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Neges gan Gadeirydd Newydd, David Evans 

Sylw ar Hayley Nunns 

Newydd yn ennill Gwobr Rhagoriaeth Landlordiaid 

Awgrymiadau Gwych i aros yn sefydlog

Gwefan newydd Newydd

Ein contractwyr gwresogi yn rhoi’r gorau i fasnachu

Dau brentis yn dechrau gweithio ar gartrefi
Newydd 

Mae ymddygiad gwrth gymdeithasol yn
gyfrifoldeb ar bawb

Gweithdrefnau ymddygiad gwrth gymdeithasol newydd

Mynediad ‘fy nghyfrif’ i bob tenant

Cydweithfa Fwyd wedi ‘tyfu’ yn y Drenewydd

Mae 261 o brydau bwyd am ddim wedi’u
rhannu i deuluoedd mewn angen

Taith y Llongau Tal 2013  

Syrcas Berzercus yn y Drenewydd

Sesiwn Bobi’r Barri

Datblygiad tai wedi’i enwi ar ôl glofa Cwmbach 

Clwb Gwaith poblogaidd yn y Ganolfan Bobl

“Rwyf wedi clywed am Gredyd Cynhwysol...ond
beth ydy e?”

Gwybodaeth bwysig am eich rhent

Cyngor ariannol AM DDIM gan Sorcha

Llawn blodau

Pwy ydych chi?

Craffu yn mynd o nerth i nerth

Ffair lles am ddim i bawb

Tenantiaid ifanc ar daith i’r gorllewin 

Perfformiad gwasanaeth Newydd

Aelodau ein Bwrdd

Faint o rent ydyn ni’n ei godi?

Gwybodaeth ariannol

Croeso i rifyn
Adolygiad
Blynyddol
cylchgrawn In
View!
Hoffech chi ysgrifennu erthygl, rysait
neu gael hysbyseb AM DDIM yng
nghylchgrawn In View?

Anfonwch nhw at Mared mewn e-bost
i mared.williams@newydd.co.uk neu
ffoniwch 02920 005412.

Os oes angen In View arnoch mewn
ieithoedd neu fformatau eraill, gan
gynnwys Saesneg, Braille, ffontiau
mawr neu ar CD neu dâp, mae ar gael
os gofynnwch amdano drwy gysylltu â
Mared drwy’r manylion uchod.
Gallwch hefyd ddefnyddio’n
gwasanaeth Llinell Iaith i siarad â
rhywun yn eich dewis iaith. Cysylltwch
â Newydd drwy ffonio 0303 040 1998. 

Cynllun Iaith Gymraeg 
Mae gennym Gynllun Iaith Gymraeg

wedi’i gymeradwyo gan yr hen Fwrdd

yr Iaith Gymraeg. Mae’r cynllun a’r

adroddiad monitro ar gael ar gais a

hefyd ar ein gwefan yn yr adran

‘Amdanom Ni’. Mae ein gwefan newydd

yn ddwyieithog am y tro cyntaf. 

02 Tai Newydd

Amdanom ni
Ein tenantiaid a’n cwsmeriaid
yw’n blaenoriaeth gyntaf ym
mhopeth a wnawn. Rydym yn
gymdeithas tai elusennol
gyda 2,600 o gartrefi o safon
i’w rhentu a’u gwerthu yn y
Canolbarth a’r De.   
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Cadeirydd Newydd, David
Evans, yn myfyrio
ar y flwyddyn a
aeth heibio

Wel, yn sicr mae digon wedi digwydd i’n
cadw ar flaenau ein traed. Mae gostyngiad
mewn buddsoddi mewn cartrefi newydd,
diwygiadau lles a phwysau cynyddol ar
wasanaethau cyhoeddus wedi bod yn eitemau
amlwg ar y newyddion ac ar agendáu ein
Bwrdd. Fe fydd gan yr holl faterion hyn effaith
gwirioneddol ar ein tenantiaid a’r rhai sydd
eisiau dod yn denantiaid inni. 

Roeddwn wrth fy modd pan wnaeth fy
nghyd-aelodau ar y Bwrdd fy ail-ethol fel y
Cadeirydd. Mae Newydd yn sefydliad gwych ac
rwy'n edrych ymlaen at ddod a Newydd ymlaen
gyda'ch cymorth chi, fy nghydweithwyr ar y
Bwrdd a thîm Newydd.

Mae’r Bwrdd wedi bod yn gweithio’n galed
gyda’n staff i ymgysylltu gyda’n tenantiaid i
baratoi ar gyfer y pwysau yma ac rwy’n
hyderus y gallwn barhau i ddarparu
gwasanaethau a chartrefi o ansawdd uchel.
Rydym yn gwybod y bydd hynny’n waith
caled ac y bydd angen bod yn greadigol i
wneud hynny ond gyda’ch cefnogaeth chi
rwy’n gwybod y gallwn gyflawni hynny.   

Pan fo newid yn digwydd o’n cwmpas mae’n
bwysig cadw rhai pethau’n sefydlog neu
mae’n hawdd mynd ar goll. Rwy’n
benderfynol y bydd Newydd yn parhau’n
dryw i’w werthoedd beth bynnag sy’n ein
wynebu ac y bydd y Bwrdd yn parhau i herio
ei hun i ddangos bod yr egwyddorion yma
wrth galon ein holl benderfyniadau.

Ein gwerthoedd ydy:

Tryloywder – bod yn agored, gonest, teg a
hysbysu pobl.

Cynaliadwyaeth a chydraddoldeb – sicrhau
ein bod yn meddwl am effaith yr hyn a
wnawn a sicrhau nad oes unrhyw
ganlyniadau anfwriadol.

Rhagoriaeth – cael pethau’n gywir y tro
cyntaf a cheisio gwella’n barhaus. 

Diolch i chi am eich cyfraniad a’ch
cefnogaeth barhaus. Rwy’n gwerthfawrogi pa
mor galed y mae cymaint ohonoch chi’n
gweithio ac mae’n gwneud gwahaniaeth
gwirioneddol. 

David Evans
Cadeirydd Newydd 
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Sylw ar 
Hayley Nunns
ein Cydgysylltydd Ymddygiad Gwrth
Gymdeithasol newydd

Enw: Hayley Nunns
Arwydd sêr: Libra

Q: Beth ydy eich hoff fwyd? 
A: Thai

Q: Ble mae’ch hoff le yn y byd?
A: Ar wahân i Brydain, Seland Newydd

Q: Pryd wnaethoch chi ddechrau gweithio

yn Newydd?
A: 10fed Mehefin 2013

Q: Bel roeddech chi’n gweithio o’r blaen a
beth oeddech chi’n ei wneud?

A: Fi oedd Swyddog Cydlynu Ymddygiad
Gwrth Gymdeithasol Cyngor Dinas
Casnewydd. Dwi hefyd wedi gweithio fel
swyddog yr heddlu yng Ngwasanaeth yr
Heddlu Metropolitan yn Ne Llundain

Q: Beth yn eich barn chi sy’n gwneud
gweithredu ymddygiad gwrth
gymdeithasol ardderchog? 

A: Cyfathrebu’n effeithiol, gwaith aml
asiantaeth cadarn ac atebion cynaliadwy 

Q: Beth fyddwch chi’n ei wneud dros y 6
mis nesaf? 

A: Fe fyddaf yn gweithio’n agos gyda holl
swyddogion Newydd i ddod i adnabod eu
‘hardaloedd’ a deall eu pryderon am
ymddygiad gwrth gymdeithasol. Fe
fyddaf yn helpu i ddiweddaru’r polisi
ymddygiad gwrth gymdeithasol ac yn
datblygu arferion effeithiol ar gyfer y
Swyddogion Tai ac y Tim Gwasanaeth
cwsmeriaid. Fe fyddaf yn dod yn rhan
annatod o’r Grŵp Ymddygiad Gwrth
Gymdeithasol a fydd yn edrych ar ffyrdd o
wella ein gwasanaeth i’n tenantiaid a’r
gymuned ehangach yn barhaus

Q: Beth ydych chi’n obeithio ei gyflawni
yn Newydd? 

A: Fy nod ydy sefydlu gweithdrefn
ymddygiad gwrth gymdeithasol gadarn
sydd yn ymgysylltu’n llawn gyda’r
tenantiaid/achwynwyr fel rhan o’r ateb i
ymddygiad gwrth gymdeithasol

Q: Beth ydy eich nod neu eich uchelgais
hir dymor? 

A: I sefydlu gweithdrefn ymddygiad gwrth
gymdeithasol, lle mae tenantiaid Newydd
yn teimlo’n hyderus ac yn y pen draw,
creu cymunedau diogel a hapus i
denantiaid Newydd fyw ynddyn nhw.

04

Oeddech chi’n gwyb   d?
Fe wnaeth Newydd noddi Penwythnos Amser Rhyfel y Barri a

gynhaliwyd rhwng 31 Awst a 1 Medi. Roedd copi maint llawn o awyren

Spitfire ym Mharc Hamdden Ynys y Barri a cherddoriaeth fyw o

gwmpas Gorsaf Rheilffordd Twristiaid Ynys y Barri.
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Newydd yn ennill Gwobr
Rhagoriaeth Landlordiaid 
Mae Newydd wedi ennill gwobr
genedlaethol yn cydnabod ei
ragoriaeth fel landlord.

Fe wnaethom ennill y categori Rhagoriaeth
Landlordiaid Roy Parry yng Ngwobrau
Cyfranogiad Blynyddol TPAS Cymru a
gynhaliwyd yng Nghanolfan yr Holl
Genhedloedd yng Nghaerdydd ar 8 Mai 2013.
Mae TPAS Cymru yn cefnogi tenantiaid a
landlordiaid tai cymdeithasol yng Nghymru i
ddatblygu cyfranogiad effeithiol.

Dywedodd John Phillips (trydydd o’r chwith
uchod),tenant Newydd a Chadeirydd Panel
Cymunedol Newydd, “Mae tenantiaid a staff
Newydd yn gweithio’n galed mewn diwylliant
gonest ac agored i sicrhau eu bod yn
gweithio mewn partneriaeth. Rydym yn rhoi
tenantiaid yn gyntaf ym mhob agwedd o
weithgareddau’r corff, o adeiladu cartrefi i
olygu cylchgrawn y tenantiaid.”  

Mae’r wobr genedlaethol er cof am denant a
chyn Gadeirydd TPAS Cymru, Roy Parry a fu
farw yn 2008. Roedd yn hynod o ymroddedig
ac roedd yn credu’n angerddol mewn helpu

tenantiaid i gael dweud eu dweud mewn
gwasanaethau landlordiaid. 

Ar 3 Gorffennaf aeth nifer o staff Newydd,
yn cynnwys aelodau o’n Tîm Gwasanaethau
Cwsmeriaid newydd i’r Drenewydd o
Swyddfa Tongwynlais i gynnal arolwg
ystad, casglu sbwriel a dosbarthu
‘Newyddion y Drenewydd’ i Ystad Vaynor.
Doedd rhai o’r staff ddim wedi bod yno o’r
blaen ac fe wnaeth y gerddi hyfryd a’r
gofal cyffredinol yr oedd y tenantiaid yn ei
gymryd o’u cartrefi a’r ardaloedd
cymunedol gryn argraff arnyn nhw. 

