In Touch
Cylchgrawn preswylwyr Tai Wales & West

AM DDIM

GWANWYN 2021

Yn y ffrâm

- ein preswylwyr ifanc talentog

Holom eich barn chi am eich cartref a’ch
cymuned – mae’r canlyniadau yma

Pam bod natur yn gallu bod yn llesol i’ch
iechyd

Syrpréis i’r rhai a gyrhaeddodd
rownd derfynol ein Gwobrau
Gwneud Gwahaniaeth
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Delwedd ar y clawr: paentiad pensil ac acrylig gan Charlotte Dommett, 14 oed, o Gaerdydd.
Darluniau ar y dudalen hon gan ein preswylwyr ifanc hefyd. 1 Katie, 8 oed, o Wrecsam; 2 Ruby,
9 oed; 3 Emily, 7 oed; 4 Maisie, 5 oed; Eva, 8 oed; 6 Olivia, 14 oed; 7 Isobel, 9 oed; Lily, 8 oed,
y maent oll o Scleddau, Sir Benfro.

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
Yn ystod y sefyllfa bresennol, efallai y bydd hi’n cymryd ychydig
yn hirach nag arfer i ateb galwadau, felly a fyddech gystal â bod
yn amyneddgar.
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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 fe wnawn ni helpu.

8

CYNNWYS
4

8
10
16

18
22
30
31

Yr hyn a gyflawnom ar gyfer
preswylwyr dros y flwyddyn
ddiwethaf
Datblygu cartrefi gan gadw’r
preswylwyr mewn cof
Mae ein cartrefi newydd yn
gwneud gwahaniaeth
Cyngor ynghylch cadw’n
ddiogel hyd yn oed os ydych
chi wedi cael pigiad
Canlyniadau ein Harolwg
Bodlonrwydd Preswylwyr
Peidiwch â chael eich twyllo
gan gariad ar-lein
Posau
Sut i wneud drws tylwyth
teg

Ewch ati i gymdeithasu
gyda Tai Wales & West
Facebook
facebook.com/
wwhousing
Twitter
@wwha
Linkedin
linkedin.com/company/
wwha
Instagram
instagram.com/wwhousing

Gwnaethpwyd pob ymdrech i
sicrhau cywirdeb y wybodaeth
yn y cyhoeddiad hwn. Wrth i’r
amgylchiadau newid yn gyson,
byddem yn cynghori preswylwyr i
droi at y wybodaeth ddiweddaraf
ar ein gwefan, sef wwha.co.uk,
gwefan Llywodraeth Cymru,
gwefan Iechyd Cyhoeddus Cymru
a gwefannau swyddogol eraill
sydd ag enw da.

Croeso
gan
Anne
Mae’r gwanwyn wedi cyrraedd ac
mae egin gwyrdd ffordd allan o’r
pandemig yn dechrau ymddangos.
Bu’n flwyddyn heriol i gymaint
o bobl, ac wrth i’r rhaglen frechu
yng Nghymru fynd rhagddi, mae
mor bwysig ag erioed ein bod yn
gwneud popeth y gallwn ei wneud
i ddiogelu ein hunain a chadw’r
rhai o’n cwmpas yn ddiogel.
Gan mai hwn yw cylchgrawn
cyntaf 2021, rydym yn
ceisio dychwelyd at ryw
fath o normalrwydd, gan
ddwyn gwybodaeth arferol a
diweddariadau i chi.
Byddwn yn cychwyn trwy fyfyrio
am y flwyddyn ddiwethaf. Er
enghraifft, yn 2020, cynhaliom
Arolwg Bodlonrwydd Preswylwyr
er mwyn ein helpu i ddeall sut
ydych chi’n teimlo amdanom ni.
Aeth cwmni ymchwil annibynnol
ati i ofyn cwestiynau i sampl ar
hap o’n preswylwyr ar draws y
wlad, er mwyn clywed eu barn
am eu cartref gan WWH a’u
cymuned. Buont yn holi sut
ydych chi’n teimlo am y ffordd yr
ydym yn gweithio, sut yr ydym yn
gwrando, a ydych chi’n ymddiried
ynom ac os yw byw yn eich cartref
WWH yn cynnig gwerth am arian.
Am y tro cyntaf, cynhwysom
arolygon ar ffurf negeseuon
e-bost a negeseuon testun,
law yn llaw gyda’r cyfweliadau
mwy traddodiadol dros y ffôn ac
arolygon drwy’r post.
Cawsom dros 1000 o ymatebion.
Diolch i bawb a neilltuodd yr

amser i lenwi’r arolwg. Bydd pob
ymateb yn ein helpu i ddeall yr hyn
yr ydym yn ei wneud yn dda a ble
y gallem wella. Eich safbwyntiau
chi sy’n ein helpu i siapio’r
gwasanaethau yr ydym yn eu
darparu i chi. Gallwch ddarllen am
yr hyn a ddywedodd preswylwyr
wrthym yn ein tudalennau canol.
Gan gadw hyn mewn cof, rydym
wedi dewis “amdanoch chi” fel
thema y cylchgrawn hwn. Crëwyd
y gwaith celf ar y clawr a thu
mewn y clawr gan ein preswylwyr
iau. Pan ofynnom ar gyfryngau
cymdeithasol i bobl anfon
darluniau, cawsom ein syfrdanu
gan yr ymateb, ac roeddem yn
dymuno argraffu pob un ohonynt.
Mawr obeithiaf eich bod yn cytuno
eu bod i gyd yn hyfryd.
Gallwch ddysgu am y ffyrdd
yr ydym yn gweithio i ddatblygu
cartrefi a gwasanaethau newydd
hefyd, gan gadw ein preswylwyr
mewn cof. A hefyd, ceir cyngor
am sut y gallwn helpu gyda biliau
ynni a chyllidebu, cyngor er mwyn
bod yn ddiogel ar-lein a gwella’ch
iechyd meddwl yn yr awyr agored,
yn ogystal â’r posau arferol a’r
pethau i’w creu a’u gwneud.
Fel arfer, os bydd gennych chi
unrhyw gwestiynau, cysylltwch.
Arhoswch yn ddiogel.
Anne Hinchey
Prif Weithredwr y Grŵp

wwha.co.uk
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Darparu gofal
trwy gydol y pandemig
Mae’n timau ym Mentrau Castell
wedi parhau i ddarparu gofal a
chymorth i’n preswylwyr mewn
tai gofal ychwanegol a thai â
chymorth trwy gydol y pandemig.
Yn 2020, rydym wedi darparu
gwerth dros 100,000 awr o ofal.
Dosbarthwyd cyfanswm o
61,742 o brydau i ddrysau cartrefi
ein preswylwyr mewn cynlluniau
gofal ychwanegol tra bod y bwytai
ar gau.
Mae’r llythyrau a’r cardiau
y mae’r staff yn ein cynlluniau
tai gofal ychwanegol a thai â

Darparom dros

100,000
awr o ofal
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chymorth wedi’u cael gan
breswylwyr a’u teuluoedd, gan
ddiolch iddynt am eu gofal,
wedi gwneud cryn argraff
arnynt.
Ysgrifennodd preswylydd
yn Nant Y Môr “Diolch i’r holl
lanhawyr, y gofalwyr a staff
y gegin – rydych yn gwneud
gwaith gwych.”
A dywedodd preswylydd
arall yn Llys Jasmine: “Rydym
wir yn gwerthfawrogi popeth
yr ydych yn ei wneud i ni.”

Dosbarthom

61,742

o brydau at ei gilydd

Trasnewid
ein
gwasanaethau
Rydym wedi trawsnewid y ffordd
yr ydym yn cyflawni rhai o’n
gwasanaethau er mwyn sicrhau
y gall preswylwyr presennol a
newydd fyw eu bywyd yn ddiogel
yn ein cartrefi.
Trwy gydol y flwyddyn
ddiwethaf, rydym wedi addasu
ac esblygu’r ffordd yr ydym yn
darparu ein gwasanaethau, yn
unol â chanllawiau Llywodraeth
Cymru er mwyn eich cadw chi a’n
timau yn ddiogel.
Mae nifer o bobl wedi troi at
wasanaethau ar-lein, boed hynny
yn siopa, gwneud apwyntiadau
neu gadw mewn cysylltiad gyda
theulu a ffrindiau. Yn WWH,
rydym wedi troi at dechnoleg
hefyd er mwyn parhau ein gwaith
mewn ffordd ddiogel.
Dyma rai o’r ffyrdd yr ydym
yn defnyddio technoleg nawr er
mwyn darparu gwasanaethau.

AMDANOCH CHI

Symud i’ch cartref
newydd
Yn 2020, gosodom 815 eiddo o’r
newydd pan oedd hi’n ddiogel
gwneud hynny. Pan benderfynodd
Llywodraeth Cymru ganiatáu i bobl
symud cartref yn ystod yr haf y
llynedd, buom yn ystyried ein hen
ffyrdd o weithio, gan ddefnyddio
technoleg newydd er mwyn creu
prosesau hyblyg a fyddai’n eich
cadw yn ddiogel, gan leihau’r angen
i gyfarfod pobl wrth weld eiddo a
symud cartref.
Os ydych chi wedi symud i un o’n
cartrefi gwag neu newydd dros y
misoedd diwethaf, neu os ydych yn
bwriadu symud cyn bo hir, byddwch
yn cael lluniau neu fideo sy’n dangos
eich darpar gartref newydd yn
gyntaf. Gellir trefnu bod rhywun yn
gweld eiddo yn bersonol pan fydd
rhaid gwneud hynny, gan bennu
cyfyngiadau o ran nifer y bobl a chan
ddilyn gweithdrefnau llym ynghylch
diheintio.
Rydym wedi mabwysiadu dull
gweithredu newydd hefyd ar gyfer
ein Canllawiau i Ddefnyddwyr
Cartrefi ar gyfer cartrefi newydd,
gan ddarparu fideos a chanllawiau
ar-lein i breswylwyr sy’n symud i
mewn i’n datblygiadau newydd yng
Nghaerdydd a Phen-y-bont ar Ogwr.
Bellach, llofnodir contractau
cytundebau tenantiaeth mewn
ffordd ddigidol, er mwyn lleihau’r
risg o drosglwyddo, ac mae hon wedi
bod yn broses llawer cyflymach a
haws i breswylwyr newydd. Mae
Swyddogion Tai yn defnyddio sêffs
allweddi dros dro hefyd er mwyn
trosglwyddo allweddi i bobl sy’n
symud i mewn.

Cynhaliom

815

o brosesau gosod newydd

Symud allan
Rydym yn defnyddio e-bost
Am ragor o wybodaeth am
ar gyfer rhybudd 4-wythnos. symud i mewn a symud allan,
Mae Swyddogion Tai yn gofyn trowch at ein gwefan, www.
i breswylwyr dynnu lluniau
wwha.co.uk/en/service-delivery/
neu greu fideos o gyflwr eu
cartrefi, a’u hanfon ar eu
ffonau clyfar. Defnyddir sêffs
allweddi er mwyn dychwelyd
pob allwedd.
Trwy gydol y broses o
symud i mewn a symud
allan, byddwn yn gofyn a oes
unrhyw un ar yr aelwyd yn
dangos symptomau neu’n
teimlo’n anhwylus neu’n
hunanynysu, ac os felly,
efallai y bydd hyn yn oedi’r
ymweliadau neu’r symud.

Trwsio
Rydym wedi parhau i wneud
gwaith trwsio yn unol â
chyfyngiadau Llywodraeth
Cymru ar unrhyw adeg benodol.
Yn ystod cyfyngiadau Lefel
gwaith gwasanaethu nwy
4, rhoddom flaenoriaeth i
waith trwsio brys a hanfodol a
adroddwyd i ni. Pan fyddwch yn
adrodd am waith trwsio, byddwn
yn gofyn a oes unrhyw un ar yr
aelwyd yn dangos symptomau’r
coronafeirws er mwyn i ni
allu cymryd yr holl ragofalon
angenrheidiol.
Rydym wedi parhau i gyflawni’r
prawf trydanol
holl archwiliadau diogelwch
perthnasol. Yn 2020, cynhaliom:

11,709

1,807

26,577

tasg trwsio yn eich cartrefi

Er bod ein ffyrdd o weithio
wedi newid mewn rhai
meysydd efallai, rydym wedi
ymrwymo i fynd yr ail filltir
i wneud gwahaniaeth a
chynorthwyo preswylwyr yn
ystod y pandemig.
wwha.co.uk
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Syrpréis i’r rhai a gyrhaeddodd

rownd derfynol ein Gwobrau MAD 2020

Mae 2020 wedi bod yn ychydig yn
wahanol i bawb, gan gynnwys y rhai
a gyrhaeddodd rownd derfynol ein
Gwobrau Gwneud Gwahaniaeth.
Gyda chefnogaeth ein noddwyr,
trefnom bod y 62 ohonynt a
gyrhaeddodd y rownd derfynol yn
cael hamper Nadolig arbennig iawn,
ar ôl i ni wneud y penderfyniad
anodd i ganslo’r digwyddiad
oherwydd sefyllfa barhaus
COVID-19.
Dosbarthwyd yr hamperi, a oedd
yn llawn cynnyrch Cymreig er mwyn
cefnogi cyflenwyr lleol yn ystod y
cyfnod anodd, i gartrefi’r bobl hyn,
ac fe’u croesawyd yn fawr.
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Dyma rai o’r sylwadau a wnaethpwyd ganddynt:
“Diolch am yr hamper Cymreig prydferth.
Fe’i gwerthfawrogwyd yn fawr a rhannwyd
y cynnwys rhwng fy nghymdogion.”

