In Touch
Cylchgrawn preswylwyr Tai Wales & West 		

AM DDIM

GAEAF 2021

Cyngor defnyddiol er mwyn
arbed ynni a gwella eich lles y
gaeaf hwn

Help i brynu eich
cartref cyntaf

“Rydw i’n teimlo
fel pe bawn ni wedi
ennill y loteri”
Teulu yn symud
i’w cartref oes

Posau, crefft a
ryseitiau Nadolig

COVID-19

Nadolig
LLAWEN

Byddwn ar gau dros y Nadolig eleni ar y
diwrnodau canlynol:

4pm ar ddydd Iau 23 Rhagfyr 2021
tan 8.30am ar ddydd Mawrth 4 Ionawr 2022
Yn ystod y cyfnod hwn, ni fyddwn yn monitro ein sianelau cyfryngau
cymdeithasol.
Os bydd gennych chi ymholiadau brys yn ystod y cyfnod hwn, ffoniwch:

0800 052 2526

Am help gyda gwaith trwsio nad yw’n waith brys neu ymholiadau am
daliadau rhent, trowch at ein gwefan: wwha.co.uk
Os bydd eich Taliadau Debyd Uniongyrchol yn ddyledus yn ystod
y gwyliau Nadolig, trowch at dudalen 21 am ragor o wybodaeth a
dyddiadau dyledus.
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.

CYNNWYS
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Yn falch o fod yn wyrdd – yr hyn
yr ydym yn ei wneud ar draws ein
busnes a’n cymunedau er mwyn
helpu’r amgylchedd
Eich newyddion chi – crynodeb o’r
hyn y mae preswylwyr wedi bod yn
ei wneud ar draws Cymru
Croesawu preswylwyr newydd a
darganfod yr hyn y maent yn ei
fwynhau fwyaf am eu cartrefi WWH
newydd
Ein cynllun i helpu perchnogion
cartrefi i gael eu troed ar yr ysgol
eiddo
Y preswylwyr sy’n gwneud lle ar
gyfer byd natur yn eu cartrefi
Pam ei bod hi’n bwysig ailgylchu
Cyngor ynghylch costau ynni a
thaliadau rhent y Nadolig
Cadw’n iach yn ystod y gaeaf eleni
Diogelwch wrth ddefnyddio sgwter

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.

Neges gan Anne
Wrth i ni wynebu gaeaf arall
gyda mwy o ryddid a llai o
gyfyngiadau, ni allwn anghofio
bod COVID-19 gyda ni o hyd, ac
mae’n rhaid i ni gymryd camau
i ddiogelu ein hunain a’r rhai
o’n cwmpas.
Os yw’r pandemig wedi
dysgu unrhyw beth i ni, hynny
yw pwysigrwydd cael cartref
diogel mewn man lle’r ydym yn
mwynhau byw. Felly, ar gyfer y
rhifyn hwn, rydym wedi dewis
thema “Caru lle’r ydych chi’n
byw”.
Gallwch ddysgu am y
preswylwyr ar draws Cymru
sy’n mwynhau rhannu eu
mannau yn yr awyr agored
gyda byd natur. Mae
newyddion hefyd am rai o’r
prosiectau yn eich cymunedau
lle’r ydym yn gwneud
gwahaniaeth gyda chymorth
ariannol, boed hwnnw gyda
lleoedd chwarae mewn arddull
hynafol neu offer chwaraeon
i’w defnyddio y tu mewn
ar gyfer preswylwyr gofal
ychwanegol.
Rydym yn adeiladu mwy o
gartrefi i’w rhentu nag erioed
o’r blaen hefyd, felly byddwn
yn dal i fyny gyda rhai o’r

preswylwyr sydd wedi symud i’w
cartrefi WWH newydd, gan ofyn
pam eu bod yn hoffi byw ble y
maent yn byw. Bydd newyddion
am ein datblygiadau yn y dyfodol
hefyd.
Gan ein bod yn gallu
cymdeithasu mwy nawr,
rydych chi wedi sôn wrthym
am rai o’r gweithgareddau
a’r gweithredoedd ysbryd
cymunedol lle’r ydych yn byw.
Rydym yn gwerthfawrogi nad
yw pawb yn teimlo’n gyffyrddus
mynd allan unwaith eto, ac mae
gennym gyngor i’r rhai sy’n
teimlo’n nerfus efallai.
Gyda’r Nadolig ar y gorwel,
a’r pwysau ariannol ar rai pobl
yn sgil y cyfnod hwn, rydym yn
ystyried ffyrdd o helpu i arbed
ynni a rheoli eich arian.
A hefyd, mae rhai posau a
chrefftau Nadolig gwych ar gyfer
y nosweithiau gaeafol tywyll
hynny sydd o’n blaenau.
Fel arfer, os oes gennych chi
unrhyw gwestiynau, cysylltwch
a ni.
Nadolig Llawen a byddwch yn
ddiogel.
Anne Hinchey
Prif Weithredwr Grŵp
wwha.co.uk
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NEWS
CARU
LLE’R YDYCH YN BYW

WYRDD
Yn falch o fod yn

Yn Nhai Wales & West, rydym
yn ymboeni am ein heffaith
ar yr amgylchedd ac rydym
wedi mabwysiadu Safon
Amgylcheddol y Ddraig Werdd.
Dyfarnir y safon hon i
sefydliadau sy’n gallu dangos
rheolaeth amgylcheddol
effeithiol ac sy’n gweithredu
er mwyn deall, monitro a
rheoli eu heffeithiau ar yr
amgylchedd.
Eleni, dyfarnwyd achrediad
Lefel II i WWH a’n cwmni
grŵp, Gwasanaethau Cynnal a
Chadw Cambria, sy’n dangos
sut yr ydym yn deall ein
cyfrifoldebau amgylcheddol.
Bu panel archwilwyr y
Ddraig Werdd yn ystyried
yr holl ffyrdd yr ydym yn
gweithio i leihau ein heffaith
ar yr amgylchedd, gan
ddweud “Mae gan WWH
ymrwymiad cryf i welliant
amgylcheddol parhaus, a
ddangosir trwy ymrwymiadau
i ffynonellau ynni solar a
rhai adnewyddadwy eraill,
rhaglenni cymunedol fel
Cadwch Gymru’n Daclus a
symudiad cadarn tuag at fod
yn sefydliad di-bapur.”
Dyma rai o’r ffyrdd y
dangosom sut yr ydym yn
cynorthwyo’r amgylchedd...
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Ar gyfer ein preswylwyr
Dros y blynyddoedd diwethaf,
rydym wedi cynorthwyo
preswylwyr i greu eu gerddi
cymunedol eu hunain, i dyfu
llysiau, ffrwythau a blodau, er
mwyn denu pryfed ac adar. Mae’r
gerddi hyn wedi bod yn bwysig er
mwyn i breswylwyr allu cyfarfod
yn yr awyr agored. Caiff rhai
prosiectau eu cynorthwyo gan
ein contractwyr, sy’n cyfrannu
deunyddiau a llafur yn rhad ac am
ddim fel rhan o’u hymrwymiad i
weithio gyda ni a chynnig budd i’n
cymunedau.
Dyma rai enghreifftiau o
brosiectau sydd wedi cael cyllid er
mwyn cynorthwyo ein preswylwyr
a’n cymunedau:
•

•

•

Cwrt Doyle, Fairwater,
Caerdydd ar gyfer prosiect
gardd er mwyn gwella
darn o’r cynllun a chynnig
perchnogaeth i breswylwyr o’r
ardal
Cafodd Cymdeithas Feicio
Glan Morfa, Y Rhyl grant
gan WWH a’n contractwr,
Anwyl, er mwyn helpu i brynu
peiriant torri glaswellt
Cafodd Cwrt Lavender,
Glannau Dyfrdwy lafur a
deunyddiau ar gyfer safle
allanol

•

•

Canolfan Penparcau,
Aberystwyth, a fu’n
gweithio gyda’n preswylwyr
i baentio dysglau plannu a
phlannu llwyni, blodau a
llysiau ynddynt ar gyfer ein
cynlluniau yng Nghae Job a
Pharc Dinas
Cafodd Grŵp Preswylwyr
Cefn Coed Abergwaun help
i brynu safle i storio offer
garddio, yr oedd modd ei gloi,
er mwyn cynnal a chadw eu
gardd gymunol. Yn ogystal,
buont yn creu gardd bywyd
gwyllt gyda phecyn cychwyn
arni a roddwyd gan Gadwch
Cymru’n Daclus. (Trowch
at dudalen 14 am ragor o
enghreifftiau o fannau lle y
mae preswylwyr wedi creu
gerddi bywyd gwyllt).

Cylchgrawn In Touch
Bellach, rydym yn anfon copïau
digidol mewn neges e-bost at
breswylwyr sydd wedi gofyn am
gopi digidol er mwyn gostwng
nifer y copïau a argraffir. Os
hoffech chi gael copïau digidol
yn y dyfodol, anfonwch e-bost at
communications.team@wwha.
co.uk, gan nodi eich enw a’ch
cyfeiriad.
Yn lle’r cwdyn plastig yr oeddem
yn arfer ei ddefnyddio i bacio eich

CARU LLE’R YDYCH YN BYW

Rhiw Cefn Gwlad,
Pen-y-bont ar Ogwr
Adeiladwyd 14 o gartrefi gan
ddefnyddio’r technolegau
diweddaraf

cylchgrawn, rydym bellach yn
defnyddio cwdyn ffilm bioblastig y
mae modd ei gompostio ac y mae’n
ecogyfeillgar, ac wedi’i gynhyrchu
gan ddefnyddio adnoddau
adnewyddadwy, fel tatws naturiol
a chynaliadwy. Daw y papur yr
argraffir y cylchgrawn arno o
goedwigoedd cynaliadwy ac mae
modd ei ailgylchu yn llwyr.

Di-bapur
Ers y pandemig, rydym
yn defnyddio cytundebau
tenantiaeth electronig Docusign,
sy’n arbed papur ac amser.

Gweithio gyda’n
cyflenwyr a’n
contractwyr

ddymchwelom i Fanc Bwyd
Aberteifi (yn y llun isod).
Yn ogystal, mae grwpiau
preswylwyr ar draws Cymru
wedi cael bwyd dros ben gan
archfarchnadoedd lleol trwy
gyfrwng cynllun Neighbourly, a’i
ailddosbarthu yn y gymuned.

Biliau ynni isel neu sero
ar gyfer ein cartrefi
newydd
Rydym yn adeiladu ein cartrefi
newydd gyda lefelau inswleiddio
uchel ac mewn rhai achosion,
rydym wedi gosod paneli solar
pan fo budd o wneud hynny.
Rydym wedi gosod pympiau
gwres ffynhonnell aer mewn

ardaloedd gwledig anghysbell yn
arbennig.
Un enghraifft yw’n datblygiad
yn Rhiw Cefn Gwlad, Pen-ybont ar Ogwr, lle yr adeiladom
14 o gartrefi a fflatiau newydd
gan ddefnyddio’r technolegau
diweddaraf ym maes cynhyrchu
ynni solar, storio mewn batris ac
awyru mecanyddol er mwyn creu
cartrefi sy’n ceisio cynhyrchu mwy
o ynni gyda chymorth Rhaglen Tai
Arloesol Llywodraeth Cymru.
Yn ogystal, rydym wedi
sefydlu tîm sy’n arbenigo mewn
technolegau ynni adnewyddadwy
ac sy’n gweithio i nodi pa waith
carbon-isel y mae modd ei
gyflawni mewn rhai o’n cartrefi
presennol er mwyn lleihau costau
ynni i breswylwyr yn y dyfodol.

