
Taith rith o gwmpas 
y cartrefi newydd yr 
ydym yn eu hadeiladu 
ar draws Cymru 

In Touch
Ateb eich cwestiynau ariannol

Cyngor er mwyn eich cadw’n 
ddiogel rhag sgamwyr

Posau 

Cylchgrawn preswylwyr Tai Wales & West          AM  DDIM

HYDREF 2021 



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

Cysylltwch â ni
Tai Wales & West, Tŷ’r Bwa, 77 Parc Tŷ Glas, Llanisien, 
Caerdydd CF14 5DU
Ffôn: 0800 052 2526  Testun: 07788 310420 
E-bost: contactus@wwha.co.uk      Gwefan: www.wwha.co.uk

Gallwch hefyd gysylltu ag aelodau o staff yn uniongyrchol drwy e-bost. 
Er enghraifft, joe.bloggs@wwha.co.uk

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.

COVID-19
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CYNNWYS

Neges wrth Anne

4-7  Cyfleoedd newydd:  sut y 
mae gwersi a ddysgwyd 
o’r pandemig yn ein 
helpu i siapio a gwella 
gwasanaethau yn y dyfodol i 
bawb

8-9  Ateb eich cwestiynau 
ariannol

10-13  Golwg o gwmpas ein 
datblygiadau tai newydd ar 
draws Cymru

14-15  Sgamiau i gadw golwg 
amdanynt

18-19  Cadw pawb yn ddiogel
23   Posau
 

Croeso i’r rhifyn arbennig hwn o In 
Touch. 
    Y llynedd, pan oedd y wlad yng 
nghanol cyfnod clo cenedlaethol, 
darparom rifyn Covid Arbennig o’r 
cylchgrawn hwn a oedd yn llawn 
cyngor a gwybodaeth, a gwn bod 
nifer ohonoch wedi ei weld yn 
ddefnyddiol.
    Rydw i’n gwerthfawrogi ei fod 
wedi bod yn gyfnod anodd, felly 
mawr obeithiaf y bydd y rhifyn 
arbennig hwn yn cynnig rhagor 
o wybodaeth ddefnyddiol i chi 
er mwyn helpu i’ch tywys trwy’r 
cyfnod anarferol hwn.
   Symudwyd Cymru i lefel rhybudd 
sero fis diwethaf (Awst) ac allan 
o’r cyfyngiadau Covid llym, gan 
ddwyn mwy o gyfleoedd i gyfarfod 
rhagor o’n teulu a’n ffrindiau.  
Gyda llwyddiant parhaus y rhaglen 
frechu, mae’n teimlo fel pe 
baem yn agosáu at normalrwydd 
newydd.
    Yn y rhifyn arbennig hwn, 
byddwn yn bwrw golwg yn ôl dros 
y 18 mis diwethaf i weld yr hyn 
sy’n gweithio’n dda ar gyfer nifer 
o’r preswylwyr a pha welliannau 
y gallwn eu gwneud ar gyfer y 

dyfodol.
    Bydd ein Swyddogion Cymorth 
Tenantiaeth yn ateb eich 
cwestiynau am newidiadau i 
daliadau’r Credyd Cynhwysol ac 
yn ateb unrhyw bryderon ariannol 
eraill sydd gennych chi.  Yn 
ogystal, byddwn yn bwrw golwg 
ar y sgamiau diweddaraf a’r hyn y 
gallwch ei wneud i ddiogelu eich 
hun a’ch teulu rhag cael eich dal.
    Mae’r pandemig wedi amlygu 
pwysigrwydd cael rhywle i’w alw 
yn gartref hefyd.  O ystyried hyn, 
rydym yn adeiladu mwy o gartrefi 
newydd nag erioed o’r blaen, a 
gallwch weld rhai ohonynt wrth i 
chi ddarllen yn eich blaen.
    A hefyd, ceir y posau arferol i’ch 
diddanu.
    Fel arfer, cysylltwch os bydd 
gennych chi unrhyw gwestiynau.
 
Arhoswch yn ddiogel. 

Anne Hinchey
Prif Weithredwr y Grŵp

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.

Ewch ati i gymdeithasu 
gyda Tai Wales & West

Facebook
facebook.com/
wwhousing

Twitter
@wwha

Linkedin
linkedin.com/
company/wwha

Instagram
instagram.com/
wwhousing
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NEWSFFOCWS AR COVID

Ar ôl dros flwyddyn o fyw 
gyda chyfyngiadau Covid, mae 
pethau’n dechrau agor.   
    Mae hi wedi bod yn gyfnod 
anodd, ond rydym wedi gweithio 
trwy gydol y pandemig, gan 
lwyddo i gadw gwasanaethau 
i fynd a chynorthwyo ein 
preswylwyr.
    Diolch i bawb am eich cymorth 
a’ch amynedd trwy gydol y cyfnod 
anarferol hwn:  gwerthfawrogir 
eich adborth cadarnhaol a’ch 

Yr hyn y mae’r pandemig wedi ei ddysgu i ni
canmoliaeth yn fawr.
    Yma, byddwn yn bwrw golwg 
yn ôl dros yr hyn yr ydym wedi’i 
wneud i greu mwy o fynediad 
i wasanaethau.  Trwy weithio 
mewn ffordd fwy deallus, 
rydym wedi canfod ffyrdd mwy 
effeithlon o weithio a byddwn yn 
ceisio gwella’r rhain yn y dyfodol.
    Er bod ein swyddfeydd ar gau 
o hyd, mae ein Swyddogion Tai 
a’n staff Gwasanaethau Eiddo yn 
mynd allan ac yn trefnu rhagor o 

gyfarfodydd wyneb-yn-wyneb gyda 
phreswylwyr.  Yn ogystal, rydym 
yn defnyddio gwasanaeth ar-lein 
ar gyfer ffyrdd cyflymach a mwy 
cyfeillgar i’r amgylchedd o lofnodi 
cytundebau tenantiaeth neu weld 
cartrefi trwy gyfrwng fideo.
    Mae’r Dirprwy Brif Weithredwr, 
Shayne Hembrow, yn rhannu’r hyn yr 
ydym wedi’i ddysgu a’r gwelliannau 
y gallent ddeillio o hyn ar gyfer 
gwasanaethau yn y dyfodol.

  Dywedodd Syr Winston Churchill 
“ni ddylid fyth gwastraffu 
argyfwng da”.  Trwy newid rhai 
o’r ffyrdd yr oeddem yn arfer 
gweithio yn ystod y pandemig, 
rydym wedi darganfod rhai ffyrdd 
newydd a gwell o wneud pethau.
Bu’n rhaid i ni gyd wneud mwy 
ar-lein a phan fo hyn yn gweithio, 
er enghraifft llofnodi cytundeb 
tenantiaeth neu weld cartrefi 
newydd trwy gyfrwng fideo, 
hoffem wneud mwy.  Rydym wedi 
bod yn darparu gwasanaethau 
mewn ffordd wahanol oherwydd 
y pandemig, ac mae hyn wedi 
peri i ni feddwl yn fwy am y 
ffordd yr ydych chi yn manteisio 
ar ein gwasanaethau, a’r ffordd y 
byddwch yn dymuno manteisio 
arnynt yn y dyfodol.
    Mae mwy o staff yn gweithio 
gartref nag erioed o’r blaen.  
Fel nifer o rai eraill, maent yn 
defnyddio mwy o Zoom, Teams 
a gwasanaethau ar-lein ar gyfer 
rhywfaint o gyfathrebu.  
        Ond rydym yn cydnabod 

nad hwn yw’r ateb i bopeth neu 
i bawb, a dyna pam y byddwn 
yn ymdrechu o hyd i sicrhau 
cydbwysedd yn ein cynnig, gan 
roi cynnig digidol, mwy trylwyr a 
chyflymach i chi law yn llaw â’n 
gwasanaethau traddodiadol.
    Wrth i ni ddysgu’r ffyrdd gorau 

Dywedoch chi...

“ Roeddwn wedi cyrraedd saith mis yn fy 
meichiogrwydd ac yn byw mewn llety dros dro.  
Llwyddodd Tai Wales & West i gynnig tŷ 2 ystafell 
wely i mi.  Gwelais y tŷ ar fideo a anfonwyd ataf 
mewn neges e-bost ar fy ffôn.
    Hoffais yr hyn a welais a llofnodais y cytundeb 
tenantiaeth ar-lein hefyd.  Bu popeth mor gyflym 
a hawdd gan ddefnyddio’r gwasanaethau ar-lein.  
Symudais i mewn a chyn pen wythnos, genais fy 
maban, felly rydw i’n setlo yn fy nghartref newydd 
gyda fy nheulu mwy o faint nawr.

“

Preswylydd a ddefnyddiodd wasanaethau ar-lein er mwyn 
sicrhau ei chartref newydd.

