 
mesurydd yn llawn deunydd inswleiddio, a bod y drws wedi 
cael ei gau’n dynn. 
6.Dylech gadw eich cartref yn glyd
Dylech gadw eich cartref yn gynnes trwy ddefnyddio 
pethau atal drafftiau a chau’r llenni yn y nos.
7. Peidiwch ag anghofio am eich teulu, eich ffrindiau a’ch 
cymdogion
Dylech eu helpu os bydd angen help llaw arnynt i baratoi 
– ac efallai dylech gytuno cadw golwg ar dai eich gilydd os 
byddwch yn mynd i ffwrdd. 

Gallwch wylio fideo Paratoi ar gyfer y Gaeaf Dŵr Cymru ar 
ei sianel Youtube trwy droi at www.youtube.com/channel/
UC0GF1wtP7-_r3ZghQIIRu3Q
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Cyfle i breswylwyr gymryd rhan 
mewn gŵyl cerddoriaeth Gymraeg
Mae Tai Wales & West wedi ymrwymo i bartneriaeth 
i gynorthwyo cyfleoedd gwirfoddoli mewn gŵyl 
gerddoriaeth yn Wrecsam flwyddyn nesaf.
    Rydym wedi darparu cyllid i hyd at 100 o 
wirfoddolwyr ymuno â’r digwyddiad tri diwrnod, a 
gynhelir ar 16-18 Mai 2019.
    Mae’r cyfleoedd sydd ar gael yn amrywio o 
gynorthwyo i sicrhau bod cynhadledd yr ŵyl yn 
rhedeg yn esmwyth, i gynorthwyo rheolwyr lleoliad 
yr ŵyl a chael profiad o gynhyrchu cerddoriaeth fyw.
    Dywedodd Anne Hinchey, Prif Weithredwr 
Tai Wales & West:  “Mae’n rhaglen nawdd yn 
canolbwyntio ar gynorthwyo sefydliadau a 
digwyddiadau a fydd yn gwneud gwahaniaeth go 
iawn i’r gymuned, ac mae hwn yn gyfle unigryw i 
ni wneud hyn trwy weithio gyda gŵyl gerddoriaeth 
ryngwladol.
    “Rydym yn falch o noddi rhaglen wirfoddoli FOCUS 
Wales 2019, a 
fydd yn creu 
cyfleoedd newydd 
i’n preswylwyr 
ac i aelodau’r 
gymuned 
ehangach yn 
Wrecsam, lle 
y mae gan Dai 
Wales & West dros 1000 o gartrefi a bron i 2000 o 
breswylwyr.”
    Bydd 200 o fandiau yn perfformio yn yr ŵyl ar 
draws 20 llwyfan mewn lleoliadau yng nghanol tref 
Wrecsam, a cheir rhaglen gynhadledd sy’n cynnwys 
siaradwyr o’r diwydiant cerddoriaeth.
Mae ceisiadau i wirfoddoli gyda FOCUS Wales bellach 
ar agor trwy droi at www.focuswales.com

Fel rhan o’n hymrwymiad i wneud gwahaniaeth 
i’r cymunedau lle y mae ein preswylwyr yn byw, 
mae WWH wedi noddi’r grwpiau a’r prosiectau 
cymunedol canlynol hefyd: 

  Cafodd Clybiau Ffermwyr Ifanc Ceredigion 
£2,000 tuag at y gost o drefnu ei ddigwyddiad 
Diwrnod Fferm Agored blynyddol yn 
Llanerchaeron ym mis Medi.  Roedd cannoedd 
o blant ysgol lleol a’r cyhoedd wedi mynychu’r 
digwyddiad, lle y buont yn dysgu am y ffordd o 
fyw wledig ac amaethyddol.

  Rhoddom £200 i Ford Gron Llanbedr Pont 
Steffan tuag at y gost o gynnal ei Noson Tân 
Gwyllt flynyddol yn y clwb rygbi lleol, sy’n codi 
arian ar gyfer elusennau lleol.

  Cafodd Cymdeithas Chwaraeon Saron yn 
Llandysul £500 tuag at ddigwyddiad codi arian 
a drefnwyd gyda thîm coetio lleol.

  Rhoddwyd £281 i dîm pêl-droed Dan 11 oed 
Canton Rangers yng Nghaerdydd i brynu 
crysau ymarfer, a diolch i nawdd o £1,000 tuag 
at eu cit a’u siacedi glaw, bydd chwaraewyr 
ifanc yn nhîm bechgyn a merched Dan 10 oed 
Radyr Rangers yn sych ym mhob tywydd.

