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Croeso i Rifyn Gwanwyn 2020 
Lynda Wallis, Cadeirydd Gweithredol, Fforwm Strategaeth 50+ y Fro 
 

Croeso i rifyn diweddaraf yr Herald, cylchgrawn 

Fforwm Strategaeth 50+ y Fro. Mae’r flwyddyn wedi 

mynd heibio’n gyflym unwaith eto, ond rydym wedi 

bod yn brysur iawn gyda chymaint yn digwydd gan 

gynnwys y newidiadau arfaethedig i docynnau 

bysus, y newidiadau arfaethedig i’r drwydded deledu 

i’r rheiny sydd dros 75, Strategaeth newydd 

Llywodraeth Cymru ar gyfer Ymgysylltu â phobl hŷn 

a llawer mwy.  Gyda phwysau cynyddol ar 

Lywodraeth Cymru gan swyddfa’r Comisiynydd a’r 

grwpiau a fforymau pobl hŷn, clywsom na fydd y 

newidiadau arfaethedig i’r tocynnau bysus yn cael 

eu gweithredu. Bydd yr oedran cymhwysedd yn dal i 

fod yn 60 ac roedd hynny’n newyddion da iawn ar 

ddiwedd 2019. Rydym yn dal yn gobeithio y bydd 

tynnu nôl trwydded teledu am ddim i’r rhai dros 75 

oni bai eu bod yn derbyn Credyd Pensiwn yn cael ei newid, ac y bydd pawb dros 75 oed yn gallu 

mwynhau eu rhaglenni heb orfod dod o hyd i ffi drwydded. Mae’r mater yn dal ar yr agenda.  Yn 

Y Barri gwnaethom ymuno â phobl leol yn eu brwydr i geisio cadw ward Sam Davies ar agor yn 

Ysbyty’r Barri. Yn y pendraw, llwyddodd y bobl i gadw’r ward ar agor, ond rydym yn monitro’r BIP 

i sicrhau bod Ysbyty’r Barri yn cael ei gadw ar agor fel bod modd cynnig rhagor o wasanaethau 

yno, ac nid llai.   

Fel y gwelwch o adroddiadau’r is-grwpiau yn y cylchgrawn, mae’r grwpiau yn mynd o nerth i 

nerth ac mae croeso i aelodau newydd ymuno bob tro. Os oes gennych ddiddordeb penodol 

mewn Iechyd, Cydraddoldeb, Trafnidiaeth, neu Gelf, Crefft a Hamdden, gofynnwch am galendr o 

gyfarfodydd drwy ffonio 01446 709779 a byddwn yn anfon un atoch un ai dros e-bost neu drwy’r 

post.  Mae siaradwyr gwadd diddorol ym mhob cyfarfod, a byddwch yn cael cyfle i ddweud eich 

dweud ar bethau sy’n bwysig i chi. Mae lleoedd ar ein Pwyllgor Gweithredol, felly os hoffech 

gymryd rhan cysylltwch â ni a dewch draw i gael sgwrs am bwy ydym ni a’r hyn yr ydym yn ei 

wneud. 

Dyma gyfle hefyd i mi gael dweud diolch i Gadeiryddion yr is-grwpiau amrywiol am eu holl waith 

caled o ran trefnu eu rhaglenni ar gyfer y flwyddyn, ac hefyd i aelodau’r fforwm ddaeth heibio i’r 

cyfarfodydd i gefnogi. Mae’n diolch ni’n fawr hefyd i staff y tîm Partneriaeth Strategaeth yng 

Nghyngor y Fro am yr holl gefnogaeth gydol y flwyddyn. Er ein bod ni’n grŵp annibynnol, rydym 

yn cael cymorth gweinyddol a chyngor gan y tîm. Mae gennym flwyddyn brysur arall iawn o’n 

blaen, felly meddyliwch am ddod i ymuno â ni un ai ar un o’r is-grwpiau neu’r Pwyllgor 

Gweithredol. 

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â’r Fforwm neu eistedd ar y Pwyllgor 

Gweithredol, cysylltwch â Thîm Strategaeth a Phartneriaeth y Cyngor ar 01446 709779 neu 

ebostiwch OPF@valeofglamorgan.gov.uk i ddysgu mwy am y fforwm gweler ein gwefan 

www.vale50plus.org  a’n cyfrif trydar @Vale50SF 

 

http://www.vale50plus.org
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With Music In Mind 
Ydych chi’n gwybod am grwpiau canu cymdeithasol With Music in Mind?  

Wedi ei sefydlu yn 2015, nod With Music in Mind yw lleihau risg unigrwydd ac unigedd 

cymdeithasol ymhlith pobl hŷn a gwella eu lles.   

Maen nhw nawr yn cynnal grwpiau bob wythnos yn y Bont-faen, y Barri, Llanilltud Fawr a 

Phenarth.  Wedi ei seilio ar ymchwil sy’n dangos bod canu anffurfiol mewn grwpiau a 

chymdeithasu yn gallu gwella’r hwyliau a’r cof, a lleihau straen ac unigrwydd, mae’r sesiynau’n 

cynnwys canu am awr yn anffurfiol, dan arweiniad Matthew, y Cyfarwyddwr Cerdd. Mae 

lluniaeth ac awr arall o weithgareddau cymdeithasol yn dilyn y canu.  

Nod oes yn rhaid cael llais canu gwych, fel yr eglura Sarah Miles, y Rheolwr Gyfarwyddwr: 

  

‘Nid côr yw’r 

grwpiau hyn, 

mwynhau a chael 

hwyl anffurfiol yw’r 

nod a dwyn i gof 

ganeuon o’r 

gorffennol. Mae’r 

geiriau’n cael eu 

cyflwyno ar sgrin, 

sy’n golygu nad 

oes unrhyw 

bwysau i gofio’r 

geiriau!’  

Mae grwpiau With Music in Mind yn agored i 

unrhyw un dros 50 oed, a chaiff aelodau newydd 

groeso cynnes gan staff ac aelodau fel ei gilydd! 

Mae’r sesiwn gyntaf wastad am ddim, er mwyn i 

chi roi cynnig arni a gweld a yw at eich dant. 

Wedi hyn, mae sesiynau’n £5 yr un, gan dalu 

wrth fynychu, ac mae gofalwyr yn dod am ddim 

os ydynt gyda’r person maen nhw’n gofalu 

amdano neu amdani.   

Os yw syniad With Music in Mind yn apelio 
atoch, gallwch weld rhagor o wybodaeth am y 
grwpiau ar eu gwefan 
www.withmusicinmind.co.uk neu gallwch eu 
ffonio ar 07500 776295. 
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Rhoi diwedd ar oedraniaeth a gwahaniaethu ar sail oedran: cam 

hollbwysig i wneud Cymru y lle gorau yn y byd i heneiddio ynddo 

Un o’r pethau sy’n rhoi’r boddhad mwyaf i mi yn fy rôl fel Comisiynydd Pobl Hŷn yw teithio ledled 

Cymru i gyfarfod â phobl hŷn a siarad gyda nhw, a chlywed yn uniongyrchol gan glywed am y 

pethau sydd o bwys iddynt a’r newidiadau y bydden nhw’n hoffi eu gweld a fyddai’n gwella eu 

bywydau.  

Mae un peth yn benodol yn aml wrth wraidd problemau a wynebir gan y bobl hŷn y byddaf yn eu 

cyfarfod a hynny yw oedraniaeth. Er bod yna ddealltwriaeth o ffurfiau eraill o ragfarn a 

chamwahaniaethu, a’r effaith mae’r rhain yn eu cael ar unigolion a’r gymdeithas, mae oedraniaeth 

(a gwahaniaethu ar sail oedran) yn bodoli o hyd ac nid yw’n cael ei ystyried yn rhywbeth 

annerbyniol.  

Rydyn ni'n cael ein llethu’n feunyddiol gydag iaith a delweddau o oedraniaeth sy’n atgyfnerthu'r 

stereoteip ynglŷn â phobl hŷn, yn aml yn eu dangos yn dioddef o iechyd gwael, yn dirywio, ac yn 

eiddil. Mae mynd yn hŷn yn aml yn cael ei ystyried yn rhywbeth y dylid ei ofni yn hytrach na’i 

ddathlu. Mae hyn yn arwain at gymdeithas lle rydyn ni’n gweld gwahaniaethu ar sail oedran yn y 

gweithle, o fewn y sector iechyd, gofal cymdeithasol, a gwasanaethau cyhoeddus allweddol eraill, 

yn ogystal ag yn y cyfryngau ac mewn hysbysebion. 

Mae pobl yn diystyru oedraniaeth ac yn gweld gwahaniaethu ar sail oedran yn rhywbeth diniwed, 

ond mae corff cynyddol o ymchwil yn dangos y ffyrdd amrywiol mae’n effeithio’n negyddol ar bobl 

hŷn, gan effeithio ar eu hiechyd corfforol a meddyliol, y ffordd maent yn adfer o salwch, lefelau 

allgáu cymdeithasol, a hyd yn oed disgwyliad oes. 

Felly, mae mynd i’r afael â gwahaniaethu ar sail oedran yn hanfodol, a dyna pam rydw i wedi 

lansio’r ymgyrch Everyday Ageism – i amlygu pa mor gyffredin yw gwahaniaethu ar sail oedran 

mewn cymdeithas a’r effaith sylweddol mae’n ei chael. A hynny, ochr yn ochr ag enghreifftiau o 

herio a gwahaniaethu ar sail oedran rydw i wedi eu canfod, a’r enghreifftiau sy’n cael eu rhannu â 

mi yn rhan o’r ymgyrch. 

Er mwyn manteisio i’r eithaf ar yr ymgyrch, rydw i eisiau i bobl hŷn ledled Cymru gymryd sylw o’r 

hyn sy’n digwydd ar lawr gwlad, a rhannu enghreifftiau â mi o oedraniaeth neu wahaniaethu ar 

sail oedran maen nhw wedi’i weld neu wedi’i brofi fel y gallaf herio a dwyn i gyfrif y rheini sy’n 

defnyddio iaith oedraniaeth, yn caniatáu i stereoteipiau oedraniaeth barhau neu’n gwahaniaethu 

yn erbyn pobl hŷn.  

(Yn parhau ar dudalen 5) 

Heléna Herklots, CBE,  
Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru 
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Bydd yr enghreifftiau fydd yn cael eu rhannu â mi hefyd yn helpu i siapio fy ngwaith wrth geisio 

rhoi diwedd ar oedraniaeth a gwahaniaethu ar sail oedran wrth i mi ddatblygu cam nesaf fy 

rhaglen waith, a fydd hefyd yn cynnwys ystod o waith yn canolbwyntio ar roi diwedd ar gam-drin 

pobl hŷn a galluogi i bawb heneiddio’n dda.  

Felly os ydych chi’n teimlo eich bod wedi cael eich trin yn wahanol oherwydd eich oed, os yw 

eich oed wedi eich rhwystro rhag cael mynediad at wasanaeth penodol, neu os ydych chi wedi 

gweld erthygl mewn papur newydd neu hysbyseb sy’n hyrwyddo stereoteipiau ynglŷn â phobl 

hŷn, cysylltwch â'm swyddfa. Rhaid rhoi blaenoriaeth i roi diwedd ar oedraniaeth ar draws 

cymdeithas, a thrwy weithio gyda’n gilydd mae gennym ni gyfle i newid agweddau a mynd i'r 

afael ag oedraniaeth a gwahaniaethu ar sail oedran sydd wrth wraidd nifer o'r problemau mae 

pobl hŷn yn eu hwynebu heddiw, fel y gallwn ni wneud Cymru y lle gorau i heneiddio ynddo.  

I gael rhagor o wybodaeth am Ymgyrch #EverydayAgeism y Comisiynydd, neu i rannu 

enghreifftiau o oedraniaeth a gwahaniaethu ar sail oedran, ewch i www.olderpeoplewales.com/

wl/everydayageism/resources.aspx, e-bost ask@olderpeoplewales.com neu ffoniwch 03442 640 

670.  

Efallai y bydd unrhyw un sydd wedi cael 

diagnosis meddygol o nam meddwl 

sylweddol (NMS) sy’n ymddangos fel pe 

bai’n un parhaol, gan gynnwys clefyd 

Alzheimer a ffurfiau eraill ar ddementia, yn 

gymwys ar gyfer gostyngiad y dreth gyngor.  

I fod â’r hawl i gael gostyngiad Treth Gyngor 

yn sgil NMS, rhaid; 

Eich bod wedi derbyn diagnosis sy’n 

ymddangos fel pe bai’n un parhaol gan 

feddyg neu ymarferydd meddygol  

Eich bod â hawl at o leiaf un o’r budd-

daliadau a restrir, boed yn eu hawlio ai 

peidio Budd-dal Analluogrwydd, Lwfans 

Gweini, Lwfans Anabledd Difrifol, Lwfans 

Byw i'r Anabl, Cynnydd mewn Pensiwn 

Anabledd, Lwfans Gwaith Anabl, 

Cymhorthdal Incwm (sy’n cynnwys premiwm 

anabledd), Tâl Ategol neu Lwfans 

Diweithdra, Lwfans Gweini Parhaus, Taliad 

Annibyniaeth Bersonol, Credyd Cynhwysol 

(pan fo cyfyngiadau ar allu person i weithio) 

neu Daliad Annibynnol y Lluoedd Arfog.   

Bydd y gostyngiad y bydd gennych hawl 

iddo i’r Dreth Gyngor yn dibynnu ar 

feddianwyr yr eiddo. Pan fo pob 

meddiannydd yn gymwys ar gyfer 

gostyngiad yn sgil NMS ar sail y meini prawf 

uchod, bydd yr eiddo wedi ei eithrio rhag 

talu’r Dreth Gyngor.  Pan fo pob 

meddiannydd heblaw am un yn gymwys ar 

gyfer gostyngiad yn sgil NMS dan y meini 

prawf uchod bydd gan yr eiddo hawl i 

ostynigad o 25%. Os bydd dau neu ragor o’r 

meddianwyr heb hawl i ostyngiad ar sail y 

meini prawf NMS ni fydd gostyngiad ar gyfer 

yr eiddo. Os yw perchennog nad yw’n byw 

yn yr eiddo yn atebol dros dalu’r Dreth 

Gyngor ond mai dim ond pobl sydd â hawl i 

ostyngiad ar sail NMS yn ôl y meini prawf 

uchod sy’n byw yn yr eiddo, bydd gan y 

perchennog hawl i gael gostyngiad o 50% ar 

y Dreth Gyngor.  

I gael rhagor o wybodaeth am hyn a 

gostyngiadau eraill i’r Dreth Gyngor, gweler 

dalen berthnasol gwefan y Cyngor  https://

www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/

our_council/council_tax/Council-Tax-

Discounts.aspx  neu cysylltwch â thîm y 

Dreth Gyngor ar 01446 709564 neu 

CouncilTax@valeofglamorgan.gov.uk 

Gostyngiadau Treth Gyngor 
yn sgil Diagnosis Dementia  

https://www.valeofglamorgan.gov.uk/en/our_council/council_tax/Council-Tax-Discounts.aspx
https://www.valeofglamorgan.gov.uk/en/our_council/council_tax/Council-Tax-Discounts.aspx
https://www.valeofglamorgan.gov.uk/en/our_council/council_tax/Council-Tax-Discounts.aspx
https://www.valeofglamorgan.gov.uk/en/our_council/council_tax/Council-Tax-Discounts.aspx
mailto:CouncilTax@valeofglamorgan.gov.uk
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Ymwybyddiaeth am Hydroseffalws 

Pwysedd Arferol (NPH) 
 

Ydych chi neu unrhyw un rydych chi’n nabod 

dros drigain oed ac yn profi’r canlynol? 

 

 Anhawster yn cerdded - fel petai eich traed 

yn sownd i’r llawr 

 Trafferth cydbwyso 

 Codymau 

 Dryswch 

 Anghofio 

 Colli diddordeb ym mhethau 

 Ddim yn cyrraedd y tŷ bach mewn pryd. 

 

Peidiwch â chymryd bod hyn oll yn rhan o dyfu’n 

hŷn. Efallai mai cyflwr na ŵyr llawer amdano, o’r 

enw Hydroseffalws Pwysedd Arferol NPH sydd 

arnoch. 

 

Beth ydy NPH? 

Dan amodau arferol, bydd hylif serebrosbinol (CSF) yn cylchdroi yn yr ymennydd, y fentriglau a’r 

cord sbinol ac yn ymddwyn fel clustog amddiffynnol ac yn rhoi maetholion. Cynhyrchir tua pheint 

o CSF bob dydd mewn ymennydd oedolyn. Bydd NPH yn digwydd pan gaiff llif CSF ei rwystro 

mewn rhyw ffordd sy’n achosi gormod o hylif yn cronni yn y pen. 

 

Sut caiff ei ddiagnosio? 

Gall diagnosis fod yn anodd oherwydd bod rhai o’r symptomau yn debyg i anhwylderau eraill 
megis clefydon Alzheimer neu Parkinson. Ni chaiff rhai achosion eu hadnabod ac felly ni chânt 
eu trin. 
 
Dylai meddyg teulu ystyried atgyfeirio cleifion gyda’r tri phrif symptom at niwrolegydd neu 
geriatregwr. Dyma’r tri:  problemau symudedd, anghofio/dryswch i raddau (demensia) ac weithiau 
anymataliaeth droethol. 
 
Os ceir diagnosis NPH, mae’n bosibl y bydd triniaeth i wella’r symptomau. 
 

Cymorth Arall 

Mae Shine yn cynnig cymorth arbenigol o gyn y geni trwy gydol oes rhywun sy’n byw â spina 

bifida a/neu hydroseffalws yn ogystal â’i rhieni, gofalwyr a staff iechyd proffesiynol a gofal 

cymdeithasol. 

Ar ôl cysylltu â Shine, byddant yn gwneud popeth sydd bosibl i sicrhau y cewch yr holl 

wybodaeth a’r cymorth mae arnoch eu hangen.  

 

I gysylltu, e-bostiwch: wales@shinecharity.org.uk neu ffoniwch 01733 555988  

Ewch i dudalen Facebook Shine:www.facebook.com/shineUKcharity NEU 

www.facebook.com/ShineCymru 

www.shinecharity.org.uk 

 

mailto:wales@shinecharity.org.uk
http://www.facebook.com/shineUKcharity
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Diolch i Acciona am y wybodaeth 
ganlynol.  