Cyfleoedd i ddysgu
o dyfu ein gwasanaethau digidol, 
byddwn yn dymuno clywed eich 
adborth a’ch barn.  Os hoffech 
ein helpu i siapio’r gwasanaethau 
hyn, mae croeso i chi gysylltu 
trwy anfon e-bost at contactus@
wwha.co.uk.
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Yr hyn y mae’r pandemig wedi ei ddysgu i ni

Gofalu am eich 
cartref/gwaith trwsio

Darparom wasanaeth trwsio 
hanfodol trwy gydol y cyfnodau 
clo, gan ddychwelyd i wasanaeth 
trwsio llawn yn ystod yr hydref 
2020.  Rydym wedi dysgu nad 
oes angen newid rhyw lawer, ond 
mae angen i ni fod yn fwy cyson 
wrth roi gwybod i bobl yr hyn sy’n 
digwydd.
    Mae ein tîm trwsio yn dilyn 
protocolau fel ffonio ymlaen 
llaw i holi a oes unrhyw un ar yr 
aelwyd yn dangos symptomau’r 
Coronafeirws a chymryd yr holl 
ragofalon angenrheidiol.
    Pan na fydd ein staff yn gallu 
cadw pellter diogel, byddant yn 
gwisgo gorchuddion wyneb.
    Ar hyn o bryd, rydym yn 
cyflawni 130 o dasgau trwsio bob 
dydd, a chaiff gwaith trwsio ei 
gwblhau cyn pen 12 diwrnod o 
gael ei adrodd.
    Os byddwch yn ffonio i adrodd 
am waith trwsio, rydym yn 
gwneud apwyntiadau am tua 9 
diwrnod o gael yr alwad am y rhan 
fwyaf o fathau o waith trwsio.

130
o dasgau trwsio y dydd

12 diwrnod
o’r adeg adrodd nes y caiff 
gwaith trwsio ei gwblhau

o dasgau trwsio system 
wresogi y dydd, sy’n cael eu 
cwblhau 3 diwrnod o fewn 

iddo gael ei adrodd i ni

30

Gwresogi
Ar hyn o bryd, rydym yn cyflawni 
30 o dasgau trwsio systemau 
gwresogi bob dydd.  Caiff y gwaith 
trwsio hwn ei gwblhau 3 diwrnod 
o fewn iddo gael ei adrodd i ni.  
Mae’n cymryd tua 1.5 diwrnod i 
drefnu apwyntiad.

Gwasanaethu diogelwch 
nwy a thrydanol
Mae’n bwysig iawn ein bod yn 
cyflawni gwaith gwasanaethu 
diogelwch nwy a thrydanol yn 
ein holl gartrefi bob blwyddyn 
er mwyn eich cadw yn ddiogel.  
Rydym yn cynnal yr holl 
archwiliadau diogelwch blynyddol 
ac mae ein staff yn parhau i 
gynnal archwiliadau rheolaidd 
sy’n gysylltiedig â thân ac 
archwiliadau diogelwch dŵr.

Gwaith a gynlluniwyd 
fel ceginau ac 
ystafelloedd ymolchi 
Rydym wedi ailgychwyn ein 
gwaith a gynlluniwyd, gan ddisodli 
ceginau ac ystafelloedd ymolchi.
    Ers ailgychwyn y gwaith ym mis 
Mai, rydym yn cynyddu nifer y 
ceginau a’r ystafelloedd ymolchi 
newydd yr ydym yn eu gosod bob 
wythnos.
    Cyflawnir yr holl waith o ddisodli 
ac addasu ceginau ac ystafelloedd 
ymolchi trwy ymgynghori’n llawn 
gyda phreswylwyr er mwyn 
sicrhau amgylcheddau gwaith 
diogel.
    Yn ogystal, rydym wedi dechrau 

cynyddu nifer yr addasiadau 
arbennig a gyflawnir yng nghartrefi 
preswylwyr.
    Yn ystod cyfnodau clo 
cenedlaethol a lleol, pan stopiom 
wneud gwaith a gynlluniwyd, 
bu ein timau cynnal a chadw 
yn canolbwyntio ar adnewyddu 
eiddo gwag, lle’r oedd hi’n ddiogel 
gweithio.
    Rydym wedi cyflawni rhywfaint 
o waith ar safleoedd allanol a 
chymunol hefyd, lle’r oedd modd 
gwneud hyn, trwy ryngweithio 
cyn lleied ag y bo modd gyda 
phreswylwyr.

Felly ble’r ydym ni nawr?

Ffigurau o fis Ebrill i fis Mehefin 2021
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Gosodiadau

Ar ôl atal y broses osod am gyfnod 
byr yn 2020, rydym yn gosod 
cartrefi yn syth nawr.  Rydym 
wedi addasu’r broses fel ein bod 
yn bodloni canllawiau Covid sydd 
mewn grym.  Yn ogystal, rydym yn 
defnyddio gwasanaeth Docusign 
ar-lein ar gyfer cytundebau 
tenantiaeth a chontractau y bydd 
angen i chi eu hanfon atom.

Symud i mewn ac allan
Wrth symud i un o’n cartrefi, 
efallai y byddwn yn dymuno anfon 
lluniau a fideos o eiddo i ddarpar 
breswylwyr weithiau.  Mae hyn yn 
caniatáu i breswylwyr gael teimlad 
o’r lle a’r eiddo, gan benderfynu 
a yw hwn yn addas iddyn nhw.  
Bellach, gallwn drefnu eich bod yn 
gweld eiddo yn bersonol.
    Pan fydd preswylwyr yn fodlon 
gyda’r cartref y maent wedi’i 
weld ac maent yn dymuno symud 
i mewn, rydym yn defnyddio 
cytundebau tenantiaeth 
electronig trwy gyfrwng 
gwasanaeth DocuSign.  Mae’n 
dda iawn i’r amgylchedd ac mae’n 

Dywedoch chi...

“Gwnaethpwyd y 
gwaith o addasu fy 
ystafell wlyb yn ystod 
cyfnod clo lleol.  Bu’r 
gosodwyr yn gweithio 
mewn ffordd ddiogel, 
gan awyru’r ystafell 
yn dda, felly roeddwn 
i wastad yn teimlo’n 
ddiogel.

“

Preswylydd anabl yng 
Nghaerdydd, yr addaswyd ei 
ystafell ymolchi y llynedd.

Tai ymddeol

Rydym yn deall ei bod hi wedi bod 
yn gyfnod anodd i’n preswylwyr 
hŷn, ac i rai, mae’r cyfnod clo wedi 
dwysáu ymdeimlad o arwahanrwydd.  
Rydym wedi gweithio’n galed i gadw 
preswylwyr a’n cynlluniau yn ddiogel 
wrth sychu pwyntiau cyffwrdd yn 
rheolaidd er mwyn lleihau’r risg y 
bydd yr haint yn lledaenu.
    Yn ystod y cyfnodau clo, bu’n rhaid 
i ni gau ardaloedd cymunol, ac rydym 
yn gwybod y bu hyn yn anodd i rai.  I 
eraill, roedd yn rhyddhad gan eu bod 
yn gofidio y byddai cyfarfod dan do yn 
ychwanegu i risg yr haint.  Diolch am 
eich dealltwriaeth yn ystod y cyfnod 
hwn pan fuom ar gau, ac rydym 
yn gwerthfawrogi’r negeseuon o 
gefnogaeth yr ydym yn eu cael.
    Ers i Gymru symud i lefel rhybudd 
sero ar 7 Awst, mae’r safleoedd hyn 
yn ailagor unwaith eto.  Gosodwyd 
posteri yn esbonio sut yr ydym yn 
dymuno gweld yr ardaloedd hyn 
yn cael eu defnyddio mewn ffordd 
ddiogel, er enghraifft ffenestri ar agor, 
gwisgo gorchudd wyneb a chynnal 
hylendid da.  Os oes gennych chi 
unrhyw gwestiynau am hyn, ffoniwch 
ni ar 0800 052 2526. 
    Am ragor o wybodaeth, gweler 
tudalen 18-19.  

Rhenti

Mae ein Swyddogion Tai a 
Chymorth Tenantiaeth wedi bod 
yn gweithio’n galed i gynorthwyo 
preswylwyr.  Os ydych chi’n cael 
anhawster talu, ffoniwch ni.  Po 
gyflymaf y byddwch yn cysylltu, 
y cyflymaf y gallwn ddelio gyda’r 
sefyllfa, gan atal ôl-ddyledion 
rhag cronni.  Gall eich Swyddog 
Tai eich helpu i reoli eich arian a 
chreu cynllun talu y gallwch chi 
ei fforddio.  Mae’n bwysig eich 
bod yn talu eich rhent a’ch bod 
yn parhau i siarad gyda ni, neu 
gallech golli eich cartref.
    Trowch at dudalen 8-9 i gael 
gwybod mwy am gymorth ariannol.  

Dywedoch chi...

“ Anfonodd fy Swyddog Tai fideo ataf ac yna, cefais 
alwad ffôn.  Gwyliais y fideo ar fy nghyfrifiadur 
wrth i’m Swyddog Tai esbonio’r ystafelloedd i mi 
dros y ffôn.
    Roeddwn yn hoffi’r hyn a welais.  Pan symudais 
i mewn, casglais yr allweddi i’m cartref newydd 
o sêff allweddi.  Cerddais i mewn ac roeddwn yn 
synnu gweld bod y fflat gymaint yn fwy o faint.  
Roeddwn yn falch iawn.

“

Preswylydd hŷn, sydd wedi symud i fflat newydd ym Mhen-y-bont 
ar Ogwr yn ystod y pandemig.

arbed papur ac amser.
    Gyda rhai o’n cartrefi newydd, 
rydym wedi bod yn creu 
canllawiau i ddefnyddwyr ar ffurf 
fideos er mwyn helpu preswylwyr 
i setlo i mewn.

A ydych chi’n symud allan?  Ar ôl 
gofyn i breswylwyr anfon lluniau 
a fideos atom i ddangos cyflwr 
eu heiddo, mae ein Swyddogion 
Tai wedi dychwelyd i’r broses o 
ymweld ag eiddo nawr i archwilio 
eu cyflwr cyn y bydd preswylwyr 
yn symud allan.

