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Cylchgrawn preswylwyr Tai Wales & West 		
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Sut ydym yn gwneud?
Ein hadroddiad
perfformiad ar ei
newydd wedd

Eich canllaw i’ch
tywys trwy’r
argyfwng costau byw
Partïon platinwm
Lluniau o’ch dathliadau
Jiwbilî

Hau hadau iechyd
da gyda’n gerddi
cymunedol

Dathliadau yng Nghwrt
Bronrhiw, Caerffili

Bu’n achos dathlu i un o breswylwyr y
Drenewydd hefyd yn ddiweddar, sef Mrs Phyllis
Davies o Gae Camlas, Y Drenewydd, wrth iddi
ddathlu ei phen-blwydd yn 100 oed, a chafodd
delegram gan y Frenhines.
Symudodd Phyllis i Gae Camlas ar ôl ei adeiladu
ym 1983 a hi yw’r unig breswylydd gwreiddiol
sydd ar ôl neu’r ‘Olaf o’r Mohicaniaid’ fel y
mae hi’n dweud. Fel y Frenhines, mwynhaodd
benwythnos o ddathliadau gyda’i theulu a pharti
yn ei heglwys.

Dathliadau parti Jiwbilî
yng Nghwrt Oakmeadow,
Caerdydd

Trowch at dudalennau
24 – 27 i weld
detholiad o luniau
o’ch partïon Jiwbilî
Platinwm

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
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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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Sicrhau ein bod yn cael gwerth
am arian
Cael yr help y mae angen i chi
ei gael gyda’ch sefyllfa ariannol
Gwybod pa ddyfeisiau sy’n
defnyddio mwy o ynni nag
eraill yn eich cartref
Ein hadroddiad perfformiad
chwarterol ar ei newydd wedd
Eich lluniau o’r Jiwbilî Platinwm
O Farbeciwiau i goelcerthi –
yr hyn y gallwch ei wneud i
gadw lefel y sŵn i lawr a bod yn
gymydog da
Posau
Hwyl am ddim – mannau y
gallwch fynd â’r teulu iddynt am
ddim
Diwrnod ym mywyd ….
Goruchwylydd Safle

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
Croeso i rifyn yr haf o In Touch.
Mae’r haf eleni yn teimlo’n
wahanol i hafau blaenorol. Er bod
Covid-19 a’i gyfyngiadau wedi mynd
(am byth gobeithio), mae sialensiau
eraill o’n blaenau. Rydym yn byw
mewn cyfnod ansicr. Mae argyfwng
parhaus costau byw yn golygu bod
nifer yn ein cymunedau yn wynebu
caledi ariannol.
Felly, rydym wedi penderfynu
canolbwyntio ar arbed arian fel
thema’r rhifyn hwn, ac am weddill
y flwyddyn. Byddwn yn ystyried yr
hyn yr ydym yn ei wneud i’ch helpu
chi, ein preswylwyr, ynghyd â rhai
o’r pethau y gallwch chi eu gwneud
hefyd, gyda chyngor am arbed arian
ar eich biliau a mannau lle y gallwch
droi am gymorth.
Mae ein Swyddogion Cymorth
Tenantiaeth yn gweithio’n fwy caled
nag erioed er mwyn eich helpu i
fanteisio i’r eithaf ar eich incwm a
hawlio’r cymorth ariannol sydd ar
gael. Byddwn yn ystyried rhai o’r
meysydd lle y gallant helpu.
Fel sefydliad, rhaid i ni hefyd
weithio’n galed i sicrhau ein bod
yn cael gwerth am arian wrth ofalu
am eich cartrefi ac adeiladu rhai
newydd. Gallwch weld sut yr ydym
yn gwneud yn ein hadroddiad
perfformiad chwarterol ar ei
newydd wedd, lle y byddwn yn
rhannu ystadegau a’ch adborth
chi am ein gwasanaethau mewn

adroddiadau byrion hawdd i’w
darllen. Yn ogystal, byddwn yn
amlygu’r meysydd lle’r ydym yn
gwneud gwelliannau ar ôl cael eich
adborth chi.
Byddwn yn cynnwys canlyniadau
ein Harolwg Bodlonrwydd
Preswylwyr blynyddol hefyd,
ac mae ein sgôr bodlonrwydd
cyffredinol yn parhau i fod yn
uchel, sef 86 y cant.
Ym mis Mehefin, daeth nifer
ohonom ynghyd i ddathlu
Jiwbilî Platinwm y Frenhines.
Cynhaliwyd partïon stryd a llu o
ddigwyddiadau te prynhawn ar
draws ein cymunedau, a gallwch
weld lluniau o’r achlysur gwych
hwn yn ein Horiel Jiwbilî arbennig.
Mewn rhannau eraill, byddwn
yn rhannu syniadau am bethau
hwyliog i’w gwneud am ddim, ac
a fydd yn diddanu’r teulu yr haf
hwn, a byddwn yn mynd allan i’r
ardd i archwilio manteision gerddi
cymunedol.
Mawr obeithiaf y byddwch o’r
farn bod y rhifyn hwn yn llawn
gwybodaeth ac yn ddefnyddiol.
Os bydd gennych chi unrhyw
gwestiynau neu syniadau, mae
croeso i chi gysylltu.

Anne Hinchey
Prif Weithredwr y Grŵp
wwha.co.uk
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am arian

Mae sicrhau ein bod yn manteisio i’r eithaf ar ein harian yn bwysicach nag erioed, i’n
preswylwyr ac i ni fel landlord.
O’r gwasanaethau yr ydym yn eu darparu i’r cartrefi yr ydym yn eu hadeiladu,
rydym yn gweithio’n galed i sicrhau gwerth am arian. Nid yw hyn yn golygu ein bod
yn mynd am y dewis rhataf, ond byddwn yn canolbwyntio ar werth megis ansawdd y
deunyddiau y byddwn yn eu defnyddio, er enghraifft, yn ein ceginau a’n hystafelloedd
ymolchi newydd. Byddwn yn trafod yr hyn sy’n bwysig i chi gyda chi er mwyn i ni allu
deall yr hyn y mae ei angen arnoch.
Dyma rai o’r ffyrdd yr ydym yn gweithio mewn ffordd fwy effeithlon i ddarparu
cartrefi diogel am ba mor hir ag y byddwch yn eu dymuno.

Gwaith
trwsio
Pan fyddwch yn adrodd am waith
trwsio, nod ein timau yw trwsio’r
nam yn ystod eu hymweliad
cyntaf, pryd bynnag y bo modd.
Ar hyn o bryd, gallwn drwsio 7
o bob 10 tasg trwsio yn ystod yr
ymweliad cyntaf, sy’n arbed amser
i’n gweithwyr gan na fydd yn rhaid
iddynt ddychwelyd eilwaith. Y
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canlyniad yw gwasanaeth gwell i
breswylwyr a lefelau bodlonrwydd
uwch, sef 9.5 allan o 10.
Mae achlysuron pan fydd ein
gweithwyr yn gwneud gwaith
trwsio ac yn sylwi ar waith trwsio
arall nad oes angen ei wneud ar
frys, a gallant wneud nodyn o’r
darnau y mae eu hangen neu o’r
mesuriadau, er mwyn iddynt allu
dychwelyd gyda’r offer cywir, gan
arbed amser wrth ddod allan y tro
nesaf. (Am ragor o wybodaeth
am ein perfformiad wrth wneud
gwaith trwsio, gweler tudalen 16).

Adeiladu
cartrefi
newydd
Ers i ni lansio ein partneriaethau
adeiladu hirdymor 10 mlynedd
yn 2018 gyda nifer o bartneriaid
adeiladu yng Nghymru, rydym
wedi adeiladu cannoedd o gartrefi
newydd.
Mae hyn wedi caniatáu i
ni weithio mewn ffordd fwy
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effeithlon gydag amrediad o
fusnesau bychain, canolig a
mawr ar draws Cymru i ddarparu
cartrefi newydd a swyddi diogel y
mae cryn angen amdanynt.
Er y bu y llynedd yn flwyddyn
heriol i’r diwydiant adeiladu,
roeddem wedi parhau i weithio
gyda’n partneriaid, a adeiladodd
326 o gartrefi newydd ar draws
Cymru.
Eleni, rydym yn adeiladu 780 o
gartrefi newydd ar hyn o bryd.

Cynlluniau
rhentu wedi’u
teilwra
Cymorth pan fydd ei angen arnoch
chi

Gall ein staff tai gael y sgyrsiau
cywir gyda chi os ydych chi’n ei
chael hi’n anodd talu eich taliadau
rhent.
Ers buddsoddi yn ein system
cynllun talu newydd yn 2019,
rydym wedi gallu teilwra
cynlluniau talu sy’n fforddiadwy i
breswylwyr.
Ar hyn o bryd, mae gennym
9,765 o breswylwyr sydd â
chynlluniau talu.
Os ydych chi’n cael anhawster
talu eich taliadau rhent,
siaradwch gyda’ch Swyddog Tai, a
fydd yn gallu helpu.

Cyn symud i gartref Tai Wales &
West fel preswylydd newydd,
bydd ein Swyddogion Cymorth
Tenantiaeth (TSOs) yn gweithio
gyda chi i gwblhau cyllideb cyn
tenantiaeth. Fel hyn, gallwch gael
cyngor a chymorth gyda biliau
ac unrhyw ddyled, gan sicrhau
y gallwch fforddio byw yn eich
cartref.
Gall pawb sy’n byw yn un o’n
cartrefi gael mynediad i help
ariannol gan ein TSOs. Gallant
eich helpu i hawlio’r budddaliadau tai yr ydych yn gymwys
i’w cael a gallant gynnig cyngor
i chi am reoli eich arian a’ch
dyledion.
Er enghraifft, gall archwiliadau

cyllideb rheolaidd eich helpu i
gadw golwg ar eich incwm a’ch
biliau, a gallant amlygu meysydd
lle y gallech wario llai. Gallant
eich helpu i weld meysydd lle y
gallai fod grantiau neu gronfeydd
ychwanegol y gallwch eu hawlio.
Gall eich TSO eich helpu i
wneud eich hawliadau hefyd.
Yn ogystal, gallant helpu trwy
awgrymu a gweithio gydag
asiantaethau eraill sy’n gallu
cynnig help megis StepChange
mewn achosion o ddyled uchel.
Maent yn gweithio gydag
Ymddiriedolaeth Trussell hefyd i
nodi preswylwyr sy’n ei chael hi’n
anodd fforddio bwyd.

wwha.co.uk
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Helpu i reoli eich arian trwy’r
argyfwng costau byw
Mae’r argyfwng costau byw yn
ergyd i bawb. Wrth i brisiau
bywyd bob dydd godi, o’r bwyd
yr ydym yn ei fwyta i’r ffordd yr
ydym yn gwresogi ac yn pweru
ein cartrefi, mae ein Swyddogion
Cymorth Tenantiaeth yn helpu
mwy a mwy o breswylwyr. Dyma
rai o’r ffyrdd y maent yn helpu.