Rydyn ni’n clywed yn aml am y newid yn yr 

hinsawdd a nwyon tŷ gwydr - felly beth mae’n 

ei feddwl? Beth yw newid yn yr hinsawdd? 

Rwy wedi gwneud ychydig o ymchwil i 

ddarganfod mwy amdano, beth sy’n ei achosi, 

a beth, os unrhyw beth, y gallwn ei wneud. 

Diolch i Acciona am y wybodaeth ganlynol. 

Mae’r newid yn yr hinsawdd yn her i’r byd 

cyfan, heb ffiniau, ac mae angen i bob gwlad 

gydweithio i fynd i’r afael ag e.  Mae llawer o 

bobl yn anwybodus ynghylch ei ystyr mewn 

gwirionedd, naill ai oherwydd ffynonellau sy’n 

fwriadol ffug neu’n annibynadwy. Mae hyn 

wedi arwain at nifer o fythau ynghylch y newid 

yn yr hinsawdd.  Yn yr erthygl hon, byddaf yn 

ceisio sôn amdano mewn ffordd wyddonol, 

wrthrychol, gan drafod achosion a 

chanlyniadau’r newid yn yr hinsawdd a sut y 

dylid mynd i’r afael ag e.  

Yn gyntaf, mae angen i ni 

wahaniaethu rhwng dau 

gysyniad mae llawer o bobl 

yn meddwl, yn anghywir, 

eu bod yn golygu yr un 

peth: newid yn yr hinsawdd 

a chynhesu byd-eang.   

Mae gwahaniaeth pwysig 

rhyngddyn nhw, fodd 

bynnag, gan mai cynhesu 

byd-eang sydd yn achosi’r 

newid yn yr hinsawdd.   

Wrth i dymheredd y blaned 

godi mwy nag y byddai’n gwneud yn naturiol, 

mae’r hinsawdd yn amrywio.  

Er ei bod yn sicr bod y Ddaear wedi cynhesu 

ac oeri’n naturiol mewn oesoedd eraill, mae 

cylchoedd o’r fath wastad wedi bod yn 

arafach, yn para miliynau o flynyddoedd. 

Nawr, dros gyfnod o 200 mlynedd yn unig, 

rydyn ni’n cyrraedd lefelau a greodd 

ddifodiant yn y gorffennol. 

Cyn trafod achosion ac effeithiau’r newid yn 

yr hinsawdd, gadewch i ni ystyried pam mae 

rhai pobl yn poeni amdano. 

Cynhesu byd-eang yw prif achos y newid yn 

yr hinsawdd, sydd ag effeithiau negyddol yn 

bennaf ar systemau ffisegol, biolegol a dynol, 

ynghyd ag effeithiau eraill.  Mae cynhesu byd-

eang yn cael ei achosi gan yr effaith tŷ gwydr, 

proses naturiol lle mae’r atmosffer yn cadw 

peth o wres yr haul, a galluogi’r Ddaear i 

gynnal yr amodau sydd eu hangen ar gyfer 

bywyd.  Heb yr effaith tŷ gwydr -18 gradd C 

fyddai tymheredd cyfartalog y ddaear. Y 

broblem yw bod gweithgareddau dyddiol yr hil 

ddynol yn cynyddu’r effaith tŷ gwydr, gan 

achosi i dymheredd y ddaear godi hyd yn oed 

yn uwch. 

Pryd dechreuodd y Ddynol Ryw achosi newid 

yn yr hinsawdd?  Mae arbenigwyr yn cytuno 

mai’r Chwyldro Diwydiannol oedd yr adeg 

fwyaf arwyddocaol o ran pryd y dechreuodd 

nwyon tŷ gwydr oedd yn cael eu hallyrru i’r 

atmosffer gynyddu’n aruthrol.  Ganed y 

Chwyldro Diwydiannol o nifer o chwyldroadau 

llai: amaethyddol, technolegol, demograffig, 

trafnidiaeth, arian, gan greu model newydd o 

gynhyrchu a defnyddio cynnyrch. O’r adeg 

honno ymlaen, yn sgil twf yn y boblogaeth 

(roedd llai na 800 miliwn o bobl ar y Ddaear 

yn 1750, o’i gymharu â dros 7.5 biliwn erbyn 

hyn), defnydd mwy nag erioed ar adnoddau, 

galw uwch am ynni a chreu ynni, yn bennaf o 

danwydd ffosil, aeth y blaned i gyfnod Dyn-

greiddiol neu Anthropocenaidd a defnyddio 

gair y gymuned wyddonol, cyfnod daearegol 

newydd y mae effaith y ddynol ryw ar y 

(Yn parhau ar dudalen 8) 

Newid Hinsawdd - Parhau o'r clawr 
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Ddaear yn ganolog iddo.  Cynnydd yn 

nhymheredd byd-eang y blaned oedd yr 

effaith fwyaf. Mae wedi codi gan 11 gradd C 

ers y cyfnod hwn, er bod amcangyfrifon y 

gallai godi gan 2.7 gradd C erbyn diwedd y 

Ganrif hon, hyd yn oed os cyflawnir 

addewidion gwledydd i leihau allyriadau. 

Canlyniadau’r Newid yn yr Hinsawdd   

Mae’r cynnydd yn nhymheredd y byd 

yn dod â chanlyniadau trychinebus yn 

ei sgil, gan beryglu bodolaeth fflora a 

ffawna’r Ddaear, gan gynnwys y 

ddynol ryw.  Mae effeithiau gwaethaf y 

newid yn yr hinsawdd yn cynnwys yr 

iâ’n toddi ar begynau’r ddaear sydd, 

yn ei dro, yn achos i lefel y môr godi 

gan greu llifogydd a pheryglu mannau 

arfordirol. Gallai ynysoedd sy’n genedl

-wladwriaethau ddiflannu’n gyfangwbl.  

Mae’r newid yn yr hinsawdd hefyd yn 

achosi ffenomenau tywydd mwy garw, 

sychdwr, tân, marwolaeth rhywogaethau 

anifeiliaid a phlanhigion, afonydd a llynnoedd 

yn gorlifo, ffoaduriaid hinsawdd a difodiant y 

gadwyn fwyd ac adnoddau economaidd, yn 

enwedig mewn gwledydd sy’n datblygu.  

Sut gallwn ni atal newidiadau yn yr 

hinsawdd?  I gychwyn, mae’n bwysig deall na 

ellir atal newid yn yr hinsawdd.  Gallwn 

liniaru’r effeithiau ac addasu at y canlyniadau, 

hynny yw gallwn ei ymladd drwy ddefnyddio 

mesurau bach a mawr i helpu i arafu’r newid 

yn yr hinsawdd. Lliniaru’r newid yn yr 

hinsawdd a mesurau addasol yw’r termau ar 

gyfer hyn. 

Os gallwch blannu coeden, gwnewch hynny. 

Yn ystod ffotosynthesis, mae coed a 

phlanhigion eraill yn amsugno carbon 

deuocsid ac yn rhyddhau ocsigen.  Maen 

nhw’n rhan greiddiol o’r cylch newid 

atmosfferig ar y Ddaear, ond does dim digon 

ohonyn nhw i fynd i’r afael yn llawn â’r carbon 

deuocsid sy’n cael ei greu gan gerbydau, 

cynhyrchu a gweithgareddau eraill y ddynol 

ryw. Helpwch i liniaru’r newid yn yr hinsawdd: 

Bydd un goeden yn amsugno tuag un dunnell 

o garbon deuocsid yn ystod ei hoes. 

Arbedwch drydan a lleihau cynhesu byd-eang 

drwy ddiffodd goleuadau wrth adael ystafell, a 

defnyddio dim ond y golau sydd ei angen 

arnoch.  Cofiwch ddiffodd eich teledu, 

chwaraewr fideos, stereo a chyfrifiadur pan 

nad ydych yn eu defnyddio.  Mae diffodd eich 

dŵr pan nad ydych yn ei ddefnyddio hefyd yn 

syniad da. Wrth frwsio’ch dannedd, golchi’r ci 

neu’r car, diffoddwch y dŵr tan bo angen 

golchi’r past dannedd neu’r sebon i ffwrdd.   

Byddwch yn lleihau’ch bil dŵr ac yn helpu i 

gadw adnodd gwerthfawr.  

Gosodwch eich gwresogydd dŵr ar 120 gradd 

i arbed ynni, a rhowch blanced insiwleiddio o’i 

gwmpas os yw’n hŷn na 5 mlwydd oed.  

Prynwch declyn llif-isel i’ch cawod i arbed dŵr 

twym a thua 350 pwys o garbon deuocsid y 

flwyddyn.   Golchwch eich dillad mewn dŵr 

cynnes neu oer i leihau eich dŵr poeth a’r 

ynni sydd ei angen i’w greu.   Gall y newid 

hwnnw’n unig arbed o leiaf 500 pwys o 

garbon deuocsid yn flynyddol yn y rhan fwyaf 

o gartrefi.  Defnyddiwch y gosodiadau arbed 

ynni ar eich peiriant golchi llestri a gadewch i’r 

llestri sychu’n naturiol. 

Mae llawer o gwmnïau cyfleustodau’n 

darparu archwiliadau ynni am ddim i gartrefi i 

helpu cwsmeriaid i weld lle mae eu cartrefi’n 

aneffeithiol o ran defnyddio ynni.  Mae llawer 

o gwmnïau cyfleustodau hefyd yn cynnig 

rhaglenni ad-dalu i helpu i dalu am wneud 

newidiadau arbed ynni i’r cartref.  

(Yn parhau ar dudalen 9) 
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 Pan fo’n ymarferol, defnyddiwch fylbiau LED 

yn y cartref; maen nhw hyd yn oed yn well na 

goleuadau ffliwroleuol cryno (CFL).   Bydd 

rhoi un LED yn lle bylb gwynias 60 watt, o’i 

ddefnyddio am 4 awr y dydd, yn arbed hyd at 

£14 y flwyddyn.  Bydd bylbiau LED hefyd yn 

para lawer yn hirach na bylbiau gwynias.  

Gobeithio bod y wybodaeth hon yn eich helpu 

i ddeall ychydig ar y newid yn yr hinsawdd a 

chynhesu byd-eang.  Gall pawb ohonom 

wneud rhywbeth i leihau’r ynni rydyn ni’n ei 

ddefnyddio ac felly adael planed well i’r plant, 

ein hwyrion, a’r cenedlaethau a ddaw. Gall 

pawb ohonom ailgylchu a lleihau faint o 

blastig a ddefnyddiwn, ac felly wneud ein rhan 

i leihau nwyon tŷ gwydr sy’n creu cymaint o 

newid i’n hinsawdd.   

Lynda Wallis, Cadeirydd Gweithredol Fforwm 

Strategaeth 50+ y Fro   

Cyfeillion Parc Belle Vue 

Mae Cyfeillion Parc Belle Vue yn grŵp cymunedol sy'n cael ei redeg gan wirfoddolwyr lleol sy'n 

gweithio ym Mharc Belle Vue, Penarth sydd, yn ogystal â chyfrannu at y parc drwy 

weithgareddau a chodi arian, yn trefnu digwyddiadau drwy'r flwyddyn. Ar hyn o bryd mae'r rhain 

yn cynnwys Cerddoriaeth yn y Parc, Gwylfa Adar Prydain a digwyddiadau teuluol tymhorol. 

Rydym yn gobeithio ehangu'r 

hyn sydd ar gael, felly gyda 

chefnogaeth y Fforwm 50 + a 

thîm chwaraeon Cyngor Bro 

Morgannwg cynhaliwyd ein bore 

coffi cyntaf yn 2019, a oedd yn 

llwyddiant ysgubol.  Roedd y 

digwyddiad yn cynnwys 

sesiynau blasu ar gyfer Tai Chi 

a bowlio lawnt hygyrch a oedd 

yn boblogaidd iawn. 

Gwnaethom hefyd gasglu 

awgrymiadau ar gyfer 

digwyddiadau a gweithgareddau 

cynhwysol y byddai pobl yn hoffi 

eu gwneud yn y parc, a oedd yn 

cynnwys clwb garddio, areithiau 

a ffilmiau. Yn ystod y flwyddyn i ddod, rydym yn bwriadu treialu rhai o'r awgrymiadau a threfnu 

bore coffi arall a byddem wrth ein bodd pe baech yn dod iddo.  Mae'n gyfle gwych i gadw'n heini, 

efallai rhoi cynnig ar weithgaredd newydd a chwrdd â phobl yn y gymuned.  Gallwch gael y 

newyddion diweddaraf am ein cynlluniau am eleni drwy edrych ar ein gwefan, dilyn ein tudalen 

Facebook neu Twitter gan ddefnyddio'r dolenni isod. 

Mae Cyfeillion Parc Belle Vue yn grŵp bach o wirfoddolwyr ac rydym bob amser yn chwilio am 

aelodau newydd i ymuno â'r tîm.  Nid oes angen unrhyw sgiliau penodol ac mae'n gyfle perffaith i 

gyfrannu at ein cymuned a chwrdd â phobl newydd.  Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd 

rhan, cysylltwch â ni ar:  

 

bellevuepenarth@gmail.com   

www.facebook.com/BelleVueParkPenarth/   

twitter.com/bellevuepenarth 

 

mailto:bellevuepenarth@gmail.com
https://twitter.com/bellevuepenarth
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Mae’n teimlo fel cymaint o amser yn ôl pan gerddom i mewn i HMS Cambria ac agor ein Canolfan 

Galw Heibio yn Nhŷ 6. Roedd hynny ym mis Tachwedd 2016. Rydym wedi dod mor bell o fewn 3 

blynedd, gyda hybiau yn Fferm Amelia, Y Barri a Pharc Erias, Bae Colwyn a saith Canolfan Galw 

Heibio mewn trefi a sefydlir yng Ngogledd Cymru a’r cyntaf o dri yn Ne Cymru sydd nawr ar agor 

yng Nghaerdydd.  

Hyd yn hyn rydym wedi helpu dros 3,000 o gyn-filwyr yn uniongyrchol, ac un o’r prif feysydd yw 

ein tîm Swyddogion Cefnogi “Llenwi Ffurflenni” sydd wedi, dros y flwyddyn diwethaf, arwain a 

chefnogi llawer o gyn-filwyr trwy’r ‘drysfeydd’ PiP, Pensiynau a Budd-daliadau ac sydd wedi 

llwyddo i gael dros £280,000 o daliadau ar gyfer ein bechgyn a’u teuluoedd.  Yn syml, roedd hyn 

yn arian yr oedd 50 o’n cyn-filwyr yn credu na fyddent yn gymwys ar ei gyfer. Gwaith gwych sy’n 

newid bywydau, bydded i hyn barhau. 

Yn allweddol i Woodys eleni bu’r ffordd y mae’r Elusen wedi gweithio ac wedi cydweithio gydag 

asiantaethau cymorth i gyn-filwyr megis; Change Step, BLESMA, Cymorth Teuluoedd TGP, 

SSCE (Plant y Lluoedd), Veterans Mental Health, GIG Cymru ac wrth gwrs Age Cymru.  Hefyd 

mae gan Woodys bartneriaeth waith gydag Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, 

lle y mae Woodys yn darparu’r lle i Dimau Ambiwlans gyfarfod â’u Swyddogion Lles a chymryd 

seibiant. Mae trafodaethau gyda Heddluoedd Cymru yn barhaus. 

Y pennawd mawr arall yw, wedi clywed am ein gwaith a diolch i haelioni anhygoel dau 

gymwynaswr rhoddwyd prydles 10 mlynedd ar fferm 11 erw, yng Ngheredigion.  Bydd y Fferm, 

gyda’i bythynnod, ysguboriau, gerddi, perllan a phyllau yn galluogi Woodys i ddatblygu man 

gwyliau gwersylla i deuluoedd, safle hyfforddi preswyl ar gyfer y DU gyfan a Chanolfan Galw 

Heibio fawr ei hangen ar gyfer cyn-filwyr lleol. Bydd erthygl lawn yn dilyn yn y Cylchlythyr nesaf. 

Hefyd rydym eisiau adlewyrchu’r gwyliau teuluol sydd mawr eu hangen, dan ofal JR yn 

Wyeforward ger y Gelli Gandryll 

(Yn parhau ar dudalen 11) 
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O ran ein Tîm Gogledd Cymru, sy’n wych fel arfer, maent yn trefnu Taith Beicio traws Gymru yn 

cychwyn ym Mharc Eirias yn 6 Mehefin 2020, gan feicio trwy ein Fferm Gorllewin Cymru i ddod i 

ben yn Fferm Amelia ar 12 Mehefin. Bydd y taith beicio yn coffa glaniadau D Day a chaiff ei 

chefnogi gan lawer o asiantaethau cyn-filwyr. Rydym yn gobeithio y bydd dros 60 o feicwyr yn 

cymryd rhan.  

Deg o staff anhygoel, 20 o wirfoddolwyr gwych, grŵp ardderchog o Ymddiriedolwyr sy’n 

gweithio’n galed iawn, noddwyr allweddol, ac i’n holl ddarllenwyr, diolch am sicrhau bod hon yn 

elusen unigryw a bendigedig fel y mae heddiw a’n galluogi i newid llawer o fywydau er gwell.  

GWYLIWCH RHAG 
MASNACHWYR 
TWYLLODRUS! 
Mae Safonau Masnach yn derbyn mwy o gwynion nag erioed am fasnachwyr twyllodrus.  Yn 

anffodus, rydym wedi dod ar draws pobl sydd wedi colli miloedd o bunnoedd yn sgil gwaith 

anfoddhaol neu waith nad oedd ei angen. Bydd rhai masnachwyr twyllodrus yn mynnu cael 

arian cyn gwneud unrhyw waith ac yna’n diflannu heb wneud unrhyw waith o gwbl neu heb ei 

orffen.  

Mae masnachwyr twyllodrus yn defnyddio 

tactegau amrywiol: 

 Taflen fach drwy’r drws yn cynnig 

gwasanaethau adeiladu neu arddio, yn 

honni eu bod yn feistri ar lawer maes. 

Mae’r daflen fel arfer yn cynnig 

gostyngiadau i bensiynwyr; 

 Cnoc ar y drws yn cynnig gwasanaethau 

am eu bod yn yr ardal ac efallai y byddan 

nhw’n honni bod rhywbeth yn bod ar eich 

eiddo a bod angen ei drin yn ddi-oed; 

 Efallai y dôn nhw atoch pan welan nhw chi y tu allan i’ch cartref os byddan nhw’n 

digwydd bod yn gweithio yn yr ardal neu’n dosbarthu taflenni. 

