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Cipolwg mewn
fformatau
gwahanol 
Os hoffech gopi o’r cylchgrawn Cipolwg
mewn ieithoedd neu fformatau eraill,
gan gynnwys Braille, ffont fras, neu
ar dâp neu gryno-ddisg, maent ar
gael drwy gysylltu â Mared Williams
ar 02920 005412 neu ar e-bost
mared.williams@newydd.co.uk
Gallwch hefyd ddefnyddio ein
gwasanaeth Llinell Iaith i siarad gyda
rhywun yn eich dewis iaith.
Cysylltwch â Newydd drwy ffonio
0303 040 1998. 

Cynllun 
yr Iaith Gymraeg 
Mae gennym Gynllun yr Iaith Gymraeg
a gymeradwywyd gan Fwrdd yr Iaith
Gymraeg gynt. Mae’r Cynllun a’r
Adroddiad Monitro ar gael os
gofynnwch amdanyn nhw, neu ewch
i adran ‘Llyfrgell’ ein gwefan. Mae ein
gwefan bellach yn gwbl ddwyieithog. 

CYMRAEG

Amdanom ni 
Rydyn ni’n rhoi ein tenantiaid a’n
cwsmeriaid yn gyntaf ym mhopeth
a wnawn. Rydyn ni’n gymdeithas tai
elusennol gyda bron i 3,000 o gartrefi
o ansawdd uchel i’w rhentu a’u
gwerthu yn ne a chanolbarth Cymru. 
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Beth bynnag sydd gan y dyfodol i’w gynnig
bydd gweledigaeth Newydd yn aros yr un,
sef i ddarparu tai fforddiadwy ac i gefnogi
cymunedau cynaliadwy drwy gynnig
gwasanaethau gwych i’n tenantiaid a’n
cwsmeriaid. Mae hefyd yn bwysig ein bod yn
gyson yn y modd rydyn ni’n darparu
gwasanaethau, ac i lwyddo yn hynny o beth
rydym yn aros yn driw i’n gwerthoedd, sef
tryloywder, cynaliadwyedd, cydraddoldeb a
rhagoriaeth. Cewch weld elfennau allweddol
ein Cynllun Corfforaethol ar gyfer 2016–2021
ar dudalennau 12 i 15.

Er yr ansicrwydd, mae Newydd yn ffynnu. Mae
trefn dda ar ein llywodraethu ac rydym yn
gweithredu yn unol â Chod Llywodraethiant
y sector tai. Mae Llywodraeth Cymru wedi
cadarnhau ein bod yn gyllidol gadarn drwy
ddyfarnu i ni lwyddiant diogel yn ei
ddyfarniad hyfywedd ariannol blynyddol.
Rydym hefyd wedi cyrraedd y 13eg safle ar
restr The Sunday Times Best Companies To
Work For 2016, sy’n gosod sylfaen i ddarparu
gwell gwasanaethau a mwy o dai.

Mae’r Bwrdd yn edrych ymlaen at gydweithio
â thenantiaid i gyflawni ein nodau dros y pum
mlynedd nesaf. Hoffwn ddiolch i’r tenantiaid,
staff, partneriaid, a chyd-aelodau o’r Bwrdd
am eu gwaith caled a’u hymroddiad wrth i ni
wynebu’r dyfodol. 

Yn olaf, rwyf am ddiolch i Lyn Bond (dde,
uchod) sydd wedi cymryd at y Gadeiryddiaeth
tra oeddwn ar gyfnod mamolaeth, ac rwy’n
ddiolchgar am ei chefnogaeth a’i brwdfrydedd.

Vikki Evans, (canol, uchod), Cadair Newydd 

Cyfrifoldeb allweddol unrhyw Fwrdd yw cynllunio ar gyfer y dyfodol. Buom yn
gweithio ar ein Cynllun Corfforaethol pum mlynedd, ond nid yw’n dasg hawdd
o ystyried y newidiadau sydd o’n hamgylch. Lluniwyd llawer o’n cynlluniau cyn
etholiadau’r Cynulliad ym mis Mai a chyn y bleidlais i adael yr Undeb Ewropeaidd.

Cofrestrwch, ac fe gewch:

•   dalu’r rhent
•   rhoi gwybod am waith trwsio
•   diweddaru manylion cyswllt
•   rhoi gwybod am ymddygiad

gwrthgymdeithasol, a mwy.

Ewch i www.newydd.co.uk/myaccount
a chofrestrwch 
heddiw!

Vikki yn edrych ar ddyfodol Newydd

Fy nghyfrif
Mae ffordd syml o reoli 
eich cyfrif Newydd 



Ydyn ni’n cyrraedd safonau Llywodraeth Cymru?
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Mae pob cymdeithas dai yng Nghymru yn atebol i Lywodraeth Cymru
am y ffordd mae’n gwneud ei gwaith. Rhestrir y gofynion mewn deg
canlyniad cyflawni y mae Bwrdd Newydd yn eu hadolygu yn ystod pob
cyfarfod o’r Bwrdd. 

Mae’r tabl isod yn dangos a ydym yn cyrraedd y safonau hyn ai peidio: 

Llongyfarchiadau i’n grŵp craffu tenantiaid
am ennill gwobr Tenant Scrutiny TPAS
Cymru am yr eildro’n olynol. Cawsant eu
gwobr am y prosiect Inspect mewn
seremoni yn Llandudno nôl ym mis
Gorffennaf. Llongyfarchiadau hefyd i Cath
Kinson (ar y dde gyferbyn) a ddaeth yn ail
yn y categori Tenant y Flwyddyn. 

Grŵp craffu
tenantiaid yn
ennill unwaith eto!