Help gyda biliau
Cynlluniwyd tariff HelpU Dŵr
Cymru i helpu’r aelwydydd ar
yr incymau isaf i dalu eu biliau
dŵr domestig. I fod yn gymwys,
rhaid bod rhywun yn eich aelwyd
yn cael o leiaf un fudd-dal prawf
modd ac mae’n rhaid bod incwm
6
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cyfunol blynyddol yr aelwyd yn is
na £9,700 i bobl sengl, £14,600
i ddau a £16,100 i 3 o bobl neu
fwy. Os ydych chi’n gymwys,
bydd Dŵr Cymru yn rhoi cap ar
eich bil dŵr, fel na fyddwch yn
talu mwy na £266.47 y flwyddyn.
I wneud cais, trowch at
dwrcymru.com/cy-gb/supportwith-bills/helpu-tariff ac ewch ati
i lenwi’r cais ar-lein neu ffoniwch
0800 052 0145.
Ym mis Mehefin, cyhoeddodd
Llywodraeth Cymru gynllun taleb
tanwydd sy’n werth £4miliwn er
mwyn helpu rhai o’r aelwydydd
mwyaf agored i niwed. Bydd yr
help ychwanegol yn targedu pobl
sydd â mesuryddion rhagdalu
ac aelwydydd nad ydynt wedi

cysylltu â’r prif gyflenwad nwy.
Bydd yn cynnwys Cronfa Gwres
hefyd i aelwydydd cymwys nad
ydynt yn byw ar y grid nwy. Bydd
y talebau yn amrywio o £30 yn
ystod misoedd yr haf i £49 yn
ystod y gaeaf, a bydd aelwydydd
yn cael hyd at dair taleb dros
gyfnod o chwe mis.
Gall Gostyngiad Cartrefi
Cynnes gynnig £150 i chi oddi ar
eich bil trydan yn ystod y gaeaf
rhwng mis Hydref 2022 a mis
Mawrth 2023, os byddwch yn
gymwys.
Os byddwch yn gymwys,
caiff hwn ei weithredu ar eich
bil trydan. Gallech gael arian i
ffwrdd oddi ar eich bil nwy hefyd
os yw eich cyflenwr yn cyflenwi
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nwy a thrydan i chi (a elwir yn
dariff tanwydd deuol).
Os ydych chi’n cael elfen Credyd
Gwarant y Credyd Pensiwn, caiff y
gostyngiad ei wneud yn awtomatig
fel arfer, neu dylech gael llythyr
gan DWP rhwng mis Hydref a mis
Rhagfyr 2022 yn rhoi gwybod i
chi os bydd angen i chi gymryd
unrhyw gamau neu gadarnhau
unrhyw fanylion gyda nhw.
Os yw eich incwm yn isel ac os
ydych chi’n cael budd-daliadau
penodol, bydd yn rhaid i chi wneud
cais i’ch cyflenwr yn uniongyrchol
am ostyngiad ac fe’i rhoddir dan
drefniant y cyntaf i’r felin fel arfer.
Am ragor o wybodaeth am
sut i wneud cais, trowch at
moneyhelper.org.uk/en/blog/
benefits-entitlements/what-isthe-warm-home-discount-andhow-can-I-apply neu siaradwch
â’ch TSO.

Taliad Annibyniaeth
Personol/Lwfans
Gweini
Os oes gennych chi anabledd
corfforol neu feddyliol, gallech
ystyried gwneud cais am Daliad
Annibyniaeth Personol (PIP)(os
ydych mewn oedran gweithio)
neu Lwfans Gweini (os ydych
mewn oedran ymddeol).
Bydd angen i chi gysylltu â’r
Adran Gwaith a Phensiynau trwy
ffonio 0800 9172222 i wneud
hawliad PIP cychwynnol ac i ofyn
am ffurflen gais. Fe’ch cynghorir
i geisio help eich Swyddog
Cymorth Tenantiaeth neu Gyngor
ar Bopeth i lenwi’r ffurflen, sy’n
eithaf hir a manwl.
I hawlio’r Lwfans Gweini,
bydd angen i chi droi at y wefan
ganlynol: gov.uk/government/
publications/attendanceallowance-claim-form a llenwi’r
ffurflen ar-lein cyn ei hargraffu

a’i hanfon at Freepost DWP
Attendance Allowance, neu
gallwch ffonio Llinell Gymorth y
Lwfans Gweini ar 0800 731 0122
a gofyn iddynt anfon ffurflen
atoch i’w llenwi. Gall eich TSO
neu Gyngor ar Bopeth eich helpu i
lenwi’r ffurflen hon.

Cronfa Cymorth
Dewisol
Gall eich TSO eich helpu i wneud
cais i Gronfa Cymorth Dewisol yr
Adran Gwaith a Phensiynau, a
fydd yn gallu helpu gyda thaliadau
os bydd unrhyw oedi gyda’ch
taliadau budd-dal, os ydych ar
incwm isel neu os oes angen
talebau tanwydd arnoch (Cronfa
Talu Cymorth Brys).
Mae help ar gael hefyd i brynu
dodrefn hanfodol a nwyddau
gwynion os ydych chi’n symud
i’ch cartref cyntaf neu’n disodli
eitemau hanfodol sydd wedi torri,
trwy gyfrwng y cynllun Taliad
Cymorth Unigol.
Gallwch chi wneud cais eich
hun trwy droi at llyw.cymru/
cronfa-cymorth-dewisol-daf/suti-wneud-cais neu ffonio 0800 859
5924 ond ni allwch gael mwy na 5
grant mewn blwyddyn.

Taliadau Tai
Dewisol
Gallwch wneud cais am y taliadau
hyn os oes gennych chi gost tai
anfforddiadwy, e.e. diffyg o ran
budd-dal tai, ôl-ddyledion rhent,
costau symud, neu dreth ystafell
wely.
Os byddwch yn llwyddiannus,
telir y taliadau am gyfnod
cyfyngedig fel arfer, tua 13
wythnos, wrth i chi oresgyn caledi
ariannol neu symud i lety amgen
sy’n addas i faint eich teulu.
Weithiau, gall fod yn un taliad i
dalu eich costau symud hefyd.
Gallwch wneud cais am y rhain
trwy adran Budd-dal Tai eich
cyngor lleol. Bydd angen eich bod
yn cael Budd-dal Tai neu Gostau
Tai y Credyd Cynhwysol er mwyn
cael eich ystyried.
I wneud cais ar-lein, trowch at
wefan eich cyngor lleol a chwiliwch
am ‘Cais am Daliad Tai Dewisol.’
Bydd angen i chi ddarparu prawf
o’ch incwm a’ch gwariant.

Pensiwn a
Chredydau Pensiwn
Os cawsoch eich geni rhwng 6
Hydref 1954 a 5 Ebrill 1960,
byddwch yn gymwys i gael y
taliadau hyn o’ch pen-blwydd yn

wwha.co.uk
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66 oed. Yn ddelfrydol, dylech
aros am y llythyr ‘gwahoddiad i
hawlio’ a anfonir rhwng 4 a 2 fis
cyn eich pen-blwydd yn 66 oed,
ond gallwch hawlio heb y llythyr
heb fod yn gynharach na 4 mis
cyn eich pen-blwydd yn 66 oed.
Caiff hawliadau eu gwneud arlein: gov.uk/new-state-pension/
how-to-claim neu trwy ffonio:
0800 731 7898.
Os ydych chi’n gweithio o hyd,
efallai y byddwch yn dymuno
gohirio hawlio eich pensiwn y
wladwriaeth. Gallwch edrych
i weld a ydych chi’n gymwys
ar gyfleuster Cyfrifo y Credyd
Pensiwn: gov.uk/pension-creditcalculator.

Cymorth Tenantiaeth, staff Cyngor
ar Bopeth, Ymwelwyr iechyd,
staff mewn ysgolion a gweithwyr
cymdeithasol yn adnabod pobl
mewn argyfwng, a gallant roi
taleb banc bwyd iddynt. Mae hyn
yn golygu y gall pobl gael parsel
banc bwyd o fwyd sy’n cynnwys
cydbwysedd o ran maetheg ac
nad yw’n darfod gan eu banc
bwyd lleol, a fydd yn ddigon am
dri diwrnod.
Gellir casglu’r bwyd hwn o
ganolfan banc bwyd neu caiff ei
ddosbarthu i’ch cartref weithiau.
Yn gyffredinol, dim ond 3 parsel
bob 6 mis y byddwch yn gallu ei
gael, ond mae hwn yn ddewisol ac
yn seiliedig ar amgylchiadau unigol.

Delio gyda dyledion

Cymorth gan y
Llywodraeth

Gall eich TSO eich helpu i reoli
eich dyledion. Er enghraifft,
gallant eich helpu i wneud cais i
gael ôl-ddyledion rhent neu dreth
gyngor, neu ddyled tanwydd neu
ddŵr, wedi’u talu i’r sefydliadau
perthnasol yn uniongyrchol trwy
eich hawl i gael Credyd Cynhwysol
fel Didyniad Trydydd Parti. Ceir
cyfyngiadau, ond gall eich TSO
neu’ch gwasanaeth Cyngor ar
Bopeth lleol eich helpu.
Os nad oes gennych chi
ddigon o arian i fyw oherwydd
didyniadau a wnaethpwyd o’ch
taliadau Credyd Cynhwysol,
gallwch ofyn am ‘benderfyniad
caledi ariannol’ er mwyn lleihau
eich didyniadau.

Ym mis Mai, cyhoeddodd
Llywodraeth y DU becyn cymorth
er mwyn helpu miliynau o
aelwydydd ar draws y DU.
Byddant yn cynyddu’r Gronfa
Gymorth i Aelwydydd, a reolir gan
awdurdodau lleol.
Yn ogystal, cyhoeddont gyfres
o daliadau er mwyn helpu
aelwydydd, a fydd yn cynnwys:
•

Dyblu’r Cynllun Cymorth
Biliau Tanwydd i un taliad
o £400 ar ffurf grant. Bydd
cyflenwyr ynni yn rhoi’r
cymorth hwn i aelwydydd

•

•

y mae ganddynt fesurydd
trydan dros chwe mis o
fis Hydref. Bydd credyd
yn cael ei ychwanegu i
gyfrifon cwsmeriaid debyd
uniongyrchol a chredyd, a
chaiff yr arian ei gynnwys
ar fesuryddion y rhai sydd â
mesuryddion rhagdalu, neu
caiff ei dalu iddynt trwy daleb.
Taliad Costau Byw unigol o
£650 ar gyfer y rhai sy’n cael
budd-daliadau prawf modd.
Bydd aelwydydd sy’n gymwys
yn cael taliad o £650 eleni, a
delir ar ffurf dau randaliad.
Mae hyn yn cynnwys pob
aelwyd yn cael nifer o fudddaliadau a bydd DWP yn talu’r
taliad ar ffurf dau gyfandaliad
– y cyntaf o fis Gorffennaf, a’r
ail yn ystod yr hydref.
I fod yn gymwys, rhaid 		
eich bod yn hawlio’r budddaliadau ar 25 Mai 2022, neu
wedi cychwyn ar hawliad
llwyddiannus ar y dyddiad
hwnnw.
Taliad Costau Byw unigol
o £300 ar gyfer aelwydydd
pensiynwyr fel ychwanegiad
i’w Taliad Tanwydd Gaeaf
blynyddol ym mis Tachwedd/
Rhagfyr.

