In Touch
Cylchgrawn preswylwyr Tai Wales & West 		

AM DDIM

GWANWYN 2022

Pam bod glanhad
blynyddol yn
gwneud lles i chi

“Troad newydd”
ym mywydau ein
preswylwyr gofal
ychwanegol

Bwrw golwg ar ein
cartrefi newydd
Barod am
yrfa newydd?

Sut i gysylltu
Ar gyfer yr holl ymholiadau,
ffoniwch ni rhwng 8am a 6pm
Dydd Llun - Dydd Gwener ar

0800 052 2526

Gallwch adrodd am argyfyngau
6pm - 8am
E-bost: contactus@wwha.co.uk
Gallwch adrodd am waith trwsio neu dalu eich
rhent ar-lein unrhyw bryd trwy droi at

wwha.co.uk

Am ragor o wybodaeth am alwadau brys a sut i
gysylltu â ni, trowch at dudalen 23.
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.
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Gwaith celf plant ysgol ac
adeiladu cartrefi
Crynodeb o newyddion
preswylwyr
Yr hyn y mae’r argyfwng costau
byw yn ei olygu i chi
O fysiau i beiriannau torri
porfa, rhai o’r ffyrdd yr
ydym wedi cynorthwyo ein
cymunedau
Dysgu wrth i chi ennill arian.
Pam bod prentisiaethau yn
ffordd wych o gychwyn eich
gyrfa
Ffyrdd o gadw mewn cysylltiad
Adnabod arwyddion cam-drin
domestig
Diwrnod ym mywyd Swyddog
Rheoli Asedau
Posau

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
Gwanwyn yw’r adeg pan fydd byd
natur yn dihuno unwaith eto ar ôl
misoedd oer y gaeaf.
Mae gweld y cennin pedr melyn
llachar cyntaf yn ymddangos wastad
yn rhoi gwên ar fy wyneb ac yn fy
atgoffa o ddyddiau braf i ddod.
Eleni yn fwy nag erioed, mae’n
teimlo fel pe baem yn gadael cyfnod
oer a thywyll ar ôl.
Efallai ein bod yn dychwelyd
at fywyd ychydig yn fwy normal
gyda diwedd yr holl gyfyngiadau
Covid presennol o 28 Mawrth. Er
bod yn rhaid i ni gyd gymryd gofal
wrth ddiogelu ein hunain a’r bobl
agored i niwed hynny o’n cwmpas
a chael y brechlynnau sydd ar gael
i ni, mae’n teimlo fel bod cyfnod
newydd ar y gorwel.
Dyma thema y rhifyn hwn wrth
i ni edrych ymlaen. Mae nifer o
breswylwyr wedi bod yn mwynhau
dod ynghyd unwaith eto dan do,
gan fwynhau prydau allan a threfnu
boreau coffi. Rydym yn rhannu eu
lluniau yn y rhifyn hwn.
Bu symud i’n cynllun gofal
ychwanegol newydd yn
Aberystwyth yn “droad newydd
hyfryd ym mywydau” rhai o’r
preswylwyr a gallwch glywed
pam. Byddwn yn clywed hefyd
gan deuluoedd ifanc sy’n symud
i’w cartrefi newydd ymhellach ar
hyd arfordir Ceredigion. A hefyd,
byddwn yn bwrw golwg ar rai o’r
cannoedd o gartrefi newydd yr

ydym yn eu hadeiladu ar draws
Cymru ar hyn o bryd.
Os ydych chi’n bwriadu glanhau
eich tŷ yn llwyr, mae gennym gyngor
am fanteision corfforol a meddyliol
mynd ati i roi trefn ar eich cartref.
Yn ogystal, byddwn yn siarad gyda
rhai o’r bobl ifanc yn ein cymunedau
sy’n cychwyn ar yrfaoedd newydd
trwy ddilyn prentisiaeth gyda Grŵp
Tai Wales & West.
Mae’r gwanwyn hefyd yn dwyn
newyddion llai cadarnhaol am y
ffaith bod prisiau yn codi mewn sawl
maes o’n bywydau, felly byddwn yn
bwrw golwg ar y newidiadau a lle y
gallwch droi am help.
Bydd nifer ohonom mewn sioc ac yn
teimlo’n drist am y sefyllfa yn Wcráin
hefyd. Mae rhai o’n preswylwyr wedi
bod yn trefnu gweithgarwch codi arian
er mwyn helpu Apêl Ddyngarol Wcráin
ac mae eraill wedi gofyn a fyddant
yn gallu cynnig llety i deuluoedd
mewn angen. Rydym yn dymuno
cynorthwyo preswylwyr i helpu lle
bynnag y bo modd, a byddwn yn
cyhoeddi gwybodaeth bellach ar ein
gwefan ac ar ein sianelau cyfryngau
cymdeithasol ar ôl i ni gadarnhau’r
broses.
Yn y cyfamser, mawr obeithiaf y
byddwch yn mwynhau darllen y
rhifyn hwn. Fel arfer, cysylltwch os
bydd gennych chi unrhyw gwestiynau.
Anne Hinchey
Prif Weithredwr y Grŵp
wwha.co.uk
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NEWS
NEWYDDION

Uchod: Bryn Awel,
Yr Wyddgrug
Dde: Maes Yr
Hufenfa, Sanclêr
Dde pellaf: Rhodfa
Colchester,
Caerdydd
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NEWYDDION

Gwaith celfyddyd
yw adeiladu cartrefi
Mae plant ysgol ar draws Cymru yn helpu i wneud
ein safleoedd adeiladu yn eu cymunedau yn fwy
deniadol trwy gymryd rhan mewn amrywiaeth o
brosiectau celf.

Gofynnom am help plant Ysgol
Bryn Coch yn Yr Wyddgrug i
ddylunio palis safle yn ystod
y cyfnod pan gaiff ein cartrefi
newydd eu hadeiladu ar safle hen
westy Bryn Awel yn Yr Wyddgrug,
mewn partneriaeth â Anwyl
Partnerships.
Gan ddwyn ysbrydoliaeth gan
thema yr hyn y mae’r Wyddgrug
yn ei olygu iddyn nhw, gwaith y
plant yw canolbwynt y dyluniad.
Bydd y datblygiad yn darparu 23
o gartrefi newydd fforddiadwy i’w
rhentu.
Yn Sir Gaerfyrddin, dangoswyd
dyluniadau ‘cartrefi y dyfodol’
buddugol disgyblion Ysgol
Griffith Jones yn Sanclêr ar y
palisau o gwmpas ein safle ym
Maes Yr Hufenfa. Cynhaliwyd y
gystadleuaeth gan ein partneriaid
adeiladu dros y tymor hir, Jones
Brothers (Henllan) Ltd, sy’n
adeiladu 45 o dai a fflatiau ar
safle’r hen hufenfa yn Ffordd yr
Orsaf.
Yng Nghaerdydd, rhoddwyd
cyffyrddiad artistig i’r palis ar
gyfer ein datblygiad o 50 o

fflatiau ar safle hen dafarn Three
Brewers a garej gwerthu ceir yn
Rhodfa Colchester gan blant Ysgol
Gynradd Howardian gerllaw.
Buont yn helpu i ddylunio palis
y safle fel rhan o brosiect celf
creadigol lleol, a drefnwyd gan
ein Swyddog Datblygu Cymunedol
yng Nghaerdydd, Sarah Willcox.
Gofynnom i’r plant dynnu llun
neu baentio lluniau o’r pethau
sy’n eu gwneud yn hapus am
eu cartref a’u cymuned. Mae’r
canlyniadau yn dwyn gwên i
wyneb pawb sy’n pasio.
Dywedodd Rhiannon Ling, ein
Swyddog Datblygu Cymunedol
yng Ngorllewin Cymru: “Mae
prosiectau fel hyn yn ffordd
wych o wneud y palisau ar ein
safleoedd yn fwy deniadol, gan
gynnwys y gymuned leol.
“Rydw i wedi gweithio
gyda nifer o ysgolion dros
y blynyddoedd diwethaf ac
mae’r plant wastad yn teimlo’n
gyffrous pan fyddant yn cael
ymweld â’r safleoedd a gweld eu
lluniau yn cael eu trawsnewid yn
arwyddion.”

wwha.co.uk

5

EICH NEWYDDION CHI
BRO MORGANNWG

Contractwyr yn helpu i
ddwyn garddwyr ynghyd
Mae preswylwyr Clos Salisbury,
Penarth, wedi bod yn manteisio
ar eu gerddi cymunol.
Sefydlwyd eu clwb garddio
10 mlynedd yn ôl ac yn ystod y
cyfnod hwnnw, mae wedi llwyddo
i ddwyn nifer o’r preswylwyr
ynghyd i wneud ffrindiau newydd.
Dywedodd Jenny, un o
aelodau’r clwb: “Yn ystod y
cyfnod clo, roedd wedi fy helpu
yn fawr. Roeddwn ar ffyrlo ac ni
weithiais am dri mis, ac roeddwn
i wastad wedi bod yn gyfarwydd
â chodi a mynd allan i weithio.
Felly, roeddwn yn gallu treulio fy
amser sbâr yn yr ardd. Byddwn
yn dod allan i blannu hadau a’u
gwylio yn tyfu, a bu hynny o
gymorth mawr.”
“Roedd y garddio wedi ein
dwyn yn agosach. Pan fo’r bobl
yn sylweddoli bod yr ardd yma i
bawb, byddant yn dod i eistedd a
gwylio’r adar neu i roi toriadau a
phlanhigion. Rydw i wedi cyfarfod
nifer fawr o bobl newydd.”
Mae’r clwb wedi cael dysglau
plannu newydd, pridd a sied i
storio eu hoffer yn ddiweddar,
a ddarparwyd gan bartneriaid
adeiladu WWHG, JG Hale
Construction Ltd, ac fe’u
gosodwyd gan un o’n contractwyr
rheolaidd, Mike Guthrie
Building Solutions, fel rhan o’u
hymrwymiad i weithio gyda ni
er mwyn rhoi rhywbeth yn ôl i’n
cymunedau a’u cynorthwyo.
Mae un o aelodau eraill y clwb,
Steve, yn falch gyda’r eitemau
garddio newydd. Mae Steve yn
ailddefnyddio hen bren a roddir
allan i’w ailgylchu er mwyn creu
tai adar a gwelyau blodau ar gyfer
y gerddi. Dywedodd: “Rydym
yn falch iawn gyda’r eitemau
newydd. Bydd y gwely uwch yn
6 wwha.co.uk

ei gwneud yn haws i bobl sydd â
phroblemau symudedd i gymryd
rhan yn y gwaith garddio. Yn
ogystal, mae’r sied yn golygu y
gallwn gloi ein hoffer a’n cyfarpar,

a fydd yn llawer mwy diogel ar
gyfer y plant sy’n chwarae yn y
gerddi. Rydym yn ddiolchgar i Dai
Wales & West a’r contractwyr am
eu cymorth.”

POWYS

Mwynhau gweithgareddau newydd
Mae preswylwyr yn ein cynllun
gofal ychwanegol, Llys Glan Yr
Afon yn Y Drenewydd, Powys, yn
dechrau mwynhau diwrnodau
allan unwaith eto.
Buont ar daith i Lerpwl ac maent
wedi dychwelyd i ddosbarthiadau
crochenwaith, lle y maent yn creu
cerflun o goeden ar gyfer y gerddi.
Mae’r cynllun wedi cychwyn
grŵp cymorth arthritis i’r
preswylwyr hefyd, sy’n cyfarfod
bob mis.

COVID FOCUS
EICH NEWYDDION
CHI
SIR BENFRO

CAERDYDD

Dathliadau canmlwyddiant
yng Nghaerdydd

Yn Llain Las yn Abergwaun, Sir
Benfro, mae preswylwyr wedi codi
mwy o arian i helpu apêl Wcráin.

Cynhaliont de prynhawn, a
llwyddwyd i godi dros £260.

CAERDYDD

“Garddio a gwydraid o win coch
bob nos” yw cyfrinach hir oes Mr
John Bourge, un o’n preswylwyr
yng Nghaerdydd a fu’n dathlu
ei ben-blwydd yn 100 oed yn
ddiweddar.
Mae Mr Bourge wedi byw yng
Nghwrt Newlands, Llanisien,
Caerdydd ers 27 o flynyddoedd, lle
y mae’n mwynhau garddio yn ei
dŷ gwydr bach. Bu’n dathlu gyda
rhoddion gan ffrindiau ac aelodau
teuluol.