FFOCWS AR COVID
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COVID FOCUS

Ymddygiad gwrthgymdeithasol a rheoli ystadau

Pwerau’r heddlu
Mae gan yr heddlu bwerau i 
ddelio gydag achosion lle y torrir 
rheolau Covid, nad ydynt ar gael 
i ni fel landlord.  Yn ogystal, mae 
ganddynt bwerau i ddelio gydag 
adroddiadau am weithgarwch 
delio cyffuriau, aflonyddu ac 
ymddygiad bygythiol.

Niwsans sŵn
Mae gan dimau Amgylcheddol yr 
awdurdod lleol ffyrdd o gofnodi 
niwsans sŵn hefyd, er enghraifft 
trwy gyfrwng apiau symudol, 
pan na fu modd i ni ymweld â 
chartrefi preswylwyr ac asesu 
lefelau’r sŵn a’r amhariad.
    Fodd bynnag, mae awdurdodau 
lleol ar draws Cymru, ac ar draws 
pob rhan o’r DU, wedi adrodd am 
godiad cyflym yn nifer y cwynion 

Hwn fu un o’r meysydd anoddaf 
i’w rheoli yn ystod cyfyngiadau’r 
cyfnod clo.  Yn ystod y cyfnod 
hwn, bu’n rhaid i’n hymateb i 
gwynion YG newid yn sylweddol.
    Rydym wedi ymateb i’r holl 
adroddiadau am YG trwy gydol y 
cyfnod clo er bod y cyfyngiadau 
wedi cyfyngu ar yr hyn y bu modd 
i ni ei wneud.
    Mae ein swyddogion arbenigol, 
y byddent yn delio gydag 
achosion difrifol neu gymhleth 
fel arfer, wedi bod yn gyfrifol am 
ddelio gyda nifer uwch o alwadau 
nag y byddem yn eu cael fel arfer.  
Yn lle ymweld â chynlluniau a 
gweld preswylwyr yn eu cartrefi, 
maent wedi bod yn siarad gyda 
phreswylwyr mewn ffordd rith 
a dros y ffôn.  Yn ogystal, maent 
wedi bod yn defnyddio e-bost er 
mwyn cadw preswylwyr a staff yn 
ddiogel ac er mwyn cydymffurfio 
gyda chanllawiau.
    Mae hyn wedi caniatáu i 
Swyddogion Tai, sef y pwynt 
cyswllt cyntaf ar gyfer cwynion 
YG fel arfer, i ganolbwyntio ar 
helpu preswylwyr gyda chymorth 
ariannol.
    Rydym wedi delio gyda 
chynnydd yn nifer yr achosion 
sy’n ymwneud ag iechyd meddwl 
hefyd fel un o effeithiau’r cyfnod 
clo.
    Rydym wedi dysgu mai cyfuniad 
o ymweliadau cartref a safle a 
chyswllt dros y ffôn sy’n gweithio 
orau, a dyma y byddwn yn parhau 
i’w wneud wrth i’r cyfyngiadau 
godi.
    Mawr obeithiwn y bydd 
gwrando ar breswylwyr, 
ymgysylltu â nhw er mwyn 
darganfod datrysiadau a 
bod yn agored am yr hyn y 
gallwn ei wneud, yn parhau i 

ynghylch sŵn wrth i fwy o bobl 
dreulio eu diwrnod cyfan gartref.  
Mae nifer o’r gwasanaethau 
statudol fel timau Iechyd yr 
Amgylchedd awdurdodau lleol a’r 
heddlu wedi bod yn delio gyda 
nifer uwch o alwadau.

Cam-drin domestig

Trist nodi bod nifer yr 
adroddiadau am gam-drin 
domestig wedi cynyddu.  Yn 
ystod y cyfnod clo cenedlaethol, 
ymatebom i’r adroddiadau 
hyn dros y ffôn, gan wneud 
cyfeiriadau i asiantaethau 
cymorth.  Wrth i gyfyngiadau’r 
cyfnod clo ddechrau llacio, bu 
modd i swyddogion wneud 
ymweliadau cartref, gan ddilyn 
protocolau diogelwch.  Mae 
hyn wedi ein helpu i ddeall ac 
asesu problemau, yna gweithio 
gydag asiantaethau partner gan 
ddefnyddio dulliau adferol er 
mwyn helpu preswylwyr i sicrhau 
eu datrysiadau eu hunain er 
mwyn datrys problemau.

FFOCWS AR COVID

helpu i roi sylw i ymddygiad 
gwrthgymdeithasol, gan helpu i 
ddatrys problemau o gwmpas ein 
cynlluniau.
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Wrth i ni symud i normal newydd, mae nifer fawr o 
newidiadau i’r cymorth ariannol a fu ar gael.  Ni fydd pob 
newid yn newyddion da.
    Mae ein Swyddogion Cymorth Tenantiaeth yn ateb eich 
cwestiynau ac yn cynnig cyngor am y cymorth sydd ar gael 
i’ch helpu i reoli eich arian.

C  Rydw i wedi clywed y bydd 
newidiadau mawr yn digwydd 
i daliadau’r Credyd Cynhwysol 
ym mis Medi.  Sut fydd hyn yn 
effeithio arnaf i?

Ar ddechrau’r cyfnod clo y llynedd, 
penderfynodd Llywodraeth y DU 
gynyddu swm y Credyd Cynhwysol 
gymaint ag £20 yr wythnos am 
gyfnod.  Fel y mae hi ar hyn o bryd, 
bydd y swm ychwanegol o £20 yn 
dod i ben ym mis Medi 2021.  Oni 
bai bod y Llywodraeth yn newid ei 
meddwl ar yr unfed awr ar ddeg, 
bydd hyn yn golygu y bydd nifer o 
bobl bron i £90 y mis ar eu colled.  
Gallai hyn olygu y byddwch yn 
wynebu anhawster ariannol.  Os 
ydych chi’n ei chael hi’n anodd, 
siaradwch â’ch Swyddog Tai neu’ch 
Swyddog Cymorth Tenantiaeth 
er mwyn darganfod pa gymorth 
ychwanegol sydd ar gael i chi.

C  Rydw i wedi cael prawf 
Covid-19 positif ac ni allaf fynd i’r 
gwaith.  Ni allaf weithio gartref 
ac ni allaf fforddio colli cyflog.  
Beth allaf ei wneud?

Mae gan Lywodraeth Cymru 
gynllun cymorth hunanynysu i’r 
rhai na allant weithio gartref ac y 
mae’n rhaid iddynt hunanynysu.  

Ateb eich cwestiynau 
ariannol

MATERION ARIANNOL

Mae hwn ar gyfer rhieni a gofalwyr 
ar incwm isel hefyd, ac y mae 
ganddynt blant sy’n hunanynysu, 
ac nid ydynt yn gallu gweithio, gan 
arwain at golli incwm.
    Roedd uchafswm y taliad am golli 
enillion wedi codi o £500 i £750 yn 
gynnar ym mis Awst.
    I fod yn gymwys, rhaid eich 
bod wedi cael eich cynghori 
gan Brofi Olrhain Diogelu (TTP) 
i hunanynysu.  Os byddwch yn 
cael rhybudd i hunanynysu trwy 
Ap Covid, oni bai bod TTP yn eich 
cynghori i hunanynysu, ni fyddwch 
yn gymwys.  Rhaid eich bod yn 
gweithio hefyd (cyflogedig neu 
hunangyflogedig) a bydd angen i 
chi hawlio cyn pen 21 diwrnod o’ch 
diwrnod hunanynysu olaf.
    Bydd angen i chi wneud cais 
trwy eich cyngor lleol.  Am ragor 
o wybodaeth, trowch at https://
gov.wales/self-isolation-support-
scheme

C  Rydw i’n gofidio na fyddaf yn 
gallu talu fy rhent, beth allaf ei 
wneud?

Mae wedi bod yn gyfnod anodd i 
nifer o bobl.  Yn ystod y pandemig, 
rydym oll wedi dysgu pa mor 
bwysig yw cael cartref diogel ac 
mae’n bwysig talu eich rhent fel 

na fyddwch yn colli eich cartref.  
Bydd eich rhent yn cynnwys y 
gwaith trwsio a’r gwasanaethau a 
ddarparir gan WWH.
    Os ydych yn ei chael hi’n 
anodd talu eich rhent, ni ddylech 
anwybyddu’r mater.  Cysylltwch 
â’ch Swyddog Tai, gallant eich 
helpu i reoli eich arian a threfnu 
cynllun talu y gallwch fforddio 
talu unrhyw ôl-ddyledion ar ei 
gyfer.  Os ydych yn ei chael hi’n 
anodd cadw at eich cynllun talu, 
ni ddylech fethu taliad.  Rhowch 
wybod i’ch Swyddog Tai fel y 
gallant weithio gyda chi.

C  Beth fydd yn digwydd pan fydd 
cynllun ffyrlo yn gorffen?

Bydd Cynllun Cadw Swyddi y 
Llywodraeth, neu ffyrlo, yn dod i 
ben ar 30 Medi.
    Fe’i cyflwynwyd yn ystod y 
gwanwyn 2020 er mwyn helpu 
cyflogwyr i gadw eu staff yn ystod 
y cyfnodau clo cenedlaethol, ac 
mae cynllun y Llywodraeth wedi 
bod yn gyfrifol am dalu hyd at 80 y 
cant o gyflogau staff am oriau nas 
gweithiwyd hyd at uchafswm o 
£2,500. 
    Lleihawyd lefel y grantiau gan 
y Llywodraeth a oedd ar gael 
i fusnesau i 70 y cant ym mis 
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MATERION ARIANNOL

Gorffennaf ac o 1 Awst, gostyngodd 
hwn i 60 y cant o gyflogau (hyd 
at uchafswm o £1,875 o ran cap) 
am yr oriau y bydd y cyflogai ar 
ffyrlo.  Yn ystod y cyfnod hwn, 
disgwylir i gyflogwyr barhau i dalu 
eu cyflogeion 80 y cant o’u cyflog 
er mwyn bod yn gymwys i gael 
cymorth gan y Llywodraeth.
    Gyda’r cynllun ffyrlo yn dod i ben, 
gallai mwy o bobl nag erioed o’r 
blaen wynebu anawsterau ariannol.  
Os ydych chi’n ei chael hi’n anodd, 
siaradwch â’ch Swyddog Tai.