Am ragor o wybodaeth, trowch
at: gov.uk/government/
publications/cost-of-livingsupport/cost-of-living-supportfactsheet-26-may-2022

Help gyda bwyd
Gall eich TSO eich helpu i gael
parsel bwyd gan Ymddiriedolaeth
Trussell os ydych chi’n ei chael
hi’n anodd fforddio bwyd.
Mae gweithwyr gofal
proffesiynol megis Gweithwyr
8

wwha.co.uk

Os hoffech gael cyngor a
chymorth er mwyn rheoli
eich arian, cysylltwch
â’ch Swyddog Cymorth
Tenantiaeth neu ffoniwch
0800 052 2526.
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Pa ddyfais sy’n defnyddio mwy o ynni
nag unrhyw un arall yn eich cartref?
Wrth i brisiau nwy, olew a thrydan
barhau i godi’n sylweddol, nid yw hi fyth
wedi bod mor bwysig i ni ddefnyddio ynni
mewn ffordd effeithlon.
Gall dewis y dyfeisiau cartref mwyaf
effeithlon o ran eu defnydd o ynni eich
helpu i arbed ynni – ac arian – ar filiau.
Fodd bynnag, mae rhai eitemau cyffredin
yn y cartref yn defnyddio mwy o ynni nag
eraill.
Yma, rydym yn nodi’r rhai sy’n
defnyddio cyfanswm mwyaf y trydan yn
y cartref, yn ôl yr Ymddiriedolaeth Arbed
Ynni ac rydym yn cynnig ychydig gyngor
am y ffordd o’u defnyddio mor effeithlon
ag y bo modd.

Dyfeisiau golchi
Mae 14% o’r bil ynni cyffredin yn
cael ei wario ar beiriannau golchi
dillad, peiriannau golchi llestri a
pheiriannau sychu dillad.

Mae’r pŵer y mae ei angen
i wresogi’r dŵr y maent yn ei
ddefnyddio yn golygu eu bod yn

defnyddio mwy o ynni, sy’n eu
gwneud yn ddyfeisiau cartref y
mae wastad eisiau eu bodloni.
Gall dewis golchi dillad ar
dymheredd is eich helpu i
ddefnyddio llai o ynni. Gall
defnyddio eich peiriant golchi
dillad ar gylch 30-gradd yn lle ar
dymheredd uwch, arbed arian
hefyd. Ceisiwch osgoi golchi
hanner llwyth er mwyn arbed
dŵr.
Rhoddir yr un cyngor am
eich peiriant golchi llestri:
defnyddiwch y gosodiad Eco os
yw’n cynnwys un a cheisiwch
aros nes bydd yn llawn cyn ei
ddefnyddio.
Dylech osgoi defnyddio
peiriant sychu dillad: sychwch
ddillad ar reseli y tu mewn pan
fo modd a phan fo hynny’n
ddewis diogel, neu y tu allan pan
fo’r tywydd yn gynhesach, ond
gwnewch yn siŵr eich bod yn
gadael ffenestr ar agor er mwyn
awyru.

Oergell/rhewgelloedd

Mae tua 13% o fil ynni aelwydydd
cyffredin yn cael ei wario ar
oergelloedd a rhewgelloedd.
Mae angen i’r dyfeisiau hyn
gael eu cadw ymlaen bob amser,
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felly maent yn defnyddio pŵer
yn barhaus er mwyn cynnal
tymheredd cyson.
Maen nhw ymhlith y dyfeisiau
sy’n para hiraf yn eich cartrefi
hefyd. Mae’r oergell-rhewgell
gyffredin yn para 17 mlynedd.

Oherwydd y byddant ymlaen
24 awr y dydd, a gallent bara
17 mlynedd i chi, ceir cryn fudd
o fuddsoddi mewn un sy’n
defnyddio ynni yn effeithlon. Y
tro cyntaf y byddwch yn prynu
oergell neu rewgell newydd,

ystyriwch yr un lleiaf sy’n gallu
bodloni eich anghenion, yn
ogystal â’r un sydd wedi sicrhau’r
perfformiad gorau y gallwch ei
fforddio.
Gall dadrewi yn rheolaidd helpu
hefyd.

Electroneg
O liniaduron i setiau teledu i
gonsolau gemau – rydym yn fwy
dibynnol ar declynnau electronig
nag erioed, a bellach, caiff tua 6%
o’n biliau ynni eu gwario arnynt.
Mae rhywfaint o’r cyngor hynaf
yn berthnasol o hyd: cofiwch
ddiffodd eich dyfeisiau, heb
eu gadael ymlaen yn y modd
gorffwys, pan fo modd.
Os ydych chi’n buddsoddi
mewn set deledu newydd,
edrychwch am yr un sy’n
defnyddio ynni yn y ffordd
fwyaf effeithlon y gallwch ei
fforddio, neu dewiswch sgrin o
faint llai er mwyn arbed costau
rhedeg.

Goleuadau
Caiff tua 5% o fil ynni cartref
cyffredin ei wario ar oleuadau.
Gallwch ddefnyddio llai o ynni
trwy ddisodli bylbiau halogen
gyda rhai LED. Pe bai aelwyd
gyffredin yn disodli’r holl fylbiau
gyda rhai LED, byddai’n costio tua

£160 ac yn arbed tua
£55 y flwyddyn ar y
biliau.
Sicrhewch eich
bod yn diffodd
eich golau pan na
fyddwch yn eu
defnyddio neu pan
fyddwch yn gadael
ystafell. Bydd hyn yn
arbed arian i chi ar
eich biliau ynni blynyddol hefyd.

Coginio
Caiff tua 4% o’ch bil ynni ei wario
ar ddyfeisiau cegin pwerus, gan
gynnwys yr hob, y ffwrn, y tegell
a’r microdon.
Mae hi’n fwy effeithlon coginio
10
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mewn microdonnau nag mewn
ffyrnau, gan mai dim ond y bwyd
ac nid yr aer y tu mewn y maent
yn ei wresogi. Ceisiwch osgoi
gorlwytho’r tegell, gan arbed
arian ar eich bil trydan.
Am ragor o gyngor, trowch at
energysavingtrust.org.uk

“

CARTREFI NEWYDD

Roeddem yn ein cartref Tai
Wales & West cyn pen saith
wythnos o gael gwybod y
byddem yn ddigartref.
Gall symud tŷ fod yn
broses llawn straen ar y
gorau, ond roedden nhw
wedi ei hwyluso gymaint ag
y gallent.

“

Duncan Suddell,
preswylydd,
Llys Hafren,
Y Drenewydd

Cartref sefydlog a diogel
Pan fu farw perchennog eu cartref
rhent preifat, roedd y teulu yn
dymuno gwerthu’r eiddo, ac
roedd Duncan Suddell a’i wraig
Siân yn wynebu dyfodol ansicr
heb do uwch eu pennau.
Rhoddwyd cyfnod o 56 diwrnod
o rybudd iddynt i ddod o hyd i
gartref newydd ac ar ôl iddynt
gysylltu â Chyngor Sir Powys,
rhoddwyd eu henwau ar y rhestr
tai gyffredin.
Trosglwyddwyd eu cais i
Dai Wales & West a deufis yn
ddiweddarach, symudont i Lys
Hafren, cynllun tai ymddeol yn Y
Drenewydd.
“Bu Tai Wales & West yn
hollol wych gyda ni,” dywedodd
Duncan. “Cawsom ein gwahodd i
ddod i weld yr eiddo a llofnodom
amdano ar yr un diwrnod.
Cawsom yr allweddi ddau neu
dri diwrnod yn ddiweddarach,
gan symud i mewn. Roedd wedi
cymryd tua saith wythnos at ei
gilydd o’r adeg pan glywom y

byddem yn ddigartref.
“Cawsom ein trin yn eithriadol
o dda, cynigiwyd help i ni wrth
symud, help wrth drefnu unrhyw
beth ariannol pe bai ei angen
arnom. Bu’n broses syml iawn.”
Mae gan Llys Hafren 32 fflat,
gydag ystafell ddydd ac ystafell
golchi dillad, ac mae mewn
lleoliad cyfleus ger canol y dref.
Daeth cartref Duncan a Siân ar
gael ar ôl i breswylydd blaenorol
adael yr eiddo a dywedodd
Duncan bod cyflwr y fflat cyn
gynted ag y gwnaethant ei weld,
wedi gwneud argraff dda arnynt.
“Roedd yn hyfryd ac yn lân,
felly roeddent wedi gwneud cryn
waith i’w baratoi ar ein cyfer.
Gan bod gennyf gyflwr iechyd
isorweddol, llwyddom i symud i
mewn er fy mod dan 55 oed.
“Rydym yn iau nag oedran y
preswylwyr cyffredin yma, a oedd
wedi peri ychydig bryder cyn i ni
symud i mewn. Fodd bynnag,
mae pawb wedi gofalu amdanom.

Mae gennym gartref bach gwych.”
Mae symud i Lys Hafren wedi
rhoi cychwyn ffres i Duncan a’i
alluogi i weithio unwaith eto a
chael tawelwch meddwl y caiff ei
eiddo ei gynnal a’i gadw mewn
ffordd amserol.
“Mae wedi cynnig tri pheth –
sefydlogrwydd, diogelwch ac mae
wedi rhoi hwb i’m hyder. Roedd
pethau wedi mynd ychydig yn flêr
i mi yn gorfforol ac yn feddyliol
cyn i mi symud i mewn. Er mis
Chwefror, rydw i wedi llwyddo
i sicrhau swydd rhan-amser, ac
mae hyn wedi cynnig diogelwch
i mi. Am y tro cyntaf, nid ydym
yn rhentu tŷ preifat, felly rydym
yn teimlo ein bod yn hynod o
ffodus ac yn freintiedig i fod
yma. Mae gennym y diogelwch
a’r sefydlogrwydd y mae ei
angen arnom. Mae’n gartref
bach perffaith i ni. Nid ydym yn
dymuno symud unrhyw le arall,
pam fyddem ni?”
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ADEILADU

Ein cartrefi newydd
Rydym yn benderfynol o gyflawni
ein rhan wrth helpu i ddatrys yr
argyfwng tai yng Nghymru trwy
adeiladu mwy o gartrefi rhent
cymdeithasol newydd.
Y llynedd, er gwaethaf
sialensiau yn y diwydiant
adeiladu, cwblhaom 326 o
gartrefi newydd – y nifer uchaf
yr ydym wedi’i darparu mewn
blwyddyn ers dros 20 mlynedd.
Yn ystod 3 mis cyntaf eleni,

rydym wedi cwblhau 106 o
gartrefi newydd hefyd, gan
gychwyn ar y gwaith ar 62 yn fwy
ar draws 3 safle.
Erbyn diwedd mis Mawrth,
roedd gennym 27 o brosiectau
datblygu yn mynd rhagddynt, a
fydd yn darparu 780 o gartrefi
newydd at ei gilydd. Mae’r rhain
yng Nghaerdydd, Caerffili, Peny-bont ar Ogwr, Bro Morgannwg,
Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro,

Ceredigion, Powys, Conwy, Sir
y Fflint a Wrecsam. Rydym yn
bwriadu cychwyn ar y gwaith ar
ragor o safleoedd hefyd.
Mae lefelau bodlonrwydd gyda’n
cartrefi newydd yn uchel, wrth i
breswylwyr roi sgôr o 9.7 allan o
10. Y pethau yr oeddent yn eu
hoffi orau oedd cynllun a maint eu
cartrefi newydd a’r lleoliad tawel.
Dyma farn rhai o’n preswylwyr
am eu cartrefi newydd:

Ffordd Subway, Y Barri, Bro Morgannwg
“ Bydd fy nghartref
newydd yn gwneud
cymaint o wahaniaeth”
Luke Webber

Ffordd Subway, Y Barri

12
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Danielle Gouge, Swyddog Tai, gyda
Tom Hodges, preswylydd newydd.