Mae masnachwyr twyllodrus yn dueddol o ofyn am arian cyn gwneud unrhyw waith ac fe 

fyddan nhw’n ceisio’ch perswadio i dalu o flaen llaw drwy roi pob math o resymau i chi. 

Peidiwch byth â thalu symiau mawr cyn i unrhyw waith ddechrau na chyn iddo orffen 

hyd yn oed. Mae blaendal o 10% fel arfer yn dderbyniol.  Gwiriwch bob tro gydag Adran 

Rheoli Adeiladu eich cyngor a oes angen caniatâd cynllunio a mynnwch ail farn bob tro hyd 

yn oed os dywedir wrthych bod angen gwneud y gwaith i’ch tŷ yn syth.  Bydd masnachwyr 

twyllodrus yn dweud unrhyw beth i geisio’ch argyhoeddi - ond ar ôl eich arian maen nhw. 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’r Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir ar 0300 

123 6696 neu www.srs.wales  
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Calendr Cyfarfodydd 2020 
Fforwm Strategaeth 50+ y Fro 

 
Mae croeso i aelodau newydd bob amser 

Cyfarfod Dyddiad Amser Lleoliad 
 

Y Weithrediaeth 23 Ebrill 2:00 – 4:00 pm Ystafell Bwyllgor 1 

Is-Grŵp Iechyd a 
Chydraddoldeb 

12 Mai 2:00 – 4:00 pm Ystafell Bwyllgor 1 

Y Weithrediaeth 21 Mai 2:00 – 4:00 pm Ystafell Bwyllgor 3 

Is-grŵp Celf, Crefft a 
Hamdden 

26 Mai 2.30 – 4.30 pm Ystafell Phil John, 
Llyfrgell y Barri 

Is-grŵp Trafnidiaeth 9 Mehefin 1:30 – 3:30 pm Ystafell Bwyllgor 1 

Y Weithrediaeth 18 Mehefin 2:00 – 4:00 pm Ystafell Bwyllgor 3 

Is-Grŵp Iechyd a 
Chydraddoldeb 

14 Gorffennaf 2:00 – 4:00 pm Ystafell Bwyllgor 1 

Y Weithrediaeth 16 Gorffennaf 2:00 – 4:00 pm Ystafell Bwyllgor 3 

Is-grŵp Celf, Crefft a 
Hamdden 

28 Gorffennaf 2.30 – 4.30 pm Ystafell Phil John, 
Llyfrgell y Barri 

Is-Grŵp Iechyd a 
Chydraddoldeb 

8 Medi 2:00 – 4:00 pm Ystafell Bwyllgor 1 

Cyfarfod Cyffredinol 
Blynyddol 

17 Medi 9:30 – 12:00 
pm 

Y Lolfa Gorfforaethol 

Is-grŵp Celf, Crefft a 
Hamdden 

22 Medi 2.30 – 4.30 pm Ystafell Phil John, 
Llyfrgell y Barri 

Is-grŵp Trafnidiaeth 13 Hydref 1:30 – 3:30 pm Ystafell Bwyllgor 1 

Y Weithrediaeth 15 Hydref 2:00 – 4:00 pm Ystafell Bwyllgor 3 

Is-Grŵp Iechyd a 
Chydraddoldeb 

10 Tachwedd 2:00 – 4:00 pm Ystafell Bwyllgor 1 

Y Weithrediaeth 19 Tachwedd 2:00 – 4:00 pm Ystafell Bwyllgor 3 

Is-grŵp Celf, Crefft a 
Hamdden 

24 Tachwedd 2.30 – 4.30 pm Ystafell Phil John, 
Llyfrgell y Barri 

Is-grŵp Trafnidiaeth - 
Cinio Nadolig 

8 Rhagfyr I’w drafod I’w drafod 



 13 

 

Mae Masnach Deg yn fudiad rhyngwladol sydd â'r nod o sicrhau bod ffermwyr a chynhyrchwyr 

mewn gwledydd sy’n datblygu yn cael cyflog teg am eu gwaith, ac nad ydynt yn cael eu twyllo a'u 

hecsbloetio gan gwmnïau mawr.  

Cytunir ar safonau rhyngwladol, gan gynnwys pris, gwell amodau gwaith a chynaliadwyedd,  

gyda chynhyrchwyr ar draws 22 o wledydd tlotaf y byd. Daeth Cymru'n genedl Fasnach Deg 

gyntaf y byd yn 2007, a gellir dod o hyd i'r marc Masnach Deg ar gynnyrch mor amrywiol â choffi, 

siocled a bananas i aur a pheli pêl-droed.  

Mae hyn yn golygu y gallwch chi, fel defnyddiwr, wneud 

dewis moesegol cadarnhaol ynglŷn â'r hyn rydych yn ei 

brynu.  

Yma ym Mro Morgannwg ceir rhwydwaith Masnach Deg 

gweithredol, sy'n rhan o Fasnach Deg Cymru, gyda 

changhennau arbennig o weithgar yn Ninas Powys a'r Barri, 

lle y caiff y Pwyllgor Masnach Deg ei redeg gan Gyngor Tref 

y Barri.  

Uchafbwynt y flwyddyn yw Pythefnos Masnach Deg, a gynhelir ddiwedd mis Chwefror a dechrau 

mis Mawrth. Yn ystod y pythefnos hwn, mae grwpiau'n cydweithio i hyrwyddo Masnach Deg 

mewn amrywiaeth o weithgareddau.  

Mae'r blynyddoedd diwethaf wedi cynnwys Pobi Cacennau Masnach Deg, sesiynau blasu mewn 

archfarchnadoedd lleol i ddangos yr amrywiaeth o nwyddau Masnach Deg sydd ar gael, 

cyflwyniadau mewn eglwysi lleol a rhoi peli pêl-droed a pheli rygbi i glybiau chwaraeon ac 

ysgolion lleol.  

Yn Y Barri, mae'r Pwyllgor Masnach Deg yn cyfarfod bob deufis, gyda chynrychiolwyr o bob rhan 

o'r gymuned yn bresennol, e.e. eglwysi, undebau llafur, soroptomistiaid, Sgowtiaid a busnesau 

lleol. 

Daeth Cymru'n Genedl 

Masnach Deg gyntaf y byd 

yn 2007, a gellir dod o hyd 

i'r marc Masnach Deg ar 

gynnyrch mor amrywiol â 

choffi, siocled a bananas i 

aur a pheli pêl-droed. 

Os hoffech chi gymryd rhan yn y gwaith o sicrhau bod y byd yn lle 

gwell, cysylltwch â Robyn Walsh o Gyngor Tref y Barri ar (01446) 

738663 / robynwalsh@barrytowncouncil.gov.uk 

Sicrhau bod y byd  
yn lle gwell! 
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School Run 
 

Morning mayhem, mum in motor 

on the school-run, highway chocker 

Pale faced puddings in need of fresh air 

taken to school with moody glare. 

Reduce morning chaos and take the school 

bus oh dear no, that’s too much fuss. 

Why not walk?!  School’s not too far 

it might rain better take the car. 

When dropping off get as close as you can, 

never mind causing a school run jam. 

Now your child is safe and sound 

pull into oncoming traffic don’t looking 

round 

Exchange heated words at the school gate 

after all it’s not your fault you’re running 

late! 

Allthecs aka Chris Collins 

Write a poem! 

 

Write a poem, that aint for me, 

rather, put my feet up, watch T.V. 

Write in rhyme or converse in verse, 

you’re having a laugh aint nothing worse 

Poetry’s for lovies not blokes like me, 

sooner me shed with a cuppa tea. 

Well if I must I’ll give it a go 

but is it poetry? I don’t think so! 

It’s just a rhyme a ditty a verse, 

writing poetry?  Aint nothing worse! 

Allthecs 

Wild Horses 

By Thelma J Lougher 

  

 The thought of the horse on the open plane 

Who, wild! Yes wild as the wind. 

Unhampered by bit bar and saddle, 

Swift and alert to a whim. 

Unspoiled by the petting and purring, 

Untouched by the heavy hand, 

Grazing the grasses of glimmering gold, 

That drift and sway o’r the land. 

While the mighty, muscular, mustang, 

Stands sentinel over all. 

They graze in the peace of the prairie, 

As they hear the wild beasts call. 

  

At a trifling hint of danger, 

The stallion sets alight and 

The herd in a mighty flash as one, 

Aroused to instant flight 

To see the wind in the flowing manes, 

And the nostrils, snorting wide, 

                                                              

Fleeting ahead of their flowing tails,  

With a rhythm of the tide. 

This is a vision one rarely sees, 

When they’re broken to the bit, 

Their spirits grow dim when broken in 

Their fire is dimly lit. 

  

Their rhythm restricted by tackle, 

Tension on bit bar and rein. 

With the best of riders they never compare  

To their tempo on the plane. 

The horse a long time servant of man 

A friend, that has shared the load, 

But sadly out done by the engine, 

The speedsters of the road. 

The horse of the prairie has spirit, 

A spirit that’s envied by all, 

Unfettered, distinguished and graceful, 

Respondent to natures call. 

CORNEL BARDDONIAETH 
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Mae Senedd Pobl Hŷn Cymru yn rym annibynnol sy’n cyfuno sefydliadau pobl hŷn cenedlaethol 

a lleol i weithio gyda’i gilydd i rymuso pobl hŷn ledled Cymru i gael llais cryfach. 

 Lansiwyd Senedd Cymru yn swyddogol ddydd Gwener, 1 Hydref 2010 mewn digwyddiad yn Nhŷ 

Hywel, Bae Caerdydd. Gwahoddwyd cynrychiolwyr o Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU i 

lofnodi Siarter Pobl Hŷn Senedd Cymru, gan ymroi i hyrwyddo Senedd Cymru a’i nodau.  

 Ers ei lansio, mae Senedd Cymru wedi tyfu, gyda dros 30 o grwpiau pobl hŷn lleol yn ymuno â’r 

pedwar sefydliad cenedlaethol. 

 Nod Senedd Cymru yw amlygu’r materion pwysig sy’n achosi pryder i, sy’n effeithio ar, neu sy’n 

effeithio ar les pobl hŷn yng Nghymru, a chyfleu a thynnu sylw’r llywodraeth, asiantaethau eraill 

a’r cyhoedd, at y materion a’r pryderon hyn. 

 Ein hamcanion yw darparu llais unedig ar gyfer pobl hŷn Cymru, cynrychioli a diogelu eu lles, 

gweithio gyda sefydliadau eraill i wella gwasanaethau, hyrwyddo cydweithio gwell ac agosach 

rhwng sefydliadau pobl hŷn, a monitro gweithredu Strategaeth Pobl Hŷn Cymru.  

 Mae’r ymgyrchoedd yn cynnwys: 

 P am Pobl -  atal cau toiledau cyhoeddus a hyrwyddo cyfleusterau cyhoeddus a’u 

pwysigrwydd i iechyd cyhoeddus yng Nghymru 

 Tlodi tanwydd – gweithio gydag awdurdodau lleol o atal pobl hŷn rhag cael eu gorfodi i 

ddewis rhwng cynhesu eu cartref neu fwyta pryd o fwyd 

 Codi ymwybyddiaeth - cefnogi pobl hŷn i wybod beth yw eu hiawnderau a’u hawliau, 

a bod yn ganolfan wybodaeth ar gyfer y llywodraeth a’r wasg 

Mae Senedd Pobl Hŷn Cymru hefyd yn ymroi i newid canfyddiadau o bobl hŷn a dathlu elfennau 

cadarnhaol heneiddio.  Gall unrhyw grŵp o bobl hŷn ymuno â Senedd Cymru, ac anfon 

cynrychiolydd i gyfarfodydd, a gynhelir hyd at bedair gwaith y flwyddyn. Rhwng y cyfarfodydd, 

mae digon o waith i’w wneud ar ein hymgyrchoedd. 

Er mwyn sicrhau bod Senedd Pobl Hŷn Cymru yn llwyddo, mae angen cefnogaeth cymaint o 

grwpiau pobl hŷn â phosibl arnom, felly beth am gymryd rhan a gweld beth all eich grŵp ei wneud 

i helpu? 

 Mae ymgysylltiad yn rhad ac am ddim – mae ffurflenni ar gael ar y wefan, trwy e-bost neu drwy 

ffonio’r ysgrifenyddiaeth ar 029 2043 1570. 

Cewch fwy o wybodaeth am ein gwaith ar ein gwefan, a gallwch ein dilyn ni ar Facebook a 

Twitter.  

Mae Senedd Pobl Hŷn Cymru  

Os hoffech fwy o wybodaeth am Senedd Pobl Hŷn Cymru, yr ymgyrchoedd, neu os hoffai 

eich grŵp ymgysylltu â’r Senate, cysylltwch â ni.  

Ysgrifenyddiaeth Senedd Pobl Hŷn Cymru , Age Cymru , Llawr Isaf, Tŷ Mariners, 

Llys Trident , Heol East Moors Caerdydd  CF24 5TD 

Ffôn: 029 2043 1570, E-bost: 

wsop@agecymru.org.uk  www.welshsenateofolderpeople.org 

mailto:wsop@agecymru.org.uk
http://www.welshsenateofolderpeople.org/
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Beth yw 'Lles drwy Wres '?  
Lles drwy Wres yw ymgyrch genedlaethol Age Cymru 

sydd ag elfen hybu iechyd yn y gaeaf. Mae'r elfen 

iechyd yn codi ymwybyddiaeth y cyhoedd o sut mae 

byw mewn amgylchedd cartref oer a thymheredd 

oerach yn gallu cael effaith negyddol ar iechyd pobl 

hŷn. Mae'r ymgyrch yn ceisio tawelu meddyliau pobl 

hŷn drwy roi gwybod iddynt sut i gael gwasanaethau 

cymorth yn lleol  

Nod yr ymgyrch yw atal niwed y gellir ei osgoi i iechyd 

pobl hŷn drwy rybuddio pobl am effeithiau negyddol 

tywydd oer ar iechyd. Dylai hyn eu galluogi i baratoi ac 

ymateb yn briodol, a helpu i leihau nifer y 

marwolaethau ychwanegol yn ystod y gaeaf.  

 Codi ymwybyddiaeth y cyhoedd a gweithwyr proffesiynol o'r anawsterau a'r risgiau y mae 

llawer o bobl hŷn yn eu hwynebu mewn tywydd oer  

 Helpu i sicrhau bod pobl hŷn yn cael mynediad at, a derbyn, y gefnogaeth, y wybodaeth a'r 

cyngor angenrheidiol  

 Codi ymwybyddiaeth y cyhoedd ac annog gweithredu gan y cyhoedd i feithrin cymunedau 

oed-gyfeillgar sy'n ystyried cymdogion hŷn, aelodau'r teulu a ffrindiau yn ystod cyfnod 

anodd o'r flwyddyn – yn enwedig i'r rhai sy'n byw ar eu pennau eu hunain neu sydd wedi'u 

hynysu'n gymdeithasol.  

Amcanion 

Byddwn yn  

 Galluogi a grymuso pobl hŷn –Darparu gwybodaeth a chyngor i bobl hŷn yng Nghymru er 

mwyn cynnal iechyd da drwy gydol misoedd y gaeaf a’r tywydd oer.  

Cadw’n gynnes 

 Annog mwy o ragofalon i gadw'n gynnes – gwresogi, bwyta a gwisgo er mwyn bod yn 

gynnes.  

 Annog gwiriadau cymhwyster ariannol. 

 Annog gwiriadau effeithlonrwydd ynni cartref.  

Aros yn ddiogel 

 Annog mwy o ragofalon i gadw'n ddiogel-archwiliadau diogelwch tân yn y cartref, diogelwch 

trydanol, defnyddio synwyryddion carbon monocsid, asesiad lleihau risg cwympiadau ac 

ymwybyddiaeth o losgiadau.  

Aros yn iach 

 Annog y defnydd o frechiad ffliw eleni ar gyfer pawb, nid dim ond grwpiau cymwys.  

Mae adnoddau Lles drwy Wres ar gael yn ddwyieithog yn y Gymraeg a'r Saesneg, fel copi caled, 

neu fformat electronig o wefan Age Cymru-www.ageuk.org.uk/cymru.  

Swyddog Mentrau Iechyd Age Cymru yw Angharad Phillips, E-bost: 

angharad.phillips@agecymru.org.uk 
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(Mae lliw ymhob ateb) 
 

1. Nofel gan Wilkie Collins? ( 3,5,2,5) 

2. Ditectif clerigol? (6,5) 

3. Gwrthwynebydd drudfawr James Bond? (10) 

4. Ceffyl Tywyll? (5, 6) 

5. Ffrwyth mecanyddol ( 1,9,6 ) 

6. Cân Nadoligaidd Boblogaidd? 

7. Cariad Popeye? (5,3) 

8. Beatles Dan y Dŵr? (6,9) 

9. Dihiryn yn Treasure Island? (4,4,6) 

10. Hwiangerdd wlanog? ( 3,5,2,5) 

11. Neidr ar y teledu? (10) 

12. Grŵp pop arall? (6, 3) 

13. Y ffordd i Oz? ( 3,5,2,5) 

14. Coeden ffrwythau Chekhov? (3,6,7) 

15. Pumed dydd Nadolig? (4,4,5) 

 
Atebion ar dudalen 35  

Mae cydraddoldeb yn bwysig i ni yn Diverse Cymru - rydym yn 

elusen unigryw yng Nghymru sydd wedi ymrwymo i gefnogi pobl 

sy’n wynebu anghydraddoldeb a gwahaniaethu.  Rydym yn gweithio’n benodol o fewn diffiniadau 

Deddf Cydraddoldeb 2010, sef: Oedran, Anabledd, Ailbennu Rhywedd, Priodas a Phartneriaeth 

Sifil, Beichiogrwydd a Mamolaeth, Hil, Crefydd neu Gred, Rhyw a Chyfeiriadedd Rhywiol.  

Mae gennym weledigaeth fawr - rydym am weld Cymru sy’n rhydd rhag rhagfarn a 

chamwahaniaethu, yn genedl lle mae pawb yn gydradd, ac 

amrywiaeth yn cael ei dathlu.  

Beth ydyn ni’n gwneud o ran hynny yn y Fro? 