“Am hamper hyfryd, diolch yn
fawr wrthym ni i gyd. Rhodd
hyfryd i’w chael yn ystod y
cyfnod ansicr hwn.”

“Diolch am ein hamperi. Cymaint o
ddewis, cymaint i’w fwyta a’i yfed, a
chymaint o bwysau i’w fagu.”

NEWYDDION

Y rhai a gyrhaeddodd rownd derfynol ein gwobrau
yn 2020

Arwyr Cymunedol, noddwyd gan Ian Williams a Dulux Trade
Grŵp Ieuenctid Twyncarmel, Merthyr Tudful; Paula Hack, Tracy Coppack a Sally Grant o Ganolfan Adnodd
Cymunedol Hightown, Wrecsam; Viv Evans, Y Drenewydd; Claire Rees, Sir Gaerfyrddin.
Cychwyn Ffres, noddwyd gan Wasanaethau Cynnal a Chadw Cambria
Jane Unwin, Abergele; Kelly Capener, Y Drenewydd; Stephen Conroy, Y Rhyl; Kelly Bayliss, Treffynnon;
Kyron Kinsey, Pen-y-bont ar Ogwr.
Hyrwyddwr Lles, noddwyd gan Hale Construction
Gwen Evans a Nick Arden ar gyfer Caffi Cwmni, Aberteifi; Debbie Williams, Hightown, Wrecsam; Sied y
Dynion Y Drenewydd; Sied y Dynion House Martins, Betws, Pen-y-bont ar Ogwr.
Mynd yn Wyrdd, noddwyd gan Contour Showers
Patrick Murphy, Penarth, Bro Morgannwg; Caia Gardens, Wrecsam; Garddwyr Tŷ Gwaunfarren, Merthyr Tudful;
Angela a Des Hunt, Llys Colwyn, Conwy.
Cymydog Da, noddwyd gan MACP
Patricia Williams, Hightown, Wrecsam; Alun Bargewell, RhCT; David Wood, Aberystwyth; Elizabeth
Jenkins, Y Drenewydd, Powys
Hyrwyddwr Codi Arian, noddwyd gan Anwyl
Siop Gymunedol Cwrt Oakmeadow, Llaneirwg, Caerdydd; Mamau Lle Chwarae Tongwynlais, Caerdydd;
Mandy Davies, Sir Gaerfyrddin; Muriel Casey, Caerffili.
Cyflawniad Eithriadol, noddwyd gan Environvent Ltd
Ole Constantine, Fflint; Louise Fordham, Caerdydd; Tîm Chwarae Preswylwyr Cefn Coed, Abergwaun.

Diolch i’n holl noddwyr

built-in independence

wwha.co.uk
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Mae cartref…

yn fwy na brics a morter
Mae’r pandemig wedi amlygu pwysigrwydd cael cartref diogel. Mae Jon
Harvey, Rheolwr Datblygiad Rhanbarthol ar gyfer De Cymru, yn esbonio
sut yr ydym yn adeiladu cartrefi gan gadw preswylwyr mewn cof.
“Rydym yn gweithio’n galed i
adeiladu mwy o gartrefi newydd
er mwyn bodloni anghenion ein
preswylwyr nawr ac yn y dyfodol.
Dros y bum mlynedd nesaf,
rydym wedi ymrwymo i ddatblygu
2,500 o gartrefi newydd i’w
rhentu ar draws Cymru er mwyn
helpu i roi sylw i’r argyfwng tai.
Y llynedd, bu ein contractwyr yn
gweithio o fewn canllawiau COVID
y Llywodraeth er mwyn cwblhau
238 o gartrefi newydd o gwmpas
Cymru, gan gynnwys safleoedd yng
Nghlos Pentland, Caerdydd; Stryd
Earl, Y Fflint; Labour Exchange,
Merthyr ac Ysgol Ffynnonbedr,
Llanbedr Pont Steffan.
Ar hyn o bryd, mae 1,071 o
gartrefi yn cael eu hadeiladu
gennym, ac mae’r rhain yn cynnwys
hen safle Gwesty Grange, Y Rhyl;
Fferm Woodlands, Wrecsam; hen
Westy Blue Dragon, Caerdydd;
Clos yr Orsaf, Porthcawl; Ffordd
yr Orsaf, Sanclêr a chynllun
Gofal Ychwanegol newydd yn
Aberystwyth.
Pan fyddwn yn cynllunio ac yn
dylunio cartrefi newydd, byddwn
yn canolbwyntio ar sut y gallwn
ragori ar y gofynion safonol er mwyn
sicrhau bod ein cartrefi yn arbed
ynni, yn ddeniadol, yn ddiogel ac yn
fannau croesawgar i’n preswylwyr.

Cartrefi cynhesach
Mae tlodi tanwydd yn broblem i
nifer o’n preswylwyr, y maent yn
aml yn gwario dros 10 y cant o’u
hincwm ar eu biliau ynni.
Mae cael cartrefi sydd wedi’u
hinswleiddio’n dda ac sy’n rhydd
8

wwha.co.uk

rhag drafft ac sy’n costio llai i’w
rhedeg yn bwysig pan fyddwn
yn dechrau dylunio datblygiadau
tai newydd. Adeiladir nifer o’n
cartrefi newydd gan ddefnyddio
technolegau a dulliau arloesol
newydd er mwyn helpu i greu
cartrefi y gall preswylwyr fforddio
eu rhedeg ac y maent yn teimlo’n
gyffyrddus i fyw ynddynt.
Rydym wedi ymrwymo i wella ein
cartrefi a dysgu gan ein preswylwyr
am yr hyn sy’n bwysig iddynt yn
eu cartref newydd, ac rydym yn
defnyddio’r adborth gan breswylwyr
er mwyn gwella ein safonau.
Mae’r prif ystyriaethau wrth
ddylunio cartrefi newydd er mwyn
bodloni anghenion preswylwyr fel
a ganlyn:
• Maint: mae’r cartrefi yr ydym
yn eu hadeiladu yn fwy na
maint y cartrefi cyfartalog yn
y farchnad, er mwyn rhoi lle
byw i breswylwyr ac er mwyn
bodloni Gofynion Ansawdd
Datblygu Llywodraeth Cymru
• Hygyrchedd: mae’r drysau yn ein
cartrefi yn fwy llydan na’r rhai

cyffredin a chynigir mynediad
gwastad ar y llawr gwaelod bob
amser, sy’n golygu bod modd eu
haddasu i anghenion preswylwyr
sy’n newid, yn unol â Safonau
Gydol Oes
• Lleoliad, lleoliad, lleoliad:
adeiladir ein cartrefi mewn
lleoliadau cynaliadwy, gerllaw
gwasanaethau a mwynderau
allweddol, gan gynnwys
siopau, ysgolion a thrafnidiaeth
gyhoeddus.
• Ymdeimlad o le: rydym yn
dymuno i’r mannau allanol fod
yn ddeniadol gyda phlanhigion
aeddfed er mwyn ychwanegu
lliw a bywiogrwydd i’n
cynlluniau. Yn ogystal, rydym
yn ymdrechu i greu mannau
preifat y tu allan sy’n ddiogel ac
y gellir eu defnyddio.
Mae ein cartrefi yn fwy na brics
a morter, rydym yn dymuno
iddynt fod yn fannau y gall ein
preswylwyr fod yn falch o’u galw
yn gartref am ba mor hir ag y
maent yn eu dymuno.”

Datblygiad newydd o 100 o gartrefi newydd yn
Lôn Clive, Grangetown, Caerdydd

ADEILADU

AR Y GWEILL
De Cymru
Disgwylir i’r gwaith gychwyn
cyn bo hir ar ddatblygiad o 50
o fflatiau 1 a 2 ystafell wely i’w
rhentu yn Rhodfa Colchester,
Caerdydd, ar ôl dymchwel tafarn
Three Brewers a garej gwerthu
ceir gyfagos.
Mae ein partneriaid contract
hirdymor, Jehu Project Services
Ltd, yn adeiladu’r cynllun, a fydd
yn cynnwys siop fanwerthu ar
y llawr gwaelod, yn ogystal â lle
parcio ceir, storfeydd beiciau a
safle amwynder cymunol yn yr
awyr agored i breswylwyr.
Yn Y Barri, mae Cartrefi
Waterstone (rhan o Grŵp Jehu)
ar fin cwblhau ein datblygiad o 72
fflat yn Ffordd Subway hefyd.
Gorllewin Cymru
Mae cynllunwyr Cyngor Sir
Ceredigion wedi cymeradwyo
ein cynlluniau i ddatblygu 20 o
fflatiau 1 ystafell wely newydd
yn nhref arfordirol boblogaidd
Aberaeron. Bydd ein partner

adeiladu hirdymor, TRJ (Betws) Ltd
yn dymchwel adeilad yr ysbyty yn
Heol y Tywysog, ac yn ei ddisodli
gyda dau adeilad tri llawr a fydd yn
cynnwys 20 o fflatiau 1 ystafell wely
a lle parcio ceir.
Yn ogystal, mae TRJ Ltd wedi
cychwyn ar y gwaith o adeiladu 11
o gartrefi newydd ar y safle y tu
ôl i Dafarn y Globe, Maenclochog,
Sir Benfro, ac mae’r gwaith yn
mynd rhagddo yn dda ar safle hen
gartref gofal Tawelan yn Nhre Ioan,
Caerfyrddin, lle y caiff 18 o gartrefi
newydd eu hadeiladu.
Ym mhentref arfordirol Llannon, Ceredigion, mae contractwyr
Morgan Construction Wales yn
adeiladu 10 o gartrefi 1, 2 a 3
ystafell wely i’w rhentu yng Nghylch
Perris. Byddant yn cael eu cwblhau
ym mis Hydref 2021.
Gogledd Cymru
Rydym ar fin cychwyn ar y gwaith
ar 6 cartref newydd ar hen safle
yr Eglwys Ddiwygiedig Unedig

yn Llaneurgain, Sir y Fflint.
Ariannir y cartrefi trwy Raglen Tai
Arloesol Llywodraeth Cymru, ac
fe’u hadeiladir gan ddefnyddio
dulliau adeiladu arloesol wrth
gefnogi economi carbon isel, gan
gynnwys strwythurau ffrâm pren
a ffenestri pren gwydr triphlyg.
Yn Wrecsam, mae’r gwaith ar
fin cychwyn ar y safle ym mis
Mehefin ar ddatblygiad newydd o
23 o gartrefi yn Fferm Woodlands,
Gwersyllt. Adeiladir y rhain gan
Bartneriaethau Anwyl, y maent ar
fin cwblhau ein cartrefi newydd
ar hen safle Gwesty Grange yn
Y Rhyl hefyd, lle y disgwylir i’r
preswylwyr cyntaf symud i mewn
yn ystod y Gwanwyn eleni.