Taro’r nodyn cywir gyda 
nawdd ar gyfer côr

Yn ddiweddar, perfformiodd Côr Meibion Silwraidd 
Rhymni yn y Senedd yn Llundain, diolch i nawdd gan 
Dai Wales & West. 
    Sefydlwyd y côr ym 1951 ac estynnwyd 
gwahoddiad iddo berfformio yno gan ei Lywydd 
newydd, AS Merthyr Tudful a Rhymni, Gerald Jones. 
    Fodd bynnag, cyn y gallent fanteisio ar yr 
anrhydedd, roedd angen iddynt godi dros £600, a 
phenderfynodd WWH roi cyfraniad o £200.
    Roed sawl AS wedi dod i wrando ar berfformiad y 
Côr.  Dywedodd Bernard Jenkins, Ysgrifennydd Côr 
Meibion Silwraidd Rhymni:  “Bu’n brofiad hyfryd ac 
yn fraint mawr i ganu yn y Senedd.  Hoffem ddiolch i 
Dai Wales & West am y rhodd, a helpodd i sicrhau y 
bu modd i ni fynd ar y daith.”
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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

Mae’r gaeaf yn bendant wedi 
cyrraedd a thra bod yr ardd yn 
galed ac yn rhewllyd, mae digon 
o bethau y gallwch chi eu gwneud 
y tu mewn o hyd yn ystod y 
gwyliau, er mwyn paratoi ar gyfer 
y gwanwyn.
    I mi, Dydd Calan yw’r amser 
i blannu fy hadau llysiau a 
blodau.  Mae mis Ionawr yn 
amser da i blannu tomatos, ffa, 
pys, puprynnau a hadau tsili.  O 
ran blodau, rydw i’n hoffi plannu 
llysiau’r ehedydd, pys pêr a 
sêr-flodau Mecsico.  Sêr-flodau 

Mecsico yw fy ffefrynnau gan 
eu bod yn dechrau blodeuo ym 
mis Mehefin ac yn parhau tan 
fis Tachwedd, gan ddwyn lliw 
prydferth i’ch gardd.
    Os ydych chi wedi gaeafu 
unrhyw blanhigion, trwy eu 
gorchuddio gyda gwlân garddio 
neu fynd â nhw y tu mewn neu eu 
rhoi mewn tŷ gwydr, mis Mawrth 
yw’r adeg orau i gael golwg arnynt 
ac i gymryd toriadau i’w plannu 
allan yn y gwanwyn.
    Rydym wedi cael cnwd da o 
ffrwythau a llysiau yng Ngardd 

Gymunedol Llaneirwg yn ystod 
yr haf eleni, ac rydw i wedi eu 
rhewi’n barod er mwyn creu fy 
jam a’m siytni enwog.
    Un rysáit y mae fy ffrindiau a’m 
cymdogion yn ei fwynhau dros y 
Nadolig gyda chig oer a chaws yw 
fy relish corn melys a phuprynnau 
syml.  Mae’n hawdd ac yn syml 
i’w wneud, ond yn flasus i’w 
fwyta neu i’w roi fel anrheg.  
Gallwch ei roi ar eich byrgyrs 
hefyd.
    Dyma sut i’w wneud...

Relish corn melys a phuprynnau
Cynhwysion
225g corn melys (wedi’u 
rhewi, ffres neu mewn tun 
a’u draenio)
1 pupryn coch (tynnwch yr 
hadau a’i dorri’n fân)
1 pupryn gwyrdd (tynnwch 
yr hadau a’i dorri’n fân)
2 ddarn o seleri (wedi’u 
sleisio’n denau)
450ml finegr gwin gwyn
225g siwgr gronynnog
2 llwy de o halen
2 llwy de o bowdr mwstard
½ llwy de o dyrmerig

Dull
1.  Rhowch yr holl gynhwysion mewn 
sosban fawr a’u twymo.  Berwch y 
gymysgedd a’i droi’n rheolaidd er 
mwyn sicrhau bod yr holl siwgr wedi 
toddi.
2. Pan fydd yn dechrau byrlymu, 
trowch y gwres i lawr a’i fudferwi yn 
ysgafn am tua 20-30 munud.
3. Gallwch ddarganfod a yw’ch relish yn 
barod trwy dynnu llwy ar hyd gwaelod 
yn sosban.  Os bydd yn gadael ôl clir, 
mae’n barod.  Dylai gynnwys ychydig 
hylif, ond ni ddylai fod yn rhy ddyfrllyd.
4. Dylech ei roi mewn jariau 
sterileiddiedig pan fydd yn boeth 
(os nad ydych yn bwriadu ei fwyta y 
diwrnod hwnnw) neu ei adael i oeri 
cyn ei weini.

Cyngor
I ailgylchu a sterileiddio hen 
jariau gwydr, dylech eu golchi 
mewn dŵr poeth, sebonllyd 
a’u rinsio yn dda.  Dylech eu 
sychu yn y ffwrn am 15-20 
munud, marc nwy 1, 140°C, ffan 
120°C nes byddant yn boeth 
ac yn hollol sych.  Dylech ferwi 
caeadau a seliau rwber am 10 
munud, yna eu gadael i sychu.
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Canghennau wedi’u gorchuddio ag eira
Ar ôl tynnu’r addurniadau 
Nadolig i lawr a phan fydd 
popeth yn edrych ychydig 
yn foel, beth am lenwi 
fâs neu lestr gyda brigau 
wedi’u gorchuddio ag eira 
ffug er mwyn addurno’ch 
cartref ar unwaith.