Eirioli - Rydym yn gweithio gydag oedolion anabl ym Mro 

Morgannwg, yn helpu pobl i gael y gofal sydd ei angen arnynt 

yn y gymuned; apelio yn erbyn penderfyniadau nad yw pobl 

yn cytuno â nhw, megis penderfyniadau ynghylch eu budd-

daliadau a’u gofal; helpu a chynrychioli pobl i gael budd-

daliadau; cwyno am wasanaethau, a mwy.  

Ysbrydoli gweithredu - Rydym yn gweithio ledled Cymru, yn 

sôn am y gwaith da a wnawn a hyrwyddo gwasanaethau a 

hybu cyfranogiad.  Os hoffech ymuno â’r rhestr bostio rydyn 

ni’n ei defnyddio i gyfathrebu rhai o’r cyfleoedd i gymryd rhan, e-bostiwch Shelagh Maher ar 

Shelagh.maher@diverse.cymru, neu ysgrifennwch at: Shelagh Maher, Diverse Cymru, Alexandra 

House, Heol Ddwyreirniol y Bont-faen, CF5 1JD. Gallwch roi galwad i ni hefyd ar 20920 368888.  

Mae Diverse Cymru yma ar eich cyfer chi 
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Mae rhwng 12 ac 15 o aelodau yn y grŵp ac maent yn cwrdd bob yn ddeufis. Mae’n cadw i fyny â 

materion a newidiadau i wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol ar gyfer Cymru a Bro 

Morgannwg.  Yn y flwyddyn ddiwethaf, cynhaliodd y grŵp gyflwyniadau ar sut i atal cwympiadau, 

newidiadau arfaethedig i Gynghorau Iechyd Cymunedol, y problemau sy’n wynebu gofalwyr pobl 

sydd â dementia a pholisi iechyd y cyhoedd. Rydym yn bwydo i mewn i ymgynghoriadau 

Llywodraeth Cymru ac yn chwarae rhan weithredol mewn materion lleol yn y Fro.  

 Mae’r Gweinidog Iechyd wedi dechrau ar raglen fentrus i “weddnewid” gwasanaethau iechyd a 

gofal cymdeithasol yng Nghymru dros y ddegawd nesaf.  Mae’r gwasanaethau’n newid y ffordd y 

maen nhw’n gweithio ac mae’n rhaid i ni gadw llygad barcud ar y gwasanaethau hyn er mwyn 

sicrhau bod y newidiadau’n gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau bobl gyffredin.  Rydym 

wedi cyflwyno ymatebion i’r ymgynghoriadau cenedlaethol ar or-dewdra ac ar unigrwydd ac 

arwahanu; hefyd, cyflwynwyd ymatebion ar sefydlu prif ganolfan lawdriniaeth thorasig ar gyfer De

-ddwyrain a De-orllewin Cymru. Croesawodd y Fforwm y sylw cynyddol ar or-dewdra - er, roedd y 

ddogfen - yn fwy na dim - yn canolbwyntio ar or-dewdra mewn plant gan bwysleisio ar 

bwysigrwydd trafnidiaeth leol a bod y diffyg trafnidiaeth leol yn aml yn effeithio ar allu pobl hŷn i 

gymryd rhan mewn gweithgareddau cymunedol.  

  Yn ddiweddar, lansiodd Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru ymgyrch genedlaethol i fynd i’r afael ar 

ragfarn ar sail oedran. Byddwn yn cefnogi’r ymgyrch dros y flwyddyn sydd i ddod. Yn y pum 

mlynedd diwethaf, er bod gwella wedi bod ar lefel genedlaethol a lleol yn y ffordd y mae pobl hŷn 

yn cael eu trin, mae yna ddal gryn dipyn o ffordd i fynd o hyd.  Mae’r iaith yn y wasg a’r cyfryngau 

cymdeithasol yn parhau i ddehongli pobl hŷn fel pobl sy’n ddibynnol, yn anghynhyrchiol ac yn 

fwrn ar weddill cymdeithas. Mae ariannu gofal cymdeithasol (sy’n cyfrannu at y problemau sydd 

yn y gwasanaethau iechyd) yn dal i adael llawer o bobl hŷn heb y cymorth sydd ei angen arnynt 

gan arwain at lawer ohonynt yn colli eu cynilion oes er mwyn talu am ofal gan fod ganddynt 

ddementia yn hytrach na chlefyd corfforol. 

  Mae newidiadau mawr yn digwydd yng ngwasanaethau iechyd meddwl y Fro. Oherwydd 

cynnydd sylweddol mewn lefelau gorbryder ac iselder 

yn y gymuned, bellach, mae staff iechyd meddwl yn 

cydweithio â chlystyrau meddygfeydd (grwpiau o 

feddygon teulu’r ardal); dylai hyn leihau’r pwysau a 

roddir ar feddygon teulu yn ogystal â darparu 

gwasanaeth mwy effeithiol i’r rheiny sydd â 

phroblemau iechyd meddwl. Bellach, bydd pobl sy’n 

cael eu diagnosio â dementia yn y Clinig Cof yn cael 

adolygiad chwe mis er mwyn chwilio am newidiadau 

yng nghynnydd eu dementia. O ran pobl sydd â 

phroblemau cyhyrol-ysgerbydol, bellach, mae 

gwasanaethau ar gael yn Ysbytai’r Barri a 

Llandochau, sy’n golygu nad oes rhaid i bobl gael eu hatgyfeirio gan Feddyg Teulu. 

    Mae’r dau gynnig wedi cynnwys llawer o weithgaredd ar ran y Fforwm: cynnig i gau Ward Sam 

Davies yn Ysbyty’r Barri a chynnig sefydlu Hyb Lles yng Nghanolfan Hamdden Cogan. Roedd y 

Fforwm yn dadlau nad oedd digon o bwyso a mesur wedi bod o ran cau Ward Sam Davies a bod 

y dystiolaeth i gefnogi’r cynnig yn annigonol; mynychodd yr aelodau ddau gyfarfod cyhoeddus 

Fforwm y Grŵp Iechyd a 

Chydraddoldeb 
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gorlawn a chyflwyno sylwadau ysgrifenedig manwl am y cynnig. Mae’r Bwrdd Iechyd Brifysgol 

wedi penderfynu peidio â chau’r ward am y tro nes y cynhelir yr ymgynghoriad ehangach ar 

ddyfodol y gwasanaethau yn Ysbyty’r Barri fydd yn dechrau yng Ngwanwyn 2020.  Mae llawer o 

nodweddion deniadol i’r  Hyb a gynigir ym Mhenarth ond dyw lleoliad y ganolfan hamdden ddim 

yn ddelfrydol; mae yna faterion pwysig sydd angen eu datrys fel mynediad, cludiant cyhoeddus a 

llygredd aer. Mae aelodau’r grŵp wedi cael trafodaethau uniongyrchol gyda Thîm Cynllunio’r 

Bwrdd Iechyd er mwyn pwysleisio pa mor bwysig yw’r materion hyn i bobl hŷn a phobl sydd ag 

anableddau. Mae achos busnes wedi cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru a bydd yn parhau i 

weithio gyda’r Bwrdd Iechyd a’r Awdurdod Lleol er mwyn sicrhau yr eir i’r afael a’r problemau hyn 

ac y bydd yr Hyb yn gwneud cyfraniad cadarnhaol i iechyd ym Mhenarth, Dinas Powys, 

Llandochau a Sili. 

  Rydym yn ffodus ein bod yn byw mewn ardal sydd ag ardaloedd o amgylchedd naturiol sy’n 

hynod o hardd. Ond, oherwydd natur wledig y Fro, mae dosbarthiad y boblogaeth (mae mwy o 

bobl hŷn yn byw yma nag yng Nghaerdydd) a rhannau sylweddol o dlodi yn golygu bod yn rhaid i 

gynlluniau eang y Bwrdd Iechyd gael eu hegluro er mwyn ystyried nodweddion penodol y Fro gan 

gydweithio’n agos â Chyngor Bro Morgannwg. 

Ron Walton, Cadeirydd y Grŵp Iechyd a Chydraddoldeb  

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, Sophie Howe  

Dros y flwyddyn ddiwethaf, y newid yn yr hinsawdd sydd wedi 

rheoli'r agenda newyddion, gan arwain at lawer o lywodraethau 

ledled y byd, gan gynnwys yng Nghymru, i ddatgan argyfwng 

hinsawdd a chyflymu eu gweithredoedd i wrthweithio effeithiau 

dinistriol cynhesu byd-eang ar ein cymunedau a natur.  

Fel Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru, mae gennyf 

ddyletswydd gyfreithiol i weithredu fel gwarcheidwad buddiannau 

cenedlaethau'r dyfodol a sicrhau bod ein gwasanaethau cyhoeddus 

yng Nghymru, gan gynnwys Llywodraeth Cymru, yn meddwl ac yn 

gweithredu dros y tymor hir.  

 Y llynedd, cyhoeddais gynllun 10 pwynt ar sut i ariannu'r argyfwng 

hinsawdd, gyda'm hymchwil yn dangos y bydd angen bron i  £1 

biliwn i gwrdd â'r her sydd o'n blaenau.   

Ym mis Rhagfyr, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei chyllideb ddrafft 

gyntaf ers datgan argyfwng hinsawdd. Er bod llawer o elfennau 

cadarnhaol yn y gyllideb, gan gynnwys ymrwymiad mawr i ôl-ffitio tai 

ac adeiladau cymdeithasol, yn ogystal â gwariant ychwanegol ar 

gyfer teithio llesol a llywodraeth leol mewn gwasanaethau ataliol, 

mae angen i'r llywodraeth fynd ymhellach a dangos sut mae pob 

ceiniog sy’n cael ei wario yn cyfrannu at les ein pobl a'n planed.  

Mae angen i ni weld buddsoddi'n glir er mwyn deall sut mae 

penderfyniad yn ein symud tuag at gymdeithas carbon isel, fel sy'n 

ofynnol gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. Mae'n hanfodol 

bod Llywodraeth Cymru yn diogelu buddiannau cenedlaethau'r 

dyfodol a bod angen ei gwella cyn y gallwn ddweud bod hon yn 

gyllideb ar gyfer yr argyfwng hinsawdd.   
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Mae Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg (GVS) yn 

elusen annibynnol ac mae ganddi aelodaeth lewyrchus o 

sefydliadau gwirfoddol a chymunedol sy'n weithredol ym 

Mro Morgannwg. Rydym yn helpu i wella ansawdd bywyd 

pobl a chymunedau trwy gefnogi gwirfoddolwyr, 

cyfleoedd gwirfoddoli a grwpiau gwirfoddol. Os gallwn 

eich helpu chi neu'ch grŵp cymunedol, cysylltwch â ni am 

sgwrs gyfeillgar. 

Cymorth GVS i Grwpiau 

Gwirfoddol a Chymunedol 

Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg (GVS) 
Ffôn: 01446 741706 E-bost: enquiries@gvs.wales 

Gwefan: www.gvs.wales Rhif Elusen: 1163193 

TeleV: Gwasanaethau Larwm Teleofal 

Mae TeleV yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau a dyfeisiau sy'n defnyddio technoleg i alluogi i 

bobl agored i niwed fyw yn fwy annibynnol a diogel yn eu cartref eu hunain. Mae dyfeisiau 

teleofal yn gysylltiedig â Chanolfan fonitro 24 awr yn y Barri. 

Gellir defnyddio'r system ar unrhyw adeg o'r dydd neu'r nos, 365 diwrnod y flwyddyn. Beth 

bynnag yw'r rheswm, os ydych chi’n clywed sŵn yng nghanol y nos, os ydych yn cael damwain 

neu ddigwyddiad yn y cartref neu'n dioddef o argyfwng meddygol, bydd y gweithredwr yn trefnu 

help cyn gynted â phosibl. Mae'r gweithredwr yno hefyd i ddarparu cefnogaeth gyfeillgar gyda 

llais calonogol i leddfu unrhyw drallod neu i dawelu’ch meddwl. 

 Gwasanaeth urddasol cyfeillgar 

 Offer syml i'w ddefnyddio 

 Rhoi tawelwch meddwl i gleientiaid a'u perthnasau / ffrindiau. 

 Yn lleddfu’r pwysau ar y teulu, neu amser ymrwymo gofalwr 

 Yn darparu ystod o becynnau i weddu i anghenion ac amgylchiadau unigolion 

 Sicrhau bod help wrth law ar gyffyrddiad botwm 

Mae TeleV yn darparu cymorth i bobl yn eu cartrefi eu hunain gyda chymorth gwasanaethau 

technoleg ac ymateb cymunedol. Mae TeleV yn addas ar gyfer: 

 Pobl ag anableddau 

 Pobl sy'n byw gyda salwch difrifol neu gronig 

 Pobl sy'n gadael yr ysbyty yn dilyn llawdriniaeth neu salwch 

mawr neu fach 

 Pobl sy'n teimlo'n fregus neu'n ansicr 

 Pobl sydd mewn perygl o drais yn y cartref 
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Y Barri sy’n Deall 

Demensia   
Ein gweledigaeth yw y daw’r 

Barri yn dref sy’n cefnogi ac yn 

parchu anghenion pobl sydd â 

Demensia a’u gofalwyr. 

Gan weithio â chymorth gan 

Alzheimer’s Cymru; mae Y 

Barri sy’n Deall Demensia yn 

cynnwys croestoriad o 

gynrychiolwyr sefydliadau, 

Cyngor Bro Morgannwg, 

Cyngor Tref y Barri, 

gwirfoddolwyr a’r sector 

cyhoeddus; oll sy’n ymrwymo i 

barhau i gefnogi a gwella’r 

Barri fel Tref sy’n Deall Demensia. 

Mae ein partneriaid yn y grŵp wrthi’n cefnogi ac yn cynnal digwyddiadau a gweithgareddau i godi 

ymwybyddiaeth am ddemensia drwy gydol y flwyddyn.  Gyda chymorth a chyllid gan Gyngor Tref 

y Barri, mae’r grŵp ar hyn o bryd yn gweithio ar ‘Project 6’. Y nod yw trefnu 6 o wahanol 

weithgareddau mewn 6 lleoliad yn y Barri ar y thema ‘Iechyd a Gweithgareddau’ yn ystod 2020.   

Agwedd bwysig o’n gwaith yw creu cymaint o Gyfeillion Demensia â phosibl yn y Barri. I ddod yn 

Gyfaill Demensia y cyfan sydd angen i chi wneud ydy cynnal cwrs ymwybyddiaeth Demensia awr 

o hyd yn eich lleoliad (neu byddwn ni’n ceisio trefnu lleoliad). Bydd Hyrwyddwr Demensia 

Gwirfoddol hyfforddedig o  Gymdeithas Alzheimer yn dod draw i drafod Demensia a helpu i 

chwalu rhai o’r mythau ac ofnau am ddemensia. Bydd yr Hyrwyddwr hefyd yn helpu unigolion i 

ddeall y problemau sy’n wynebu’r bobl sy’n byw efo’r cyflwr pan fyddan nhw allan yn y gymuned 

ac ati. Eleni buom yn cynnal sesiynau yn y Barri gyda busnesau, meddygon teulu, meddygfeydd, 

cyfreithwyr, cyfarwyddwyr angladdau, pobl ifanc, Cyngor Bro Morgannwg, chwaraeon anabledd, 

hyfforddwyr ffitrwydd ac ati. Mae pob un ohonynt wedi gwneud addewid i Ddeall Demensia.  

Drwy fynychu’r sesiwn mae pobl yn dod yn Gyfaill Demensia. Gall grwpiau, os ydynt yn dymuno, 

ddod yn Sefydliad sy’n Deall Demensia drwy wneud eu haddewid (gweithredu) i weithio i ddeall 

Demensia. Mae’r rhain yn bethau syml y gall pobl ei wneud sy’n gallu gwneud gwahaniaeth 

mawr.  Byddwch yn cael Tystysgrif Deall Demensia/Cymdeithas Alzheimer a sticer ffenestr deall 

Demensia i’w arddangos yn eich eiddo. Gallwch hefyd ddefnyddio’r logo Y Barri sy’n Deall 

Demensia ar eich gohebiaeth. Cewch wahoddiad i’n cyfarfodydd, cofnodion y grŵp, 

gwahoddiadau i ddigwyddiadau, a chyhoeddusrwydd mewn cysylltiad â Deall Demensia ar ein 

gwefan a chyfrif Twitter.  

Os hoffech ddysgu mwy am Barri sy’n Deall Demensia, anfonwch e-bost ataf: 

dementiafriendlybarry@outlook.com 

I gael newyddion, gwybodaeth am ddigwyddiadau, gwybodaeth i bobl sy’n byw gyda demensia 

a’u gofalwyr ewch i’n gwefan www.dementiafriendlyvale.co.uk 

Jane Weldon, Cadeirydd Grŵp Llywio Y Barri sy’n Deall Demensia.  

Yn y llun uchod: Practis y Fro yn dal eu Tystysgrif Cyfeillion Dementia  

mailto:dementiafriendlybarry@outlook.com
http://www.dementiafriendlyvale.co.uk
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Mae’r Grŵp Celf Crefft a Hamdden (ACL) yn Grŵp a arweinir gan aelodau a ffurfiwyd ym mis Mai 

2011.  Mae’r Grŵp yn ardystio’n gryf i agenda heneiddio cadarnhaol, ac mae ganddo gysylltiadau 

cryf gyda Llyfrgell Sirol Y Barri lle y mae’n cyfarfod. Cynhelir cyfarfodydd chwe gwaith y flwyddyn 

yn Ystafell Phil John, ar bedwerydd dydd Mawrth Ionawr, Mawrth, Gorffennaf, Medi a 

Thachwedd.  Cadeirydd y Grŵp hwn yw Gill Davies. Yr Is-gadeirydd yw Mari Major. 

Mae’r Grŵp wedi mwynhau llawer o gyflwynwyr diddorol a doniol yn ystod ei fodolaeth naw 

mlynedd.  Mae niferoedd y Grŵp wedi amrywio yn ystod y cyfnod hwn, yn bennaf oherwydd 

eiddilwch iechyd. Ar hyn o bryd mae’r aelodaeth graidd tua deg.   Cynhaliwyd cyfarfodydd rhwng 

mis Ionawr 2019 i fis Rhagfyr 2019.   