Canlyniad cyflawni Dyfarniad y Bwrdd
Rydym yn rhoi’r bobl sydd am ddefnyddio’n gwasanaethau wrth
galon ein gwaith – rhoi’r unigolyn yn gyntaf 

Cyflawni 

Rydym yn byw gwerthoedd y sector cyhoeddus drwy wneud ein
gwaith yn onest a chywir, gan ddangos llywodraethiant dda drwy
ein hymddygiad 

Cyflawni 

Rydym yn sicrhau bod ein pwrpas yn glir a’n bod yn cyflawni ein
hamcanion – gan wybod pwy sy’n gwneud beth, a pham 

Cyflawni  

Rydym yn fusnes hyfyw a chadarn o ran cyllid Cyflawni 
Rydym yn ymwneud ag eraill er mwyn ymestyn a chael y
canlyniadau gorau i’n defnyddwyr gwasanaethau a’r gymuned 

Cyflawni 

Rydym yn codi tai ac yn gwella tai i safon uchel Cyflawni 
Rydym yn gosod cartrefi mewn ffordd deg, dryloyw ac effeithiol Gweithio tuag ato 

Rydym yn rheoli ein cartrefi yn effeithiol Gweithio tuag ato 
Rydym yn trwsio ac yn cynnal a chadw ein tai mewn ffordd
effeithiol, amserol a chost effeithiol 

Gweithio tuag ato 

Rydym yn darparu gwasanaethau teg ac effeithiol i berchenogion Gweithio tuag ato 

Mae crynodeb o’n casgliadau ar gael ar ein gwefan  
www.newydd.co.uk/about-us/regulatory-compliance
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Cafodd Cwrt Col-Huw, ein datblygiad
tai newydd ar safle hen swyddfa
ddosbarthu’r Post Brenhinol yn
Llanilltud Fawr, ganmoliaeth uchel
yn y lansiad ar 5ed Gorffennaf.  

Dywedodd y Cynghorydd Gwyn John, Aelod
o’r Cabinet ar Gyngor Bro Morgannwg, “Mae
Cwrt Col-Huw yn brawf fod y bartneriaeth
rhwng Cyngor Bro Morgannwg, Llywodraeth
Cymru a Newydd, a’r holl waith caled mae pawb
wedi ei wneud, wedi sicrhau bod y cynllun
hwn yn dwyn ffrwyth. Mae’r cynllun hwn yn
batrwm ar gyfer datblygiadau yn y dyfodol.”
Cwblhawyd Cwrt Col-Huw ym mis Ebrill ac
mae’r cynllun wedi darparu 13 o fflatiau dwy
ystafell wely a 5 o fflatiau un ystafell wely i’w
rhentu i bobl leol. 

Mae Mrs Jean Price yn byw mewn fflat ar yr
ail lawr gyda’i gŵr. Dywedodd, “Mae’n
gartref gwych gyda golygfa o’r môr, yn
ogystal â bod mor agos i ganol y dref a’r
cyfleusterau lleol. Er ein bod wedi byw yn y
Fro ers 35 mlynedd, wnaethon ni erioed
ddychmygu y bydden ni’n cael cartref fel hwn.” 

Cynghorydd yn canmol tai
newydd yn Llanilltud Fawr 

Mae’r gwaith wedi dechrau ar
ddatblygiad tai gwerth £3.5 miliwn yn
Y Barri a fydd yn cynnig 30 o gartrefi
newydd i bobl leol.

Mae’r fflatiau newydd sbon hyn yn cael eu
codi ar hen safle’r ganolfan hyfforddi oedolion,
gan y contractwyr Pegasus Development a
Greenwich Communities, ar ran Cymdeithas
Tai Newydd mewn partneriaeth â Chyngor
Bro Morgannwg a Llywodraeth Cymru.

Bydd y datblygiad newydd hwn yn cynnig 24
o fflatiau un ystafell wely a 6 fflat dwy
ystafell wely am rent fforddiadwy. Bydd tri 
o’r fflatiau hyn yn cael eu haddasu ar gyfer
pobl sy’n wynebu heriau symudedd.

Fel rhan o’r datblygiad, bydd cyfleon
prentisiaeth ar gael i bobl leol a bydd
cyfraniadau o tua £68,000 yn cael eu gwario ar
fannau agored cyhoeddus yn ogystal â £30,000
ar wella dewisiadau cludiant yn yr ardal.

Gwaith yn dechrau ar ddatblygiad tai
gwerth £3.5 miliwn 
yn Woodlands Road

Disgwylir i’r datblygiad fod

yn barod erbyn haf 2017.
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Mae ein cynlluniau byw’n annibynnol
wedi eu dylunio ar gyfer pobl sy’n
55 oed a throsodd ac sy’n dymuno
cadw eu hannibyniaeth.

Mae Newydd yn berchen ar ac yn rheoli deg
cynllun ar gyfer pobl hŷn yn Rhondda Cynon
Taf ac ym Mro Morgannwg. Mae gan rai o’r
cynlluniau hyn Swyddog Byw’n Annibynnol
ar y safle, sy’n sicrhau bod gan denantiaid
fynediad at y cyngor, ac at y gefnogaeth, y
gwasanaethau a’r llety gorau posibl, ac
maen nhw hefyd yn trefnu gweithgareddau
cymdeithasol! O dripiau diwrnod i
ddosbarthiadau arlunio i gystadlu yn erbyn
cynlluniau eraill, mae cyfle bob amser i
denantiaid gymryd rhan a chymdeithasu.

Mae gan ein cynlluniau byw’n annibynnol
system cordyn tynnu brys sydd wedi’i
gysylltu â chanolfan gyswllt sydd ar waith 24
awr y dydd. I gael mwy o heddwch meddwl
mae gan rai cynlluniau system mynediad drws. 

Diolch i chi am anfon yn ôl eich
holiaduron am waith trwsio; mae’r rhain
yn ein helpu ni i ateb unrhyw gwynion
a allai fod gennych am y ffordd mae’r
gwaith trwsio yn cael ei gwblhau. 

Enillwyr lwcus y tocynnau 
am y £100 misol oedd:

Ionawr 2016
Mr WJ Wesley o Aberdâr

Chwefror 2016
Mr D Hockey o’r Barri

Mawrth 2016
Mrs S Britton o’r Barri

Daliwch i anfon eich holiaduron yn
ôl i gael cyfle i ennill!

Cefnogi eich annibyniaeth

Y llynedd daeth dros 500 o denantiaid i’n
sioeau haf teithiol a buom allan eto eleni!
Rydym wedi bod yn brysur yn siarad â
thenantiaid ynghylch Fy Nghyfrif, Credyd
Cynhwysol, diwygiad lles, a sut i helpu i
wella eich ystâd a gwasanaethau Newydd.  

Am fwy o wybodaeth ewch i

www.newydd.co.uk neu cysylltwch

â Dina ar 02920 005472 neu
dina.williams@newydd.co.uk 

Ydych chi’n
enillydd?