Rydym yn gweithio gyda’n
cyflenwyr i sicrhau eu bod
nhw hefyd yn mabwysiadu ein
hegwyddorion yn eu busnes, gan
brynu’n lleol pan fo modd.
Yn ogystal, mae ein contractwyr
yn cefnogi prosiectau cymunedol,
addysgol ac amgylcheddol ar
draws Cymru.
Rydym hefyd yn ailgylchu
lle y gallwn, er mwyn helpu
prosiectau cymunedol ehangach,
er enghraifft, llwyddom i roi
offer arlwyo o gartref gofal a
wwha.co.uk
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EICH NEWYDDION CHI
PEN-Y-BONT AR OGWR
Cyn gynted ag yr oedd y
cyfyngiadau wedi caniatáu hynny,
aeth y preswylwyr yng Ngerddi
Restway ym Mhen-y-bont ar
Ogwr ati i drefnu sesiwn gyfarch
a chyfarfod er mwyn gweld
eu ffrindiau a chroesawu rhai
wynebau newydd.
Yn ystod y cyfnodau clo,
roeddent wedi gweld eisiau eu
hymweliadau rheolaidd gyda
chymdogion dros goffi a sgwrs,

felly aeth rhai o’r preswylwyr
ati i drefnu digwyddiad bach un
prynhawn ym mis Medi er mwyn
iddynt ddod ynghyd yn yr ardd.
Buont yn paratoi taflenni
hysbysebu a gwahoddiadau, a
daethant â’u diodydd eu hunain
gyda nhw. Roedd cacennau hefyd, a
roddwyd gan fab un o’r preswylwyr,
sy’n gweithio mewn popty.
Yn ôl y trefnwyr, bu’n
“llwyddiant mawr.” Dywedont:

CAERDYDD

POWYS

Campweithiau celf Charlotte
Roedd clawr ein rhifyn y
gwanwyn o gylchgrawn In
Touch wedi ysbrydoli nifer
o breswylwyr i gysylltu.
Roeddent wedi cael eu
syfrdanu gan sgiliau artistig ein
preswylydd ifanc, Charlotte
Dommett, sy’n byw yn
Fairwater, Caerdydd.
Tynnodd Charlotte,
myfyrwraig busnes, lun o
anifeiliaid coetir gan ddefnyddio
pensil a phaent acrylig.
Holodd sawl preswylydd sut
allen nhw gael gwybod mwy
am waith Charlotte.
Os hoffech gysylltu,
anfonwch e-bost at
communications.team@
wwha.co.uk a byddwn yn anfon eich negeseuon e-bost ymlaen ati.
Ysbryd cymunedol yn Stryd Elm
Mae ysbryd cymunedol yn gryf
yng Nghwrt Four Elms, Caerdydd,
lle y mae preswylwyr hefyd wedi
ail-gydio yn eu sesiynau dod
ynghyd a arferai ddigwydd cyn
Covid.
Maent wedi dechrau defnyddio
eu lolfa gymunol unwaith eto er
mwyn cynnal nosweithiau gemau
a boreau coffi.
Dywedodd un preswylydd,
6
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“Bu’r cyfle i gyfarfod a chyfarch
preswylwyr newydd a oedd
wedi symud i mewn yn ystod
cyfyngiadau Covid a dod i
adnabod cymdogion eraill sydd
wedi byw yma am flynyddoedd
lawer yn dipyn o brofiad.
“Mae Gerddi Restway yn lle
mor hyfryd ac mae dod ynghyd yn
brofiad sy’n llonni pawb. Soniodd
pawb eu bod wedi mwynhau
cyfarfod a chyfarch ei gilydd.”

a symudodd i mewn yn 2019:
“Mae nifer fawr o bobl dda yn
byw yma. Mae un dyn yn cerdded
cŵn ei gymdogion, gan sicrhau
bod ein storfa biniau wastad yn
lân ac yn daclus, ac mae menyw
arall yn paratoi ac yn dosbarthu
cinio i gymdogion oedrannus.
“Byddwn yn ceisio trefnu
pethau er mwyn cadw ein hunain
yn brysur a gwneud ffrindiau. Mae
gennym gymuned hyfryd yma.”

Gweithgareddau lles yn
ailgychwyn ar gyfer preswylwyr
gofal ychwanegol
Mae preswylwyr yng nghynllun
gofal ychwanegol Llys Glan yr Afon
yn Y Drenewydd wedi bod allan ar
deithiau dydd ar ôl i gyfyngiadau’r
Coronafeirws gael eu llacio – ac
roedd ganddynt ddigon i’w cadw’n
brysur ar ddiwrnodau glawog
hefyd!
Buont yn ymweld â Chronfa
Ddŵr Clywedog yn Llanidloes, ac
yn mwynhau diwrnod allan yn
Neuadd a gerddi Gregynog, ac
yn cymryd rhan mewn prynhawn
am geffylau, gan ddysgu am les
emosiynol a manteision gweithio
gyda cheffylau.
Yn ôl yn y cynllun ei hun, mae
ystafell lles newydd wedi cael ei
chreu, sy’n ferw o brysurdeb gyda
gweithgareddau celf a chrefft. Cyn
bo hir, bydd preswylwyr yn cynnal
eu gweithdai eu hunain gan greu
cardiau a lluniau i’w gwerthu mewn
ffeiriau crefft lleol, ar ôl prynu
gwasg argraffu ar eu cyfer trwy ein
cronfa Gwneud Gwahaniaeth.
Mae aelodau grŵp Sied y Dynion,
sy’n cyfarfod yn Llys Glan yr Afon,
wedi bod yn brysur yn paratoi
eu rhandir yn barod ar gyfer y
Gwanwyn, pan maent yn bwriadu
dechrau tyfu llysiau ar gyfer y
gymuned leoL.

COVID FOCUS
EICH NEWYDDION
CHI

WRECSAM

Yn ystod yr hydref, cynhaliwyd
amserlen lawn o weithgareddau yng
Nghanolfan Adnoddau Cymunedol
Hightown yn Wrecsam.
Cynhaliwyd cyfres o sesiynau
paentio dyfrlliw a gweithgareddau
i ddathlu Calan Gaeaf yn ystod
hanner tymor mis Hydref.
Bu’r oedolion yn mwynhau
creu torch ac addurniadau ffelt
dan oruchwyliaeth hyfforddwr
crefft lleol, a chynhaliwyd sesiwn
creu sleim ar thema Calan Gaeaf
ar gyfer y plant. Ariannwyd y
ddau ddigwyddiad trwy Gronfa
Gymunedol Leol Co-op.
Yn ogystal, cynhaliwyd tri
gweithdy fel rhan o Gwanwyn, gŵyl
flynyddol a gefnogir gan Lywodraeth
Cymru a Chyngor Celfyddydau
Cymru, sy’n cynorthwyo
creadigrwydd ymhlith yr henoed.
Cefnogwyd y sesiynau gan gyllid
a roddwyd gan Age Cymru, ac
arweiniodd hyn at greu baneri a
ddangosir yn y ganolfan.

Creu sleim calan gaeaf yng Nghanolfan
Adnoddau Cymunedol Hightown

WEST WALES

Therapi anifeiliaid anwes yn rhoi gwên ar wyneb
preswylwyr yng Ngorllewin Cymru
Croesawodd preswylwyr yng Ngorllewin
Cymru ymwelydd blewog pan wnaeth
Marco, y ci therapi, alw heibio i ddweud
helo.
Y digwyddiad hwn oedd yr un cyntaf a
gynhaliwyd ers i’r ystafelloedd cyffredin
ailagor ar ôl y cyfnod clo i breswylwyr yn
Llain Las yn Abergwaun, Sir Benfro ac yn
Llys Owen, Aberteifi, Ceredigion.
Trefnwyd yr ymweliad trwy Therapi
Anifeiliaid Anwes Cariad, ac roedd Marco
a’r gwirfoddolwr sy’n gweithio gydag ef
wedi mwynhau cyfarfod preswylwyr dros
baned a chacen.
wwha.co.uk
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Rydym yn dwli ar ein cartrefi newydd
Rydym yn adeiladu rhagor o gartrefi i’w rhentu nag erioed o’r blaen. Buom yn holi preswylwyr sydd wedi
symud i rai o’n datblygiadau newydd yn ddiweddar i sôn am yr hyn y maent yn ei hoffi am eu cartrefi newydd.

Nid oeddwn fyth wedi breuddwydio
y byddwn yn cael tŷ newydd sbon.
Llefais pan gefais yr alwad i ddweud
wrthyf fy mod yn cael y cyfle i symud
i gartref modern, cynnes a braf yng
Nghaerdydd.
Ni allwn fod wedi gofyn gwell.
Mae’n ddechrau newydd i mi
a’m merch. Mae gennym erddi a
chymuned braf.

Kim Stevens a’i merch Stacey,
a symudodd o’u tŷ cyngor yn
Grangetown, Caerdydd, a fydd yn
cael ei ddymchwel, i un o’n 100 o
gartrefi newydd yn Ffordd Yr Haearn,
Lôn Clive, Caerdydd.

Ffordd Yr Haearn, Grangetown, Caerdydd
“Rydw i’n dwli ar y dyluniad a maint fy
fflat. Mae’n fawr iawn.
Mae’r lleoliad yn wych. Mae’n agos i
ganol Porthcawl, ond er hyn, mae mewn
ffordd bengaead dawel. Mae gennym
wir ymdeimlad o gymuned ymhlith y
cymdogion yma.
Mae popeth yn berffaith, ni allwn i
fod wedi gobeithio gwell.”
Belinda Davies, a symudodd i fflat
newydd ar gyfer pobl hŷn yng Nghlos Yr
Orsaf, Porthcawl.

Clos Yr Orsaf, Porthcawl, Pen-y-bont ar Ogwr
8

wwha.co.uk

ADEILADU

Rydym yn teimlo mor ddiogel yn ein cartref
newydd. Mae’r cymdogion yn gyfeillgar
ac yn gofalu am ei gilydd. Mae ein cartref
newydd yn cynnwys drysau lletach, bath a
chawod mynediad gwastad, sy’n gwneud fy
mywyd i gymaint haws.
Rydw i’n teimlo fel pe bawn ni wedi ennill y
loteri. Mae gennym fath, sy’n wych ar gyfer
ein mab. Mae gennym ardd hefyd, felly rydw
i’n dysgu tyfu rhosod nawr.
Gallwn gerdded i’r siopau a cherdded ein
mab ifanc i’r ysgol. Gallwn ymweld â’n rhieni
a’n tad-cuod a’n mam-guod hefyd. Mae
gennym ardd ddiogel ar gyfer ein bachgen
bach. Hwn yw ein cartref oes.

Ffordd Usk, Llanisien, Caerdydd

Ym mis Tachwedd 2019, symudodd Cortney Lloyd, y mae ganddo barlys yr ymennydd, o fflat un ystafell
wely yn Canton i dŷ dwy ystafell wely newydd yn Ffordd Usk, Llanisien, gyda’i bartner Sophie, a’u mab
pedair oed.

“Mae’n berffaith, mae pawb yn wych. Mae
fy fflat yn hyfryd. Rydw i gartref.”
Y preswylydd cyntaf a symudodd i mewn i’n
cynllun gofal ychwanegol newydd, Maes y
Môr yn Aberystwyth yn ystod yr hydref eleni.
Gweler y dudalen gefn am fwy.

Belinda Davies, who moved to a
new apartment for older people
at Clos Yr Orsaf, Porthcawl

Gofal Ychwanegol Maes y Môr, Aberystwyth
wwha.co.uk
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Lefelau bodlonrwydd uchel gyda’n cartrefi newydd

Title here

Rydym yn tyfu ac yn cryfhau ein
rhaglen ddatblygu fel y gallwn
adeiladu rhagor o gartrefi ar
draws Cymru bob blwyddyn
Hyd yn hyn eleni, mae dros 270
o deuluoedd ac unigolion wedi
symud i gartref WWH newydd
ac erbyn diwedd y flwyddyn,
byddwn wedi adeiladu bron i
300 o gartrefi newydd. Flwyddyn
nesaf, byddwn yn adeiladu mwy
fyth. Wrth i’n rhaglen ddatblygu
dyfu, rydym yn gweithio’n galed
i sicrhau ein bod yn dysgu gan
bob prosiect ac yn gwella’r hyn
a wnawn fel ein bod yn gweithio
mewn ffordd effeithlon i adeiladu
cartrefi newydd rhagorol y bydd
pobl yn falch i fyw ynddynt.