“Lle i’w alw’n gartref” yw sut y
disgrifiodd rhai o’n preswylwyr eu
fflatiau WWH newydd yn nhref
glan môr boblogaidd Y Barri.
Arferai rhai o’r preswylwyr
cyntaf a symudodd i’r datblygiad
sy’n cynnwys 72 o fflatiau ym mis
Ebrill fyw mewn llety dros dro yn
flaenorol.
Adeiladwyd y datblygiad yn
Ffordd Subway ar ffurf 2 floc 4 a
5 llawr, ac mae’n darparu fflatiau
1 a 2 ystafell wely modern ac o
ansawdd uchel, sy’n defnyddio
ynni mewn ffordd effeithlon ac y
mae cryn angen amdanynt.
Dywedodd Luke Webber,
gweithiwr gwesty lleol: “Bydd
fy nghartref newydd yn gwneud
cymaint o wahaniaeth. Mae gennyf
ddau fab nad oeddent yn gallu
ymweld â mi pan oeddwn yn byw
mewn llety dros dro, ond gallant
ddod i’m gweld pryd bynnag y
byddant yn dymuno nawr.”
Dywedodd Tom Hodges,
preswylydd arall: “Rydw i mor
hapus i gael lle y gallaf ei alw’n
gartref o’r diwedd.”

ADEILADU

Clos Y Porthmyn, Abergwili, Sir Gaerfyrddin
“ Rydw i’n mynd
i fod yn hapus iawn yma”
Elsbeth
Jenkins

“Hwn yw’r tŷ perffaith
i mi a’r bechgyn”

Chelsea
Dunne

Ym mis Mehefin, symudodd
preswylwyr i’n datblygiad cyntaf yn
Sir Gaerfyrddin o 4 tŷ newydd a 2
fflat.
Roedd Elsbeth Jenkins, gweithiwr
gofal, a’i mab sy’n oedolyn, ymhlith
y cyntaf i symud i’w tŷ 2 ystafell
wely newydd ar ôl symud o gartref
mwy o faint WWH ger Llandeilo.
“Roedd yr ardd yn fy hen dŷ
yn mynd yn ormod i mi ofalu
amdani, felly mae fy nhŷ newydd
yn ddelfrydol. Mae’n agosach i’m
merch hefyd.”
“Mae’n ystad fach braf, ac mae’r
ardd o faint hawdd ei thrin. Byddaf
yn hapus iawn yma.”
Arferai ei chymydog, Chelsea
Dunne a’i dau o blant ifanc fyw
gartref gyda’i rhieni cyn symud i
Glos Y Porthmyn.
Dywedodd: “Mae’n ardal hyfryd,
yn agos i ysgol fy mab ac i’m gwaith.
Hwn yw’r tŷ perffaith i mi a’r
bechgyn.”

Heol Gruffydd, Y Drenewydd, Powys
Roedd Riley Struthers, cefnogwr
pêl-droed, a’i dad Sam ymhlith
y preswylwyr cyntaf i symud i’n
cartrefi newydd yn Heol Gruffydd
yn Y Drenewydd.
Adeiladwyd y datblygiad gan
SY Homes, ac mae’n gymysgedd
o 16 o gartrefi dwy ystafell wely,
3 chartref pedair ystafell wely a 6
fflat un ystafell wely.
“Rydw i’n edrych ymlaen yn
fawr iawn i chwarae pêl-droed yn
yr ardd a gwylio pêl-droed ar y
teledu gyda’n gilydd yn ein cartref
newydd” dywedodd Riley, sy’n
cefnogi tîm Manchester United.
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Sut ydym yn perfformio?
Rydym yn dymuno darparu’r
gwasanaethau gorau y gallwn
eu darparu, ac rydym wastad yn
chwilio am ffyrdd o wella.
Rydym yn gwybod mai eich
cynnwys chi, ein preswylwyr,
yn y broses o gynllunio a rheoli
gwasanaethau yw’r ffordd orau
o sicrhau bod gwasanaethau yn
cyfateb â’r hyn y mae ei angen
ar bobl a’r hyn y maent yn ei
ddymuno, a bod yr ansawdd
a’r perfformiad yn bodloni
disgwyliadau.
Mae rhan o’r cyswllt hwnnw
yn ymwneud â sôn wrthych am
ein perfformiad wrth ddarparu
gwasanaethau. Ers sawl blynedd,
ym mhob rhifyn o In Touch, rydym
wedi cynnwys gwybodaeth am
berfformiad – y da a’r drwg – er
mwyn i chi allu gweld pa mor dda
yr ydym yn gwneud, darllen am
y camau yr ydym yn eu cymryd

14
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i wella a rhoi adborth i ni am
bethau eraill y dylem eu gwneud
er mwyn gwella.
Mae cyfranogiad preswylwyr
yn rhan ganolog o rolau staff
a’r ffordd yr ydym yn rhedeg y
busnes. Ein hethos yw gwrando
a deall yr hyn sy’n bwysig i chi
am y gwasanaethau yr ydych yn
dymuno eu cael, er mwyn i ni
allu cynllunio’r ffordd yr ydym
yn gweithio a’r hyn a wnawn
i gyflawni’r canlyniadau y
dywedwyd wrthym y mae pobl yn
eu dymuno.
Ein nod yw ymgysylltu gyda
phreswylwyr mewn ffordd sy’n
addas iddyn nhw er mwyn deall
yr hyn sy’n bwysig ac yna, teilwra
sut a beth y byddwn yn ei wneud
i fodloni blaenoriaethau pob
unigolyn.
Trwy wrando arnoch ac
ymgysylltu gyda chi, credwn y

gallwn ddarparu’r gwasanaeth
gorau ag y bo modd. Nid yw
pawb yr un fath, felly mae ein
gwasanaethau yn hyblyg wrth i ni
geisio bodloni anghenion unigol
lle bynnag y gallwn. Gofynnwn
am adborth, er enghraifft, pan
fyddwn wedi cwblhau gwaith
trwsio, gosod eiddo neu ymateb
i ddigwyddiad ymddygiad
gwrthgymdeithasol er mwyn
dysgu am yr hyn a weithiodd a’r
hyn y mae angen iddo wella.
Rydym yn dymuno i chi fod
yn rhan o’r gwaith o wella ein
gwasanaethau yn barhaus a bydd
gwybodaeth am berfformiad
dros y tudalennau nesaf yn eich
galluogi i weld y cynnydd yr ydym
yn ei wneud.
Mae’r ffigurau yn yr adroddiad
hwn ar gyfer y cyfnod rhwng mis
Ionawr a mis Mawrth 2022.

ADRODDIAD PERFFORMIAD

Gwaith trwsio a
chynnal a chadw
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Rhwng mis Ionawr a mis Mawrth,
llwyddom i drwsio 7 o bob 10 ohonynt
yn ystod ein hymweliad cyntaf.
Rhwng mis Ionawr a
mis Mawrth cwblhaom

9,289

o dasgau
trwsio

Mae hyn yn cyfateb â
714 o dasgau trwsio yr
wythnos ar gyfartaledd

0

52%

Nifer gyfartalog y
diwrnodau a gymrwyd i
gwblhau gwaith trwsio

17%

10%

21%

16+
6-10
11-15
0-5
diwrnod diwrnod diwrnod diwrnod

Gwaith trwsio trydanol
– 8 diwrnod ar
gyfartaledd

Gwaith trwsio ar
systemau gwresogi –
6 diwrnod ar gyfartaledd

Roedd mwy nag 1 o bob 5 tasg trwsio wedi
cymryd dros 16 diwrnod gan nad oedd ein
cyflenwyr gwresogi wedi gallu cael gafael ar
ddarnau.
Yn ogystal, cawsom ychydig oedi ychwanegol
gyda gwaith trwsio nwy oherwydd problemau
recriwtio wrth lenwi swyddi gwag o ganlyniad
i’r ffaith bod rhai peirianwyr wedi gadael ac
eraill wedi cael dyrchafiad.

A
wyddoch
chi?

Llwyddom i gynnal apwyntiadau am waith
trwsio nad oedd yn waith trwsio brys cyn pen
pythefnos o adrodd am y gwaith trwsio.
Caiff yr holl waith trwsio brys ei gynnwys
mewn rhaglen briodol.

Sgôr
bodlonrwydd

9.5

allan o 10

Rhwng mis Ionawr a
mis Mawrth, cadwyd at

99%
o’r apwyntiadau
a drefnwyd
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Eich cadw yn ddiogel
Yn eich cartrefi, cynhaliom:
archwiliadau diogelwch/
9,729 ogwasanaethu
nwy
11,478 o brofion trydanol

Cydymffurfiaeth
o 99%

Mewn ardaloedd cymunol yn ein cynlluniau, cynhaliom:

311 o asesiadau risg tân
183 o archwiliadau asbestos
78 o archwiliadau dŵr

Eleni, rydym yn bwriadu gosod

433
cegin

207

ystafell ymolchi

343

ffenestri

356

boeleri

377

drysau
ffrynt

Eich adborth
Roeddech chi wedi hoffi:
• Gweithwyr cyfeillgar,
proffesiynol
• Hawdd adrodd am y gwaith
• Cadwyd at apwyntiadau
16
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Y llynedd, buddsoddom

£775,322

mewn ôl-osod technolegau newydd sy’n
defnyddio ynni mewn ffordd effeithlon
mewn rhai cartrefi, megis pympiau
gwres ffynhonnell aer, systemau awyru/
gwres mecanyddol, paneli PV (solar) a
batris a/neu ffenestri a drysau newydd
er mwyn datgarboneiddio ein cartrefi.
Gwelliannau yr hoffech eu gweld:
• Cwblhau y gwaith trwsio mewn un
ymweliad
• Cwblhau’r gwaith trwsio yn gyflymach
• Y gwaith trwsio yn para

ADRODDIAD PERFFORMIAD

Help i dalu

Ein nod yw cynorthwyo pobl i dalu eu
rhent ac i weithredu’n gyflym pan na
fyddant, i ddeall pam a’u helpu i oresgyn
rhwystrau. Roedd ôl-ddyledion sylweddol
gan 143 o bobl ac mae’r nifer hon wedi
gostwng i 90 achos ar ôl rhoi’r cymorth cywir.
Rydym yn helpu pobl sy’n symud i’w cartref newydd i allu fforddio
eu rhent a gallu manteisio ar gyllid er mwyn eu helpu i sicrhau
eitemau hanfodol ar gyfer eu cartref.
Eleni rydym wedi helpu dros 450 o aelwydydd i fanteisio ar
grantiau, cyllid a chefnogaeth er mwyn eu helpu i dalu taliadau rhent,
rheoli dyledion, cynyddu eu hincwm gymaint ag y bo modd, parseli
bwyd, talebau tanwydd, a phecynnau dodrefn a nwyddau gwynion.
Cynorthwyom breswylwyr i fanteisio ar werth £182,000 o
Daliadau Tai Dewisol er mwyn eu helpu i dalu eu rhent.
Am ragor o wybodaeth am sut y gallwn helpu, gweler tudalen 4 a 5.