£100

Wedi colli ein sioeau
teithiol dros yr haf?

Os na welsoch chi ein sioe deithiol 

ond fe hoffech chi siarad â ni er hynny,

cysylltwch â’ch Swyddog Tai os

gwelwch yn dda ar 0303 040 1998.
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Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i fod yn
Llysgenhadon Ystâd. Mae tenantiaid yn
adnabod eu cartrefi a’u cymunedau’n well
na neb arall, a gyda’ch craffter a’ch
ymrwymiad daw cyfle i wneud cyfraniad
mawr i’r ardal lle rydych chi’n byw. 

Drwy wirfoddoli fel Llysgennad Ystâd
byddwch yn cynrychioli eich stryd, ystâd,
neu gynllun. Byddwch yn gweithio’n agos
gyda swyddogion tai, staff Newydd, ac
asiantaethau partner i ddylanwadu a
thynnu sylw at welliannau sydd eu hangen,
pwyntio bys at unrhyw beryglon posib a
helpu i ddatrys materion cymunedol, fel
tipio ac ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Nawr mae gennym ni:
•   bolisi a phrosesau wedi’u diweddaru i

ymgorffori deddfwriaeth newydd
•   taflen a fideo yn esbonio proses

ymddygiad gwrthgymdeithasol
•   bas data sy’n darparu cyfeirnodau unigryw
•   cerdyn adborth cwsmer 
•   adroddiad a luniwyd gan y Grŵp Craffu

Tenantiaid yn awgrymu gwelliannau 
•   mae David Birch, Hyrwyddwr Atal

Ymddygiad Gwrthgymdeithasol ar Fwrdd
Newydd, yn adolygu’r cynnydd a wnaed
yn ein cynllun gwelliannau

•   system rhoi gwybod ar-lein am YGG.

Rydym yn cydweithio’n agos â’r heddlu ac â’r
awdurdodau lleol i geisio datrys problem
ymddygiad gwrthgymdeithasol. Yr her fwyaf
yw gwneud tenantiaid yn ymwybodol o sut
mae ymddygiad gwrthgymdeithasol yn cael
ei drin a’i ddatrys. 

Cofiwch:
1. Rydym angen eich help. Mae’n anodd

datrys YGG heb help y rhai sy’n dioddef.
Mae’n rhaid i ddioddefwyr ddweud
wrthym ni ac wrth yr heddlu. 

2. Galwch yr heddlu. Deialwch 101, neu 999
mewn argyfwng.

3. Cofnodwch bob digwyddiad. Nodwch
beth sy’n digwydd, gan gynnwys dyddiad
ac amser.

Heriwch ymddygiad gwrthgymdeithasol 

Mae angen Llysgenhadon Ystâd!
Ydych chi am wneud eich cymuned yn lle glanach, diogelach a gwyrddach i fyw ynddi? 
Ydych chi’n meddwl y gallech chi wneud gwahaniaeth yn eich cymuned? 

Os oes gennych chi ddiddordeb
mewn bod yn Llysgennad Ystâd,
gofynnwch am gael siarad â’ch
swyddog tai drwy alw 0303 040 1998
os gwelwch yn dda, neu e-bostiwch
enquiries@newydd.co.uk 

Ers i Hayley Nunns (canol, isod), Cydlynydd Atal Ymddygiad Gwrthgymdeithasol
(YGG), ymuno â Newydd mae llawer o bethau wedi newid.
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Roedd safon y rhai ddaeth ymlaen i’r gystadleuaeth arddio yn hynod uchel
eleni a’r gwaith caled yn amlwg i bawb. Roedd hyn yn ei gwneud hi’n anodd i
Lisa Williams, ein Rheolwr Gardd Gymunedol, i feirniadu. Fodd bynnag, rydym
yn falch o gyhoeddi enwau’r enillwyr canlynol, sy’n derbyn £50 yr un:

Garddwr brwd yn
Y Drenewydd?  
Rydym wedi cymryd llain bach o
dir yn Y Drenewydd ac rydym
angen gwirfoddolwyr i’n helpu
i’w reoli. Os oes gennych chi
ddiddordeb mewn gwirfoddoli
cysylltwch ag Alan ar 02920
005452 neu e-bostiwch
alan.evans@newydd.co.uk 

Llongyfarchiadau i
Donna Macliston a
enillodd wobr y
gwirfoddolwr gwyrdd
yng Ngwobrau
Gwirfoddolwr y
Flwyddyn 2016 ym
mis Mehefin am ei
gwaith yng Ngardd
Gymunedol Y Barri! 

tai newydd

Newydd yn ei flodau  

Gardd unigol orau 
Mr B Harding

Fieldview Close, Penarth

Gardd berlysiau orau 
Ms S Voisey, Phyllis Street,

Ynys Y Barri 

Gardd gymunedol orau 
Mr R Dutton, Newydd Court

Llongyfarchiadau i Donna 

Da iawn chi, bawb wnaeth

gystadlu, a chadwch
ymlaen â’r gwaith da! 

Llecyn llysiau neu dŷ
gwydr gorau 

Alltwen, Abernant

Nodwedd ddŵr orau 
Ms B Kemp, Phyllis Street,

Ynys Y Barri

Basged grog orau neu
bocs ffenest 

Mr R Ellis, Heol Pengwern, 
Y Drenewydd

Defnydd gorau o ddeunyddiau
wedi eu hailgylchu
Mr and Mrs Lewis,

Poets Field Close, Y Barri

Gardd byw’n
annibynnol orau 
Alltwen, Abernant

canlyniadau
2016
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Codwyd ceginau ‘pop-up’ mewn tri o’n
cynlluniau byw’n annibynnol ym misoedd
Mai a Mehefin, ac nid yn unig roedd y
gweithdai coginio yn rhad ac am ddim,
roedd y cynhwysion am ddim hefyd.

Mae’r prosiect ‘Bwyd a Ffrindiau’ yn ymgais at
leihau arwahanrwydd cymdeithasol, torri i lawr y
rhwystrau i ddysgu, dysgu rysaits newydd maethlon,
a chyflwyno mynychwyr i gyfleon dysgu newydd.