Wnaethoch chi ein

gweld yn y Drenewydd?



Awgrymiadau gwych i aros yn sefydlog

Tai Newydd06

1. Ymarfer yn rheolaidd
Canolbwyntiwch ar weithgareddau sy’n herio
eich cydbwysedd ac yn cryfhau eich coesau, fel
garddio, dawnsio, tai chi neu ddosbarthiadau
cydbwysedd neu sefydlogrwydd arbennig. 

2. Gwirio eich llygaid a’ch clyw
Gall profion llygaid ac adrodd am boen
neu anawsterau gyda’r clyw adnabod
problemau allai effeithio ar eich
cydbnwysedd a’ch cydsymudiad. Mae
profion llygaid am ddim i bawb dros 60 a
siaradwch gyda’ch meddyg teulu am
unrhyw broblemau gyda’ch clustiau.

3. Holwch am feddyginiaethau
Gall rhai meddyginiaethau wneud i chi deimlo’n
wan neu effeithio ar eich cydbwysedd.
Rhowch wybod i’ch meddyg teulu neu’ch
fferyllydd os ydych yn teimlo fel hyn
oherwydd efallai y byddan nhw eisiau newid
eich dos neu ystyried meddyginiaethau eraill. 

4. Ewch i weld eich meddyg teulu
Os ydych wedi cwympo neu yn poeni am
gwympo ewch i weld eich meddyg teulu
hyd yn oed os ydych yn teimlo’n iawn.
Efallai bod rheswm dros hyn ac hefyd sawl
ffordd o’ch helpu i deimlo’n hyderus
unwaith eto. 

5. Fitamin D ar gyfer bywiogrwydd
Mae Fitamin D yn hanfodol i gadw’r esgyrn
yn gryf – y ffynhonnell gorau ydy heulwen.
Ceisiwch fynd allan heb hylif amddiffyn
rhag yr haul am ychydig funudau amser
cinio bob dydd yn ystod yr haf. Gofalwch
nad ydych yn llosgi yn yr haul. Mae rhai
bwydydd fel pysgod seimllyd neu wyau
hefyd yn darparu Fitamin D.

6. Cyfrwch eich calsiwm
Fe fydd deiet yn llawn calsiwm hefyd yn
helpu i gadw’ch esgyrn yn gryf. Mae
calsiwm mewn llaeth a bwydydd llaeth fel
caws a iogwrt, cynnyrch soya a physgod
mewn caniau. 

7. Gwiriwch am beryglon yn y cartref
Gwnewch yn siŵr bod eich cartref yn
rhydd o beryglon a bod digon o olau yno.
Trefnwch bethau fel nad oes perygl i chi
faglu dros unrhyw weirs, llanast neu
garpedi rhydd neu wedi treulio. 

8. Gofalwch am eich traed
Gall problemau gyda’ch traed, yn enwedig
unrhyw beth sy’n creu poen, effeithio ar eich
cydbwysedd. Gwnewch yn siŵr bod eich
esgidiau a’ch sliperi yn ffitio’n iawn a
soniwch am unrhyw broblemau traed wrth
eich meddyg teulu neu berson trin traed. 

Mae yna rai pethau syml y gallwch eu gwneud i
aros ar eich traed. Dyma awgrymiadau gwych
gan Age Cymru! Am y canllaw Aros yn Sefydlog
llawn ffoniwch 0800 169 6565.



Ydych chi wedi sylwi ar 
ein gwefan Newydd?
Ym mis Mehefin fe wnaethon ni
lansio ein gwefan newydd sy’n gwbl
wahanol i’r hen un. Trwy fynd i
www.newydd.co.uk gallwch chwilio
am bob math o wybodaeth fel:

• Adran cyngor am arian
• Edrych ar ein neges Trydar

diweddaraf a’n digwyddiad nesaf 
• Rydyn ni wedi ychwanegu ‘ardal

lesddeiliad’ newydd
• Gallwch wneud cais am swyddi ar-lein
• Anfonwch gwyn neu ganmoliaeth atom
• Darganfyddwch beth ydy eich hawliau
• Adrodd am waith trwsio trwy ddilyn diagramau hawdd
• Darganfod sut y gallwch gyfnewid cartrefi

707In View Annual Review 2013

Unwaith eto hoffem ddiolch i’r holl
denantiaid sydd wedi llenwi a dychwelyd
eu Holiadur Boddhad Tenantiaid gyda
Gwaith Trwsio. Mae’r wybodaeth yma
yn ein helpu i ddelio gydag unrhyw
bryderon sydd gennych am y ffordd y
mae gwaith trwsio wedi’i gwblhau.  

Enillwyr lwcus y £100 ydy:

Chwefror 2013
Mrs Bibby, Rhydyfelin
Mawrth 2013
Mrs Jones, y Drenewydd
Ebrill 2013
Ms Guy, Penarth
Mai 2013
Mrs Williams, Rhydyfelin

Wnaethoch chi ennill?

Cofiwch barhau i anfon y

ffurflenni boddhad yn ôl

oherwydd mae’n rhaid i chi eu

hanfon nhw i gael cyfle i ennill.

Os oes gennych awgrymiadau am

sut i wella’r wefan ymhellach yna

cysylltwch â Mared ar 02920

005412 neu e-bostiwch

mared.williams@newydd.co.uk. 



Mae ein contractwyr gwresogi
yn rhoi’r gorau i fasnachu

Yn dilyn adolygiad o gontractwyr eraill fe wnaethom
fynd allan i dendr ar gyfer ein gwaith cynnal a chadw
gwresogi yn Ne Cymru. Roedd Westward Energy
Services Ltd yn llwyddiannus ac fe’u penodwyd ar
gytundeb dair blynedd yn cychwyn yn ystod Mehefin
2013. Hefyd EOM (Electrical Contractors) Ltd oedd yn
llwyddiannus ar gyfer trefniadau gwresogi’r
Drenewydd. Fe’u penodwyd ar gytundeb o dair
blynedd yn cychwyn ym mis Gorffennaf 2013. 

Dau brentis i ddechrau gweithio
ar gartrefi Newydd
Mewn partneriaeth gyda Willis Construction
Ltd, mae Newydd yn falch o gyhoeddi ein
bod, trwy ein prosiectau cynnal a chadw
ystafelloedd ymolchi a cheginau cynllunedig,
wedi sicrhau dau gyfle i bobl ifanc rhwng 16-
25 oed gwblhau prentisiaeth gwaith coed
dwy flynedd a phrentisiaeth trydanol tair blynedd.

Ar ôl prawf ysgrifenedig, chwarae rôl yn
seiliedig ar safle adeiladu ac yn olaf
cyfweliad, bu dau berson ifanc yn
llwyddiannus mewn detholiad anodd o
ymgeiswyr ardderchog. Llongyfarchiadau i
Rhys Heathfield o’r Barri a Carlyn Payne o
Groes Cwrlwys a oedd yn ardderchog ar y
diwrnod. Fe fyddan nhw’n dechrau gweithio
ym mis Medi i Willis Construction ac yn
cyflawni prosiectau ystafelloedd ymolchi a
cheginau ar gartrefi Newydd. Da iawn! 

Er mai dau brentisiaeth oedd ar gael yn
wreiddiol, mae Newydd wedi ymrwymo i greu
cyfleoedd i bobl leol ac fe fyddwn yn chwilio
am bosibiliadau newydd yn y dyfodol.
Cadwch eich llygaid allan am ragor o
newyddion am sut y mae Rhys a Carlyn yn
datblygu mewn rhifyn o Cipolwg yn y dyfodol. 

Yn ystod y gwanwyn eleni fe ddywedwyd wrthyn ni bod dau o’n contractwyr
gwresogi wedi mynd yn fethdalwyr ac wedi rhoi’r gorau i fasnachu. Bouchard & Jones
Ltd yn ystod Chwefror 2013 a Wil Mor Wil Ltd yn ystod Ebrill 2013.

08 Tai Newydd

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am

y penodiadau hyn cysylltwch â Dave

Perry ar dave.perry@newydd.co.uk

neu ffoniwch 0303 040 1998.



Mae ymddygiad gwrth
gymdeithasol yn 
gyfrifoldeb ar bawb
Neges gan Roger Page,
Cefnogwr Bwrdd Ymddygiad 
Gwrth Gymdeithasol

Fe fydda’i yn mynychu’r Grŵp Ymddygiad
Gwrth Gymdeithasol yn rheolaidd gyda Hayley
Nunns, ein Cydgysylltydd Ymddygiad Gwrth
Gymdeithasol newydd i drafod problemau
cyfredol a pha gamau i’w cymryd ac fe fyddaf
yn gwneud fy ngorau i sicrhau bod aelodau’r
Bwrdd yn ymwybodol o’r ffyrdd y gall y
Bwrdd roi cefnogaeth i Hayley ac i staff eraill.

Rydym eisiau darparu cymunedau
cynaliadwy lle y gall tenantiaid fyw bywyd o
ansawdd da ond ni allwn ni reoleiddio holl
weithredoedd y tenantiaid a does gennym ni
ddim ‘ffon hud’. Ond fe allwn ni ddarparu
cyngor a manylion cyswllt i ddioddefwyr am
yr asiantaethau priodol i adrodd am gwynion
e.e. Iechyd yr Amgylchedd am broblemau
rheoli sŵn. Gallwn gyfryngu rhwng
cymdogion ac yn yr achosion mwyaf eithafol,
gofyn am gyngor cyfreithiol – ond y dewis

olaf fyddai hynny. Fel cam cadarnhaol mae
Newydd wedi penodi Hayley Nunns a fydd yn
gweithio i leihau ymddygiad gwrth gymdeithasol.

Fe ddylech chi feddwl am yr hyn yr ydych chi yn
ei wneud a gwneud eich gorau i beidio ag
aflonyddu ar eich cymdogion. Pe bai pawb yn
gwneud hynny yna ni fyddai yna ddim ymddygiad
gwrth gymdeithasol. Pan fydd yn digwydd,
adroddwch amdano i Newydd ac fe fyddwn ni
wedyn yn trafod y broblem gyda chi a sut orau
i’w datrys. Fe allwn ni helpu ond fe fyddwn
angen eich cyfranogiad chi i’n helpu i ddatrys y
mater ac adrodd am hyn wrth asiantaethau eraill. 

Mae’r staff a’r tenantiaid wedi gwneud cryn
dipyn o waith ar adolygu’r gweithdrefnau
ymddygiad gwrth gymdeithasol. Rwy’n frwd
iawn ynghylch y gwelliannau sydd wedi’u
gwneud ac yn credu y byddan nhw’n gwneud
gwahaniaeth gwirioneddol i’n gwasanaeth.
Gobeithio y cewch fwynhau amgylchedd
hapus a heddychlon o gwmpas eich cartrefi.
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Beth y gall Newydd ei wneud? 

Beth fydda’i yn ei wneud? 

Beth y gall tenantiaid ei wneud i gyfyngu
ar ymddygiad gwrth gymdeithasol? 