Gyda’n gilydd unwaith eto yng Nghwrt Carling a Chwrt St Clements

CWRT CARLING
Mae cymdogion mewn dau o’n
cynlluniau byw bywyd annibynnol
yng Nghaerdydd wedi bod yn
mwynhau dod ynghyd a mynd
allan unwaith eto.
Mae grŵp o fenywod sydd wedi
byw yng Nghwrt Carling, Trelái,
ers nifer o flynyddoedd, yn edrych
ymlaen i ailgychwyn eu teithiau
cinio misol wrth i’r cyfyngiadau
gael eu llacio.
Dywedodd Cheryl, un o
aelodau’r grŵp: “Roedd yn arfer
dod ynghyd i ddathlu penblwyddi
a mynd allan am bryd o fwyd, ond
ers y cyfnod clo, mae wedi bod
yn anodd, ac rydym wedi bod yn
teimlo’n nerfus am fynd allan.
“Aethom allan adeg y Nadolig
am y tro cyntaf a chawsom amser
hyfryd, a chawsom bryd allan arall
ym mis Chwefror.”
“Mawr obeithiwn y byddwn yn
gallu cynnal y digwyddiadau hyn
yn rheolaidd unwaith eto, gan

CWRT ST CLEMENTS
ei fod yn rhoi rhywbeth i ni gyd
edrych ymlaen iddo bob mis.”
Mae preswylwyr yng Nghwrt St
Clements wedi bod yn dod ynghyd
am foreau coffi unwaith eto hefyd,
ar ôl i’w lolfa gymunol ailagor.
Dywedodd Christine Foulkes,
preswylydd: “Bu’n llwyddiant
ysgubol, ac roedd hi mor hyfryd
gweld pobl yn sgwrsio, yn gwenu

Camu’n ôl mewn amser...

Anfonwch eich atgofion a’ch
lluniau atom o’n cymunedau
ar hyd y degawdau
Yn ystod yr hydref, rydym yn
bwriadu cyhoeddi rhifyn arbennig
o’n cylchgrawn a fydd yn teithio’n
ôl mewn amser i fwrw golwg ar
ein cymunedau dros y degawdau.
Ac rydym yn chwilio am eich
hen luniau a’ch atgofion.
Efallai mai chi oedd un o’r
preswylwyr cyntaf i symud i mewn

ac yn wirioneddol mwynhau eu
hunain.
“Mae wedi bod yn gyfnod
eithriadol o anodd i gymaint o
bobl, felly roedd hi’n braf gweld
y lolfa yn cael ei defnyddio
unwaith eto, ac mae mwy o
ddigwyddiadau ar y gweill.”
i’ch cynllun yn y Saithdegau neu
efallai y buoch yn weithgar yn eich
cymuned yn ystod yr Wythdegau
a’r Nawdegau ac yn ystod degawd
gyntaf y ganrif newydd.
A fuoch chi’n dathlu Jiwbilî Aur
neu Arian y Frenhines yn eich
cynllun? A gynhalioch chi barti
stryd i ddathlu achlysur cofiadwy?
Anfonwch eich atgofion atom
mewn neges e-bost:

communications.team@
wwha.co.uk

wwha.co.uk
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ADEILADU

Cartrefi newydd ar
gyfer 2022
Eleni, rydym yn datblygu ein huchelgais o greu rhagor o gartrefi
newydd yn y mannau lle y mae pobl yn dymuno byw.
Rydym yn cynnal rhai prosiectau uchelgeisiol a fydd yn dwyn
cannoedd o gartrefi i sawl ardal yng Nghymru, lle y gwelir cryn angen
am ragor o dai fforddiadwy.
Dyma gipolwg ar rai o’n prif safleoedd.

Ceredigion
Mae’r gwaith o ddymchwel yr
adeiladau o gwmpas y Priordy
hanesyddol ar safle hen Ysbyty
Aberteifi bellach wedi cael ei
gwblhau, sy’n golygu y bydd
modd symud ymlaen i ail gam y
datblygiad newydd cyffrous hwn.
Mae ein partner adeiladu
dros y tymor hir, T Richard Jones

8
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(Betws) Ltd, yn cychwyn ar y
gwaith adeiladu i ddarparu 34
o fflatiau eco-gyfeillgar ac sy’n
defnyddio ynni mewn ffordd
effeithlon, i’w rhentu am rhent
fforddiadwy a swyddfeydd ar
gyfer staff WWH a Gwasanaethau
Cynnal a Chadw Cambria.
Cedwir y Priordy hanesyddol

fel canolbwynt y datblygiad
newydd, a fydd yn cynnwys caffi
cymunedol yn y Priordy, ynghyd â
gerddi a llwybrau cyhoeddus ar y
safle.
Disgwylir i’r datblygiad gael ei
gwblhau erbyn diwedd 2023.

ADEILADU

Sir Gaerfyrddin
Byddwn yn darparu 45 o gartrefi
rhent newydd ar safle hen
hufenfa yng nghanol Sanclêr.
Enwir Maes Yr Hufenfa ar ôl yr
hufenfa a arferai fod ar y safle yn
Ffordd yr Orsaf. Bydd y datblygiad
hwn yn gymysgedd o fflatiau 1

Caerdydd
ystafell wely, tai a byngalos 2, 3 a
4 ystafell wely.
Mae Jones Brothers (Henllan)
Ltd yn adeiladu’r cartrefi newydd,
a fydd yn cael eu cwblhau yn
ystod y Gwanwyn 2023.

Disgwylir i’n datblygiad o fflatiau
ar gyfer pobl hŷn ar safle hen
Westy Blue Dragon ar gyrion canol
dinas Caerdydd fod yn barod i’r
preswylwyr symud i mewn iddynt
yn nes ymlaen yn ystod yr haf eleni.
Cychwynnodd y gwaith adeiladu
ar y 49 o fflatiau 1 a 2 ystafell wely
yn ystod yr haf 2020, ac mae ein
partneriaid adeiladu dros y tymor
hir, J G Hale Construction Ltd, wedi
bod yn brysur ar y safle.
Adeiladir y cartrefi ar ffurf
fflatiau dros bedwar llawr, gan
edrych allan dros gwrt mewnol
preifat a gaiff ei dirlunio, a byddant
yn cael eu rhentu trwy Gofrestr Tai
Cyngor Caerdydd.

Sir y Fflint
Yn Llaneurgain ger Yr Wyddgrug, mae’r
gwaith yn mynd rhagddo ar 6 o gartrefi
eco newydd ar safle’r hen Eglwys
Ddiwygiedig Unedig.
Adeiladir y cartrefi newydd
gan ddefnyddio fframiau pren
adnewyddadwy ac mae’r deunydd
inswleiddio wedi’i wneud o bapur a
ailgylchwyd a byddant yn cynnwys
system wresogi ffynhonnell aer
modern, system awyru a fydd yn adfer
gwres a ffenestri gwydr triphlyg.
Rydym yn gweithio mewn
partneriaeth â Housing Justice Cymru
a Rhaglen Tai Arloesol Llywodraeth
Cymru i ddwyn y cartrefi i’r ardal.
Nod ein contractwyr newydd, Beech
Construction, yw gorffen y cartrefi yn
barod ar gyfer y preswylwyr newydd
erbyn diwedd 2022.
wwha.co.uk
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Adeiladu mwy o
gartrefi nag erioed
Rydym yn parhau i dyfu ein rhaglen
i adeiladu cartrefi newydd ar draws
Cymru.
Ar hyn o bryd, rydym yn adeiladu
cartrefi ar draws 27 safle. Mae 8 o’r
safleoedd hynny yng Ngogledd Cymru,
mae 9 yn Ne Cymru ac mae 10 yng
Ngorllewin Cymru.
Rydym wedi sicrhau caniatâd cynllunio
ar gyfer 7 datblygiad arall, a mawr
obeithiwn gychwyn ar y gwaith ar y
rhain cyn bo hir, ac rydym yn gobeithio
sicrhau caniatâd cynllunio ar gyfer 10
safle pellach.

677

o gartrefi newydd yn cael eu
hadeiladu ar hyn o bryd

AR Y GWEILL
GOGLEDD
Sir y Fflint. Mae’r gwaith yn
cychwyn ar ddatblygiad newydd
o 9 o fflatiau 1 a 2 ystafell wely ar
dir yn Ffordd Brunswick, Bwcle.
Caiff y prosiect ei gwblhau gan
Brenig Construction.

Ffordd Brunswick, Bwcle
GORLLEWIN
Yn Sir Benfro, rydym wedi
ymrwymo i gontract gyda Jones
Brothers i adeiladu 23 o gartrefi
newydd ym mhentref Eglwyswrw.
Rhoddodd Cyngor Sir Penfro
ganiatâd i’r datblygiad ddiwedd
fis Mawrth. Bydd y cartrefi yn
gymysgedd o fflatiau a byngalos 1
ystafell wely a thai 2, 3 a 4 ystafell
wely er mwyn bodloni anghenion
10
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teuluoedd a phobl leol hŷn, ac
fe’u hadeiladir gan Jones Brothers
(Henllan) Ltd. Byddant ar gael am
rhent fforddiadwy i bobl leol.
Ymhellach yng ngogledd y
sir, rydym yn gwneud cais am
ganiatâd cynllunio i adeiladu
23 o gartrefi newydd ar safle
yn Lôn Cardi Bach ym mhentref
Cilgerran.
Rydym yn gwneud cais am
ganiatâd cynllunio ar gyfer
datblygiad newydd cyffrous o 50
o gartrefi newydd yn Abergwaun.
Adeiladir y cartrefi ar dir oddi
ar Ffordd Maesgwyn a byddant yn
gymysgedd o fflatiau a byngalos 1
ystafell wely a thai 2, 3 a 4 ystafell
wely.
Mae’r gwaith dymchwel wedi
cychwyn ar safle hen ffermdy ym
mhentref Llandysilio, Clunderwen
er mwyn adeiladu cartrefi rhent
newydd. Rydym wedi cael
caniatâd i adeiladu 20 o gartrefi
newydd ar y safle yn Nwyrain
Pencnwc. Adeiladir y cartrefi gan

ein partneriaid adeiladu, Jones
Brothers, a disgwylir iddynt fod yn
barod yn ystod yr Haf 2023.
Ceredigion. Cyn bo hir, bydd y
gwaith yn cychwyn ar ddatblygiad
o 19 o gartrefi a fydd yn cynnwys
byngalos a thai 2 a 3 ystafell
wely ym Mhen-y-banc, Penrhyncoch. Rydym yn gweithio gyda’n
contractwyr dros y tymor hir a
mawr obeithiwn y bydd y cartrefi
yn barod erbyn y gaeaf 2023.
DE
Pen-y-bont ar Ogwr. Mae’r hen
Eglwys Bresbyteraidd yn Ffordd
Penybont, Pencoed, wedi cael
ei dymchwel ym mis Mawrth er
mwyn gwneud lle am 12 o gartrefi
newydd. Bydd y datblygiad yn
dwyn 12 o fflatiau 1 ystafell wely
i’r dref ac fe’u hadeiladir gan
ein contractwyr partner, P&P
Builders.

gyfartaledd, barn
preswylwyr am eu
rtrefi newydd oedd

BUILD IT
ADEILADU

Dywedoch chi:

9/10

Roeddech yn hoffi maint
eich cartref newydd a’r
lle sydd ynddo

Dywedoch chi:

Cwblhaom

338

o gartrefi newydd
yn ystod 2021

Bro Morgannwg. Cyflwynwyd
cynlluniau i adeiladu 17 o
fyngalos a thai 1, 2 a 3 ystafell
wely ym mhentref arfordirol Y
Wig i Gyngor Bro Morgannwg.
Gallai’r gwaith ar gynllun gofal
ychwanegol 70 gwely newydd
ym Mhenarth gychwyn yn nes
ymlaen eleni os bydd Cyngor Bro
Morgannwg yn cymeradwyo’r
cynlluniau.
Rydym yn gweithio mewn
partneriaeth â Chyngor Bro
Morgannwg a Bwrdd Iechyd
Prifysgol Caerdydd a’r Fro i
ddatblygu safle 3.6 erw ger Clos
Myrtle yn llety i bobl hŷn a fydd
yn cynnwys cyfleusterau iechyd ar
y safle.
Byddai’r cynllun yn cynnwys
fflatiau 1 ystafell wely a 6 o
fflatiau 2 ystafell wely a byddent
yn cael eu lleoli ger ein cynllun
i bobl hŷn yng Nghwrt Oak a
Thŷ Dewi Sant, cartref gofal sy’n
addas i bobl sydd â dementia, a
gaiff ei redeg gan y Cyngor.