Mae’r Grant Arloesi Tai a gawsom gan y Sefydliad
Dysgu a Gwaith, a grant GAP Newydd, wedi helpu
i ariannu’r prosiect ‘Bwyd a Ffrindiau’. Roedd y
sesiynau yn caniatáu i denantiaid sydd ag
anawsterau symudoledd, diffygion ar eu golwg,
a diffyg hyder, ddysgu mewn amgylchedd
hwyliog ac anffurfiol. 

Dywedodd Ann Anthony, sy’n dioddef o Alzheimer’s,
“Nid wyf wedi coginio ers blynyddoedd am fy
mod yn anghofio beth sydd angen i mi ei wneud.
Roedd hyn yn wych am fod staff a ffrindiau wedi
fy helpu gyda’r tasgau syml sy’n anodd i mi.”

Mae sesiynau digidol galw-i-mewn
am ddim nawr wedi’u lansio ledled
Rhondda Cynon Taf er mwyn
annog y gymuned i fynd ar-lein.

Gall y sesiynau hyn, sydd yn rhad ac am
ddim, eich helpu gydag unrhyw beth o
sgiliau cyfrifiadurol sylfaenol i fancio ar-
lein a defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol
– gallwch ddysgu beth bynnag hoffwch
chi! Does dim angen i chi fod yn berchen
ar gyfrifiadur a does dim angen cofrestru
ymlaen llaw.

Datblygwyd y prosiect hwn gan Newydd,
Cyngor RhCT, Cymunedau’n Gyntaf,
Llyfrgelloedd RhCT, Cymunedau Digidol
Cymru, Cymdeithas Tai Rhondda a Trivallis.

Ymlaen â’r coginio!

Dyddiau Gwener Digidol yn RhCT

Cynhelir y sesiynau hyn ym Mro Morgannwg
hefyd. Ffoniwch Scott ar 07584 501216 neu
e-bostiwch scott.tandy@newydd.co.uk

Dewch draw i’r llyfrgelloedd isod ar
ddyddiau Gwener 10am-12pm.
• Llyfrgell Glynrhedynog
• Llyfrgell Hirwaun
• Llyfrgell Aberpennar
• Llyfrgell Pontypridd
• Llyfrgell  Tonypandy
• Canolfan Adnoddau Capel Farm, Tonyrefail
• Cymunedau’n Gyntaf y Rhondda, Swyddfa

CwmNi, Treherbert
• Porth Plaza
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Bob dydd Mawrth mae pobl ifanc o Rydyfelin
yn gwirfoddoli eu hamser i drawsnewid hen
ddarnau o goed a phalets yn feinciau a bocsys
blodau. Mae’r rhain yn cael eu gwerthu i
denantiaid ac i brosiectau cymunedol eraill, gan
gynnwys y prosiect Sustaining Life a roddodd
£150 iddyn nhw am yr eitemau a luniwyd. 

Dywedodd arweinydd y prosiect, Sam Holt o
gwmni Eggseeds, “Mae’r gwirfoddolwyr ifanc
wedi gweithio’n anhygoel o galed dros yr
ychydig fisoedd diwethaf i adeiladu meinciau,
a bocsys blodau i’w rhoi mewn gwely blodau
wedi’i godi, ar gyfer y gymuned. Bu’n siwrnai
anhygoel i bawb oedd yn rhan o hyn ac rwy’n
falch fy mod wedi medru helpu i’w hyrwyddo.”

Ers mis Ebrill mae’r prosiect wedi cydweithio
â thros 55 o bobl ifanc o Newydd, Hafod Housing,
Trivallis (RCT Homes gynt) a Chyngor RhCT.

Gall derbyn diagnosis o golli golwg fod yn
deimlad llethol. Gall fod cyfnodau pan mae
pethau’n anodd iawn, ond gall RNIB helpu.

Oes gennych chi gwestiynau ynghylch eich
llygaid, neu ynghylch cyflwr ar y llygad?
Ydych chi’n nabod rhywun, neu’n gofalu am
rywun, sydd wedi colli ei olwg ac a hoffech
chi help i ddeall y cyflwr?

Mae gan RNIB staff cyfeillgar, cefnogol
sy’n gallu ateb cwestiynau am:
•   gyflwr eich llygad chi neu rywun arall
•   sut mae llygad hŷn, neu gyflwr llygad, yn

gallu effeithio arnoch 
•   dewis o driniaethau
•   sut i amddiffyn eich llygaid
•   grwpiau cymorth sy’n agos atoch chi
•   cymorth ac addasiadau i’ch helpu chi i

symud o gwmpas a pharhau gyda’ch hobïau
•   budd-daliadau a chonsesiynau eich

hawliau

Mae gennym adrannau arbenigol yn y
meysydd hyn a chyda’ch caniatâd cewch
eich arwain i’r adran fydd fwyaf o gefn i chi.
Mae’r gwasanaeth yn un cyfrinachol a
gallwch alw’n ddienw os dymunwch.

Ymdopi â cholli golwg
Llinell Gymorth RNIB: 

0303 123 9999

Gwirfoddolwyr ifanc yn Rhydyfelin

AR WERTH
Bocsys pren i ddal blodau am £10 a
meinciau am £35.
I brynu, neu i gael mwy o fanylion,
cysylltwch â Scott ar 07584 501216 neu

e-bostiwch scott.tandy@newydd.co.uk 
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Mae’r prosiect hapi (iach, uchelgeisiol,
ffyniannus a chynhwysol) mae Newydd yn ei
redeg yn brosiect 2 flynedd ar iechyd a llesiant
ac mae’n cael ei ariannu gan Gronfa Pobl a
Lleoedd y Loteri Fawr.

Ei nod yw grymuso pobl yn Rhydyfelin, Y
Ddraenen Wen a’r ardaloedd cyfagos i wneud
dewisiadau cadarnhaol ynghylch eu hiechyd.

Ers i hapi ddechrau yn ystod yr haf diwethaf,
mae dros 525 o bobl wedi cymryd rhan ac mae
11 o wirfoddolwyr wedi casglu 255 awr o
wirfoddoli drwy redeg boreau coffi,
dosbarthiadau coginio a helpu gyda
digwyddiadau.