Cartrefi a gwblhawyd rhwng
Gorffennaf a Medi eleni
82 (o'i gymharu â 23 y llynedd)
Cwblhawyd 388 o gartrefi dros y
12 mis diwethaf

AR Y GWEILL
GOGLEDD
Yn ystod yr hydref, cychwynnodd
y gwaith ar ddatblygiad o 34 o
gartrefi fforddiadwy yng Nghefn
Mawr yn Wrecsam, ar safle a
ddatblygwyd yn rhannol, ond a
fu’n segur ers bron i 15 mlynedd.
Adeiladir Cwrt Wrenbury gan
ein partner adeiladu hirdymor,
Partneriaethau Anwyl, a bydd
yn cynnwys tai a byngalos 2 a 3
ystafell wely.
Mae’r gwaith adeiladu wedi
cychwyn ers ychydig ar safle hen
westy Bryn Awel yn Yr Wyddgrug,
lle y mae 23 o fflatiau fforddiadwy
yn cael eu hadeiladu gan
Bartneriaethau Anwyl hefyd, ac
yn Penmaenhead yng Nghonwy,

Penmaenhead, Conwy
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lle y mae Brenig Construction yn
gweithio ar ddatblygiad a fydd yn
cynnwys 6 fflat a thŷ.
Mae 6 o eco-gartrefi yn cael
eu hadeiladu yn Llaneurgain,
Sir Y Fflint, ar safle hen eglwys.
Dymchwelwyd yr Eglwys
Ddiwygiedig Unedig yn gynharach
eleni ar ôl i’r tir gael ei ryddhau
i ni dan brosiect Ffydd mewn
Tai Fforddiadwy Housing Justice
Cymru, sy’n ceisio darparu tir
eglwys dros ben ar gyfer tai
fforddiadwy newydd. Adeiladir
y cartrefi gan un o’n contractwyr
newydd, Beech Construction,
gyda chymorth cyllid gan Raglen
Tai Arloesol Llywodraeth Cymru.
Cychwynnodd y gwaith ar y safle
ym mis Tachwedd.
GORLLEWIN
Mae’r gwaith dymchwel
wedi cychwyn ar hen
safle Ysbyty Aberaeron
yng Ngheredigion er
mwyn adeiladu 20

o fflatiau, a fydd yn barod i
groesawu preswylwyr newydd yn
2023.
Rydym yn gweithio gyda’n
partneriaid adeiladu hirdymor,
TRJ, i adeiladu 20 o fflatiau rhent
fforddiadwy yn y dref glan môr
boblogaidd. Ymhellach ar hyd yr
arfordir, rydym yn disgwyl gweld
10 o gartrefi newydd yng Nghylch
Peris, Llan-non, yn cael eu gorffen
erbyn diwedd y flwyddyn.
Yng ngogledd Sir Benfro, mae
TRJ hefyd wedi cychwyn ar y
gwaith ar 17 o gartrefi newydd ar
safle The Barn, Dinas a bydd 11
o gartrefi yn barod ar safle Globe
Inn, Maenclochog, yn barod i’r
preswylwyr symud i mewn iddynt
yn ystod y gwanwyn nesaf.
Yn Sir Gaerfyrddin, mae Jones
Brothers (Henllan) Ltd wedi
cychwyn ar y gwaith ar safle
hen hufenfa yn Ffordd yr Orsaf,
Sanclêr, lle y mae 45 o fflatiau a
thai newydd yn cael eu hadeiladu.
Mae’r gwaith yn mynd rhagddo

BUILD IT
ADEILADU

Cartrefi a gychwynnwyd rhwng
Gorffennaf a Medi eleni 92
(swm uchaf y flwyddyn) o'u cymharu
gyda 79 yn ystod y flwyddyn flaenorol

Bodlonrwydd
Preswylwyr

9.7/10

Dywedoch chi eich bod yn hoffi
Cynllun a lleoliad eich cartref newydd

Bodlonrwydd Preswylwyr 9.7

Y Globe Inn, Maenclochog

ar safle hen gartref gofal Tawelan,
lle y mae TRJ yn adeiladu 18 o
fflatiau, tai 2 a 3 ystafell wely
a byngalo wedi’i addasu yn
arbennig. Yn ogystal, rydym yn
datblygu 6 o dai a fflatiau yn ardal
Abergwili yn y dref, y byddant
yn cael eu cwblhau yn gynnar
flwyddyn nesaf.
Yn ogystal, rydym wedi sicrhau
caniatâd cynllunio ar gyfer ein
datblygiad newydd o fflatiau a
swyddfeydd ar safle hen Ysbyty
Aberteifi. Disgwyliwn i’r gwaith
gychwyn yno ar ddiwedd y
flwyddyn. Bydd y cynllun yn

Dywedoch chi y byddech chi wedi
hoffi cael
Gardd mwy o faint

Rhodfa Colchester, Pen-y-lan

diogelu Tŷ Nash hanesyddol y dref
fel canolbwynt y datblygiad o 34
o gartrefi eco-gyfeillgar, carbonisel ar gyfer pobl hŷn, ynghyd â
swyddfeydd ar gyfer staff WWH a
chyfleusterau cymunedol.
DE
Mae’r gwaith yn mynd rhagddo
yng Nghaerdydd, lle y mae 50
o gartrefi newydd yn cael eu
hadeiladu ar hen safle tafarn
Three Brewers ac yn y safle
gwerthu ceir cyfagos yn Rhodfa
Colchester, Pen-y-lan. Mae ein
partneriaid hirdymor, Grŵp Jehu,

yn datblygu’r safle.
Yng Nghaerdydd hefyd, mae
ein partneriaid hirdymor, Hale
Construction, yn sicrhau cynnydd
da gyda’n datblygiad o 49 o
fflatiau ar gyfer pobl hŷn ar safle
hen Westy Blue Dragon ar Ffordd
Casnewydd.
Mae’r preswylwyr cyntaf wedi
symud i mewn i’n datblygiad
newydd o 100 o gartrefi yn Lôn
Clive, Grangetown, Caerdydd.
Disgwyliwn i fwyafrif y cartrefi
gael eu cwblhau yn y flwyddyn
newydd.
wwha.co.uk 11
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Eich helpu i symud i’r
cartref iawn
Er mwyn gosod ein heiddo
mewn ffordd ddiogel trwy gydol
y pandemig, cydnabuom y
byddai’n rhaid i ni wneud rhai
newidiadau i’r broses er mwyn
cadw preswylwyr, ymgeiswyr
a staff yn ddiogel. Dywedoch
wrthym y bu ein defnydd o waith
papur electronig a sêffs allweddi
yn ddefnyddiol iawn, felly byddwn
yn parhau i’w defnyddio. Rydym
yn dymuno eich helpu i wneud y

penderfyniad iawn wrth symud.
Trwy drafod yr hyn sy’n bwysig
gyda chi, gallwn eich helpu i
ystyried goblygiadau ariannol
symud, gan sicrhau bod y rhent
y byddwch chi’n gyfrifol am ei
dalu yn fforddiadwy. Gallwn
eich helpu i fanteisio ar y
cymorth cywir hefyd er mwyn
troi’r eiddo newydd yn gartref
i chi, am ba mor hir y byddwch
yn dymuno aros yno.

Mae lefelau bodlonrwydd preswylwyr yn
parhau i fod yn uchel, sef 9.2 allan o 10

Dywedoch chi “Rydw i'n hoffi bod fy
nghartref yn addas i'm hanghenion”
Byddech yn dymuno i'r eiddo fod wedi
bod yn lanach

Mae gosod yn gywir y
tro cyntaf yn 52%,

sgôr uchaf y flwyddyn

Rydym yn gostwng nifer
gyfartalog y diwrnodau y
bydd ein heiddo yn wag
rhwng preswylwyr yn
symud.
Bellach, mae'n

51 diwrnod

o'i gymharu gyda

92 diwrnod
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flwyddyn yn ôl

Mae Louis Burrows, prynwr tro
cyntaf, wrth ei fodd ei fod yn
berchen ar ei gartref ei hun ger y
môr yn Ne Cymru.
Llwyddodd Louis i brynu
tŷ newydd dwy ystafell wely
yng Ngolwg Y Môr, Trwyn Y
Rhws, gyda chymorth cynllun
Perchentyaeth Cost Isel WWH.
Mae’r cynllun, a gaiff ei redeg
mewn partneriaeth â chynllun
Aspire2Own Bro Morgannwg, yn
cydnabod bod prynwyr tro cyntaf
sy’n byw ac sy’n gweithio yn y sir
yn ei chael hi’n anodd camu ar yr
ysgol eiddo, ac mae’n cynnig rhai
cartrefi newydd am 70 y cant o’u
gwerth ar y farchnad, sy’n sicrhau
eu bod yn fwy fforddiadwy.
Roedd Louis yn byw gartref
gyda’i fam yn Y Barri, ac roedd
wedi bod yn cynilo am chwe
blynedd am flaendal, a oedd yn
golygu y gallai fforddio prynu ei
gartref Taylor Wimpey am 70 y

CARTREFI NEWYDD

“Ni fyddwn i fyth wedi
gallu fforddio prynu
cartref fel hwn heb help
Tai Wales & West”

cant, gyda chymorth morgais.
Cyflwynwyd Louis i gynllun
Perchentyaeth Cost Isel gan
ei chwaer, a oedd hefyd wedi
cael budd gan y cynllun er
mwyn prynu tŷ Taylor Wimpey
newydd yng Nglannau’r Barri.
“Ni fyddwn i fyth wedi gallu
fforddio prynu cartref fel
hwn heb help cynllun LCHO,”
dywedodd Louis, a symudodd
i’w gartref newydd ym mis Mai
2021.
“Gyda’r blaendal yr oeddwn
i wedi ei gynilo, a’m cynnig
morgais, dim ond fflat yr
oeddwn yn gallu ei fforddio. I
brynu tŷ yn yr ardal hon, byddai
wedi bod yn rhaid i mi brynu
gyda ffrind.”
“Bellach, mae gennyf fy nhŷ
newydd sbon fy hun mewn
man nad oeddwn i fyth yn
credu y gallwn i fforddio byw.
Rydw i’n dwli bod yma.”

Beth yw Perchentyaeth Cost Isel?
Mae WWH yn gweithio mewn
partneriaeth gyda nifer o
ddatblygwyr tai newydd ac
awdurdodau lleol ar gynlluniau
Perchentyaeth Cost Isel (LCHO).
Mae’r cynlluniau hyn yn helpu
prynwyr tro cyntaf y gallent fod
yn ei chael hi’n anodd camu
ar yr ysgol eiddo, trwy gynnig
cyfran ecwiti iddynt mewn cartref
newydd sbon.
Dros y blynyddoedd diwethaf,
rydym wedi gwerthu nifer o
gartrefi Taylor Wimpey dwy a
thair ystafell wely yng Ngolwg
Y Môr ac yng Nglannau’r Barri.
Bydd gennym 38 o gartrefi 2 a
3 ystafell wely ar safle Taylor
Wimpey, Gwêl Yr Ynys yn Sili (mae
12 o’r rhain eisoes wedi cael eu

gwerthu) y byddant ar gael fesul
cam.
Yn ogystal, byddwn yn gweithio
gyda chartrefi Redrow er mwyn
cynnig nifer o dai LCHO yng
Nghaerffili, y dylai’r cyntaf
ohonynt fod ar gael yn ystod yr
haf 2022.
Am ragor o wybodaeth am
gynlluniau LCHO Tai Wales &
West, trowch at www.wwha.
co.uk/cy/chwilio-am-gartref
Os oes gennych chi ddiddordeb
mewn prynu cartref LCHO ym
Mro Morgannwg, trowch at
https://www.valeofglamorgan.
gov.uk/ a chwiliwch am
Aspire2Own, lle y gallwch
gofrestru eich diddordeb.
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Creu lle i fyd natur
lle’r ydych yn byw
“Symudom i mewn flwyddyn yn ôl
yn ystod y cyfnod clo, felly mae’r
prosiect hwn wedi dwyn yr holl
gymdogion ynghyd. Rydym yn
edrych ymlaen i’r gwanwyn, pan
fydd yr holl flodau a’r bylbiau yn
blodeuo.”

Mae ein preswylwyr ar draws
Cymru yn dwli byw ble y maent
yn byw, gan rannu eu lleoedd y tu
allan gyda byd natur.
O Ferthyr Tudful i Sir y Fflint,
o Scleddau i Abertawe a phob
man yn y canol, mae preswylwyr
wedi bod yn dwyn byd natur i’w
bywydau trwy greu gerddi bywyd
gwyllt, ieir bach yr haf a ffrwythau
yn eu mannau cymunol y tu allan.
Mae staff Cadwch Gymru’n
Daclus (KWT) a Swyddogion
Datblygu Cymunedol WWH wedi
bod yn eu helpu, gan ddefnyddio
pecynnau ‘cychwyn arni’ a
roddwyd gan raglen Lleoedd
Natur Lleol KWT.
Ariannir Rhaglen Lleoedd Natur
Lleol gan Lywodraeth Cymru, a’i
nod yw adfer a gwella ‘byd natur
ar eich stepen drws’, ac mewn
mannau lle y mae pobl yn byw,
yn gweithio ac yn manteisio ar
wasanaethau cyhoeddus. Mae’r
14
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rhaglen yn canolbwyntio ar
ardaloedd o amddifadedd heb
unrhyw fynediad i fyd natur neu
ychydig iawn o fynediad i fyd natur.
Fel rhan o’r rhaglen, roedd
grwpiau o breswylwyr wedi
gwneud cais llwyddiannus am
becynnau gan KWT a oedd yn
cynnwys yr holl offerynnau a’r
deunyddiau yr oedd eu hangen
arnynt i greu gerddi natur newydd
ac amser gan staff KWT er mwyn
helpu grwpiau i osod eu gerddi.
Dywedodd Swyddog Tai
Caerdydd, Claire Ashby: “Yn
ystod cyfnod pan oedd nifer
ohonom yn cael ein dwyn yn
agosach at fyd natur, mae
preswylwyr wedi dweud bod
y prosiectau bywyd gwyllt hyn
wedi cynnig ffocws cadarnhaol
iddynt yn ystod cyfnod anodd.
Mewn rhai ardaloedd, rydym
wedi llwyddo i roi diben newydd i
safleoedd nas carwyd. Mae wedi

dwyn cymdogion ynghyd, gan roi
balchder a brwdfrydedd aruthrol
iddynt am yr amgylchedd lle y
maent yn byw.”
Roedd un o’r prosiectau mwyaf
diweddar yng Nghlos Pentland,
Caerdydd, lle’r oedd gwirfoddolwyr
o gwmni Coca-Cola a phreswylwyr
wedi ymuno â staff o KWT i
adeiladu a phlannu planhigion
peillio, perlysiau a bylbiau mewn
gwelyau uwch. Yn ogystal, buont
yn plannu coed ar hyd yr ymyl a
choed ffrwythau mewn perllan.
Gosodont flychau ar gyfer adar,
draenogod ac ystlumod a meinciau
ar gyfer y preswylwyr.
Dywedodd Mary Nash,
preswylydd a garddwr brwd:
“Symudom i mewn flwyddyn yn ôl
yn ystod y cyfnod clo, felly mae’r
prosiect hwn wir wedi dwyn y
cymdogion ynghyd. Rydym yn
edrych ymlaen i’r gwanwyn pan
fydd yr holl flodau a’r bylbiau yn

CARU EICH AMGYLCHEDD

Rhai mannau lle y mae’n preswylwyr
wedi creu gerddi natur hyd yn hyn
Merthyr Tudful
• Twyncarmel

Gerddi ieir bach yr haf
Caerdydd
Clos Applewood
Cwrt Limebourne
Cwrt Hanover
Cwrt St Clements
Cwrt Carmel

Rhondda Cynon Taf
• Cyncoed, Ynys-y-bwl
Caerdydd
• Rhodfa Celyn

Gerddi Ffrwythau

Abertawe
• Llwyn Y Môr

Gerddi Bywyd Gwyllt
Sir Benfro
• Grŵp Preswylwyr Cefn Coed,
Scleddau

blodeuo, gan ddwyn lliw i’r ardal.
Rydym yn teimlo’n gyffrous i weld
pa fywyd gwyllt fydd yn nythu yn y
blychau hefyd.”