Byddech
wedi hoffi cael gerddi
llai mwdlyd

Gofal Ychwanegol Penarth
Disgwylir i’r cynlluniau gael eu
hystyried gan gynllunwyr lleol ym
mis Ebrill neu fis Mai.
Caerdydd. Rydym yn ceisio
caniatâd gan Gyngor Caerdydd
i adeiladu 27 o gartrefi newydd
ar safle hen Hostel Ieuenctid
Caerdydd yn Ffordd Wedal, Y
Rhath, Caerdydd.
Cynhaliodd ymgynghorwyr
cynllunio Asbri Planning Ltd
ymgynghoriad cyn gwneud cais
am y cynlluniau ar ein rhan yn
gynharach eleni.

Ffordd Wedal, Caerdydd

Ar ôl cael adborth, byddwn
yn cyflwyno cynlluniau am
gymysgedd o fflatiau 1 a 2 ystafell
wely ar y safle yn bennaf.
wwha.co.uk 11

CARTREFI NEWYDD

“Rydym gartref ac ni allem fod yng
nghwmni pobl anwylaf na’r rhai
sydd yma ym Maes y Môr.”
Mae preswylwyr cyntaf cynllun
gofal ychwanegol newydd
Aberystwyth wedi sôn am y
ffordd y mae wedi trawsnewid eu
bywydau, o feithrin cyfeillgarwch
newydd i ddarparu’r llwyfan ar
gyfer cychwyn ffres i’w bywyd.
Agorodd Maes y Môr, a
ddarparir gan Dai Wales & West
mewn partneriaeth â Chyngor
Sir Ceredigion, ym mis Hydref ym
Mhen-yr-Angor, gan edrych allan
dros y dref a’r harbwr. Ond i nifer
o’i breswylwyr newydd, mae wedi
cynnig cymaint mwy na golygfeydd
godidog o’r môr yn unig.
Cyflwynodd Peter a Doris
Wintle gais i fyw ym Maes y
Môr gan nad oedd eu cartref
blaenorol ym Mhenparcau yn
addas i’w hanghenion mwyach.
Mae eu cartref newydd yn cynnig
mynediad hawdd i amrediad o
gyfleusterau, gofal a chymorth
24 awr ar y safle, yn ogystal
â Swyddog Lles, gan sicrhau
bod preswylwyr yn byw bywyd
annibynnol, iach a boddhaus.
“Mae symud i Faes y Môr wedi
bod yn droad newydd hyfryd yn
ein bywydau,” dywedodd Peter.
“Rydym wedi cyfarfod pobl newydd
ac mae gennym fwy o ffrindiau
nawr nag erioed o’r blaen.”
“Roeddem mor gyffrous i
symud yma, ac rydym wedi
ymlacio mwy yma ac ac rydym
yn mwynhau byw ar lan y môr
unwaith eto.
“Mae’r staff cymorth a staff
y bwyty yn wych – i ni, rydym
12
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ni gartref, ac ni allem fod yng
nghwmni pobl anwylaf na’r rhai
sydd yma ym Maes y Môr.”
Mae Brodie Gadsby wedi
gadael gofal a gwneud cychwyn
ffres, gan sicrhau swydd newydd
a chartref newydd pan symudodd
i Faes y Môr. Cafodd Brodie help
gan staff gofal a chymorth ein
cwmni Grŵp, Mentrau Castell, i
wneud cais am rôl gwirfoddol yn
hwb Penparcau, lle y mae ganddo
swydd am dâl nawr.
Dywedodd Brodie: “Roeddwn
yn teimlo fy mod yn symud
o gwmpas gryn dipyn ar ôl
gadael gofal maeth – rydw i’n
aml wedi teimlo’n unig iawn ac
roedd popeth yn anodd iawn i
mi. Roeddwn yn edrych ymlaen
yn fawr at gael symud i Faes y
Môr. Rydw i’n mwynhau yma yn
fawr, rydw i’n hapus iawn gyda’r
ffrindiau newydd yr wyf wedi
eu gwneud yma – maen nhw fel
teulu i mi.”

CARTREFI NEWYDD

Helpu preswylwyr i
sicrhau’r llety cywir
Trwy gydol y pandemig, roedd ein partneriaid o’r
awdurdodau lleol yn pwysleisio ar helpu ymgeiswyr am
dai a oedd yn ddigartref. Wrth i’r pandemig leddfu, mae’r
galw am eiddo wedi newid, ac mae’n gallu amrywio rhwng
gwahanol ardaloedd awdurdodau lleol.
Mae angen mwy o gartrefi teuluol a chartrefi wedi’u
haddasu ar rai ardaloedd, a gwelir galw uchel am fflatiau ar
gyfer pobl sengl mewn ardaloedd eraill.
Rydym yn parhau i weithio gyda’n partneriaid i sicrhau
bod gennym y llety cywir ar gael ac rydym yn darparu’r
cymorth a’r cyngor cywir er mwyn helpu preswylwyr
newydd i symud i’w cartref.

Croesawom

270

o breswylwyr newydd
i’n cartrefi dros y 3
mis diwethaf

Dywedoch
chi:

Doris a Peter Wintle

(Ffigurau o fis Hydref i fis Rhagfyr 2021)

Roeddem yn
hoffi’r gwasanaeth a’r
cymorth a ddarparwyd
gan WWH

Byddem wedi
hoffi bod y gwaith trwsio
heb ei gwblhau yn cael ei
orffen cyn symud
i mewn

Dywedoch
chi:
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“Mae gennym gymaint yn fwy o le ac mae fy 		
merch wrth ei bodd bod gennym ardd 			
		 lle y mae’n gallu chwarae”

Carys Evans (dde) gydag Emma-Sian Davies, Rheolwr Prosiect Datblygu TWW

Cartrefi newydd ar gyfer pentref arfordirol
Cychwynnodd grŵp o breswylwyr
o Geredigion y flwyddyn newydd
trwy symud i mewn i’w cartrefi
newydd ym mhentref arfordirol
Llanon ym Mae Ceredigion.
Gweithiodd Tai Wales & West
gyda’i phartneriaid adeiladu dros
y tymor hir, TRJ Ltd, i adeiladu 10
o dai a byngalos newydd ar safle
wrth ymyl y môr.
Mae’r pentref hwn yng
Ngheredigion yn boblogaidd
ymhlith twristiaid ac nid oes fawr

14
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iawn o gartrefi rhent yma, a cheir
cryn alw amdanynt.
Roedd Carys Evans,
cynorthwyydd meithrin, yn un o’r
teuluoedd cyntaf i symud i mewn
gyda’i merch wyth oed, Carys.
Mae hi’n siaradwr Cymraeg ac
roedd hi’n rhentu tŷ preifat yn y
pentref, ond roedd ei landlord yn
bwriadu gwerthu’r tŷ. Dywedodd
Carys: “Roeddwn yn dymuno
aros yn yr ardal gan bod fy merch
yn mynd i’r ysgol leol ac mae fy

nheulu yn byw gerllaw, ac yn fy
helpu gyda gofal plant.”
“Roedd hi’n anodd dod o hyd
i dŷ addas y gallwn fforddio ei
rentu felly roeddwn yn hynod
falch pan gynigiwyd un o’r tai
newydd i mi.”
“Maen nhw’n dda iawn. Mae
cymaint mwy o le gennym. Mae
fy merch wrth ei bodd yn chwarae
yn yr ardd gan nad oedd gardd
gennym yn ein hen dŷ.”

ARGYFWNG

MATERION ARIANNOL

cost byw

Mae’r newyddion yn llawn rhybuddion am yr argyfwng costau byw y mae ein gwlad yn ei wynebu.
Gyda chwyddiant yn codi, capiau ar bris nwy a thrydan, Yswiriant Gwladol a threth gyngor, a’r ffaith bod
pris nifer o wasanaethau ac eitemau bob dydd yn codi’n gyflymach nag incymau, mae aelwydydd yn wynebu
blwyddyn anodd. Dyma rai o’r codiadau y byddwn yn gorfod eu hwynebu, a’r hyn y gallwch chi ei wneud i
gael help.

Treth gyngor

Yswiriant Gwladol

Mae pob awdurdod lleol ar draws
Cymru wedi cyhoeddi cynnydd i’w
treth gyngor. Mae’r canrannau’n
amrywio o un sir i’r llall. Er bod
nifer ohonynt wedi pennu treth
gyngor is na’r disgwyl, maent yn
parhau i amrywio rhwng 1 a 4
%. Er mwyn helpu aelwydydd ym
mandiau treth gyngor A i D, yn
ogystal â’r rhai sy’n cael cynllun
gostyngiadau’r dreth gyngor,
cadarnhaodd Llywodraeth Cymru
y bydd yn cynnig £150 ychwanegol
i bobl er mwyn helpu yn ystod yr
argyfwng costau byw.

Yn dilyn Cyllideb y Gwanwyn,
mae’r canghellor wedi cyhoeddi y
bydd y trothwy y bydd gweithwyr
yn dechrau talu Yswiriant Gwladol
yn codi i £12,570 o 6 Gorffennaf
2022. Mae hyn yn golygu y bydd
“cyflogai nodweddiadol” yn arbed
dros £330 mewn treth a bydd hyn
yn cynnig budd i bron 30 miliwn
o bobl sy’n gweithio. Os ydych
chi’n ennill llai na £12,570, ni
fyddwch yn talu Yswiriant Gwladol
mwyach.
Os ydych chi’n ennill £20,000
y flwyddyn, dylech arbed £178
neu tua £50 ar gyflog blynyddol o
£30,000.
Ar 6 Ebrill, codwyd y
cyfraniadau Yswiriant Gwladol
1.25% ar gyfer y flwyddyn hefyd,
er mwyn ariannu ardoll iechyd a
gofal cymdeithasol.

A fyddwch chi’n cael gostyngiad
treth gyngor? Os ydych chi’n byw ar
eich pen eich hun (neu gyda phlant
neu fyfyrwyr), os ydych ar incwm
isel, os oes gennych chi anableddau
neu os oes gofalwr yn byw gyda chi,
efallai y byddwch yn gymwys i gael
gostyngiad ar eich treth gyngor.
Gallai nifer o bobl y mae
ganddynt gyflyrau fel Alzheimer
neu Parkinson, neu y maent wedi
cael strôc, fanteisio ar ostyngiad
oherwydd nam meddyliol difrifol.
Os ydych chi’n credu y gallech chi
fod yn gymwys, rhaid i chi wneud
cais i’ch cyngor lleol, a gallwch weld
ei fanylion trwy droi at
https://www.gov.uk/apply-forcouncil-tax-discount

Pris ynni yn codi
Ar 1 Ebrill, codwyd y cap ar bris
ynni gymaint â 54%, sy’n golygu
y gallai’r bil cyfartalog godi £693
y flwyddyn. Ym mis Chwefror,
cyhoeddodd Llywodraeth Cymru
y byddent yn dyblu’r taliad o £100
i £200 i gynorthwyo aelwydydd
cymwys gyda chostau a biliau
ynni sy’n codi. Roedd taliadau’r

Cynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf
untro fod cael eu talu i’r rhai
sy’n gymwys, h.y. y rhai sy’n cael
budd-daliadau lles penodol,
ym mis Ebrill. Y dyddiad cau
er mwyn cyflwyno ceisiadau
oedd 28 Chwefror, 2022, ac mae
cynghorau lleol wedi bod yn
gyfrifol am gysylltu a phrosesu’r
taliadau.