Mae’r gweithgaredd wythnosol yn cynnwys: 
•   Get Cooking lle mae pobl yn dysgu sut i

ddarparu prydau iach, fforddiadwy
•   codi hyder, cwnsela a sesiynau rheoli

pryder meddwl
•   chwaraeon a gweithgaredd corfforol, gan

gynnwys grŵp cerdded 
•   gweithio gyda Dim Smygu Cymru; fe

wnaeth 4 o bobl roi’r gorau i smygu
rhwng mis Chwefror a mis Mai 2016.

I gymryd rhan cysylltwch â thîm hapi os
gwelwch yn dda ar 07899 665807 neu e-
bostiwch hapi@newydd.co.uk 

Byddwch yn hapi!

“Roedd yn help i mi ddeall nad ydw 
i ar fy mhen fy hun.” 
Cyfranogwr, Rheoli Pryder Meddwl

“Mae fy ffrindiau’n dweud fy mod yn
newid, rwyf wedi colli llawer o bwysau.”
Cyfranogwr mewn bore coffi
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EIN GWERTHOEDD

EIN HAMCANION

Cartrefi sydd wedi’u cynllunio’n dda,
sydd mewn lleoliadau da, ac sydd â

chostau rhedeg fforddiadwy

Cartrefi i’w rhentu a’u gwer
thu sy’n

fforddiadwy i bobl ar incwm
 isel neu sydd ag

anghenion tai

Cymunedau lle bo safon y tai a’r       
amgylchedd yn uchel

TRYLOYWDER

Ein gweledigaeth

Rheoli risg a
pharhau’n ariannol

hyfyw

Mwy o gartrefi i
gwrdd â’r angen
yn y dyfodol

Partneriaethau e
ffeithiol

ac enw da
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Mae’r Bwrdd wedi adolygu’r cynllun
corfforaethol i osod targedau ar gyfer y dyfodol.
Lluniwyd y diagramau canlynol i ddangos beth
ydyn ni yn Newydd am ei gyflawni.
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Gwasanaethau a d
darperir gan staff

sy’n dangos ymrwymiad positif

Cymunedau y mae pobl yn
falch i fyw ynddynt             

  Cymunedau lle mae

pawb yn teimlo’n ddiogel

ac yn gynwysedig

Gwasanaethau sy’nhygyrch ac sy’n cwrddag anghenion unigolionGwasanae
thau sy’n

cynnig gw
erth am arian

ac sy’n gw
ella’n bar

haus
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Ein gweledigaeth yw darparu cartrefi fforddiadwy a chefnogi
cymunedau

cynaliadwy drwy ddarparu gwasanaethau gwych i denantia
id a chwsmeriaid

Perfformio’n
effeithiol ac yn

effeithlon

Cartrefi o safon
uchel wedi’u gosod
yn effeithiol i gwrdd

â’r angen

Cwsmeriaid
hapus a

chymunedau
cryf Arweinyddiaeth grefac atebol; staff iach,diogel ac ymgysylltiol

13@newyddhousing



79%
o gartrefi’n gwneud
cyfraniad positif i

ddeilliannau ariannol

88%
o gartrefi â sgôr
ynni Gweithdrefn
Asesu Safonol >70

69%
o denantiaid yn
dweud eu bod yn
falch o’u cymuned

88%
o denantiaid yn
dweud eu bod yn

teimlo’n ddiogel yn
eu cartrefi

89%
o denantiaethau
newydd yn para’n
hwy na blwyddyn

100%
o gartrefi â sgôrynni
Gweithdrefn Asesu

Safonol >70

2,679
o gartrefi

2016

83%
o denantiaid yn fodlon 
â’r gwasanaethau

Cynnal
gwasanaethau 

craidd yn gyfnewid
am rhent targed

Llywodraeth Cymru

Statws 2★
yn arolwg Best
Companies
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90%
o denantiaethau

newydd yn
para’n hwy na

blwyddyn

90%
o gartrefi’n            
gwneud 

cyfraniad 
positif i

ddeilliannau     
ariannol

500
o gartrefi newydd

ychwanegol

100%
o gartrefi â sgôrynni
Gweithdrefn Asesu

Safonol >70

80%
o denantiaid yn
dweud eu bod yn
falch o’u cymuned

90%
o denantiaid yn
dweud eu bod yn

teimlo’n ddiogel yn eu
cartrefi

2021
Cynnal

gwasanaethau
craidd yn gyfnewid

am rent byw

Dal gafael ar
statws 2★

yn arolwg 
Best    

Companies

90%
o denantiaid yn fodlon
â’r gwasanaethau

15www.facebook.com/newydd
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Sut ydyn ni’n perfformio?

Cyngor ar rent ac arian

Mae darparu cefnogaeth i denantiaid sy’n cael trafferth i dalu eu rhent yn flaenoriaeth gennym.
Y llynedd cyfeiriwyd 119 o denantiaid at y gwasanaeth cyngor ar arian. Mae troi rhywun allan
am fod ar ôl gyda’r rhent yn digwydd dim ond os daw hi i’r pen, ac mae’r nifer sy’n cael eu troi
allan yn isel o hyd. Os ydych yn gofidio am Gredyd Cynhwysol, neu’n cael trafferth i dalu’r
rhent, cysylltwch â ni ar 0303 040 1998, e-bost rentenquiries@newydd.co.uk neu ewch i
www.newydd.co.uk/money-advice 

Rhent a gasglwyd
2015/16: 96.5%
2014/15: 96.5%

Ein targed: 98.9%

Ôl-ddyledion 
rhent y tenantiaid

presennol 
2015/16: 2.3%
2014/15: 2.2%
Ein targed: 2%

Ôl-ddyledion rhent
cyn-denantiaid 
2015/16: 3.1%
2014/15: 2.9%

Dim targed

Rhent a gollwyd
oherwydd bod
cartrefi’n wag
2015/16: 0.9%
2014/15: 1.2%

Ein targed: 1.2%

Nifer yr 
ôl-ddyledion rhent 

a ddiddymwyd 
2015/16: £46,627
2014/15: £31,029

Dim targed

Nifer y rhybuddion
cais am feddiant

oherwydd 
ôl-ddyledion rhent

2015/16: 370
2014/15: 348
Dim targed

Nifer y 
tenantiaid a drowyd

allan oherwydd 
ôl-ddyledion rhent 

2015/16: 19
2014/15: 15
Dim targed 
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Ymddygiad gwrthgymdeithasol

Gwelsom leihad yn nifer y cwynion, a’r mwyafrif o gwynion yn ymwneud â sŵn, anifeiliaid
anwes, tipio ac ymwelwyr trwblus. Mae tenantiaid yn chwarae rôl allweddol yn rheolaeth
ymddygiad gwrthgymdeithasol, ac nid troi allan yw’r unig ddewis. Disgwylir i’r cwynwyr helpu
drwy gofnodi digwyddiadau, cymryd rhan mewn cyfryngdod a rhoi gwybod am y digwyddiadau
i’r heddlu. Heb hyn, efallai na fyddwn yn gallu cymryd camau pellach. Eleni cawsom waharddebau,
a buom yn datrys cwynion drwy gyflwyno rhybuddion tenant, neu drwy gyfryngdod.