Bydd angen y canlynol 
arnoch chi:

• Canghennau/brigau (h.y. 
bedw) o’r ardd/parc

• Cannydd neu 
bryfleiddiad

   (ond cofiwch ddilyn y   
   cyfarwyddiadau   
   ynghylch sut i’w 
   defnyddio)
• Paent dynwared eira
• Darn o bren crefft (pren 

lolipop)
• Fâs neu lestr arall
• Papurau newydd

Dull

Casglwch dusw o 
ganghennau, lladdwch y 
pryfed gan ddefnyddio’r 
cannydd neu’r 
pryfleiddiad ac ewch ati 
i’w paentio gyda phaent 
dynwared eira.
    Mae hwn yn 
weithgarwch crefft 
hawdd i’w gyflawni yn 
ystod y gaeaf, sy’n creu 
addurn prydferth yn y 
cartref hefyd.  Byddai 
modd eu defnyddio i 
greu addurnbleth, prif 
eitem neu er mwyn 
addurno ffrâm bictiwr.
    Gallech ddefnyddio’r 
paent eira ar foch coed 
hefyd, neu unrhyw beth 
arall yr ydych yn dymuno 
rhoi “golwg y gaeaf” iddo!

Cynhwysion:
• 2 winwnsyn, wedi’u 

torri’n fân
• 1 afal bwyta, wedi’i 

greiddio a’i dorri
• 2 llwy fwrdd o olew 

olewydd
• 1 llwy de o saets neu 5 

deilen saets wedi’u torri
• 2 llwy fwrdd o flawd 

plaen
• 300ml o isgell llysiau 

neu gyw iâr
• 2 llwy fwrdd o fwstard 

grawn cyflawn
• 2 llwy fwrdd o fêl diferol
• 400g-500g twrci dros 

ben, wedi’i falu a thua 
350g llysiau rhost dros 
ben fel tatws rhost, 
pannas, seleriac a 
moron

Caserol twrci dros ben

Dull:
1. Ffriwch y winwns a’r 

afal mewn caserol neu 
sosban ddofn yn yr 
olew nes byddant yn 
feddal.  Ychwanegwch 
y saets am 1 funud, yna 
ychwanegwch y blawd.  
Ychwanegwch yr isgell yn 
raddol, yna ychwanegwch 
y mwstard a’r mêl.

2. Mudferwch y gymysgedd 
ac ychwanegwch y 
twrci a’r llysiau rhost.  
Gorchuddiwch a 
mudferwch yn ysgafn 
am 15 munud nes bod 
y twrci yn chwilboeth.  
Ychwanegwch halen a 
phupur a’i fwyta gyda 
thatws stwnsh neu datws 
trwy’u crwyn.

Rysáit Nadolig

 
AMSER PARATOI:   15 MUNUD 
AMSER COGINIO:   25 MUNUD
Mae’r stiw un pot hwn yn defnyddio’r holl fwyd sydd 
dros ben ar ôl eich cinio rhost ac mae blas mwstard a 
mêl hyfryd arno.
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Anfonwch straeon eich anifeiliaid anwes atom 

A oes gennych chi anifail anwes sy’n ffefryn ac 
fe hoffech ddweud wrthym amdano? Anfonwch 
eich straeon at communications.team@wwha.
co.uk neu ffoniwch 0800 052 2526. Peidiwch ag 
anghofio cynnwys eich enw, cyfeiriad a rhif ffôn. 

ANIFEILIAID ANWES 

Penderfynodd Barbara 
Turner, preswylydd, 
fabwysiadu cath fach 
ddu fenywaidd gan y 
Gynghrair Amddiffyn 
Cathod.  Rhoddodd 
yr enw Molly i’r gath 
ac aeth â hi gartref 
gyda hi i’w chartref 
ym Modalaw, Dowlais, 
Merthyr Tudful.
    Dywedodd Barbara:  
“Pan ddaeth hi gartref 
gyda mi, roedd hi mor 
gariadus.  Byddai hi’n 
fy nilyn o gwmpas y 
fflat ac yn eistedd ar fy 
nghôl yn canu grwndi.  
Byddai’n bwyta beth 
bynnag a fyddai gennyf 
i i swper.  Yn ogystal â’i 
bwyd ar gyfer cathod 
bach, tatws stwmp, pys 
a grefi oedd ei ffefryn.
Daeth Barbara a Molly 
yn ffrindiau pennaf.  
Pan fyddai Barbara 
yn mynd allan, arferai 