Cyngor er mwyn gwneud
eich cartref yn gynhesach
Mae Cartrefi Clyd Cymru
warmwales.org.uk has the
following tips for saving energy:
• yn cynnig y cyngor canlynol er
mwyn arbed ynni:
• Ni ddylech osod dodrefn o
flaen eich rheiddiaduron, er
mwyn i’r gwres allu cylchredeg
yn hawdd
• Dylech gau llenni a drysau pan
fo’r tywydd yn oer er mwyn
cadw’r gwres i mewn
• Dylech leihau drafftiau trwy
wneud neu brynu pethau
atal drafft, er mwyn lleihau’r
drafft o gwmpas ffenestri,
drysau, fflapiau cath/ci, drysau
llofftydd
• Dylech osgoi sychu dillad ar
y rheiddiadur gan bod hyn
yn gallu peri iddynt weithio’n
wwha.co.uk 15
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•

•

•
•

galetach i ddarparu’r un faint o
wres. Dylech ddefnyddio hors
ddillad yn lle hynny
Dylech droi eich thermostatau
i lawr 1 gradd, neu fwy.
Mae rhwng 18⁰C a 21⁰C yn
gyffyrddus i’r rhan fwyaf o
bobl
Defnyddiwch yr amserydd ar
gyfer eich system wresogi, fel
eich bod yn gwresogi’ch cartref
pan fydd angen i chi wneud
hynny yn unig
Dylech lenwi’r tegell gyda swm
y dŵr y mae ei angen arnoch
yn unig
Dylech ddadrewi eich
oergelloedd a’ch rhewgelloedd
yn rheolaidd.

Help gyda biliau Dŵr
Mae gan Ddŵr Cymru dariff
Helpu sy’n helpu aelwydydd
incwm isel trwy roi cap ar y swm
y byddwch yn ei dalu. Yn ogystal,
mae ganddynt dariffau arbennig
ar gyfer y rhai sy’n dioddef
cyflyrau meddygol penodol.
Trowch at www.dwrcymru.com
am ragor o wybodaeth.

Band eang
Mae’r rhan fwyaf o gwmnïau
band eang a ffôn yn codi eu
prisiau rhwng 5% a 9%. Ceir
rhestr o ddarparwyr band eang
sy’n cynnig tariffau arbennig i
aelwydydd incwm isel hefyd.
Am ragor o wybodaeth, trowch
at www.ofcom.org.uk a chwiliwch
am dariffau cymdeithasol.

Manteisiwch ar eich hen
bapurau £20
30 Medi 2022 yw’r diwrnod olaf
pan fyddwch yn gallu defnyddio’r
hen bapurau £20 a £50 gan eu
bod yn cael eu disodli gyda’r
papurau polymer mwy newydd.
Ar ôl y dyddiad hwn, bydd nifer
o fanciau yn derbyn papurau
nas derbynnir mwyach gan
gwsmeriaid.
Am ragor o wybodaeth, trowch
at www.bankofengland.co.uk/
banknotes

Cais
HelpU

A fyddwch chi’n gallu
gwneud cais am gymorth
grant?
Mae’r Gronfa Cymorth Dewisol yn
darparu dau fath o grant na fydd
angen i chi eu had-dalu:
Gall Taliad Cymorth Brys (EAP)
helpu i dalu costau hanfodol,
megis bwyd, nwy, trydan, dillad
neu gostau teithio brys.
Gall Taliad Cymorth Unigol (IAP)
helpu i brynu nwyddau gwynion
neu ddodrefn hanfodol os ydych
chi’n symud.
Gan ddibynnu ar eich
amgylchiadau, efallai y byddwch
yn gallu gwneud cais i’r Gronfa
Cymorth Dewisol, ond ceir
cyfyngiad o ran nifer yr hawliadau
y bydd modd eu gwneud.
Gallwch ymgeisio eich hun
trwy droi at www.gov.wales/
discretionary-assistance-fund-daf
neu ffonio 0800 859 5924 (rhwng
9.30am a 4.00pm o ddydd Llun i
ddydd Gwener)

Angen cymorth?
Os ydych chi’n ei chael hi’n anodd
talu eich rhent ac mae angen
help arnoch gyda’ch cynllunio
ariannol, siaradwch â’ch Swyddog
Tai neu’ch Swyddog Cymorth
Tenantiaeth a fydd yn gallu eich
helpu a’ch cynghori ynghylch y
cymorth sydd ar gael.
Ffoniwch ni ar 0800 052 2526 a
byddwn yn trefnu y bydd rhywun
yn eich ffonio.
Am ragor o wybodaeth
ynghylch cymorth ar ffurf grant ac
i archwilio’r budd-daliadau sydd
ar gael i chi, trowch at
www.turn2us.org.uk

16
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Cynorthwyo preswylwyr trwy straen ariannol
Trwy gydol y pandemig, rydym wedi gweld bod nifer ohonoch wedi bod yn cysylltu â ni am gyngor ynghylch
arian a chyllidebu o ganlyniad i amgylchiadau anarferol iawn, megis gweithleoedd yn cau am gyfnodau
estynedig a hefyd, y ffaith na fu modd i chi weithio oherwydd eich bod wedi bod yn hunanynysu.
Fodd bynnag, rydych chi wedi dweud wrthym na fu’r her o gyllidebu ar gyfer y Nadolig yn wahanol i’r hyn
a fu yn ystod unrhyw flwyddyn arall. Llwyddom i gysylltu â dros 300 o bobl yn ystod y cyfnod cyn y Nadolig
er mwyn helpu gyda chyngor ariannol ac er mwyn cynnal taliadau rhent yn ystod y cyfnod, pan welwyd
ychydig iawn o daliadau rhent yn methu ac mae lefel yr ôl-ddyledion rhent cyffredinol yn parhau i ostwng.

NT
RE E
DU

Rhoddwyd cymorth i

300

o breswylwyr
dros y Nadolig

Mae

3 o bob 4

aelwyd

yn cyflawni eu cynlluniau
talu rhent

6,331

yw nifer gyfartalog y
preswylwyr sy’n talu eu
rhent trwy drefniant Debyd
Uniongyrchol

(Ffigurau o fis Hydref i fis Rhagfyr 2021)
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Olwynion newydd
yn gwneud gwahaniaeth enfawr i brosiectau
cymunedol
Fel un o ddarparwyr mwyaf
cartrefi fforddiadwy yng
Nghymru, rydym yn dymuno
gwneud mwy na darparu cartrefi
yn unig – rydym yn dymuno
buddsoddi yn ein cymunedau.
Rydym yn annog ein cyflenwyr
a’n contractwyr, sy’n ein helpu

i adeiladu cartrefi newydd ac
uwchraddio cartrefi presennol, i
ychwanegu gwerth trwy wneud
cyfraniadau ychwanegol i’n
contractau, sy’n creu rhan fwyaf
o’n cronfa Gwneud Gwahaniaeth.
Dros y flwyddyn ddiwethaf,
llwyddom i gyfrannu dros

£200,000 er mwyn ariannu
prosiectau a mentrau sy’n
cynorthwyo ein cymunedau a’n
preswylwyr.
Dyma rai o’r prosiectau yr ydym
wedi gallu eu cynorthwyo eleni.

yn llwyr, wedi cael ei lleihau
mewn ffordd ddramatig.
Dywedodd Vic Gulliver,
Ysgrifennydd: “Mae’r peiriant
torri porfa a yrrir wedi gwneud
gwahaniaeth aruthrol i ni.”
“Roedd torri’r porfa gan
ddefnyddio peiriant gwthio yn
dasg gorfforol sylweddol, felly
mae hyn wedi hwyluso pethau
gymaint.

“Fel cyfleuster cymunedol
di-elw, nid ydym yn codi llawer
iawn ar bobl i ddefnyddio’r trac,
felly pan fydd angen i ni gael offer
newydd neu arian i dalu am waith
trwsio, byddwn yn ddibynnol
ar roddion. Rydym yn hynod
ddiolchgar i Dai Wales & West
ac Anwyl Construction am eu
cymorth.”

Sir y Fflint

Gweithiom gyda Phartneriaethau
Anwyl, ein partneriaid adeiladu
dros y tymor hir yn Sir y Fflint,
i ariannu peiriant torri porfa
newydd a yrrir ar gyfer Marsh
Tracks yn Y Rhyl.
Mae’r rhodd yn golygu bod y
faich o dorri porfa yn y cyfleuster
yn Ffordd Marsh, trac beicio a
BMX ffordd gaeedig a gaiff ei
gynnal a’i gadw gan wirfoddolwyr
18
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Pen-y-bont ar Ogwr

Gall rhai preswylwyr sy’n byw
yn ardal Pen-y-bont ar Ogwr
gymryd rhan mewn amrediad o
weithgareddau mewn Canolfan
lles adnodd gwledig a gaiff ei
redeg gan STEER, diolch i’r ffaith
bod Tai Wales & West wedi rhoi
nawdd ar gyfer bws mini.
Mae STEER – Yr Academi
Fenter yn fenter gymdeithasol yn
Nhŷ Tondu ar gyrion Cwm Llynfi,
sy’n darparu gweithgareddau
amrywiol ar gyfer grwpiau
agored i niwed yn eu cymuned.
Mae ganddynt gaffi cymunedol,
gweithdai, ystafell hyfforddi a
mannau yn yr awyr agored lle y
maent yn darparu gweithgarwch
lles ac ymgysylltu ar gyfer pobl
agored i niwed o bob oed, a’r rhai
sy’n dioddef allgáu cymdeithasol.

Ceredigion
Fodd bynnag,
roedd pobl a
oedd yn byw
mewn ardaloedd
anghysbell yn
ei chael hi’n
anodd cyrraedd y
ganolfan 43 erw
er mwyn cymryd rhan.
Llwyddom i helpu wrth sicrhau
nawdd trwy ein cronfa Gwneud
Gwahaniaeth, a gweithiom gyda’n
cyflenwyr i sicrhau bws mini Ford
Transit newydd sbon ar gyfer y
sefydliad.
Dywedodd Tracey Miles, Prif
Swyddog Gweithredol STEER:
“Mae’r bws yn fwy nag y byddem
fyth wedi gallu dychmygu na’i
fforddio. Bydd yn gwella’r
mynediad i nifer o bobl fynychu
ein prosiectau amrywiol, gan
gynnwys sesiynau ffitrwydd
awyr agored a ariannir yn llawn,
diwrnodau gwirfoddolwyr,
llwybrau coetir, cadw gwenyn,
sesiwn celf a chrefft creadigol, yn
ein canolfan.”

Bro Morgannwg

Yn Y Barri, mae ymwelwyr sy’n
defnyddio Canolfan Gymunedol
Castleland yn edrych ymlaen at y
gwanwyn.
Gweithiom gyda’n partneriaid
adeiladu, Grŵp Jehu, sy’n
adeiladu 72 o fflatiau newydd i
ni yn Ffordd Subway, er mwyn
rhoi gweddnewidiad gwyrdd i’r
ganolfan. Rhoddodd is-gontractwyr
Jehu, Laurel Landscapes, blanhigion

a phridd, darparodd Liz Lake
Associates y darluniadau tirlun a
bu grŵp o staff WWH yn rhoi eu
hamser i balu a phlannu planhigion
yn y gwelyau.
Dywedodd Neil Moore, cadeirydd
Cymdeithas Gymunedol Castleland:
“Rydym mor ddiolchgar i WWH am
eu gwaith caled. Fel elusen fach,
nid oedd gennym yr arian i’w wario
ar blanhigion. Mawr obeithiwn y
bydd y planhigion hyn yn ffynnu
ac yn gorchuddio’r ddaear, gan roi
ymddangosiad braf i’r ganolfan.
“Mae’n edrych gymaint gwell
ac rydym yn edrych ymlaen yn
fawr i weld sut y bydd yn edrych
yn nes mlaen yn ystod y gwanwyn
eleni.”