Nifer yr 
achosion newydd 

o ymddygiad
gwrthgymdeithasol 

2015/16: 138
2014/15: 193

Nifer yr achosion
byw o ymddygiad

gwrthgymdeithasol 
2015/16: 38
2014/15: 53

Nifer o 
achosion troi 

allan er mwyn 
taclo ymddygiad

gwrthgymdeithasol 
2015/16: 1
2014/15: 3

Mae galw mawr am ein heiddo o hyd, a thros
97% o denantiaid newydd yn dewis aros
gyda ni ar ôl eu blwyddyn gyntaf. 
Mae cofrestri tai cyffredin 
newydd ym Mhowys a 
Rhondda Cynon Taf 
hefyd wedi gwella’r 
ffordd rydym yn 
dyrannu ein cartrefi. 
Mae mathau eraill o 
gartrefi yn cael eu 
treialu gan gynnwys 
cydweithrediaeth tai yn 
Rhondda Cynon Taf a llety 
sy’n cael ei rannu ar gyfer 
pobl dan 35 oed ym 
Mro Morgannwg.

Nifer yr 
achosion o 
ymddygiad

gwrthgymdeithasol 
a ddatryswyd ac sydd

nawr wedi cau
2015/16: 147
2014/15: 137

Nifer y
gosodiadau
2015/16: 331
2014/15: 342

Nifer uchaf o wrthodiadau 
2015/16: 9 – fflat un ystafell wely
2014/15: 16 – fflat dwy ystafell wely

Tenantiaethau newydd sy’n
para mwy na 12 mis 

2015/16: 97.4% 2014/15: 85%

Ymweliadau tenantiaeth newydd
a wnaed o fewn 6 wythnos

2015/16: 98.5% 2014/15: 92%

Eiddo a
osodwyd o

fewn 10 dydd
gwaith

2015/16: 60%
2014/15: 61%

Nifer yr eiddo
gwag ar 31ain
Mawrth 2016 
2015/16: 26
2014/15: 25

Trosiant tenantiaid
2015/16: 12.1% 2014/15: 12.7%

Cartrefi gwag a gosodiadau

Boddhad 
defnyddiwr â’r

gwasanaeth ymddygiad
gwrthgymdeithasol

(ymatebion gan y ddau
barti)

2015/16: 100%
2014/15: 100% 
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Sut ydyn ni’n perfformio?

Ydi ein gwasanaeth cynnal a chadw wedi gwella? 

Oherwydd cyfnod hir o dywydd gwlyb bu’n rhaid trwsio mwy o doeon, ac effeithiodd hynny
ar allu ein contractwyr i ddatrys nifer fawr o’r achosion yn brydlon. Mae ASW, ein prif
gontractiwr, nawr wedi datrys y broblem. Rydym wedi estyn ein cytundeb â’r contractwyr
gwresogi Westward Energy Service Ltd am 3 blynedd arall o ganlyniad i’r gwasanaeth da a
ddarparwyd. I’r dyfodol bydd Newydd yn ceisio ehangu ein gwaith llafur uniongyrchol i
gwblhau gwaith trwsio mwy ymatebol a chynnig gwasanaeth cynnal a chadw cynlluniedig.

Gwaith trwsio a
gwblhawyd yn

brydlon
2015/16: 97.1%
2014/15: 98.5%
Ein Targed: 99%

Tenantiaid sy’n dal
yn fodlon gyda’r

atgyweiriadau adeg
yr ôl-archwiliadau 

2015/16: 99%
2014/15: 99.1%

Ein Targed: 99.25%

Apwyntiadau a
dorrwyd heb ddweud

wrth y tenant 
2015/16: 0.1%
2014/15: 0.2%

Ein Targed: 0.25%

Anfodlonrwydd
tenantiaid gyda lefel
sgiliau’r contractiwr

a’r offer oedd ganddo
i gwblhau’r gwaith

2015/16: 0.1%
2014/15: 0.2%

Ein Targed: 0.25%

Nifer cartrefi yr
ymwelwyd â hwy 4

gwaith i geisio datrys
problem wresogi

2015/16: 2
2014/15: 10

Ein Targed: 0

Tenantiaid sy’n
anfodlon â’r

gwaith trwsio 
2015/16: 1%
2014/15: 1%

Ein Targed: 1%

Holiaduron
Boddhad Tenant
a ddychwelwyd 

2015/16: 17%
2014/15: 16%

Ein Targed: 40%

Gwariant ar 
gynnal a chadw

cynlluniedig
2015/16: 61%
2014/15: 70%

Ein Targed: 70% 

Gwariant ar
gynnal a chadw

ymatebol 
2015/16: 39%
2014/15: 30%

Ein Targed: 30%
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Gwasanaethau mae Newydd yn
cynnig mynediad iddyn nhw

Rydym yn monitro ein gwasanaethau a’n ceisiadau gan denantiaid i sicrhau ein bod yn
darparu gwasanaethau sy’n hawdd cael mynediad iddynt ac sy’n addas i anghenion pobl.