Molly eistedd gerllaw 
y drws yn aros iddi 
ddychwelyd.
    Un diwrnod, ar ôl 
chwe mis, sylweddolodd 
Barbara nad Molly oedd ei 
hanifail anwes, ond Olly.
    Esboniodd Barbara:  
“Ar ôl cael cyngor 
milfeddyg, trefnais bod 
Olly yn cael ei ysbaddu.  
Fodd bynnag, newidiodd 
popeth.  Dim ond bwyd 
cathod Whiskas yr oedd 
yn fodlon bwyta;  roedd 
yn gwrthod eistedd ar 
fy nghôl ac roedd yn 
fy anwybyddu’n llwyr.  
Dechreuodd hyrddio’i 
hun at fy mreichiau a’m 
traed.
“Mae fy holl gymdogion 
yn cytuno bod ei 
bersonoliaeth wedi 
newid ers iddo fod at y 
milfeddyg.  Dim Molly 
ydyw mwyach, ond Olly 
drygionus!!”

Pastai Caws a Winwns

Cynhwysion
Ar gyfer llenwad y 
pastai
• 800g caws Cheddar, 

wedi cael ei gratio
• 50g menyn heb halen
• 2 winwnsyn mawr, 

wedi’u pilio a’u 
torri’n fân

• 2 wy mawr
• 5 llwy fwrdd o hufen 

dwbl
• Halen môr
• Pupur du
Ar gyfer y crwst dŵr
• 675g blawd plaen
• 255g menyn heb 

halen
• 250ml llaeth cyflawn
• Melyn wy wedi’i guro 

ar gyfer y sglein

Method
Ar gyfer y crwst dŵr 
poeth:
1. Cynheswch fowlen 
gymysgu a hidlwch y 
blawd.  Gwnewch dwll 
yn y canol.
2. Cynheswch y menyn 
a’r llaeth nes bydd ar fin 
berwi a’i arllwys i’r twll 
yn y blawd.  Cymysgwch 
yn gyflym.
3. Parhewch i gymysgu’r 
crwst nes bod y toes yn 
llyfn.

AMSER PARATOI:  30 MUNUD   
AMSER COGINIO:  60 MUNUD

Ar gyfer y llenwad:
1. Cynheswch y ffwrn i 
dymheredd 180°C/Nwy 
4.  Rhannwch y crwst yn 
ddwy belen, gan wneud 
un ychydig yn fwy na’r llall.
2. Toddwch y menyn 
mewn padell ffrïo a 
ffrïwch yr winwns yn 
ysgafn nes byddant yn 
feddal, a’u gadael i oeri.
3. Cymysgwch y winwns 
mewn powlen gyda’r 
caws, yr wyau, yr hufen 
a’r sesnin, a’u cymysgu yn 
drylwyr gyda’ch bysedd.
4. Rholiwch y belen 
crwst mwy o faint i 
mewn i dun pobi wedi’i 
iro a’i leinio.  Rhowch 
y gymysgedd caws a 
winwns yn y gragen 
crwst.  Rhowch ychydig 
ddŵr ar ymylon y crwst 
a’i orchuddio gyda’r darn 
uchaf wedi’i rolio, gan 
grychu’r ymylon at ei 
gilydd yn ofalus.
5. Brwsiwch wy wedi’i 
guro drosto, gwnewch 
dwll yn y canol a’i phobi 
yn y ffwrn am 50 munud 
nes bydd yn euraidd a bod 
caws yn gorlifo o’r twll.
6. Gadewch iddi oeri cyn 
ei gweini.

Newid 
byd i 

Molly
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GWOBR

POSAU

U A I L Y W G N W U N U O E U

B G U I N C E R B C E A Y A P

S DD O A P E Y A I RH N D D O O

P P Y RH N F C O A A L A P I G

A P E W G A N A D W I I LL C R

Y W I A E A G O C N I D E A U

N N RH B W N L E R N C O T L P

P S D R O I N U T B R DD A M CH

J F E H G N DD Y A C W A N Y W

B W Y D Y A W R DD F T R R S E

P G C E F D E Y A Y H T P B F

T R I M I N S E E G W R S  E  R

U L U E T R A S O N R L N D O

R F L Y I G A W E S F T B J R

B A N RH E G I O N J F D S A G

Tudalennau posau

ADDURNIADAU 

ANRHEGION 

BLWYDDYN NEWYDD

BWYD 

CACEN 

CHWEFROR

EIRA 

GAEAF 

GWYLIAU

IONAWR 

LLE TÂN 

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

CHWILAIR

CROESAIR

Mae’r rhifyn hwn o Chwilair i gyd yn ymwneud â’r Gaeaf. Gellir canfod yr holl eiriau 
tuag yn ôl, ymlaen, yn llorweddol, yn ferigol neu’n groeslinol. 