C  Sut allaf i gael gwybod pa fudd-
daliadau y gallaf eu hawlio?

Gallwch gyfrifo swm y budd-
daliadau y gallwch eu cael yn 
rhad ac am ddim trwy droi at 
www.entitledto.co.uk.  Trwy ateb 
rhai cwestiynau syml am eich 
amgylchiadau, bydd yn nodi pa 
fudd-daliadau y gallech chi fod yn 
gymwys i’w hawlio.
    Gallwch chwilio am grantiau yn 
rhad ac am ddim hefyd trwy droi 
at www.turn2us.org.uk. 

C  Pa help ariannol arall sydd ar 
gael i dalu biliau’r aelwyd?

Mae nifer o gynlluniau cymorth 
ychwanegol ar gael:

• Mae gan eich darparwyr dŵr 
ac ynni gynlluniau sy’n gallu 
lleihau eich biliau neu helpu i 
dalu ôl-ddyledion os ydych chi’n 
cael budd-daliadau neu os ydych 
yn cael eich ystyried fel aelwyd 
incwm isel.

• Ymgeisiwch am y Cynllun 
Gostyngiad Cartref Cynnes.  
Gallwch gael £140 oddi ar eich 
bil ynni y gaeaf hwn os ydych chi 
ar incwm isel.

• Ewch ati i gwblhau cymhariaeth 
ynni am ddim ar-lein i weld 
a allech chi arbed arian trwy 

newid cyflenwr.  Gallwch weld 
y rhain ar wefannau fel www.
moneysavingexpert.com.

• Mae BT yn cynnig pecyn 
“Home Essentials”, sy’n cynnig 
cynlluniau ffôn a band eang 
rhad os ydych chi’n cael budd-
daliadau penodol, gan gynnwys 
y Credyd Cynhwysol.

• Ymgeisiwch am brydau ysgol 
am ddim a thalebau gwisg 
ysgol gan eich cyngor lleol os 
ydych chi’n cael budd-daliadau 
cymwys.  Gallwch hawlio 
costau gofal plant trwy eich 
hawliau Credyd Cynhwysol 
hefyd.

• Gall banciau bwyd ddarparu 
parseli bwyd yn ogystal â 
chyngor a chymorth arall.  I 
gael manylion eich banc 
bwyd lleol, trowch at www.
trusselltrust.org 

• Mae nifer gyfyngedig o 
grantiau ariannol brys ar 
gael gan Gronfa Cymorth 
Dewisol (DAF) Llywodraeth 
Cymru hefyd.  Am ragor 
o wybodaeth am y ffordd 
y gallwch chi wneud cais, 
trowch at https://gov.wales/
discretionaryassistance-fund-daf

           Gallwch gysylltu â’ch 
Swyddog Cymorth Tenantiaeth 
neu’ch Swyddog Tai am help 
gyda DAFs hefyd.

C  A oes unrhyw help i’r rhai sy’n 
cynilo?

Os ydych chi’n gweithio ac yn cael 
budd-daliadau ac yn gallu cynilo 
rhwng £1 a £50 y mis, gallech 
ymuno â chynllun Help i Gynilo y 
Llywodraeth.  Mae’n fath o gyfrif 
cynilion.  Os ydych chi’n gymwys 
i gael Credyd Treth Gwaith neu os 
ydych yn cael Credyd Cynhwysol, 
gallwch gael bonws o 50c am bob 
£1 y byddwch yn ei chynilo dros 4 
blynedd.  Am ragor o wybodaeth, 
trowch at www.gov.uk/get-help-
savings-low-income 

Cymorth pellach

Cyngor ar Bopeth  
Cyngor cyfrinachol ac annibynnol 
am ddim am nifer fawr o faterion 
gan gynnwys budd-daliadau, dyled 
ac arian neu faterion cyfreithiol.  
Trowch at www.citizensadvice.org.
uk neu ffoniwch 0800 702 2020. 

Money Helper 
 Canllawiau a chyngor ariannol 
cyflym a hawdd am y cymorth y 
gallech chi fod yn gymwys i’w gael 
gan Lywodraeth y DU.  Trowch at 
www.moneyhelper.org.uk neu 
ffoniwch 0800 138 7777. 

Dewis Cymru  
Gallwch gael gwybodaeth am 
wasanaethau cyngor ariannol a 
dyled lle’r ydych chi’n byw trwy droi 
at www.dewis.wales.

Os ydych chi’n gofidio sut y byddwch yn rheoli eich arian neu’n talu eich 
rhent ar ôl unrhyw rai o’r newidiadau hyn, siaradwch â ni.  Rydym yma i 
helpu ac mae gennym arbenigwyr sy’n gallu rhoi cyngor ariannol a gweithio 
gyda chi i ddarganfod ffordd ymlaen.  Ceir grantiau, cynlluniau i glirio 
eich dyledion a help ychwanegol sydd ar gael i dalu biliau.  Os byddwch 
heb waith, ar gyflog is neu incwm isel, gallwn gwblhau cyfleuster cyfrifo 
budd-daliadau gyda chi i wneud yn siŵr eich bod yn cael popeth yr ydych 
yn gymwys i’w gael.  Rydym yn gwybod y gallai hwn fod yn gyfnod anodd 
i nifer, felly mae’n bwysicach nag erioed eich bod yn rhoi gwybod i ni os 
ydych chi’n cael unrhyw anhawster.
    Siaradwch â’ch Swyddog Tai neu’ch Swyddog Cymorth Tenantiaeth i 
ddarganfod pa gymorth sydd ar gael i chi neu cysylltwch â’n canolfan 
alwadau ar 0800 052 2526 a byddwn yn trefnu rhoi galwad yn ôl i chi.
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Adeiladu mwy o gartrefi nag erioed
Ar adeg pan fo cartrefi yn 
bwysicach nag erioed, rydym yn 
cyflawni ein rhan wrth fynd i’r 
afael â’r argyfwng tai.
    Er bod Covid wedi oedi’r 
gwaith adeiladu ar rai safleoedd, 
maent bron yn ôl fel yr oeddent 
erbyn hyn. Ar hyn o bryd, rydym 

yn adeiladu neu mae’r gwaith 
cynllunio yn mynd yn ei flaen ar 
dros 650 o dai ar draws Cymru, 
sef ein cyfraniad ni er mwyn 
helpu Llywodraeth Cymru i 
gyflawni ei tharged o adeiladu 
20,000 o gartrefi cymdeithasol 
carbon isel newydd i’w rhentu.

    O ganlyniad i’n rhaglen 
ddatblygu uchelgeisiol, rydym 
wedi cael ein cynnwys yn rhestr 
y 5 cymdeithas tai sy’n adeiladu 
cyfanswm uchaf y cartrefi rhent 
cymdeithasol yn y DU eleni.
    Eleni, ein nod yw cael 435 o dai 
a fflatiau newydd wedi’u cwblhau 

ADEILADU

Cardiff 
Ffordd Yr Haearn. Lôn Clive, Grangetown, 100
Y Ddraig Las, y Rhath, 49
Rhodfa Colchester, Penylan  50

Sir Benfro
Globe Inn, Maenclochog 11
The Barn, Dinas 17

Ceredigion
Cam 1 Tollgate Inn, Penparcau, Aberystwyth 13
Gofal Ychwanegol Maes y Môr, Aberystwyth 56 o fflatiau gofal ychwanegol
Cylch Peris, Llan-non 10
Safle Ysbyty Aberaeron 20

Bro Morgannwg
Ffordd Subway, Glannau’r Barri 72

Sir y Fflint
Ffordd Halkyn, Treffynnon 44
Bryn Awel, Yr Wyddgrug 23
Eglwys Ddiwygiedig Unedig, Llaneurgain 6

Powys
Garth Owen, Y Drenewydd 25

Conwy
Ffordd Abergele, Bae Colwyn 6

Wrecsam
Iard Jacques, Wrecsam 25
Fferm Woodlands, Lôn Dobbs, Wrecsam 23
Heol Berwen, Wrecsam 34

Sir Gaerfyrddin
Cartref Tawelan, Tre Ioan 18
Abergwili, Sir Gaerfyrddin 6
Heol yr Orsaf, Sanclêr 45

Iard Jacques, Wrecsam 
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ADEILADU

ac yn barod i’r preswylwyr symud 
i mewn iddynt, ac rydym wedi 
ymrwymo i ddarparu 2,500 yn 
fwy dros y 5 mlynedd nesaf.
    Rydym yn adeiladu mwy o 
gartrefi mewn ardaloedd lle y 
mae pobl yn dymuno byw ac yn 
agos i gysylltiadau lleol.