Ceisiadau Llinell
Iaith/sawl gwaith y’i

defnyddiwyd
2015/16: 1 
2014/15: 1

Tenantiaid sydd â
gwybodaeth broffilio

gyfredol
2015/16: 70% 
2014/15: 70%

Apwyntiadau a
gadarnheir drwy

lythyr, neges destun
neu e-bost 

2015/16: 100% 
2014/15: 100%

Amser a 
gymerwyd i waredu

graffiti casineb
2015/16: 6 awr
2014/15: 9 awr

Eiddo a
addaswyd o
fewn y stoc 

2015/16: 15%
2014/15: 14%

Perfformiad ar sail Cydraddoldeb

Ceisiadau am
wybodaeth mewn
ieithoedd a/neu

fformatau gwahanol 
2015/16: 68 
2014/15: 75
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Cydraddoldeb yn y gweithle 

Mae Byrddau Cadarn a Newydd wedi ymuno â Her Amrywiaeth mewn Arweinyddiaeth i
sicrhau y bydd o leiaf 40% o fenywod, 40% o wrywod ac 20% o aelodau o grwpiau a
dangynrychiolir, ar eu byrddau. Gobeithio y bydd yr etholiadau a gynhelir yn ystod y
Cyfarfod Blynyddol eleni yn ein helpu i gyflawni hyn. Os oes gennych ddiddordeb mewn
bod yn aelod o’r Bwrdd, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda. 

Aelodau’r Bwrdd Staff Tîm
Arweinyddiaeth Nod

Rhyw 75% Gwrywod
25% Menywod

37% Gwrywod
63% Menywod

36% Gwrywod
64% Menywod

Lleiafswm o
40%

gwryw/benyw

Oedran 44% 55 or older
12% under 35

14% 55 or older
26% under 35

21% 55 or older
21% under 35

Mwy cytbwys o
ran amrywiaeth

oed 

Cyfeiriadedd
rhywiol

88% gwahanrywiol
6% hoyw

6% dim am
ddweud

87% gwahanrywiol
2% hoyw

11% dim am
ddweud

93% gwahanrywiol
7% dim am

ddweud

Crefydd a
chred

50% Cristnogaeth
44% dim crefydd

6% dim am
ddweud

44% Cristnogaeth
37% dim crefydd

19% dim am
ddweud

57% Cristnogaeth
36% dim crefydd

7% dim am
ddweud

Cenedl 94% gwyn
6% arall

98% gwyn
2% arall 100% gwyn

Ailbennu
rhywedd

100% 
fel ar ddydd geni

100%
fel ar ddydd geni

100% 
fel ar ddydd geni

Anabledd 81% dim anabledd
19% dim ymateb 97% dim anabledd 100% dim anabledd

O leiaf 20% o un 
o’r grwpiau a 

dangynrychiolir 
amlaf
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Cydnabyddiaeth ariannol i aelodau’r Bwrdd 2016/17
Cyfanswm cydnabyddiaeth i aelodau’r Bwrdd £dim. Cyfanswm treuliau i aelodau’r Bwrdd £1550.29.

Aelodaeth ein Bwrdd

Prif Weithredwr
Paul Roberts: Penodwyd 1992
2015/16 cydnabyddiaeth: £96,917 
Treuliau: £414.02

Cyfarwyddwraig Cyllid ac Adnoddau
Elizabeth Lendering: Penodwyd 2009
2015/16 cydnabyddiaeth: £75,890 
Treuliau: £151.15

Cyfarwyddwr Tai: 
Jason Wroe: Penodwyd 2004
2015/16 cydnabyddiaeth: £69,174 
Treuliau: £191.50

Cyfarwyddwr Eiddo
Simon Morris: Penodwyd 2003
2015/16 cydnabyddiaeth: £70,166 
Treuliau: £239.75

Mae’r Byrddau’n gyfrifol am redeg y sefydliad. Maent yn gosod strategaethau ac yn monitro
perfformiad er mwyn sicrhau ein bod yn cwrdd â’r safonau sydd wedi’u gosod gan Lywodraeth
Cymru. 

Aelod Bwrdd Cadarn Newydd
Hyd

gwasanaeth
(blynyddoedd)

Nodiadau

David Birch ✔ ✔ 7 Cadeirydd Cadarn, Hyrwyddwr Gwerth am
Arian ac Ymddygiad Gwrthgymdeithasol

Lyn Bond ✔ ✔ 7 Hyrwyddwr Tenant, Cydraddoldebau a
Gofal Cwsmeriaid, Dirprwy Gadeirydd
Newydd 

Mike Cuddy ✔ 29 Rheolaeth Asedau, Hyrwyddwr Adfywio
a Datblygu 

David Evans ✔ 21
Richard Coombe ✔ 5 
Martin Symonds ✔ 5
Victoria Evans ✔ ✔ 5 Cadair Newydd
Owen Griffiths ✔ 1 Tenant
Chris Johnes ✔ 3
Steven Gammon ✔ 1 Tenant
Matthew Dicks ✔ 4 Hyrwyddwr Risg
Goi Ashmore ✔ 1
Claire Marshall ✔ 1 Is-gadeirydd Cadarn
Rhys Thomas ✔ Llai na blwyddyn Cyfetholwyd

Yr Uwch Dîm Rheoli

Nodiadau arbennig:
Mae’r gydnabyddiaeth yn cynnwys lwfans car. Cyfnod notis y Prif Weithredwr yw 6 mis.
Mae pob aelod o staff parhaol yn gymwys i ymuno â’r Cynllun Pensiwn Tai Cymdeithasol a
weinyddir gan The Pensions Trust. Bydd staff yn ymaelodi’n awtomatig ac yn amodol ar
ateb gofynion oedran ac enillion. Mae aelodau staff yn cadw’r hawl i optio allan o’r cynllun.
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Faint o rent ydyn ni’n ei hawlio? 

Gosodir ein rhenti yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru. Mae’r rhent a hawlir yn
ddibynnol ar nifer o ffactorau gan gynnwys maint, lleoliad, oedran a math o eiddo, a gall
rhai o’n tai ofyn rhent sy’n uwch na’r ffigwr isod. Mae’r tabl a ganlyn yn dangos amrediad o
renti wythnosol nodweddiadol rhwng mis Ebrill 2016 a mis Mawrth 2017. 

Ym mha siroedd y gwelwch chi gartrefi Newydd?