Dilynwch ni ar
Instagram i weld
rhagor o luniau
o’n datblygiadau
newydd: instagram.com/
wwhousing
wwha.co.uk
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Fflat wedi’i addasu yn rhoi

annibyniaeth
i Rory

Mae Rory O’Connor yn edrych
ymlaen at greu bywyd annibynnol
a chyflawni ei nodau yn ei fflat
Tai Wales & West a addaswyd yn
benodol ar ei gyfer yng Nghlos
Pentland, Caerdydd.
Roedd Rory, 25 oed, wedi bod
yn aros am gartref lle y gallai
fyw bywyd annibynnol ers bron i
ddwy flynedd.
Ganwyd Rory heb freichiau,
ac mae’n defnyddio ei draed i
gyflawni’r holl dasgau arferol y
mae’r rhan fwyaf o bobl yn eu
cymryd yn ganiataol.
10
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Bu staff Tai Wales & West
yn gweithio gyda therapydd
galwedigaethol Rory a Chartrefi
Hygyrch Caerdydd er mwyn
addasu fflat un ystafell wely
ar y llawr gwaelod yng Nghlos
Pentland er mwyn bodloni ei
anghenion. Mae arwynebau isel
yn y gegin yn y fflat, yn ogystal ag
ystafell wlyb sy’n cynnwys toiled
wedi’i addasu’n arbennig, drysau
a choridorau llydan iawn a system
drws mynediad electronig.
Symudodd Rory a’i anifail
anwes, sbaniel o’r enw Jack, i’r

fflat ym mis Tachwedd.
“Heb os, mae’n teimlo fel
cartref. Mae’r cymdogion yn
hyfryd,” dywedodd Rory.
“Mae’r arwynebau yn y gegin
yn is, felly gallaf eistedd arnynt a
pharatoi fy mwyd a golchi llestri.
“Yn fy hen fflat, roedd gennyf
fath a oedd yn anodd i mi ei
ddefnyddio. Mae’r ystafell wlyb
hon yn wych ac mae’n gwneud fy
mywyd yn gymaint haws.”
“Mae’r clo trydan ar y drws
ffrynt yn wych hefyd. Byddaf yn
dal fy ffob wrth y tag a bydd y

ADEILADU
ADEILADU
drws yn datgloi.
Yna byddaf yn gwasgu botwm
er mwyn gadael. Mae popeth
mor hawdd.”
“Y fflat yw’r sylfaen y mae ei
angen arnaf er mwyn bod fy hun,
datblygu fy mywyd a’m nodau ar
gyfer y 10 mlynedd nesaf a thu
hwnt. Mae hwn yn lle y gallaf ei
alw’n gartref.”
Mae’r cynllun yn ddatblygiad o
82 fflat ym maestref boblogaidd
Llanisien yng Nghaerdydd, ar
gyfer pobl hŷn yn bennaf. Ceir
pum bloc tri llawr, a datblygwyd y
fflatiau ar y llawr gwaelod mewn
partneriaeth gyda Chartrefi
Hygyrch Caerdydd ar gyfer pobl
sydd ag anghenion hygyrchedd.

Adeiladu mwy a mwy o gartrefi newydd
Cwblhaom dros dair gwaith yn fwy o gartrefi erbyn diwedd 2020 o’i chymharu â’r flwyddyn flaenorol.
Roedd hyn yn cynnwys 82 o fflatiau ar gyfer pobl hŷn yn bennaf yng nghlos Pentland, Llanisien, Caerdydd;
55 o fflatiau gofal ychwanegol ym Mhlas Yr Ywen, Treffynnon, Sir y Fflint; 11 o gartrefi yn Ffordd Tiger
Moth, Airfields, Glannau Dyfrdwy a 12 o Unedau â Chymorth yn Llys Yr Iarll, Stryd Earl, Sir y Fflint.
Yn ystod y cyfnod hwn, cychwynnwyd ar y gwaith ar 24 o gartrefi newydd hefyd – 11 ym Maenclochog,
Sir Benfro ac 13 yn Ffordd Cog, Sili. Gwerthir rhai o’r cartrefi yn Ffordd Cog dan y cynllun perchentyaeth
cost isel, sy’n helpu pobl leol i brynu cartrefi yn eu hardal leol.
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CARTREFI NEWYDD

“Ein cartref newydd a fydd yn gwneud
gwahaniaeth i fywyd ein teulu cyfan”
Mae teuluoedd sy’n symud i’n
cartrefi newydd arloesol ym
Mhen-y-bont ar Ogwr yn dweud
y bydd nifer o bethau yn gwneud
gwahaniaeth i’w bywydau – yn
enwedig y biliau ynni is.
Dyluniwyd y datblygiad o 14
o gartrefi eco i ddefnyddio’r
technolegau diweddaraf fel y bydd
y cartrefi yn gallu cynhyrchu eu
trydan eu hunain i redeg y system
wresogi a’r dyfeisiau, gan arbed
arian i breswylwyr trwy gyfrwng
biliau ynni is.
Y tai a’r fflatiau hyn yw’r rhai
cyntaf o’u math i’w gosod am rhent
cymdeithasol ym Mwrdeistref Sirol
Pen-y-bont ar Ogwr, ac maent wedi
cael eu hariannu’n rhannol dan
Raglen Tai Arloesol Llywodraeth
Cymru i ddatblygu ffyrdd o gyflawni
eu targed di-garbon ar gyfer cartrefi
yn 2050.
Mae Siân Lewis a’i phartner Alex
eisoes yn gweld manteision eu
12
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cartref newydd i’w teulu arbennig.
Ganwyd eu merch, Olivia, sy’n
chwech oed, gyda chyflwr genetig
prin o’r enw Syndrom DDX3X, sy’n
effeithio ar ei dysgu a’i datblygiad.
Mae hi’n mynychu ysgol arbennig
a bydd angen gofal arni trwy
gydol ei hoes. O ganlyniad, bu’n
rhaid i Siân ac Alex roi’r gorau i’w
gyrfaoedd amser llawn i ofalu am
Olivia, ac maent wedi bod yn aros
am sawl blynedd am gartref sy’n
bodloni anghenion eu merch.
Y teulu oedd un o’r rhai cyntaf i
symud i mewn ym mis Ionawr.
Dywedodd Siân, 38 oed:
“Mae’n gyfle gwych i fyw mewn
cartref a fydd yn lleihau ein hôl
troed carbon yn sylweddol.
“Gan ein bod yn deulu
arbennig, nid oeddem yn dymuno
symud i dŷ mwy o faint yn unig, a
fyddai’n cynnig mwy o le ar gyfer
anghenion Olivia. Mae cymaint
o bethau am ein cartref newydd

a fydd yn gwneud gwahaniaeth i
fywyd ein teulu cyfan.”
“Mae’r dechnoleg sy’n arbed
ynni yn rhyfeddol. Roeddem yn
talu £140 y mis am ynni yn ein
hen gartref, sy’n swm go dda o’n
hincwm misol, felly rydym yn
edrych ymlaen at gael biliau ynni is.
“Mae’n debygol y bydd Olivia
mewn cewynnau am weddill ei
bywyd, ac mae ein peiriant golchi
dillad a’n dau beiriant sychu
dillad wastad ymlaen, felly mae’r
siawns i leihau ein heffaith ar yr
amgylchedd yn apelio’n fawr.
Rydym yn dymuno diogelu planed
ein plant.”
Mae Allyn King a’i deulu yn
profi manteision eu cartref
newydd i’w hiechyd a’u sefyllfa
ariannol hefyd.
Mae Allyn, sy’n dioddef o
gyflwr ar ei galon, angina, ac sy’n
methu gweithio, yn falch gyda’r
mynediad gwastad a hawdd ei

CARTREFI NEWYDD
ddefnyddio i’w cartref newydd yn
Rhiw Cefn Gwlad, Pen-y-bont ar
Ogwr.
“Roedd 14 gris i’w dringo i
gyrraedd drws ffrynt ein hen dŷ,
ac arferwn gael anhawster. Mae’n
wastad i gyd yma ac yn gymaint
haws, ac mae gennym gymaint yn
fwy o le i’n teulu sy’n tyfu.”
Mae Allyn, ei wraig Anne-Marie
a’u tri o blant rhwng 10 ac 17 oed
yn gweld manteision cynnar eu
cartref sy’n cynhyrchu ynni ar eu
sefyllfa ariannol hefyd.
Cyn symud i’w cartref 4 ystafell
wely yn Rhiw Cefn Gwlad,
roeddent yn gwario bron i £200
y mis ar drydan a nwy ar gyfer
gwresogi, golchi a sychu. Bellach,
mae eu taliadau ynni misol wedi
gostwng yn ddramatig.
Dywedodd Allyn: “Mae’r arian
y byddwn yn ei arbed yn golygu
na fydd yn rhaid i ni droi at ein
cynilion i brynu hanfodion.”

Technolegau arloesol sy’n rhan o ddyluniad y
cartrefi newydd
Yn Rhiw Cefn Gwlad, rydym wedi
gweithio gyda phartneriaid,
Zenergy Design, er mwyn creu
cartrefi sy’n seiliedig ar gysyniad
y Tŷ Solcer arloesol yn Stormy
Down ger Pen-y-bont ar Ogwr,
a ddyluniwyd ac a adeiladwyd
gan Ysgol Bensaernïaeth Cymru
Prifysgol Caerdydd.
Mae’r dyluniad unigryw yn
cynnwys:
Toeon: wedi’u creu o baneli
celloedd ffotofoltäig (PV) mawr
sy’n troi golau dydd yn drydan er
mwyn helpu i bweru’r cartref.
Ffenestri: gwydr triphlyg gyda
seliau aerglos er mwyn atal
drafftiau ac sy’n fwy o faint na
ffenestri cyffredin er mwyn
amsugno cymaint o wres ag y bo
modd o’r haul.

Gwresogi a dŵr poeth: defnyddir
system pwmp gwres ac awyru
sy’n manteisio ar y dechnoleg
ddiweddaraf er mwyn gwresogi’r
cartrefi, ac mae hon yn cymryd yr
aer o’r tu allan, gan dynnu unrhyw
wres ac amhureddau allan ohono
cyn cylchredeg yr aer cynnes o
gwmpas y cartref. Caiff dŵr ei
wresogi gan drydan a gynhyrchir o’r
paneli ar y to a’i storio mewn tanc
dŵr.
Batris: Mae gan bob cartref
fatri Tesla, sy’n storio trydan a
gynhyrchir gan y paneli PV ar y
to i’w ddefnyddio yn ôl yr angen,
gyda’r hwyr fel arfer. Pan fydd y
batri yn llawn, caiff trydan dros
ben a gynhyrchir ei roi’n ôl yn y
Grid Cenedlaethol.

Newid y ffordd yr ydym yn gosod cartrefi
Yn 2020, cawsom gyfnodau pan nad
oeddem wedi gosod fawr iawn o
eiddo, ac ar adegau eraill, buom yn
gosod ar raddfa uwch nag arfer.
Gwelsom bod angen i ni newid y
ffordd yr ydym yn gosod ein heiddo er
mwyn cadw ymgeiswyr, preswylwyr a
staff yn ddiogel trwy gydol y broses.
Cyflwynom ‘ymweliad rhith’ er
mwyn caniatáu i ddarpar breswylwyr
weld yr eiddo mewn ffordd hawdd
a diogel; gosodom sêffs allweddi er
mwyn gwaredu’r angen i ymweld
â’r swyddfeydd er mwyn dychwelyd
allweddi; a symudom i broses lofnodi
electronig. Rydym yn parhau i
wrando arnoch er mwyn deall yr hyn
yr oeddech yn ei hoffi neu’r hyn nad
oeddech yn ei hoffi am ein dull, er
mwyn parhau i wella ein gwasanaeth.
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Coronafeirws - cadw

Neges gan Gareth Davis, Cyfarwyddwr Diogelwc
Ers ein rhifyn diwethaf o In Touch,
mae’n newyddion gwych bod
rhaglen frechu y Coronafeirws
bellach yn mynd rhagddi yng
Nghymru, a bod mwy a mwy o bobl
yn cael eu brechlynnau bob dydd.
Er bod GIG yn adrodd bod y
dos cyntaf yn cynnig lefel uchel
o ddiogelwch, mae gofyn cael ail
ddos ar gyfer diogelwch dros y
tymor hir, felly mae’n bwysig cael
y ddau.
Hyd yn oed ar ôl i chi gael y
brechlyn, mae siawns fach o hyd
y gallech chi ddal COVID neu
ei drosglwyddo i eraill. Mae’n
hanfodol, felly, ein bod i gyd yn
parhau i weithredu er mwyn
diogelu’r rhai o’n cwmpas:
• golchwch eich dwylo yn ofalus
ac yn amlach
• dylech gadw pellter
cymdeithasol
• dylech wisgo gorchudd wyneb
mewn mannau cyhoeddus
dan do ac ar drafnidiaeth
gyhoeddus
• dylech aros gartref pan
fyddwch yn cael eich cynghori i
wneud hynny
• dylech osgoi cyffwrdd
arwynebau y mae eraill wedi
cyffwrdd ynddynt, pryd bynnag
y bo modd
A ydych chi wedi cael eich
brechlyn? Dylech helpu i atal y
coronafeirws rhag lledaenu o hyd,
gan barhau i ddilyn y canllawiau
ynghylch COVID-19 er mwyn
diogelu’r rhai o’ch cwmpas.
Mae’r pandemig yn parhau i
effeithio ar ein bywydau i gyd,

14
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ac rydym yn parhau i ddilyn
canllawiau Llywodraeth Cymru er
mwyn sicrhau bod gennym fesurau
cadarn mewn grym er mwyn
helpu i sicrhau diogelwch ein holl
breswylwyr a’n staff.
Wrth i rai o’r cyfyngiadau godi,
efallai y byddwch yn gweld mwy
o’n staff yn cyflawni gwaith lle’r
ydych yn byw, ac mewn rhai
achosion, yn eich cartref. Pan
fyddwn yn gwneud hyn, byddwn
yn parhau i ddilyn ein dulliau
gweithio diogel, ac yn ôl yr angen,
byddwn yn gwisgo cyfarpar diogelu
personol (PPE).
Eich diogelwch chi a diogelwch ein
staff yw ein blaenoriaeth bennaf o
hyd. Rydym yn adolygu protocolau’n
rheolaidd er mwyn i ni allu parhau i
ddarparu ein gwasanaethau mewn
ffordd ddiogel. Helpwch ni trwy
ddilyn rheolau ynghylch cadw pellter
cymdeithasol pan fyddwch yn gweld
ei timau, neu ymwelwyr eraill.
Gofynnir i’n staff a’n hymwelwyr
wisgo gorchudd wyneb pan fyddant
mewn mannau cymunol dan do
megis coridorau, lolfeydd, safleoedd
golchi dillad a grisiau, ac argymhellwn
yn gryf eich bod chi’n gwneud hynny
hefyd er mwyn lleihau’r risg y bydd y
feirws yn lledaenu.
Os bydd gennych chi unrhyw
bryderon, siaradwch gyda ni er
mwyn i ni allu cynnig tawelwch
meddwl am y camau yr ydym yn eu
cymryd i gynnal eich diogelwch chi
a diogelwch ein cydweithwyr.
Y daflen hon yw’r cyngor diweddaraf
gan LlC adeg argraffu hwn. I weld
diweddariadau pellach, trowch at
www.gov.wales/coronavirus

Diog
Cym
Gwybodaeth bwysig

Mae angen help pawb i
y Coronafeirws yng Nghy

Sut mae diogelu eich h

GOLCHI DWYLO’N AML

C

Yn enwedig ar ôl siopa
neu gasglu pecyn,
a chyn trin bwyd.