Am gryn amser mae Bwrdd Newydd wedi penodi aelodau fel ‘cefnogwyr’
maes neilltuol o ddiddordeb. Mae pob cefnogwr yn sicrhau bod materion
pwysig yn cael eu dwyn i sylw’r Bwrdd. Yn gynharach eleni awgrymodd y
Grŵp Tenantiaid Ymddygiad Gwrth Gymdeithasol bod ymddygiad gwrth
gymdeithasol angen Cefnogwr Bwrdd a chytunais i wneud y gwaith hwnnw.
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Gweithdrefn ymddygiad gwrth
gymdeithasol newydd a lansiwyd
ym mis Hydref
Yn gynharach eleni dyfarnwyd safon Llywodraeth Cymru am
ymddygiad gwrth gymdeithasol i Newydd. Ers hynny rydym wedi bod
yn gweithio’n galed gyda’n Grŵp Tenantiaid Ymddygiad Gwrth
Gymdeithasol i fynd â’r gwasanaeth i lefel arall. Rydym yn lansio ein
gweithdrefnau ymddygiad gwrth gymdeithasol newydd ym mis Hydref.

Sut y bydd y gweithdrefnau newydd
yn gweithio?

1. Fe fydd ein tîm atebion cwsmeriaid
newydd yn gallu cofnodi eich holl gwynion
am ymddygiad gwrth gymdeithasol.
Rhoddir cyfeirnod unigryw ar eich cwyn ac
fe fyddwch yn derbyn llythyr cydnabod.

2. Rhoddir blaenoriaeth i’ch cwyn yn seiliedig
ar y math o ymddygiad gwrth gymdeithasol
yr ydych yn ei ddioddef ac a oes unrhyw
berygl i chi neu i’ch teulu ac a ydych yn
agored i niwed ai peidio.

3. Fe fydd y swyddog mwyaf priodol yn delio
gyda’ch cwyn. Dydy hynny ddim yn golygu
eich Swyddog Tai bob amser. Weithiau fe
fydd Swyddog Atebion Cwsmeriaid yn
gallu datrys eich cwyn yn ystod eich
cysylltiad cyntaf.

4. Fe fydd ein Grŵp Tenantiaid Ymddygiad
Gwrth Gymdeithasol yn gallu cynnig
cefnogaeth ychwanegol os ydych angen
hynny. Mae hwn yn grŵp hyfforddedig o
denantiaid sy’n gallu rhoi cefnogaeth i
denantiaid eraill. Ffoniwch ni ar 0303 040
1998 neu asb@newydd.co.uk.

5. Fe fydd ein Cydgysylltydd Ymddygiad
Gwrth Gymdeithasol, Hayley Nunns yn
trafod yr holl achosion risg uchel i sicrhau
bod y rhain yn cael blaenoriaeth.

6. Pa fo achos wedi’i ddatrys fe fyddwn yn
cysylltu â chi i ofyn a mor fodlon ydych chi
gyda’r gwasanaeth y gwnaethoch ei dderbyn.

Beth arall sy’n newydd?

Rydym yn cyflwyno bas data newydd a fydd
yn ein helpu i gofnodi a monitro pob achos
ymddygiad gwrth gymdeithasol yn fwy effeithiol.

Rydym hefyd wedi cyflwyno cyfeiriad e-bost
newydd i chi gysylltu â ni os ydych yn dioddef
ymddygiad gwrth gymdeithasol, sef
asb@newydd.co.uk

heddlu
ar
neu

RHOWCH WYBOD AM
BOB DIGWYDDIAD I’R



11In View Adolygiad Blynyddol 2013

O hydref 2013 fe fyddwch yn gallu cael mynediad at
wybodaeth eich tenantiaeth trwy wefan Newydd ac ap ffôn
symudol. Fe fydd mynediad ‘fy nghyfrif’ yn eich galluogi i:

• Edrych ar a diweddaru eich manylion personol yn
cynnwys manylion cyswllt, gwybodaeth anableddau a
chydraddoldeb

• Edrych ar eich cyfrif rhent a hanes talu, edrych ar ac
argraffu datganiadau, archebu cardiau rhent a thalu ar-
lein (trwy CallPay)

• Edrych ar hanes eich gwaith trwsio a gofyn am waith
trwsio newydd

• Edrych ar eich tenantiaethau cyfredol a blaenorol,
diweddaru manylion teulu a chyflwyno rhybudd i adael

• Cyflwyno cwyn am ymddygiad gwrth gymdeithasol
• Cysylltu â ni
• Mewngofnodi trwy ddefnyddio eich cyfrif Facebook  

Tenant Newydd yn arddangos gwaith celf mewn gŵyl 
Roeddem yn falch o fod yn noddwyr Gŵyl Gelfyddydau’r Barri yn
enwedig ar ôl inni sylweddoli bod gwaith un o’n tenantiaid yn cael
ei arddangos! 

Roedd gan Tanya Phillips o Dunlin Court nifer o luniau yn yr
arddangosfa yn Siop Gŵyl Gelfyddydau’r Barri ar Heol Holton 
rhwng 24 Mai a 2 Mehefin. 

Aeth Tanya i Goleg Celf Suffolk yn y 70au a bu’n gweithio fel artist
coluro ac yn peintio mannequins. Mae’n mynd i ddosbarth arlunio
unwaith yr wythnos nawr a dywedodd, “Rwy’n gobeithio y bydd
Gŵyl Gelfyddydau’r Barri yn fy helpu i hyrwyddo fy ngwaith a
gwerthu rhai darnau. Rwy’n peintio’n golygfeydd yn bennaf mewn
acrylic a dyfrlliw.” 

Mynediad ‘fy nghyfrif’
i bob tenant

A oes gennych ddiddordeb
mewn pethau fel gwefannau,
apps a chyfryngau
cymdeithasol? Pam na
wnewch chi ymuno â’r Grŵp
Tenantiaid Cynhwysiant Digidol
trwy gysylltu â Tracy James ar
02920 005477 neu e-bostio
tracy.james@newydd.co.uk.

A oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â’r
gwasanaeth yma?  
Anfonwch neges destun ‘FYNGHYFRIF’ i 07539 115115 ac
fe wnawn anfon eich manylion mewngofnodi atoch trwy’r
post. Unwaith y byddwch wedi derbyn eich manylion
mewngofnodi gallwch gael mynediad i’ch cyfrif trwy glicio
ar y botwm glas, ‘Fy nghyfrif’ ar www.newydd.co.uk. Os
ydych yn defnyddio eich ffôn i fynd ar wefan Newydd, fe
fydd ‘Fy nghyfrif’ yn adnabod hynny ac yn eich 
trosglwyddo i’r safle symudol. 



12 Tai Newydd

Mae Cydweithfa Fwyd wedi 
‘tyfu’ yn y 
Drenewydd
Ar 30 Mehefin fe agorodd
gwirfoddolwyr o Newydd a Thai
Canolbarth Cymru eu cydweithfa
fwyd ar gyfer busnes ar ôl
derbyn cymorth gan yr Uned
Adfywio Gwledig. 
Mae cydweithfeydd bwyd yn helpu pobl trwy
gynnig ffrwythau a llysiau ar bris isel. Fe fydd
bagiau o ffrwythau a llysiau i’w gweld bob
dydd Mawrth rhwng 12pm a 2pm ac fe fydd
archebion a gymerir ar y diwrnod ar gael y
dydd Mawrth canlynol. Mae pob bag yn
cynnig gwerth ardderchog i denantiaid am £4
y bag yn unig. Fe fydd y gydweithfa fwyd yn
swyddfa Newydd yn Nhŷ Dewi Sant, Stryd yr
Eglwys Newydd, y Drenewydd.

Mae cydweithfeydd bwyd yn gweithio trwy
gronni pwer prynu ac archebu bwyd mewn
swmp gan gyflenwr lleol; mae hyn yn golygu
bod y gydweithfa yn gallu gwerthu bwyd da
am werth ardderchog. Cesglir archebion o
flaen llaw ac mae’r bwyd yn barod yr wythnos
ganlynol. Mae hyn yn golygu nad oes yna
unrhyw wastraff a does dim elw yn cael ei
wneud; mae’r holl arbedion yn cael eu
trosglwyddo i’r cwsmer. 

Dywedodd Scott Tandy, GweithiwrPartneriaeth Cymunedol i Newydd,“Mae’r gydweithfa fwyd yn y GanolfanBobl yn y Barri yn boblogaidd dros ben,mae pobl yn dod yn ôl wythnos ar ôlwythnos i gael bwyd o ansawdd da ambris isel. Roedden ni eisiau helpu
preswylwyr yn y Drenewydd i gael yr undisgowntiau a gwerth am arian.”

Dywedodd Veronica Brankin,

Gwirfoddolwr Arweiniol yng

Nghydweithfa Fwyd y Drenewydd,

“Mae hwn yn rhywbeth da i’r

Drenewydd. Mae’n syniad da i

deuluoedd a phobl sengl ac mae’n

rhatach na’r archfarchnadoedd.”

Wnaethoch chi ennill?

Diolch i bawb a lenwodd yr holiadur
Cydweithfa Fwyd a anfonwyd allan yn
ddiweddar. Ennillydd y cerdyn Amazon
£20 ydy Steven Evans, llongyfarchiadau!
Derbyniodd Mrs Rachel Evans (chwith)
y cerdyn Amazon £20.00 ar ran ei gŵr.
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Mae 261 o brydau bwyd am ddim
wedi’u rhannu i deuluoedd
mewn angen

Yn ogystal â sefydlu cydweithfa
fwyd (gweler tudalen 12), mae
Newydd wedi bod wrthi’n brysur yn
gweithio gyda Thai Canolbarth
Cymru, Cyngor Sir Powys a Byddin
yr Iachawdwriaeth ar fanc bwyd yn y
Drenewydd hefyd. 

Beth ydy banc bwyd?
Sefydlwyd y banc bwyd i ddechrau gan
Fyddin yr Iachawdwriaeth ac mae’n darparu
parsel o fwyd am ddim i deuluoedd sydd yn
dioddef anawsterau ariannol. Caiff teuluoedd
ac unigolion eu cyfeirio at y banc bwyd gan
weithwyr gofal proffesiynol fel meddygon,
ymwelwyr iechyd, gweithwyr cymdeithasol,
Cyngor ar Bopeth a’r Heddlu. Maen nhw’n
nodi pobl sydd mewn argyfwng, yn rhoi taleb
bwyd iddyn nhw i hawlio parsel. Ym mis
Gorffennaf yn unig darparwyd parseli bwyd i
15 o deuluoedd, gan gefnogi 29 o bobl…
mae hyn yn cyfateb i tua 261 o brydau bwyd.
Caiff y banc bwyd ei redeg gan Fyddin yr
Iachawdwriaeth o 7-8 Stryd y Farchnad, y
Drenewydd SY16 2PQ. Mae’r ganolfan yn fan
dosbarthu sy’n darparu bwyd i bobl ar draws
y Drenewydd sydd wedi cael eu cyfeirio i’r
ganolfan. Er mwyn cysylltu a Byddin yr
Iachawdwriaeth ffoniwch 01686 610340.