143

Mae

6,417

o bobl yn talu trwy
drefniant Debyd
Uniongyrchol, sef y
ffordd symlaf o dalu
eich rhent

90

ÔL-DDYLEDION RHENT

Ar hyn o bryd, mae 90% o bobl
yn cadw at y trefniadau ad-dalu
yr ydym wedi cytuno gyda nhw
(Mehefin 2022)

4.0
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3.70%
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3.41%
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2.65%

1.5
1.0
0.5
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2019

2020

Ymddygiad
gwrthgymdeithasol

2021

Y peth mwyaf cyffredin yr adroddwyd amdano =

SŴN

339
achosion

Rydym yn delio gyda

Deliom ag 181 o achosion yr
oedd gofyn ymchwilio iddynt
a gweithredu yn eu cylch, yr
o achosion
oeddent weithiau yn cynnwys
sŵn
partneriaid megis yr heddlu
allan o 10
parhaus
a phartneriaid diogelwch
cymunedol eraill.
ar hyn o bryd
Deliom gyda 158 o
Mae ein Swyddogion Anghydfodau Cymdogaeth yn defnyddio
adroddiadau yr oedd gofyn
dull adferol mewn 31 achos er mwyn helpu’r rhai dan sylw i
iddynt gael cyngor a chymorth
ddeall yr effaith y mae eu hymddygiad yn ei chael ar eraill, ac
arall.
(Ffigurau
o fis Hydref i fis Rhagfyr 2021)
er mwyn sicrhau newid parhaus mewn ymddygiad.
Sgôr
bodlonrwydd

6.8

45
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Nifer y diwrnodau

Rydw i’n dymuno cael cartref
80
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Ailosod ein heiddo
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Sgôr
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Rydym wedi gwella’r amser
y byddwn yn ei gymryd i
ailosod eiddo i 65 diwrnod ar
gyfartaledd er mwyn ailosod
eiddo gwag, o’i gymharu â 70
diwrnod flwyddyn yn ôl.

Mae’r sgôr bodlonrwydd,
sef y sgôr y byddwch
yn ei rhoi i ni am ein
gwasanaeth wrth ddod o
hyd i gartref, yn parhau i
fod yn uchel.

Eich adborth
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Gosodom

o gartrefi rhwng mis Ionawr
a mis Mawrth
Byddwn yn siarad gyda darpar
breswylwyr newydd er mwyn
eu helpu i benderfynu ai hwn
yw’r eiddo iawn iddyn nhw. Er
enghraifft, a yw yn y lleoliad cywir,
yn agos i’r gwasanaethau y mae eu
hangen arnynt ac yn fforddiadwy?

Roeddech chi yn hoffi:
• Lleoliad yr eiddo
• Mae’r eiddo yn addas i’ch anghenion
Y gwelliannau yr ydych yn dymuno eu gweld:
• Glendid yr eiddo
• Gwaith trwsio heb ei gwblhau

Sut yr ydym yn rhedeg ein busnes
Rhwng mis Ionawr a mis
Mawrth cawsom

301

o alwadau y dydd ynghylch
gwaith trwsio a gwresogi a

Yr amseroedd
prysuraf i ffonio
ein llinellau gwaith
trwsio a chymorth tai yw
rhwng 9am a 12pm.

150

o alwadau y dydd ynghylch
rhent, gosod, cyngor tai
neu YG
21 eiliad oedd yr amser aros cyfartalog
i breswylwyr a oedd yn ffonio ein llinell
gwaith trwsio.
39 eiliad oedd yr amser cyfartalog ar
gyfer ein llinellau cymorth tai.
18
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CWYNION
At ei gilydd, cawsom
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CWYN

ADRODDIAD PERFFORMIAD

A ydym yn sefydliad effeithlon?
Dyma sut yr ydym yn ail-fuddsoddi mewn cynnal a
chadw ein cartrefi. Ceginau, ystafelloedd ymolchi,
ffenestru a drysau ffrynt, toeon a boeleri newydd yw’r
cydrannau ac mae gwaith cylchol yn cynnwys addurno
ardaloedd cymunol a gwneud gwaith ar y tu allan fel
ffensys, gatiau a rheiliau.

Dyma sut y gwariom
pob £1
o’ch rhent yn ystod 2021

6c
13c

Ail-fuddsoddi mewn eiddo, gwaith cynnal a chadw adweithiol a
gwaith cynnal a chadw cylchol fesul cartref (wedi'i addasu yn ôl RPI)

2.5

38c

16c

2.0
1.5
£’000 yr uned

27c
Cynnal a chadw ac uwchraddio ein cartrefi
Pobl
Llog ar fenthyciadau

1.0
0.5
0.0

Gorbenion

2018

Adweithiol

Cartrefi newydd

2019
Disodli cydrannau

2020

2021

Gwaith trwsio mawr

2022
Cylchol

Cyfartalog

Gofalu am ein cartrefi
Ein heffeithlonrwydd
Trwy ganolbwyntio ar effeithlonrwydd, rydym wedi cynnal ein
costau gweithredol ar tua 50% am nifer o flynyddoedd, er y bu
costau yn uwch na chwyddiant.

Yn ystod 2021, gwariom

£2,911

yn gofalu am ein cartrefi
(heb gynnwys gwaith
trwsio mawr).

Costau gweithredol fel canran o’r refeniw
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ADRODDIAD PERFFORMIAD

Ein prosiectau
Fel rhan o’r adroddiad perfformiad ar ei newydd
wedd, roeddem yn dymuno rhoi ychydig wybodaeth
i chi am yr hyn yr ydym yn gweithio arno ar hyn
o bryd, a’r hyn sydd i ddod. Mae gennym gyfres
o brosiectau corfforaethol sy’n tywys ein gwaith
fel sefydliad ac sy’n ein helpu i ganolbwyntio ar
y pethau cywir. Mae gennym waith sy’n mynd
rhagddo ar draws y sefydliad hefyd er mwyn
gwella’r ffordd yr ydym yn gwneud pethau a
byddwn yn defnyddio’r dudalen hon i ddweud
ychydig wrthoch am y rhain hefyd.
Ar ôl ymgynghori gyda’n Grŵp Llywio Cyfranogiad
Preswylwyr a chael adborth gan y preswylwyr yr
effeithir arnynt, rydym wedi dechrau gweithio ar
set newydd o ddogfennau diogelwch tân er mwyn
helpu i esbonio strategaeth tân eich cynllun. Mae’r
rhain wedi cael eu teilwra i’ch cynllun. Rydym wedi
dechrau dosbarthu’r rhain i’r rhai mewn cynlluniau
lle y mae’r asesiadau risg wedi newid ar ôl cael
gwared ar yr offer larymau argyfwng. Byddwn yn
cynnwys cynlluniau anghenion cyffredinol dros y
flwyddyn i ddod. Dros y blynyddoedd diwethaf,
rydym wedi datblygu ein system meddalwedd rheoli
tai ein hunain i reoli manylion eich tenantiaeth.

Beth ddylwn i
ei
wneud os byd
d tân?

Cynlluniwyd y
canllaw
hwn er mwyn
helpu
i’ch diogelu chi
, eich
teulu a’ch cartref
rhag
perygl tân. Dyl
ech ei
gadw’n ddioge
l, gallai
achub eich byw
yd.

V1.22

Aethom ati i greu system sy’n crisialu ac sy’n cynnal
dealltwriaeth o daith y preswylydd. Mae angen iddi
ddelio gyda phob agwedd ar gyfraith tenantiaeth a
nifer fawr o wahanol sefyllfaoedd. Yn ogystal, mae
angen iddi gysylltu mewn ffordd dda gyda’r systemau
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eraill yr ydym yn eu creu, oherwydd y bydd hyn yn ein
helpu i osod eiddo yn gyflymach, sy’n golygu y bydd
cartrefi yn wag am gyfnodau byrrach.
Un o’r prosiectau yr ydym yn canolbwyntio arnynt
eleni yw’r system Rheoli Asedau (sut yr ydym
yn monitro eich cartref ac yn gofalu amdano).
Bydd y system yn cynnwys gwaith trwsio, profi,
gwasanaethu a phob math o waith mawr gan
gynnwys pa mor hir y mae gwaith yn ei gymryd ar
gyfer mesurau perfformiad ac effeithlonrwydd.
Rydym yn recriwtio mwy o beirianwyr trydanol
ar draws y wlad er mwyn ein helpu i wneud ein
gwaith profi yn gyflymach ac er mwyn gwella ein
perfformiad yn y maes hwn
Bydd gennym sawl prosiect dros y blynyddoedd
nesaf er mwyn parhau i dyfu a gwella’r system hon,
er mwyn eich helpu i fanteisio ar y wybodaeth y
mae ei hangen arnoch yn gyflym ac er mwyn ein
helpu i reoli eich tenantiaeth mewn ffordd effeithiol.

Hysbysiad preifatrwydd
Rydym wedi diweddaru ein Hysbysiad Preifatrwydd
yn ddiweddar. Mae hwn yn rhoi gwybod i chi sut
y byddwn yn gofalu am ac yn rheoli’r wybodaeth
bersonol yr ydym yn ei dal.
Gallwch gysylltu â’n Rheolwr Diogelu Data, Russell
Davey, trwy anfon e-bost at data.protection@
wwha.co.uk neu ffonio 02920 415 329.
Mae eich gwybodaeth yn bwysig i ni, ac rydym yn
ystyried ein cyfrifoldebau o ddifrif, gan sicrhau bod
unrhyw wybodaeth bersonol y byddwn yn ei chasglu
amdanoch chi ac yn ei defnyddio yn cael ei wneud
mewn ffordd gymesur, cywir a diogel.
I weld yr hysbysiad Preifatrwydd newydd, trowch
at www.wwha.co.uk/cy/cyfreithiol/

A ydych chi’n dymuno cael copi
digidol, copi print mawr, copi
Cymraeg neu fersiwn sain?
Hoffem wybod sut ydych yn dymuno clywed
gennym, ym mha ffurf, pa mor aml ac ym
mha iaith. Nid ar gyfer In Touch yn unig yw
hwn, ond gallwch ofyn am gopi digidol o In
Touch.
Os hoffech ddiweddaru eich dewisiadau at
ddibenion cysylltu, siaradwch â’ch Swyddog
Tai neu anfonwch e-bost at contactus@
wwha.co.uk.
Gallwn anfon fersiwn sain o In Touch atoch
hefyd. Os hoffech gael fersiwn digidol o In
Touch neu fersiwn sain ohono, anfonwch
e-bost at communications.team@wwha.
co.uk
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AROLWG BODLONRWYDD PRESWYLWYR