A
d

GWISGO MASG WYNEB

A

Bob tro y bydd yn ofynnol.

P
y
n
n

HUNANYNYSU

C

Arhoswch gartref os yw
rhywun yn eich cartref
â symptomau, neu os yw
swyddog yn gofyn i chi.

F
e
i
o
h

IECHYD A DIOGELWCH

w Cymru’n ddiogel

ch a Chydymffurfiaeth WWH

gelu
mru
am y Coronafeirws

i atal lledaeniad
hymru.

hun a’ch teulu

CADW PELLTER CYMDEITHASOL

Arhoswch 2m i ffwrdd o bobl sydd
ddim yn eich aelwyd estynedig.

ADNABOD Y SYMPTOMAU

Prif symptomau’r Coronafeirws
yw tymheredd uchel, peswch
newydd parhaus a newid
neu golli’r gallu i arogli neu flasu.

CAEL PRAWF

Ffoniwch 119 neu
ewch ar-lein
drefnu prawf os
oes gennych symptomau –
hyd yn oed rhai ysgafn.

HELPU SWYDDOGION
OLRHAIN CYSYLLTIADAU

DEFNYDDIO AP
COVID-19 Y GIG

Bydd swyddogion olrhain
cysylltiadau yn ffonio i ddweud
wrthych beth i’w wneud os ydych
wedi bod yn agos at rywun gafodd
brawf positif. Dim ond o’r rhif
02921 961133 y byddant yn ffonio.

Dyma ffordd gyflym o wybod
eich risg Coronafeirws.
Lawrlwythwch o’r App Store
neu Google Play.

LLEIHAU EICH CYSWLLT Â PHOBL ERAILL
Meddyliwch yn ofalus cyn mynd allan i lefydd
a chwrdd â phobl. Os ydych yn mynd i lawer
o lefydd ac yn cwrdd â llawer o bobl, yn
enwedig dan do, byddwch yn fwy tebygol
o ddal y Coronafeirws a’i basio i eraill.

EICH LLES CHI
Rydym yn byw mewn cyfnod anodd. Mae’n bwysicach nac erioed
edrych ar ôl eich iechyd meddwl a’ch hunan-les. I gael cyngor a help
am ddim, ewch i www.callhelpline.org.uk, ffoniwch 0800 132 737
neu tecstiwch HELP i 81066.

MAE’R GIG YN DAL YNO I CHI — HELPWCH NI I’CH HELPU CHI
Efallai bod y ffordd o gael gafael ar wasanaethau iechyd yn wahanol
y gaeaf hwn ond mae’r GIG yn dal yno i chi. Helpwch y GIG trwy gadw
eich apwyntiadau a defnyddio’r gwasanaeth cywir ar gyfer eich salwch
neu anaf.
Os nad yw’n fater brys, ewch i http://111.gig.cymru. Neu, ffoniwch 111 am
gyngor neu cysylltwch â’ch meddyg teulu, fferyllfa, optegydd
neu ddeintydd.

I gael yr wybodaeth a’r cyngor diweddaraf am y Coronafeirws
yng Nghymru, ewch i wefan Llywodraeth Cymru

www.llyw.cymru/coronafeirws

Mae’r daflen hon ar gael mewn fformatau eraill ar gais:
cymorth@llyw.cymru 0300 0604400
© Hawlfraint y Goron 2020, Llywodraeth Cymru WG41349
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MATERION ARIANNOL

Sgamiau cariad yn ystod y cyfnod clo

Mae twyllo pobl trwy ddefnyddio rhamant yn cynyddu wrth i fwy o
bobl droi at garu ar-lein ac apiau caru yn ystod y cyfnod clo.
Mae hyn wedi cynnig mwy o gyfleoedd i droseddwyr gamfanteisio
ar bobl a’u cymell i roi eu harian i ffwrdd.
Mae’r twyllwyr yn mynd i gryn ymdrech i sicrhau ymddiriedaeth
y dioddefwr a’u hargyhoeddi eu bod mewn perthynas go iawn.
Byddant yn twyllo dioddefwyr i anfon arian atynt mewn sawl ffordd,
gan gynnwys cardiau rhodd a thalebau, neu anrhegion megis ffonau
a gliniaduron.

Sut i gadw’n ddiogel
rhag sgamiau
rhamant

Sut i wybod bod ffrind
neu aelod o’r teulu
yn gysylltiedig â sgam
rhamant

•

•

•
•
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Dylech fod yn amheus pan
fydd unrhyw un nad ydych chi
fyth wedi eu cyfarfod wyneb
yn wyneb yn gofyn am arian
gennych, yn enwedig os ydych
chi newydd gyfarfod ar-lein
Siaradwch â’ch teulu neu’ch
ffrindiau i gael cyngor
Efallai na fydd pobl yn
defnyddio llun go iawn o’u
hunain ar eu proffil, a dylech
wneud eich gwaith ymchwil
yn gyntaf. Gall cyflawni
chwiliad delwedd o chwith ar
chwilotwr ddarganfod lluniau
a gymrwyd o rywle arall neu o
rywun arall
wwha.co.uk

•

•

Efallai y byddant yn gyfrinachol
iawn am eu perthynas neu’n
troi’n gas neu’n grac, gan
dynnu’n ôl o’r sgwrs pan
fyddwch yn holi am eu partner
Efallai y byddant yn mynegi
emosiynau cryfion iawn ac
ymrwymiad i rywun y maent
newydd eu cyfarfod
Maent wedi anfon neu maent
yn bwriadu anfon arian at
rywun nad ydynt wedi eu
cyfarfod wyneb yn wyneb.
Efallai y byddant yn cael
benthyciadau neu’n tynnu
arian o’u cynllun pensiwn er
mwyn anfon arian

Beth allaf ei wneud
os byddaf eisoes
wedi dioddef twyll
rhamant?
•

•

•

Os ydych chi’n credu eich bod
wedi dioddef sgam rhamant,
ni ddylech deimlo cywilydd
nac embaras – nid ydych ar
eich pen eich hun. Cysylltwch
â’ch banc ar unwaith, gan
adrodd am hyn i Action Fraud
ar 0300 123 2040 neu trwy
actionfraud.police.uk
Os ydych chi wedi dioddef
twyll rhamant, peidiwch ag
ofni adrodd amdano. Mae’n
drosedd ddifrifol
Os ydych chi neu rywun yr
ydych yn eu hadnabod wedi
dioddef y math hwn o dwyll
efallai, dylech adrodd amdano
trwy ffonio 101 neu ar-lein
trwy wefan eich heddlu lleol.

Gwefannau defnyddio
Actionfraud.org.uk
Takefive-stopfraud.org.uk
Moneymules.co.uk
Getsafeonline.org

CORFFORAETHOL

Helpu preswylwyr trwy
gyfnod heriol
Bu’r flwyddyn hon yn un heriol i nifer. Mae
busnesau wedi cau, naill ai dros dro neu’n barhaol,
ac mae nifer o weithleoedd wedi newid mewn
ffordd na fyddem fyth wedi gallu dychmygu.
Rydym wedi helpu nifer o breswylwyr i wneud
hawliadau am Gredyd Cynhwysol a budd-daliadau
lles eraill, ac mae rhai wedi hawlio am y tro cyntaf.
Rydym wedi gweithio gyda chi hefyd er mwyn
helpu i gynnal taliadau rhent a thâl gwasanaeth.

80%
o denantiaethau’n

talu eu rhent mewn
pryd neu’n ad-dalu
ôl-ddyledion sydd
ganddynt

Bob mis, mae bron i

6,000

o breswylwyr yn
dewis talu eu rhent
trwy drefniant Debyd
Uniongyrchol
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POWER UP!
Mae mwy nag 1 o bob 10 aelwyd
yng Nghymru yn byw mewn
sefyllfa o dlodi tanwydd ac yn
ystod y pandemig, mae mwy
fyth wedi bod ar ei hôl hi gyda’u
taliadau ynni.
Gall preswylwyr sy’n ei chael
hi’n anodd rheoli eu biliau a’u
gwariant gael help a chymorth
gan ein Swyddogion Cymorth
Tenantiaeth (TSO). Un o’r
cynlluniau arloesol a ddefnyddir
gan ein TSOs er mwyn cyfeirio
preswylwyr mewn angen yw
Power Up! Mae Power Up! yn
bartneriaeth rhwng y darparwr
ynni, Western Power Distribution,
a’r Ymddiriedolaeth Arbed Ynni,
ac mae’n helpu cwsmeriaid ar
draws De a Chanolbarth Cymru
i reoli eu biliau ynni, gan gynnig
cyngor am incwm, tariffau ac
arbed ynni.
Er enghraifft, rhoddwyd help i
un pâr yn Ne Cymru i arbed bron
i £500 y flwyddyn ar eu biliau pan
y’u cyfeiriwyd at y gwasanaeth
gan un o’n TSOs. Trwy gynnal
archwiliad tariff, llwyddodd

cynghorwyr Power Up! i arbed
£467 iddynt ar eu biliau nwy a
thrydan, gan roi cyngor pellach
iddynt hefyd a arweiniodd
at arbed £210 ar filiau dŵr a
chynnig cymorth ariannol arall
megis cynllun Gostyngiad Cartref
Cynnes.
Helpwyd preswylydd arall i
arbed £180 y flwyddyn trwy
newid i dariff nwy a thrydan mwy
economegol, a rhoddwyd cyngor
iddi er mwyn lleihau ei biliau dŵr.

y grym
i helpu preswylwyr

Angen help?
•
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Os ydych chi’n byw yn Ne
Cymru neu ym Mhowys ac
os allech chi gael budd o
gael help ynghylch ynni gan
Power Up!, gofynnwch i’ch
Swyddog Tai eich cyfeirio.
Am ragor o wybodaeth
am Power Up!, trowch at
www.westernpower.co.uk/
wwha.co.uk

customers-and-community/
priority-services/power-up
•

•

Gall preswylwyr yng Ngogledd
Cymru gael cyngor diduedd
ac am ddim trwy gynllun
Nyth, sef cynllun ar draws
Cymru gyfan a weinyddir gan
Lywodraeth Cymru. Am ragor
o wybodaeth, trowch at www.
nyth.llyw.cymru

•

Yng Ngheredigion, Sir
Gaerfyrddin a Sir Benfro, mae
cymorth tebyg ar gael gan
Gyngor ar Bopeth trwy eu
cynghorwyr ynni, a ariannir
gan brosiect Cymru Gynhesach
Ymddiriedolaeth Ynni Nwy
Prydain. Am ragor o wybodaeth,
trowch at www.citizensadvice.
org.uk/wales/about-us/ourwork/advice-partnerships/
warmer-wales/

DIOGELU
MATERION ARIANNOL

Eich cadw’n ddiogel
Rydym oll yn cyflawni rôl wrth
gadw ein teuluoedd, ein ffrindiau,
a’n cymdogion yn ddiogel...
Gallai hyn fod yn ddiogelu
rhag niwed, rhag camfanteisio,
neu sicrhau eu bod yn meddu ar
y sgiliau i ofalu am eu hunain a
byw bywyd annibynnol.

Beth yw diogelu?
Term yw diogelu a ddefnyddir er
mwyn disgrifio gweithdrefnau
sydd mewn grym i ddiogelu pobl
rhag pob math o risg neu niwed.

Mae diogelu yn gyfrifoldeb
ar bawb
Mae diogelu yn golygu atal a
diogelu oedolion a phlant sydd
mewn perygl o gael eu cam-drin
neu eu hesgeuluso, gan addysgu
pobl o’u cwmpas i adnabod
yr arwyddion a pheryglon
camdriniaeth ac esgeulustod ac
yn olaf, hyrwyddo iechyd a lles.