AR DRAWS
1.  Rhwymyn crwn o 
flodau a deiliant (10) 
7.  Yn aml yn cael eu 
darlunio gydag adenydd ac 
eurgylch (8)         
9.  Mae’n draddodiadol 
cael cusan o dan y 
planhigyn hwn (9)       
10. Planhigyn mawr gyda 
boncyff (6) 
11. Cân Nadolig  (5) 
12. Pethau mae plant yn 
chwarae gyda (7)
13. Nadolig ___________ 
(6)
14. Mae yna bedwar 
ohonynt yn ystod 
blwyddyn (8) 
16. Addurniadau disglair 
ar gyfer y goeden (6)

GWOBR
I LAWR
2.  Aderyn 
mawr 
sydd yn 
cael ei 
fwyta’n 
draddodiadol dydd 
Nadolig (5)
3.  Cael ei hongian ar bwys y     
lle tan (6) 
4.  Helpwyr Siôn Corn (8) 
5.  Gŵyl Gristnogol (7) 
6.  Adloniant Nadolig (9) 
7.  Pethau hardd (11)  
8.  Dyfais ar gyfer hollti           
plisg cnau (9) 
11. Darn o wêr sy’n cael ei     
losgi i roi golau (8)  
15. Darn o’r tŷ sy’n codi 
uwchben y to (6) 

1 2 3

6

10

12

14

11

7

5

4

9

13

15

16

8

NADOLIG

PIBONWYEN 

RHAGFYR 

RHAW

RHEW 

TEGANAU 

TEULU

TRADDODIAD 

TRIMINS 

TWRCI
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ENILLWYR POS 
YR HYDREF 

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 cystadlu yw 31 Ionawr 2019.

POS SWDOCW

Llongyfarchiadau i enillwyr ein 
cystadlaethau posau yr Hydref, sef Mrs 
Pat Davies o Hafod Elfed, Caerfyrddin, 
a ddaeth o hyd i’r holl eiriau yn y pos 
chwilio geiriau, a Ms Lynn Collard o 
Gwrt Neuadd Sydney, Cei Connah, a 
lwyddodd i ddatrys y croesair.

9 1 4

7 2 8 1

5 1 3 9 7 8

1 8 5 6 3

2 6 5 1

3 7 2 1 8

9 4 6 2 8 3

2 1 5 4

7 8 2

Peidiwch â gwastraffu 
eich eitemau diangen 
dros y Nadolig eleni
Mae’r Nadolig ar y gorwel, felly mae’n amser delfrydol 
i ddechrau meddwl am ailgylchu.  Os ydych yn prynu 
coeden go iawn neu os oes gennych chi eitemau diangen 
ar ôl Dydd Nadolig ar ôl cael anrhegion newydd, mae digon 
o ddewisiadau er mwyn sicrhau na fydd eitemau yn cael eu 
hanfon i safleoedd tirlenwi.

Coed Nadolig
Bydd nifer o gynghorau lleol yn casglu y rhain o’ch 
cartref yn gynnar ym mis Ionawr, felly cysylltwch â’ch 
cyngor chi i gael gwybod pryd.

Goleuadau coed Nadolig
Bydd eich safle gwastraff y cartref lleol yn ailgylchu’r 
rhain i chi os ydych yn gallu mynd â nhw at un 
ohonynt.

Beiciau 
Os oes gennych chi feic nad ydych ei eisiau mwyach, 
beth am ystyried ei werthu yn lle ei daflu i ffwrdd?  
Neu, gall gwefan freecycle (https://uk.freecycle.org) 
gynnig manylion pobl a fydd yn mynd â’ch beic ac yn 
gwneud defnydd da ohono.  Efallai y byddai modd 
defnyddio’r rhai sy’n hen neu sydd wedi cael eu 
difrodi hyd yn oed, er mwyn cael darnau sbâr.

Eitemau trydanol
Efallai y byddai modd gwerthu eitemau fel tegelli, 
tostwyr, setiau teledu, radios a chlociau larwm sy’n 
gweithio o hyd, ar wefannau fel ebay neu ar ap 
shpock.
    Fel arfer, bydd sticer neu symbol ar yr eitem sy’n 
dynodi bod modd ei ailgylchu.

Mae gan Ailgylchu dros Gymru, yr ymgyrch ailgylchu 
cenedlaethol, lawer iawn o gyngor a gwybodaeth ar ei 
gwefan ynghylch sut y gallwch chi ailgylchu eich hen 
eitemau a’ch eitemau diangen 
www.recycleforwales.org.uk