    Pan fydd ein cartrefi newydd yn 
barod, rydym yn gweithio gydag 
awdurdodau lleol ar draws Cymru 
i’w rhentu i’r bobl y maent fwyaf 
mewn angen ar eu cofrestrau tai.
    Mae’r map hwn yn dangos 
yr holl fannau lle’r ydym ar 
y safle ar hyn o bryd ac yn 

adeiladu cartrefi newydd, ac 
mae oriel y ffotograffau dros 
y 3 dudalen nesaf yn dangos 
rhai o’n datblygiadau cyfredol 
a rhai a gwblhawyd gennym yn 
ddiweddar.

Ffordd Subway, Y Barri  Disgwylir i’r 
preswylwyr cyntaf symud i mewn 
i’w cartrefi newydd eleni. Mae ein 
partneriaid datblygu dros y tymor hir, 
Grŵp Jehu, ar fin cwblhau’r datblygiad 
o 72 o fflatiau fel rhan o’r gwaith o 
adfywio Dociau’r dref. Mae’r fflatiau 1 
a 2 ystafell wely yn cael eu neilltuo yn 
unol â Chofrestr Tai Homes4U Cyngor 
Bro Morgannwg.

Hen Westy Blue Dragon, Caerdydd  Mae’r gwaith yn mynd rhagddo ar 
ein datblygiad o 49 o fflatiau i bobl dros 55 oed ar safle hen Westy Blue 
Dragon, Heol Casnewydd.
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ADEILADU

Glannau’r Barri/Golwg y Môr  Dros y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi bod yn gweithio gyda chwmni 
adeiladu Taylor Wimpey er mwyn darparu cartrefi rhent cymdeithasol ac ar gyfer perchentyaeth cost isel 
ym Mro Morgannwg.
    Dros y ddegawd ddiwethaf, mae hen safle Dociau Y Barri wedi cael ei adfywio yn gymuned newydd a 
bywiog Glannau’r Barri. Eleni, rydym wedi ymgymryd â pherchnogaeth 24 o dai a fflatiau yng Nglannau’r 
Barri. Yng Ngolwg Y Môr, Y Rhws, rydym wedi ymgymryd â pherchnogaeth 16 o gartrefi eleni, sy’n golygu 
ein bod yn berchen ar 104 o gartrefi yn yr ardal nawr.

Glannau’r 
Barri

Golwg y Môr Golwg y Môr
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ADEILADU

Gwesty Grange, Y Rhyl Yn nhref glan môr Y Rhyl yn Sir Ddinbych, cwblhawyd ein datblygiad o 41 o fflatiau 
newydd ym mis Mehefin.  Gweithiom gyda’n partneriaid adeiladu dros y tymor hir, Partneriaethau Anwyl, i 
ailddatblygu safle hen Westy Grange ar Rodfa’r Dwyrain, Y Rhyl, i gartrefi i bobl dros 55 oed.

Hen safle Globe Inn, 
Maenclochog  Mae’r gwaith 
yn mynd rhagddo yn dda ar ein 
datblygiad newydd ar hen safle 
Globe Inn ym mhentref gwledig 
bychan Maenclochog yn Sir 
Benfro, lle’r ydym yn gweithio 
gyda’n partneriaid dros y tymor 
hir, TRJ Ltd, i greu 11 o gartrefi 
newydd.

Ffordd yr Haearn, Caerdydd  Mae’r rhai cyntaf o’n cartrefi yn Ffordd 
yr Haearn, Grangetown, Caerdydd, bron yn barod i’r preswylwyr 
symud i mewn. Mae Hale Construction Limited, un o’n partneriaid 
adeiladu dros y tymor hir, yn adeiladu 100 o gartrefi 2, 3 a 4 ystafell 
wely gyda gerddi a fflatiau 1 a 2 ystafell wely. Bydd y cartrefi newydd 
yn barod fesul cam rhwng yr haf a diwedd 2021, ac maent yn cael eu 
neilltuo trwy Gofrestr Tai Cyffredin Cyngor Caerdydd.
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SGAMIAU

STOPIO            HERIO        DIOGELU 
er mwyn osgoi cael eich sgamio
Mae pandemig y Coronafeirws 
wedi dwyn ffyrdd newydd o 
weithio i nifer ohonom – gan 
gynnwys troseddwyr.
    Bu cynnydd yn nifer y sgamiau 
wrth i droseddwyr geisio 
camfanteisio ar bryderon ariannol 

ac iechyd trwy ofyn am arian 
ymlaen llaw am wasanaethau 
ffug, casglu gwybodaeth bersonol 
neu fanylion banc, neu gynnig 
elw uchel sy’n ddigon i demptio 
pobl ar fuddsoddiadau neu 
drosglwyddiadau pensiwn nad 

ydynt yn bodoli.
    Mae Action Fraud, yr asiantaeth 
genedlaethol ynghylch adrodd 
am dwyll a throseddau seiber, yn 
adrodd bod pobl ddiniwed wedi 
colli miliynau o bunnoedd yn 
ystod y pandemig.

Sgamiau i gadw 
golwg amdanynt 
Mae siopa ar-lein wedi cynnig 
cyfle newydd i droseddwyr 
dwyllo pobl i dalu am nwyddau 
a gwasanaethau nad ydynt yn 
bodoli.  Yn aml, hysbysebir y 
rhain trwy wefannau gwerthu 
neu gyfryngau cymdeithasol gyda 
delweddau wedi’u cymryd gan 
werthwyr go iawn er mwyn eich 
perswadio eu bod yn ddilys.
    Mae sgamiau yn cynnwys 
prynwyr yn talu blaendaliadau am 
anifeiliaid nad ydynt yn bodoli, 
offer DIY, dyfeisiau electronig fel 
consolau gemau a hyd yn oed 
tocynnau i ddigwyddiadau.
    Mae sgamwyr yn defnyddio 
gwefannau wedi’u clonio hefyd, 
gan wneud mân newidiadau i’r 
URL er mwyn eich twyllo i feddwl 
eich bod yn prynu gan wefan go 
iawn.  Efallai y byddant yn gofyn 
am daliad cyn dosbarthu, gan 
anfon derbynebau ac anfonebau 
ffug atoch, y mae’n ymddangos eu 
bod gan ddarparwr y taliad.

Sut i adnabod 
sgam brynu 
bosibl 

Rydych yn cael cynnig 
gwasanaeth neu gynnyrch 
sydd lawer yn rhatach neu 
sydd â gostyngiad sylweddol 
o’i gymharu â’i werth go 
iawn gwreiddiol.  Mae’r 
cynnig yn swnio’n rhy dda i 
fod yn wir. 

Gofynnir i chi dalu trwy 
drosglwyddiad banc yn lle 
defnyddio dewisiadau talu 
diogel y platfform ar-lein. 

Dim ond ychydig 
ddiwrnodau/wythnosau 
yn ôl y lansiwyd y wefan yr 
ydych yn prynu ganddi.

Am ragor o wybodaeth am sut i 
adnabod sgam brynu, trowch at 
www.takefive-stopfraud.org.uk

Cyngor
Mae Action Fraud yn cynnig y 
cyngor canlynol er mwyn osgoi 
bod yn destun sgam:

 
 STOPIO
Gallai stopio a meddwl am 
funud cyn rhoi eich arian neu’ch 
gwybodaeth eich cadw’n ddiogel.

 HERIO 

A allai hwn fod yn ffug?  Mae’n 
iawn gwrthod neu anwybyddu 
unrhyw geisiadau.  Dim ond 
troseddwyr fydd yn ceisio eich 
rhuthro neu’ch peri i fynd i banig.

 DIOGELU 

Os ydych chi’n credu eich bod 
wedi dioddef twyll, cysylltwch 
â’ch banc ar unwaith, gan adrodd 
amdano i Action Fraud ar-lein 
trwy droi at actionfraud.police.uk 
neu ffonio 0300 123 2040.

Am ragor o wybodaeth, trowch at 
https://takefive-stopfraud.org.uk/
about/take-five/
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SGAMIAU

Ffyrdd o ddiogelu eich 
hun
• Byddwch yn amheus o unrhyw 

gynigion neu brisiau sy’n “rhy 
dda i fod yn wir”.

• Defnyddiwch y dull talu diogel 
a argymhellir gan fanwerthwyr 
ar-lein a gwefannau arwerthu 
dibynadwy.

• Pan fo modd, defnyddiwch 
gerdyn credyd pan fyddwch yn 
prynu unrhyw beth sy’n werth 
dros £100 a hyd at £30,000 
oherwydd y byddwch yn cael 
eich diogelu dan Adran 75 y 
Ddeddf Credyd Defnyddwyr. 

• Darllenwch adolygiadau ar-
lein er mwyn gwneud yn siŵr 
bod gwefannau a gwerthwyr 
yn ddilys a gofynnwch am 
gael gweld eitemau drud yn 
bersonol neu trwy gyswllt 
fideo, yn ogystal â chael copïau 
o’r ddogfennaeth berthnasol 
er mwyn sicrhau bod y 
perchennog yn berchen ar yr 
eitem.

• Prynwch eitemau a gaiff eu 
creu gan frandiau mawr o restr 
y gwerthwyr awdurdodedig 
sy’n ymddangos ar eu gwefan 
swyddogol.

• Dylech wastad droi at y wefan 

yr ydych yn prynu ohoni trwy 
deipio’r enw yn eich porwr gwe 
a dylech fod yn wyliadwrus 
cyn clicio ar ddolenni mewn 
negeseuon e-bost nas 
gofynnwyd amdanynt.

• Dylech sicrhau eich bod yn 
clicio ‘allgofnodi’ o wefannau.