Sir y Fflint
Clwb Garddio Cwrt Sydney
Hall
Caerffili
• Cwrt St Catherine

Cyncoed, Ynys-y-bwl – cyn ac ar ôl hynny

Sut i wneud cais
Os oes gennych chi ddiddordeb
mewn creu gardd bywyd gwyllt
lle’r ydych yn byw, cysylltwch â’ch
Swyddog Datblygu Cymunedol
lleol, a fydd yn gallu cynnig cyngor
i chi, ac os bydd hynny’n addas,
gallant lunio cais i KWT ar ran eich
cynllun.

Stryd East Tyndall, Caerdydd – cyn ac ar ôl hynny

Mae’n wych cael y cyfle hwn i brydferthu’r ardal a
chynnwys y gymdogaeth.
Preswylydd, Rhodfa Celyn, Caerdydd

Yn 2020, dewisodd Bwrdd Grŵp
WWH Cadwch Gymru’n Daclus
fel ei elusen flynyddol a fyddai’n
cael £30,000 dros dair blynedd i
gynorthwyo ei waith gyda grwpiau
difreintiedig ar draws Cymru.

Bu’r cyfnod clo yn anodd i nifer o bobl. Roedd
gweithio ar y prosiect bywyd gwyllt yn gyfle gwych i
fynd allan yn yr awyr agored a chymdeithasu mewn
ffordd ddiogel. Mae pawb wedi dweud ei bod hi’n
braf gweld yr ystad yn edrych mor lliwgar.
Preswylydd, Cefn Coed, Sir Benfro
wwha.co.uk 15
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CARU EICH CYMUNEDAU

eich cymenedau
Mae digwyddiadau cymdeithasol,
gweithgareddau a diwrnodau
hwyl wedi ailgychwyn yn ein
cymunedau eleni, gyda digon i
bobl o bob oed ei fwynhau.
Yma, byddwn yn rhoi crynodeb
o rai o’r digwyddiadau a’r
mentrau yr ydym wedi eu cefnogi
trwy gydol 2021, sydd wedi
gwneud gwahaniaeth i bobl ar
draws Cymru.
Yng Ngorllewin Cymru, ymunom
â thîm Plismona Bro Aberteifi a
Chanolfan Blant Jig-so er mwyn
paratoi rhaglen weithgarwch
haf o hwyl, a oedd wedi dwyn
cymdogion newydd ynghyd yng
Ngolwg y Castell yn Aberteifi.
Roedd y gweithgareddau yn
cynnwys creu sleim, swigod
enfawr a chasglu sbwriel.
Dywedodd Rhiannon Ling,
Swyddog Datblygu Cymunedol
gyda Thai Wales & West, “Roedd
hi’n braf bod allan unwaith
eto yn gwneud yr hyn yr ydym
oll yn dwli ei wneud, siarad
gyda phreswylwyr a gwneud
gwahaniaeth mewn cymunedau.”
Mae prosiect cymunedol ar
safle hynafol mwyaf Caerdydd,
yn dwyn treftadaeth yn fyw i
gymunedau yng Nghaerau a’r
cyffiniau ar ôl agor lle chwarae
newydd i blant.
Rhoddom £70,000 tuag at gost y
cyfleuster ym Mhrosiect Bryngaer
Cudd ACE (Action in Caerau and
Ely) yng Nghaerau, Trelái.
16
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Mae’r prosiect yn archwilio
hanes ac archeoleg Bryngaer
Oes Haearn Caerau a’r
cyffiniau, gan helpu i gysylltu
cymunedau gyda’u treftadaeth.
Dywedodd Anne Hinchey,
Prif Weithredwr Grŵp WWH:
“Mae’r Bryngaer Cudd yn
brosiect gwych sy’n cynnig y
cyfle i bobl leol, gan gynnwys
nifer o’n preswylwyr, ddysgu am
a gwerthfawrogi hanes yr ardal
lle y maent yn byw, yn ogystal â
chreu cyfleusterau chwarae ar
gyfer teuluoedd lleol.”
Darparwyd ein cymorth
ariannol ar gyfer yr holl
brosiectau a helpom eleni
trwy ein cronfa Gwneud
Gwahaniaeth, sy’n gweithio
gyda’n cyflenwyr a’n
contractwyr i roi rhywbeth
yn ôl i gymunedau lleol trwy
gefnogi grwpiau chwaraeon a
grwpiau cymunedol.
Yn Nhreffynnon, Sir y Fflint,
prynom fwrdd biliards ar gyfer
preswylwyr ym Mhlas yr Ywen,
ein cynllun gofal ychwanegol
newydd, er mwyn iddynt ei
fwynhau yn ystod eu hamser
hamdden.
Rydym wedi darparu cyllid ar
gyfer gêm bêl-droed elusennol
hefyd, sy’n cynnwys tîm pêldroed cymunedol Dreigiau
Gogledd Cymru, a gynhelir fis
Rhagfyr eleni.

Diwrnod hwyl yng Ngolwg y
Castell

LOVING
YOUR
COMMUNITIES
CARU
EICH
CYMUNEDAU

Prosiect Bryngaer Cudd, Caerau

Prosiect Bryngaer
Cudd, Caerau

Prosiect Bryngaer
Cudd, Caerau
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CARU A PHARCHU LLE’R YDYCH YN BYW

Un o effeithiau cadarnhaol
y pandemig fu cynnydd yn
nifer y bobl sy’n ailgylchu yng
Nghymru.
Ar hyn o bryd, mae Cymru
yn drydydd ar restr ailgylchu y
byd ac mae’n anelu i gyrraedd
y brig. Yn ôl data gan WRAP, yr
elusen y tu ôl Cymru’n Ailgylchu,
mae 92% ohonom bellach yn
ailgylchu gartref yn rheolaidd, ac
mae 55% ohonom yn ailgylchu
mwy nag yr oeddem yn ei
wneud 12 mis yn ôl.
Mae Cymru’n Ailgylchu,
ymgyrch a gefnogir ac a ariannir
gan Lywodraeth Cymru,
yn cynnig y cyngor hwn er
mwyn helpu pawb i wneud
newidiadau bychain i roi hwb
i’n hymdrechion ailgylchu, gan
helpu Cymru i sicrhau ei bod yn
ddiwastraff erbyn 2050.

Dylech dynnu bwyd
oddi ar ddeunydd
pacio cardbord
Dylech dynnu darnau o fwyd
oddi ar ddeunydd pacio papur
a chardbord cyn ei roi yn y bin
ailgylchu.

18
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Grym

Pam ei bod hi mor bwysig ailgylchu?
Po fwyaf y gallwch ei ailgylchu, y lleiaf y bydd swm y gwastraff a anfonir
i safleoedd tirlenwi.
Mewn nifer o ardaloedd, mae ein staff yn gweithio gyda chynghorau
lleol er mwyn darparu taflenni gwybodaeth sy’n dangos yr hyn y mae
modd ei ailgylchu er mwyn atal gwastraff gormodol.
Mewn rhai cynlluniau fflatiau yng Ngogledd Cymru, er mwyn arbed
nifer y teithiau i’r storfeydd biniau, mae preswylwyr yn defnyddio
bagiau oes i ddal eu deunydd i’w ailgylchu, yna’u gwagio pan fyddant
yn llawn.
Ni fydd cynghorau lleol yn darparu biniau gwastraff ychwanegol pan
fydd modd ailgylchu gwastraff. Felly, ni fydd cynghorau lleol yn casglu
unrhyw finiau sy’n gorlifo gydag ysbwriel. Yn yr achosion hyn, ac mewn
achosion tipio anghyfreithlon neu fagiau ailgylchu halogedig, rhaid i
WWH gyflogi contractwyr arbenigol i waredu’r gwastraff, a chaiff y gost
am wneud hyn ei throsglwyddo i’r holl breswylwyr yn y cynllun trwy
gyfrwng taliadau gwasanaeth.
Bydd cynghorau lleol yn erlyn mewn achosion o dipio anghyfreithlon
neu wastraff halogedig os bydd ganddynt dystiolaeth.

Ewch yn wyrdd pan fyddwch yn glanhau
Gellir ailgylchu poteli cynhyrchion
glanhau gwag – o boteli cannydd
plastig i duniau erosol polish
dodrefn a photeli chwistrellu.
Gwnewch yn siŵr eu bod yn wag
a’ch bod yn eu rhoi yn eich bin
ailgylchu. Peidiwch ag anghofio
gwacáu’r boteli, eu gwasgu, ac
yna, rhoi’r caead yn ôl arnynt
cyn eu hailgylchu. Gellir gadael
y teclynnau chwistrellu ar boteli
glanhau.

FFAITH

Mae ailgylchu un potel
chwistrellu deunydd glanhau
yn unig yn arbed digon o ynni i
wefru chwe llechen.

CARU A PHARCHU LLE’R YDYCH YN BYW

Os yw wedi’i wneud o blastig ac mewn siâp
potel, dylech ei ailgylchu
Mae’r rhan fwyaf ohonom yn
ailgylchu poteli diod plastig,
poteli cynhyrchion glanhau a
photeli cynhyrchion ymolchi.
Ar gyfer potiau, tybiau, poteli a
hambyrddau, dylech eu rinsio yn
gyflym cyn eu hailgylchu; cofiwch

dynnu’r ffilm plastig i ffwrdd.
Er mwyn arbed dŵr, rinsiwch
eitemau plastig gan ddefnyddio
eich dŵr golchi llestri dros ben
(nad yw’n seimllyd) cyn eu rhoi
yn y bin ailgylchu.

Dylech ailgylchu tuniau erosol o bob ystafell
Gellir ailgylchu
deunydd metel fel
tuniau erosol dro ar ôl
tro heb i’w hansawdd
ddioddef. Gellir
ailgylchu tuniau erosol
gwag fel sefydlyn
gwallt, diarolygydd a
gel eillio.

FFAITH

Mae ailgylchu dau dun erosol yn unig yn
arbed digon o ynni i redeg set DJ am awr.

Defnyddiwch y prawf
crensian

Heb fod yn siŵr a oes modd
ailgylchu darn o bapur? Ceisiwch
ei grensian yn eich llaw. Os na fydd
yn ceisio symud yn ôl allan i’w siâp
blaenorol, mae modd ei ailgylchu.
Mae’n brawf da i’w ddefnyddio
gyda phapur lapio. Ac os ydych
chi’n ailgylchu cardiau pen-blwydd,
dylech rwygo unrhyw ddarnau
disglair i ffwrdd yn gyntaf.

Trowch eich gwastraff
bwyd yn bŵer
Os ydych chi’n coginio, dylech
roi eich holl wastraff bwyd
anfwytadwy fel croen a choesau
llysiau yn eich cadi gwastraff
bwyd, ynghyd â phlisgyn ŵy
ac unrhyw esgyrn sydd ar ôl o
gig neu bysgod. Gellir ailgylchu
bagiau te, gwaddodion coffi a
chroen ffrwythau hefyd. Pan gaiff
bwyd ei ailgylchu, caiff ei droi’n
ynni adnewyddadwy.

FFAITH

Gall ailgylchu un croen banana
gynhyrchu digon o ynni i wefru
dau ffôn clyfar.