Ionawr 2019:  Mark Collard. Diweddariad Cerddorol 

Yn y cyfarfod hwn, rhoddodd Mark Collard y newyddion diweddaraf i aelodau ACL am ei 

gynlluniau cerddorol ar gyfer y flwyddyn. Mae Mark, sy’n ganwr ac yn gyfansoddwr wedi rhoi 

cyflwyniadau cerddorol i’r Grŵp hwn, gan harmoneiddio’n achlysurol gyda Pauline ei wraig. 

Roedd ef a’i ffrindiau’n bwriadu llwyfannu teyrnged Cerddorol am un noson yn unig i’w ddiweddar 

dad-yng-nghyfraith.  Byddai’r gerddoriaeth yn seiliedig ar gaset llwyddiannus Mark, Waiting for 

Blue a fu yn y siartiau canu gwlad yn 2017. Y dyddiad a drefnwyd oedd dydd Gwener 26 Ebrill.  Y 

lleoliad oedd Clwb Ceidwadwyr Tregatwg. Byddai pris y tocyn, sef £10, hefyd yn darparu bwyd yn 

ogystal â’r adloniant. Roedd holl elw’r raffl i’w roi i Ymchwil Demensia.     Cytunodd aelodau’r 

ACL i gefnogi Mark a’i deulu a’i ffrindiau yn y fenter werth chweil hon. 

Mawrth 2019:  Ymweld ag oriel gelf 

Mae Diwrnod Menywod Rhyngwladol yn cael ei ddathlu bob blwyddyn ar 8 Mawrth. Fel arfer 

bydd ACL yn defnyddio cyfarfod mis Mawrth i ymweld â’r Arddangosfa Celf yn yr Oriel Gelf 

Ganolog a gynhelir gan Cymdeithas Celfyddydau Menywod. Mae’r Arddangosfa ar gael drwy 

gydol mis Mawrth, ac yn un o amrywiaeth. Mae’n cynnwys paentiadau ym mhob cyfrwng, 

ffotograffiaeth, cerameg a thecstilau.   Roedd Tracey Harding, Swyddog Datblygu Celfyddydau’r 

Fro wrth law i roi gwybodaeth gefndir am y llu o arddangoswyr.  Hefyd amlygodd Arddangosfeydd 

yr Oriel Gelf ar gyfer 2019. Ar hyn o bryd mae Arddangosfeydd yr Oriel Gelf yn rhad ac am ddim. 

Mae’r Oriel Gelf ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener: 9.30 am tan 4.30pm. Dydd Sadwrn 

9.30am tan 4pm 

Mai 2019:  Xarifa Cooper.  Bardd 

Croesawodd yr ACL Xarifa yn ôl i’r Grŵp. Mae bob amser yn braf ei gweld yn dod yn ôl oherwydd 

ei bod yn ymgorffori popeth sy’n gadarnhaol mewn bywyd!  A hithau’n fardd ac yn raconteur, 

dyma oedd ei thrydydd ymweliad â’r ACL. Mae’n aelod o Brifysgol y Trydydd Oes Y Barri, (U3A) 

ac yn byw yn y Fro wledig.  Cafodd ei geni yn Swydd Henffordd, felly mae’n hyddysg mewn 

bywyd gweledig. Roedd ei sgwrs o’r enw Ofergoelion Domestig yn astudiaeth ddoniol yn 

cymharu traddodiadau Lloegr a Cheltaidd. Roedd hyn yn seiliedig ar Enedigaethau, Priodasau a 

Marwolaethau!  

Fforwm Strategaeth 50+ y Fro:  Adroddiad y 

Grŵp Celf, Crefft a Hamdden (Dysgu 

Oedolion yn y Gymuned) 
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Ar ôl hyn cafwyd ei chwis arferol, sydd i’w weld yn fwy anodd bob tro mae hi’n ymweld, neu 

efallai bod ein hymennydd yn llai chwim wrth i ni heneiddio!  Digwyddodd ymweliad Xarifa ar yr 

un pryd â gŵyl y Gwanwyn a gynhelir ym mis Mai bob blwyddyn. Mae hyn yn dathlu 

creadigrwydd Cymreig hŷn y mae hi mor dda yn ei ymgorffori. 

Roedd yn dda gan ACL glywed gan yr aelod ACL Mark Collard, fod ei ddigwyddiad codi arian at 

Elusen ar 26 Ebrill yng Nghlwb Ceidwadwyr Tregatwg wedi codi dros £300.  Roedd yr elw gan y 

raffl a thocynnau mynediad. Gwnaethpwyd rhodd i Ymchwil Demensia.  

Gorffennaf 2019: Tracey Harding. Cyngor Datblygu Celfyddydau yn 

y Fro 

Cyflwynodd Tracey Harding y rhaglen Hydref/Gaeaf i’r Grŵp. Gan fod y Grŵp yn cefnogi’r Oriel 

Gelf Ganolog, ac mae rhai hefyd yn aelodau Cyfeillion yr Oriel Gelf Ganolog, mae gwybodaeth 

am ddigwyddiadau’r Oriel Gelf yn bwysig. Bydd Cyfeillion yr Oriel Gelf Ganolog yn cynnal 

digwyddiad Agor Arddangosfeydd ar ddyddiad Sadwrn yn bennaf. Mae Aelodaeth ACF yn costio 

£10 y flwyddyn Mae’r ffioedd yn cefnogi siaradwyr yn yr Oriel gelf a chyhoeddusrwydd sy’n 

perthyn i bob Arddangosfa. Ar gyfartaledd mae tua deuddeg y flwyddyn ac maent yn cynnwys 

celf, ffotograffiaeth, cerameg a chrochenwaith. 

Cynhaliwyd digwyddiad oddi ar y safle ym Mhafiliwn Penarth ar benwythnos Gorffennaf 13/14. 

Trefnwyd hyn gan Michael Goode, artist/argraffwr ac roedd yn cynnwys llawer o grefftwyr 

talentog lleol.  Mae Michael wedi cytuno i roi sgwrs i ACL ym mis Medi. 

Medi 2019: Michael Goode 

Fel y addawyd, ymwelodd Michael Goode â’r ACL yn eu cyfarfod fis Medi. Yn anffodus, cafodd ei 

atal gan broblemau technegol rhag rhoi ei gyflwyniad PowerPoint i ni. Fodd bynnag, mae 

Michael, sy’n byw yn Y Barri, hefyd yn athro/tiwtor. Roedd yn gallu rhoi hanes diddorol ac 

addysgiadol i’r Grŵp o’i daith gelfyddydol, wedi’i ddarlunio gan ei ddarnau o waith. Roedd yr 

aelodau’n gallu trin a thrafod ei lu o argraffiadau a cholograffau leino, i gyd wedi’u seilio ar dir a 

morluniau naturiol. Hefyd yn cynwysedig oedd enghreifftiau o’i argraffiadau sgrin.  

Bydd yr Oriel Gelf Ganolog yn cyflwyno Crefft Canolog o 23 Tachwedd i 21 Rhagfyr gan amlygu 

gwaith amrywiol Crefftwyr o drwy gydol Bro Morgannwg. 

Tachwedd 2019: Ymweliad â’r Oriel Gelf Ganolog 

Ymwelodd yr aelodau â’r Oriel Gelf Ganolog a oedd wedi’i throi’n Grefft Canolog ar gyfer yr 

arddangosfa Nadoligaidd hon o greadigrwydd crefftau lleol. Roedd yr aelodau yn gallu prynu 

nwyddau, teganau pren ac addurniadau, gemwaith ac arteffactau eraill a wnaed â llaw yn ystod 

eu hymweliad. Roedd amrywiaeth o grefftwyr yn rhoi gweithdai yn ystod y dydd er mwyn amlygu 

eu harbenigedd crefftau. Wedyn aeth yr aelodau i Ystafell Phil John er mwyn mwynhau eu te 

Nadoligaidd blynyddol. Mae hwn yn draddodiad mis Tachwedd, oherwydd nad yw’r Grŵp yn 

cyfarfod tan fis Ionawr. Cyfrannodd Mark Collard gerddoriaeth Nadoligaidd a chyfrannodd yr holl 

aelodau fwydydd! Cysylltwyd â holl aelodau’r Fforwm parthed dyddiadau cyfarfodydd 2020. 

Mae’r ACL yn cyfarfod ar 28 Ionawr, 24 Mawrth, 26 Mai, 28 

Gorffennaf a 24 Tachwedd 2020.  

Gilly Davies : Cadeirydd. Grwp Celf, Crefft a Hamdden (CCH) 
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A Palindrome is a word 

that reads the same 

backwards or forwards. 

All the answers of the 

following clues are 

palindromes. 

1. The first woman. 

2. Property paper 

3. Man’s name ; 

German King 

4. Blow your horn 

5. Twelve o’clock 

6. Related to 

Government 

7. Take a quick look 

8. Air or highway 

monitor 

9. In Spanish ,it’s senora 

10. Send a patient to a 

specialist 

11. Not duets 

12. Eskimo watercraft 

13. Former Iranian 

monarchs 

14. Basic doctrine 

15. Decorate the wall for 

a second time 

16. Woman’s name; 

former monetary unit 

of India 

17. He was angry, he 

became ___  in the 

face. 

18. Flat; even 

Answers on Page 35. 
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Mae’r Nadolig wastad yn arbennig yng Nghlwb Cinio RVS Dinas Powys.  Mae’n adeg pan fo’r 

aelodau a’r gwirfoddolwyr i gyd yn dod ynghyd i ddathlu tymor yr ŵyl.  Mae’n rhoi cyfle i’n 

haelodau hefyd i ddangos eu gwerthfawrogiad i’r gwirfoddolwyr.  Mae’r bobl hyn yn gwneud i 

Neuadd Lee ar amser cinio dydd Gwener fod yn fan cynnes a chroesawgar.  

Mae 23 o aelodau ar hyn o bryd, o Ddinas Powys yn bennaf.  Mae’r Clwb Cinio’n cwrdd pob dydd 

Gwener yn ystod tymor yr ysgol a chogyddion penigamp Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru, 

Sant Andrew, sy’n paratoi’r cinio rhost dau gwrs. Tîm o wirfoddolwyr sy’n gweini. 

Mae bws mini’r DPVS yn casglu hyd at un deg chwech o aelodau ac yn mynd â nhw adref, ac 

mae’r bwyd hefyd yn cael ei gasglu o’r ysgol a’r cynwysyddion yn cael eu dychwelyd yno bob 

wythnos. Mae hyn oll yn dibynnu ar ymroddiad gwirfoddolwyr.  

Mae’n anhygoel meddwl bod 38 o wirfoddolwyr yn galluogi hyn oll bob dydd Gwener yn Neuadd 

Lee.  Maen nhw’n cyfrannu hyd at 3 awr y mis, i weini, gyrru neu hebrwng aelodau neu i gasglu’r 

bwyd o’r ysgol. 

Adeg y Nadolig, tro’r aelodau yw hi i ddangos cymaint maen nhw’n gwerthfawrogi cyfraniad ein 

gwirfoddolwyr. Mae’r gwirfoddolwyr yn heneiddio, fodd bynnag, neu’n brysur gydag ymrwymiadau 

eraill, ac mae rhai wedi bod wrthi ers dros 20 mlynedd. Byddem wrth ein bodd yn cael cymorth 

gan eraill. Byddai 3 awr y mis yn gwneud byd o wahaniaeth. 

 Os hoffech ragor o wybodaeth, rhowch ganiad i Voluntary Concern 
Dinas Powys ar 02920 513700  neu e-bostiwch info@dpvc.org.uk a 
byddan nhw’n trosglwyddo’ch ymholiad i Gydlynydd RVS.  

Mae’n anhygoel meddwl bod 38 o wirfoddolwyr yn  

galluogi hyn oll bob dydd Gwener yn Neuadd Lee 

mailto:info@dpvc.org.uk


 26 

 

Mae angen cartref da, diogel a fforddiadwy ar bawb - ond ar adegau gwahanol o’n bywydau ni, 

gall fod angen pethau gwahanol arnon ni gan ein cartrefi. Mae pobl hŷn eisiau dewisiadau amgen 

i dai sy’n gysurus a deniadol ac sy’n hyrwyddo ffyrdd o fyw iach ac actif - ond yn rhy aml byddant 

mewn tai gwael heb fawr ddim o hygyrchedd, yn y lleoedd anghywir. Gallai sicrhau’r tai iawn i 

bobl hŷn ddwyn a buddion sylweddol i’r gymdeithas a’r economi. Er bod mentrau cadarnhaol ym 

maes tai cyffredinol ac arbenigol, nid ydynt yn ddigonol i ymateb i’r boblogaeth o bobl hŷn sy’n 

gyflym dyfu, mewn ffordd sy’n ehangu’r dewisiadau sydd ar gael yn sylweddol. Mae diwygiadau 

cyfredol i’r system gofal yn cynnig cyfle i annog ffyrdd gwell o integreiddio tai â ffurfiau hyblyg ar 

ofal a chymorth.  Fodd bynnag, mae angen i ni gael y pethau sylfaenol yn iawn eto. 

Am nifer fawr o bobl hŷn, bydd hi’n rhy anodd cynnal addasiadau ac atgyweiriadau syml yn eu 

cartref yn gyflym ac yn fforddiadwy. Nid ydym yn adeiladu digon o’r math cywir o dai i bobl wedi 

ymddeol er mwyn denu pobl hŷn a allai ddymuno symud i lety llai. Mae llawer o’r hyn sydd ar 

gynnig ar gael ddim ond i ddetholiad bach iawn o’r boblogaeth hŷn. Mae’r adroddiad hwn yn 

amlinellu’r heriau a’r cyfleoedd ar gyfer tai i bobl hŷn gydag argymhellion am gamau gweithredu. 

Un o’r camau allweddol yw sicrhau bod y bobl hŷn eu hunain ar frig y ddadl tai. Mae’n hollbwysig 

cynnig rheolaeth, annibyniaeth a datrysiadau tai sy’n cyfateb i’r ffyrdd o fyw newidiol a’r 

dyheadau. Er mwyn helpu i wneud hyn, mae angen i ni ddelio gyda’r risg a’r natur 

anrhagweladwy sy’n tanseilio datblygiadau tai newydd yn aml. Gan fod yr adroddiad hwn yn ei 

gwneud yn glir, nid oes un datrysiad syml fydd yn addas i bawb. Dymuna pobl hŷn amrywiaeth o 

ddewisiadau a bydd y mwyafrif helaeth ohonyn nhw’n edrych ar y datrysiadau tai cyffredinol. 

Byddai mynd i’r afael â’r rhai o’r rhwystrau a drafodwyd yn yr adroddiad hwn yn cynyddu 

ansawdd ac amrywiaeth y ddarpariaeth yn aruthrol. Bydd cynnig dewisiadau tai sy’n apelio at 

genedlaethau newydd o bobl hŷn yn cyfrannu at wella’r tai sydd ar gael i bawb. 

Mae’r Llywodraeth yn iawn i hyrwyddo ystod o wahanol ddewisiadau, ond mae’r dewisiadau hyn 

yn gofyn am fuddsoddiad yn y tymor hir gan y sector preifat a’r sector cyhoeddus. Hyrwyddo 

annibyniaeth drwy gartrefi hygyrch ac addasadwy. 

(Yn parhau ar dudalen 27) 

Tai yn Hwyrach yn y Bywyd 
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 Dylai’r holl dai newydd cyffredinol ac arbenigol 

gydymffurfio yn awtomatig gyda safonau 

hygyrchedd uwch, er mwyn adlewyrchu’r safon 

Cartrefi Gydol Oes.  

 Ni ddylid cyfyngu gwell dyluniad a hygyrchedd i 

gartrefi arbenigol, gan y bydd mwyafrif y bobl hŷn 

yn parhau i fyw mewn cartrefi cyffredinol.  

 Mae angen i ni wneud rhagor i integreiddio cymorth 

addasiadau tai gyda gwasanaethau eraill sy’n 

hwyluso annibyniaeth gartref ac yn sicrhau eu bod 

ar gael ymhobman ac yn gyson.  

 Mae angen i’r holl awdurdodau lleol a Grwpiau 

Comisiynu Clinigol weithredu arferion gorau er 

mwyn cyflymu cyflawniad addasiadau cartref a 

lleihau'r amseroedd at y lefel isaf posib.  

 Mae’n hanfodol diogelu cyllid wedi’i neilltuo ar gyfer 

addasiadau cartref yn enwedig dyraniadau’r Grant 

Cyfleusterau’r Anabl.  

 Mae angen cynnig rhaglen gynhwysfawr, ar y cyd yn genedlaethol er mwyn mynd i’r afael ag 

effaith yr amodau tai gwael ar iechyd pobl hŷn.  

 Dylai’r llywodraeth ac awdurdodau lleol wneud rhagor i helpu gwasanaethau cymorth tai i 

gyflawni cynaliadwyedd arianno, gan gynnwys cefnogaeth a buddsoddiad ar gyfer mentrau 

cymdeithasol. Mae angen i wasanaethau lleol gyflawni atgyweiriadau cyflym a fforddiadwy sy’n 

cyrraedd y bobl hŷn sydd fwyaf agored i niwed, yn arbennig mewn ardaloedd gwledig.  

 Dylai comisiynwyr fod yn rhagweithiol wrth ddatblygu cyngor arbenigol ar dai a chyllid, wedi ei 

dargedu at berchnogion tai, er mwyn edrych ar ystod o ddewisiadau sydd ar gael i gyflawni 

atgyweiriadau hanfodol. Dylai hyn gynnwys defnydd effeithiol o grantiau, benthyciadau, ecwiti 

tai a ffynonellau eraill o gymorth ariannol.  

 Mewn lleoedd lle nad oes gan y bobl hŷn fawr ddim o ecwiti , os o gwbl, yn eu cartref, mae 

angen i’r Llywodraeth adfer cyllid hollbwysig megis y grant adnewyddu ar gyfer y sector preifat, 

er mwyn atal rhag datblygu salwch a dirywiad eang o stoc tai. Mae angen rhoi sylw arbennig i 

bobl hŷn sy’n byw mewn tai rhent preifat mewn cyflwr gwael.  

 Mae angen i ganlyniadau iechyd a gofal cymdeithasol flaenoriaethu gwasanaethau tai ataliol ar 

gyfer pobl hŷn sydd wedi eu dylunio i wella’r amgylchedd yn y cartref, hyrwyddo annibyniaeth a 

lleihau’r galw ar y system gofal. 