Pam bod angen Diogelu
arnom?
Ym mis Ebrill 2020, cyflwynodd
Llywodraeth Cymru
‘Weithdrefnau Diogelu Cymru’,
sy’n cynnig cyngor ac arweiniad
ymarferol ynghylch sut i ymateb
i ddiogelu ar gyfer oedolion
neu blant sydd mewn perygl
ar draws Cymru, gan ddarparu
disgwyliad clir o gyfrifoldebau a
sut i’w cyflawni.

Beth mae WWHG yn ei
wneud o ran diogelu?

Sut allwch chi ein helpu ni?

Yng Ngrŵp Tai Wales & West,
rydym wedi bod yn gweithio’n
galed i sicrhau bod ein polisïau’n
gyson a’u bod yn cydymffurfio
gyda’r gweithdrefnau newydd
a gyflwynwyd yng Nghymru.
Rydym wedi cryfhau ein prosesau
a’n gweithdrefnau o ran y ffordd
yr ydym yn rheoli ein pryderon
a’n rhybuddion diogelu, fel y
gallwch deimlo’n sicr ein bod yn
gwneud popeth o fewn ein gallu
i’ch helpu i gadw’n ddiogel.
Mae WWHG wedi dwyn ynghyd
grŵp o staff ar draws y sefydliad,
sy’n cyfarfod bob chwarter. Yn
ystod y cyfarfodydd hyn, bydd staff
yn trafod problemau, byddant
yn ystyried unrhyw gamau a
gymrwyd, gan nodi gwelliannau ac
anghenion hyfforddi, a byddant yn
paratoi gwybodaeth ystadegol a
gyflwynir i’n Bwrdd i’w hystyried.
Cynorthwyir y grŵp hwn gan ddau
Unigolyn Diogelu Dynodedig yn y
sefydliad.

Rydym yn dymuno sicrhau bod
pawb yn gallu byw yn ein cartrefi
yn ddiogel, felly byddwn yn
gweithio gyda’n preswylwyr, ein
partneriaid ac asiantaethau eraill
er mwyn helpu.
Os byddwch chi’n pryderu
am gymydog neu’n pryderu am
ddiogelwch rhywun, neu os ydych
chi’n credu bod rhywun yn byw
mewn ofn o gael eu cam-drin,
eu hesgeuluso, neu y gallent fod
yn dioddef problemau iechyd
corfforol neu feddyliol, a fyddech
gystal â rhoi gwybod i ni trwy
gysylltu â’n Canolfan Gwasanaeth
Cwsmeriaid, neu eich Swyddog
Tai, ar 0800 052 2526.
Am resymau Diogelu Data,
efallai na fyddwn yn adrodd
yn ôl i chi, ond mae gennym
system gadarn mewn grym er
mwyn delio â’r holl bryderon a
fynegwyd.

Mae pawb yn chwarae rhan yn yr ymdrech
i gadw ein cymunedau yn ddiogel...
Gweithdrefnau
Diogelu
Cymru

Gallwch weld y ddogfen arweiniad lawn trwy droi at
www.safeguarding.wales neu gallwch lawrlwytho’r Ap.
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LLES

natur
Grym iachusol
Mae nifer o bobl wedi dod
yn agosach at fyd natur yn
ystod y pandemig wrth iddynt
ddarganfod llwybrau cerdded a
phethau i’w gwneud sy’n agos
i’w cartref. Felly, mae’n briodol
mai Natur yw thema’r Wythnos
Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl
ym mis Mai.
Cynhelir MHAW rhwng dydd
Llun 10 Mai a dydd Sul 16 Mai
2021, ac fe’i threfnir gan y
Sefydliad Iechyd Meddwl. Eleni,
maent yn annog pobl i neilltuo
amser i agor eu llygaid i bŵer
natur ac archwilio’r rhwystrau
sy’n atal rhai pobl rhag
mwynhau natur.

Sut all natur gynnig
budd i’m hiechyd
meddwl?

Yn ôl prif elusen iechyd meddwl
Cymru, MIND Cymru, gall treulio
amser mewn man gwyrdd neu
gynnwys natur yn eich bywyd
bob dydd gynnig budd i’ch lles
meddyliol a chorfforol.
Mae’r elusen yn dweud bod
gwneud pethau fel tyfu bwyd
neu flodau, gwneud ymarfer corff
yn yr awyr agored neu fod yng
nghwmni anifeiliaid yn gallu cael
nifer fawr o effeithiau cadarnhaol.
Er enghraifft, gall:
•
•
•
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wella’ch hwyliau
lleddfu teimladau o straen
neu ddicter
eich helpu i ymlacio yn fwy a
chael hoe

•
•
•
•
•

gwella’ch iechyd corfforol
gwella’ch hyder a’ch hunanbarch
eich helpu i fod yn fwy egnïol
eich helpu i ffurfio cysylltiadau
newydd
darparu cymorth gan
gymheiriaid

Mae gan MIND Cymru ddigon
o syniadau er mwyn cynnwys
byd natur yn eich bywyd a sut i
oresgyn y rhwystrau y gallent eich
atal chi.
Canfuwyd bod treulio amser
ym myd natur yn helpu gyda
phroblemau iechyd meddwl, gan
gynnwys gofid ac iselder. Gall bod
y tu allan mewn golau naturiol
fod o gymorth hefyd os ydych
yn profi anhwylder affeithiol
tymhorol (SAD) a sawl math arall
o broblemau iechyd meddwl.
Dyma rai syniadau:

LLES

Tyfu neu bigo bwyd
• Ewch ati i greu lle tyfu. Os
nad ydych yn gallu manteisio
ar ardd, gallech blannu dail
salad neu berlysiau mewn bocs
ffenestr neu bot plannu
• Plannwch lysiau yn eich gardd
os oes gennych chi un

Dewch â byd natur y
tu mewn
• Ewch ati i gasglu deunyddiau
naturiol, er enghraifft dail,
blodau, plu, rhisgl coeden neu
hadau, a’u defnyddio er mwyn
addurno eich lle byw neu
mewn prosiectau celf
• Trefnwch le cyffyrddus i eistedd,
er enghraifft ger ffenestr, lle y
gallwch edrych allan dros olygfa
o goed neu’r awyr
• Tyfwch blanhigion neu flodau ar
silff ffenestri (trowch at wefan
y Gymdeithas Arddwriaethol
Frenhinol, www.rhs.org.uk er
mwyn cael cyngor ynghylch
plannu hadau y tu mewn)
• Ewch ati i dynnu lluniau o’ch
hoff fannau ym myd natur.
Dylech eu defnyddio fel
cefndiroedd ar ffôn symudol
neu ar sgrin cyfrifiadur, neu
eu hargraffu a’u gosod ar eich
waliau

Ewch ati i wneud
gweithgareddau yn yr
awyr agored
• Ewch am dro mewn man
gwyrdd, fel parc lleol
• Byddwch yn greadigol. Tynnwch
neu baentiwch anifeiliaid neu
olygfeydd natur neu gadewch
iddynt ysbrydoli cerdd neu eiriau
cân. Os ydych chi’n mwynhau
ysgrifennu mewn dyddiadur,
ceisiwch wneud hyn pan
fyddwch y tu allan
• Gwyliwch y sêr. Defnyddiwch
wefan, ap neu lyfr gwylio’r sêr
er mwyn eich helpu i adnabod
gwahanol sêr, neu ewch ati i
fwynhau edrych i fyny ar yr
awyr yn y nos
• Byddwch yn ystyriol pan
fyddwch ym myd natur.
Chwiliwch am bethau i’w
gweld, eu clywed, eu blasu,
eu hogleuo a’u cyffwrdd,
fel porfa dan eich traed neu
deimlad y gwynt a’r heulwen

Helpu’r amgylchedd
• Ewch am dro i gasglu sbwriel
ger eich cartref neu yn eich
parc lleol
• Ewch ati i blannu hadau
defnyddiol, fel llwyni aeron ar
gyfer adar gardd neu flodau
er mwyn helpu cacwn

Cysylltu gydag anifeiliaid
• Cadwch olwg am fywyd
gwyllt. Os nad ydych yn byw
gerllaw cefn gwlad agored,
ceisiwch ymweld â pharc lleol
i edrych am wiwerod, pysgod,
pryfaid, hwyaid ac adar eraill
• Rhowch gynnig ar wylio adar.
Nid oes angen unrhyw offer
arbennig arnoch. (Trowch
at wefan RSPB am ragor o
wybodaeth ynghylch bwydo,
cysgodi a gwylio adar.)

Rhagor o wybodaeth
Mae gan MIND Cymru nifer fawr
yn fwy o syniadau a chyngor ar
eu gwefan
www.mind.org.uk l
le y gallwch lawrlwytho llyfryn
“How nature benefits mental
health” hefyd.
I gael gwybod mwy am yr
Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd
Meddwl, trowch at
www.mentalhealth.org.uk
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“

Mae cymaint o
gywilydd arnaf fy
mod wedi rhoi fy
mhen yn y tywod a
pheidio gofyn am
help yn gynharach

“

Penderfynodd Rhian (nid ei
henw go iawn) un o breswylwyr
Tai Wales & West, droi at
fenthyciadau diwrnod cyflog er
mwyn cael deupen llinyn ynghyd
pan oedd salwch yn golygu nad
oedd hi’n gallu gweithio mwyach.
Ond gwelwyd cylch yr ad-daliadau
llog uchel a’r dyledion cynyddol
yn gwaethygu pan gafodd ei rhoi
ar ffyrlo. Roedd arni ofn colli ei
chartref, a phenderfynodd droi at
ei Swyddog Tai am help.
Dyma ei stori hi...
“Byddai’n braf gallu rhoi’r bai ar
Covid am fy mhroblemau, ond y
gwir yw fy mod mewn trafferthion
ariannol cyn y pandemig – ond nid
oeddwn yn gallu gweld hynny.
Dechreuodd hyn i gyd pan
anafais fy nghefn ac nid oeddwn yn
gallu parhau i weithio mewn caffi
lleol. Gan bod fy meddyg wedi
dweud na allwn weithio, a heb dâl
salwch, ymgeisiais am y Credyd
Cynhwysol.
Wrth i mi aros 6 wythnos am
fy nhaliad cyntaf, dechreuais gael
benthyciadau diwrnod cyflog
26
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er mwyn talu fy nghostau. Yn
gyntaf, benthycais £100, yna wrth
i’r llog gronni, roedd angen i mi
fenthyca arian o hyd. Hyd yn oed
pan ddychwelais i’r gwaith, roedd
angen i mi gael swm ychwanegol i
dalu fy nghostau o hyd.
Gan wynebu dewis o ad-dalu fy
menthyciadau neu dalu fy rhent,
dechreuodd yr ôl-ddyledion rhent
dyfu.
Roedd fy Swyddog Tai wedi ceisio
fy ffonio, gan adael negeseuon sawl
gwaith, yn fy atgoffa nad oeddwn i
wedi talu fy rhent. Roedd ofn arnaf
siarad gyda hi gan nad oeddwn yn
dymuno colli fy nghartref.
Yna daeth COVID-19 ac
fe’m rhoddwyd ar ffyrlo, felly
dechreuodd y cylch benthyca a
dyledion waethygu.
Yn y diwedd, cymrwyd fy
nyledion cyn fy nhaliadau debyd
uniongyrchol, felly nid oedd fy
rhent a’m biliau yn cael eu talu.
Dywedodd un o’m ffrindiau agos
wrthyf am wasanaeth sy’n cynnig
help gyda dyledion ac awgrymodd y
dylwn i eu ffonio. Buont o gymorth

mawr, gan nodi’r holl ddewisiadau
a oedd ar gael i mi, ac ystyried y
datrysiad gorau ar gyfer fy sefyllfa i.
Eu hargymhelliad nhw oedd y
dylwn siarad gyda fy Swyddog Tai,
felly ffoniais hi yn ôl, gan esbonio fy
sefyllfa. Penderfynodd fy nghyfeirio
at Swyddog Cymorth Tenantiaeth
er mwyn fy helpu i reoli fy arian.
Anfonais fy natrysiad ar gyfer fy
nyledion atynt mewn neges e-bost a
buont yn fy helpu i greu cynllun talu i
ad-dalu fy nyledion.
Bellach, rydw i’n ad-dalu fy ôlddyledion rhent ar ffurf rhandaliadau
wythnosol ac mae’n rhyddhad fy
mod yn gallu fforddio prynu bwyd a
phetrol nawr.
Mae cywilydd arnaf fy mod wedi
rhoi fy mhen yn y tywod ac nad
oeddwn wedi gofyn am help yn
gynharach.
Nid oedd siarad gyda fy
Swyddog Tai wedi bod yn brofiad
mor frawychus ag yr oeddwn
wedi’i ddychmygu. Pe bai fy
amgylchiadau’n newid yn y dyfodol,
byddwn yn cysylltu â hi ar unwaith
am gyngor a chymorth.”