Sut ydym yn gwneud?
Y llynedd, pan ddywedom wrthych
am ganlyniadau ein Harolwg
Bodlonrwydd Preswylwyr,
amlinellom rai meysydd lle y
byddem yn gwneud newidiadau ar
ôl cael eich adborth.
Un o’r meysydd hyn yw sut yr
ydym yn adrodd am ymddygiad
gwrthgymdeithasol. Diolch i’ch
adborth chi, yr ydym wedi’i gasglu
yn ein harolwg Bodlonrwydd
Preswylwyr, trwy gyfrwng ein
harolygon YG rheolaidd, a thrwy
gael sgyrsiau rheolaidd gyda chi
am ‘yr hyn sy’n bwysig’, rydym
wedi diweddaru ein system o
adrodd am YG. Gellir gweld ein
polisi a’n gweithdrefn ar ein
gwefan, ynghyd â chrynodeb.
Rydym yn cynorthwyo
preswylwyr i deimlo’n ddiogel
yn eu cartrefi a’u cymunedau.
Pan fydd problemau yn codi, ein
gweithdrefn yw sicrhau:
• Bod preswylwyr yn cael eu
cynorthwyo i ddelio gyda
materion sy’n effeithio arnynt.
• Bod rhywun yn gwrando ar
breswylwyr a deallir y broblem
gywir i’w datrys yn llawn.
• Bod preswylwyr yn cael eu
cynorthwyo i gael yr help
cywir ar yr adeg gywir.
• Bod preswylwyr yn teimlo’n
ddiogel yn eu cartrefi a’u
cymunedau.
• Bod preswylwyr yn cael
eu hysbysu o unrhyw
ddatblygiadau
www.wwha.co.uk/cy/cyfreithiol/
Rydym yn uwchraddio ein
systemau ‘Cysylltu â ni’ ar hyn o
bryd, fel y byddwch yn cael ateb
awtomatig gan bob neges e-bost
a ffurflen .
22
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Yn y cyfamser, pan fyddwch
yn anfon neges e-bost atom, at
contactus@wwha.co.uk byddwn
yn anfon cydnabyddiaeth atoch
(yn ystod oriau swyddfa) ac yn
neilltuo eich ymholiad i’r aelod tîm
perthnasol, a byddwn yn cysylltu
â’r aelod o’r tîm bob wythnos nes
i’r mater gael ei ddatrys.

Canlyniadau
arolwg
Bodlonrwydd
Preswylwyr 2021
Mae’r blynyddoedd diwethaf
wir wedi amlygu pwysigrwydd y
cartref.
Effeithiodd pandemig
COVID–19 ar y ffordd yr ydym oll
yn byw ein bywydau, ac mae wedi
golygu y bu’n rhaid i ni addasu’r
ffordd y darparwyd rhai o’n
gwasanaethau i chi ar brydiau.
Cynhaliom ein gwaith yn y ffordd
fwyaf diogel y gallem er mwyn
sicrhau diogelwch ein preswylwyr,
ein cwsmeriaid a’n staff.
Ym mis Hydref 2021,
cynhaliom Arolwg Bodlonrwydd
Preswylwyr. Holom sawl
cwestiwn yr oedd angen i ni
eu gofyn ar gyfer Llywodraeth
Cymru i sampl cynrychiadol ar
draws Cymru, a gofynnom rai
cwestiynau ychwanegol am
bethau yr oeddem yn dymuno
cael gwybod amdanynt, gan
gynnwys gweithgarwch digidol
mewn cyfnod pan oeddem i gyd
yn treulio mwy o amser gartref a
gyda mwy o bethau i’w gwneud
ar-lein.
Mae’r lefelau bodlonrwydd
cyffredinol gyda’n gwasanaethau

yn parhau i fod yn uchel, ac nid
yw wedi newid o’n harolwg yn
2020, gydag 86% yn teimlo’n
fodlon, ac roedd dros hanner
ohonynt yn ‘fodlon iawn’.
•
•
•
•

•

Mae’r rhan fwyaf o
breswylwyr yn fodlon gydag
ansawdd eu cartref (86%)
Mae dros 9 o bob 10 yn
fodlon gyda diogelwch eu
cartref (92%)
Mae 88% yn fodlon gyda’r
ffaith bod eu rhent yn cynnig
gwerth am arian
Roedd bodlonrwydd gyda’r
gymdogaeth fel lle i fyw wedi
gwella a chodi i 83% yn 2021
ac roedd ein hymatebwyr
yng Ngorllewin Cymru lawer
yn fwy bodlon na’r lefel
gyfartalog, sef 93%
Roedd preswylwyr yn teimlo
ychydig yn fwy cadarnhaol
ynghylch cael dweud eu
dweud am y ffordd y rheolir
gwasanaethau nag yr oeddent
am y cyfleoedd sydd ar
gael i gymryd rhan mewn
penderfyniadau (73% o’i

92%

Roedd
yn fodlon gyda
diogelwch eu cartrefi

AROLWG BODLONRWYDD PRESWYLWYR
Meincnod

Canlyniad
2020

Newid
gyda
amser

Canlyniad
2021

gymharu â 66%). Hoffem gael
gwybod mwy am hyn yn ein
harolwg nesaf, a gynhelir yn
ystod yr Hydref 2022.

81%

86%

86%

Bodlonrwydd cyffredinol

81%

87%

86%

Ansawdd y cartref

Digidol

85%

N/A

92%

Diogelwch y cartref

•

74%

N/A

83%

Gwasanaeth trwsio a chynnal a
chadw yn gyffredinol

Roedd 67% o breswylwyr
yn defnyddio gwasanaethau
digidol yn ystod eu bywydau
bob dydd

82%

80%

83%

Y gymdogaeth fel lle i fyw

•

Mae gan 81% fynediad i’r
rhyngrwyd.

80%

88%

88%

Gwerth am arian y rhent

•

69%

N/A

71%

Roedd 21% yn defnyddio ein
gwasanaethau digidol

Gwerth am arian y tâl gwasanaeth

•

69%

81%

77%

Yn gwrando ar safbwyntiau ac yn
gweithredu yn eu cylch

Roedd 40% yn defnyddio
gwasanaethau ar-lein y cyngor
neu’r llywodraeth

•

Roedd 55% yn siopa neu’n
bancio ar-lein

63%

N/A

68%

Delio ag ymddygiad
gwrthgymdeithasol

58%

N/A

66%

Cymryd rhan mewn penderfyniadau

55%

N/A

73%

Cael cyfle i ddweud eu dweud am
reolaeth gwasanaeth

78%

87%

82%

Ymddiried yn Nhai Wales & West

Gwelliant
arwyddocaol ar
lefel ystadegol

Roedd

Dim newid
ystadegol
arwyddocaol

83%

yn fodlon gyda’u
cymdogaeth fel lle i fyw

Newid
ystadegol
arwyddocaol

Un o’n prif brosiectau
corfforaethol dros y blynyddoedd
nesaf fydd gwella ein mynediad
digidol i chi. Efallai y bydd hyn
yn eich helpu i droi at fanylion
cyfrifon rhent yn hawdd neu
fwrw golwg ar eich gwybodaeth
am waith trwsio. Bydd yr hyn a
ddysgom yn yr arolwg hwn yn
cyfrannu at ein strategaeth a’n
cynlluniau yn y dyfodol.

Mae gan

Y lefel
fodlonrwydd
gyffredinol oedd

81%

fynediad i’r
rhyngrwyd

86%
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JIWBI LÎ PLATIN WM Y FRENH INES

Garn Las, Abergwaun

Cwrt Byron,
Bro Morgannwg
Canolfan Gymunedol
Hightown, Wrecsam

Ym mis Mehefin, ymunodd nifer ohonoch â gweddill
y wlad i ddathlu Jiwbilî Platinwm y Frenhines.
Ar draws ein cymunedau, trefnodd preswylwyr
ddigwyddiadau a phartïon cymunedol a gefnogwyd
gan grantiau ar gyfer dathliadau cymunedol.
Dyma rai o’r lluniau.
Pen Lasgan, Caerdydd

Heol William Trigg,
Pen-y-bont ar Ogwr
Llain Las, Aberteifi

24
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JIWBILÎ PLATINWM Y FRENHINES

Clos Redwood,
Bro Morgannwg

Clos Redwood

Bryn Amlwg,
Pen-y-bont ar Ogwr

Tregaron
Cwrt Oakmeadow, Caerdydd

The Beeches,
Pen-y-bont ar Ogwr
Gofal Ychwanegol Nant y Môr, Sir Ddinbych

Cwrt Sir David, Caerdydd
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JIWBILÎ PLATINWM Y FRENHINES

Clos y Waun,
Pen-y-bont
ar Ogwr

Cae Mawr, Llandudno

Maes Hyfryd, Wrecsam

Cwrt Bridgeman,
Bro Morgannwg

Cwrt Meridian, Caerdydd
Gofal Ychwanegol Plas yr
Ywen, Sir y Fflint
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Cwrt Stephenson, Caerdydd

JIWBILÎ PLATINWM Y FRENHINES

Gofal Ychwanegol
Llys Glan yr Afon, Powys

Cwrt Oakmeadow,
Caerdydd

Llys Glan yr Afon

Gofal Ychwanegol
Maes y Môr, Ceredigion

Heol y Coed,
Pen-y-bont ar Ogwr

Cwrt Restway, Caerdydd

Cwrt Western,
Caerdydd

(Ffigurau o fis Hydref i fis Rhagfyr 2021)
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YMDDYGIAD GWRTHGYMDEITHASOL

A fyddwch chi’n cael barbiciw yn
ystod yr haf eleni?
Peidiwch â gweini problem sŵn i’ch cymdogion
Bydd pobl yn treulio mwy o amser
y tu allan yn ystod misoedd yr haf,
wrth iddynt roi gofal i’w gerddi
neu fwynhau barbeciw gyda
theulu a ffrindiau, ond gall fod
yn gyfnod lle y gwelir gwrthdaro
rhwng cymdogion hefyd.
Felly, beth allwch chi ei wneud
i sicrhau eich bod yn gymydog da
trwy gydol yr haf?
Un o achosion mwyaf
anghydfodau rhwng cymdogion
yn ystod yr haf yw llygredd sŵn,
boed hynny oherwydd bod
rhywun yn chwarae cerddoriaeth
yn rhy uchel neu’n codi eu lleisiau
gyda’r hwyr yn ystod diwrnodau
hir yr haf.
Dyma rai pethau i fod yn
ymwybodol ohonynt a fydd
yn sicrhau y gall pawb yn eich
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cymuned gael haf pleserus:
• Dylech gadw lefel y
gerddoriaeth yn rhesymol
trwy gydol y dydd, gan osgoi
chwarae unrhyw gerddoriaeth
uchel o gwbl wedi’r hwyr ar ôl
10pm. Yn yr un modd, os oes
gennych chi ddrysau a ffenestri
ar agor pan fyddwch yn
gwylio’r teledu, ceisiwch gadw
lefel y sŵn i lawr er mwyn
peidio tarfu gormod ar eraill
• Os oes gardd gennych chi,
dylech ei chadw’n lân ac yn
daclus
• Defnyddiwch y biniau a
ddarparwyd i chi er mwyn
gwaredu unrhyw wastraff, gan
sicrhau eich bod yn lleihau’r
risg o ddenu unrhyw blâu nas
dymunir yn ystod y tywydd

mwy cynnes
• Os ydych chi’n berchen ar
gi, byddwch yn berchennog
cyfrifol.
Os bydd ymddygiad
gwrthgymdeithasol yn tarfu
arnoch yn ystod yr haf, dyma
rai camau y gallwch eu cymryd i
ddatrys unrhyw broblemau:
• Os oes modd, siaradwch â’ch
cymydog mewn ffordd gwrtais
a digyffro yn gyntaf os oes
gennych chi unrhyw bryderon
am sŵn, er enghraifft.
• Os na fydd hyn yn datrys y
mater, gallwch adrodd eich
pryderon i dimau iechyd yr
amgylchedd eich awdurdod
lleol. Mae ganddynt offer i
recordio lefelau sŵn.