 Er mwyn darllen yr adroddiad llawn gweler Adroddiad AgeUK Tai yn Hwyrach mewn 

Bywyd. www.ageuk.org.uk/globalassets/age-uk/documents/reports-and-publications/

reports-and-briefings/safe-at-home/rb_july14_housing_later_life_report.pdf  

Age UK 

Os ydych chi angen cyngor neu wybodaeth am arian, gofal neu 

iechyd, ffoniwch 0800 678 1602. Rydym ar agor rhwng 8am a 7pm, 

bob dydd o'r flwyddyn.  
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 Diweddariad ar Ddatblygiadau yn Ysbyty 

Athrofaol Llandochau ac Ysbyty’r Barri 

Mae hi’n adeg gyffrous yn y ddau ysbyty a hoffwn i roi gwybod i chi yn yr erthygl hon am nifer o 

welliannau allweddol a ddatblygir yn Ysbyty Athrofaol Llandochau ac yn Ysbyty’r Barri. 

Ysbyty Athrofaol Llandochau 

Yn ystod 2019, gwnaed gwaith ar y datblygiadau canlynol yn yr ysbyty: 

1. Gwasanaeth Ysbyty Rookwood yn trosglwyddo i Ysbyty 

Athrofaol Llandochau 

Ar hyn o bryd, lleolir Ysbyty Rockwood yn Llandaf, Caerdydd ac mae’n cynnig gwasanaethau 

adsefydlu arbenigol ar gyfer anafiadau difrifol i’r pen a’r asgwrn cefn. Bydd y gwasanaethau hyn 

yn symud i Ysbyty Athrofaol Llandochau pan gaiff y gwaith ailddatblygu ei gwblhau. Dechreuodd 

y gwaith hwn ym mis Ionawr 2019 a bydd yn cymryd tua 20 mis i'w gwblhau. 

Yr hen Uned Famolaeth sy’n agos at Ganolfan Orthopedeg Caerdydd a’r Fro a gaiff ei defnyddio. 

Mae’r gwaith wedi mynd ragddo yn 2019 a gellir gweld y datblygiad erbyn hyn. Bydd y datblygiad 

yn cynnwys wardiau, pwll hydrotherapi i gleifion, ardal i gleifion allanol a byngalo adsefydlu 

gerllaw’r uned newydd. Cost y gwaith hwn yw tua £30 miliwn sydd wedi'i ariannu gan Lywodraeth 

Cymru. Mae’r gwaith yn parhau yn ôl y cynllun i gael ei gwblhau erbyn diwedd 2020. Ar ôl i’r 

datblygiad gael ei gwblhau, cynhelir proses gomisiynu’r uned newydd gyda dyddiad arfaethedig i 

drosglwyddo’r gwasanaethau o Ysbyty Rockwood yn ystod gwanwyn 2021.  

Ynghlwm â’r datblygiad, caiff gardd bwrpasol ei chreu ger yr uned newydd ac mae hyn yn cael ei 

ariannu drwy elusen o’r enw ‘Horatio’s Garden’. Bydd datblygiad yr ardd hon yn cael ei ddylunio’n 

bwrpasol ar gyfer anghenion y cleifion hyn. Cydnabyddir bod mannau awyr agored yn bwysig i 

annog a chynnal lles, a bydd ‘Horatio’s Garden’ yn gyfleuster rhagorol at y ddiben hwn. Bydd yr 

ardd hon yn cynnig cyfleoedd lles a rhai therapiwtig gan chwarae rhan bwysig o ran gofal cleifion.  

2. Our Orchard-Ein Perllan 

Mae Elusen Iechyd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro yn parhau i ddatblygu man awyr 

agored unigryw gan ddefnyddio agenda Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, er mwyn gwella iechyd 

a lles cleifion a’r gymuned leol. Gweledigaeth ‘Ein Perllan’ yw creu man llonydd fydd dreftadaeth i 

genedlaethau yn y dyfodol. Mae’r Bwrdd Iechyd yn gweithio gyda phartneriaid i sefydlu'r prosiect 

arloesol hwn sydd, mwy na thebyg, y cyntaf o’i fath ar safle ysbyty yn y DU. 

Caiff Ein Perllan ei chreu ar dir pori lled-wledig a choetir 7 erw ar y cyfan, sy’n rhan o ystad 

Ysbyty Athrofaol Llandochau. Bydd y project hwn o fudd i gleifion, staff, ymwelwyr a’r gymuned 

ehangach a chaiff ei ariannu drwy roddion a wnaed i Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro yn gyfan 

gwbl. Caiff y project hirdymor hwn ei sefydlu’n raddol ar gamau a bydd yn cynnwys ardal hanner 
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naturiol wedi’i phlannu, mae hon wedi’i neilltuo i ddiogelu planhigion a  bywyd gwyllt, dolydd 

blodau gwyllt a noddfa gwenyn. 

Yn ystod 2019, cynhaliwyd nifer o ddigwyddiadau/datblygiadau allweddol, gan gynnwys:  

 Ebrill 2019 cawsom y pleser o groesawu'r Prif Weinidog, Mark Drakeford i Ein Perllan i 

blannu goeden afalau a fydd yn blodeuo ac yn tyfu ar gyfer y dyfodol. Daeth Jane Hutt AC 

gyda’r Prif Weinidog. 

 Mae'r ‘Project Gwenyn’ yn annog gwenyn i ddefnyddio'r Berllan a defnyddio'r cychod 

gwenyn a ddarperir. Yn ôl y cynllun, bydd safle’r Berllan yn helpu i sicrhau ffynhonnell fwyd 

wych i’r gwenyn gan hybu cytrefi gwenyn cyntaf. 

 Yn ystod misoedd y gwanwyn a'r haf mae Ein Perllan wedi parhau i gael ei chefnogi gan lu 

o wirfoddolwyr gan gynnwys plant ysgol, Gwasanaeth Adsefydlu, Sefydliadau'r trydydd 

sector/cymunedol, nifer o grwpiau corfforaethol a busnesau lleol, artistiaid, ac eiriolwyr 

iechyd a lles y GIG. Bu’r gwirfoddolwyr yn gweithio’n galed yn ystod y gwanwyn a'r haf ar 

amrywiaeth o dasgau; fforio am foncyffion ar gyfer gwestai pryfed a draenogod, gan ofalu 

am y coed perllan a choed collddail newydd, atgyweirio a chlirio'r tir o amgylch gwesty'r 

pryfed, a chlirio llystyfiant er mwyn gallu sefydlu llwybr drwy'r ardal goediog. 

 Rydym yn falch y gallwn ni gynnig i'n cymuned y cyfle i neilltuo coeden o fewn safle Ein 

Perllan. Mae enwi coeden yn ôl person annwyl yn ffordd unigryw o’i gofio neu i ddathlu 

achlysur arbennig a bydd hyn yn deyrnged am oes y gellir ymweld ag ef dro ar ôl tro, gan 

gefnogi bwywyd gwyllt a’r amgylchedd lleol gyda’r broses hon. Cost enwi coeden ar ôl 

rhywun yw £50. a bydd pob coeden yn unigryw i chi a’ch teulu gyda label enwi bersonol 

wedi’i hatodi. Darperir map hefyd i’ch helpu i ddod o hyd i’ch coeden. Er mwyn trafod enwi 

coeden fel i goffau rhywun neu fel anrheg unigryw, cysylltwch â’r Tîm Codi Arian ar 

fundraising.cav@wales.nhs.uk neu 02921 836042. 

3. yr Uned Ffibrosis Systig 

Ym mis Rhagfyr 2019, ymwelodd y Prif Weinidog ag Uned Ffibrosis Systig i Oedolion Cymru 

gyfan yn Ysbyty Athrofaol Llandochau i gyhoeddi cyllid o £4.7 miliwn i gwblhau'r gwaith ar uned 

newydd ar gyfer ein cleifion. Bydd yr uned newydd yn galluogi ein timau i gynnig gofal i’n cleifion 

mewn cyfleuster pwrpasol a fydd yn fwy addas i'w hanghenion. 

Mae'r amgylchedd yn hynod bwysig i gleifion gyda Ffibrosis Systig a golyga’r cyfleuster newydd y 

bydd cleifion yn gallu defnyddio cyfleusterau en-suite a fydd yn lleihau'r risg o draws-heintio 

rhwng cleifion. Bydd y cyfleuster wedi’i wella yn darparu gwelyau en-suite ychwanegol i gleifion 

mewnol â ffibrosis systig ynghyd â gwasanaethau estynedig i gleifion allanol i ddiwallu anghenion 

poblogaeth cleifion ffibrosis systig nawr ac yn y dyfodol. Hefyd, bydd yr adeilad 3 llawr yn gartref i 

ardal gampfa newydd i gleifion â ffibrosis systig, fydd yn gwneud yn bosib addasu’r hen gampfa 

mewn ystafelloedd triniaeth ychwanegol gan gynnwys ystafelloedd cwnsela seicolegol. 

Mae'r cyhoeddiad hwn yn wych i'n staff hefyd, gan eu bod wedi gweithio i ddarparu safon ragorol 

ar gyfer cleifion ffibrosis systig a bydd yn galluogi cleifion i gael gwell mynediad i'r unig ganolfan 

ffibrosis systig arbenigol yng Cymreig sy'n darparu triniaethau modern, diagnostig a 

gwasanaethau cymorth, ac i gael triniaethau adsefydlu mewn lleoliad priodol gan gynnal eu 

preifatrwydd a'u hurddas.  

Dechreuodd y gwaith ym mis Ionawr 2020 a disgwylir iddo gael ei gwblhau erbyn diwedd 

Tachwedd 2020. 
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4. Y Gwasanaeth Cofrestru Marwolaethau 

Mewn partneriaeth â Gwasanaeth Cofrestru Bro Morgannwg, fe gyflwynon ni yn 2019 wasanaeth 

cofrestru marwolaethau yn Ysbyty Athrofaol Llandochau. Gyda’r gwasanaeth newydd, bydd 

teuluoedd mewn profedigaeth yn gallu cofrestru marwolaeth eu hanwyliaid yn yr ysbyty ar ôl 

iddynt gael y dystysgrif farwolaeth. Yn ogystal, gall rhai marwolaethau yn y gymuned leol hefyd 

gael eu cofrestru yn Ysbyty Athrofaol Llandochau. Y gobaith yw y bydd hyn yn helpu'r rhai sydd 

mewn profedigaeth yn ystod cyfnod anodd a thrawmatig, gan ei gwneud yn haws iddynt ddelio â'r 

camau ffurfiol y mae angen eu cwblhau. Mae’r Gwasanaeth wedi’i leoli ar lawr cyntaf yr ysbyty, 

ger y Swyddfa Profedigaeth. Bydd Swyddfa’r Cofrestrydd sydd wedi’i lleoli yn y Fro yn parhau i 

gynnig gwasanaethau cofrestru yn y Swyddfeydd Dinesig os hoffai teuluoedd ddefnyddio hwnnw 

yn lle.   

Ers cyflwyno'r gwasanaeth hwn gellir cofrestru genedigaethau penodol nawr hefyd gyda 

gwasanaeth cofrestru Bro Morgannwg yn Ysbyty Athrofaol Llandochau.  

5. Pwyntiau Gwybodaeth i Gleifion wrth fynedfa flaen yr Ysbyty 

Rydym ni wedi cyflwyno’r uchod yn ddiweddar (yn ysbyty’r Barri hefyd) a leolir ym mhrif fynedfa’r 

ysbyty. Mae’r pwynt gwybodaeth i gleifion yn ‘sgrin ryngweithiol’ sy’n cynnig gwybodaeth iechyd, 

newyddion ar wasanaethau eraill i gleifion. Mae hyn yn cynnwys gwasanaethau, amseroedd 

agor, mynediad i wefan y byrddau iechyd. Mae’n galluogi cleifion/ymwelwyr hefyd i anfon e-byst i 

brif gysylltiadau yn yr ysbyty. 

Yn ystod 2020, byddwn yn datblygu'r cyfleuster rhyngweithiol hwn yn ogystal â darparu 

gwybodaeth/newyddion lleol diweddaraf gan ddefnyddio ‘baneri newyddion’ ar waelod y sgrin.  

Ysbyty’r Barri 

Gwnaed gwaith ar nifer o ddatblygiadau yn Ysbyty’r Barri yn ystod 2019, gan gynnwys: 

1. Project Argraffiadau Cyntaf 

Er mwyn gwella’r ‘argraff cyntaf’ pan fyddwch yn cyrraedd yr ysbyty, mae nifer o welliannau wedi 

eu cyflwyno: 

 Arwyddion Newydd y tu mewn ac y tu allan 

 Gwelliannau i'r dderbynfa flaen/lobi 

 Ailwampio’r llawr gwaelod mewn lliwiau mwy ‘llachar’ 

 Gorchudd newydd ar y llawr yn ardal y brif fynedfa ac mewn rhai mannau aros 

 Seddau ychwanegol yn y mannau aros i gleifion 

 Wedi gwella golwg gerddi’r cwrt mewnol 

 Gosod gwaith celf, gan gynnwys grwpiau celf ysgol a’r gymuned leol 

 Newid y 'system docynnau' i gleifion sy'n mynd i wasanaethau 'fflebotomi' a chyflwyno 

gwasanaeth fflebotomi ar gyfer cleifion pediatrig. 
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2. Ystafell Mary Lennox 

 Cafodd ystafell gyfarfod Mary Lennox ar y llawr gwaelod ei hadnewyddu'n llawn, gan gynnwys 

gwell seddi, cymhorthion gweledol a gwaith celf ac fe'i hagorwyd gan Jane Hutt A.C. Mae 

‘Ystafell Gymunedol Mary Lennox’ ar gael i'w defnyddio gan y trydydd sector a phartneriaid 

gwirfoddol. Os hoffech ddefnyddio’r ystafell, rhowch wybod i ni. 

3. Parcio 

Y gwelliant pwysig iawn arall a wnaed oedd y newid yn y trefniadau parcio ar gyfer cleifion ac 

ymwelwyr sy'n dod i'r ysbyty. Roedd y system flaenorol yn gofyn i ddefnyddwyr y maes parcio 

gofrestru manylion eu ceir ar derfynell yn y dderbynfa. Cafwyd llawer o sylwadau gan y cyhoedd 

nad oedd y system hon yn hawdd i'w defnyddio a'i bod yn achosi dryswch. Erbyn hyn, mae'r 

system wedi newid i system adnabod platiau rhif, gan ddefnyddio camerâu sy'n cofnodi'r car sy'n 

cyrraedd ac yn gadael y maes parcio – system debyg sydd wedi bod ar waith yn llwyddiannus ers 

sawl blwyddyn yn Ysbyty Athrofaol Llandochau. O ganlyniad i'r newid hwn, nid oes angen i chi 

gofrestru eich car yn y derfynell mwyach. Dim ond os yw eich arhosiad dros 4 awr bydd hyn yn 

ofynnol. Mae adborth gan ddefnyddwyr wedi bod yn gadarnhaol a byddwn yn parhau i fonitro hyn 

yn ofalus yn ystod 2020. 

4.  Dathliadau - 25 mlwyddiant ers agor ysbyty'r Barri 

Ym mis Hydref 2020, bydd yr ysbyty yn dathlu ei ben-blwydd yn 25 oed. Yn 2019, sefydlwyd tîm 

cynllunio bach, yn cynnwys partneriaid allweddol, i drafod y dathliadau a drefnir, ar gyfer cleifion, 

staff ac ymwelwyr. 

Bydd hyn yn cynnwys: 

 Partïon cleifion a digwyddiadau dathlu i staff 

 Cynnwys plant ysgol lleol mewn projectau 

 Comisiynu byrddau arddangos/taflenni ar hanes ysbyty'r Barri ac ysbytai cyn ei oes. 
 

5. Ein Cynlluniau ar gyfer Ysbyty'r Barri yn y Dyfodol 

Yn  rhan o strategaeth glinigol y Bwrdd Iechyd Prifysgol, bwriedir datblygu Ysbyty'r Barri fel y 

ganolfan iechyd a lles ar gyfer trigolion Bro Morgannwg. 

Ym mis Tachwedd 2019 cynhaliwyd gweithdy i agor sgyrsiau ar lunio cynlluniau ar gyfer sefydlu'r 

ganolfan. Daeth grŵp mawr ac amrywiol o glinigwyr, partneriaid, a phartïon eraill sydd â buddiant 

at ei gilydd i rannu cynigion a syniadau diddorol ar yr hyn a fyddai’n gwneud gwahaniaeth i bobl 

sy’n byw yn y Fro a sut y dylem datblygu ein cynlluniau yn y dyfodol. 

Dechrau proses oedd y gweithdy hwn a fydd yn parhau yn ystod 2020 a chewch rhagor o 

ddiweddariadau drwy gydol y flwyddyn.                                           

Peter Welsh, Uwch Reolwr Cyffredinol Ysbyty 

Ysbyty Athrofaol Llandochau / Ysbyty’r Barri 
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Cafodd yr Is-grŵp Trafnidiaeth ei greu yn Ionawr 2007 gan gwrdd am y tro cyntaf adeg hynny.  

Heddiw mae’r tîm yn cynnwys y Cadeirydd Anne Marie Little, yr Is-gadeirydd Richard J. Jones ac 

aelodau brwd.  Rydym yn cynnal cyfarfod i aelodau’r Is-grŵp rhwng 1.30pm-3.30pm yn y 

Swyddfeydd Dinesig ar amryw ddyddiadau yn ystod y flwyddyn ac mae’r rhain ar agor i bob 

aelod o’r fforwm sydd â diddordeb.  Y dyddiadau ar gyfer 2020 yw: Dydd Mawrth 11 Chwefror, 

Dydd Mawrth 9 Mehefin, Dydd Mawrth 13 Hydref a byddwn yn cael pryd Nadolig mewn tafarn 

lleol ddydd Mawrth 8 Rhagfyr.  

Gan edrych tuag at y dyfodol mae gennym ni gyda’n gilydd, fel Tîm Is-grŵp Trafnidiaeth, 

syniadau o rai pynciau i siaradwyr a byddwn yn gweithio i sicrhau bod hyn yn digwydd.  Yn ystod 

ein cyfarfodydd rydym yn mwynhau araith neu gyflwyniad y gan y siaradwyr, rydym yn sgwrsio ac 

yn cael paned a bisgedi AM DDIM ac yna’n parhau â gweddill y materion.  