POSAU
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DIWRNOD YM MYWYD  

Diwrnod ym mywyd ... 
Swyddog Datblygu Cymunedol

Os ydych chi wedi mynychu Diwrnod 
Hwyl Tai Wales & West neu os ydych 
chi wedi cael gwared ar ysbwriel 
yn ystod diwrnod sgip cymunedol, 
mae’n siŵr bod y diolch i Rhiannon 
Ling.      
    Mae Rhiannon wedi bod yn 
gweithio fel Swyddog Datblygu 
Cymunedol ar gyfer Tai Wales & West 
yn ein swyddfa yng Ngorllewin Cymru 
yng Nghastellnewydd Emlyn, am lai 
na blwyddyn.
    Yn ystod y cyfnod hwnnw, mae 
hi wedi bod yn gweithio gyda 
phreswylwyr a swyddogion tai 
i ddatblygu nifer o brosiectau, 
digwyddiadau, a gwasanaethau er 
mwyn cynnig budd i breswylwyr 
a chymunedau yng Ngheredigion, 
Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin.  Er 
enghraifft, mae hi wedi gweithio 
gyda’r Ymddiriedolaeth Cŵn er 
mwyn cynnal sesiynau gosod 
microsglodynnau am ddim ar gyfer 
anifeiliaid anwes preswylwyr, mae 
hi wedi trefnu diwrnodau hwyl 
yn ystod yr haf a digwyddiadau i’r 
teulu, ac mae hi wedi helpu i sicrhau 
nawdd ar gyfer cyfleusterau chwarae 
cymunedol a dwyn grwpiau cymorth 
a mudiadau lleol ynghyd i wneud 
gwahaniaeth i’r ardaloedd y mae hi’n 

gweithio ynddynt.    
    Mae hi hyd yn oed yn gyrru’r 
swyddfa symudol allan i ardaloedd 
gwledig anghysbell er mwyn cynnig 
y cyfle i breswylwyr gyfarfod staff 
WWH i gael sgwrs neu i ddod i 
adnabod eu Tîm Plismona Bro.    
    Cyn ymuno â WWH, arferai 
Rhiannon weithio ym maes bwyd, 
twristiaeth a ffermio a bu’n rhedeg ei 
busnes rhoddion ar-lein o’i chartref 
pan oedd ei phlant yn ifanc.  Yn 
ogystal, bu’n gweithio fel Swyddog 
Adfywio Cymunedol i Gymdeithas Tai 
Cantref am wyth mlynedd, felly gall 
gynnig ei phrofiad a’i chreadigrwydd 
er mwyn sicrhau bod pethau yn 
digwydd.
    Mae cynorthwyo preswylwyr i 
oresgyn rhwystrau er mwyn eu helpu 
i ddychwelyd i fyd gwaith, addysg neu 
hyfforddiant yn faes allweddol arall 
o’i gwaith.  Yn ogystal, mae hi wedi 
helpu rhai mamau ifanc i sicrhau gofal 

“Mae’n bwysig 
bod preswylwyr a 
chymunedau lleol 

yn gwybod yr hyn a 
wnawn a sut y gallwn 

eu cynorthwyo. ”

plant fel eu bod yn gallu dychwelyd i’r 
gwaith.
    Dywedodd Rhiannon:  “Rydw i’n 
cynorthwyo preswylwyr i sicrhau bod 
eu cymunedau yn lle gwych i fyw.
   “Rydw i’n mwynhau cyfarfod 
preswylwyr eraill sy’n dymuno 
datblygu prosiectau yn eu 
cymunedau.  Dros y gwanwyn a’r 
haf, rydw i’n tueddu i gynorthwyo 
preswylwyr i ddatblygu gerddi 
cymunedol lle y gallant dyfu eu 
llysiau eu hunain i’w rhannu gyda 
phreswylwyr eraill a’r gymuned 
ehangach.
   “Byddaf yn aml yn mynychu 
cyfarfodydd cymunedol pwyllgorau 
neuaddau pentref, grwpiau cymorth 
neu barciau, sy’n dymuno datblygu 
adeilad neu ddarparu gwasanaeth.  
Gyda fy nghymorth i, rydym wedi 
trefnu digwyddiadau gwych i 
breswylwyr lleol a’u helpu i sicrhau 
cyllid hefyd.
“Mae’n bwysig bod cymunedau a 
phreswylwyr lleol yn gwybod yr hyn a 
wnawn a sut y gallwn eu cynorthwyo.  
Rydw i wedi bod yn ffurfio 
cysylltiadau gyda grwpiau cymunedol 
fel canolfannau teuluoedd, grwpiau 
chwarae Cymraeg lleol (cylchoedd 
meithrin), banciau bwyd, colegau 
a chanolfannau cymunedol sy’n 
hanfodol yn ein cymunedau.
“Yn bersonol, credaf bod gennyf y 
swydd orau o fewn Tai Wales & West 
gan ei bod yn amrywiol, yn bleserus, 
yn foddhaus, yn heriol ac yn werth 
chweil iawn.”
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Beth sy’n digwydd 
GOGLEDD CYMRU      DE CYMRU GORLLEWIN CYMRU 
1-24 Rhagfyr:  Brecwast 
gyda Siôn Corn
Erddig, Wrecsam.  Ymunwch 
â Siôn Corn ym mwyty’r 
Llofft Wair yn eiddo yr 
Ymddiriedolaeth Genedlaethol 
rhwng 9.30am a 10.30am bob 
penwythnos ym mis Rhagfyr 
cyn y Nadolig, gan gynnwys 
Noswyl Nadolig.  Mae’n 
cynnwys gweithgarwch crefft, 
caneuon, straeon a rhodd fach 
i blant.  Mae’r prisiau o £12.95 
oedolion/£13.95 plant (aelodau’r 
Ymddiriedolaeth Genedlaethol)   
nationaltrust.org.uk