Mae prosiect llwyddiannus dan
arweiniad preswylwyr i ddarparu
sesiynau chwarae i blant ym
Maesamlwg a Llys Maesamlwg
yn Nhregaron wedi cael hwb trwy
gael sied newydd i storio offer.
Gyda chymorth cronfa Gwneud
Gwahaniaeth WWH a Chyngor
Sir Ceredigion, mae wedi darparu
safle diogel a chyfleus i storio
offer fel peli pêl-droed a rygbi,
conau a racedi tenis.
Adeg y Nadolig,
trawsnewidiwyd y sied yn Groto
Siôn Corn.
Dywedodd un o breswylwyr
Maesamlwg, Tregaron: “Mae’n
wych cael sied gymunedol
oherwydd y byddwn yn gallu
gwneud pethau yma ar gyfer
y Nadolig, y Pasg a’r gwyliau
ysgol. Roedd yr holl blant wedi
mwynhau gweld Siôn Corn a chael
rhodd, a heb os, bu tostio’r malws
melys yn llwyddiant ysgubol.”
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Dysgu wrth i chi ennill cyflog
Pam bod prentisiaethau yn ffordd wych
o helpu i gychwyn eich gyrfa
A ydych chi’n chwilio am yrfa
newydd lle y gallwch sicrhau
cydbwysedd rhwng gweithio
a dysgu? Yna, efallai mai
prentisiaeth yw’r dewis gorau i chi.
Mae prentisiaeth yn swydd am
dâl lle y bydd y prentis yn dysgu
ac yn sicrhau profiad gwerthfawr,
gan weithio gyda staff profiadol.
Ar yr un pryd, byddant yn dysgu
yn yr ystafell ddosbarth hefyd
gyda choleg, prifysgol neu
ddarparwr hyfforddiant er mwyn
sicrhau cymhwyster a gaiff ei
gydnabod ar lefel genedlaethol.
Nid yw prentisiaethau wedi cael
eu cyfyngu i’r rhai sy’n cychwyn

ar eu taith ym myd gwaith, pobl
ifanc neu waith ymarferol.
Mae prentisiaethau heddiw
yn cynnig cyfleoedd i bobl o
wahanol oedrannau ac maent
yn gysylltiedig gyda swyddi lefel
mynediad, swyddi rheoli uwch a
gwaith corfforol, i swyddi desg.
Dros y flwyddyn ddiwethaf,
mae cwmni cynnal a chadw Grŵp
Tai Wales & West, Gwasanaethau
Cynnal a Chadw Cambria, wedi
cyflogi 16 prentis newydd ar
draws Cymru. Gan ddibynnu ar
eu lleoliad, gall ein prentisiaid yn
Cambria astudio am Brentisiaeth
Sylfaen mewn Gweithrediadau

“

Cynnal a Chadw, yn ogystal â
Phrentisiaethau mewn Gwresogi/
Plymio a gwaith Electrodechnegol
yng Ngholeg Cambria yng
Ngogledd Cymru, Caerdydd a
Choleg y Fro yn Ne Cymru, Sir
Benfro a Choleg Sir Gâr yng
Ngorllewin Cymru.
Am ragor o wybodaeth am
brentisiaethau sy’n seiliedig ar
grefft gyda Cambria, trowch at
www.cambria-ltd.co.uk
Er mwyn dathlu Wythnos
Genedlaethol Prentisiaethau
2022, buom yn siarad gyda rhai
o’n prentisiaid newydd.
Dyma’r hyn yr oedd ganddynt
i’w ddweud:

Roedd cychwyn ar fy mhrentisiaeth yn
gam mawr gan fy mod i newydd adael yr
ysgol a hon oedd fy swydd gyntaf. Mae
Cambria wedi peri i’r daith fod yn well
nag yr oeddwn yn disgwyl.
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“

Rydah McQueen
Prentis gwresogi a phlymio
Gwasanaethau Cynnal a Chadw Cambria

“
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Pan fyddwch yn astudio
am brentisiaeth, rydych
chi’n dysgu sgiliau
newydd ac yn cyfarfod
pobl newydd yn gyson.

“

Finlay Millington
Prentis trydanol
Gwasanaethau Cynnal a Chadw Cambria

“

“

yn gwmni
Mae Cambria
aent
teg iawn ac m u
me
yn ymboeni a
cyflogeion

aniel Kedem
rentis
wasanaethau Cynnal a Chadw Cambria

Barod am yrfa newydd?
Os ydych chi’n chwilio am
waith neu os bydd angen i chi
newid gyrfa, gallai prentisiaeth
gynnig ffordd ymlaen i chi.
Efallai eich bod wedi colli eich
swydd yn ddiweddar neu’n
awyddus i ddysgu sgiliau
newydd er mwyn eich helpu i
wella eich cyfleoedd gyrfa. A
wyddoch chi bod Tai Wales &
West yn gweithio gyda nifer
o sefydliadau ar draws Cymru
sy’n gallu eich helpu i symud
ymlaen?
Os ydych chi’n chwilio am
brofiad trwy weithio gyda’n
contractwyr ar ein prosiectau
datblygu a chynnal a chadw
eiddo newydd, gallwch
gofrestru gyda’r sefydliadau
priodol a restrir isod, gan
roi gwybod iddynt er mwyn
iddynt allu eich cyfateb gyda
chyfleoedd pan fyddant ar gael.
Dyma rai o’r sefydliadau
hynny:
Gyrfa Cymru
Gall Gyrfa Cymru eich helpu
i gynllunio eich gyrfa, paratoi
i gael swydd, a chwilio am ac
ymgeisio am y prentisiaethau,
y cyrsiau a’r hyfforddiant cywir.
careerswales.gov.wales, 0800
028 4844, mae cyfleuster
sgwrsio dros y we ar gael.
Cymru’n Gweithio
Gall Cymru’n Gweithio
gynnig cymorth yn ystod y
cyfnod cyfnewidiol hwn gyda
chyngor am ddim, arweiniad
a mynediad i hyfforddiant er
mwyn eich helpu i sicrhau
gwaith neu ddatblygu eich
gyrfa.
workingwales.gov.wales

Scope
Mae Scope yn elusen
cydraddoldeb anabledd sy’n gallu
darparu gwybodaeth ymarferol
a chymorth emosiynol pan fydd
ei angen fwyaf. scope.org.uk
E-bost helpline@scope.org.uk,
ffoniwch 0808 800 3333.
Ymddiriedolaeth y Tywysog
Mae Ymddiriedolaeth y Tywysog
yn elusen ieuenctid sy’n helpu
pobl ifanc 11 i 30 oed i gael
swydd, addysg a hyfforddiant.
princes-trust.org.uk
Remploy
Mae Remploy yn darparu
cymorth cyflogaeth a sgiliau
arbenigol i bobl anabl a’r rhai
sydd â chyflyrau iechyd.
remploy.co.uk Ffoniwch 0300 456
8110, mae cyfleuster sgwrsio dros
y we ar gael hefyd.
Poppy Factory
Mae Poppy Factory yn cynorthwyo
cyn-filwyr sydd â chyflyrau
iechyd ar eu taith i gyflogaeth,
ac mae’n eu helpu i oresgyn
unrhyw rwystrau. Mae ar gael i
unigolion sydd wedi gwasanaethu
un diwrnod neu fwy yn y Lluoedd
Arfog, Arferol neu Wrth Gefn.
poppyfactory.org E-bost
support@poppyfactory.org,
ffoniwch 020 8939 1837.
ACT
Mae ACT yn darparu rhestr
hir o raglenni hyfforddiant a
chymwysterau sy’n helpu pobl i
wireddu eu potensial llawn. O Dwf
Swyddi Cymru+ i brentisiaethau,
hyfforddiant cyflogadwyedd a
chyrsiau masnachol byr
acttraining.org.uk
E-bost info@acttraining.org.uk,
Ffoniwch 029 2046 4727.
Yn parhau ar dudalen 22
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ITEC
Mae ITEC yn darparu
gwasanaethau cyflogaeth a sgiliau
er mwyn helpu unigolion i gychwyn
ar eu gyrfaoedd a sicrhau cynnydd
yn eu gyrfaoedd, gan ddarparu
rhaglenni ar draws Cymru megis
Prentisiaethau, Twf Swyddi Cymru
+ a Restart. itecskills.ac.uk
E-bost enquiries@itecskills.co.uk,
ffoniwch 029 2066 3800.
Gwasanaeth Cynghori i
Mewn i Waith
Mae Gwasanaeth Cynghori i
mewn i Waith yn cynnig cymorth
cyflogaeth a digidol i unigolion
sy’n byw yng Nghaerdydd ac
sy’n chwilio am gyflogaeth
neu sy’n dymuno uwchsgilio.
intoworkcardiff.co.uk
E-bost intoworkadviceservice@
cardiff.gov.uk, ffoniwch 029 2087
1071, mae cyfleuster sgwrsio dros
y we ar gael hefyd.
Academi Adeiladu ar y Safle
Mae Academi Adeiladu ar y Safle
yn darparu hyfforddiant adeiladu,
profiad gwaith a chymorth
cyflogaeth er mwyn cynorthwyo’r
rhai sy’n chwilio am swydd, y
rhai sy’n dymuno newid gyrfa
a myfyrwyr diploma adeiladu
ar draws de-ddwyrain Cymru.
onsiteconstructionacademy.co.uk
E-bost constructionacademy@
cardiff.gov.uk, ffoniwch 07929
732731.
Procure Plus
Mae gan Procure Plus (Sgiliau ar
gyfer Swyddi Gogledd Cymru)
Ganolfan Profiad ar y safle sy’n
gallu cynnig llwybrau mynediad
i’r rhai nad ydynt yn gweithio ym
maes adeiladu ar hyn o bryd, y
rhai sy’n dymuno newid gyrfa a’r
rhai sy’n cael eu tangynrychioli
yn y diwydiant adeiladu trwy
gyfrwng amrywiaeth o raglenni
hyfforddiant wedi’u hariannu.
E-bost osewales@procure-plus.
com, ffoniwch 07917 448881.
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Cysylltu y tu allan
i oriau swyddfa
Ond beth yw gwaith
trwsio brys?

Dros y blynyddoedd diwethaf,
mae’r amseroedd pan fydd
preswylwyr yn cysylltu â ni wedi
newid, ac ni fyddwn yn cael fawr
iawn o alwadau gyda’r hwyr neu
ar benwythnosau. Fel y byddwch
yn cofio, y llynedd, gofynnom i
chi am adborth am oriau agor
ein canolfan alwadau WWH, sef
8am – 6pm o ddydd Llun i ddydd
Gwener, ac roedd galwadau y
tu allan i’r oriau hyn yn cael eu
hateb ar ein rhan gan gwmni o’r
enw Careium (Doro yn flaenorol).
Rhoddoch eich safbwyntiau i ni
ac rydym wedi mynd ymlaen i
wneud y newid hwn.

Mae gwaith trwsio
brys yn golygu sefyllfa
lle y mae perygl i’ch
diogelwch personol neu
berygl y caiff difrod ei
achosi i’ch eiddo.
Os na fyddwch yn
siŵr, bydd y sawl a
fydd yn ateb yr alwad yn
asesu amgylchiadau unigol pawb
er mwyn penderfynu a oes angen
gweithredu ar unwaith. Os bydd,
byddwn yn trefnu bod rhywun yn
dod allan i sicrhau bod y sefyllfa
yn ddiogel, a chaiff gwaith trwsio
llawn ei gyflawni ar adeg sy’n
gyfleus i’r ddwy ochr yn ystod ein
horiau agor arferol.

Pob gwaith trwsio arall

Ffoniwch ni ar 0800 052 2526
rhwng 8am a 6pm o ddydd Llun
i ddydd Gwener, neu ar-lein
trwy droi at wwha.co.uk gan
ddefnyddio ein ffurflen gwaith
trwsio.
Mae ein gwefan yn cynnwys
Adrodd am waith
adran ynghylch gwaith trwsio
trwsio brys ar ôl 6pm hefyd, sy’n amlinellu’r hyn i’w
wneud gyda materion sy’n
Os bydd gennych chi waith
amrywio o golli allweddi a chael
trwsio brys, gallwch ffonio
eich cloi allan i dap sy’n gollwng.
0800 052 2526 a siarad gyda’n
Trowch at yr adran ynghylch
partner, Careium. Fodd bynnag, gwaith trwsio i weld a fydd hyn yn
os nad yw’ch galwad yn alwad
gallu eich helpu gyda’ch ymholiad
frys, gofynnir i chi ffonio rhwng am waith trwsio.
8am a 6pm o ddydd Llun i
https://www.wwha.co.uk/cy/
ddydd Gwener.
adrodd-am-waith-trwsio/

Os ydych chi’n credu bod
nwy yn gollwng neu os
byddwch yn gallu arogli
nwy, neu os bydd eich
larwm CO2 yn canu,
ffoniwch Wales and West
Utilities ar 0800 111 999 ar
unwaith.