ãì ëáÅ=ÉåÉêÖó
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Gwasgwch yr eitem
Gwasgwch duniau a photeli
plastig – bydd hynny yn
arbed lle yn eich cynhwysydd
ailgylchu, ac yn golygu eu bod
yn fwy effeithlon i’w cludo.
Dylech wasgu eitemau ffoil yn
ysgafn gyda’i gilydd er mwyn
eu helpu i fynd trwy’r broses
ddidoli heb fynd ar goll.

Os nad ydych yn siŵr,
holwch

Mae gan bob awdurdod lleol
wahanol reolau ar gyfer ailgylchu,
felly trowch at wefan eich
awdurdod lleol.
Am ragor o wybodaeth, trowch at
www.walesrecycles.org.uk
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Benthycwch mewn ffordd fforddiadwy
y Nadolig hwn gydag Undeb Credyd Caerdydd a’r Fro
Mae Undeb Credyd Caerdydd a’r Fro yn annog yr holl rai y mae angen iddynt gael credyd fforddiadwy eleni
i osgoi benthycwyr sy’n costio llawer, gan droi at undeb credyd, a allai arbed cannoedd iddynt mewn llog.

Cymharu benthyciadau Nadolig – ad-dalu £500 dros 12 mis:
Benthyciwr
Undeb Credyd Caerdydd a'r Fro
Moneyline
Clwb Morses
Choose Wisely
Mae’r ffigurau yn gywir ar 03/11/2021

Mae holl breswylwyr Tai Wales &
West yn gymwys i fod yn aelod o’r
undeb credyd. Mae’r aelodaeth
yn rhad ac am ddim ac mae’n
cynnig y canlynol:
• Ffordd hawdd i gynilo cymaint
neu gyn lleied ag yr ydych yn
ei ddymuno yn hawdd

APR
41.2%
169.00%
498.34%
736.8%
•

•

Cyfanswm y llog
£52.56
£160.78
Ni ddangosir ar y wefan
£246.40

Benthyciadau fforddiadwy
(cymeradwyaeth yn ddibynnol
ar fforddiadwyedd), y mae
modd gwneud cais amdanynt
ar-lein
Derbynnir taliadau Budd-dal
Plant uniongyrchol ar gyfer
cynilion a benthyciadau
sy’n gysylltiedig â theulu yn

Debyd uniongyrchol sy’n ddyledus
yn ystod y gwyliau Nadolig
Os telir eich debyd uniongyrchol i ni ar 25, 26, 27 neu 28
Rhagfyr, ni fydd hwn yn dod allan o’ch cyfrif banc tan dydd
Mercher 29 Rhagfyr.
Os telir eich debyd uniongyrchol ar 1, 2 neu 3 Ionawr,
byddwch yn ei weld yn dod allan o’ch cyfrif banc ar ddydd
Mawrth 4 Ionawr.
Gan ein bod yn cyflwyno’r ffeil dalu ymlaen llaw, efallai y
bydd yn ymddangos, fodd bynnag, fel taliad yn yr arfaeth,
gan effeithio ar eich cronfeydd clir dros y gwyliau banc.
Sylwer na fydd modd i ni brosesu unrhyw newidiadau i
daliadau Debyd Uniongyrchol ar ôl dydd Llun 20 Rhagfyr
tan ddydd Mawrth 4 Ionawr.
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•

Gwahaniaeth o ran y gost
3 gwaith yn ddrytach
4 gwaith yn ddrytach
4 gwaith yn ddrytach
ychwanegol i ddulliau eraill
Yswiriant bywyd am ddim
ar gynilion a benthyciadau
(bydd amodau a thelerau yn
berthnasol)

Am ragor o wybodaeth, trowch
at www.cardiffcu.com neu
ffoniwch yr undeb credyd ar
(029) 2087 2373.

Dyddiad casglu Dyddiadau Casglu dros y
DD arferol
Nadolig (yn cael eu cymryd
ar y dyddiadau isod neu’n
fuan wedi hynny)
20fed (Llun)
20fed (Llun)
21ain (Mawrth)
21ain (Mawrth)
22ain (Mercher)
22ain (Mercher)
23ain (Iau)
23ain (Iau)
24ain (Gwener)
24ain (Gwener)
25ain (Sadwrn)
29ain (Mercher)
26ain (Sul)
29ain (Mercher)
27ain (Llun)
29ain (Mercher)
28ain (Mawrth)
29ain (Mercher)
29ain (Mercher)
29ain (Mercher)
30ain (Iau)
30ain (Iau)
31ain (Gwener)
31ain (Gwener)
1af (Sadwrn)
4ydd (Mawrth)
2il (Sul)
4ydd (Mawrth)
3ydd (Llun)
4ydd (Mawrth)
4ydd (Mawrth)
4ydd (Mawrth)
5ed (Mercher)
5ed (Mercher)
6ed (Iau)
6ed (Iau)

MATERION ARIANNOL

Newid
cyflenwr
ynni
– a’r hyn i’w wneud os bydd eich cyflenwr presennol
yn mynd i’r wal

Bu’n flwyddyn o ansicrwydd ac
argyfwng yn y farchnad ynni.
Mae prisiau wedi codi gymaint fel
bod rhai cyflenwyr ynni llai wedi
mynd i’r wal.
Os bydd hyn yn digwydd i chi,
mae mesurau yn eu lle i sicrhau
na chaiff eich cyflenwad ynni
ei ddatgysylltu. Mae’r prisiau
yn uchel ar hyn o bryd waeth
pa gyflenwr ynni yr ydych yn ei
ddefnyddio – ond os ydych chi’n
ystyried newid eich cyflenwr nwy
neu drydan, cynlluniwyd y broses
i fod yn un hawdd a syml.

Beth fydd angen i mi
ei wneud os bydd fy
nghyflenwr ynni yn
mynd i’r wal?

Mae prisiau nwy cyfanwerthol
– y swm y mae’n ei gostio i
gwmnïau ynni ddosbarthu nwy
i ni – wedi cyrraedd lefelau nas
gwelwyd eu tebyg o’r blaen, ond
mae uchafswm o ran y swm y
gall cyflenwyr ei godi arnom am
y nwy a’r trydan gan ein bod yn
defnyddio Cap ar Brisiau Ynni a
bennwyd gan y rheolydd ynni,

Help i dalu eich
biliau ynni
Taliad Tanwydd Gaeaf

Os cawsoch eich geni ar neu
cyn 26 Medi 1955, gallech chi
gael £100 i £300 er mwyn helpu
i dalu eich biliau gwresogi.
Efallai y byddwch yn gymwys yn
awtomatig neu bydd angen i chi
wneud cais cyn 31 Mawrth 2022
er mwyn cael taliad ar gyfer y

Ofgem. Mae hyn wedi creu
trafferthion ariannol i nifer o
gwmnïau llai o faint.
Os bydd eich cyflenwr ynni yn
mynd i’r wal, mae rheoliadau’n
golygu y byddwch yn cael eich
symud i gyflenwr newydd a
ddewisir gan Ofgem, yn awtomatig.
Ar ddiwedd mis Medi, roedd
bron i 1.5m o aelwydydd wedi cael
eu symud i gyflenwr ynni newydd
gan Ofgem ar ôl i’w cyflenwr nhw
fynd i’r wal. Roedd y cwmnïau
a aeth i’r wal yn cynnwys Avro
Energy, People’s Energy a Green
Supplier Limited.
Os bydd eich cyflenwr ynni yn
mynd i’r wal, mae cyngor Ofgem
fel a ganlyn:
• Dylech gymryd darlleniad
mesurydd ac ni ddylech newid
cyflenwr
• Arhoswch i Ofgem benodi
cyflenwr newydd. Gall hyn
gymryd ychydig ddiwrnodau
a dylai’ch cyflenwr newydd
gysylltu â chi yn uniongyrchol
• Ar ôl i’ch cyflenwr newydd
gysylltu â chi:
• Gofynnwch am gael eich
rhoi ar eu tariff rhataf
gaeaf hwn. Gallwch gael gwybod
mwy trwy droi at https://www.
gov.uk/winter-fuel-payment

Gostyngiad Cartref Cynnes

Gallech gael £140 oddi ar eich bil
trydan ar gyfer gaeaf 2021-22 dan
y cynllun hwn gan y Llywodraeth
os ydych chi ar incwm isel neu’n
cael elfen Credyd Gwarant y
Credyd Pensiwn
https://www.gov.uk/the-warmhome-discount-scheme

• Edrychwch am gyflenwr
newydd, gan newid os ydych
yn dymuno gwneud hynny,
ond efallai y byddwch yn
gweld bod eich dewisiadau
yn gyfyngedig.

Help pellach
Mae gan Ofgem lawer iawn o
wybodaeth am ba gwmnïau sydd
wedi cymryd drosodd cyflenwyr
ynni sydd wedi mynd i’r wal. Mae
ganddynt wybodaeth os ydych yn
ystyried newid cyflenwr hefyd:
www.ofgem.gov.uk
Mae gan Gyngor ar Bopeth lawer
iawn o gyngor am ynni o’r hyn
i’w wneud os ydych chi’n cael
problemau gyda’ch cyflenwr i
newid cyflenwyr a chael cymorth
ariannol:
https://www.citizensadvice.org.
uk/wales/
Turn2us am wybodaeth am
grantiau a chymorth ariannol sydd
ar gael i helpu os ydych chi’n ei
chael hi’n anodd talu eich biliau
ynni:
https://www.turn2us.org.uk/

Taliad Tywydd Oer

Os ydych chi’n gymwys, gallech
gael taliad os bydd y tymheredd
yn cyrraedd gradd sero neu’n is
am 7 diwrnod yn olynol
https://www.gov.uk/coldweather-payment

Grantiau

Mae rhai cyflenwyr ynni yn
cynnig grantiau i gwsmeriaid,
gan gynnwys British Gas, Scottish
Power ac E.ON
wwha.co.uk 21
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Cyngor er mwyn arbed
ynni yn y cartref
Mae disgwyl i filiau ynni aelwydydd godi’n sylweddol yn
ystod y gaeaf eleni wrth i’r pris o gyflenwi nwy a thrydan i
gartrefi yng Nghymru godi’n ddychrynllyd.
Ond mae nifer o bethau bychain y gallwch chi eu gwneud
er mwyn defnyddio llai o ynni a chadw eich biliau i lawr – a
helpu’r amgylchedd trwy leihau eich ôl troed carbon yn y
broses.
Yma, byddwn yn ystyried rhai o’r ffyrdd hawsaf o
ddefnyddio llai o nwy a thrydan dros y misoedd nesaf.

Goleuadau – dylech ddiffodd
y goleuadau mewn unrhyw
ystafelloedd nad ydych yn eu
defnyddio, ac edrychwch i weld a oes
gennych chi fylbiau arbed ynni, sy’n
rhai LED fel arfer

Defnyddiwch
fesurydd clyfar
– mae’r rhain
yn datgelu defnydd
ynni mewn amser
real, gan ddangos
i chi faint o drydan
a nwy yr ydych
chi’n ei ddefnyddio
mewn punnoedd a
cheiniogau
Diffoddwch y
botwm modd
gorffwys –
mae diffodd pethau
fel setiau teledu a
chonsolau gemau
yn llwyr yn hytrach
na’u gadael mewn
modd gorffwys, yn
golygu y byddwch yn
defnyddio llai o ynni
Golchwch eich dillad
ar dymheredd is
Dylech ferwi
cyfanswm y dŵr y
mae ei angen arnoch
yn unig, yn hytrach
na llenwi’r tegell pan
fyddwch yn paratoi
diod gynnes
22
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Gwnewch yn siŵr eich bod yn
adnabod eich system wresogi.
Bydd newid y thermostat er mwyn
rheoli’r tymheredd yn eich cartref yn
eich helpu i arbed arian – hyd yn oed
un gradd yn unig. Ystyrir bod 18 i 21
gradd yn dymheredd cyffyrddus yn ôl yr
Ymddiriedolaeth Arbed Ynni.

Cadwch olwg
am sgorau
ynni pan
fyddwch yn prynu
dyfeisiau trydanol
newydd.
A+++ yw’r un
mwyaf effeithlon

Am ragor o wybodaeth, trowch at:
• Ymddiriedolaeth Arbed Ynni
https://energysavingtrust.org.uk/
• Smart Energy GB https://www.
smartenergygb.org/smart-living/
energy-saving-tips
• Cyngor ynghylch Cartrefi Cynnes a
Diogel https://www.nea.org.uk/
wash-advice/
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A ydych chi’n ei chael hi’n anodd talu eich
rhent y Nadolig hwn? Siaradwch â ni
Gall y Nadolig fod yn amser costus
ac mae’n hawdd cael eich temtio i
orwario. Gyda chymaint o gostau
ychwanegol i’ch cyllideb arferol,
mae’n bwysig eich bod yn rhoi
blaenoriaeth i dalu eich rhent.
Mae pandemig Covid wedi
amlygu pwysigrwydd cael cartref
diogel a chynnes.
Os ydych chi’n ei chael hi’n
anodd talu eich rhent, peidiwch
â mynd i guddio, siaradwch â’ch
Swyddog Tai. Gallant ddiwygio
eich cynlluniau talu er mwyn

ystyried eich sefyllfa ariannol.
“Ein prif nod yw helpu
preswylwyr i gadw eu
cartrefi, ond ni allwn helpu
oni bai bod pobl yn fodlon
siarad gyda ni a bod yn agored
ac yn onest am eu problemau”,
dywedodd un o Swyddogion
Tai WWH.
“Nid oes angen teimlo
cywilydd nac ofn. Os nad ydym
yn gwybod eich bod yn ei chael
hi’n anodd, ni fyddwn yn gallu
helpu.”