Esiampl o ymgynghoriad diweddar:  

I roi syniad i chi o’r hyn yr ydym yn ei wneud, fe wnes i, yr Is-gadeirydd ac aelod arall o’r Is-grŵp 

(sydd hefyd yn aelod gweithredol o’r SF 50+ Y Fro) fynychu ymgynghoriad diweddar yn 

Swyddfeydd Cyngor Caerdydd yng Nglanfa’r Iwerydd, Bae Caerdydd.  Roedd aelodau nad 

oeddent yn gallu bod yn bresennol yn gallu anfon eu syniadau dros e-bost neu drwy’r post.  

Mae Cyngor Caerdydd wedi cynnal adolygiad o drafnidiaeth Canol y Ddinas er mwyn nodi lle y 

gellir gwneud gwelliannau i seilwaith.  Ar hyn o bryd, mae problemau tagfeydd traffig ac ansawdd 

aer gwael yng Nghanol y Ddinas oherwydd y nifer fawr o gerbydau sy’n teithio ar draws y ddinas.  

Ffordd effeithiol o fynd i’r afael â’r problemau hyn yw creu rhagor o gyfleoedd i bobl gerdded, 

beicio neu ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus. 

Mae Cyngor Caerdydd wedi datblygu cynigion ar gyfer gwella trafnidiaeth gynaliadwy ar draws 

canol y ddinas er mwyn gwella cysylltiadau rhwng cymunedau a phrif gyrchfannau, a gwneud 

canol y ddinas yn lle mwy deniadol i fyw, gweithio, siopa a threulio amser ynddo.  Mae’r pecyn 

ymgynghori hwn yn berthnasol i Broject Gwelliannau Trafnidiaeth Gorllewin Canol y Ddinas, sy’n 

berthnasol i ardal orllewinol canol y ddinas, gan gynnwys Sgwâr Canolog, Heol y Porth, Stryd y 

 

Adroddiad Herald Is-grŵp Trafnidiaeth SF 50+ y Fro 
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Dewch i gymryd rhan a  

gwneud gwahaniaeth  
 

Felly, os oes gennych ddiddordeb yn y grŵp, a’ch bod yn 50+ ac yn byw 
neu’n gweithio (gan gynnwys gwirfoddoli) yn y Fro ac eisiau dod yn aelod 

yna cysylltwch â’n Tîm ysbrydoledig a chefnogol ar 01446 709779. 

Castell a Boulevard de Nantes.  Mae Cyngor Caerdydd yn ceisio alinio project Gorllewin Canol y 

Ddinas gydag agoriad y gyfnewidfa newydd yn Sgwâr Canolog a rhaglen i fynd i’r afael â’r 

broblem ansawdd aer bresennol yng Nghanol y Ddinas.  Bydd y project yn cyflwyno newidiadau i 

brif lwybrau yng Nghanol y Ddinas, a bydd y rhain yn cael eu gweithredu mewn camau i leihau 

unrhyw aflonyddwch.   

Y camau nesaf i Gyngor Caerdydd fydd:  

 Ymgysylltu â’r cyhoedd - Tachwedd 2019 

 Adeiladu Cam 1 (Gorllewin Canol y Ddinas) Sgwâr Canolog a Gât Fysus Heol y Porth 

- Dechrau Chwefror / Mawrth 2020 (gan gymryd tua 18 mis a dod i ben Hydref 2021) 

 Adeiladu Cam 2 (Gogledd) Stryd y Castell - Dechrau Haf 2020  

 Heol y Porth a Boulevard de Nantes - i’w gadarnhau 

Yn olaf, diolch yn fawr i’r holl aelodau yn enwedig Cadeiryddion yr Is-grwpiau am gysylltu â’r Is-

grŵp Trafnidiaeth.  Hefyd, Andrew Eccleshare Rheolwr Trafnidiaeth Teithwyr Cyngor Bro 

Morgannwg, y Cynghorydd Peter King, yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a 

Thrafnidiaeth a’r Cynghorydd Ben Gray Hyrwyddwr Pobl Hŷn, am eu cefnogaeth barhaus.  

Anne Marie Little, Grŵp Trafnidiaeth Cadeirydd  

 

Llawlyfr a Chyfeirlyfr Directions 2019 
Mae’n dda gan Gweithredu dros Iechyd Meddwl Caerdydd a’r Fro gyhoeddi bod argraffiad 

newydd o Gyfeirlyfr a Llawlyfr Directions ar gael NAWR.  

Diolch i’r tîm yn GIMCAF, mae gennym y cyngor a’r canllawiau diweddaraf ar gyfer pobl hŷn 

sy’n defnyddio gwasanaethau iechyd meddwl a dementia, yn ogystal 

â’r sefydliadau sy’n darparu cymorth yng Nghaerdydd a’r Fro, mewn 

llyfrynnau bach cyfleus. 

Bydd Directions yn cael ei ddosbarthu i feddygfeydd, llyfrgelloedd, 

ysbytai a phob man posibl arall lle gallai fod o ddefnydd. Os credwch 

ein bod wedi anghofio am rywle neu os hoffech chi neu rywun rydych 

yn ei adnabod gael copi, rhowch alwad i ni ar 02920 222000. 

Mae Directions hefyd ar gael ar-lein yn www.cavamh.org.uk/directories/directions/introduction 
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ANSWERS to Palindrome Quiz (Page 24). 

1. Eve. 2. Deed. 3. Otto. 4. Toot. 5. Noon. 6. Civic. 7. Peep. 8. Radar. 9. Madam. 10 Refer.  

11. Solos. 12. Kayak. 13. Shahs. 14. Tenet. 15. Repaper. 16. Anna. 17. Redder. 18. Level. 

ATEBION y cwis Celfyddyd, llenyddiaeth a cherddoriaeth (tudalen 17) 

1. The woman in white. 2. Father Brown. 3. Goldfinger. 4. Black Beauty. 5. A Clockwork Orange. 

6. White Christmas. 7. Olive Oil. 8. Yellow submarine. 9. Long John Silver  

10. Baa Baa Black sheep. 11. Black Adder. 12. Simply Red. 13. The yellow brick road.  

14. The cherry orchard. 15. Five gold rings. 

 Cymdeithas 

Cymuned 

Penarth Isaf 
Ydych chi’n poeni am golli sgiliau a 

gawsoch dros fywyd gwaith prysur? 

Neu ydych chi’n poeni am deimlo’n 

ynysig ac ar gyfeiliorn nawr ar ôl i’r 

patrwm bywyd ddod i ben? Neu 

efallai eich bod eisiau rhoi rhywbeth 

yn ôl i’ch cymuned? 

Dyma chi yn y lle iawn! Gall ymuno â 

Chymdeithas Cymuned Penarth Isaf, 

rhif elusen 1074675 fod yr ateb i chi!  

Y Gymdeithas sy’n rhedeg Canolfan Gymunedol Penarth Isaf ar ran Bro Morgannwg. Mae hwn 

yn lleoliad bywiog a phrysur sy’n cynnal ystod eang o weithgareddau sy’n digwydd yn ddyddiol 

trwy’r flwyddyn. Mae’r Gymdeithas yn gweithio i gynorthwyo’r holl grwpiau sy’n defnyddio’r 

Ganolfan trwy roi amgylchedd cost-effeithiol, glân, diogel, cynnes a chroesawgar i bawb ei 

ddefnyddio a mwynhau eu hamser hamdden yma. 

Mae’r Gymdeithas yn cyfarfod unwaith bob chwe wythnos ac yn trin pob agwedd ar redeg 

Canolfan Gymunedol, sicrhau bod y fframwaith a’r gwaith mae’n wneud yn cydymffurfio â 

rheolau a chanllawiau Bro Morgannwg a’r Comisiwn Elusennau.  

Mae angen aelodau arferol ar y pwyllgor i helpu â’r gwaith hwn a phrojectau achlysurol; mae’n 

rhaid bod gan y Gymdeithas hefyd, fel elusen gofrestredig, Gadeirydd, Trysorydd ac 

Ysgrifennydd a bydd yn rhaid i’r swyddi hyn fod yn wag erbyn mis Hydref 2020. 

Felly os ydych chi eisiau cymryd rhan fach neu fawr, darllenwch amdanom ni yn: 

www.valeofglamorgan.gov.uk/en/enjoying/Community-Centres/Lower-Penarth-

Community-Centre.aspx , neu ar ein tudalen Facebook a chysylltu â ni 

ar:sec.lpca@gmail.com am ragor o fanylion. 

 

https://www.valeofglamorgan.gov.uk/en/enjoying/Community-Centres/Lower-Penarth-Community-Centre.aspx
https://www.valeofglamorgan.gov.uk/en/enjoying/Community-Centres/Lower-Penarth-Community-Centre.aspx
mailto:sec.lpca@gmail.com
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   Pwyntiau Cyfarch 
Cwsmeriaid NEWYDD sy’n 
gwneud bywyd hyd yn oed 
yn haws i gwsmeriaid 
Trafnidiaeth Cymru 
Mae Trafnidiaeth Cymru wedi cyflwyno pwyntiau 

cyfarch a chynorthwyo teithwyr yng ngorsaf Caerdydd 

Canolog i wella’r profiad ar gyfer unrhyw gwsmeriaid 

sydd angen help gyda’u siwrne.  Mae’r pwyntiau 

cyfarch amlwg wedi eu lleoli yn y cyntedd blaen yng 

ngorsaf Caerdydd Canolog ac yn y fynedfa gefn ar 

Heol Penarth ar ochr ddeheuol yr orsaf.  

Defnyddir y pwyntiau cyfarch fel man casglu a chynorthwyo i’r holl gwsmeriaid sydd wedi trefnu 

cymorth am ddim ac i unrhyw un sydd angen cymorth ychwanegol ar y diwrnod teithio.  Maent 

yn cynnwys seddi ac wedi eu dylunio mewn lliw glas unigryw, sy’n cynnwys pum symbol i 

gynrychioli’r prif sectorau anabledd.  

Bydd y pwyntiau cyfarch newydd yn dilyn cyflwyno pedwar Cennad Cwsmeriaid penodedig yng 

ngorsaf Caerdydd Canolog yn gynharach eleni.  

Mae Trafnidiaeth Cymru yn rhoi cwsmeriaid wrth wraidd ei benderfyniadau a disgwylir i’r 

pwyntiau cyfarch hyn ei wneud yn haws i staff adnabod cwsmeriaid mae angen cymorth arnynt.  

Mae hyn yn ychwanegol i gynnig cysur i’r bobl y gallai bod angen seddi a chynhesrwydd 

ychwanegol arnynt wrth aros.  

Fel gorsaf brysuraf Cymru, gyda mwy na 12 miliwn o siwrneiau teithwyr bob blwyddyn, 

Caerdydd Canolog yw’r cyntaf i elwa.  Dros y tair blynedd nesaf caiff y rhaglen ei chyflwyno ar 

draws y rhwydwaith i bob gorsaf â staff.   

Dywedodd y Rheolwr Hygyrchedd a Chynhwysiant ar gyfer Trafnidiaeth Cymru, Dr Robert 

Gravelle, “Rydyn ni’n gwybod pa mor bwysig ydyw i allu teithio’n ddiogel gyda hyder ac i wybod 

y byddwch yn cael y cymorth cywir gydol eich siwrne.   Felly rydym yn falch o fod wedi 

cyflwyno’r pwyntiau cyfarch a chynorthwyo teithwyr hyn yng ngorsaf Caerdydd Canolog.  Maent 

yn cynnig lleoliad diogel ac amlwg lle gall ein staff eu cyfarch a helpu i wneud eu siwrne mor 

rhwydd â phosibl.  Byddwn ni nawr yn cyflwyno’r rhaglen hon ar draws y rhwydwaith wrth i ni 

barhau i adeiladu rheilffordd gynhwysol i Gymru a’r Ffiniau.” 

Mae gan Trafnidiaeth Cymru wasanaeth cymorth i deithwyr am ddim a bydd yn gwneud pob 

ymdrech i wneud teithio ar rwydwaith Cymru a’r Ffiniau mor ddidrafferth â phosibl.  Dywedodd 

Kirsty James, Swyddog Ymgyrchoedd RNIB a Defnyddiwr Ci Tywys ei bod yn “hynod falch o 

weld yr ardal cymorth i deithwyr yng nghefn yr orsaf.  Rwy’n caru’r arwyddion!  Ac mae’n braf 

gweld y cynnydd sy’n cael ei wneud!  Diolch TC.” 

 

I drefnu cymorth i deithiwr ffoniwch 03330 050 501 (8am tan 8pm bob dydd 
ac eithrio Dydd Nadolig). I gael rhagor o wybodaeth ar y cymorth sydd ar 
gael i chi ewch i: https://trctrenau.cymru/cy/teithio-hygyrch     

http://www.tfwrail.wales/AssistedTravel
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Fy enw i yw Abigail Warburton a fi yw Swyddog Cynghori Cyn-Filwyr Cyngor Bro Morgannwg. 

Mae’n wasanaeth newydd ac rwyf wedi bod yn y swydd ers mis Ionawr 2019. Mae’r gwasanaeth 

cynghori cyn-filwyr yn rhoi cyngor a chefnogaeth uniongyrchol i aelodau’r Gymuned Lluoedd 

Arfog ar holl Wasanaethau’r Cyngor. Yn fewnol, rwy’n gweithio’n agos gyda’r ganolfan gyswllt yn 

ei chyfanrwydd i sicrhau’r effeithlonrwydd gorau posibl a chyswllt uniongyrchol yn gyflym. Rwy’n 

gweithio gyda chynrychiolwyr cwsmeriaid yn y Ganolfan Gyswllt Cwsmeriaid (Cyswllt Un Fro), 

Derbyn ac Asesu, Amddiffyn Oedolion Agored i Niwed, Gwasanaethau Oedolion, Broceriaid, BIP 

- Bwrdd Iechyd, Teleofal, Y Dreth Gyngor, Datrysiadau a Strategaethau Tai, Homes4U, Cefnogi 

Pobl, Gwasanaethau Gofalwyr a’r tîm Cyfathrebu i hysbysebu a sicrhau bod ein gwybodaeth yn 

gyfredol ac yn ddiweddar. Rwy’n gweithio gyda’r timau hyn i sicrhau bod y preswylydd yn cael y 

gefnogaeth sydd ei hangen arno. 

Yna, mae sefydliadau allanol ac elusennau megis; Change Step, Y Lleng Brydeinig Frenhinol, 

Nyrsys Demensia Arbenigol, SSAFA, Woody’s Lodge, Help for Heroes, Cymdeithas y Llu Awyr 

Brenhinol, Ymddiriedaeth Lesiannol y Llynges Frenhinol, Action on Hearing Loss, Blind Veterans 

UK, Blesma, Pobl, y Weinyddiaeth Amddiffyn a llawer mwy. Rwyf wedi adeiladu perthnasau 

gwaith da iawn gyda’r grwpiau hyn a chyda’r rhwydwaith cysylltiedig hwn, rydym yn sicrhau bod y 

Gymuned Lluoedd Arfog yn cael help ar gyfer eu hangen unigol. 

Rwy’n gweithio yn y Ganolfan Gyswllt ond yn treulio llawer o amser mewn swyddi rheng-flaen, a 

gallaf ymweld â’ch cartref neu gwrdd mewn lleoliad cyfleus. Yn rhan o fy swydd, rwyf hefyd 

angen presenoldeb da yn y gymuned cyn-filwyr, ac rwy’n ceisio sicrhau hyn drwy fynychu 

grwpiau cyfarfod a chlybiau brecwast megis Grŵp Cyn-filwyr Y Barri yn Dyfan Road, Y Barri, 

Woody’s Lodge yn Fferm Ymddiriedaeth Amelia neu Grŵp Cinio’r Lleng Brydeinig Frenhinol yn 

Glenbrook Inn, Y Barri er enghraifft. Gall y grwpiau hyn helpu o ran rhoi cyngor ac wrth gwrs 

gydag allgau cymdeithasol, a dyna pam maent yn amhrisiadwy. Yn y cyfarfodydd hyn, rwyf yn 

helpu i lenwi ffurflenni neu roi cyngor, a gwrando ar eu hanghenion, a thrwy adeiladu perthynas 

dda gallaf adnabod unrhyw anghenion eraill alla’i helpu gyda nhw o bosibl. 

Mae’r flwyddyn gyntaf wedi bod yn llwyddiant ysgubol, ac mae’r gwasanaeth wedi delio â 250 o 

atgyfeiriadau. Dyma rai o’r llwyddiannau cofiadwy; 
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Noson Sinema - Roeddwn yn ymchwilio i Anhwylder Straen Wedi Trawma (PTSD) fis Tachwedd 

diwethaf pan gefais fy mhenodi a dod o hyd i wefan yn delio â PTSD ynghylch Noson Guto Ffowc, 

ac roedd yn awgrymu mynd â’r teulu i’r sinema i gael egwyl o’r synau a’r goleuadau. Teimlais fod 

hyn yn syniad da iawn, a siaradais â MEMO Y Barri. Cafodd popeth ei drefnu ac roedd y cyn-filwyr 

a’u teuluoedd yn dwlu ar y noson. Trefnais goffi, te, bisgedi a phopcorn am ddim ac roedd pawb 

yn gobeithio y byddai hyn yn parhau bob blwyddyn. 

Cyn-Filwr Digartref - Roedd cyn-filwr yn ei 30au cynnar yn byw yn ei gar gyda’i gi am sawl mis. 

Cysylltodd â Chyswllt Un Fro a gwnaethant roi gwybod iddo am y Swyddog Cynghori Cyn-Filwyr.  

Ar ôl dysgu am ei sefyllfa, cysylltais â’r Tîm Tai wnaeth helpu i’w gofrestru ar gyfer Homes4U. 

Rhoddwyd cyngor iddo am fanciau bwyd a budd-daliadau. Cafodd ei nodi’n flaenoriaeth uchel gan 

nad oedd lleoliad sefydlog iddo wrth adael y lluoedd arfog. Cafodd y Cyn-Filwr gartref yn sydyn 

iawn gyda’i gi ac roedd yn hapus dros ben, ond doedd ganddo dim dodrefn i lenwi’r tŷ. Siaradais 

â’r RBL ac roedd teulu cyn-filwr oedd wedi marw yn hael iawn yn rhoddi dodrefn, a rhoddodd 

menyw arall beiriant golchi ynghyd ag ychydig o nwyddau glanhau. Helpodd SSAFA gydag 

ychydig o beiriannau’r cartref. Cysylltais â siop garpedi leol, Richard Jones Carpets yn Y Barri, 

oedd yn garedig iawn i roddi carped. Roeddwn yn gwybod nad oedd gan y Cyn-Filwr ffordd o gael 

y dodrefn, felly trefnais fan a chasglu’r dodrefn gan y bobl garedig a mynd â nhw i’w dŷ. 