A ydych chi’n dymuno
talu eich rhent?
Gallwch ein ffonio ar 0800 052
2526 rhwng 8am a 6pm o ddydd
Llun i ddydd Gwener, neu dalu trwy
ein gwefan, www.wwha.co.uk/
cy/talu-fy-rhent/. 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 ymddangos ar eich
cyfrif ar y diwrnod gwaith wedyn.
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,
felly rydych chi mewn dwylo diogel.

Ymddygiad
gwrthgymdeithasol
Pryd i ffonio’r heddlu

Ffoniwch linell argyfwng yr
heddlu ar 999 os ydych chi neu
rywun yr ydych yn eu hadnabod
mewn perygl o ddioddef trosedd
dreisgar megis ymosodiad,
bygythiad i ladd, trais domestig
neu drosedd casineb. Hwn yw’r
rhif i ffonio hefyd os byddwch
yn teimlo y gallai sefyllfa fynd yn
ddifrifol neu’n dreisgar yn gyflym
iawn, os byddwch yn credu bod
plentyn mewn perygl neu os
byddwch yn pryderu bod trosedd
yn cael ei chyflawni.
Os ydych chi wedi dioddef
trosedd neu wedi bod yn
dyst i drosedd, ffoniwch yr
heddlu ar 101. Hwn yw’r rhif
i’w ffonio hefyd os byddwch
wedi bod yn dyst i ymddygiad
gwrthgymdeithasol, megis
ymddygiad ymosodol, swnllyd
neu gamdriniol neu anghydfodau
yn y gymdogaeth sy’n cynnwys
cyffuriau neu anifeiliaid.

Gallwch adrodd am droseddau
sydd wedi digwydd ar-lein hefyd
trwy droi at wefan eich awdurdod
heddlu lleol.

Sŵn mewn cymdogaeth
Os ydych chi’n cael problem
gyda synau fel cerddoriaeth
uchel, partïon swnllyd neu gŵn
sy’n cyfarth, gallwch adrodd am
ddigwyddiadau i Adran Iechyd
yr Amgylchedd eich cyngor lleol.
Mae ganddynt ffyrdd o gofnodi’r
broblem.
Trowch at wefan eich awdurdod
lleol am ragor o wybodaeth.
I ddarganfod manylion eich
awdurdod lleol, trowch at www.
gov.uk/report-noise-pollution-tocouncil

Unrhyw ymholiadau
eraill
Ffoniwch ni ar 0800 052 2526
rhwng 8am a 6pm o ddydd Llun
i ddydd Gwener neu anfonwch
e-bost atom@wwha.co.uk.

wwha.co.uk 23

TRWSIO

Sut i drwsio problemau cyffredin
A fyddech chi’n gwybod yr hyn i’w wneud pe bai eich tap yn gollwng? Mae adran trwsio ar ein gwefan yn
cynnwys llawer o gyngor am yr hyn i’w wneud am waith brys a gwaith nad yw’n waith brys yn eich cartref.
Dyma ychydig gyngor:

Mae fy nhap yn dripian/gollwng

Mae’r tap yn yr ystafell ymolchi yn cynnwys falf
ynysu (sy’n edrych fel sgriw gyda phen tap) y gellir
ei chau. Rhowch hen dywel o gwmpas y man lle y
mae’r dŵr yn gollwng neu gynhwysydd dan y man
hwn i ddal unrhyw ddiferion ac er mwyn atal y dŵr
rhag achosi difrod pellach.

Mae fy sinc neu fy nhoiled wedi blocio
Yn gyntaf, ceisiwch dynnu unrhyw wallt neu sebon
neu olion bwyd y gallent fod wedi blocio’r sinc
oddi yno. Os na fydd hyn yn gweithio, ceisiwch

ddefnyddio cynnyrch ewynnu sinc neu ddadflocio
toiled, y gallwch ei brynu mewn nifer o siopau
DIY neu nwyddau metel neu archfarchnadoedd.
Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael y math sy’n
ewynnu gan ei fod yn gorchuddio’r pibellau ac
mae’n fwy effeithiol. Sicrhewch eich bod yn dilyn y
cyfarwyddiadau’n ofalus. Sylwer na fydd cannydd
yn clirio pibell sinc sydd wedi blocio. Fodd bynnag,
rydym yn argymell defnyddio cannydd neu lanhawr
ewynnu yn rheolaidd (tua unwaith y mis) i gadw
eich pibellau’n lân ac yn glir.
Cyfrifoldeb preswylydd yw sicrhau bod sinciau,
pibellau a system eich toiled yn lân ac yn glir.

Cadw preswylwyr yn ddiogel yn ystod blwyddyn pan
Heb os, bu 2021 yn flwyddyn heriol i bawb
oherwydd y bu’n rhaid i ni ddysgu byw a gweithio
gyda Covid, ynghyd â’r cyfyngiadau a weithredwyd
yn ystod 2021 i’n diogelu i gyd ac er mwyn ceisio
rheoli’r feirws. Trwy gydol y flwyddyn, rydym wedi
ceisio cynnal ein safonau uchel wrth ddarparu
gwasanaethau i’n preswylwyr, gyda’r nod pennaf o
gadw ein preswylwyr yn ddiogel ac yn gynnes pan
fyddant yn byw yn eu cartrefi.
Yn ystod 2021, deliom gyda 43,787 o geisiadau
am waith trwsio o’i chymharu gyda 36,707 yn
2020. Yn y ffigurau ar gyfer 2021, roedd ychydig
dros 8,500 o dasgau trwsio systemau gwresogi a
7,700 o dasgau trwsio trydanol, sy’n dangos bod
preswylwyr yn caniatáu i ni fynd i mewn i’w cartrefi

y
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er mwyn i ni allu sicrhau bod eu cartrefi yn parhau
i fod yn ddiogel yn ystod y pandemig. Disgwyliwyd
y byddai’r nifer ar gyfer 2021 yn uwch oherwydd
y cyfyngiadau Covid mwy cyfyngol a oedd mewn
grym yn ystod 2020, a oedd yn golygu mai dim ond
gwaith trwsio brys a gyflawnwyd ar adegau ac y bu’n
rhaid oedi gwaith trwsio mwy cyffredin nes byddai’r
cyfyngiadau yn caniatáu i ni weithredu yn eu cylch.
Yn ystod y cyfnod rhwng mis Hydref a mis Rhagfyr
2021, cynhaliom ychydig dros 3,000 o dasgau trwsio
y mis ar gyfartaledd, o’i gymharu â 2,650 y mis yn
ystod yr un cyfnod yn 2020.
Llwyddom i drwsio ychydig yn fwy o’r tasgau
trwsio hynny yn ystod yr ymweliad cyntaf nag

Cwblhawyd

mewn 0-5
diwrnod

Cwblhawyd

71%

o dasgau trwsio yn ystod
yr ymweliad cyntaf

TRWSIO

yn eich cartref
Nid oes trydan yn fy nhŷ

Os oes gennych chi fesurydd rhagdalu, dylech
sicrhau bod credyd yn y mesurydd yn y lle cyntaf.
Bydd rhai mesuryddion yn dangos y gair DEBT
mewn llythrennau bach iawn. Os yw’r mesurydd yn
cynnwys credyd, bydd yn nodi CR.
Os na fydd y mesurydd yn dangos unrhyw beth,
holwch eich cymdogion a oes ganddyn nhw drydan
oherwydd efallai bod problem ar y grid a bydd
angen i chi gysylltu â’ch Gweithredwr Rhwydwaith
Dosbarthu (er enghraifft Scottish Power neu
Western Power ac ati) i archwilio unrhyw doriadau
i’r pŵer yn eich ardal.
Os nad oes unrhyw doriadau pŵer yn eich ardal
ac nid yw’r mesurydd yn dangos unrhyw beth o hyd,
cysylltwch â’ch darparwr ynni.

Mae gan rai eiddo, fel blociau o fflatiau neu
gynlluniau ymddeol, ynysyddion allanol, y gallwch eu
gweld ym mlwch y mesurydd neu ystafell y mesurydd.
Gwnewch yn siŵr bod y switsh ‘Ymlaen’. Os bydd
hwn wedi cael ei ddiffodd, ni fydd pŵer yn eich eiddo.
I adrodd am waith trwsio rhwng 8am a 6pm o
ddydd Llun i ddydd Gwener, ffoniwch 0800 052
2526.
Ar gyfer gwaith trwsio systemau gwresogi neu
nwy, pwyswch fotwm 1 neu anfonwch e-bost at
Heating@wwha.co.uk.
Am waith trwsio arall, pwyswch fotwm 2 neu
anfonwch e-bost at Repairs@wwha.co.uk
Gallwch adrodd am waith trwsio ar-lein:
www.wwha.co.uk/cy/adrodd-am-waith-trwsio/

welwyd mwy o waith trwsio nag erioed o’r blaen
y gwnaethom yn flaenorol, ac roedd nifer yr
apwyntiadau a fynychom wedi parhau i fod yn
uchel, sef 4,933. Rydym yn gwneud ein gorau glas
i fynychu pob apwyntiad, ond bydd adegau yn
codi pan na fydd modd gwneud hynny, a methwyd
mynychu 13 apwyntiad yn unig.
Nifer gyfartalog y diwrnodau y mae’n ei gymryd
i ni gwblhau gwaith trwsio o’r amser yr adroddir
wrthym amdano a’i gwblhau, oedd ychydig dros
9 diwrnod rhwng mis Hydref a mis Rhagfyr 2021.
Mae hyn yn well na’r perfformiad yn ystod y tri mis
blaenorol, a oedd yn bron i 12 diwrnod.

Nifer cyfartalog y diwrnodau
i gwblhau gwaith atgyweirio

9.46 diwrnod

Mae ychydig yn llai na phythefnos o waith trwsio
wedi cael ei drefnu yn nyddiaduron gwaith ein
staff crefft, ac mae hyn wedi arwain at y ffaith bod
y cyfnod aros i waith gael ei gwblhau wedi bod
ychydig yn hirach nag arfer, ond bydd hwn yn faes a
fydd yn gwella ac rydym yn gweithio’n fwy caled nag
erioed i sicrhau bod lefel uchel ein gwasanaeth yn
parhau trwy gydol 2022.

Dywedoch
chi:

Roedd
y gweithwyr yn
gyfeillgar ac yn
broffesiynol iawn,
gan gadw at yr
apwyntiadau.

Byddwn
wedi dymuno
gweld y gwaith
trwsio yn cael ei
gwblhau mewn un
ymweliad.

Dywedoch
chi:
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YMDDYGIAD GWRTHGYMDEITHASOL

Arwyddion

Cam-drin domestig yw un o’r
mathau mwyaf cyffredin o
ymddygiad gwrthgymdeithasol a
adroddir ymhlith ein preswylwyr.
Amcangyfrifir y bydd bron i 2
filiwn o bobl yn y DU yn dioddef
rhyw fath o gam-drin domestig.
O blith y rhai a fydd yn dioddef,
bydd 1.3 miliwn yn fenywod a
600,000 yn ddynion a bydd degau
ar filoedd o blant yn byw mewn
cartrefi lle y bydd perygl uchel o
weld cam-drin o’r fath.
Mae Byw Heb Ofn – Llinell
Gymorth Cam-drin Domestig a
Rhywiol Cymru Gyfan yn darparu
help a chyngor ynghylch cam-drin
domestig a thrais rhywiol.

Cam-drin
domestig

Beth yw cam-drin
domestig?
Mae’n golygu defnyddio
bygythiadau neu reolaeth dro
ar ôl tro, ar hap neu’n ddi-baid i
reoli neu godi ofn ar bartner neu
aelod o’r teulu. Gall camdriniaeth
o’r fath fod yn gorfforol, yn
seicolegol, yn ariannol, yn
emosiynol neu’n rhywiol. Mae
unrhyw un sy’n cael eu gorfodi i
newid eu hymddygiad oherwydd
eu bod yn ofni ymateb eu partner
neu aelod o’r teulu yn cael eu
cam-drin. Y ffurf mwyaf amlwg
yw camdriniaeth gorfforol, y
mae’n haws ei adnabod. Gall
ffurfiau eraill fod yn fwy cynnil

megis ymosodiadau emosiynol
(a seicolegol) ar bersonoliaeth
dioddefwr, megis galw enwau,
dibwyllo neu roi’r bai ar y
dioddefwr am y gamdriniaeth, i
reoli pob symudiad y maent yn ei
wneud, bygythiadau a chodi ofn.
Mae camdriniaeth rywiol ac
ariannol yn ffyrdd eraill y gall
cyflawnwyr reoli unigolyn.