YMDDYGIAD GWRTHGYMDEITHASOL

Cadw ein cymunedau’n ddiogel
Rydym oll wedi treulio llawer mwy o amser yn ein cartrefi dros y flwyddyn ddiwethaf, ac ar brydiau, mae
materion cymharol fân wedi tyfu i fod yn rhywbeth mwy. Nid ydym wedi gallu ymweld â phreswylwyr
mor aml ag y byddem wedi dymuno, ond rydym wedi bod yn gwneud mwy o ddefnydd o alwadau fideo
er mwyn helpu i ddatrys sefyllfaoedd. Rydym wedi parhau i weithio gyda phartneriaid, megis yr heddlu
lleol ac awdurdodau lleol, ar achosion ymddygiad gwrthgymdeithasol mwy difrifol, er mwyn cadw ein
cymunedau yn ddiogel trwy gydol y cyfnod anodd hwn.

Cefnogaeth ar gyfer arthritis
Mae arthritis ar bron i un o
bob 3 unigolyn yng Nghymru.
Nod prosiect newydd ar
draws Cymru gyfan yw cynnig
ymyrraeth a gweithgarwch atal
cynnar, a chymorth gwell mewn
cymunedau lleol i’r rhai sy’n
dioddef ohono, ac i’r bobl sy’n
gofalu amdanynt.
Bydd Prosiect CWTCH Cymru
(Gall Cymunedau sy’n Cydweithio
Helpu) yn gweithio gyda phobl
sydd ag arthritis neu gyflyrau
cyhyrysgerbydol, gofalwyr
a gweithwyr gofal iechyd
proffesiynol er mwyn rhoi’r hyder
a’r cymorth iddynt i reoli eu
cyflwr ac i fod yn fwy annibynnol
ac yn llai ar wahân.
Mae’r prosiect yn bwriadu
datblygu grwpiau cymorth a
gweithgarwch, gweithdai a
chanolfannau gwybodaeth, ac

mae’n chwilio am wirfoddolwyr er
mwyn helpu yn eu cymunedau.
Os hoffech wirfoddoli ar gyfer
y prosiect neu ddysgu mwy am y
gwasanaethau, cysylltwch â CWTCH
Cymru ar 0800 756 3970 neu
walesadmin@versusarthritis.org.
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“Mae fy annibyniaeth, fy urddas personol a’m hunanbarch wedi cael eu hadfer, diolch i’r gwaith hollol
wych a wnaethpwyd i addasu fy ystafell wely”

28

Mae ein tîm Grant Addasiadau
Ffisegol (GAFf) yn cydweithio’n
agos gyda’n preswylwyr a’n
contractwyr arbenigol i addasu
eu cartrefi er mwyn bodloni eu
hanghenion corfforol.
Bob blwyddyn, byddwn yn
gwneud cannoedd o addasiadau
gyda chymorth grant er mwyn helpu
ein preswylwyr gyda thasgau pob
dydd. Mae rhywfaint o’r gwaith
yn cynnwys gosod canllawiau,
gosod rampiau a thaclau codi,
lledaenu drysau neu osod systemau
mynediad awtomatig ar ddrysau a
chreu ystafelloedd gwlyb lle y mae’r
mynediad yn wastad.
Mae ein timau yn gweithio gyda
phreswylwyr a’u therapyddion
galwedigaethol, gweithwyr
cymdeithasol neu weithwyr iechyd

proffesiynol er mwyn gwneud
bywyd yn haws.
Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf,
rydym wedi gweithio yn unol
â chyfyngiadau Covid, gan roi
blaenoriaeth i addasiadau yn
seiliedig ar yr angen meddygol.
Rydym wedi cyflawni’r gwaith
hanfodol pan fu hi’n ddiogel mynd
i mewn i gartrefi preswylwyr.
Dywedodd Jessica Davies,
Cynorthwyydd Rheoli Asedau ar
gyfer Caerdydd: “Os yw preswylydd
yn ei chael hi’n anodd, a gallent
gael budd gan addasiad, byddwn
yn gweithio gyda nhw ac yn gofyn i
therapydd galwedigaethol asesu eu
hanghenion.”
“Byddwn yn ceisio mynd yr
ail filltir er mwyn sicrhau y bydd
yr addasiadau’n cynnig budd i’r

preswylwyr nawr ac yn y dyfodol.”
Mae Dave Evans yn un o’r
preswylwyr hynny sydd wedi gallu
byw bywyd mwy annibynnol yn ei
gartref yng Nghaerdydd yn dilyn
damwain, lle y torrodd ei asgwrn
cefn, gan waethygu ei symudedd
a oedd yn wael yn barod, yn fawr.
Symudodd Dave i’w fflat ar y llawr
gwaelod bron i 10 mlynedd yn
ôl ar sail argymhelliad ei feddyg,
gan ei fod yn byw gydag anabledd
difrifol a achoswyd gan niwed
fasgwlaidd hirdymor a chyfres o
glotiau gwaed.
Cysylltodd Dave â ni am help
pan oedd yn ei chael hi’n anodd
defnyddio ei ystafell ymolchi, a bu
ein tîm GAFf yn gweithio gyda Dave
a’i therapydd galwedigaethol i osod
ystafell wlyb. Dyma ei stori ef...

“Wrth i amser
fynd yn ei flaen,
roedd fy anabledd
wedi gwaethygu.
Roedd hi’n mynd
yn llawer anos i
mi ddefnyddio’r
gawod gan nad
oeddwn yn gallu
sefyll am gyfnod ac roedd gan fy
nghawod waelod wedi’i godi ac nid
oedd yn cynnwys sedd. Gofynnais
i’m Swyddog Tai a fyddai modd
gwneud unrhyw beth.
Yn dilyn asesiad gan therapydd
galwedigaethol, cysylltodd
contractwyr WWH, Physical
Adaptation Solutions Ltd, gyda mi
i drefnu bod y gwaith yn cael ei
wneud. Cyrhaeddodd eu crefftwr,
Scott, ar amser fel y trefnwyd,
ac aeth ati i osod ystafell wlyb
newydd gyda chawod mynediad

lefel isel, toiled wedi’i godi a
chadair sefydlog yn y gawod a
oedd yn cynnwys breichiau y
gellir eu plygu.
Gyda’r cyfnod clo llawn yn y
DU ym mis Ionawr, roeddwn yn
disgwyl y byddai rhywfaint o oedi,
felly roeddwn wrth fy modd gyda
pha mor gyflym y cyflawnwyd
y gwaith. Bu’r gosodwyr yn
gweithio trwy wisgo masgiau
wyneb ac roedd system awyru
gwych, ac roeddwn wastad yn
teimlo’n ddiogel.
Roedd Scott yn broffesiynol,
gan sicrhau fy mod yn cael
gwybod y diweddaraf. Cynigiwyd
dewis i mi o ran y teils, y llawr
gwrthlithro a’r paent a fyddai’n
cael ei ddefnyddio. Roedd yn peri
i mi deimlo fel pe bawn yn cael fy
ngwerthfawrogi. Roeddwn wir yn
teimlo fy mod wedi cael fy nhrin

gyda pharch llawn. Gorffennwyd y
gwaith ymhen dyddiau, ac roedd o
safon proffesiynol uchel iawn.
Mae cael ystafell wlyb wedi bod
yn gam enfawr wrth adfer fy
symudedd, fy annibyniaeth ac
mae wedi adfer fy urddas personol
a’m hunan-barch. Bellach, gallaf
fwynhau cael cawod yn gyffyrddus...
am waith hollol wych.”
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Lefelau bodlonrwydd uchel ar gyfer
gwaith trwsio hanfodol
Gan gydymffurfio gyda chanllawiau Llywodraeth Cymru, rydym wedi
canolbwyntio ein gwasanaeth ar waith trwsio brys a hanfodol. Ein nod yw
gwneud y peth iawn, yn y ffordd iawn, gan flaenoriaethu’r gwaith y mae angen
ei wneud a gweithio mewn ffordd ddiogel er mwyn eich diogelu chi a’ch cartref.
Mae ei tîm trwsio yn dilyn canllawiau diogelwch cymeradwy wrth iddynt
weithio, gan gynnwys sicrhau nad oes unrhyw un yn dangos symptomau’r
coronafeirws cyn mynd i mewn i unrhyw gartrefi. Trwy weithio fel hyn, rydym
wedi llwyddo i gynnal lefel uchel o ran bodlonrwydd preswylwyr.

Bodlonrwydd o

93%

gyda’r gwasanaeth
trwsio

A ydych chi’n gallu ogleuo
nwy? Gweithredwch!

Os ydych chi’n credu bod nwy yn gollwng neu os ydych
chi’n gallu ogleuo nwy, mae’n bwysig ffonio Wales &
West Utilities ar 0800 111 999 yn syth, er mwyn osgoi
eich rhoi chi neu’ch cymdogion mewn perygl.
Mae eu staff hyfforddedig yn barod i ateb eich
galwad a rhoi cyngor, ac mae eu peirianwyr yn barod i
helpu, ddydd neu nos.
wwha.co.uk 29

POSAU

posau
1

Yn y rhifyn hwn o IN Touch, posau hwyliog yw ein holl bosau, felly ni ddylech
bostio eich posau wedi’u cwblhau atom y tro hwn.

2

CROESAIR

3
4

5

I LAWR

6

7

8

2. Jeli sawrus (5)
3. Mewn modd
llonydd (5)
4. Gwerthuso (5)
6. Gorchudd allanol
(7)
8. Arf llong danfor
(7)
11. Rhan o rhwystr
neu ffens (8)
13. Teitlau (5)
14. Plyg yn y croen yn
aml o ganlyniad
heneiddio (5)

9
10

11

12

13

14
15

16

AR DRAWS

10. Ffibr synthetig (9)
12. Preserfio corff marw (11)
15. Lleiandy (7
16. Gwneud rhywun yn nerfus neu’n
anesmwyth (8)

1. Cyrchfan iechyd (3)
5. Creawdwr cwrw (6)
7. Person sy’n defnyddio sgiau (5)
9. Ffrwyth suddlon (5)

CHWILAIR
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BASGED		
CWNINGEN
DARGANFOD
GWANWYN
GWYLIAU
HELFA
HOPIAN		

5 6 2
1
4
9
6
3

LOSIN		
MAWRTH
OEN		
PASG		
SIOCLED
SUL		
WYAU

Sudoku
4

5
2 9
3 8
6
1 6 8
3
7
7
9
5
6
2 3 8
1 4
9
8
1
4
5 7 8

POSAU
COGINIO / GWNEUD

Bariau Rocky Road y Pasg
Os oes gennych chi unrhyw siocled dros ben o’r Pasg,
mae’r rysáit rocky road syml hwn, nad oes angen ei
goginio, yn wych i’w wneud gyda’r plant. Gallwch roi
wyau siocled bychain ar ei ben hefyd os oes gennych rai.
Bydd hwn yn gwneud 8-10 bar.

Sut i wneud

drws tylwyth teg
A yw’ch plant neu’ch wyrion neu’ch wyresau
yn cael eu cyfareddu gan dylwyth teg a
choblynnod? Ewch ati i’w cynnwys yn y dasg
o greu drysau cudd er mwyn annog tylwyth
teg i ymweld â’ch gardd.
Dilynwch y cyfarwyddiadau syml hyn gan yr
Ymddiriedolaeth Coetir. Am ragor o syniadau
am bethau i’w gwneud, trowch at
www.woodlandtrust.org.uk

Cynhwysion
• 225g siocled tywyll
• 100g menyn dihalen, wedi’i dorri’n ddarnau
• 2 llwy fwrdd powdr coco
• 2 llwy fwrdd triog melyn
• 100g bisgedi rich tea
• 50g malws melys bychain
• 50g llugaeron sych neu unrhyw gnau neu ffrwythau
sych eraill
• 200g wyau siocled bychain
Dull
1. Rhowch ddau ddarn o gling ffilm mewn patrwm crisgroes mewn tin pobi 20 x 30cm.
2. Torrwch y siocled yn ddarnau a’u rhoi mewn powlen
fawr gyda’r menyn. Rhowch y bowlen dros sosban
o ddŵr sy’n mudferwi yn ysgafn, gan doddi’r siocled
a’r menyn gyda’i gilydd nes byddant yn llyfn ac yn
sgleiniog.
3. Dylech ei dynnu oddi ar y gwres, ychwanegu’r powdr
coco a’r triog melyn.
4. Cymysgwch y ddau gyda’i gilydd yn llawn a’u gadael i
oeri yn nhymheredd yr ystafell am tua 15 munud.
5. Yn y cyfamser, torrwch y bisgedi yn ddarnau trwy eu
rhoi mewn cwdyn rhewgell a’u curo gyda rholbren.
Gadewch rai darnau yn fwy o faint na rhai eraill.
6. Ychwanegwch y darnau bisgedi i’r siocled sydd wedi
oeri, ynghyd â’r malws melys a’r llugaeron (os ydych
yn eu defnyddio) a 150g o’r wyau bychain.
7. Rhowch y gymysgedd yn y tin a’i wasgu i lawr gyda
chefn llwy nes bydd yn wastad.
8. Ysgeintiwch weddill yr wyau bychain drosto, a’u
gwasgu i mewn rhyw ychydig, a gadewch iddo galedu
yn yr oergell am 1 awr.
9. Tynnwch y rhain o’r tin a’u torri’n fariau i’w gweini.
10. Os byddwch yn eu cadw mewn cynhwysedd aerglos,
dylai’r bariau gadw’n ffres am hyd at 1 wythnos.
CYNGOR: Yn lle wyau bychain, ceisiwch ddefnyddio
Maltesers, darnau o ddil mêl neu bopgorn.