8 Rhagfyr:  Ras Santa 
Llandudno
Y Pier, Traeth y Gogledd, 
Promenâd Llandudno.
Ymunwch â’r ras 5 cilomedr 
flynyddol ar hyd Promenâd 
Llandudno yn eich gwisg Santa.  
Mae’r tâl er mwyn cymryd 
rhan yn cynnwys siwt Santa 
a’ch medal eich hun.  Gallwch 
gofrestru o 9am, a bydd y 
ras yn cychwyn am 11am.  
£16 oedolion, £10 plant.  
bespokefitnessandevents.co.uk

8-9,15-16, 22-23 
Rhagfyr:Trenau Santa
Gorsaf yr Harbwr, Porthmadog. 
Bydd Santa a’i gorachod yn 
teithio trwy Ffestiniog ar 
drenau Rheilffordd Ucheldir 
Cymru ac yn rhoi anrhegion 
i blant yn ystod y daith ar 3 
penwythnos ym mis Rhagfyr 
eleni.  Mae’r prisiau o £14.50 
i oedolion a phlant 2-15 oed, 
£3 i blant dan ddwy oed.  
Ffoniwch 01766 516070 am 
docynnau.Festrail.co.uk

27 Rhagfyr:  Ffair 
Casglwyr Teganau a 
Threnau Llandudno
Venue Cymru, Promenâd 
Llandudno, Llandudno, Conwy.
40 bwrdd o brynwyr, 
gwerthwyr a chasglwyr 
rheilffyrdd model newydd 
ac ail law.  Bydd lleoedd 
parcio a lluniaeth ysgafn 
ar gael.  Oedolion £2.50, 
plentyn gydag oedolyn £1, 
consesiynau £2.

21 Rhagfyr:  Parti 
Nadolig Santa
Pafiliwn Llandrindod, Spa Road, 
Llandrindod.  Sioe ryngweithiol 
i’r teulu sy’n para 45 munud, ar 
gyfer plant 2-7 oed.  Bydd pob 
plentyn yn cael y cyfle i gael 
anrheg arbennig gan Siôn Corn  
admin@victorian-festival.co.uk, 
Ffôn 01597 829498

31 Rhagfyr:  Taith 
Gerdded y Flwyddyn 
Newydd
Llanwrtyd, Powys.
Ymunwch â thaith gerdded fer 
a fydd yn gadael sgwâr y dref 
am 10.30pm ar Nos Galan.  
Bydd ffaglau yn goleuo’r 
ffordd am orymdaith a fydd 
yn gorffen yng Ngwesty Llyn 
Abernant, lle y bydd modd 
gweld y Fari Lwyd.  Ni fydd 
angen archebu lle.
green-events.co.uk, info@
mwtcymru.co.uk, Ffôn 01591 
610666

30 Tachwedd - 16 
Rhagfyr:  Gerddi 
Goleuedig
Gerddi a Chastell Powis, Y 
Trallwng, SY21 8RF
Caiff gerddi, terasau ac iardiau 
yng Nghastell Powis eu goleuo 
tan 9pm yn ystod y cyfnod 
cyn y Nadolig.  8pm fydd y 
cyfle olaf i gael mynediad.  
Tocynnau £7.15 oedolion 
/ £3.60 plant, am ddim i 
aelodau’r Ymddiriedolaeth 
Genedlaethol. Nationaltrust.
org.uk, powiscastle@
nationaltrust.org.uk, Ffôn 
01938 551920

19-26 Ionawr:  
The Westenders, 
Sleeping Beauty
Theatr Brycheiniog, Canal Wharf, 
Aberhonddu, Powys.
Cyfle i ddathlu 70 mlynedd 
o’r Westenders yn Theatr 
Brycheiniog gyda stori llawn 
comedi, rhamant, golygfeydd 
ysblennydd ac effeithiau 
arbennig.Brycheiniog.co.uk, 
info@brycheiniog.co.uk, 01874 
611622

Tan 6 Ionawr:  Gŵyl y 
Gaeaf Caerdydd
Neuadd y Ddinas, Caerdydd. 
Y profiad Nadoligaidd gorau ar 
y lawntiau y tu allan i Neuadd 
y Ddinas, a fydd yn cynnwys 
sglefrio, ffair, bwyd, diod a 
digon o hwyl yr ŵyl.  www.
cardiffswinterwonderland.com