Dywedodd y Cennad Tiriogaethol Samantha
Jones o Fyddin yr Iachawdwriaeth a
sefydlodd y prosiect, “Y syniad ydy helpu
unrhyw un o rieni sengl i bensiynwyr tra’u
bod yn cael eu hunain yn ôl ar eu traed.
Cefnogir y prosiect gan roddion gan y
cyhoedd a chyrff lleol. Ar ôl creu partneriaeth
gyda Newydd, Tai Canolbarth Cymru a
Chyngor Sir Powys, rydym wedi derbyn dros
£750 o gyllid yn cynnwys Money Saviour
Sorcha Kennedy a grantiau gan y cyngor
lleol. Rydym felly yn gobeitho y gallwn
hyrwyddo’r gwasanaeth gwerthfawr yma i’r
bobl hynod o agored i niwed mewn
cymdeithas sydd angen cymorth ar unwaith
yn ystod caledi byr dymor.”

Oeddech chi’n gwybod?
Mae preswylwyr y Drenewydd bellach yn gallu chwilio’r We Fyd Eang ar ôl i

Newydd gynnig mynediad am ddim i’r rhyngrwyd yn ein swyddfa yn Nhŷ Dewi

Sant, y Drenewydd. Galwch heibio pan fydd gennych funud i’w sbario! 



Taith y Llongau Tal 2013 

Tra roedden nhw ar fwrdd y llong
ysgrifennodd Alex, Jodie a Matthew,
flogiau am eu profiadau ar y llong tra’n
derbyn hyfforddiant gan griw y llongau
tal - codi’r hwyliau, llywio’r llong,
gweithio gyda’r rhaffau, tacio ynghyd â
thasgau sylfaenol eraill yn cynnwys
coginio a glanhau’r llong!  

Ar ddydd Llun 24 Mehefin
aeth tenantiaid ifanc Newydd,
dan ofal Gofal a Hafan Cymru,
ynghyd â gwirfoddolwyr a staff
Newydd ac Ymddiriedolaeth
Llongau Tal, ar antur o
gwmpas y Solent, culfor yn
gwahanu Ynys Wyth o’r tir
mawr yn Lloegr. 

14 Tai Newydd

Dyma ddyfyniad o flog  
Alex ‘Sloth’ Thompson, diwrnod 1

Roedd y profiad o hwylio yn wych, roedd
sŵn y tonnau ac edrych tua’r gorwel yn
hardd. Dwi erioed wedi gwneud rhywbeth
fel hyn o’r blaen ac roeddwn yn teimlo’n
falch o gael cymryd rhan. Roedd y llong
wedi troi ar ei hochr ar un adeg ac roedd yn
anodd sefyll wrth drafod y llong ac felly fe
glymais fy hun wrth y jacstae. 

Wrth ddynesu at Poole fe ddechreuon ni
dynnu’r hwyliau a chadw pethau; yr Hwyl
Yankee a’r Hwyl Fechan oedd y cyntaf i
ddod lawr ac yna’r Brif Hwyl. Yna roedd
rhaid eu plygu i’w cadw. Mae’r Hwyl Fechan
a’r Hwyl Yankee yn anodd i’w tynnu i lawr
ond doedd hynny’n ddim i’w gymharu â’r
Brif Hwyl; roedd angen help pawb i’w phlygu. 
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Taith y Llongau Tal 2013 
continued

Syrcas Berzercus yn y Drenewydd 
Ar ddydd Gwener 26 Gorffennaf cafodd tenantiaid
Newydd, Tai Canolbarth Cymru a Chyngor Sir Powys y

pleser o fwynhau adloniant gan Syrcas Berzercus gyda
cherddoriaeth, jyglo, beiciau un olwyn a hud. 

Dywedodd Elaine Buson, tenant yn y Drenewydd, “Fe
wnes i fwynhau’r perfformiad ac yn credu y dylai

Syrcas Berzercus berfformio mewn ardaloedd eraill
Newydd. Roedd yn wasanaeth ardderchog i’r tenantiaid.”

Dyma ddyfyniad o flog  
Jodie Jones, diwrnod 2

Fe wnaethon ni godi tua hanner awr wedi saith/wyth
o’r gloch y bore yma gyda’r haul yn gwenu ac roedd
pawb yn hapus am hynny. Roedd coesau pawb mor
wyn! Fe wnaeth ein tîm ni frecwast i bawb, sef
brechdannau cig moch neu rawnfwyd. Yna tra
roedd y tîm arall yn golchi llestri fe wnaethon ni
ddechrau paratoi am y diwrnod. Pan oedden ni’n
barod i ddechrau hwylio cawsom drafferth gyda
ffanbelt y llong. Tra bod Beth ac Olly yn gofalu am
hyn dysgodd Dave ni rhai clymau defnyddiol oedd
yn edrych yn weddol hawdd ond wrth roi cynnig
arnyn nhw ein hunain, roedden nhw’n eithaf anodd!
Erbyn inni orffen meistroli’r clymau roedd y llong yn
barod i hwylio. Fe wnaethon ni godi’r hwyliau ac fe
wnaethon ni hynny yn gynt na ddoe. Roedd ddoe yn
anodd gan nad oedden i’n gwybod dim ond roedd
heddiw yn llawer gwell.....

… dwi’n edrych ymlaen at fy ngwely heno, dydy
blinedig ddim yn dechrau disgrifio sut rwy’n teimlo,
ac er na wnaethon ni ddim cymaint â ddoe, rwy’n
gwbl flinedig!

Nos da a Bendith arnoch!



16 Tai Newydd

Sesiwn Bobi’r Barri
Ar Ddiwrnod Trwyn Coch  ymunodd tenantiaid o
gynlluniau eraill, yn cynnwys Llys Arthur Davies a
Llys Elis Fisher, gyda thenantiaid y cynllun tai
gwarchod ac aelodau staff Newydd a nifer o
wirfoddolwyr.  

Nid yw’n bosibl enwi pawb a fu’n helpu ac fe
fyddai’n annheg enwi unigolion. Rhaid diolch i
bawb a fu’n pobi gwahanol gacennau ac yn eu
gwerthu i achos mor deilwng. Codwyd £186,
sydd yn ymdrech wych gan bawb a gymerodd
ran ac yn ganlyniad boddhaol iawn i waith caled.

Campau Elis Fisher 
Mae tenantiaid Llys Elis Fisher wedi mynychu
gweithgaredd bowlio deg ar 10 Mehefin gyda
thenantiaid o Lys Philippa Freeth yn y Barri ac
Alltwen yn Abernant, ger Aberdâr. Fe wnaeth
y tenantiaid fwynhau’r prynhawn a dywedodd
Enid Goodwin, “Fe wnes fwynhau fy hun yn
fawr iawn ac fe fyddaf yn bendant yn mynd
eto ac yn annog pobl eraill i fynd hefyd.”

Ar 27 Mehefin cynhaliodd tenantiaid Llys Elis
Fisher farbeciw gyda digon o selsyg, byrgers,
salad a hufen ia i orffen y pryd bwyd. 

Dywedodd Elizabeth Baker, “Roedd hi mor
braf cael awyr iach a heulwen. Rwy’n edrych
ymlaen at un nesaf.”

Yn ddiweddar cynhaliodd Llys Philippa Freeth
yn y Barri Arwerthiant Prynu a Phobi ar gyfer
Comic Relief.   

Philippa Freeth Court

‘Dod a phobi’ gwerthu

Dywedodd Elizabeth Baker, “Roedd hi
mor braf cael awyr iach a heulwen. Rwy’n
edrych ymlaen at un nesaf.”



Datblygiad tai wedi’i enwi
ar ôl glofa Cwmbach 
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Mae Newydd wedi agor datblygiad tai newydd wedi’i enwi ar ôl Glofa
Llety Shenkin yng Nghwmbach ger Aberdâr, Rhondda Cynon Taf. 

Agorwyd Ffordd Llety Shenkin, datblygiad o 24
o gartrefi fforddiadwy, gan y Cynghorydd Craig
Middle, Aelod Cabinet Cyfiawnder
Cymdeithasol a Gofal Cwsmer Cyngor
Rhondda Cynon Taf ar 13 Mehefin.

Agorwyd glofa Llety yng Nghwmbach ym 1838
a dyma’r lofa olaf i gau yn yr ardal ym 1922.
Mae’r lofa yn chwarae rhan bwysig yn hanes y
dref ac fe laddwyd 81 o lowyr mewn dwy 
ddamwain fawr ym 1846 a 1849. 

Mae Ben Owens newydd symud i’w gartref
newydd yn Ffordd Llety Shenkin gyda’i deulu.
Dywedodd, “Mae ansawdd a safon ein cartref
yn ardderchog. Mae gennym ystafell wlyb lawr
grisiau ac ystafell ymolchi fyny grisiau sydd yn
ddelfrydol i deulu o bump. Mae ein mab
Thomas yn fyddar ac roedd angen inni fyw yn
agos at ei ysgol. Hoffem ddiolch i Newydd am
wneud hynny’n bosibl.” 

Daeth tenantiaid Ffordd Llety Shenkin
at ei gilydd ar 20 Gorffennaf ar gyfer
digwyddiad ‘cyfarfod eich cymydog’
ar yr ystad.

‘Diwrnod cyfarfod
eich cymydog’



Mae prosiect partneriaeth rhwng Newydd a Chymunedau’n Gyntaf yn
y Barri wedi gweld cynnydd yn y nifer o bobl sy’n dod i’r Clwb Gwaith
yn y Ganolfan Bobl wrth iddo fynd o nerth i nerth.

Nod y Clwb Gwaith, sydd ar agor rhwng 10am
– 12 hanner dydd bob dydd Llun, ydy helpu
pobl i nodi eu cryfderau, dysgu sut i
gyfathrebu, creu CV, creu perthynas effeithiol
gyda chyflogwyr, chwilio am waith ac ymarfer
am gyfweliadau trwy hyfforddiant un i un. 

Dywedodd Sara Andrews, arweinydd y Clwb
Gwaith, “Ar y cychwyn doedd pobl ddim

eisiau dod yma ond erbyn hyn mae’r gair wedi
mynd ar led ac rydym wedi cysylltu gyda’r
Ganolfan Waith ac mae’r clwb gwaith yma’n
mynd yn fwy a mwy poblogaidd wrth gael
pobl ar y llwybr i gyflogaeth.”

Os hoffech chi gael help i chwilio am swydd
mae’r Ganolfan Bobl yn 3 Llys Dunlin, y Barri. 

18 Tai Newydd

Mae’r prosiect ‘Dod i’ch
adnabod’ wedi dirwyn i ben 

Diolch i bawb a lenwodd yr holiadur ‘Dod i’ch adnabod’.
Roedd yr holiadur yma yn rhan o’n prosiect i broffilio ein
holl denantiaid. Roedd angen inni wneud hyn er mwyn
sicrhau ein bod yn cynnig y gwasanaethau cywir i’r
tenantiaid cywir. Fe fyddwn yn gallu defnyddio’r
wybodaeth yma hefyd i gael cyllid ar gyfer rhai ardaloedd
o’n cymunedau hefyd.  