• Mae cyflwyno Cyfraith Lucy yn 
golygu ei bod yn anghyfreithlon 
i chi brynu anifeiliaid anwes a 
werthir gan werthwr trydydd 
parti.  Os ydych chi’n chwilio am 
anifail anwes, dylech ei brynu 
gan fridiwr yn uniongyrchol neu 
ystyried mabwysiadu anifail gan 
ganolfan achub yn lle hynny. 

Yr hyn i’w wneud os 
byddwch wedi cael eich 
sgamio
• Os ydych chi eisoes wedi ymateb 

i sgam, dylech derfynu’r holl 
gyfathrebu ar unwaith.

• Ffoniwch eich banc yn 
uniongyrchol, gan ganslo 
unrhyw daliadau cylchol. 

• Adroddwch am y sgam i’r heddlu 
trwy gyfrwng Action Fraud ar 
0300 123 2040, neu adroddwch 
am sgam ar ei wefan, https://
www.actionfraud.police.uk/ 

Sgamiau eraill i gadw 
golwg amdanynt

Profi ac Olrhain GIG
Ceir adroddiadau am sgamwyr yn 
defnyddio system Profi ac Olrhain 
GIG er mwyn sicrhau gwybodaeth 
bersonol neu ariannol gan bobl 
agored i niwed.  Ni ddylai staff go 
iawn a gyflogir ar ran gwasanaeth 
Profi ac Olrhain GIG: 

• ddod i mewn i’ch cartref
• gofyn i chi ddarparu eich enw 

– bydd gan staff eich enw yn 
barod, a byddant yn gofyn ‘A 
ydw i’n siarad gyda —–?’ er 
mwyn i chi gadarnhau

• gofyn am eich rhif Yswiriant 
Gwladol, eich rhif ffôn neu 
unrhyw wybodaeth arall a allai 
eich adnabod, ac eithrio eich 
pasbort neu’ch trwydded yrru

• tynnu llun o’ch dogfen adnabod
• gofyn am eich manylion 

ariannol, megis gwybodaeth 
am eich banc neu’ch cerdyn 
credyd

• gofyn i chi am arian neu roi 
dirwy.

Os bydd rhywun yn ymweld â chi 
ac yn honni eu bod yn gweithio i 
wasanaeth Profi ac Olrhain GIG ac 
nid ydych chi’n credu eu bod yn 
ddilys, ffoniwch 999 a gofynnwch 

am yr heddlu.
   Am wybodaeth sy’n ymwneud 
ag olrhain cysylltiadau yng 
Nghymru, trowch at wefan 
Llywodraeth Cymru:   
www.gov.wales/contact-tracing

Sgamiau negeseuon testun
Mae sgamiau sy’n defnyddio 
negeseuon testun ar ffonau 
symudol yn tueddu i gynnwys dolen 
i wefan ffug, ond argyhoeddiadol 
iawn, a gynlluniwyd i’ch twyllo i roi 
gwybodaeth ariannol fel manylion 
banc, cyfrinair neu rif cerdyn credyd.
    Mae’r rhain yn cynnwys negeseuon 
testun ffug y maent yn honni eu bod 
yn dod ‘o’r Llywodraeth’ neu CThEM, 
gan gynnig taliad ‘rhyddhad’ neu’n 
bygwth dirwy neu ad-daliad treth, 
gan eich annog i glicio ar ddolen.  
Mae’r sgamiau hyn yn cynnwys 
negeseuon sy’n honni eu bod gan 
y Post Brenhinol a gwasanaethau 
dosbarthu eraill sy’n dweud 
wrthych bod parsel yn aros i gael ei 
ddosbarthu a bod angen i chi wneud 
taliad.
    Os byddwch yn cael neges destun 
amheus, dylech ei hanfon ymlaen 
at 7726.  Mae’r cod byr am ddim 
hwn yn galluogi eich darparwr i 
ymchwilio i darddiad y neges destun 
a gweithredu os darganfyddir ei fod 
yn faleisus.

Sgamiau e-bost
Yn aml, mae’r sgamiau hyn yn 
argyhoeddiadol iawn, a’r enw 
amdanynt yw ‘gwe-rwydo’.  Yn yr un 
modd â’r negeseuon testun, maent 
yn eich annog i glicio ar ddolenni 
hefyd trwy gynnig ad-daliadau, 
cyngor neu sgamiau.  

Beth i’w wneud?
Os ydych chi wedi cael neges e-bost ac 
nid ydych yn siŵr iawn amdani, dylech 
ei hanfon at y Gwasanaeth Adrodd am 
Negeseuon E-bost amheus (SERS), at 
report@phishing.gov.uk 
    Gellir gweld rhagor o wybodaeth 
am sgamiau negeseuon testun a 
gwe-rwydo ar wefan y Ganolfan 
Seiberddiogelwch Genedlaethol sef 
www.ncsc.gov.uk
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Canolfan Gwasanaeth 
Cwsmeriaid
Canolfan Gwasanaeth 
Cwsmeriaid
Fis diwethaf, ysgrifennom 
atoch yn cynnig gwneud rhai 
newidiadau i’r amseroedd y 
gallwch gysylltu â’n canolfan 
alwadau ac roeddem yn dymuno 
clywed eich barn.  Lluniom arolwg 
byr i gasglu’ch safbwyntiau a’ch 
sylwadau, ac rydym yn dymuno 
rhoi gwybod canlyniad yr arolwg 
hwnnw i chi a’r hyn fydd yn 
digwydd o ran oriau agor ein 
canolfan alwadau.
    Yn gyntaf, hoffem ddiolch i’r 
289 o breswylwyr a neilltuodd yr 
amser i lenwi’r arolwg.  O blith yr 
ymatebion hynny, dywedodd 80% 
y byddai’r oriau agor arfaethedig, 
sef rhwng 8am a 6pm o ddydd 
Llun i ddydd Gwener yn addas i’w 
hanghenion.  Yn dilyn y canlyniad 
hwn ac oherwydd nifer isel iawn 
y galwadau y byddwn yn eu cael 
gyda’r hwyr ac ar benwythnosau, 
byddwn yn newid ein horiau 
agor i 8am – 6pm o ddydd Llun i 
ddydd Gwener o 1 Medi 2021.  Y 
tu allan i’r amseroedd hyn, bydd 
preswylwyr yn gallu ffonio’r rhif 
rhadffôn 0800 052 2526 o hyd er 
mwyn adrodd am argyfyngau fel 
gwaith trwsio neu faterion brys 
eraill.

Newidiadau i’n

• Adrodd am waith 
trwsio brys ar ôl 6pm
Byddwch yn gallu ffonio 
0800 052 2526 ac adrodd am 
waith trwsio brys, a chaiff y 
galwadau eu hateb gan ein 
partner teleffoni, Doro.  
    Rydym yn gweithio gyda 
Doro oherwydd eu profiad 
o ddarparu gwasanaethau 
teleffoni, yn ogystal â 
theleofal a gwasanaethau 
penodol eraill ar gyfer pobl y 
mae angen cymorth arnynt.  
Lleolir eu canolfan alwadau yn 
y DU.
    Mae gan Doro 30 
mlynedd o brofiad o fonitro 
gwasanaethau y tu allan i 
oriau swyddfa ar gyfer nifer 
o sefydliadau tai a gofal 

Os ydych chi’n credu bod nwy yn gollwng 
gyda chi, ffoniwch Wales and West 
Utilities ar 0800 111 999 ar unwaith

Os bydd eich Larwm CO yn canu, ffoniwch 
Wales and West Utilities ar 0800 111 999 
ar unwaith

ac maent yn defnyddio’r 
un systemau ag y mae 
ein Canolfan Galwadau 
Cwsmeriaid yn eu defnyddio 
er mwyn ateb galwadau 
ac ymateb i achosion lle y 
defnyddir larwm brys.

• Beth yw gwaith trwsio 
brys?
Byddwn yn ystyried bod 
unrhyw waith trwsio y mae 
gofyn ei wneud er mwyn 
delio gydag unrhyw sefyllfa 
y gallai fod yn beryglus a lle 
y gallai fod risg i ddiogelwch 
personol neu risg o achosi 
difrod helaeth i eiddo, a’i 
wneud yn ddiogel, yn waith 
trwsio brys.  Bydd y sawl 
sy’n ateb y galwadau yn 
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asesu amgylchiadau unigol 
pawb er mwyn pennu a yw’r 
sefyllfa yn argyfwng ac yn ôl y 
gofyn, byddant yn trefnu bod 
gweithiwr cynnal a chadw yn 
mynychu er mwyn sicrhau bod 
y sefyllfa yn ddiogel, a chaiff 
datrysiad llawn ei gyflawni ar 
adeg sy’n gyfleus i chi yn ystod 
ein horiau agor arferol.  Gellir 
gweld enghreifftiau o’r hyn a 
ystyrir yn argyfyngau ar ein 
gwefan:  wwha.co.uk.

• A fyddai modd i ni 
aros ar agor am un 
noson a/neu fore 
Sadwrn?
Rydym wedi bod ar agor 
24 awr y dydd am bron 20 
mlynedd, pan fu’r staff ar gael 

Dyma sut y byddwch yn siarad gyda 
ni.  Ffoniwch ein rhif rhadffôn

0800 052 2526.
Byddwch wastad yn siarad gydag 

unigolyn rhwng 8am a 6pm.
6pm a 8am  argyfyngau yn unig

Anfonwch e-bost at 
contactus@wwha.co.uk 

a byddwn yn ymateb 
rhwng 8am a 6pm yn ystod 

oriau agor swyddfa.