Rhenti wythnosol nodweddiadol Newydd ar gyfer 2016/17
Fflat un
ystafell wely
Rhwng      A
£69.92 – £85.49

Fflat un
ystafell
Rhwng      A
£65.81 – £71.41

Fflat dwy
ystafell wely
Rhwng     A
£77.47 – £94.99

Fflat un 
ystafell wely
Rhwng      A
£70.30 – £82.71

Fflat dwy 
ystafell wely
Rhwng      A
£80.38 – £90.87

Tŷ dwy 
ystafell wely
Rhwng     A
£85.41 – £103.45

Tŷ tair 
ystafell wely
Rhwng      A
£89.70 – £114.40

Tŷ pedair 
ystafell wely
Rhwng      A
£105.99 – £126.37

Llety byw’n annibynnol

2559 49 129 317 57

Awdurdod lleol   Rhent
fforddiadwy

Rhent y
farchnad 

Perchenogaeth
cartref

fforddiadwy

Rheolir
dan

gytundeb
Rheolaeth

Llety lle mae
cefnogaeth a

reolir gan
bartneriaid

Caerffili 1 7
Caerdydd 32 11
Ceredigion 9
Merthyr Tudful 5
Pen-y-bont ar Ogwr 1
Castell Nedd Port Talbot 67 3
Powys 218 5
Rhondda Cynon Taf 800 23 17
Torfaen 38
Bro Morgannwg 1440 11 66 317 40

Cyfanswm
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Ble ydyn ni’n gwario arian?

Yn ein barn ni, echdynnwyd y crynodeb o
ddatganiadau ariannol yn gywir o ddatganiadau
ariannol  archwiliedig Cymdeithas Tai Newydd
(1974) Cyf. am y flwyddyn a ddaeth i ben ar
31ain Mawrth 2016. Ein barn am y datganiadau
ariannol blynyddol llawn oedd eu bod yn
cynnig darlun cywir a theg, yn unol â’r gyfraith
ac yn ôl yr Arferion Cyfrifyddu a Dderbynnir yn
Gyffredinol yn y DU. Ar y diwrnod pan ddyddiwyd
yr adroddiad archwilio, darparom ddarlun cywir
a theg o gyflwr amgylchiadau’r Gymdeithas ar
31ain Mawrth 2016, ac o warged y Gymdeithas
am y flwyddyn a ddaeth i ben bryd hynny.

Mazars LLP – Cyfrifwyr Siartredig
(Archwilydd Statudol)
45 Church Street
Birmingham
B3 2RT

Dyddiad 3ydd Awst 2016

Barn Archwiliwr Annibynnol

Cynyddodd costau gwasanaeth £65,000 yn
ystod y flwyddyn, ail flwyddyn o gynnydd yn
dilyn dwy flynedd o gwymp yn y costau
gwasanaeth. Buddsoddwyd £80,000 o

grantiau ychwanegol mewn prosiectau
cymunedol. Caniataodd y cynnydd mewn
incwm rhent i ni barhau i fuddsoddi yn ein
cartrefi presennol ac mewn cartrefi newydd.

Y llynedd fe fenthycon ni £6,000,000 a
chawsom bron i £4,000,000 o gyllid grant;
fe’u gwariwyd ar gwblhau 107 cartref
newydd ac rydym wedi ymrwymo i godi 93

cartref newydd arall erbyn 2018. Rydym yn
dal i fuddsoddi £2,000,000 y flwyddyn ar
wella tai presennol. 

Dyma sut wnaethon ni wario’r incwm:

Cynnal a chadw
2016        2015

31%  31%
Costau staff

2016        2015

19%  23%
Llog ar fenthyciadau 

& chostau
2016        2015

18%  19%

Costau ystâd a 
chostau eiddo
2016        2015

9%   11%
Cynnal swyddfa a

threuliau eraill
2016        2015

10%  10%

Gweddill
2016      2015

13%  6%

Cynyddodd incwm rhent a thâl gwasanaeth Newydd £959,000 o gymharu
â’r llynedd oherwydd datblygiad eiddo newydd a’r codiad rhent blynyddol. 



Cyfrifon ariannol
Cymdeithas Tai Newydd Cyf
Datganiad byr o Incwm Cynhwysfawr

Cyfrifon Ariannol 31ain Mawrth 2016                                                                                                                2015/16                2014/15
                                                                                                                     £’000                      £’000
                                                                                                                                                              
Trosiant                                                                                                    13,695                   12,857
Costau gweithredol                                                                                 (9,692)                   (9,911)
                                                                                                               -------------                ------------
Gwarged gweithredol                                                                               4,003                     2,946
Gwarged/(diffyg) ar waredu eiddo                                                               56                        (79)
Incwm arall                                                                                                       12                           73
Llog taladwy a chostau cyllidol                                                             (2,460)                   (2,025)
Gwarged ar ailbrisio eiddo buddsoddiad                                                 101                           12
                                                                                                                ------------                 -----------
Gwarged a chyfanswm incwm cynhwysfawr am y flwyddyn            1,712                        927
                                                                                                               =======                =======
Datganiad Cryno ar Sefyllfa Ariannol
                                                                                                                2015/16                2014/15
                                                                                                                     £’000                     £’000

Cyfanswm Asedau Sefydlog                                                                170,193                 161,385
Dyledwyr gohiriedig                                                                                     683                        690
Asedau Cyfredol
Stoc                                                                                                                 907                              -
Dyledwyr                                                                                                     2,246                     1,407
Arian yn y banc ac mewn llaw                                                                 3,157                     3,044
                                                                                                                ------------                 -----------
                                                                                                                     6,310                     4,451
Credydwyr: symiau sy’n ddyledus cyn pen un flwyddyn                  (6,167)                   (4,691)

Asedau cyfredol net / (rhwymedigaethau)                                               143                      (240)
                                                                                                                ------------                 -----------
Cyfanswm asedau llai rhwymedigaethau cyfredol                   171,019                 161,835
Credydwyr: symiau sy’n ddyledus ar ôl un flwyddyn                   (152,774)               (145,302)
                                                                                                                 -----------                ------------
Asedau Net                                                                                             18,245                   16,533
                                                                                                                  ======                =======
Cyfalaf a chronfeydd wrth gefn
Cronfa refeniw wrth gefn                                                                   18,245                   16,533
                                                                                                                  ======                  ======

Ffôn: 0303 040 1998
Tecstio: 07539 115 115
ymholiadau@newydd.co.uk
www.newydd.co.uk

Cymdeithas Tai Newydd
Tŷ Cadarn, 5 Village Way,
Tongwynlais CF15 7NE

W NewyddB @NewyddHousing 