Rydym eisiau sicrhau bod yr wybodaeth sydd gennym
wedi’i ddiweddaru ac felly os ydy’ch manylion cyswllt yn
newid rhowch wybod inni os gwelwch yn dda. 

Os hoffech dderbyn gwasanaethau sydd wedi’u teilwra
i’ch anghenion ac os nad ydych wedi rhoi’r manylion inni
neu os ydych eisiau diweddaru eich manylion, ffoniwch ni
ar 0303 040 1998.

Clwb Gwaith Poblogaidd
yn y Ganolfan Bobl

Enillwyr lwcus y raffl £100 yw:
- Ms Dando, Barri
- Ms Mainwering, Glyn-nedd
- Ms Haine, y Drenewydd
- Mr Byrnes, Rhydyfelin



I gael eich Credyd Cynhwysol fe fydd angen cyfrif banc arnoch
chi. Ffoniwch ni ar 0303 040 1998 ac fe wnawn eich helpu i
greu un. Fe fydd eich Swyddog Tai yn gallu helpu hefyd.
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Mae Llywodraeth y DU yn
cyflwyno Credyd Cynhwysol i
helpu hawlwyr a’u teuluoedd i
ddod yn fwy annibynnol. Y nod
ydy symleiddio’r system fudd-
daliadau trwy ddod ag amrediad
o fudd-daliadau oedran gwaith
at ei gilydd yn un taliad.

Nod y system newydd ydy:

• Gwella anogaethau gwaith
• Llyfnhau’r pontio i mewn ac allan o

waith, cefnogi marchnad lafur ddeinamig 
• Symleiddio’r system, ei gwneud yn

haws i bobl ei deall a’i gwneud yn
haws ac yn rhatach i staff ei gweinyddu

• Lleihau tlodi mewn gwaith

Caiff ei lansio ym mis Hydref 2013
mewn rhai ardaloedd ac fe fydd yn
disodli:

• Lwfans Ceiswyr Gwaith yn seiliedig ar
incwm

• Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn
berthynol i incwm

• Cymorth Incwm
• Credydau Treth Plentyn
• Credydau Treth Gwaith
• Budd-dal Tai.

Beth sy’n wahanol am Gredyd
Cynhwysol?

• Fe fydd Credyd Cynhwysol ar gael i bobl
sydd mewn gwaith ac ar incwm isel,
yn ogystal ag i’r rhai sydd allan o waith

• Fe fydd y rhan fwyaf o bobl yn
gwneud cais ar-lein ac yn rheoli eu
hawliad trwy gyfrif ar-lein

• Wrth i bobl ar incwm isel symud i
mewn ac allan o waith, fe fyddan
nhw’n derbyn cymorth parhaus – gan
rhoi mwy o anogaeth i bobl weithio

• Fe fydd y rhan fwyaf o hawlwyr ar
incwm isel yn derbyn Credyd
Cynhwysol pan fyddan nhw’n
dechrau swydd newydd neu yn
cynyddu eu horiau rhan amser

• Fe fydd hawlwyr yn derbyn un taliad
misol, i gyfrif banc yn yr un ffordd â
chyflog misol

• Fe fydd cymorth gyda chostau tai yn
mynd yn uniongyrchol i’r hawlydd fel
rhan o’u taliad misol.

Beth sy’n digwydd i fudd-daliadau eraill?

• Caiff Lwfans Byw Anabledd ei
ddisodli gan Daliad Annibyniaeth
Bersonol (PIP) o Ebrill 2013

• Caiff Credyd Pensiwn ei addasu o
Hydref 2014 i gynnwys cymorth gyda
rhent cymwys a phlant sy’n ddibynyddion

• Mae’r Gronfa Gymdeithasol yn cael ei
diwygio hefyd i gyflwyno cymorth lleol
newydd.

“Rwyf wedi clywed am Gredyd
Cynhwysol … ond beth ydy e?”



20 Tai Newydd

Gwybodaeth bwysig
am eich rhent

Yn anffodus rydym wedi
gweld cynnydd mewn
dyledion rhent a’r nifer o
denantiaid sydd wedi
methu taliadau dros y
misoedd diwethaf. Er bod
cryn gyhoeddusrwydd
wedi bod yn ddiweddar
am y ‘dreth ystafell wely’
dydy’r rhan fwyaf o’n
dyledion rhent ddim yn
gysylltiedig â hynny. 

Beth ydy dyledion rhent?
Os na chaiff eich rhent ei dalu yna mae arian yn ddyledus i’ch

landlord; gelwir hyn yn ‘ddyledion rhent’.

Beth sy’n digwydd os na fyddaf yn 
talu fy rhent?

Mae Newydd yn dibynnu ar daliadau rhent i gynnal ein
cartrefi, gwneud gwaith trwsio a darparu amrediad o
wasanaethau eraill er budd yr holl denantiaid. Os na
fyddwn yn derbyn eich rhent ni fyddwn yn gallu cynnal
a chadw cartrefi.

Dwi ddim yn gallu talu fy rhent, 
beth nesaf?

Gall ein Swyddogion Tai eich helpu os ydych chin
wynebu anawsterau go iawn; cysylltwch â ni i

esbonio eich sefyllfa ac fe allwn sefydlu cynllun
talu. Gallwn hefyd gynnig cyngor ar arian a

dyledion AM DDIM a CHYFRINACHOL i chi
oddi wrth Sorcha yn Money Saviour. Mae
Sorcha yn gynghorydd ariannol ac fe fydd
yn eich helpu i gael y gorau allan o’ch arian.
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Cyngor ar
arian AM

DDIM gan
Sorcha

Ydych chin meddwl bod
cyngor ar arian yn wastraff

amser? Darllenwch hwn....

Ydych chi wedi’ch argyhoeddi bellach?
Enillodd Sorcha wobr genedlaethol am ei
gwaith ardderchog; fe all eich helpu i gael
y bargeinion gorau, arbed arian a chreu
cynulliau talu. Ydych chi eisiau apwyntiad?
Cysylltwch â ni ar 0303 040 1998, e-
bostiwch cyngoriariannol@newydd.co.uk
neu anfonwch neges destun CYNGOR
ARIANNOL i 07539 115115. 

“Yn dilyn ein sgwrs ddydd Gwener hoffwn

ddweud mor ddiolchgar yr ydw i am y cymorth

a’r cyngor a dderbyniais gan Sorcha Kennedy.

Rwyf wedi gweld ei manylion yng

nghylchlythyrau Newydd ond wnes i erioed

feddwl am ofyn am gyngor ganddi o’r blaen.

Roedd yn broffesiynol iawn yn ein cyfarfodydd

ac yn llawn cydymdeimlad. Roedd yn gwrando

heb farnu. Roedd yn gymorth a chefnogaeth

mawr ac fe fyddwn yn argymell ei gwasanaethau

i denantiaid eraill. Fe fyddwn yn cysylltu â hi eto

pe byddwn i angen cyngor ar sefyllfa ariannol.  

Diolch yn fawr am awgrymu y dylwn siarad â

Sorcha cyn gwneud unrhyw benderfyniad.”

Ms H o’r Barri

Ydych chi’n gallu mynd â mi i’r llys?

Mae rhai tenantiaid yn gwrthod
cydweithredu gyda ni na chadw at y
cynlluniau talu y cytunwyd arnyn nhw. Y
dewis olaf ydy cymryd camau cyfreithiol.
Dyma pryd y byddwn yn gofyn i’r Barnwr
roi hawl inni feddiannu’r eiddo, er mwyn
inni eich symud allan am beidio â thalu
rhent sydd yn gyfreithiol ddyledus.
Rydym wedi cymryd camau cyfreithiol yn
ddiweddar yn erbyn tenant ac mae’n
rhywbeth y bydd rhaid inni efallai ei
ystyried yn amlach.

Os ydych wedi colli taliadau rhaid i chi
gysylltu â ni ar unwaith i gytuno ar
gynllun ad-dalu fel nad oes rhaid inni
fynd i’r Llys. Fe fyddwn yn sicrhau y
bydd yn fforddiadwy. Os ydych yn
gwrthod cydweithio gyda ni fe fyddwn
yn cymryd camau cyfreithiol. Dydy hi
fyth yn rhy hwyr i gysylltu â ni.
Ffoniwch 0303 040 1998, e-bostiwch
cyngorariannol@newydd.co.uk neu
anfonwch neges destun CYNGOR
ARIANNOL i 07539 115115.



Llawn 
Blodau
Canlyniadau’r gystadleuaeth garddio

Cafodd ffotograffau eu tynnu ym mis Mehefin o’r holl
ymgeiswyr yng nghystadleuaeth garddio Newydd a
bu Sarah Rose, Rheolwraig Prosiect TG Newydd yn
beirniadu’r lluniau cyn iddi adael i swydd newydd.
Mae Sarah wedi gwirfoddoli i feirniadu eto eleni gan
ei bod wedi mwynhau beirniadu y llynedd.  

Mae Newydd yn falch o gyhoeddi enwau’r enillwyr
canlynol a dderbyniodd £50 yr un:

• Gardd Orau – Mr J White (Rhiw Ceris)

• Gardd Tai Gwarchod Gorau – Llys Philippa Freeth 

• Gardd Gymunedol Orau – Mr J White (Rhiw Ceris)

• Basged grog/bocs ffenestr gorau – Llys Elis Fisher

• Gardd lysiau neu dy gwydr gorau – Llys Philippa Freeth 

Dywedodd Mr White, “Roeddwn wrth fy

modd yn ennill y gystadleuaeth a hoffwn

ddiolch i Brian fy nghymydog am ei

waith yn yr ardd yn y gorffennol.”
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Gardd Orau
Mr J White (Rhiw Ceris)

Gardd Tai Gwarchod Gorau

Philippa Freeth Court

Basged grog/bocs

ffenestr gorau

Elis Fisher Court

Gardd lysiau neu dy gwydr gorau
Philippa Freeth Court

Unwaith eto, roedd y safon yn eithriadol o uchel ac roedd yn
gystadleuaeth agos. Fel diolch i bawb a wnaeth cymaint o
ymdrech a chymryd cymaint o falchder yn eu gerddi cyflwynwyd
bocs o rosod i bawb – beth arall!

Pob lwc yn eich swydd newydd Sarah Rose!

Gardd Gymunedol Orau

Mr J White (Rhiw Ceris)



Pwy ydych
chi?
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Yn Niwrnod i Ffwrdd y Panel
Cymunedol yng Ngwesty’r Heritage Park
ym mis Ebrill, fe gymrodd ein
gwirfoddolwyr ran mewn gweithdy i
ddatblygu cynlluniau hyfforddi. 

Cyflwynodd Janine, Alyson, Emma, Jacky,
Raye, John, Steve, Trevis, Tim, Cath, Sandra
R, Ken, Brian, Sandra V, Colin, Muriel, Lyn,
Heather a Nigel fanylion diddorol am eu
bywydau. Dyma rai straeon am ein
gwirfoddolwyr:

Ganwyd Raye ym 1932, mae’n mwynhau
coginio a gwnïo ac mae ganddi 2 fab a 2
ferch, 11 o wyrion a 14 o orwyrion ac ar hyn
o bryd mae’n mwynhau bywyd, yn enwedig
ei gwyliau hyfryd. Ganwyd Trevis yng nghanol y 50au a

gadawodd yr ysgol yn 15 oed. Mae bob

amser wedi mwynhau partïon a bu’n

ddawnswraig ‘go-go’ yn Llundain yn y

70au. Mae wedi bod yn briod 4 gwaith

ac mae ganddi 4 merch. 