Arwyddion i gadw
golwg amdanynt
Os ydych chi’n gofidio am aelod
o’r teulu, ffrind neu gymydog,
mae’n bwysig gwybod beth yw’r
arwyddion cyffredin i gadw golwg
amdanynt.
Efallai y bydd dioddefwyr yn
dangos symptomau o:
• Anaf corfforol
• Esgusodion dros anafiadau
sy’n digwydd dro ar ôl tro
• Gorbryder neu iselder
• Bod yn absennol o achlysuron
cymdeithasol neu’r gwaith
• Newidiadau mewn
personoliaeth (fel y ffaith ei
bod yn amlwg eu bod yn fwy
nerfus)
• Hunan-barch isel
• Dim cyfathrebu annibynnol
(wastad yn cyfathrebu trwy’r
sawl sy’n eu cam-drin neu pan
fyddant gyda nhw)
• Beio eu hunain
• Defnydd uwch o gyffuriau neu
alcohol
• Trafferthion ariannol
• Eiddo wedi difrodi
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Mae’r rhain yn rhai arwyddion
cyffredin y gallent ddynodi bod
rhywun yn cyflawni cam-drin
domestig:
• Ymddygiad rheolaethol
• Bwlio
• Gorfodi eu partner i gyflawni

gweithred rywiol
• Sarhau’r dioddefwr
• Gweiddi yn gyson
• Bygythiadau neu ddefnyddio
trais
• Difrodi eiddo neu eitemau
personol

• Cyfyngu cyswllt y dioddefwr
gydag eraill (megis ffrindiau,
teulu neu gydweithwyr)
• Cadw golwg ar y dioddefwr yn
gyson
• Cyhuddo’r dioddefwr o gamdrin neu roi’r bai arnyn nhw

gwasanaeth atgyfeirio.
Mae’r holl sgyrsiau gyda Byw
Heb Ofn yn gyfrinachol ac yn cael
eu cynnal gyda staff sy’n hynod
o brofiadol ac wedi’u hyfforddi’n
llawn.
Am ragor o wybodaeth, trowch
at llyw.cymru/byw-heb-ofn neu
ffoniwch 080880 10 800.
Os ydych chi’n ddioddefwr camdrin domestig lle y mae trosedd

wedi digwydd, gallwch gysylltu
â’ch heddlu lleol yng Ngogledd
neu Dde Cymru, Gwent neu
Dyfed Powys trwy ffonio 101
ynghylch digwyddiadau nad
ydynt yn rhai brys.
Os byddwch chi’n profi
argyfwng lle y mae perygl i
fywyd neu fygythiad trais,
ffoniwch 999.

Ble allwch chi droi am help?
Byw Heb Ofn: mae Llinell
Gymorth Cam-drin Domestig
a Rhywiol Cymru Gyfan, a
gynorthwyir gan Lywodraeth
Cymru, yn llinell gymorth 24
awr gyfrinachol ac am ddim sy’n
cynnig cymorth i ddioddefwyr
cam-drin domestig a thrais
rhywiol, ffrindiau a theulu sy’n
pryderu a gweithwyr proffesiynol
sy’n chwilio am wybodaeth a

Mabwysiadu dull gweithredu hirdymor tuag at
ymddygiad gwrthgymdeithasol
Rydym yn defnyddio arolygon
preswylwyr ar draws nifer o’n
gwasanaethau er mwyn ein helpu
i ddeall a ydym yn gwneud y peth
iawn ac er mwyn deall yn well sut
y gallwn wella.
Gan ein bod wedi bod yn
gweld llai o gyfyngiadau Covid
yn ein bywydau dros y misoedd
diwethaf, rydym wedi bod
yn treialu gwahanol ddull er
mwyn deall eich profiadau chi
o’n gwasanaeth ymddygiad
Ymddygiad
An�-social
gwrthgymdeithasol
behaviour

Agorwyd

61

achos newydd dros y 3 mis
diwethaf – 34 yn llai na’r
nifer a agorwyd yn ystod y
3 mis blaenorol

gwrthgymdeithasol.
Rydym wedi bod yn darganfod
am y profiad dros y tymor hwy,
gan ofyn i breswylwyr sut y mae
eu sefyllfa wedi newid gydag
amser, a’r hyn sydd wedi digwydd
er mwyn gwella’r sefyllfa neu
waethygu’r sefyllfa, yn hytrach na
chanolbwyntio ar ‘y cyfnod hwn
nawr’ yn unig.
Mae’r trosolwg hwn
wedi dangos, yn aml, mai
amgylchiadau eraill sy’n newid ym

mywyd cartref preswylydd, megis
gallu gweld teulu yn fwy rheolaidd
unwaith eto neu gael gwaith nad
yw’n waith brys wedi’i gwblhau,
sy’n effeithio ar dybiaeth gyffredinol
yr unigolyn o effaith materion
ymddygiad gwrthgymdeithasol.
Rydym yn parhau i weithio gyda’n
partneriaid o’r heddlu, awdurdodau
lleol ac asiantaethau cymorth er
mwyn datrys materion mwy difrifol
a bygythiol.

Dywedoch chi:

Rydw i’n
hoffi’r cymorth y
mae WWH wedi
ei roi i mi
(Ffigurau o fis Hydref i fis Rhagfyr 2021)

Ni chefais
i ddigon o
gyswllt gyda fy
Swyddog Tai
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Pam bod cael gwared ar

annibendod
yn beth da

A ydych chi’n rhywun sy’n ei chael
hi’n anodd cael gwared ar bethau
nad ydych yn eu defnyddio mwyach
neu nad oes eu hangen arnoch
mwyach?
Neu efallai eich bod yn adnabod
rhywun sy’n torri eu calon neu’n
gofidio wrth feddwl am daflu pethau
i ffwrdd.
Mae gan y rhan fwyaf o bobl rai
pethau y maent yn eu hystyried
yn bethau arbennig ac y maent
yn dymuno eu cadw oherwydd
y gallent fod yn ddefnyddiol yn y
dyfodol.
Fodd bynnag, yn ôl elusen iechyd
meddwl Mind, “celcio yw pan fydd
eich angen i gadw pethau yn peri
gofid i chi neu’n amharu ar eich
bywyd dyddiol.

www.mind.org.uk
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Beth yw arwyddion
celcio?
•

•
•
•
•

Anhawster taflu pethau i
ffwrdd neu gael gwared ar
feddiannau, beth bynnag fo
eu gwerth
Gofid wrth feddwl am waredu
pethau, a theimlad bod angen
i chi eu hachub
Ni ellir defnyddio rhannau
o’ch cartref gan eu bod yn
llawn cymaint o bethau
Gofid a achosir gan gelcio,
neu mae hyn yn effeithio ar
rannau eraill o’ch bywyd
Problemau iechyd meddwl
eraill megis iselder, gorbryder,
anhwylder gorfodaeth
obsesiynol (OCD), anhwylder
deubegynnol, seicosis,

anhwylder personoliaeth
gorfodaeth obsesiynol (OD)
neu gyflyrau iechyd eraill,
megis dementia neu anaf i’r
ymennydd er enghraifft.

Manteision cael
gwared ar annibendod
Mae rhai yn dweud bod cael
gwared ar annibendod yn
ymwneud yn llai gyda chymhennu
a mwy gyda chanolbwyntio ar yr
hyn sy’n wirioneddol bwysig i chi.
Trwy ddewis yr hyn y byddwch
yn ei gadw a’r hyn y byddwch yn
cael gwared arno, gallwch wneud
penderfyniadau gweithredol am
yr hyn sy’n perthyn i’ch bywyd yn
y presennol, yn hytrach na chadw
gafael ar y gorffennol.

LLES

Beth allaf ei wneud i
helpu fy hun neu rywun
yr wyf yn eu hadnabod?

gwahanol fathau o eitemau sydd
tynnu eich meddwl oddi ar
gennych chi a’r hyn y byddwch yn
y dymuniad i wneud hynny.
ei wneud gyda nhw.
Gallai hyn olygu dysgu sut i
ymdopi gyda straen, treulio
• Ewch ati i bennu nodau syml, fel
mwy
o
amser
y
tu
allan
ym
taflu un peth i ffwrdd y dydd.
Mae Mind yn cynnig y cyngor
myd
natur
neu
gyflawni
•
Gwnewch bethau yn haws i’ch hun.
canlynol er mwyn mynd i’r afael
gweithgareddau
yr
ydych
chi’n
Gallai hyn gynnwys rhoi biniau sbwriel
â’r broblem:
eu mwynhau e.e. mynd am
mewn gwahanol rannau o’ch cartref
• Siaradwch gyda rhywun e.e. y
dro, gwylio rhaglen deledu neu
neu ddefnyddio teclyn hel gwastraff er
Samariaid ar 116 123 neu Linell
ffilm, neu ymweld â llyfrgell
mwyn codi pethau heb eu cyffwrdd.
Wybodaeth Mind sef 0300 123
neu amgueddfa.
• Cynlluniwch pryd y byddwch yn
3393.
cyflawni tasgau sylfaenol. Er
• Dylech gadw dyddiadur: efallai Cymryd camau bychain
enghraifft, efallai y bydd yn helpu os
y bydd o gymorth i chi gofnodi
byddwch yn neilltuo amser penodol
Os ydych chi’n teimlo na allwch
eich hwyliau a’ch teimladau,
i olchi dillad a’u rhoi i ffwrdd.
gychwyn gan bod hyn i gyd yn rhy
digwyddiadau anodd neu sy’n
anodd, gall cymryd camau bychain • Chwiliwch am ffyrdd o olrhain eich
peri straen ac adegau pan
cynnydd. Mae rhai pobl yn dweud
i ddechrau helpu. Er enghraifft:
fyddwch yn teimlo’n hapus
ei bod yn helpu tynnu lluniau neu
neu wedi ymlacio, yn ogystal
• Dylech osod amserydd a cheisio
ysgrifennu’r hyn yr ydych chi wedi’i
â chadw nodyn o’ch arferion
tacluso un ardal. Neu gallech
gyflawni.
celcio.
gyfyngu ar yr amser mewn ffyrdd
• Chwiliwch am ffyrdd newydd
Am ragor o wybodaeth, trowch
eraill, er enghraifft trwy wrando
o ymlacio yr ydych yn eu
at www.mind.org.uk a chwiliwch
ar nifer benodol o ganeuon.
mwynhau ac nad ydynt yn
am gelcian, lle y gallwch droi at
• Ewch ati i greu rhestrau. Er
ymwneud â phrynu, caffael
ragor o wybodaeth am iechyd a
enghraifft, mae rhai pobl yn
neu achub pethau, neu sy’n
lawrlwytho taflenni.
dweud ei bod yn helpu rhestru’r

Cefnogaeth ar gyfer dathliadau
cymunedol y Jiwbilî Platinwm

Ym mis Chwefror, dathlodd Ei
Mawrhydi Y Frenhines garreg filltir,
sef y Brenin neu’r Frenhines Brydeinig
gyntaf i ddathlu Jiwbilî Platinwm. Ym
mis Mehefin, cynhelir digwyddiadau
a phartïon stryd mewn cymunedau
ledled Cymru a’r Deyrnas Unedig er
mwyn dathlu hyn.
Rydym yn cynnig cyfleoedd er
mwyn helpu grwpiau cymorth o
breswylwyr sy’n rhedeg digwyddiadau

cymunedol i ddathlu’r achlysur.
Rydym yn croesawu ceisiadau am
grantiau o hyd at £250 fesul grŵp o
breswylwyr er mwyn helpu gyda’ch
digwyddiad cymunedol.
Am fanylion pellach am y broses
ymgeisio ac er mwyn cael gwybod a
oes modd i chi ymgeisio, anfonwch
e-bost at Housing.Support.Team@
wwha.co.uk neu ffoniwch 0800 052
2526 er mwyn siarad gyda’n Tîm

Cymorth Tai.
Am syniadau ar gyfer eich ‘Cinio
Mawr’, eich parti stryd neu’ch
dathliad cymunedol, trowch at
https://platinumjubilee.gov.uk/
get-involved-with-the-platinumjubilee/
Peidiwch ag anghofio y bydd
angen i chi ddilyn holl ganllawiau
Llywodraeth Cymru a fydd mewn
grym ar y pryd.
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14

Cwynion

Bodlonrwydd

Datrys cwynion

8.7/10

9

diwrnod

COMPLAINT

Cawsom 14 cwyn rhwng mis
Hydref a mis Rhagfyr, 1 yn llai
na’r nifer a gafwyd yn ystod y tri
mis blaenorol, ond yr un faint â’r
nifer a gawsom ar yr un pryd cyn y
pandemig.
Gwnaethpwyd nifer uchaf y
cwynion am ein gwasanaeth
trwsio, sef 8 cwyn o’u cymharu
â’r 4 a gafwyd yn ystod y chwarter
blaenorol. Ni chafwyd unrhyw
gwynion am ein gwasanaethau
ymddygiad gwrthgymdeithasol,
cymorth talu, gosod na chartrefi
newydd.