TRWSIO

Yr hyn i’w wneud os…
Mae ein timau trwsio yn delio â
channoedd o alwadau bob dydd.
Dyma ychydig gyngor er mwyn
eich helpu gyda rhai o’r materion
mwy cyffredin.

Dim gwres na dŵr
poeth
Yn gyntaf, edrychwch i weld a
yw’ch boeler yn dangos cod gwall.
Ceir nifer o wahanol godau,
gan ddibynnu ar fath a model y
boeler, y gallwch eu gweld yn y
llawlyfr.
Un o’r rhai mwyaf cyffredin ar
foeleri Vaillant yw F22. Mae hwn
yn dynodi bod eich pwysedd dŵr
yn isel.
Mae’r ffordd o ddatrys hyn ar
gyfer y rhan fwyaf o foeleri sydd
â dolen lenwi allanol yn syml.
Agorwch y tap bach tua chwarter
tro, nes bydd yr uned yn nodi 1.5
bar, yna caewch y tap eto. Efallai y
bydd angen i chi ailosod y boeler.

Pan fyddwch yn
amau bod nwy neu
garbon monocsid
yn gollwng
Os byddwch yn arogli nwy
neu’n amau bod problemau
carbon monocsid, ffoniwch y rhif
cenedlaethol am argyfyngau nwy
sef 0800 111 999. Byddant yn
anfon peiriannydd allan i wneud y
sefyllfa yn ddiogel.
Ar ôl i chi ffonio’r linell frys,
dylech ddilyn y camau canlynol:

Vaillant EcoTEC
Plus
Mae modelau Vaillant EcoTEC Plus
ychydig yn wahanol. Maent yn
cynnwys dolen lenwi fewnol. Ar y
modelau hyn, dylech edrych dan
y boeler, lle y mae dau lifer llwyd
sy’n nodi ‘closed’ (dangosir yn y llun

isod). Dylent fod yn eistedd ar safle
‘chwarter i 3’ (pe bai’n gloc).
Agorwch y ddwy falf hyn
chwarter tro, dylent fod yn safle
12:30 nawr. Bydd hyn yn caniatáu
i’r system ail-lenwi.
Pan fydd y pwysedd yn
dychwelyd i 1.5 bar, dylech gau’r
lifers ac ailosod y boeler.

Vaillant EcoTEC Plus

•

•
•

Dylech ddiffodd pob ddyfais
nwy. Os oes modd, dylech
ddiffodd y nwy wrth y
mesurydd.
Agorwch bob ffenestr a drws
er mwyn awyru’r safle.
Ni ddylech ddefnyddio unrhyw

•

ddyfeisiau trydanol. Mae hyn
yn cynnwys eich goleuadau
a’ch switshis golau.
Ni ddylech ysmygu, fêpio
na defnyddio fflamau noeth
megis canhwyllau, tanwyr ac
ati.

DIM YSMYGU
NEU FÊPIO
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LLES

Plannu hadau

Rydym yn gwybod bod gerddi
yn dda i’r amgylchedd a bywyd
gwyllt, ond a wyddoch chi eu bod
yn dda i bobl hefyd?
Dros y blynyddoedd diwethaf,
cynhaliwyd nifer gynyddol o
astudiaethau sy’n dangos bod
treulio amser yn yr awyr agored
ym myd natur ac yn garddio yn
dda i’ch iechyd meddwl. Mae
rhai o’r prif fanteision o gysylltu
â byd natur yn cynnwys llai o
straen neu ddicter, cynnydd
mewn gweithgarwch corfforol,
ymdeimlad o gymuned a
chymorth. Gall fod yn ffordd o
wneud ffrindiau hefyd.
Ar draws ein cymunedau yng
Nghymru, mae mwy o breswylwyr
yn hau ac yn medi manteision
iechyd meddyliol a chorfforol da
trwy eu gerddi.
O Gwrt Western, Pen-y-bont ar
Ogwr i Glos Meithrin, Prestatyn,
ceir nifer o erddi lle y bydd
preswylwyr yn dod ynghyd i dyfu.
Un o’r rhai mwyaf sefydledig
yw Gardd Gymunedol Llaneirwg
yng Nghaerdydd, lle y mae
preswylwyr Tai Wales & West a’u
cymdogion yn dod ynghyd bob
prynhawn dydd Gwener, ac maent
wedi bod yn gwneud hynny ers
bron i ddegawd.
Mae Glenys Vandervolk,
garddwr ac un o’r preswylwyr, yn
un o’r aelodau gwreiddiol. Mae
hi’n rhannu ei gwybodaeth am
arddio gydag aelodau presennol y
clwb yn rheolaidd, gan groesawu
newydd-ddyfodiaid gyda phaned
a gwên. Mae’r garddwyr yn tyfu
coed ffrwythau, llysiau a blodau.
Dywedodd Glenys: “Rydym
oll yn edrych ymlaen i weithio yn
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yr ardd bob wythnos. Byddaf yn
paratoi rhestr o’r tasgau y mae
angen eu cyflawni a byddwn yn
rhannu’r tasgau rhwng yr aelodau,
gan ddibynnu ar eu gallu.
“Mae rhai o’n haelodau yn
gwella ar ôl cael salwch difrifol,
ac mae’r hyn y gallant ei wneud
yn gyfyngedig, ac mae eraill yn
dod gyda’u gweithwyr cymorth
neu eu gofalwyr. Mae gennym oll
gyfraniad i’w wneud – hyn sy’n
gwneud ein clwb mor bwysig.
“Rydym yn trafod yr hyn yr
hoffem ei dyfu, yna byddwn
yn plannu’r hadau. Dros y
blynyddoedd, rydym wedi
tyfu melonau, cnau mwnci a
phwmpenni cnau menyn. Rydym

yn hoffi tyfu’r ffrwythau a’r llysiau
y maent yn ddrud i’w prynu.
“Pan ddechreuom yr ardd, nid
oeddem yn adnabod ein gilydd,
ond rydym wedi gwneud ffrindiau
ac rydym yn edrych ymlaen i ddod
ynghyd bob wythnos.
Dywedodd aelod rheolaidd
arall: “Pan ddeuthum i’r ardd y
tro cyntaf, roeddwn yn teimlo’n
ofidus iawn. Roedd ofn mawr arnaf
gerdded i mewn i’r ardd a chyfarfod
pobl newydd. Ond roeddent wedi
rhoi’r amser i mi feithrin fy hyder.
Bellach, rydw i wrth fy modd yma,
rydw i wedi gwneud cymaint o
ffrindiau ac rydw i’n teimlo’n rhan o
gymuned dyfu wych.”

LLES

iechyd da
A wyddoch chi…

Mae nifer y calorïau y bydd rhywun yn
eu llosgi trwy arddio am 30 munud yn
cymharu gyda chwarae badminton, pêl
foli neu wneud ioga.

“Mae gennym

oll rôl – dyma’r
hyn sy’n gwneud
ein clwb mor
bwysig.

”

Sylwadau’r garddwyr:

Yn gynharach eleni, bu grŵp
o breswylwyr o Glos Cradoc,
Aberhonddu, yn gweithio gyda
Cadwch Gymru’n Daclus i greu
gardd gymunedol er mwyn tyfu
bwyd.
Dros dri diwrnod ym mis Mawrth
2022, buont yn gweithio’n galed i
greu’r ardd, gan ddysgu sut i osod
tyweirch blodau gwylltion, plannu
coed ffrwythau, ac adeiladu safle
bywyd gwyllt ar gyfer nadroedd
defaid a draenogod.
Dywedodd Sylvia Williams, sydd
wedi byw yng Nghlos Cradoc am
23 mlynedd: “Bu’n rhaid gwneud
cryn dipyn o waith caled er mwyn
clirio’r plot, ond roedd yn werth
y drafferth. Dechreuwyr ydym
ym maes garddio, ond rydym yn
dysgu wrth i ni wneud.
“Mae gweithio ar y rhandir yn

dwyn y gymuned ynghyd. Mae
eisoes yn helpu’r cymdogion
hynny sy’n byw ar eu pen eu
hunain a’r rhai sy’n ei chael hi’n
anodd o ran eu hiechyd meddwl.
“Nid ydym wedi cael budd o’n
gwaith plannu eto, ond rydym
oll yn edrych ymlaen i’r adeg
pan fyddwn yn cael budd ohono.
Rydym wedi cyfarfod rhai pobl
rhyfeddol sydd wedi helpu.
“Gyda chostau byw yn codi,
bydd hyn yn ein helpu i dyfu ein
cynnyrch ein hunain. Rydym yn
tyfu llysiau a ffrwythau ar gyfer
y gymuned ac, os bydd gennym
unrhyw gynnyrch dros ben, gallwn
ei roi i’r banc bwyd lleol.
“Nid gardd yn unig ydyw, ond
man cyfarfod, lle y gall pobl ddod
i eistedd a mwynhau’r tawelwch
a’r bywyd gwyllt.”

“Rydym yn tyfu cryn dipyn o
ffrwythau a llysiau. Byddwn
yn rhoi’r hyn na allwn ei
ddefnyddio mewn bocs ar
y stryd ar gyfer pobl leol.
Mae helpu eraill yn ein rhoi
mewn hwyliau da.”

K Burnand, Prestatyn
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POSAU

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.
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Clêr sy’n cnoi (6)
Peilot awyren (9)
Ffasiwn (5)
Llithro ar iâ (8)
Yn ddieuog, heb fai (8)
Offeryn llinynnol (5)
Anghenfil benywaidd (6)

8.
9.
11.
12.
13.
15.