Ganwyd Sandra R ym 1946 a chafodd eihaddysgu gan leianod yn yr Eidal tra’nbyw gyda’i mam-gu a thad-cu. Bu’ngweithio fel cynorthwy-ydd gofal am 23mlynedd. Priododd yn y 70au a chafodd3 o blant. Ar ôl ymddeol aeth i fyw i’rEidal am 8 mlynedd cyn dod adref eto. 

Ganwyd Janine yn yr 80au, mae wedi bod

yn y coleg ac mae’n gobeithio cwrdd â

chariad a dechrau teulu. Mae’n aelod o

Gymdeithas Tenantiaid a Phreswylwyr

Glyntaf (GTRA) ac mae’n rhedeg grwp

cymorth anabledd.

Hoffem ddiolch i’n gwirfoddolwyr –
mae eich cyfraniad wedi ein helpu i
wella ein cymunedau a’r
gwasanaethau yr ydym yn eu darparu! 

Priododd Muriel yn y 60au ac mae ganddi

3 o blant. Bu’n gweithio i’r fyddin yn Berlin

yn y 70au a’r 80au a gwelodd Fur Berlin

yn cael ei dymchwel. Cyfarfu Muriel â’i

dyweddi Colin pan symudodd i’r un cynllun

cartrefi gwarchod ac mae’n edrych

ymlaen at ddyfodol hapus gyda’i gilydd. 

Bu Colin yn byw gyda’i fam-gu a’i dad-

cu yn y 40au gan fod ei rieni yn y fyddin.

Bu’n gweithio dramor fel peiriannydd tan

iddo ymddeol yn gynnar. Cyfarfu â Muriel

pan symudodd i’w gynllun cartrefi

gwarchod ac mae hi wedi rhoi rheswm

iddo dros fwynhau gweddill ei fywyd.



Mae’r Grŵp Craffu bellach wedi cwblhau eu pumed craffu ar y
broses ymgynghori ar daliadau gwasanaethau. Dyma grynodeb o’u
craffu diweddaraf:

Beth mae’r Grŵp Craffu Tenantiad
wedi bod yn ei wneud?
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Beth y mae’r Grŵp Craffu
wedi ei ddarganfod

Beth sydd wedi newid o
ganlyniad i argymhellion y grŵp:

Ychydig oedd y ddealltwriaeth o
beth ydy tâl gwasanaeth a beth
syʼn gynwysiedig

Ymateb gwael bob blwyddyn i
arolygon papur a anfonir at bob
tenant a lesddeiliaid

Gwybodaeth gyswllt anghywir ar
System Rheolaeth Tai Orchard

Dim adborth yn cael ei roi ar
ganlyniadau arolygon

Dydy lesddeiliaid a pherchnogion
tai ddim yn elwa oddi wrth
raglenni cynnal a chadw neu waith
trwsio cynllunedig

Diffyg cyfeirio at wasanaethau
eraill sydd ar gael i denantiaid a
lesddeiliaid

Mae taflen tâl gwasanaeth yn cael ei gynhyrchu i
denantiaid a lesddeiliaid; cynhelir ymgynghoriad gyda
thenantiaid a lesddeiliaid am y gwasanaethau 
newydd sydd eu hangen.

Mae dulliau amgen yn cael eu hystyried; caiff
cymorth ei gynnig iʼr rhai sydd angen help i lenwi
ffurflenni; anfonir nodyn atgoffa trwy drydar a
hysbysebion ar Facebook a Trydar; cyflwynir
anogaeth i ddychwelyd arolygon; arolygon ac
amserlenni iʼw hadolygu gan y Panel Darllen iʼw
gwneud nhwʼn haws i ddefnyddwyr.

Fe fydd proffilio tenantiaid yn helpu i ddatrys y mater
yma gan fod dataʼn cael ei ddiweddaruʼn barhaus nawr.

Cyhoeddir gwybodaeth yn Cipolwg; caiff
dadansoddiadau o daliadau gwasanaethau eu
harddangos mewn ardaloedd cymunedol.

Ystyriaeth yn cael ei roi i ymestyn gwasanaethau ar
gost.

Gwybodaeth iʼw chyhoeddi ar symud sbwriel mewn
swmp ac ailgylchu ar Facebook ac yn Cipolwg.
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Mae’r Grŵp Craffu wedi bod yn un o’r rhai ar y blaen o ran craffu yng Nghymru
ers iddo gael ei ffurfio ac mae nifer o gymdeithasau tai wedi ymweld â ni i
ddysgu am brofiadau’r grŵp. Dyma a ddywedodd rhai ohonyn nhw:

“...roedd yn ddefnyddiol iawn, ac yn
‘ysbrydoledig’, sydd yn wych!” 
Cymdeithas Tai Cadwyn

“Diolch yn fawr am y croeso caredig a’ramser a neilltuwyd inni. Bu’r cyfarfod ynddefnyddiol iawn. Rydych yn ffodus iawni gael grŵp mor ymroddedig!”  Cantref 

“...Roedd yn wych gweld eich grŵp ar
waith a gwrando ar eu profiadau. Roedd
pawb yn cyd-dynnu’n dda ac roedd yn
ddiwrnod braf a dymunol inni hefyd ac yn
brofiad dysgu da iawn.”   
Cymdeithas Tai Hafod 

“Diolch i’r Cadeirydd a’r panel am

ganiatâu inni fynychu cyfarfod. Roedd yn

braf gweld bod mwy nag un ffordd o

wneud pethau. Dylai pob panel arall yng

Nghymru ddilyn esiampl Newydd. Maen

nhw’n gredyd i gyfranogiad tenantiaid ac

yn ased gwych i’r corff!” 

Cartrefi NPT

Aelod newydd
Bu rhai newidiadau yn aelodaeth y grŵp.
Gadawodd Jacky Yeo, a fu’n Gadeirydd, a
Joan Davies a Martin Heels y grŵp eleni.
Hoffai gweddill yr aelodau ddiolch i’r tri am eu
gwaith caled a’u cyfraniadau gwerthfawr tuag
at wella gwasanaethau i denantiaid a
dymunwn yn dda iddyn nhw yn y dyfodol.

Roedd Emma Newbury (dde) o Rhydyfelin yn
ychwanegiad i’w groesawu i’r grŵp ac mae
wedi mwynhau ymgyfarwyddo gyda’r gwaith
wrth gynnal ei chraffu cyntaf. 

Mae’r grŵp ar hyn o bryd yn chwilio am
aelodau newydd ac felly os hoffech chi
sialens newydd a gwneud cais i ymuno â’r tîm
craffu cysylltwch â Jackie, Swyddog
Partneriaeth Cymunedol ar 02920 00 5476,
07501 466694 neu jackie.holly@newydd.co.uk
am ragor o wybodaeth. Yn ddelfrydol mae’r 

grŵp eisiau recriwtio aelodau newydd o 
ardaloedd heb eu cynrychioli e.e. Bro
Morgannwg, Nedd Uchaf, Talbot Green,
Gilfach Goch ac Aberdâr. Mae’n bwysig bod

aelodaeth unrhyw grŵp yn newid o dro i

dro er mwyn inni gael syniadau newydd.

Mae’r Grŵp Craffu wrthi ar hyn o bryd yn

edrych ar bob agwedd o dai gwarchod

Newydd, felly os hoffech wneud unrhyw

sylwadau, unwaith eto cysylltwch â Jackie

a fydd yn gallu trosglwyddo eich adborth. 



Ffair lles am 
ddim i bawb
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Ar 10 Awst cynhaliwyd ffair lles am ddim
yn y Barri ger Ystad Stryd Thompson a
daeth nifer o bobl leol o’r ardal yno. 

Cynhaliwyd nifer o weithgareddau iach a llawn hwyl yn
cynnwys syniadau rhad ar gyfer coginio’n iach, dawnsio
stryd, ffitrwydd teulu, Zumba, Futsai, garddio, peintio
wynebau, celf a chrefft a hefyd ystod o gemau
ailgylchu. Darparwyd cerddoriaeth gan Radio Bro a’r
rapiwr Mitzy!

Trefnwyd y digwyddiad yma gyda
Chymunedau yn Gyntaf, Cyngor
Bro Morgannwg ac Elevate,
gweinidogaeth Eglwys Elim y Barri. 
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Tenantiaid ifanc ar daith i’r gorllewin 
Rhwng 6 – 10 Awst aeth 28 o bobl ifanc o
Newydd, Tai Hafod a Thai Rhondda i Fae Morfa,
Dinbych y Pysgod a chymryd rhan mewn
amrediad o weithgareddau yn cynnwys
arforiadu, rhaffau uchel a sgramblo trwy
goedlannau a gweithdai ar ymwybyddiaeth o’r
amgylchedd, gwirfoddoli a chelf a chrefft.

Roedd y trip yn boblogaidd dros ben a bu’r
gweithdai gwirfoddoli yn llwyddiant mawr. O’r
sesiynau gweithdy fe fydd y tenantiaid ifanc yn
cymryd rhan mewn sesiwn glanhau traeth yn
ystod hanner tymor yr Hydref. 

Dywedodd Kurtis Reddy o Lyn-nedd, “Bu’n
brofiad gwych, un yr hoffwn ei wneud eto. Trwy’r
gweithgareddau a’r gweithdai fe wnes i gyfarfod
pobl newydd a gwneud ffrindiau newydd ac
rwy’n edrych ymlaen i’w cyfarfod eto yn y sesiwn

glanhau traeth yn ystod hanner tymor yr Hydref.”

Os ydych yn denant ifanc Newydd ac eisiau
gwybod rhagor am y grwpiau y gallwch ymuno â
nhw cysylltwch â  Scott Tandy ar 02920 005479
neu e-bostiwch scott.tandy@newydd.co.uk.

Amser cystadleuaeth, enillwch £25!
Atebwch y tri cwestiwn yma’n gywir (cliw:
atebion yn y cylchgrawn yma) a gallech ennill!

1. Faint o brydau bwyd am ddim y mae’r
banc bwyd wedi’u rhannu yn y
Drenewydd?

2. Faint o aelodau sydd ar y Bwrdd?
3. Pryd gaiff y weithdrefn ymddygiad gwrth

gymdeithasol ei lansio?

Anfonwch eich atebion at Mared trwy e-
bostio mared.williams@newydd.co.uk,
ffoniwch hi ar 02920 005412
neu postiwch nhw at Mared
Williams, Newydd, Ty
Cadarn, 5 Village Way,
Tongwynlais CF15 7NE. 