6-8 Rhagfyr:  
Nosweithiau Nadolig
Amgueddfa Werin Cymru, St 
Ffagan, Caerdydd.
Nadolig Cymreig traddodiadol, 
beth am gydio mewn tortsh, 
gwisgo’n gynnes a dilyn y seren i 
St Ffagan.  Gyda pherfformiadau 
byw, Siôn Corn, gweithdai crefft, 
bwyd Nadoligaidd a chrefftwyr 
a chanu carolau.  Tocynnau £15 
(oedolion) £8 (plant). www.
museum.wales/stfagans

Tan 23 Rhagfyr:  
Marchnadoedd Nadolig 
Caerdydd
Heol Sant Ioan a Working 
Street, Canol Dinas Caerdydd.  
Marchnadoedd sydd gystal â’r 
marchnadoedd mewn unrhyw 
ddinas Ewropeaidd arall, gyda 
digon o gyfle i edrych a phrynu.  
Ar agor rhwng 10am a 6pm 
(dydd Llun i ddydd Sadwrn) a 
5pm ar ddydd Sul.

8-16 Rhagfyr: Llwybr 
Ceirw Pren
Parc Gwledig Bryngarw, ger 
Pen-y-bont ar Ogwr.
Mae Santa wedi colli ei geirw.  
Allwch chi ddod o hyd iddynt?  
Hwyl yn yr awyr agored i’r 
teulu. Dydd Sadwrn 8 a dydd 
Sul 9 Rhagfyr;  dydd Sadwrn 15 
a dydd Sul 16 Rhagfyr, 11am - 
3pm.  £3 y plentyn.  
www.bryngarwcountrypark.co.uk

23 Tachwedd - 2 
Ionawr:  Gŵyl y Gaeaf 
Caerfyrddin
Parc Caerfyrddin.
Llawr sglefrio hudolus go iawn 
dan do, ac sy’n addas ym mhob 
tywydd. Stondinau marchnad 
Nadolig lleol, Groto Siôn Corn, 
tŷ coffi/bar Tipi wedi’i wresogi, 
sy’n cynnwys tân agored, 
seddau moethus a bwth caraoce 
preifat.  Stondinau bwyd 
Nadolig traddodiadol, ffair i’r 
teulu a reidiau eithafol.  Ar agor 
bob dydd tan 9pm.  Mynediad 
am ddim.

8 Rhagfyr - 2 Ionawr:  
Gŵyl y Gaeaf 
Aberystwyth
Castell Aberystwyth. 
Am y tro cyntaf yn y dref, llawr 
sglefrio dan do mawreddog 
a gŵyl y gaeaf sy’n edrych 
allan dros y môr yng Nghastell 
Aberystwyth.  11am – 8pm.  
www.advancingaberystwyth.
co.uk 
16 Dec:  Ras Siôn Corn
Canolfan Padlwyr Llandysul, 
Llandysul. 
Y ras flynyddol er mwyn codi 
arian ar gyfer Calon Tysul.  O 
12 – 2pm.
Trowch at www.calontysul.
cymru i lawrlwytho ffurflen 
gofrestru er mwyn ymuno 
neu dewch i lawr i gefnogi’r 
rhedwyr.

7 Rhagfyr:  Gorymdaith 
Llusernau Mawr 
Aberteifi
Theatr Byd Bychan, Aberteifi.  
Dathlwch Flwyddyn y Môr 
Croeso Cymru a chreu 
strwythurau llusernau enfawr 
yn ogystal â channoedd o 
lusernau llai ar gyfer orymdaith 
fawreddog.  Bydd yr Orymdaith 
yn mynd trwy Stryd Fawr 
Aberteifi am 7pm ac yn gorffen 
yng Nghastell Aberteifi.

CANOLBARTH CYMRU 

BETH SY’N DIGWYDD

Nosweithiau Nadolig, 
St Ffagan, Caerdydd

39 wwha.co.uk 



Cacennau, corau ac ymweliad gan y Brenin…
Bu preswylwyr Llys Jasmine yn dathlu pen-blwydd ein cynllun gofal ychwanegol yn 5 oed mewn steil.
Fe’u diddanwyd gan rywun yn dynwared Elvis a chan leisiau ifanc côr Ysgol Bryn Coch.
    Roedd Anne Hinchey, Prif Weithredwr WWH ac Aelod Cabinet Cyngor Sir y Fflint dros Wasanaethau 
Cymdeithasol, Cynghorydd Christine Jones, wedi ymuno â dathliadau’r preswylwyr hefyd.
    Ers iddo agor ei ddrysau am y tro cyntaf i breswylwyr ym mis Hydref 2013, mae Llys Jasmine wedi dod yn 
fan cyfarfod i grwpiau cymunedol fel Fforwm Anabledd Sir y Fflint a Flintshire Sounds.  Darllenwch mwy ar 
dudalen 6.

YN Y DARLUN