Talu eich rhent

Rydych chi wedi dweud wrthym bod pryderon ariannol yn effeithio
arnoch chi a’ch teulu, gyda’r lleihad yn y Credyd Cynhwysol, biliau
sy’n codi, a’r Nadolig ar y gorwel.
Er gwaethaf cyfnod heriol, rydym yn
gweld ar hyn o bryd bod ychydig dros
80% o breswylwyr yn talu eu rhent
fel y trefnwyd gyda’u Swyddog Tai.
Mae gennym dîm o Swyddogion
Cymorth Tenantiaeth a Swyddogion
Tai, sy’n gallu eich helpu gydag
unrhyw bryderon ariannol, o gyngor
am gyllidebu o ddydd i ddydd i ddelio
gyda dyledion lluosog. O dalu eich
rhent i fanteisio ar gronfeydd er
mwyn disodli’r peiriant golchi dillad
sydd wedi torri, maen nhw yno i
helpu. Y cynharaf y byddwch yn
cysylltu â ni, y cynharaf y byddwn yn
gallu helpu.
Cofiwch bod ein cyngor a’n
cymorth yn ddiduedd, nid yw’n
barnu ac mae wastad ar gael am
ddim.

Mae nifer y
preswylwyr sy'n dilyn
eu cynllun talu yn
codi, gyda dros 4 o
bob 5 aelwyd

(81%) yn dilyn

eu cynllun ar gyfer eu
tenan�aeth

Mae nifer y
preswylwyr sy'n
talu eu rhent trwy
gyfrwng Debyd
Uniongyrchol yn
codi – ym mis
Medi, roedd

6,292 o bobl

wedi dewis talu
trwy gyfrwng y dull
hwn.
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Cadw’n iach yn ystod y
gaeaf eleni
Cyn y pandemig, roedd mynd allan
i’r siopau neu gyda ffrindiau yn
rhywbeth nad oedd nifer ohonom yn
meddwl rhyw lawer amdano.
Gyda phopeth sydd wedi digwydd
ers y pandemig, efallai bod rhai pobl
yn teimlo’n ofidus am fynd allan
unwaith eto. Ond gall mynd allan
unwaith eto fod yn bwysig er mwyn
ein helpu i deimlo’n well yn gorfforol
ac yn feddyliol.
Mae taflen a gynhyrchwyd gan
Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru ac a
ariannwyd gan Lywodraeth Cymru
bellach ar gael, gan gynnig cyngor
ymarferol a fydd yn helpu pobl
hŷn i deimlo’n fwy parod a
hyderus ynghylch mynd allan
unwaith eto a chadw’n dda
trwy gydol misoedd y gaeaf,
yn ogystal â manylion
ynghylch pwy y dylid
cysylltu â nhw am help
neu gymorth.
Cynhyrchwyd mewn
partneriaeth ag Iechyd
Cyhoeddus Cymru,
Comisiynydd Pobl
Hŷn Cymru ac Age
Cymru, mae Cadw’n
Iach y Gaeaf Hwn,
Barod i Fynd yn daflen
wybodaeth sy’n
llawn cyngor i bobl
hŷn a ffrindiau a
theulu sy’n eu
cynorthwyo.
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Dyma ychydig gyngor ynghylch mynd allan
unwaith eto
Cyn i chi fentro allan, bydd o gymorth i chi fwrw golwg dros
y rheolau/cyfyngiadau diweddaraf y gallent fod mewn grym,
gan roi gwybod i rywun eich bod yn picio allan os allwch 		
		wneud hynny.
		
Pethau y dylech fynd â nhw gyda chi:
			
- hylif diheintio dwylo
			
- gorchuddion wyneb (os bydd gofyn
			
gwisgo’r rhain neu os byddwch yn
			
dewis gwisgo un)
				
- eich ffôn symudol (os oes un
				 gennych chi)
				- bagiau siopa
				- unrhyw sbectolau,
				
cymhorthion clyw neu
				
gymhorthion symudedd y
				
bydd eu hangen 			
			
arnoch efallai pan
					fyddwch allan.

				
				
				

Gall ychydig help
wneud byd o
wahaniaeth

				
Os ydych chi’n
				
gallu mynd allan gyda’ch teulu
				
neu’ch ffrindiau, neu gyda 		
				gwirfoddolwr lleol, gallant roi
				
ychydig help i chi os bydd ei
				
angen arnoch, a allai eich
				
helpu i deimlo’n fwy hyderus.
				
Ffoniwch llinell gyngor Age
				
Cymru ar 0300 303 44 98 i gael
				
gwybod am yr hyn sydd ar gael
				
yn eich ardal, neu os ydych chi
				
ar-lein trowch at Dewis Cymru
				www.dewis.wales

LLES

Sut fyddwch yn cyrraedd yno os nad ydych
chi yn gallu manteisio ar gar?
Cerdded? Meddyliwch am y llwybr a’r pellter –
efallai y bydd taith a arferai fod yn hawdd i chi yn
flaenorol yn anos os nad ydych chi wedi bod mor
egnïol yn ystod y pandemig.
Defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus? Gwnewch yn
siŵr eich bod yn archwilio amserlenni gan bod nifer
o wasanaethau wedi newid oherwydd y pandemig.
Efallai yr hoffech feddwl am yr amseroedd y
byddwch yn teithio hefyd os ydych chi’n pryderu am
ddefnyddio gwasanaethau y gallent fod yn arbennig
o brysur.
Mynd i’r siopau? Ceisiwch beidio cario gormod.
Ceisiwch lenwi cwdyn neu ddau gartref er mwyn
rhoi syniad i chi o’r llwyth y byddech yn teimlo’n
gyffyrddus yn ei gario – a chofiwch am ba mor hir y
bydd angen i chi ei gario efallai. Gallai gwarbac neu
droli siopa fod yn ddefnyddiol hefyd.
Byddwch yn barod i aros mewn ciw os oes
cyfyngiadau o ran nifer y bobl y caniateir iddynt
fod mewn siop, caffi neu fusnes arall ar yr un pryd,
ac efallai y bydd angen i chi sefyll y tu allan. Felly
meddyliwch pa mor gyffyrddus y byddech chi wrth
sefyll heb gymorth.
Gwisgwch ddillad addas er mwyn cadw eich hun
yn gynnes ac yn sych. Rydym oll yn gwybod pa mor
gyflym y gall y tywydd newid yng Nghymru. Rhowch
gynnig ar wahanol ddewisiadau a haenau gartref a
meddyliwch am yr esgidiau y byddwch yn eu gwisgo.
Gwisgwch unrhyw esgidiau yr ydych yn bwriadu eu
gwisgo allan, os nad ydych chi wedi eu gwisgo ers

tro, er mwyn sicrhau eu bod yn gyffyrddus, eu bod
yn cynnig gafael digonol ac na fyddant yn peri i chi
faglu neu gwympo.
Cadwch olwg am dwmpau. Gall y rhain fod yn y
palmentydd a gall arwynebau eraill y tu allan fod yn
anwastad neu’n llithrig pan fo’r tywydd yn wael, sy’n
gallu cynyddu’r risg o faglu a chwympo. Gallai fod o
gymorth mynd allan i gerdded y tu allan i’ch cartref
am gyfnodau byr bob dydd, gan gynyddu’r pellter yn
raddol, er mwyn meithrin eich hyder a’ch stamina.
• Sicrhewch eich bod yn parhau i symud cymaint ag
y bo modd a cheisiwch fwyta yn dda.
• Dylech gadw eich hun a’ch cartref yn gynnes ac yn
braf. Lapiwch i fyny!
• Sicrhewch eich bod yn cael eich brechiad
atgyfnerthu Covid a’ch brechiad Ffliw pan gynigir
y rhain i chi.
• Meddyliwch am eich iechyd meddwl, a cheisiwch
neilltuo amser i wneud pethau yr ydych chi’n
mwynhau eu gwneud.
• Sicrhewch eich bod yn hawlio’r holl gymorth
ariannol yr ydych yn gymwys i’w gael – gall wneud
gwahaniaeth mawr.
• Peidiwch ag ofni gofyn am ychydig help os bydd
ei angen arnoch – mae angen cymorth ar bob
un ohonom bob hyn a hyn. Ceir nifer fawr o
sefydliadau ar draws Cymru sy’n gallu eich helpu.
Gallwch lawrlwytho copi o’r daflen o wefan
Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg (GVS)
https://www.gvs.wales/news/older-peoplescommissioner-for-wales-keeping-well-this-winter

Cysylltiadau defnyddiol
Llinell Gyngor Age Cymru

0300 303 4498

Ymddiriedolaeth Gofalwyr

0300 772 9702

Age Connects Cymru 		

029 2068 3600

Gofalwyr Cymru 		

0808 808 7777

Cymdeithas Alzheimer

0333 150 3456

Gofal Galar Cruse 		

0808 808 1677

Llinell Gymorth BAME

0300 222 5720

Hourglass Cymru (Action on

Y Groes Goch Brydeinig

0808 196 3651

Elder Abuse yn flaenorol)

0808 808 8141

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru 03442 640 670

Llinell Gymorth Iechyd
Meddwl CALL 			

0800 132 737

Llinell Gymorth RNIB Cymru 0303 123 9999

Llinell Gymorth Dementia

0808 808 2235

Cymdeithas Strôc 		

0303 3033 100

Gofal a Thrwsio Cymru

0300 111 3333

Versus Arthritis 		

0800 5200 520
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PARCHU LLE’R YDYCH YN BYW

Byddwch yn

gymydog da

a chadwch yn ddiogel
gyda’ch sgwteri

Mae parchu’r bobl sy’n byw o’n
cwmpas a chyd-dynnu’n dda gyda
nhw yn gwneud gwahaniaeth
enfawr i’n lles a’n hapusrwydd
cyffredinol.
Fodd bynnag, mae un maes
lle y gallai rhai preswylwyr fod

Beth mae angen i mi ei
wneud?
Cyn mynd ati i brynu un, rhaid i
chi ysgrifennu at eich Swyddog Tai
neu Reolwr eich Cynllun yn gofyn
am eu caniatâd. Byddant yn eich
helpu i ystyried ble y gallwch
storio a gwefru eich sgwter mewn
ffordd ddiogel.

Ble fyddaf yn ei storio?
Mae’r safleoedd storio ar gyfer
sgwteri yn gyfyngedig yn ein
cynlluniau, a rhoddir blaenoriaeth
26
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yn peryglu eu cymdogion heb
sylweddoli.
Bu cynnydd mewn
perchnogaeth sgwteri trydan, yn
enwedig ymhlith ein preswylwyr
hŷn yn ddiweddar.
Mae sgwteri symudedd a yrrir

gan fodur trydan yn ffordd wych i
breswylwyr hŷn ac agored i niwed
gynnal eu hannibyniaeth.
Mae rhai pethau i’w hystyried
er mwyn eich diogelwch chi a
diogelwch eich cymdogion, cyn i
chi fynd allan a phrynu un.

i’r lleoedd hyn ar sail anghenion
meddygol preswylwyr a/neu ar
sail trefniant y cyntaf i’r felin.
Mewn rhai cynlluniau, ceir rhestr
aros am le storio. Ystyrir hyn oll
pan fyddwch yn ceisio caniatâd
ysgrifenedig.

a ydych chi’n gallu symud eich
sgwter i mewn ac allan o lifftiau
ac ar hyd y coridorau yn eich
cartref yn ddiogel.

A oes modd i mi ei gadw yn
fy nghartref?
Mewn rhai achosion, efallai y
bydd hyn yn bosibl, ond bydd ein
staff yn eich helpu i asesu a ydych
chi’n gallu ei wefru mewn ffordd
ddiogel yn eich cartref. Byddant
yn eich helpu hefyd i ddarganfod

A oes modd i ni ei gadw yn
y safleoedd cymunol
Rydym wedi cael ein cynghori gan
wasanaethau tân ar draws Cymru
na ddylid cadw sgwteri mewn
ardaloedd cymunol. Pe byddai
tân, gallai’r sgwteri rwystro
llwybrau dianc a gallai preswylwyr
eraill faglu drostynt. Gallai’r
batris beri risg tân wrth eu gwefru
hefyd.