Perfformiad gwasanaeth Newydd

Rydym wedi darparu gwybodaeth am gasglu rhenti a’r broses osod yn y tabl isod. Eleni rydym
wedi gweld cynnydd bychan yn y nifer o denantiaid sydd â dyledion rhent. Mae ein gwasanaeth
cyngor ar arian yn boblogaidd iawn ac mae dros 160 o denantiaid wedi elwa o’r gwasanaeth yma.
Rydym yn gweithio’n agos gyda thenantiaid sydd wedi cael eu heffeithio gan y dreth ystafell wely
ac rydym yn parhau i godi ymwybyddiaeth am y Credyd Cynhwysol a ddaw i rym ym mis Hydref.

Sut ydyn ni’n perfformio o ran ymddygiad gwrth gymdeithasol (YGG)?
Fe wnaethom ni dderbyn safon Llywodraeth Cymru am ddelio gydag ymddygiad gwrth
gymdeithasol yn gynharach eleni ac rydym yn parhau i wneud gwelliannau pellach trwy lansio
ein gweithdrefnau YGG newydd ym mis Hydref eleni. Rydym yn falch o adrodd am gynnydd
sylweddol mewn boddhad gyda’n gwasanaeth YGG dros y 12 mis diwethaf. 
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Sut ydyn ni’n perfformio o ran y rhent a gasglwyd a’r cartrefi a osodwyd?

*Mae’r ffigwr hwn yn adlewyrchiad o'r holl wasanaethau. Nid oes ffigwr arwahân eleni ar gyfer ymddygiad gwrthgymdeithasol

Rhent a gosodiadau

Canran y rhenti a gasglwyd

Canran y dyledion rhent yn
ddyledus gan denantiaid cyfredol

Canran y dyledion rhent sy’n
ddyledus gan gyn denantiaid

Swm y dyledion gan gyn
denantiaid a ddilewyd

Canran y rhenti a gollwyd
oherwydd cartrefi gwag

Nifer y Rhybuddion Meddiannu
(NOSP) a gyflwynwyd oherwydd
dyledion rhent

Nifer y tenantiaid a gafodd eu troi
allan oherwydd dyledion rhent

2011/12

98%

2.4%

2.45%

£44,977

0.75%

146

20

2012/13

96.46%

2.5%

2.15%

£91,147

0.92%

164

7

Ein targed

98.9%

2%

1.2%

Dim targed

0.4%

Dim targed

Dim targed

Ymddygiad gwrth gymdeithasol
Nifer yr achosion ymddygiad gwrth gymdeithasol newydd
Nifer yr achosion byw o ymddygiad gwrth gymdeithasol
Nifer yr achosion wedi’u datrys o ymddygiad gwrth
gymdeithasol
Nifer y camau ymyrraeth cynnar a gynhaliwyd i ddelio
gydag ymddygiad gwrth gymdeithasol
Nifer y camau gorfodaeth a gynhaliwyd i ddelio gydag
ymddygiad gwrth gymdeithasol 
Boddhad defnyddwyr gyda’r gwasanaeth ymddygiad
gwrth gymdeithasol (ymatebion gan y ddau barti)
Canran y tenantiaid sy’n meddwl bod y gwasanaeth
ymddygiad gwrth gymdeithasol wedi gwella ers y llynedd

2011/12
86
88
44

133

1

42%

27%

2012/13
135
123
82

207

0

78%

56%*



Sut y mae ein gwasanaeth cynnal a chadw wedi gwella?
Rydym yn falch iawn i weld bod perfformiad wedi gwella mewn rhai meysydd dros y 12 mis
diwethaf ac fe fyddwn yn parhau i weithio ar feysydd lle mae perfformiad wedi aros yr un fath
neu wedi syrthio ychydig. Mae ein tîm llafur uniongyrchol wedi parhau i gael effaith gadarnhaol ar
ein gwaith ac adlewyrchwyd hynny yn yr adborth cadarnhaol a gawsom gennych chi. 
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Cynnal a chadw
Canran y gwaith trwsio a
gwblhawyd yn brydlon
Canran y tenantiaid sy’n fodlon
gydag ôl arolygon
Canran yr apwyntiadau heb eu
cadw ac heb hysbysu tenantiaid o
hynny
Canran y tenantiaid yn anfodlon
bod y contractwr yn ddigon medrus
neu yn alluog i orffen y gwaith
Nifer y eiddo a dderbyniodd 4ydd
ymweliad mewn ymdrech i ddatrys
nam gwresogi
Canran y tenantiaid yn anfodlon
gyda’r gwaith trwsio wedi’i gwblhau
Canran yr arolygon boddhad
tenantiaid a ddychwelwyd 
Canran y gyllideb cynnal a chadw
a wariwyd ar waith cynnal a chadw
cynllunedig neu adweithiol

2011/2012

95%

99.2%

0.2%

0.4%

17 eiddo

2%

21%

67% ar gynllunio
33% ar adweithiol

2012/2013

96%

99.1%

0.2%

0.3%

4 eiddos

1%

18%

64% ar gynllunio
36% ar adweithiol 

Ein Targed

99%

99.25%

0.25%

0.25%

0

1%

40%

70% ar gynllunio 
30% ar adweithiol

Perfformiad Cydraddoldeb
Nifer y ceisiadau Llinell Iaith/nifer o
weithiau y cafodd ei defnyddio
Nifer y tenantiaid sydd wedi gofyn am
wybodaeth mewn gwahanol ieithoedd
Canran y tenantiaid y mae gan Newydd
wybodaeth proffilio tenantiaid arnyn nhw
Nifer y gwasanaethau sydd ar gael y tu
allan i oriau swyddfa
Canran yr amseroedd apwyntiadau a
gadarnhawyd trwy lythyr, testun neu e-
bost
Amser a gymerwyd i gael gwared ar
graffiti casineb
Amser a gymerwyd i ymateb i bob
digwyddiad arall yn dilyn adrodd am YGG
Canran yr eiddo wedi’u haddasu yn y
stoc

Beth ydych chi’n feddwl am ein ffigurau Perfformiad Cydraddoldeb?
Yn ystod y llynedd rydych wedi rhoi gwybodaeth inni amdanoch eich hun a phreswylwyr eraill yn eich cartref
sy’n golygu ein bod yn gallu darparu gwell gwasanaethau i ddiwallu anghenion amrywiol ein tenantiaid. 
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2011/2012

Dim cais

51 tenant

Yn y broses o
Proffilio’r holl denantiaid 

Un gwasanaeth –
gwaith trwsio brys

29%

12 awr*

Ar gyfer achosion brys
o fewn 48 awr i’r gwyn*

13%

2012/2013

Dim cais

73 tenant

70%

Un gwasanaeth –
gwaith trwsio brys

100%

12 awr*

Ar gyfer achosion brys
o fewn 24 awr i’r gwyn*

12%

*Bydd meddalwedd sy’n monitro ffigyrau gwirioneddol ymddygiad
gwrthgymdeithasol yn cael ei roi ar waith ym mis Medi 2013. Bydd y
ffigurau ar gael mewn rhifynnau o In View yn y dyfodol.



Mae aelodau’r Bwrdd yn gyfrifol am redeg y corff. Maen nhw’n gosod strategaeth ac yn
monitro perfformiad i sicrhau ein bod yn diwallu safonau Llywodraeth Cymru. 

Aelodau ein Bwrdd
Aelodau ein bwrdd

Aelod Bwrdd Cadarn Newydd Hyd gwasanaeth Nodiadau
(blynyddoedd)

David Birch * * 4 Cadeirydd Cadarn
Lyn Bond * * 4 Tenant etholedig

Cefnogwr Partneriaeth Cymunedol 
a Chefnogwr Cydraddoldebau

Linda Chamberlain * 4 Tenant etholedig
Mike Cuddy * * 26 Cefnogwr Gofal a Thrwsio

a Chefnogwr Adfywio
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Pa mor dda ydyn ni’n perfformio gyda’n gwasanaethau cartrefi gwag a gosodiadau?

Rydym wedi gweld cynnydd yn y nifer o eiddo gwag y llynedd. Y rheswm yn rhannol dros
hynny ydy bod pobl eisiau symud i gartref llai oherwydd y dreth ystafell wely. Er gwaethaf hyn
rydym yn gweld llai o denantiaethau yn gorffen o fewn blwyddyn a chanran llawer uwch o
ymweliadau tenantiaethau newydd yn cael eu cwblhau. 

Pa mor dda y mae ein contractwyr ar gyfer gwasanaethau ystadau yn perfformio?

Penodwyd nifer sylweddol o gontracwyr newydd fis Ebrill y llynedd ac fe wnaeth ein tîm llafur
uniongyrchol gymryd gwaith drosodd hefyd. Rydym yn falch iawn bod hyn wedi esgor ar gynnydd
mewn boddhad tenantiaid gyda’n gwasanaethau ystadau eleni.

Taliadau gwasanaeth

Canran y bobl sy’n hapus gyda’r gwasanaethau
ystadau y mae’r contractwyr yn eu darparu

2011/12

76%

2012/13

82%

Cartrefi gwag a gosodiadau
Nifer y gosodiadau
Nifer mwyaf o wrthodiadau am fath o dŷ

Canran o denantiaethau sy’n para dros 12 mis
Canran y trosiant tenantiaethau
Nifer o dai sy’n wag ar 31 Mawrth
Canran o dai a osodir o fewn 10 diwrnod
gwaith
Canran yr ymweliadau tenantiaethau a
wnaethpwyd o fewn 6 wythnos

2011/12
242

4 gwrthodiad am
fflat un ystafell wely

79%
9.26%
7 eiddo

81%

72%

2012/13
272

8 gwrthodiad am
fflat un ystafell wely

89%
11.3%

10

72%

83%



Taliadau’r Bwrdd 2012/13
Cyfanswm taliadau i aelodau’r Bwrdd £dim. Cyfanswm costau aelodau’r Bwrdd £868.50.

Yr Uwch Dîm Rheoli

Aelodau ein bwrdd

Aelod Bwrdd Cadarn Newydd Hyd gwasanaeth Nodiadau
(blynyddoedd)

David Evans * 18 Cadeirydd Newydd 
Chris Koehli * 7
Gail Lancaster * * 15
Roger Page * * 14 Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio 

a Chefnogwr Ymddygiad 
Gwrt Gymdeithasol

Amanda Protheroe * 8
Jerry Shelton * 2 Cefnogwr Risg
Richard Coombe * 2 Cefnogwr Gwasanaethau 

Gwybodaeth
Martin Symonds * 2 Cefnogwr rheolaeth asedau
Victoria Hiscocks * 2
Joanna Davies * 1 Tenant etholedig
Chris Johnes * 1
Stephen Newman * Cyfetholedig Cyfetholedig

Nodiadau arbennig:
Mae cyflogau’n cynnwys lwfansau ceir.

Cyfnod rhybudd y Prif Weithredwr ydy 6 mis.