Mewn ffordd syfrdanol (2,10)
Platfform (7)
Diffynnydd mewn achos troseddol (10)
Ymddangos (8)
Ardaloedd bach o dir wedi’u
hamgylchynu gan ddŵr (10)
Drachefn (3,2,2,3)
Torri’n deilchion (7)
Clytiau glanhau (7)
Disgybl (7)
Grawnwin sych (7)
Dim (4)

wwha.co.uk

33

Pethau hwyliog i’w gwneud
gyda’ch teulu dros
yr haf eleni
Mae gwario mwy o arian ar yr hanfodion yn golygu
bod llai o arian ar gael i wneud y pethau hwyliog. Gyda
gwyliau’r haf yn cychwyn, dyma rai pethau y gallwch eu
gwneud yn rhad ac am ddim i ddiddanu’r teulu.
Dysgu rhywbeth newydd mewn
oriel neu amgueddfa am ddim

Mae saith amgueddfa genedlaethol
yng Nghymru, ac mae pob un
ohonynt yn cynnig mynediad am
ddim a chyfoeth o bethau hwyliog
a diddorol i’w gwneud. Yng
Nghaerdydd, ceir yr Amgueddfa
Genedlaethol ac Amgueddfa
Hanes San Ffagan, sydd wedi’i lleoli
mewn 100 erw o barcdir, ac mae’n
ddewis poblogaidd er mwyn gweld
crefftwyr yn dangos eu sgiliau
traddodiadol.
Yn ogystal, ceir yr Amgueddfa
Wlân Genedlaethol yn Nrefach
Felindre ger Castellnewydd Emlyn;
Amgueddfa Glo Genedlaethol
Big Pit, Blaenafon; Amgueddfa
Genedlaethol y Glannau,
Abertawe; Amgueddfa Lechi
Cymru, Llanberis ac Amgueddfa
Lleng Rufeinig Cymru yng
Nghaerleon, ger Casnewydd.
Byddant yn aml yn cynnal
digwyddiadau arbennig trwy
gydol y gwyliau, felly trowch at
amgueddfa.cymru am ragor o
wybodaeth. Efallai y codir tâl
am barcio yn yr amgueddfeydd –
holwch cyn i chi deithio.

Cadw’n heini am ddim

Mae rasys Parkrun yn
ddigwyddiadau cymunedol
wythnosol a gynhelir mewn
parciau a mannau agored ar
34
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draws Cymru yn rhad ac am ddim.
Cynhelir rasys 5 cilomedr ar
foreau Sadwrn a rasys 2 gilomedr
i blant rhwng pedair a phedair
ar ddeg oed ar foreau Sul. I gael
manylion y digwyddiad agosaf
atoch chi a chofrestru, trowch at
parkrun.org.uk
Mae’n werth troi at wefan eich
cyngor lleol hefyd i gael gwybod am
gyfleoedd, gan bod rhai yn cynnig
gwersi nofio am ddim i blant, er
enghraifft. Chwiliwch am enw eich
cyngor lleol a gweithgareddau yn
ystod yr haf ar-lein.

Picnic yn y parc

Beth am bacio ychydig frechdanau
a mynd i archwilio eich parc lleol.
Ceir miloedd o erwau o barciau
prydferth a hyfryd i’w mwynhau.
Rhai ffefrynnau yw Parc Gwledig
Bryngarw ger Pen-y-bont ar Ogwr,
Parc Bute y tu ôl i Gastell Caerdydd,
Parc Gwledig Tŷ Mawr ger Cefn
Mawr Wrecsam, Parc Gwledig
Margam ger Port Talbot, Parc
Gwledig Pen-bre, Sir Gaerfyrddin a
Pharc Natur Penglais, Aberystwyth.

Ymweld â chastell

Fis Medi eleni, bydd dros 150 o
safleoedd hanesyddol, tirnodau
a pherlau cudd Cymru yn cynnig
mynediad am ddim i ymwelwyr,
digwyddiadau neu deithiau tywys
fel rhan o fenter Drysau Agored

– Cymru. Ariannir a threfnir yr ŵyl
hon gan Cadw, ac mae’n annog pobl i
archwilio rhai o safleoedd llai o faint a
llai adnabyddus y wlad.
I gael gwybod mwy, trowch at
cadw.llyw.cymru/ymweld/be-syndigwydd/drysau-agored
Un sydd ar gael yn rhad ac am
ddim ac sy’n cynnig golygfeydd
godidog o ben bryn yw Castell
Dryslwyn yng Nghaerfyrddin.
https://cadw.llyw.cymru/ymweld/
lleoedd-i-ymweld/castell-dryslwyn

Chwilio am ddolffiniaid

Os ydych chi’n byw ger Bae
Ceredigion neu os byddwch chi’n
ymweld â’r ardal yn ystod yr haf
eleni, ewch i ddweud helo i’r
dolffiniaid, y llamhidyddion a’r
morloi sy’n byw yno. Os byddwch
chi’n amyneddgar ac yn lwcus,
gallwch eu gweld o’r clogwyni
ym Mwnt neu o’r harbwr yng
Ngheinewydd.

Geogelcio

Yr unig beth y mae ei angen arnoch
yw ffôn clyfar sy’n cynnwys technoleg
GPS er mwyn ymuno â gêm fyd-eang
o chwarae cuddio. Mae dros 180
o “gelciau/trysorau cudd” i ddod o
hyd iddynt ym Mharc Cenedlaethol
Bannau Brycheiniog. www.
breconbeacons.org/cy/pethau-iwgwneud/gweithgareddau/geogelcioa-chyfeiriannu

DIWRNOD YM MYWYD

Diwrnod ym mywyd…

Goruchwylydd Safle

Mae Bradley Thompson yn un o’n
Goruchwylwyr Safle, sy’n gweithio’n
galed bob dydd i sicrhau bod ein
hystadau tai yn cael eu cynnal a’u
cadw yn dda.
Law yn llaw gyda chydweithiwr,
mae Brad yn gweithio ar
gynlluniau mewn rhai ardaloedd
yng Nghaerdydd gan gynnwys
Grangetown, Canton, Fairwater,
Trelái, Llandaf, Caerau, Danescourt,
Pontcanna a Chroes Cwrlwys.
Efallai eich bod wedi ei weld ef
a’i fan yn eich ardal, yn torri porfa
a chloddiau, yn casglu sbwriel
neu’n profi larymau tân yn ein
cynlluniau fflatiau ac ymddeol.

gynnal a chadw tir, er
mwyn sicrhau bod ein
cynlluniau yn edrych
yn daclus. Mae hyn yn
amrywio o dorri porfa
a chloddiau, tocio
coed a thorri eraill yn
ôl i glirio gerddi sydd
wedi tyfu’n wyllt ac
sydd wedi cael eu
hesgeuluso.
Byddaf yn sicrhau
bod yr holl lwybrau
cymunol a’r gwelyau
blodau yn rhydd rhag mwsogl
a chwyn a sbwriel. Byddaf yn
sicrhau hefyd bod y storfeydd
biniau yn cael eu cadw’n rhydd
rhag sbwriel neu lanastr.
Fy ngwaith i hefyd yw sicrhau
bod y larymau tân mewn rhai o’r
cynlluniau ymddeol mwy o faint yn
cael eu profi a’u bod mewn cyflwr
da er mwyn cadw preswylwyr yn
ddiogel.

Beth mae diwrnod/wythnos
nodweddiadol yn ei gynnwys?

Mae ein tîm yn gweithio ar rota
i ymweld â chynlluniau unwaith
bod 10 diwrnod. Mae hyn yn
Am ba mor hir ydych chi wedi gysylltiedig â’r diwrnodau casglu
biniau mewn gwahanol ardaloedd,
bod yn gweithio i WWH?
felly gallaf fynd i sicrhau bod
Bron 20 mlynedd ym mis Hydref.
popeth yn lân ac yn daclus ar ôl
Mae amser yn hedfan mewn
i’r dynion casglu sbwriel adael.
gwirionedd, ac mae’n teimlo’n fwy
Mae gennym rota er mwyn profi’r
fel 10 mlynedd. Pan ddechreuais,
larymau tân hefyd.
roeddwn yn gweithio ar fy mhen
Mae’r llwyth gwaith yn newid
fy hun ar draws sawl cynllun.
gyda’r tymhorau hefyd. Er
Bellach, rydw i’n gweithio fel rhan
o dîm, gan weithio ar draws mwy o enghraifft, yn ystod yr haf, fy
gynlluniau, gan gynnwys Cwrt Hope, ngwaith yw torri’r porfa yn bennaf
Cwrt Doyle, Restways, cwrt Rowan, gan ei fod yn tyfu mor gyflym.
Westlee, Sir David’s a Thŷ Arglwydd Yn yr hydref, mae’n gyfuniad o
dorri cloddiau a thorri porfa. Ceir
Pontypridd.
cyfreithiau y mae’n rhaid i ni eu
Beth fyddwch yn ei wneud yn dilyn, sy’n golygu na allwn dorri
cloddiau yn ystod prif dymor
eich swydd?
Rydw i’n gyfrifol am bob agwedd ar magu adar sy’n nythu, sef rhwng

mis Mawrth a mis Awst bob
blwyddyn fel arfer. A hyd yn oed
y tu allan yr amserau hyn, rhaid
i ni fod yn ofalus a chadw golwg
am nythod. Cyflawnir rhan fwyaf
o’n gwaith tocio a thorri coed yn
ystod y gaeaf, oni bai bod perygl
uniongyrchol i breswylwyr.

Beth wyt ti’n ei hoffi leiaf am
dy swydd?

Yn eithaf aml, byddaf yn gorfod
glanhau bagiau plastig llawn
gwastraff bwyd o’r biniau casglu
bwyd yn y storfeydd biniau. Dim
ond gwastraff bwyd a gaiff ei roi
yn y bagiau gwastraff gwyrdd
bioddiraddadwy y bydd cynghorau
lleol yn fodlon ei gasglu. Os yw
mewn cwdyn plastig, ni fydd y
cyngor yn eu casglu felly bydd yn
rhaid i ni fynd â nhw allan a’u rhoi
yn y gwastraff cyffredinol. Byddaf
yn treulio cryn dipyn o amser yn
clirio gwastraff o’r lloriau o gwmpas
y biniau cymunol hefyd – unwaith
eto, nid yw’r cyngor yn fodlon casglu
unrhyw sbwriel oni bai ei fod yn cael
ei roi yn y biniau. Pe bai preswylwyr
yn rhoi eu gwastraff yn y biniau a
ddarparir, byddai’n golygu y byddwn
i a’r tîm yn treulio llai o amser ar
y safle a byddai swm y taliadau
gwasanaeth i breswylwyr yn is.

Beth wyt ti’n ei hoffi fwyaf?

Rydw i’n mwynhau gweithio fel
rhan o dîm effeithiol a gadael
cynllun yn edrych yn llawer gwell
nag yr oedd pan gyrhaeddais
i. Mae’n rhoi bodlonrwydd i
mi o wybod fy mod wedi helpu
preswylwyr sy’n agored i niwed ac
nad ydynt yn gallu cyflawni tasgau
ar eu pen eu hunain
Pan fyddwn yn gweithio ar safle
a bydd preswylydd yn troi atom ac
yn canmol ein gwaith da, mae’n
rhoi hwb go iawn i mi!
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Yn ddiweddar, rydym wedi cwblhau ein cartrefi newydd cyntaf yn nhref
Caerfyrddin yng Ngorllewin Cymru.
Mae’r 4 tŷ newydd a’r 2 fflat yng Nghlos Y Porthmyn, Abergwili, Sir Gaerfyrddin
yn agos i ysgolion lleol ac Amgueddfa Caerfyrddin. Dechreuodd y preswylwyr
symud i mewn ym mis Mehefin.
Gweler tudalen 13 am ragor o wybodaeth.