Bydd angen y canlynol arnoch
•

Ffyn lolipop neu frigau

•

Glud

•

Paent neu binnau ffelt i liwio’ch ffyn

Yr hyn i’w wneud
1. Rhowch rhai ffyn lolipop neu frigau mewn
rhes
2. Gludwch ddau ffon o gongl i gongl ar
draws eich ‘drws’ i’w ddal ynghyd
3. Edrychwch am gwpanau mes neu gerrig
bychain i fod yn fwlyn drws a blwch
llythyrau. Gludwch y rhain yn eu lle.
Gallech ddefnyddio hen fotymau neu
gleiniau yn lle hynny.
4. Pan fydd y glud yn sych, rhowch eich
drws yn erbyn boncyff coeden neu wal.
Gwnewch yn siŵr ei fod yn bell o draed
mawr, cathod chwilfrydig a bywyd gwyllt
arall.
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CYFEIRIADUR GWASANAETHAU CYMORTH

Cyfeiriadur Gwasanaethau
CYMRU GYFAN
Alcoholigion Anhysbys, cymorth 24
awr i bobl sydd â phroblemau alcohol.
Ffoniwch 0845 769 7555.
Cymorth Profedigaeth Cymru,
canolfan sy’n cynnig cyngor ynghylch
profedigaeth. Ffoniwch 0800 634 94 94.
Dewis Cymru, cyfeiriadur A-Y ar-lein
cynhwysfawr o wasanaethau yn eich
ardal chi, o fferyllfeydd i grwpiau
cymorth. www.dewis.wales
Galw Iechyd Cymru
Cyfleuster chwilio am fferyllfeydd y tu
allan i oriau.
www.nhsdirect.wales.nhs.uk/
Ymatebwyr Gwirfoddol GIG.
Os ydych chi mewn mwy o berygl o
ddioddef o’r coronafeirws, gallwch gael
help wrth gasglu presgripsiynau gan
Ymatebwyr Gwirfoddol GIG. Ffoniwch
0808 196 3646 (ar agor rhwng 8am ac
8pm). https://www.nhs.uk/commonhealth-questions/caring-carers-andlong-term-conditions/can-i-pick-up-aprescription-for-someone-else/

AGE CONNECTS
Cyngor i bobl hŷn yn ystod cyfnod y
coronafeirws, gan gynnig gwasanaeth
siopa, casglu presgripsiynau a galwad
ffôn wythnosol.
Age Connects Caerdydd a’r Fro,
Ffoniwch 02920 683600.
RCT, Merthyr Tudful a Phen-y-bont ar
Ogwr. Ffoniwch 01443 490650.
Sir y Fflint Ffoniwch 0845 549969.

CYMORTH IECHYD MEDDWL
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Cymorth emosiynol gan linell wrando,
Ffoniwch 0800 477 2020. Cymorth i
unrhyw un sy’n ymdopi gyda salwch
meddwl, ffoniwch 0800 132 737 neu
anfonwch neges destun at 81066
www.callhelpline.org.uk

Mental Health Matters (MHM)
Gwasanaeth cyfeillio dros y ffôn. Ffoniwch
Michaela Moore ar 01656 651450. E-bost
befriending@mhmwales.org.uk
Cynghrair Iselder
Y brif elusen yn y DU ynghylch
iselder, gyda rhwydwaith o grwpiau
hunangymorth. Ffoniwch 0845 1232320
information@depressionalliance.org
Depression UK
Hyrwyddo cymorth rhwng unigolion y
mae iselder yn effeithio arnynt, trwy
gyfrwng cylchlythyrau a chynlluniau
ffrindiau dros y ffôn/ffrindiau
gohebol. Anfonwch e-bost at info@
depressionuk.org
Llinell gymorth No Panic
Help ac adnoddau i bobl sy’n dioddef
anhwylderau gorbryder a phyliau o
banig. Ffoniwch 0844 967 4848 (10am
- 10pm), www.nopanic.org.uk
Rhwydwaith Hunan-niwed
Cenedlaethol
Mae’n cynorthwyo pobl sy’n hunanniweidio, gan ddarparu gwybodaeth,
cysylltiadau a gweithdai. Gwefan
www.nshn.co.uk; e-bost nshncg@
hotmail.co.uk
Papyrus Atal hunanladdiad ymhlith
pobl ifanc – cyngor a chymorth
cyfrinachol. Ffoniwch 0800 068 4141;
www.papyrus-uk.org
Saneline
Mae’n darparu cymorth ynghylch iechyd
meddwl. Ffoniwch 08457 678 000

PEN-Y-BONT AR OGWR

Llinell Cyngor Cymunedol a Gwrando
Iechyd Meddwl Cymru, cymorth
emosiynol gan linell wrando. Ffoniwch
0800 477 2020. Gwasanaethau
cymorth i unrhyw un sy’n ymdopi
gyda salwch meddwl, gan gynnwys
perthnasau a ffrindiau’r rhai sy’n
dioddef. Ffoniwch 0800 132 737

Banc Bwyd Pen-y-bont ar Ogwr,
79A Stryd Nolton, Pen-y-bont ar Ogwr,
CF31 3AA. Cysylltwch ag Angela
Rackham 01656 858713 | info@
bridgend.foodbank.org.uk | http://
bridgend.foodbank.org.uk

C.A.L.L (Llinell Gyngor a Gwrando’r
Gymuned)

Grŵp Strategaeth Covid-19 Porthcawl.
Ffoniwch Kerry Marlow 01656

wwha.co.uk

771457 | 07900 494386 | https://
www.facebook.com/PorthcawlC19S/
https://porthcawlc19s.weebly.com/

BAVO (Cymdeithas Mudiadau
Gwirfoddol Pen-y-bont ar Ogwr) Tîm
Ymateb Cymunedol COVID-19, https://
bridgend.volunteering-wales.net
Covid 19 Cyngor Bwrdeistref Sirol
Pen-y-bont ar Ogwr, diweddariad
ynghylch cau gwasanaethau a
gwybodaeth ynghylch COVID-19.
https://www.bridgend.gov.uk/news/
covid-19-update-from-bridgendcounty-borough/
Age UK Pen-y-bont ar Ogwr,
gwybodaeth am wasanaethau yn ystod
achos y coronafeirws. Mae’r linell
gyngor yn cael nifer fawr o alwadau
ar hyn o bryd. 08000 223 444, www.
ageuk.org.uk/cymru, e-bost: advice@
agecymru.org.uk

CAERDYDD
Hyb y Cyngor, mae’n rhoi talebau Banc
Bwyd, mae’n dosbarthu ac yn siopa ar
gyfer y parseli banc bwyd i’r rhai sydd
mewn agen ac sy’n agored i niwed.
Ffoniwch 02920 871071.
Gwasanaeth gwirfoddolwyr
Cyngor Caerdydd ar gyfer help gyda
phresgripsiynau. Ffoniwch 029
20871239.
Grŵp Cymunedol Cathays, Y Rhath, Y
Waun, Plasnewydd a Gabalfa
sy’n cynnig gwasanaeth siopa a
sgwrsio. Ffoniwch Nikki 07762 930223
Grŵp Ardal COVID-19,
Facebook https://www.facebook.com/
groups/251990475816496/about/
Cymorth Covid-19 Trelái a Chaerau,
yn cynorthwyo pobl yn ein cymuned,
https://www.facebook.com/
groups/1036654390037535/
Grŵp Cymorth Coronafeirws
Tredelerch, grŵp o wirfoddolwyr
gweithgar sy’n helpu’r henoed, y rhai
agored i niwed a’r rhai mewn angen.
https://www.facebook.com/
groups/550591232330149/?fref+nf
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Cymorth
C.A.S.T Gweithredu Coronafeirws
Llaneirwg a Trowbridge, Ffoniwch
02920 775 934 neu anfonwch e-bost
at cast@easternhigh.org.uk. Rhowch
neges fer a’ch manylion cyswllt a
byddant yn eich ffonio’n ôl.

Tongwynlais
Help gyda chludo siopa a
phresgripsiynau ar gyfer preswylwyr
agored i niwed. Cysylltwch â Chyng
Linda Morgan 07779 975476 neu Gyng
Mike Pritchard Jones 07974825252.
Gwasanaeth llyfrgell clicio a chasglu,
lle y gallwch archebu teitlau ymlaen
llaw gan neu thrwy ffonio 029 2087
1071 (dewis 2) neu droi at https://www.
cardiff.gov.uk/ENG/resident/hubs-andhousing-offices/click-and-collect-libraryservice/Pages/default.aspx
Cyngor am Arian
https://www.cardiffmoneyadvice.
co.uk/advice-during-covid-19/
Gwirfoddoli yng Nghaerdydd
Cyfleoedd i gynnig amser er mwyn
helpu eraill yn eich cymunedau
https://www.volunteercardiff.co.uk/

CAERFFILI
Ymateb Cymunedol Cyngor Caerffili,
help gyda siopa a phresgripsiynau.
Ffoniwch 01443 811490.
Age Cymru Caerffili, cyngor i bobl
hŷn yn ystod achos y coronafeirws,
gan gynnig gwybodaeth a chymorth.
Ffoniwch 02920 865897.

SIR GAERFYRDDIN
CAVS (Cymdeithas Mudiadau
Gwirfoddol Sir Gaerfyrddin) Tîm
Ymateb Cymunedol COVID-19 01267
245 555
Banc Bwyd Caerfyrddin 01267
232 101 carmarthenfoodbank@
towychurch.co.uk
Help Llanymddyfri, cydlynu siopa,
presgripsiynau ac ati, ffoniwch 01550
721 499.
YMCA Llanymddyfri – Banc bwyd –
01550 721 499

CEREDIGION
CAVO (Cymdeithas Mudiadau
Gwirfoddol Ceredigion) Tîm Ymateb
Cymunedol COVID-19 01570 423 232
Canolfan Penparcau, cydlynu
gwirfoddolwyr, 01970 611 099,
e-bost: contact@penparcau.cymru
Banc Bwyd Aberystwyth – 0800 242
58 44 foodbank@stannes.wales
Grŵp Cymorth Coronafeirws
Aberteifi. Ffoniwch 01239 801
012 neu anfonwch e-bost at
cardigancoronahelp@gmail.com
Banc Bwyd Aberteifi – 01239 615 864
Info@cardigan.foodbank.org.uk
Help Llandysul a Help Pencader.
Ffoniwch Matt Adams, 01559 740 146/
e-bost, matt@calontysul.cymru
Banc Bwyd Llandysul – 07966 014 348
bancbwyd@golau.cymru
Banc Bwyd Llanbedr Pont Steffan –
07582 905 743
Cymorth Tregaron. Ffoniwch Cyng
Catherine Hughes 01974 298 700

SIR Y FFLINT
Nanny Biscuit, darparu bwyd a
gwasanaethau i bobl agored i niwed
mewn angen. Mae’n gweithredu
fel canolfan i wirfoddolwyr hefyd.
Ffoniwch Rob 07726 230989| info.
nannybiscuit@gmail.com|www.
facebook.com/nannybiscuit/
FLVC (Cyngor Gwirfoddol Lleol Sir y
Fflint) Ffoniwch Jan Owen
01352 744 000.
Cyngor ar Bopeth y mae bellach
yn gweithio mewn partneriaeth
gyda banciau bwyd Sir y Fflint ac
asiantaethau eraill i ddosbarthu parseli
bwyd 0300 330 2118

SIR BENFRO
PAVS (Cymdeithas Gwasanaethau
Gwirfoddol Sir Benfro) Tîm Ymateb
Cymunedol COVID-19, 01437 769 422

Banciau Bwyd Sir Benfro
01834 861 999; info@pembrokeshire.
foodbank.org.uk
Banc Bwyd PATCH
01646 699 275
tracy@patchcharity.org.uk
Cydlynydd Drws Nesaf Abergwaun
Ffôn: Emma 07399 267 007.
Cymydog Da Crymych, cydlynu siopa,
presgripsiynau ac ati
Ffôn: Siân Elin Thomas, 07824 394 909
neu Sara Williams, 07814 104 917.