Mae’r holl staff parhaol yn gymwys i ymuno gyda’r
Cynllun Pensiwn Tai Cymdeithasol a weinyddir gan
yr Ymddiriedolaeth Pensiynau. 
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Cyfarwyddwr Tai

Jason Wroe: Penodwyd 2004

Prif gyfrifoldebau: Rheolaeth Tai,

partneriaeth tenantiaid a Gofal a

Thrwsio yn y Fro

2012/13 Cyflog: £61,912 

Costau: £192.65

Prif Weithredwr

Paul Roberts: Penodwyd 1992 

Prif gyfrifoldebau: Prif

Weithredwr, Ysgrifennydd a

chefnogaeth i’r Bwrdd

2012/13 Cyflog: £87,865 

Costau: £415.62

Cyfarwyddwr EiddoSimon Morris: Penodwyd 2003
Prif gyfrifoldebau: Datblygu a gwaith cynnal a chadw

2012/13 Cyflog: £62,073 
Costau: £192.65

Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau

Elizabeth Lendering: Penodwyd 2009 

Prif gyfrifoldebau: Cyllid, adnoddau

dynol a gwasanaethau gwybodaeth

2012/13 Cyflog: £72,433

Costau: £178.13
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Faint o rent ydyn
ni’n ei godi?
Mae ein rhenti wedi’u gosod yn unol â chanllaw Llywodraeth Cymru ac fe’u gelwir yn rhenti
meincnod. Gall hyd at 5% o’n heiddo fod â rhenti uwch na’r rhenti meincnod yma oherwydd
amgylchiadau arbennig fel lleoliad, oedran a math o eiddo. Mae’r canlynol yn rhenti sicr fesul
wythnos o Ebrill 2013..

Llety
Fflat un ystafell wely
Fflat dwy ystafell wely
Ty dwy ystafell wely
Ty tair  ystafell wely
Ty pedair ystafell wely

Llety gwarchod
Fflat un ystafell
Fflat un ystafell wely
Fflat dwy ystafell wely

O
£    60.77
£    67.05
£    73.35
£    78.88
£    92.41

£    58.23
£    62.32
£    71.53

i
£    70.75 
£    78.61
£    83.62 
£    93.86
£  104.81

£    62.60
£    72.79
£    80.03

Rhenti meincnod LLywodraeth Cymru fesul wythnos

Ym mha siroedd y mae Cartrefi Newydd ar gael?

Awdurdod lleol 

Caerffili
Caerdydd 
Ceredigion
Merthyr Tudful 
Nedd Port Talbot
Powys 
Rhondda Cynon Taf
Torfaen
Bro Morgannwg 
Cyfanswm

Rhent
fforddiadwy

0
31

67
218
768
38

1336
2458

Perchnogaeth
cartref

fforddiadwy

9
12
10
5
4
6
16

80
142

Rheoli dan
gytundeb
rheolaeth

317
317

Llety lle mae
cefnogaeth wedi’i

reoli gan
bartneriaid

17 

35
52



Gwybodaeth
Ariannol

33

Cynyddodd incwm Newydd o
£599,000 y llynedd yn bennaf
oherwydd incwm rhent ychwanegol
a enillwyd o’r cynnydd blynyddol
mewn rhenti a gododd £410,000
ychwanegol ar gyfer y flwyddyn.
Codwyd cyfanswm o £695,000 o
incwm grant i wneud addasiadau
ffisegol i gartrefi tenantiaid gydag
anableddau; mae hyn yn gynnydd
o £293,000 o’i gymharu â’r llynedd.
Syrthiodd incwm o daliadau
gwasanaethau i denantiaid a
lesddeiliaid o £62,000 o’i gymharu
â’r flwyddyn flaenorol, yn bennaf
oherwydd gostyngiad mewn costau
ac felly gostyngiad mewn taliadau.

Bob blwyddyn rydym yn cynllunio’n ofalus sut i
wario’r incwm a gawn o renti ac mae ein gwaith
partneriaeth cymunedol yn helpu i sicrhau ein
bod yn diwallu blaenoriaethau tenantiaid. Dyma
rai o’r blaenoriaethau y gwnaethom
ganolbwyntio arnyn nhw yn ystod y flwyddyn:

• Mae’r tîm mewnol a ehangwyd ar
gyfer gwaith glanhau a chynnal a
thrwsio cyffredinol wedi bodoli
am flwyddyn gyfan ac mae
boddhad tenantiaid gyda’r tîm yn
parhau’n gyson uchel. 

• Yn ystod y flwyddyn sefydlwyd adran
gwasanaethau cwsmeriaid newydd ac fe’i
lansiwyd ym mis Ionawr 2013. 

• Mae arbedion wedi’u gwneud ar gostau
glanhau a chostau ystad eraill gan esgor ar
ostyngiad mewn taliadau gwasanaethau i
denantiaid a lesddeiliaid.

• Cynhaliwyd gweithdai diwygiadau lles a
sesiynau cyngor ar arian un i un i baratoi
tenantiaid ar gyfer y newidiadau yn sgil y
diwygiadau lles. 

Mae staff wedi ei gwneud yn bosibl inni wario
arian ar y gweithgareddau newydd a hanfodol
yma trwy sicrhau bod cyllidebau’n cael eu
gwario’n effeithiol. Mae costau swyddfa a
chostau rhedeg eraill wedi gostwng ac fe gaiff
yr arian sydd yn weddill ei ddefnyddio i
fuddsoddi yn ein cartrefi.

Eleni rydym yn bwriadu buddsoddi £2,000,000
ar waith cynnal a chadw cynllunedig. Mae hyn
yn bosibl oherwydd ail flwyddyn cyfraddau llog
isel sydd wedi ein galluogi i neilltuo cyllid i wario
rhagor ar geginau ac ystafelloedd ymolchi.   

In View Adolygiad Blynyddol 2013
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Yn ein barn ni mae’r crynodeb o’r datganiad ariannol yn gyson gyda’r datganiadau
ariannol blynyddol llawn ac adroddiad Bwrdd Grŵp Tai Cadarn Cyfyngedig am y flwyddyn
yn gorffen 31 Mawrth 2013. Rydym o’r farn bod y datganiadau ariannol blynyddol llawn yn
rhoi golwg gwir a theg yn unol ag Ymarfer Cyfrifo Derbyniol Cyffredinol y Deyrnas Unedig,
o gyflwr materion y Grŵp a’r Gymdeithas ar 31 Mawrth 2013 ac o incwm a gwariant y
Grŵp a’r Gymdeithas am y flwyddyn a orffennodd ar 31 Mawrth 2013 ac maen nhw wedi
cael eu paratoi yn gywir yn unol â’r ddeddfwriaeth berthnasol.

Mazars LLP – Cyfrifwyr Siartredig (archwiliwr statudol)
45 Church Street
Birmingham
B3 2RT

Dyddiad 7 Awst 2013

Barn yr Archwilwyr
Annibynnol

Dyma sut yr ydym yn gwario ein hincwm 2013 2012 2011

Cynnal a chadw* 33% 32% 30%

Costau staff 21% 20% 21%

Llog morgais 13% 13% 15%

Costau ystadau a chostau eiddo eraill 7% 8% 10%

Costau swyddfa a chostau rhedeg eraill 7% 15% 12%

Gofal a thrwsio 3% 3% 4%

Datblygu cymunedol 4% 4% 3%

Gwarged 12% 4% 5%

*mae cynnal a chadw yn cynnwys disbrisiant mewn cydrannau tai a ddisodlwyd fel rhan o’r
rhaglen cynnal a chadw cynllunedig.

Dyma sut yr ydym yn
gwario ein hincwm
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2013 2012
£’000 £’000

Trosiant 11,722 11,123

Costau gweithredu (8,784) (9,142)

Gwarged gweithredu 2,938 1,981

Diffyg ar werthiant llety tai (39) (12)

Llog yn dderbyniadwy ac incwm cyffelyb 4 3

Llog yn daladwy a thaliadau cyffelyb (1,554) (1,484)

Gwarged am y flwyddyn ar weithgareddau cyffredin 1,349 488

Crynodeb o’r Fantolen ar 31 Mawrth 2013

2013 2012

£’000 £’000

Cost net eiddo tai 55,654 52,432

Buddsoddiadau asedau sefydlog 1,706 1,706

Asedau sefydlog eraill 1,519 1,503

_________ _________

Cyfanswm asedau sefydlog 58,879 55,641

Asedau cyfredol 2,926 3,738

Credydwyr yn syrthio’n ddyledus o fewn un blwyddyn (3,536) (3,908)

Rhwymedigaethau cyfredol net (610) (170)

Cyfanswm asedau llai rhwymedigaethau cyfredol 58,269 55,471

Credydwyr yn ddyledus ar ôl mwy nag un flwyddyn (45,555) (44,106)

Asedau net 12,714 11,365

Cronfeydd wrth gefn cyffredinol 10,551 9,202

Cronfeydd wrth gefn dynodedig 2,163 2,163

12,714 11,365

Cymdeithas Tai Newydd Cyfyngedig
Crynodeb o Gyfrif Incwm a Gwariant am y 
flwyddyn yn gorffen 31 Mawrth 2013



Cymryd rhan yng ngrwpiau
tenantiaid Newydd

Newydd@NewyddHousing

Gallwch wneud gwahaniaeth i fywydau tenantiaid, cyfarfod pobl newydd a dysgu sgiliau
newydd neu hyd yn oed cale cymwysterau (os ydych chi eisiau). Dysgwch ragor trwy fynd i
www.newydd.co.uk/get-involved neu cysylltwch â Jackie Holly ar 02920 005476 neu e-
bostiwch jackie.holly@newydd.co.uk. Dyma’r cyfarfodydd sy’n cael eu cynnal yn y misoedd i
ddod:

Hydref
Grŵp Cynghori Polisi
Grŵp Cynghori Ymddygiad
Gwrth Gymdeithasol
Grŵp Lesddeiliaid

Tachwedd
Panel Cymunedol

Grŵp Cefnogi Holl Dai
Gwarchod (SASH)

Rhagfyr
Grŵp Cydraddoldeb ac
Amrywiaeth (NEADS)
Grŵp Cynghori Gwaith Cynnal a
Chadw
Grŵp Cynghori ar Daliadau
Gwasanaethau

Dyddiad
3 Hydref
10 Hydref

17 Hydref

Dyddiad
7 Tachwedd

14 Tachwedd

Dyddiad
5 Rhagfyr

12 Rhagfyr

12 Rhagfyr

Amser
10yb-12yp
10yb-12yp

10yb-12yp

Amser
10yb-1yp (sesiwn

hyfforddi rhwng 10-11yb)

10yb-12yp

Amser
10yb-12yp

10yb-1yp

1.30yp- 3.30yp

Lleoliad
Newydd, Tongwynlais
Newydd, Tongwynlais

Newydd, Tongwynlais

Lleoliad
Newydd, Tongwynlais

Cwrt Phillipa Freeth, Y
Barri

Lleoliad
Newydd, Tongwynlais

Newydd, Tongwynlais

Newydd, Tongwynlais

Oeddech chi’n gwyb    d?
Gall eich grŵp tenantiaid neu grŵp cymunedol wneud cais

am arian gennym ar gyfer unrhyw beth megus gardd

cymunedol, digwyddiad i sefydlu grŵp neu weithgaredd

newydd. Rydym yn galw hyn yn Gronfa Gymunedol a

gallwch wneud cais trwy gysylltu â Jackie Holly ar 02920

005476 neu jackie.holly@newydd.co.uk.

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

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