PARCHU LLE’R YDYCH YN BYW

Beth yw fy
nghyfrifoldebau i os
rhoddir caniatâd i mi gadw
sgwter yn fy nghartref/
cynllun?

mewn ffordd gyfrifol ac yn
cymryd gofal pan fyddwch
ar y safle ac yn yr ardaloedd
cymunol.
•

Fel perchennog sgwter, rydych
chi’n gyfrifol am:
•

Storio eich cerbyd yn
ddiogel. Ni ddylech
storio eich sgwter mewn
coridorau, ardaloedd
cymunol neu dan grisiau.

•

Sicrhau eich bod yn gyrru

•

Sicrhau eich bod yn gallu
symud eich cerbyd i mewn
ac allan o’ch cynllun neu’ch
fflat (gallech roi cynnig ar
gynllun profi cyn prynu).
Rhoi copi i’ch Swyddog
Tai/Rheolwr Cynllun o’ch
yswiriant priodol ar gyfer
unrhyw achos o ddwyn,
difrod, anaf i chi neu

drydydd partïon neu ddifrod a
achosir gan eich cerbyd.
•

Cynnal a chadw eich sgwter
fel ei fod yn ddiogel.

Sut y gallwn ni helpu
Mae ein staff tai yn brofiadol
wrth ddefnyddio a storio sgwteri
symudedd mewn ffordd ddiogel
yn ein cynlluniau tai, a byddant yn
gweithio gyda chi er mwyn eich
helpu i ddarganfod datrysiadau
addas.

Cadw ein cymunedau yn ddiogel
Rydym wastad wedi canfod
mai’r ffordd fwyaf effeithiol
o fynd i’r afael ag ymddygiad
gwrthgymdeithasol yw mynd
allan, cyfarfod pobl, cael
dealltwriaeth o’r amgylchiadau,
a gweithio gyda chi er mwyn
helpu i ddatrys sefyllfaoedd. Ar

ôl cyfnod anodd iawn, rydym yn
falch ein bod yn gallu gweithio
yn y fath ffordd unwaith eto, gan
roi’r sylw cywir i’ch diogelwch
chi a diogelwch eraill. Mewn
rhai achosion difrifol, rydym
yn cydnabod na allwn ddatrys
sefyllfaoedd ar ein pen ein

Dywedoch eich bod yn hoffi
Ein hymgais i ddelio gyda
phroblemau

hunain ac rydym wedi meithrin
partneriaethau gwaith da gyda’r
heddlu, awdurdodau lleol ac
asiantaethau eraill er mwyn
ein galluogi i gyd i gydweithio
er mwyn helpu i gadw ein
cymunedau yn ddiogel.

Gwelliannau yr hoffech
chi eu gweld
Mwy o gymorth

Nifer yr achosion a
agorwyd ac a
ail-agorwyd

87

Mae’r lefelau bodlonrwydd yn parhau i fod yn dda, sef 7.5 (4 flwyddyn yn ôl a 6.9 yn 2019)
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TRWSIO

Y galw am waith trwsio
yn uwch nag erioed
Bu’r hydref yn gyfnod prysur
o ran gwaith trwsio. Rhwng
dechrau mis Gorffennaf a mis
Medi, cawsom 8,500 o geisiadau,
sef 130 o alwadau y dydd ar
gyfartaledd. Mae hwn yn uwch
na’r hyn a welwyd yn ystod yr un
cyfnod y llynedd a’r flwyddyn cyn
hynny. Roeddem yn disgwyl hyn
gan bod gwaith trwsio nad oedd
modd adrodd amdano pan oedd
cyfyngiadau Covid-19 mewn grym,
oherwydd mai gwaith trwsio brys
yn unig y deliwyd ag ef y pryd
hwnnw, yn cael ei gyflwyno nawr
ac yn cael ei gwblhau.
Mae gennym oddeutu bythefnos
lawn o waith trwsio wedi’i drefnu
yn nyddiaduron gwaith ein staff
crefft, ac mae hyn wedi golygu y
bu’n rhaid aros yn hirach nag arfer i
waith trwsio gael ei gwblhau.
Yn ystod yr hydref, y cyfnod
cyfartalog o adrodd am bob math
o waith trwsio i ni a’r gwaith yn
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cael ei gwblhau oedd 12 diwrnod,
yn hytrach na’n perfformiad
mwy arferol, sef 7-10 diwrnod.
Cwblhawyd dros hanner yr holl
waith trwsio cyn pen 5 diwrnod.
Mae gwaith hanfodol
gwasanaethu nwy a phrofi trydanol
yn mynd rhagddo yn dda, wrth i
breswylwyr ganiatáu mynediad
angenrheidiol i staff fel bod eu
cartrefi yn cael eu cadw yn ddiogel.
Dyma rai o’r prif feysydd yr
ydym yn canolbwyntio arnynt er
mwyn sicrhau y gallwn gadw ein
gwasanaethau i weithio mewn
ffordd effeithlon:
•

Gweithio gyda’n cyflenwyr
i sicrhau bod gennym
ddeunyddiau a darnau ar gael
pan fydd eu hangen arnom. Er
y bu oedi wrth gyflenwi rhai
deunyddiau, fel darnau gwresogi
ar gyfer boeleri, unedau gwydr
a gwydr dwbl, rydym yn delio

•

•

gyda’r problemau hyn.
Mae faniau yn brin ac rydym
wedi bod yn adolygu’r ffordd yr
ydym yn defnyddio ein cerbydau,
gan oedi pan fydd hi’n bryd eu
hadnewyddu.
Rheoli dyddiaduron gwaith
trwsio er mwyn cynnwys cymaint
o waith trwsio ag y bo modd
mewn diwrnod. Yn gyffredinol,
bu llai o staff ar gael gan bod
angen i bobl hunanynysu os
ydynt wedi cael symptomau
Covid a’r angen i’n tîm trwsio
ddilyn canllawiau diogelwch
cymeradwy wrth iddynt weithio,
gan gynnwys sicrhau nad oes
gan unrhyw un symptomau’r
coronafeirws cyn mynd i
mewn i unrhyw gartrefi. Trwy
weithio yn y fath ffordd, rydym
wedi llwyddo i gynnal lefel
fodlonrwydd uchel iawn.

Gyda’r gaeaf yn agosáu, sef yr
amser prysuraf o’r flwyddyn
bob tro ar gyfer gwaith trwsio,
rydym yn gweithio’n galetach nag
erioed i sicrhau bod lefel uchel ein
gwasanaeth yn parhau yn 2022.

TRWSIO

Nifer y tasgau trwsio a
gwblhawyd

7750

11.9 roedd nifer gyfartalog y diwrnodau
i gwblhau gwaith trwsio o'r adeg pan
adroddwyd amdano yn uwch nag yr
oedd yr un pryd y llynedd (9.3 ac 8.1)

Cwblhawyd 53% cyn pen 5 diwrnod
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O ganlyniad i boblogrwydd technoleg
GLYFAR yn ddiweddar, gwelwyd cynnydd
yn nifer y preswylwyr sy’n gosod clychau
drysau fideo yn eu cartrefi.
Rydym oll yn dymuno diogelu ein cartrefi
a gweld pwy sy’n galw – fodd bynnag, mae
ambell i beth i’w hystyried.

A fydd angen i mi sicrhau
caniatâd?
Bydd, mae eich cytundeb tenantiaeth yn
nodi bod yn rhaid i chi geisio caniatâd
gan WWH cyn eu gosod, felly holwch eich
Swyddog Tai yn gyntaf.

A oes unrhyw gyfreithiau y
dylwn i eu dilyn?

Os yw eich cloch drws neu’ch camera
diogelwch yn monitro eich eiddo neu’ch
gardd chi yn unig, yr ateb yw na.
Fodd bynnag, os yw eich system yn
cofnodi lluniau o bobl y tu allan i ffin eich
eiddo – er enghraifft, mewn cartrefi neu
erddi cymdogion, safleoedd a rennir,
neu ar lwybr troed cyhoeddus neu stryd,
rhaid i chi ddilyn y Rheoliad Cyffredinol
ar Ddiogelu Data (GDPR) a Deddf Diogelu
Data 2018 (DPA18).
Mae swyddfa’r Comisiynydd
Gwybodaeth, yr awdurdod sy’n arddel
hawliau gwybodaeth a phreifatrwydd data,
yn cynnig y cyngor canlynol:
Bydd angen i chi:
• Roi gwybod i bobl eich bod yn defnyddio
CCTV trwy osod arwyddion sy’n nodi bod
camera yn recordio, a pham.
• Sicrhau nad ydych chi’n recordio mwy
nag y mae angen i chi ei recordio
30
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• Sicrhau eich bod yn cadw’r
deunydd y byddwch yn ei recordio
yn ddiogel ac na fydd unrhyw un
yn gallu ei wylio heb reswm da.
• Cadw’r deunydd am y cyfnod y
bydd ei angen arnoch – dylech ei
ddileu yn rheolaidd.
• Sicrhau na chaiff eich system ei
chamddefnyddio am resymau
eraill gan unrhyw un yr ydych yn
rhannu eich eiddo gyda nhw, fel
ffrindiau neu deulu.
Yn ogystal, mae angen i chi sicrhau
eich bod yn parchu hawliau diogelu
data y bobl y byddwch yn recordio
eu delweddau. Mae hyn yn golygu:
• Os bydd unigolyn, ee cymydog, yn
gofyn i chi (wyneb yn wyneb neu
yn ysgrifenedig) am gopi o’r fideo
sydd gennych chi ohonyn nhw,
rhaid i chi ymateb cyn pen mis a
rhoi copi o’r data iddynt.
• Os bydd unigolyn yn gofyn i
chi ddileu deunydd ohonynt,
dylech wneud hyn cyn pen mis.
Gallwch wrthod os bydd angen
i chi ei gadw ar gyfer anghydfod
cyfreithiol go iawn yn benodol
– ac os felly, bydd angen i chi
ddweud hyn wrthynt, a hefyd,
dweud wrthynt y gallant herio
hwn mewn llys barn neu gwyno i
ICO.
Os nad ydych chi’n siŵr, siaradwch
â’ch Swyddog Tai neu trowch at
wefan ICO: https://ico.org.uk/
your -data-matters/domestic-cctvsystems-guidance-for-people-usingcctv/

CORPORATE

Bodlonrwydd a
chwynion

Cwynion - 15

Cawsom 15 cwyn rhwng mis Gorffennaf a mis Medi, 7 yn fwy
nag yn ystod y tri mis blaenorol.
Ein gwasanaeth trwsio gafodd nifer uchaf y cwynion, sef 4 o'i
gymharu â 3 yn ystod y mis blaenorol, a chafwyd 1 cwyn am
ein gwasanaeth helpu fi i dalu. Gwelwyd cwynion am
ymddygiad gwrthgymdeithasol yn gostwng o 3 i 2 ac ni
wnaethpwyd unrhyw gwynion am ein gwasanaethau gosod a
chartrefi newydd.
Roedd rhai o'r meysydd eraill y cwynwyd amdanynt yn
ymwneud â staff neu gontractau a chyfathrebu.

Bodlonrwydd - 8.9/10

Mae ein lefelau bodlonrwydd yn parhau i fod yn uchel iawn,
sef 8.9 ar gyfartaledd, yr un fath â'r hyn a welwyd yn ystod y
chwarter blaenorol. Y maes lle y gwelwyd y sgorau uchaf
oedd ein datblygiadau cartrefi newydd, sef 9.7 o'i gymharu â 9
yn ystod y tri mis blaenorol. Mae'r gyfradd fodlonrwydd
gyfartalog gyffredinol yn cynnwys gosod, ymddygiad
gwrthgymdeithasol a gwaith trwsio hefyd.

Datrys cwynion - 12

Nifer gyfartalog y diwrnodau yr oeddem wedi eu cymryd i
ddatrys cwynion yw 12, o'i gymharu â 14.9 cyn Covid.
Am wybodaeth ynghylch sut i wneud cwyn, neu ganmol ein
gwasanaethau, trowch at dudalennau cysylltu ar ein gwefan,
sef

www.wwha.co.uk
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POSAU
Yn y rhifyn hwn, mae
ein posau ar gyfer hwyl
yn unig felly peidiwch
â phostio eich posau
wedi’u cwblhau i ni y tro
hwn.

posau
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Nid yw
COVID-19 wedi
diflannu.

Helpwch i gadw
Cymru yn ddiogel:
•
•
•

•
•
•

cael y ddau bigiad
os oes gyda chi symptomau,
dylech hunanynysu a chymryd
prawf PCR
os nad oes gyda chi symptomau,
dylech gymryd prawf llif
unffordd yn rheolaiddmae tu
allan yn fwy diogel na thu mewn
dylech gadw eich pellter lle y
gallwch
golchwch eich dwylo
gwisgwch orchudd wyneb

Newidiadau a wnaethpwyd
yn ddiweddar a newidiadau
a wneir cyn bo hir
O 15 Tachwedd
Os ydych dros 18 mae’n rhaid i chi
ddangos pàs COVID y GIG i fynd
theatrau, sinemâu a neuaddau
cyngerdd.