Sut i gysylltu

i ddelio gyda phob math o 
ymholiad.  Fel yr esboniwyd 
yn y llythyr blaenorol, mae 
nifer y preswylwyr sy’n ein 
ffonio gyda’r hwyr ac ar 
benwythnosau wedi lleihau’n 
sylweddol dros y bum mlynedd 
ddiwethaf, a dyna pam ein bod 
yn cynnig newid yr oriau agor.  
Byddwn yn parhau i adolygu’r 
mater hwn, gan ymestyn ein 
horiau agor yn ôl y gofyn.

• Beth am fanteisio ar 
wasanaethau eraill 
y tu allan i’r oriau 
arfaethedig? 
Gallwch dalu eich rhent, adrodd 
am waith trwsio neu adrodd 
am faterion sy’n ymwneud ag 
ymddygiad gwrthgymdeithasol 

trwy ein gwefan (wwha.
co.uk) neu drwy anfon e-bost 
at contactus@wwha.co.uk a 
byddwn yn ymateb cyn gynted 
ag y bo modd yn ystod oriau 
gwaith.

• Cysylltu â staff yn 
uniongyrchol
Gellir cysylltu â staff trwy 
ffonio’r rhif rhadffôn, a bydd 
y sawl sy’n ateb galwadau 
yn ceisio eich cysylltu gyda’r 
unigolion priodol neu roi rhifau 
cyswllt a chyfeiriadau e-bost 
uniongyrchol i chi.  Gellir 
gweld manylion cyswllt eich 
Swyddog Tai yn adran Cysylltu 
ar ein gwefan, trwy ddewis 
cysylltu â’m Swyddog Tai yn y 
gwymplen.
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A ydych chi’n dymuno 
talu rhent? 

Ymddygiad gwrthgymdeithasol

• Ffoniwch 999 os ydych chi 
neu rywun yr ydych yn eu 
hadnabod mewn perygl o 
ddioddef trosedd dreisgar, 
trosedd casineb, ymosodiad, 
bygythiad i ladd, trais domestig 
neu faterion amddiffyn plant 
neu os ydych chi’n pryderu bod 
trosedd yn cael ei chyflawni.

• Ffoniwch 101 i adrodd am 
droseddau a gyflawnwyd yn 
flaenorol. 

Sŵn mewn cymdogaeth: 
Os ydych chi’n cael problem 
gyda niwsans sŵn yn ystod oriau 
anghymdeithasol, ffoniwch 101. 
    Gallwch adrodd am 
ddigwyddiadau i Adran Iechyd 
yr Amgylchedd eich cyngor 
lleol hefyd.  Trowch at wefan 
eich awdurdod lleol am ragor 
o wybodaeth – i ddarganfod 
manylion eich awdurdod lleol, 
trowch at https://www.gov.uk/
report-noise-pollution-to-council 

Gallwch dalu eich rhent trwy ein 
gwefan, www.wwha.co.uk/en/pay-
my-rent/ 
    Rheolir ein taliadau rhent ar-lein 
gan Worldpay, gwasanaeth talu 
ar-lein rhyngwladol yr ymddiriedir 
ynddo ac a ddefnyddir gan nifer 
o gwmnïau mawr a chynghorau 
lleol.
    I dalu ar-lein, bydd angen cerdyn 
Visa, Maestro, Mastercard neu 
JCB arnoch, ynghyd â’ch enw, 
eich cyfeiriad a’ch cyfeirnod 
tenantiaeth. 
    Bydd eich taliad yn dangos 
ar eich cyfrif y diwrnod gwaith 
wedyn.
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Gwelwyd sawl ffordd newydd 
o gadw mewn cysylltiad gyda’n 
ffrindiau, ein teulu a gyda 
gwasanaethau lleol yn ein 
cymunedau yn ystod y cyfnod clo y 
llynedd. 
    Pan na fu modd ymweld â phobl 
yn eu cartrefi, galw heibio ein 
swyddfeydd a threfnu gweld cartrefi 
mwyach, roedd angen cyfathrebu o 
hyd.

Braf eich gweld! 
Mae’n deg dweud nad oedd nifer 
ohonom wedi clywed am Zoom ar 
ddechrau 2020.  Ond dros y 16 mis 
diwethaf, rydym wedi profi mwy o 
alwadau fideo nag erioed o’r blaen, 
sydd wedi cyfrannu at y defnydd a 
wneir o’r rhyngrwyd yn y DU yn fwy 
na dyblu.

    Pan ddaeth cyfarfodydd wyneb-
yn-wyneb a sgyrsiau i ben dros nos, 
penderfynodd nifer o bobl droi at 
ddulliau mwy digidol.
    Dechreuodd ein staff wneud 
galwadau ffôn rheolaidd i’r holl 
breswylwyr agored i niwed a’r 
rhai dros 70 oed er mwyn sicrhau 
bod ganddynt yr help yr oedd ei 
angen arnynt wrth siopa a chasglu 
presgripsiynau neu er mwyn cael 

sgwrs.
   Trwy weithio mewn ffordd fwy 
deallus, ac wrth i nifer o’n staff 
weithio gartref, rydym yn defnyddio 
mwy o dechnoleg er mwyn 
sicrhau bod preswylwyr presennol 
a phreswylwyr newydd yn cael 
gwybod y newyddion diweddaraf.
    Dyma rai o’r gwelliannau a 
wnaethpwyd hyd yn hyn...

    Mae ein Swyddogion Tai 
yn defnyddio cyfleusterau 
fideogynadledda megis Facetime, 
Zoom a Microsoft Teams i sgwrsio 
gyda phreswylwyr sy’n teimlo’n 
gyffyrddus wrth ddefnyddio 
technolegau o’r fath.

Cyfryngau cymdeithasol
Mae gennym gyfrifon ar y platfformau cyfryngau cymdeithasol mwyaf poblogaidd a gallwch ddefnyddio’r 
rhain er mwyn cysylltu â ni.  Rydym yn defnyddio ein sianelau cyfryngau cymdeithasol i rannu newyddion a 
diweddariadau am ein gwasanaethau a’n datblygiadau, yn ogystal â chyfleoedd am swyddi.

Facebook
facebook.com/
wwhousing

Twitter
@wwha

Os byddwch yn gofyn cwestiwn trwy ein hadran sydd wedi’i 
gau am sylwadau  neu trwy Messenger, byddwn yn ymateb.  
Dilynwch ni i gael gwybod am ein cyfleoedd gyrfa presennol ar 
draws ein cwmnïau Grŵp. 

Os byddwch yn anfon ymholiad atom fel Neges Uniongyrchol, 
byddwn yn ymateb hyd yn oed os nad ydym yn eich dilyn chi.

Linkedin
linkedin.com/
company/wwha

Instagram
instagram.com/
wwhousing

Dilynwch ni i gael gwybod mwy am gyfleodd gyrfa.

Gallwch anfon neges breifat atom gyda’ch cwestiynau a 
byddwn yn ymateb.

19 wwha.co.uk 



wwha.co.uk 20

 CYSYLLTU Â NI

E-bost  
Rydym yn gwerthfawrogi nad yw 
pob preswylydd yn gallu manteisio 
ar e-bost, ond ar gyfer y rhai sy’n 
gallu, rydym yn awyddus i weithio 
yn y fath ffordd.
    A oeddech chi’n gwybod am 
y math o bethau y byddwn yn 
eu hanfon mewn neges e-bost?  
Gall fod yn unrhyw beth o wylio 
fideo am gartref newydd (fel y 
soniwyd yn flaenorol) neu sicrhau 
eich bod yn iawn.  Gallwn anfon 
fersiwn digidol o In touch yn lle 

fersiwn wedi’i argraffu hefyd 
mewn neges e-bost pe byddai’n 
well gennych chi.  I ofyn am 
fersiwn digidol, anfonwch e-bost 
at communications.team@wwha.
co.uk     
    Rydym yn defnyddio negeseuon 
e-bost ac arolygon ar-lein er mwyn 
cael adborth am amrywiaeth o 
bethau.
    Yn ein Harolwg Bodlonrwydd 
Preswylwyr 2020, dywedodd nifer o 
breswylwyr y byddent yn defnyddio 
dulliau digidol er mwyn cysylltu, 
felly rydym yn bwriadu gwneud 

gwelliannau yn y maes hwn.

A hoffech chi 
ymwneud yn fwy 
gyda’r gymdeithas?
Os hoffech chi fod yn rhan o’r 
gwaith o’n helpu ni i siapio ein 
cynnig hunanwasanaeth digidol, 
gallai hyn fod trwy wefan neu 
Ap, anfonwch e-bost atom, 
contactus@wwha.co.uk.
    Sicrhewch eich bod yn rhoi 
gwybod eich cyfeiriad e-bost 
diweddaraf i ni.  Gallwch wneud 
hyn trwy gysylltu â’ch swyddog Tai 
neu anfon e-bost at contactus@
wwha.co.uk gan nodi ‘fy 
nghyfeiriad e-bost’ fel y testun.

Dywedoch chi...

“ “

Roeddwn i wedi gwerthfawrogi help fy 
Swyddog Tai yn fawr.  Mae’n braf cael 
rhywun sy’n peri i chi deimlo eu bod nhw 
yno i’ch cynorthwyo.  Am hynny, rydw i’n 
gwerthfawrogi eich amser a’ch ymdrechion 
yn fawr.

Preswylydd o Gaerdydd, sydd wedi cyfathrebu gyda’i Swyddog Tai 
trwy negeseuon e-bost dros y 5-6 mis diwethaf.  Cawsant gyngor a 
chymorth ariannol er mwyn creu cynllun talu ar gyfer eu rhent ar 
adeg pan effeithiwyd ar eu henillion ym maes lletygarwch.  Maent 
wedi trefnu gwaith trwsio ac archwiliadau diogelwch nwy a thrydan 
trwy negeseuon e-bost hefyd.