RHONDDA CYNON TAF
RCT Gofal a Thrwsio Cwm Taf
Morgannwg www.careandrepair.org.
uk/en/your-area/cwm-taf-care-repair/
contact-us/
https://www.facebook.com/
careandrepaircymru
Bwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg,
y wybodaeth ddiweddaraf gan
y bwrdd iechyd lleol. https://
cwmtafmorgannwg.wales/
RCT Interlink, yn cynnig amrediad o
gyngor a chymorth er mwyn helpu
ein cymunedau lleol. Ffoniwch 01443
846200 neu trowch at facebook
https://www.facebook.com/
RhonddaWellbeingCoordinators/
Cymorth Cymunedol Pentre - Covid
19, tudalen gymunedol sy’n helpu
aelodau i gadw mewn cysylltiad yn
ystod pandemig Covid-19.
https://www.facebook.com/
Pentre-Community-SupportCovid-19-107835004185462/
Banc Bwyd Byddin yr Iachawdwriaeth,
cymorth brys i bobl leol mewn
argyfwng. Ffoniwch 01443 436833
https://www.facebook.com/
pentresalvationarmy/
Grŵp Diweddariad a Chymorth
Coronafeirws y Rhondda, tudalen
Facebook sy’n cynnwys y newyddion
diweddaraf https://www.facebook.
com/groups/196502235014389/
about/
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PWY SY’N GALLU HELPU?
Volunteering Matters Welcome
Friends, gwasanaeth cyfeillio dros
y ffôn. Yn recriwtio gwirfoddolwyr
hefyd. Ffoniwch Diane Matheson /
07788 310445
Grŵp Cymorth Cymunedol Covid19
Ynys-y-bŵl a Choed y Cwm.
Cysylltwch â Sue Pickering, sue.
pickering@rctcbc.gov.uk
Banc Bwyd y Rhondda
Ffoniwch 07928 451374/ info@
rhondda.foodbank.org.uk
http://rhondda.foodbank.org.uk/
Banc Bwyd Merthyr Cynon, Eglwys
Cwm Cynon, Y Goleudy, 369 Fernhill,
Mountain Ash CF45 3EW 07427
537437 / 01443 479306 info@
merthyrcynon.foodbank.org.uk
http://merthyrcynon.foodbank.org.uk/
Banc Bwyd Pontypridd, Eglwys St
Luke, Ffordd Caerdydd, Rhydyfelin,
Pontypridd CF37 5LG. Ffoniwch 07411
965958 / 01443 492033 info@
pontypridd.foodbank.org.uk http://
pontypridd.foodbank.org.uk/

MERTHYR TUDFUL
Gweithredu Gwirfoddol Merthyr
Tudful, yn rhestru’r mathau o
wasanaethau a gynigir. https://vamt.
net/en/coronavirus/
Grŵp Gweithredu Twyn (TAG)
Canolfan Fwyd Yn cynnig gwasanaeth
pryd o fwyd poeth i bobl o unrhyw
oed ym Merthyr Tudful, £4.50
Dydd Llun i ddydd Gwener, £5.50
ar benwythnosau. Ffoniwch 01685
709430.
Grŵp Sefydliad Gellideg (GFG) –
Gwasanaeth Bwyta’n Dda yn Rhatach
Dosbarthir prydau i’ch drws gyda staff
a gwirfoddolwyr GFG. Ffoniwch Tracey
ar 07394313497 neu 07783.905533

POWYS
Biwro Gwirfoddolwyr Crughywel, os
ydych chi’n hunanynysu, gall tîm o
wirfoddolwyr helpu wrth gasglu siopa,
dosbarthu prydau poeth/oer yn lleol,
casglu presgripsiynau yn lleol, cyfeillio
dros y ffôn ac ati. Ffoniwch 01873
812177
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Rhwydwaith Y Drenewydd COVID-19, grŵp Facebook a sefydlwyd
er mwyn cynnig gwasanaethau a
chymorth.
Eglwys Efengylaidd Y Drenewydd,
help gyda siopa, galwadau cyfeillgar,
cerdded cŵn a gweddïo. Ffoniwch
01686 624343		
PAVO (Cymdeithas Mudiadau
Gwirfoddol Powys) – Cysylltwyr
Cymunedol Gall Cysylltwyr
Cymunedol PAVO eich rhoi mewn
cysylltiad gyda grwpiau gwirfoddol
a chymunedol er mwyn eich
cynorthwyo. Ffoniwch 01597 828649,
e-bost community.connectors@pavo.
org.uk, @powysconnectors
www.pavo.org.uk

ABERTAWE
Banc Bwyd Abertawe
Ffoniwch 07815 534095 | info@
swansea.foodbank.org.uk
https://swansea.foodbank.org.uk/
SCVS (Cyngor Gwasanaeth Gwirfoddol
Abertawe), Gwybodaeth a chymorth
am y coronafeirws. Ffoniwch
01792 544000 | www.scvs.org.uk/
coronavirus-inds
Age Cymru Gorllewin Morgannwg,
gwasanaeth cymorth dros y ffôn ar
gyfer y rhai dros 70 oed (neu dros 50
oed ac yn byw gydag anabledd neu
gyflwr iechyd hirdymor). Ffoniwch
01639 895202 | enquiries@
agecymrywestglamorgan.org.uk
https://www.facebook.com/
AgeCymruWestGlamorgan/

Help Llaw Penarth, cymorth. Mae’n
cynnwys casglu siopa, presgripsiynau,
cadw golwg ar bobl agored i niwed,
cerdded cŵn. https://www.facebook.
com/groups/207933657118081/
Grŵp Cymorth Covid-19 Llandochau,
rhwydwaith lleol o wirfoddolwyr sy’n
helpu ein cymunedau trwy’r cyfnod
heriol o’n blaen wrth ddelio gyda
phandemig covid-19 y coronafeirws.
https://www.facebook.com/
groups/216736309441390/
Newyddion a chymorth COVID-19
cymunedol Y Barri, gweithio i ymateb
i sialensiau COVID-19. Anfonwch
neges uniongyrchol at Bee Forest
Admin ar Facebook er mwyn gofyn
am help neu gynnig gwirfoddoli.
https://www.facebook.com/groups/
BarryCommunityCOVID19/

WRECSAM
CMHT Wrecsam (Tîm Iechyd Meddwl
Cymunedol)
Tŷ Derbyn 0300 085 8000
Banciau bwyd Wrecsam – 07538
547971

CONWY
Grŵp Cymorth Covid-19 Clwb Rygbi
Nant Conwy rhwydwaith o wirfoddolwyr
ar draws cefn gwlad Conwy sy’n helpu
gyda siopa, galwad ffôn gyfeillgar a
dosbarthu prydau ar ran busnesau lleol.
Ffoniwch Llion Jones 07444 805078.
CVSC (Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol
Conwy). Ffoniwch 01824 702 441

Grŵp Cymorth Covid 19 Abertawe,
grŵp cymorth lleol Coronafeirws ar
facebook https://www.facebook.com/
groups/1110458535954111/

Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol Conwy.
Ffoniwch 03000 850 049

BRO MORGANNWG

DVSC (Cyngor Gwasanaethau
Gwirfoddol Sir Dinbych) Ffoniwch 01492
534091.

Cyngor Bro Morgannwg, diweddarwyd
gyda’r wybodaeth ddiweddaraf
am y gwasanaeth https://www.
valeofglamorgan.gov.uk
Voluntary Concern Dinas Powys,
helpu gyda siopa, presgripsiynau ac
ati ar gyfer y rhai sy’n hunanynysu.
Ffoniwch Wendy neu Judy 02920
513700 /befriendingdpvc@gmail.com

SIR DDINBYCH

Banciau bwyd Dyffryn Clwyd. Ffoniwch
07468 028953 |Idris.foodbank.gmail.
com
Unllais
CANOLFAN sy’n cynnig gwybodaeth
i’r holl asiantaethau cymorth.
Ffoniwch Joan Doyle 01745 827903/
07766183275 |Director@unllais.co.uk

DIOGELWCH TÂN

A wyddoch chi bod dros hanner y tanau sy’n
digwydd mewn cartrefi yn cael eu hachosi gan
ddamweiniau coginio a bod dau o danau y dydd
yn cael eu hachosi gan ganhwyllau?
Mae’r rhain yn bethau arferol y
mae nifer ohonom yn eu gwneud
bob dydd heb feddwl rhyw
lawer am y risgiau tân. Os cânt
eu rheoli’n gywir, nid ydynt yn
risg, ond fel y mae’r ystadegau’n
dangos, gall cymryd eich llygad
oddi ar yr hyn yr ydych yn ei
wneud arwain at danau, sy’n gallu
cael effeithiau dinistriol.
Yn Nhai Wales & West, rydym
yn ystyried eich diogelwch o
ddifrif ac mae diogelwch tân
yn flaenoriaeth bennaf i ni. Ym
mhob cartref, ceir mesurau
diogelu rhag tân fel synwyryddion
mwg er mwyn eich diogelu chi
a’ch cartref. Dyma rai camau y
gallwch eu dilyn i ddiogelu eich
hun a’ch teulu rhag tân.

Synwyryddion mwg
Argymhellwn eich bod yn profi’r
rhain bob mis trwy bwyso’r botwm
prawf ar y synhwyrydd ei hun nes
i’r larwm ganu. Cysylltwch â’n tîm
trwsio os byddwch yn cael unrhyw
broblemau.

Coginio mewn ffordd
ddiogel

Dylech osgoi coginio pan fyddwch
dan ddylanwad alcohol. Dylech
gadw llieiniau sychu llestri a
llieiniau i ffwrdd o’r hob gan
sicrhau bod eich cwcer i ffwrdd ar
ôl i chi orffen coginio.

Offer trydanol
Ceisiwch gadw un plwg yn
unig mewn socedi er mwyn
osgoi gorlwytho, a dilynwch
ganllawiau’r cynhyrchwr pan

fyddwch yn gwefru offer. Dylech
ddatgysylltu offer trydanol pan
na fydd yn cael ei ddefnyddio a
dros nos. Dylech ddisodli offer
trydanol hen ac sydd wedi treulio.

Dylech gynllunio
llwybr dianc

Dylech wybod sut y byddech
chi’n dianc pe bai tân, yn
enwedig yn ystod y nos.
Sigaréts
Sicrhewch eich bod yn gallu
agor/datgloi drysau ffrynt yn
Mae ysmygu yn y gwely yn
hawdd a bod pawb sy’n aros
rhywbeth arbennig o beryglus i’w
wneud. Dylech wastad ddefnyddio yn eich cartref, gan gynnwys
gwesteion, yn ymwybodol o
llestri llwch go iawn ac ni ddylech
sut y byddent yn gadael pe
ganiatáu iddynt orlenwi.
bai tân. Bydd cadw drysau
ar gau yn helpu i arafu
Canhwyllau
lledaeniad unrhyw dân yn
Dylech gadw canhwyllau i ffwrdd
eich cartref.
o ddeunyddiau y gallent fynd ar
Byddwn yn asesu
dân fel llenni, gan ddefnyddio
diogelwch tân ein
teclynnau dal cywir bob amser.
preswylwyr mwyaf agored
Dylech ddiffodd canhwyllau pan
i niwed fel rhan o’n
fyddwch yn gadael ystafell, gan
hymrwymiad i ddarparu
sicrhau eu bod wedi cael eu
gwasanaethau sy’n
diffodd dros nos. Ni ddylech fyth
canolbwyntio ar yr unigolyn.
adael canhwyllau sydd ynghynn
Yn yr achosion hyn, efallai y
gyda phlant neu anifeiliaid.
bydd angen ychwanegiadau
Gwresogyddion cludadwy pellach ar y mesurau
diogelwch tân safonol. Os
Dylech eu rhoi mewn man lle y
byddwn yn teimlo eich
maent yn llai tebygol o gael eu
bod mewn mwy o berygl o
bwrw drosodd neu gwympo, ac
ddioddef tân, byddwn yn
ni ddylech eu cadw gerllaw llenni cael sgwrs agored gyda chi
a dodrefn. Ni ddylech fyth eu
i drafod y risgiau tân posibl
defnyddio i sychu eich dillad.
a’ch helpu i feddwl am rai
datrysiadau i leihau’r risg
Tân
honno.
Os bydd tân yn cychwyn, ni
ddylech geisio ei ddiffodd.
Gadewch yr ystafell, gan gau’r
drysau y tu ôl i chi, gwnewch yn
siŵr bod pawb arall yn gadael
eich cartref a ffoniwch 999, gan
ofyn am y gwasanaeth tân.
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YN Y DARLUN

Mae ein cynllun gofal ychwanegol newydd yn Nhreffynnon, Sir y Fflint,
wedi dechrau croesawu ei breswylwyr cyntaf.
Lleolir Plas yr Ywen ar safle hen ysgol gynradd ac mae’n cynnwys
55 o fflatiau, ac mae’r cyfleusterau’n cynnwys bwyty ar y safle, llwybr
cerdded mewn coetir ac mae’n cynnig gwasanaeth gofal a chymorth
24-awr ar y safle.