Croesair

Beth sy’n digwydd

O ddydd Gwener 29 Hydref

Plant dan 5 oed

Mae’r rheolau ynghylch
hunanynysu wedi newid pan
fydd gan rywun ar eich aelwyd
symptomau’r coronafeirws neu
pan fyddant wedi cael canlyniad
positif am y coronafeirws.

Nid oes yn rhaid i blant dan 5
oed hunanynysu na chymryd
prawf os ydynt wedi cael cyswllt
gydag achos positif ar eu
haelwyd neu fel arall.

Wedi cael eich brechu’n llawn neu
rhwng 5 ac 17 oed
Os bydd gan rywun ar eich aelwyd
symptomau’r coronafeirws neu
os byddant wedi cael canlyniad
positif, ac os ydych chi wedi cael
eich brechu’n llawn neu os ydych
chi rhwng 5 ac 17 oed, dylech
chi hunanynysu a chymryd prawf
PCR. Os bydd eich prawf yn
negyddol, gallwch stopio ynysu.
Heb gael eich brechu’n llawn
Os bydd rhywun ar eich aelwyd yn
cael canlyniad positif, ac os nad
ydych chi wedi cael eich brechu’n
llawn, dylech hunanynysu am
10 diwrnod, gan gael prawf PCR
ar ddiwrnod 2 ac ar ddiwrnod
8. Dylech hunanynysu am 10
diwrnod hyd yn oed os bydd eich
profion yn negyddol.

Os bydd gennych chi unrhyw rai
o symptomau’r coronafeirws
(tymheredd uchel, peswch
cyson neu os byddwch chi’n
colli eich synnwyr blasu neu
arogli), dylech hunanynysu
gartref a chael prawf. Ni
ddylech fynd i feddygfa, fferyllfa
nac ysbyty. Bydd rheolau
hunanynysu yn berthnasol i
oedolion a phlant o bob oed.
Os byddwch chi wedi cael
canlyniad positif am COVID-19,
neu os bydd gwasanaeth Profi,
Olrhain, Diogelu (TTP) GIG
Cymru yn dweud wrthych i
hunanynysu, rhaid i chi aros
gartref. Rydych chi’n torri’r
gyfraith ac fe allech gael eich
dirwyo os na fyddwch yn aros
gartref ac yn hunanynysu.

Bydd y cyfnod hunanynysu yn 10
diwrnod:
•
•
•

o’r diwrnod yn union ar ôl y
dyddiad pan ddechreuodd
eich symptomau
o’r diwrnod yn union ar ôl
dyddiad eich prawf positif
o’r dyddiad y cadarnhawyd
i chi gan wasanaeth TTP os
byddant yn nodi eich bod yn
gyswllt agos â rhywun sydd
wedi cael canlyniad COVID-19
positif.

Am ragor o wybodaeth, ewch i
https://llyw.cymru/canllawiauhunanynysu
Bydd yr adolygiad COVID nesaf
yng Nghymru ar y 10fed o Ragfyr.

Ar Draws

I Lawr

1. Cyrchfan iechyd
5. Creawdwr cwrw
7. Person sy’n defnyddio sgiau
9. Ffrwyth suddlon
10. Ffibr synthetig
12. Preserfio corff marw
15. Lleiandy
16. Gwneud rhywun yn nerfus neu’n anesmwyth

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

Pryd pob mewn un dysgl, gyda’r trimins i gyd
Cynhwysion:
•
•
•
•

Yn gweini 4

•

1 llwy fwrdd olew olewydd
3 llwy fwrdd siytni winwns
wedi’u carameleiddio
1 cilogram tatws bach,
wedi’u haneru
4 panasen, wedi’u torri’n
ddarnau
4 moronen, wedi’u torri’n

•
•
•
•
•

ddarnau
200g sbrowts, wedi’u tocio
a’u haneru
2 winwnsyn coch bach, wedi’i
torri’n dalpiau
12 selsig bychain wedi’u lapio
mewn bacwn
2 ddeilen llawryf
4 sbrigyn o rhosmari, wedi’u
rhwygo

Ffordd wych o ddefnyddio’r bwyd dros ben o’r cinio Nadolig fel tatws, pannas, moron, sbrowts a selsig
bychain wedi’u lapio mewn bacwn mewn gwledd ar Ŵyl San Steffan.

Dull:
1. Twymwch y ffwrn i 200C/180C
ffan/nwy 6.
2. Cymysgwch yr olew a’r siytni
gyda’i gilydd a’u sesno yn dda.
Rhannwch bopeth ac eithrio’r
selsig a’r perlysiau rhwng dau
dun rhostio mawr, arllwyswch

y gymysgedd olew a siytni
drostynt a’u cymysgu.
3. Rhowch y ddau dun yn y ffwrn
am 25 munud.
4. Ychwanegwch y selsig a’r
perlysiau i’r tuniau a’u pobi,
a’u troi hanner ffordd trwyddo,

am 30-35 munud yn fwy neu
nes bydd y llysiau yn feddal a’r
selsig wedi coginio. Os bydd
cynnwys un tun yn brownio yn
fwy na’r llall, newidiwch nhw o
gwmpas.

Pwdin bara Nadoligaidd
Cynhwysion:
•
•
•
•
•

1 torth ffrwythau
50gm (2 owns) menyn
75gm (3 owns) siwgr brown
meddal
100gm (4 owns) llugaeron
30ml (2 llwy fwrdd) sudd

•
•
•
•
•

oren
2 ŵy
450ml (3/4 peint) llaeth
150ml (1/4 peint) hufen sengl
Croen 1 oren, wedi’i gratio
1/4 llwy de sbeisys cymysg

Defnyddiwch flasau a sbeisys Nadolig traddodiadol ar gyfer fersiwn Nadoligaidd o’r pwdin clasurol hwn.

Dull:
1. Torrwch y dorth yn sleisys a
rhoi menyn arnynt.
2. Torrwch bob sleisen o gongl i
greu trionglau.
3. Rhowch hanner y trionglau
mewn dysgl 1.2 litr (2
beint) addas i’r ffwrn, ac
wedi’i thaenu â menyn, gan
wynebu’r ochrau gyda menyn
arnynt i lawr.
4. Ysgeintiwch hanner y siwgr
drostynt.
5. Ysgeintiwch y llugaeron
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drostynt, gan gadw rhai er
mwyn addurno ar y diwedd.
6. Arllwyswch y sudd oren dros y
dorth ffrwythau.
7. Gorchuddiwch y rhain gyda’r
sleisys sy’n weddill, gyda’r
ochrau gyda menyn arnynt yn
wynebu i fyny, gan ysgeintio’r
llugaeron sy’n weddill
drostynt.
8. Curwch yr wyau, y llaeth, yr
hufen sengl, y croen oren a’r
sbeisys cymysg gyda’i gilydd
mewn powlen fach, gan
arllwys y gymysgedd dros y

pwdin.
9. Ysgeintiwch y siwgr sy’n
weddill dros y cyfan, a’i adael
am awr cyn ei bobi yn y ffwrn,
er mwyn caniatáu i’r llugaeron
a’r dorth amsugno’r hylif.
10. Twymwch y ffwrn i 180oC,
marc nwy 4, rhowch y ddysgl
mewn tun rhostio sy’n hanner
llawn dŵr a’i bobi am 40
munud.
11. Ysgeintiwch gyda siwgr eisin
a’i weini’n gynnes gyda saws
brandi, cwstard neu hufen iâ.

CREU

Ewch ati i greu pengwin potel bop
Mae hon yn ffordd wych o fynd yn wyrdd ac ailgylchu poteli plastig gwag trwy wneud addurniadau ciwt ar
gyfer eich bwrdd neu’ch ffenestr Nadolig. Gweithgarwch hwyliog a chreadigol i’w gyflawni gyda’ch plant
neu’ch wyrion a’ch wyresau.

Bydd angen y canlynol arnoch
•

•
•
•
•
•

2 botel bop plastig 2 litr. Mae’r
rhai sydd â 4 lwmpyn ar y
gwaelod yn gweithio orau er
mwyn gwneud y traed a’r het
(gallwch ddefnyddio poteli llai o
faint er mwyn creu pengwiniaid
llai, neu ddefnyddio detholiad
er mwyn creu teulu cyfan)
Glud neu wn glud poeth
Paent acrylig du, gwyn ac oren
Brwsh paent
Hen liain sychu llestri, hosan
neu ddarn o ffabrig er mwyn
creu sgarff
Siswrn neu gyllell crefft

Dull
Yn gyntaf, golchwch eich poteli,
tynnwch unrhyw labeli oddi
arnynt a gadewch iddynt sychu yn
llwyr.
Gan ddefnyddio siswrn neu
gyllell crefft finiog, torrwch y
poteli yn eu hanner. Os ydych
chi’n gwneud y rhain gyda phlant
ifanc, gwnewch yn siŵr eu bod yn
cael eu goruchwylio neu gadewch
i’r oedolion wneud hyn. Cadwch
y darnau gwaelod ar gyfer corff
eich pengwin a gwaredwch yr
hanner uchaf yn eich bin ailgylchu
plastig. Os yw’r ymyl yn arw,
dylech ei dorri i fod yn fwy llyfn
gan ddefnyddio siswrn.
I gael pengwin llai o faint,
torrwch 2 i 3 modfedd (5 i 7.5 cm)
oddi ar waelod y botel gyntaf, a
thorrwch yr ail botel yn ei hanner.
Neu gallech ddefnyddio poteli llai.
Er mwyn creu corff eich pengwin,
rhowch un hanner potel yn y llall.
Os na fyddant yn ffitio, torrwch
hollt bach yn un o’r boteli yn
gyntaf, a rhowch yr ymyl hwn a

dorrwyd y tu mewn i’r botel arall.
Gwnewch yn siŵr bod y pedwar
lwmpyn ar frig ac ar waelod
y corff yn cyfateb. Nawr mae
gennych chi gorff eich pengwin!
Gallwch gludo’r rhain os ydych yn
dymuno.

Addurno
Ar ôl i’r glud sychu, paentiwch
gorff eich pengwin yn ddu.
Sicrhewch eich bod yn gwneud
hyn mewn man lle y mae digon
o awyr iach, a defnyddiwch hen
bapur newydd i orchuddio’ch
wyneb gwaith. Yn gyntaf,
paentiwch yr hanner uchaf, yna
gadewch i’r paent sychu ac yna
paentiwch yr hanner arall.
Pan fydd yn hollol sych,
defnyddiwch baent gwyn i
baentio wyneb a bol y pengwin.
Gallwch ddefnyddio pensil neu
frwsh tenau i dynnu’r amlinelliad
yn gyntaf os ydych yn dymuno.
Gadewch i’r paent sychu. Os
bydd yr haen gwyn yn rhy denau,
rhowch ail gôt gan adael i hwn

sychu hefyd.
Ar ôl i’r paent gwyn sychu,
paentiwch y llygaid arno (neu
gallwch ddefnyddio llygaid gwgli
os oes gennych rai). Paentiwch
driongl melyn i wneud pig. Os
nad oes gennych chi baent melyn,
gallech dorri triongl papur melyn
a gludo hwn arno.
Ar gyfer het y pengwin,
tynnwch linell o gwmpas pen y
pengwin, uwchben y llygaid, gan
baentio popeth uwchben y linell
honno ym mha bynnag liw yr
hoffech.
Gallech wneud yr het yn fwy
lliwgar trwy baentio neu dynnu
rhai streipiau neu smotiau mewn
lliw cyferbyniol neu roi pompom
gwlanog ar ei ben.
Yn olaf, clymwch ddarn o ffabrig
neu ruban o gwmpas y gwddf
er mwyn creu sgarff. Gallwch
ddewis gludo’r ddau ben yn eu lle
os ydych yn dymuno.
Mae’ch pengwin yn barod i’w
arddangos.
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Gofal Ychwanegol
Maes Y Môr,
Aberystwyth
Gyda golygfeydd godidog
dros harbwr Aberystwyth,
mae ein cynllun gofal
ychwanegol cyntaf yng
Ngheredigion wedi
croesawu ei breswylwyr
cyntaf.
Mae Maes y Môr yn
cynnwys 56 o fflatiau, gan
ganiatáu i breswylwyr
fyw bywyd annibynnol
yn eu cartref eu hunain a
manteisio ar ofal a chymorth
24 awr y dydd ar y safle.
Mae’n cynnwys bwyty
hefyd, gyda golygfeydd o’r
môr, gerddi a therasau a lle i
gymdeithasu tu mewn.
Hwn yw ein pumed cynllun
gofal ychwanegol.