Negeseuon testun 
(SMS) 
Gallwch anfon neges destun 
atom, at 07788 310420.  Caiff 
y negeseuon hyn eu monitro 
o ddydd Llun i ddydd Gwener, 
8.30am – 4pm.

Gwefan 
Lansiwyd ein gwefan ddwyieithog, 
www.wwha.co.uk ychydig dros 
ddwy flynedd yn ôl.  Dyma’r lle i 
gael diweddariadau brys am ein 
gwasanaethau, ein swyddi gwag 
a newyddion am ein cartrefi a’n 
datblygiadau newydd.  Trwy gydol 
y pandemig, mae wedi cynnig 
y wybodaeth ddiweddaraf am 
wasanaethau a chyfyngiadau 
hefyd.
    Mae nifer o breswylwyr yn dewis 
talu eu rhent trwy ein gwefan neu 
gysylltu â ni gydag ymholiad hefyd.
    Hoffem glywed yr hyn sy’n 
gweithio i chi ar-lein a’r hyn 
yr ydych yn dymuno ei gael 

ganddo.  Er enghraifft, a ydych 
chi’n defnyddio gwasanaethau 
ar-lein gyda sefydliadau eraill?  A 
oes rhywbeth yr hoffech chi allu 
ei wneud ar wefan Tai Wales & 
West?
    Os oes gennych chi unrhyw 
awgrymiadau am welliannau 
i’r gwasanaethau ar-lein a’r 
wybodaeth ar ein gwefan, 
anfonwch e-bost at ein Tîm 
Cyfathrebu sef communications.
team@wwha.co.uk  
   Gallwch ddefnyddio adran 
‘cysylltu â ni’ hefyd i gael gwybod 
y rhifau perthnasol ar gyfer eich 
Swyddog Tai, neu i adrodd am 
waith trwsio neu achosion o 
ymddygiad gwrthgymdeithasol.
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Wrth i raglen frechu Covid-19 symud yn ei blaen, ac ar ôl symud i lefel rhybudd sero, mae’n bwysig ein 
bod oll yn parhau i gydweithio er mwyn gwneud y peth iawn i gadw cyfraddau heintio i lawr a chadw ein 
teuluoedd a’n cymunedau yn ddiogel, yn ôl Beth Burns, Rheolwr Iechyd a Diogelwch y Grŵp. 

Yr hyn yr ydym yn ei wneud

Rydym yn parhau i ddilyn canllawiau 
Llywodraeth Cymru a dilyn protocolau er 
mwyn eich cadw chi a’n staff yn ddiogel.  
Mae’r rhain yn cynnwys dulliau gwaith 
wedi’u haddasu, dilyn canllawiau ynghylch 
cadw pellter corfforol, hylendid dwylo 
ac anadlu llym, mwy o awyru a mwy 
o weithgarwch glanhau offer gwaith a 
safleoedd gwaith.  Mae ein staff yn gwisgo 
gorchuddion wyneb mewn safleoedd 
cymunedol dan do ac yn ôl yr angen, 
byddwn yn gwisgo PPE ychwanegol.  Rydym 
yn defnyddio technoleg er mwyn parhau i 
gadw mewn cysylltiad gyda chi a gwella’r 
gwasanaethau yr ydym yn eu darparu ac 
rydym yn ceisio gwella’r ffordd yr ydym yn 
darparu ein gwasanaethau mewn ffordd 
ddiogel ac sy’n ddiogel o ran Covid yn 
barhaus.

Cadw pawb yn
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Beth allwch chi ei 
wneud?

Rydym yn eich annog i ddilyn y 
rheolau a chydweithio er mwyn 
cadw lefelau Coronafeirws dan 
reolaeth.  Gofynnir i’n staff a’n 
hymwelwyr wisgo gorchuddion 
wyneb mewn ardaloedd cymunol 
cynlluniau megis coridorau, 
safleoedd golchi dillad a grisiau, 
ac argymhellwn yn gryf eich bod 
chi yn gwneud yr un fath.  Yn 
ogystal, rydym yn annog pawb 
sy’n gallu manteisio ar ddau ddos 
o frechiad Covid-19 i wneud 
hynny pan fyddwch yn cael eu 
cynnig.
    Ac wrth gwrs, rydym yn eich 
annog i barhau i:  

 olchi eich dwylo yn ofalus  
 ac yn amlach
 
 cadw pellter cymdeithasol
 
 gwisgo gorchudd wyneb  
 mewn mannau cyhoeddus  
 dan do ac ar drafnidiaeth  
 gyhoeddus

 osgoi cyffwrdd arwynebau  
 y mae eraill wedi cyffwrdd  
 â nhw, pryd bynnag y bo  
 modd 

Cyfleusterau Cynlluniau

Yn dilyn cyhoeddiad y Prif 
Weinidog i symud i lefel rhybudd 
sero ar 7 Awst, dechreuom 
ailagor cyfleusterau cymunol yr 
wythnos ddilynol.  Cyn gwneud 
hyn, cwblhaom brofion glanhau a 
diogelwch a chynhaliom asesiad 
risg ar gyfer pob ardal gymunol.
    Os ydych chi’n byw yn un o’n 
cynlluniau ymddeol, dylech fod 
wedi cael llythyr yn esbonio’r 
gweithdrefnau diogelwch ac yn 

annog pawb i ddefnyddio eu 
barn bersonol eu hunain cyn 
defnyddio’r cyfleusterau cymunol, 
gan nad yw’r ardaloedd hyn yn 
cael eu staffio a’u monitro yn 
barhaol.
    Yn ogystal, ceir posteri ym 
mhob ardal gymunol yn atgoffa 
preswylwyr o ganllawiau 
Llywodraeth Cymru ynghylch y 
mesurau rhesymol sydd mewn 
grym i’ch cadw chi, ein staff ac 
eraill yn ddiogel.  Gofynnwn i 
bawb sy’n defnyddio’r cyfleusterau 
i ddilyn y canllawiau hyn.
    Mae rhai cyfleusterau mewn 
cynlluniau, megis ystafelloedd a 

gynlluniwyd yn benodol ar gyfer 
gwasanaethau cyswllt agos megis 
trin gwallt, eisoes wedi agor ac 
mae busnesau yn archebu lle 
ynddynt os allant ddangos bod 
ganddynt drefniadau rheoli priodol 
mewn grym.
    Anogwn bawb sy’n defnyddio 
ardaloedd cymunol i ystyried ein 
cyngor er mwyn eich diogelwch 
chi ac eraill.  Byddwn yn parhau i 
weithredu canllawiau Llywodraeth 
Cymru, felly os byddant yn newid, 
efallai y bydd angen i ni ymateb ar 
fyr rybudd.
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          POSAU 

Y P E N S I L I A U R M G E T
C C E R DD O R I A E TH L F L C
D W S O O I N R C E A B G A E
O C R D I U I W A G L W N D R
S F B DD W A R I W O A I D M DD
B S E Y D T N A D I F U U A A
A A RH A A O S Y TH E J O O B I
R P C I DD A N T I G F A C H S

TH B S Y N N L L F Y S G O L M
C I W A E F I D U A L O E RH P
U G E D I A T H E L O N Y D G
A TH E N I B U A I L Y W G N M
I O E D H Y H Y I T U E F Y E
C A B D O CH Y R D E P N W M W
F T I C L M A TH E M A T E G L

posau
Chwilair

Croesair
GWYLIAU
BLODYN
COEDEN
CADAIR
CWRDD
MATHEMATEG
DYNOL

CWRTAIS
ANIFEILIAID
PENSILIAU
GWYDDONIAETH
GWASANAETH
RHEOLAU
CERDDORIAETH

3 2 8 4
6 2

7 5 1 3 6
1 4 6 7 2

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

5 3
5 9 6 8

Sudoku

EDRYCH 
CERDDAIS
RHYWUN
GWAITH
YSGOL
DOSBARTH
MYND

AR DRAWS
2. Dyfarnwr (8)
4. Di-ddŵr (4)
5. Anadlu’n swnllyd yn ystod cwsg 
(7)
6. Sgwrs anffurfiol (6)
7. Man wedi’i osod yn ôl (5)
8. Mesur tir (3)
11. Fel rheol (7)
12. Ymhell i ffwrdd (10)
13. Gelyniaethu (9)
14. Gwrthod cyfaddef rhywbeth (5)
16. Un sy’n gweld cyfle (10)
17. Offer cegin i gwcan ynddo (5)
18. Swil iawn (5)

I LAWR
1. Darnau bach o fara neu gacen, 
er enghraifft (8)
3. Mewn cuddwisg (7)
6. Yn dangos cywreinrwydd (11)
9. Daliwr trwydded (8)
10. Noddwr, buddsoddwr (6)
15. Fel ci (4)
16. Tu fewn (6)

1

2

5

7 8

6

9

4

3

11

14

15

10

12

13

16

17

18

Yn y rhifyn arbennig hwn, diben y posau yw cynnig hwyl yn unig, felly 
ni ddylech bostio eich posau atom ar ôl i chi eu cwblhau y tro hwn.
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YN Y LLUN

Mae preswylwyr wedi symud i’w cartrefi newydd yng Nghlos 
Yr Orsaf yn nhref glan môr boblogaidd Porthcawl.
    Adeiladwyd y 10 fflat ar gyfer y rhai dros 55 oed mewn 
partneriaeth gydag Adeiladwyr P+P.