Peilot y Llu Awyr Brenhinol - Cefais atgyfeiriad gan y Ganolfan Gyswllt ynghylch dyn anhygoel yn 

ei 90au oedd yn beilot yn y llu awyr; ffoniodd ei bartner, felly rhoddais alwad yn ôl iddi. Cawsom 

sgwrs, a dywedodd fod ei phartner wedi colli ychydig o annibyniaeth ers gorfod rhoi i fyny ei 

drwydded yrru. Siaradom am eu sefyllfa bresennol, a rhoddais yr holl wybodaeth yr oeddwn i’n 

meddwl fyddai’n ddefnyddiol iddynt. Yn ystod yr alwad, soniodd pa mor falch oedd hi ei fod wedi 

bod yn beilot, a siaradom am agoriad yr amgueddfa awyrennau newydd, SWAM, yn Sain Tathan 

(mae disgwyl iddo agor yn ystod Pasg 2019). Dywedodd cymaint y byddai’n dwlu ar fynd yno pan 

fydd yn agor, a dywedais wrthi bod fy nai, fy nhad a’m merch yn gwirfoddoli yno. Roedd ei ben-

blwydd yn dod i fyny, felly cysylltais â SWAM Sain Tathan i drefnu taith iddo a’i deulu a chefais 

ymateb gwych, byddent yn hapus iawn i adael iddo fynd yno i ymweld. Penderfynom gwrdd yn y 

SWAM ac roedd gwirfoddolwyr fel fy nai yno i roi sgyrsiau manwl am yr awyrennau.  Cawsant 

amser gwych a phenderfynais ddod â theisen pen-blwydd yno i ddathlu.  

Dywedodd y Cyn-Filwr, “Hoffwn ddweud diolch yn fawr yn arbennig i 

Abi Warburton.  Mae’r fenyw hon wedi bod yn arbennig ers i mi gysylltu 

â hi, a heb ei chymorth a’i charedigrwydd hi byddwn i dal yn byw yn fy 

nghar.  Roedd y teimlad cynnes hwnnw oedd gen i yn gwybod ei bod yn 

eiriol ar fy rhan y tu ôl i’r llenni, yn wych.  Roedd yn fy ffonio o leiaf 

unwaith yr wythnos. Hyd yn oed os nad oedd ganddi newyddion da, 

roedd yn codi fy nghalon. Mae angen mwy o Abi Warburtons ar 

gymuned y Lluoedd Arfog yn fy marn i, gan fod yr empathi a’r 

brwdfrydedd sydd ganddi yn ail i neb. Diolch yn fawr Abi, ti’n NINJA!”  

Rwy’n falch iawn o’r gwasanaeth a beth mae wedi’i gyflawni a’r holl sefydliadau a’r 

elusennau sy’n ceisio gwneud gwahaniaeth i fywyd rhywun. Os ydych chi’n gyn-filwr 

neu’n aelod o’r teulu, cysylltwch â mi i gael cyngor a chymorth - Abi Warburton ar 

07725704655 neu veteranservice@valeofglamorgan.gov.uk 

mailto:veteranservice@valeofglamorgan.gov.uk
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Pencampwr Pobl Hŷn Cyngor 

Bro Morgannwg 
Ers dechrau ar y swydd Pencampwr Pobl Hŷn ‘dw i 

wir wedi mwynhau gweld gwaith y Fforwm a chael 

dod i nabod yr Aelodau Gweithredol.  

Rwy’n falch o weld bod y Fforwm yn dal i fod â rôl 

actif wrth roi llais i bobl dros 50 ym Mro Morgannwg 

drwy ymateb i ymgyngoriadau megis cynigion Bwrdd 

Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro ynghylch gofalu 

am bobl hŷn agored i niwed yn y Fro a Chynllun 

Corfforaethol 2020-2025 newydd Cyngor Bro 

Morgannwg.  

Mae Cynllun Corfforaethol newydd y Cyngor yn cynnwys 2020-2025 ac yn trafod y prif gamau ac 

amcanion y bydd y Cyngor yn eu cyflawni dros y cyfnod o 5 mlynedd i wella bywyd a lles ledled y 

Fro. Mae hyn wedi’i ddatblygu drwy ymgysylltu ac ymgynghori gydag ystod eang o bobl sy’n 

cynnwys Fforwm Strategaeth   50+ y Fro, myfyrwyr Coleg Caerdydd a’r Fro, partneriaid allweddol 

megis y Bwrdd Iechyd Prifysgol, Cynghorau Tref a Chymuned, perchnogion busnes lleol a 

phreswylwyr lleol. Rydym yn falch iawn am yr holl fewnbwn yr ydym wedi’i gael i helpu i lywio’r 

Cynllun, ac rydym yn hyderus y bydd ymrwymiadau’r Cynllun yn cyflawni ein gweledigaeth o ran 

cymunedau cryf gyda dyfodol disglair. 

Wrth i’r Fforwm barhau i dyfu, rwy’n meddwl am bwysigrwydd a manteision gwirfoddoli, nid yn 

unig i’r gymuned leol ond i’r unigolion sy’n gwirfoddoli. Bellach, mae’n amlwg bod gwirfoddoli yn 

helpu pobl i gynyddu mewn hyder a hunan-barch ac yn taclo materion megis allgáu cymdeithasol 

ac unigrwydd. Mae digwyddiadu’r Fforwm yn helpu i hyrwyddo ymhellach y manteision hyn, felly 

mae’n wych i weld calendr digwyddiadau prysur y Fforwm ar gyfer 2020. Rwy’n falch ei fod yn 

cynnwys digwyddiadau megis y bore coffi ar y cyd llwyddiannus ym Mharc Belle Vue ym mis Mai 

i ddathlu mis Gwanwyn. Gallwch weld calendr llawn y digwyddiadau ar gyfer 2020 ar dudalen olaf 

yr Herald. Fel bob tro, byddai’n wych gweld cymaint o bobl â phosibl yn dod i’r digwyddiadau hyn 

i ddysgu mwy am y Fforwm, i gael gwybodaeth am wasanaethau ac i gymryd amser i gael sgwrs 

a ddod i nabod Aelodau Eraill y Fforwm. 

Yn ogystal â bod yn Bencampwr Pobl Hŷn, rwyf hefyd yn falch o fod yn Aelod Cabinet dros Ofal 

Cymdeithasol ac Iechyd. Roedd yn wych gweld Byrddau Diogelu Rhanbarthol Gwent a 

Chaerdydd a'r Fro yn dod yn y rhai cyntaf yng Nghymru i fabwysiadu Gweithdrefnau Diogelu 

Cymru’n ffurfiol ym mis Rhagfyr 2019. Mae’r gweithdrefnau diogelu cenedlaethol newydd yn gam 

newydd i alluogi pawb i weithio gyda’i gilydd dan yr un canllawiau sy’n amlinellu’n glir beth ddylai  

unrhyw un sy’n gweithio gyda phlant neu oedolion wneud os yw rhywun yn cael profiad o, neu 

mewn perygl o, gamdriniaeth, esgeulustod neu fathau eraill o niwed.  

Fel Cyngor, rydym yn cydnabod pa mor bwysig yw bod â pharodrwydd brwdfrydig i gefnogi 

gwaith ac ymgyrchoedd y Comisiynydd Pobl Hŷn, gan gynnwys lansiad diweddar yr ymgyrch 

#rhagfarnoedbobdydd a’r ymgyrch parhaus i hyrwyddo Credyd Pensiwn. Mae gwybodaeth ar y 

cymhwysedd a sut i’w hawlio ar gael ar dudalen 24 yn yr Herald, neu gallwch gysylltu â’r Tîm 

Budd-daliadau ar 01446 709244 neu ar benefits@valeofglamorgan.gov.uk i gael gwybodaeth a 

chymorth pellach. 

Y Cynghorydd Ben Gray  

mailto:benefits@valeofglamorgan.gov.uk
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Anne Marie yn rhannu Rysetiau Hoff a Hawdd - 2020 
(500 Recipes Cooking for Two gan Katie Stewart)                  

Cawson lawer o hwyl yn dewis pa 3 i’w cynnwys o blith ein 
ffefrynnau a dyma nhw: 

Pan fyddwch allan drwy’r dydd! 

Ar ôl diwrnod allan, boed yn siopa, yn gweithio neu ‘ond yn eich mwynhau eich hun, mae’n wych 

cael dod adref i bryd sy’n hawdd a chyflym ei baratoi, neu’n well byth, un sy’n boeth ac yn barod 

ei weini. Mae’n bosibl cynllunio ryseitiau fel bod y gwaith paratoi’n cael ei wneud o flaen llaw, a’r 

cyfan sydd angen ei wneud yw ei gynhesu cyn gweini.   Dim ond gyda ryseitiau lle mae modd 

gwneud y gwaith paratoi i gyd mewn un cam y dylid gwneud hyn, er enghraifft:   

Patis Briwgig a Thatws 

Bydd angen: 

2 owns o fenyn neu fargarîn 

1 winwnsyn canolig wedi ei dorri 

4 owns o frwigig eidion 

1 llwy fwrdd o flawd 

halen a phupur 

Stoc NEU ddŵr a chiwb stoc 

pinsiad o berlysiau cymysg 

12 owns o datws 

1 ŵy, wedi ei guro’n ysgafn 

briwsion bara wedi eu tostio 

Paratoi o flaen llaw: 

 Cynheswch hanner y menyn a ffrio’r winwnsyn tan ei fod yn feddal (tua 5 munud).  

Ychwanegwch y briwgig eidion a’i frownio’n gyflym. 

 Rhowch yr halen a’r pupur, trowch y blawd i mewn i’r gymysgedd ac ychwanegwch y dŵr 

neu’r stoc i’w gorchuddio.   Ychwanegwch y perlysiau.  Berwch, diffoddwch y gwres ychydig 

a rhowch gaead dros y gymysgedd.   Gadewch i ffrwtian am 20 munud.  

 Arllwyswch i fasn a’i roi o’r neilltu tan iddo oeri.  

 Berwch a stwnswch y tatws gyda digon o halen a phupur.   Ychwanegwch hanner yr ŵy 

wedi ei guro tan bo’r stwnsh yn hufennog ac esmwyth.   Rhowch ar arwyneb wedi ei daenu 

gan flawd a rhannwch yn 4 dogn. 

 Trowch bob un yn bêl, gyda’r canol yn wag.  Rhowch y briwgig yn y twll yn y canol, 

gorchuddiwch gyda’r tatws. Trowch bob un o’r peli yn patis gwastad gan ddefnyddio’ch 

bysedd (â fflŵr arnyn nhw).  

 Dipiwch y patis yn yr ŵy sydd ar ôl ac wedyn yn y briwsion bara.  Cadwch nhw yn yr 

oergell.     

Tua 15 munud cyn gweini: 

Ffriwch y patis yn y menyn neu’r margarîn sydd ar ôl, gan droi unwaith tan iddyn nhw fod yn grisp 

ac yn euraid. 
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1. Torrwch y porc yn dafelli hanner modfedd a rhowch y blawd drosynt. 

2. Cynheswch y braster mewn sosban a brownio’r tafelli porc yn gyflym.   Tynnwch y porc o’r sosban 

ac ychwanegwch y winwnsyn i’r braster poeth.  

3. Ffriwch y winwnsyn tan iddo fynd yn feddal (tua 5 munud).  Draeniwch y rhan fwyaf o’r braster, 

cymysgwch y reis i’r winwns a rhowch y cig yn ôl yn y sosban. 

4. Trowch y stoc cynnes yn raddol i’r gymysgedd, rhowch halen a phupur a berwch.   Gorchuddiwch 

y gymysgedd, a’i gadael i ffrwtian am 20 munud, tan i’r reis feddalu a’r hylif gael ei amsugno.  

5. Gwnewch yn siŵr bod digon o halen a phupur, ychwanegwch y pys, a thwymo’r cyfan am 5 munud 

arall.   Gweinwch gyda salad.     

Pan nad oes gennych lawer o le, ryseitiau y 
gallwch eu paratoi mewn un basn caserol neu 
sosban sydd fwyaf addas.   Gall ryseitiau greu 
pryd cyflawn gan y bydd starts wedi ei 
ychwanegu ar ffurf reis, pasta, tatws neu 
ddymplins.   Gallwch ychwanegu llysiau hefyd 
weithiau, neu gallwch weini gyda salad.   Gall 
coginio mewn cegin fach greu nifer o brydau 
cyffrous, newydd a hawdd, er enghraifft: 

 

 

Bydd angen: 

Ystlys borc 8 owns 

Blawd a halen a phupur 

1 owns o lard neu doddion 

1 winwnsyn wedi ei dorri 

4 owns o reis graen hir 

hanner peint o stoc neu ddŵr a chiwb stoc 

halen a phupur 
1 pecyn bach o bys wedi eu rhewi, wedi eu 
dadmer 

Bydd angen: 

3 ŵy 
2 lwy fwrdd wastad o siwgr castor 

1 owns o fenyn ar gyfer ffrio  
1 lwy fwrdd o jam coch 
siwgr eising 

Omled soufflé Jam (neu Omled soufflé Rum) 

1. Curwch y melynwyau a’r siwgr mewn basn dros badell o ddŵr poeth, heb fod yn 
ferwedig, tan i’r gymysgedd fod yn un ysgafn braf.  

2. Tynnwch y basn oddi ar y gwres a phlygwch y gwyn-wy sydd wedi ei guro’n stiff.  
3. Twymwch y menyn mewn padell ffrio 8 modfedd tan yn boeth ac yn byrlymu.   

Ychwanegwch y gymysgedd omled a’i daenu’n wastad dros y badell ffrio.  
4. Coginiwch dros wres cymedrol am 1-2 funud, yn ddigon hir i adael i’r gwaelod droi’n 

frown golau.   Wedyn rhowch y badell ffrio yng nghanol ffwrn sydd wedi ei dwymo’n 
gymedrol (Marc nwy 4 neu 180C Trydan) a choginio am 10 munud neu tan i’r omled godi 
ac yn teimlo’n gadarn.  

5. Yn y cyfamser, twymwch y jam mewn sosban.   Taenwch dros yr omled wrth iddo ddod 
o’r ffwrn.  Plygwch yr omled yn ddau, a rhowch ar blât cynnes. Taenwch y siwgr eising 
drosto a’i weini’n syth. 

 

Amrywiad - Omled soufflé Rum-dilynwch y rysait uchod, gan ychwanegu 1 llwy fwrdd o rum 
i’r gymysgedd gwyn-wy a siwgr yn y cam cyntaf.  Pan fo’r omled yn coginio, twymwch 2-3 llwy 
fwrdd arall o rum yn ofalus mewn sosban.   Arllwyswch dros yr omled wedi iddo gael ei roi ar y 
plât gweini, cynwch a gweini’n syth. 

Ar achlysuron arbennig! 

Pen-blwyddi…pen-blwyddi priodas…Mae llawer o achlysuron yn galw am rywbeth ychydig yn 
wahanol i’r arfer.   Dyma syniad, nad yw o anghenraid yn anodd ei baratoi, sy’n wych ar gyfer 
dau yn dathlu. 

Porc a reis 

Coginio mewn cegin fach! 
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Mae "Fforwm Strategaeth 50+ y Fro" - cyhoeddwr y 

cylchgrawn hwn - yn sefydliad ymgynghori sy'n darparu 

gwybodaeth am elusennau a gwasanaethau statudol a 

gwirfoddol sydd ar gael i bobl hŷn ym Mro Morgannwg. Mae 

gennym bum is-grŵp o wirfoddolwyr, sy'n cwrdd yn rheolaidd ac 

yn arbenigo mewn Tai; Iechyd a Chydraddoldeb; Trafnidiaeth; 

Cyfryngau a Chyhoeddusrwydd; a Chelfyddydau, Celf a 

Hamdden.  

Os hoffech chi ymuno â'r Fforwm neu gael rhagor o 

wybodaeth, cysylltwch â ni ar y ffôn: 01446 709779,  

e-bost: opf@valeofglamorgan.gov.uk,  

gwefan: www.vale50plus.org 

Rydym yn croesawu cyfraniadau ac adborth i gylchgrawn Yr 

Herald. Os oes gennych unrhyw newyddion cysylltiedig â 50+, 

cysylltwch â Lynda Wallis, e-bost: gardenetmum2@aol.com. 

*Sylwch efallai y bydd angen golygu erthyglau a anfonir atom am 

resymau golygyddol. Mae penderfyniad y golygydd yn derfynol. 

Mae pob barn a fynegir yn farn yr unigolion dan sylw, nid y 

sefydliad sy'n cefnogi'r cylchlythyr. Os ydych wedi mwynhau darllen hwn, rhowch ef i ffrind.  

 

 

Dyluniwyd y cyhoeddiad hwn gan Wasanaethau Gwirfoddol Morgannwg (GVS) 

Ffôn: 01446 741706 E-bost: enquiries@gvs.wales www.gvs.wales Rhif Elusen Gofrestredig 1163193 

 

 

Mai 2020    Gŵyl Dathlu’r Gwanwyn, Bore Coffi ym Mharc Belle Vue 

Mehefin 2020   Diwrnod Ymwybyddiaeth Cam-drin Pobl Hŷn y Byd 

17 Medi 2020  Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol, Ystafell Gorfforaethol, Swyddfeydd Dinesig, 

    Y Barri 

Hydref 2020   Digwyddiad Diwrnod Rhyngwladol Pobl Hŷn  

16 Rhagfyr 2020 Bore Coffi Nadoligaidd 10:30-12:30, Ystafelloedd Corfforaethol,   

    Swyddfeydd Dinesig, Y Barri 

Caiff amrywiaeth o ddigwyddiadau drwy gydol y flwyddyn eu hysbysebu yn y wasg leol. Mae'r 
Fforwm yn gobeithio cynnal boreau coffi ledled y Fro dros y 12 mis nesaf, chwiliwch am bosteri 
ac am wybodaeth yn y wasg leol. Mae rhaglen lawn o gyfarfodydd y weithrediaeth a'r is-grwpiau 
am y flwyddyn ar gael drwy ffonio 01446 709779 neu e-bostio opf@valeofglamorgan.gov.uk  