Mae’r lefelau bodlonrwydd
ymhlith ein preswylwyr ar
draws ein gwasanaethau gosod,
ymddygiad gwrthgymdeithasol a
thrwsio yn parhau i fod yn uchel,
sef 8.7 ar gyfartaledd.
Gwelwyd y ganran fodlonrwydd
uchaf gyda’n gwasanaeth trwsio
sef 9.4 a’r ganran isaf gydag YG
sef 7.13.

Punt i geiniogau

Nifer gyfartalog y diwrnodau yr
oedd wedi ei gymryd i ni ddatrys
cwynion yw 9, gostyngiad o 3
diwrnod o’i gymharu â’r tri mis
blaenorol.

Am wybodaeth
ynghylch sut i wneud
cwyn, neu ganmol ein
gwasanaethau, trowch
at dudalen Cysylltu â Ni
ar ein gwefan.

www.wwha.co.uk

27c

Pobl

19c

Lle caiff
pob

Trwsio,
gwasanaethu a
chynnal a chadw

19c

Ceginau ac ystafelloedd
ymolchi newydd a
gwaith trwsio mawr

13c Gorbenion

o rent ei
gwario

Llog ar

16c fenthyciadau
6c
30

wwha.co.uk

Ailfuddsoddi
mewn eiddo

DIWRNOD YM MYWYD

Diwrnod ym mywyd…

Swyddog Rheoli Asedau

Os ydych chi’n byw yng
Nghaerdydd ac os wnaethpwyd
unrhyw waith ar eich cartref yn
ddiweddar, efallai eich bod eisoes
yn adnabod Rhys Charles.
Fel un o’n tîm o Swyddogion
Rheoli Asedau sy’n gweithio ar
draws Cymru, Rhys a’i gydweithwyr
yw’r cyswllt rhwng preswylwyr a’r
gwaith a gyflawnir yn eu cartrefi ac
o gwmpas ein cynlluniau.
O osod ceginau ac ystafelloedd
ymolchi newydd, torri porfa
i’r holl archwiliadau sy’n cadw
preswylwyr yn ddiogel, mae Rhys
a’i gydweithwyr yn cyflawni rôl.
Dywedodd Rhys: “Mae Swyddog
Rheoli Asedau yn gyfrifol am
bopeth sy’n digwydd yn yr ardal
y maent yn gyfrifol amdani, felly
byddwn yn cymryd rhan mewn
amrywiaeth eang o dasgau.
“Fel arfer, byddwn yn cynnal
yr holl archwiliadau diogelwch
yn ein cartrefi, gan sicrhau bod
preswylwyr yn cael eu cadw’n
ddiogel. Er enghraifft, rydym yn
cyflawni’r holl archwiliadau tân,
dŵr a diogelwch, rydym yn monitro
cyflwr ein heiddo ac yn archwilio

adroddiadau am ddiffygion yng
nghartrefi preswylwyr.
“Rydw i’n rheoli’r glanhawyr yn
ein cynlluniau hefyd a’r timau sy’n
gofalu am y gerddi cymunol a’r
safleoedd.”
“Os bydd preswylydd yn
cael cegin neu ystafell ymolchi
newydd, byddwn yn gweithio
gyda’n timau a’n contractwyr
cynnal a chadw cyn i’r gwaith
gychwyn, gan ddechrau trwy
ymgynghori gyda phreswylwyr
am unrhyw help y bydd ei angen
arnynt efallai tra bod y gwaith yn
cael ei gyflawni ac ar ôl hynny.
“Ni yw’r unigolyn y bydd pob
adran a phreswylydd yn troi atom
fel arfer. Rydym yn cydweithio’n
agos iawn gyda’n cydweithwyr ym
maes tai, cydymffurfiaeth a thrwsio

os bydd unrhyw faterion yn codi.
Yn ogystal, rydw i’n gweithio
gyda’r heddlu lleol er mwyn
sicrhau bod preswylwyr yn
ddiogel os gwneir adroddiadau
am weithgareddau troseddol yn
unrhyw rai o’n cynlluniau.”
Yn ystod y cyfnod clo cyntaf, pan
ddarparwyd nifer o wasanaethau
o bell, roedd Rhys a Swyddogion
Rheoli Asedau eraill wedi parhau
i gyflawni eu harchwiliadau
diogelwch hanfodol mewn
cynlluniau lle’r oeddent wedi sylwi
ar gynnydd mewn unigrwydd
ymhlith preswylwyr.
“Rydw i’n cael bodlonrwydd
o’m swydd pan fyddaf wedi helpu
rhywun. Gallai neilltuo amser i gael
sgwrs gyda rhai preswylwyr olygu
llawer iddynt, yn enwedig os na
fydd ganddynt unrhyw un arall,”
esboniodd Rhys.
“Gyda chymorth fy
nghydweithwyr ym maes tai, cynnal
a chadw tir a staff glanhau, rydym
yn gwneud gwahaniaeth i fywydau
pobl, a gallwn fod y gwahaniaeth
rhwng atal ynysigrwydd ac
unigrwydd.
“Rydw i’n mwynhau’r
amrywiaeth yn fy swydd. Bob
dydd, bydd gennyf rywbeth
gwahanol i’w wneud ac ni fyddwn
yn dymuno i hyn newid.”
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COGINIO

Cyrri Tomato a Ffacbys
Nid yn unig y mae’r rysáit hwn yn syml i’w baratoi, ond mae’n rhad hefyd, gan
ddefnyddio cynhwysion tin o’ch cwpwrdd yn bennaf.
Yn gweini 4

Cynhwysion:

Dull:

•
•
•

1. Twymwch yr olew
mewn padell ffrio fawr;
ychwanegwch yr winwnsyn
wedi’i dorri a’i goginio am
tua 4 munud nes bydd yn
meddalu.

•
•
•
•
•
•
•

32

2 lwy de olew olewydd
2 ewin garlleg, wedi’u malu
2 winwnsyn coch bach, 1
wedi’i dorri, 1 wedi’i sleisio
½ jar pâst cyrri tikka masala
400g tin tomatos hirgrwn
mewn sudd tomato
400g tin ffacbys, wedi’u
draenio a’u rinsio
2 lwy fwrdd blawd cnau
coco (dewisol)
Coriander ffres, wedi’i dorri
(dewisol)
2 ddeilen bae
4 sbrigyn rhosmari, wedi’u
rhwygo
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2. Ychwanegwch y garlleg wedi’i
falu a’i goginio am 1 funud
arall.
3. Ychwanegwch y pâst cyrri tikka
masala a’i goginio am 1 funud
arall.
4. Ychwanegwch y tomatos a’r
ffacbys a throwch y gymysgedd.

5. Ychwanegwch 150ml o ddŵr
berw a mudferwi’r cyfan am
8 munud neu nes bydd yn
tewhau ychydig.
6. Ar yr adeg hon, gallech
ychwanegu ychydig sbigoglys
ifanc ffres a’i droi nes bydd yn
pendrymu.
7. Rhowch y winwnsyn wedi’i
sleisio, y blawd cnau coco a’r
coriander ffres wedi’i dorri ar
ei ben.
8. Gweiniwch hwn gyda reis.

CREU

Ewch ati i greu dysgl blannu ciwt
gyda gwningen y gwanwyn arno

Chwilio am grefft gyflym a hawdd sy’n cyfuno ailgylchu a garddio? Bydd y
dysglau blannu ciwt hyn gyda chwningen arnynt yn defnyddio rhai o’r pethau y
byddech yn eu taflu.
Yr hyn y bydd ei angen arnoch
• 1 tin gwag (wedi’i olchi
a’i lanhau yn drylwyr,
gyda’r labeli wedi’u
tynnu i ffwrdd a heb
unrhyw ymylon miniog)
• 2 ddarn o ffelt neu
gardbord gwyn (tua 9cm
x 12cm)
• 2 ddarn o ffelt neu
gardbord pinc (tua 9cm x
12cm)
• paent gwyn
• 2 lygaid gwgli mawr
• 1 pom-pom gwyn neu
binc mawr
• pen marciwr ffelt
parhaol e.e. Sharpie
• glud
• planhigyn i’w roi yn y tin

Dull
Mewn man wedi’i awyru yn dda,
paentiwch neu chwistrellwch y tin yn
wyn a gadewch iddo sychu’n llwyr.
Er mwyn creu’r clustiau, plygwch
ddarn o ffelt gwyn yn ei hanner a
tynnwch siâp clust cwningen arno
gan ddefnyddio hanner y ffelt.
Torrwch y clustiau allan yn ofalus
fel y bydd gennych chi ddwy glust.
Os nad oes ffelt gennych chi, gallech
ddefnyddio papur neu gardbord.
Dylech blygu’r ffelt pinc yn
ei hanner a thynnu siâp clust
cwningen llai o faint arno er mwyn
creu tu mewn y glust.
Gludwch y clustiau pinc bychain
ar y clustiau gwyn mwy o faint a’u
rhoi i’r neilltu.
I greu’r traed, plygwch ddarn arall
o ffelt gwyn yn ei hanner a thynnu

siâp troed cwningen arno.
Bydd y rhan uchaf yn grwn
a’r darn gwaelod yn cael
ei dorri ar ongl 90-gradd
er mwyn helpu’r traed i
sefyll mewn rhes yn gywir.
Torrwch y traed allan ac ar
ôl gorffen, bydd gennych
chi ddwy droed wen.
Gan ddefnyddio darn o ffelt
pinc, plygwch hwn yn ei hanner
a thynnu siâp tri bys troed ac 1
gwadn arno er mwyn ei roi ar y
traed gwyn. Torrwch y darnau pinc
allan yn ofalus fel bod gennych chi
6 bys troed a 2 wadn, a’u gludo ar
y traed gwynion. Bydd angen i chi
dorri siâp trwyn cwningen o’r darn
o ffelt pinc hefyd.
Ar ôl i’r tin paent sychu,
gludwch y clustiau cwningen
a’r cynffon pom-pom ar gefn y

ddysgl blannu. Gludwch lygaid
gwgli a thrwyn ffelt ar y tu blaen
a defnyddiwch bin marcio i dynnu
ceg eich cwningen.
Os na fydd gennych chi unrhyw
ffelt, gallech dynnu llun wyneb
cwningen ar eich dysgl blannu a’i
addurno gyda darn o ruban neu
ffabrig.
Pan fydd y glud wedi sychu –
bydd eich dysg blannu yn barod i
ddal eich planhigyn.
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POSAU

posau
S

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.
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Croesair

AR DRAWS

I LAWR

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)

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)

wwha.co.uk 35

IN THE
YN
Y DARLUN
PICTURE

Cartrefi newydd yn Y Drenewydd
Trosglwyddwyd allweddi 25 o gartrefi newydd
fforddiadwy yn Heol Gruffydd i breswylwyr yn ardal
Garth Owen yn Y Drenewydd, Powys.
Y datblygiad hwn yw’r cyntaf i gael ei gwblhau gan
ein partner adeiladu newydd, SY Homes, ac mae’n
cynnwys tai dwy ystafell wely, tai pedair ystafell wely
a fflatiau un ystafell wely.

