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Ein hanes 1974 – 2014
Rydyn ni wedi bod yn rhannu gwybodaeth am ein hanes gyda chi ar
Facebook trwy gydol 2014… dyma rai uchafbwyntiau.

Am ragor o ffeithiau o 1993 hyd at
heddiw, ewch i’r dudalen gefn…

1974                                    1978                            1979
cychwyn

Mae Cymdeithas Tai Newydd

yn cael ei ffurfio ac mae ein

swyddfeydd cyntaf yng

Nghaerdydd. Ein nod ydy

darparu cartrefi ar rent

fforddiadwy o ansawdd da.

Rydyn ni’n dechrau ar
gynlluniau i adeiladu ein cynllun

cyntaf yn Nhongwynlais, gyda’r

enw priodol, Llys Newydd. 

Mae Newydd yn cyflogi ei dîm
cyntaf o staff, cyn hynny
gwirfoddolwyr oedd yn gwneud
y gwaith. Roedd incwm rhent
yn £20,000 ac ad-daliadau
benthyciadau yn £8,000.
Heddiw mae incwm rhent dros
£10 miliwn ac ad-daliadau
benthyciadau dros £3.5 miliwn. 

Mae gan Newydd 222o gartrefi, 134 o’r rhainyn adeiladau newyddtra bod y gweddill yngatrefi hŷn y gwnaethomeu prynu, yn bennafyng Ngilfach Goch aThregatwg, y Barri. 

Mae Newydd yn symud o Gaerdydd i

swyddfeydd newydd eu hadeiladu yn

Broad Street yn y Barri. Rydyn ni’n

cychwyn ar gynllun gwarchod newydd

ym Mlaenafon ac yn derbyn

trosglwyddiad Ystad Stryd Thompson

yn y Barri. Mae budd-daliadau lles yn

newid ac mae dyledion rhent yn codi!  

Rydyn ni yn dechrau adeiladu LlysPhilippa Freeth yn y Barri ac Alltwenyn Abernant, dau gynllun taigwarchod i denantiaid hŷn. Rydyn nihefyd yn gorffen adeladu cynllungwarchod arall yng Nghwmtyleri.Ond er gwaethaf hyn fe syrthioddniferoedd ein stoc wrth i denantiaidbrynu eu cartrefi trwy’r Hawl i Brynu. 

Yn dilyn cyfnod hir o drafodaethau,
mae tenantiaid ar ystad Glyntaf ger
Pontypridd yn pleidleisio i
drosglwyddo dros 400 o gartrefi i
Newydd. Dyma’r unig drosglwyddiad
Dewis Tenantiaid yng Nghymru a’r
trydydd yn unig yn y DU. Mae rhaglen
o welliant yn cychwyn ar yr ystad
gyda buddsoddiad o dros £22 miliwn.

Mae Newydd yn cymryd

drosodd yr Asiantaeth Gofal a

Thrwsio ym Mro Morgannwg

(o’r enw Staying Put ar y pryd).

Roedd y tîm bychan yn trafod

dros 100 o ymholiadau gwaith

achos y flwyddyn, heddiw

mae’r tîm yn trafod dros 1,000

o ymholiadau’r flwyddyn. 

1988                                               1985

1991                                               1993
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Cynllun yr Iaith Gymraeg
Mae gennym Gynllun yr Iaith Gymraegwedi’i gymeradwyo gan y cyn Fwrdd yrIaith Gymraeg. Mae’r cynllun a’radroddiad monitro ar gael dim ond gofynamdanyn nhw ac maen nhw hefyd yn yradran ‘Llyfrgell’ ar ein gwefan. Mae eingwefan bellach yn gyfan gwblddwyieithog, dewiswch ‘Cymraeg’.

Pen-blwydd
hapus inni! 
Croeso i rifyn 40fed pen blwydd ein
cylchgrawn Cipolwg. Gobeithio eich bod
yn hoffi’r clawr, cymysgedd o holl gloriau
ein cylchgrawn ac Adolygiadau Blynyddol
ers inni ddechrau yn ôl yn 1974. 

Amdanom Ni
Rydym yn rhoi ein tenantiaid a’n

cwsmeriaid yn gyntaf ym mhopeth a

wnawn. Rydym yn gymdeithas tai

elusennol gyda 2,600 o gartrefi o

ansawdd ar rent ac ar werth yng

nghanolbarth a de Cymru.

Fformatau gwahanol 
Os hoffech chi dderbyn Cipolwg mewn

ieithoedd neu fformatau eraill yn cynnwys

Braille, ffont mawr neu ar CD neu dâp yna

cysylltwch â Mared ar 02920 005412 neu 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 trwy ffonio 0303

040 1998.

40fed



Neges gan ein Cadeirydd
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Sefydlwyd Newydd ym 1974 gan grŵp o
wirfoddolwyr a dim ond yn 1978 y cyflogwyd
staff i reoli’r nifer cynyddol o gartrefi. Mae’n
amheus a fyddai’r gwirfoddolwyr hynny wedi
dychmygu y byddai Newydd wedi tyfu i fod
yn berchen ar bron i 3,000 o gartrefi mewn 40
mlynedd, yn cyflogi 100 o staff ac yn gweithio i
gymunedau ar draws de a chanolbarth Cymru.  

Cafwyd cryn dipyn o heriau a llwyddiannau
dros y flwyddyn ddiwethaf. Wrth inni barhau i
gynyddu ein datblygiad o dai newydd,
darparu cartrefi fforddiadwy i’r rhai mewn
angen ac adfywio cymunedau, rydyn ni wedi
gorfod wynebu heriau hyd yn oed yn fwy i
ddiwallu anghenion cymunedau sydd wedi
dioddef oherwydd y dirwasgaid. Ar yr un pryd
rydym yn delio â rheoliad Llywodraeth Cymru
a chwilio am gyllid ar gyfer dyfodol
cynaliadwy trwy gyfrwng trefniadau preifat a
chyhoeddus cynyddol gymhleth.

Rydyn ni’n falch ein bod wedi ymddangos ar
restr y 100 Uchaf yng Nghwmnïau Gorau’r
Sunday Times ac wedi cadw ein statws Aur
Buddsoddwyr mewn Pobl gan arddangos
diwylliant sydd yn adlewyrchu ymroddiad ein
staff er budd ein holl denantiaid. 

Rwy’n amheus os ydy hi’n bosibl inni ragweld
yn gywir beth fydd yn digwydd dros y 40
mlynedd nesaf ond rwy’n hyderus y gallwn,
trwy waith caled ac ymroddiad fy
nghydweithwyr ar y Bwrdd, staff y corff a’r
tenantiaid a’r rhan ddeiliaid, edrych ymlaen i
ddyfodol disglair. 

Diolch yn fawr

David Evans
Cadeirydd

Yn 2014 rydyn ni’n dathlu 40 mlynedd o ddarparu tai fforddiadwy ac mae’r rhifyn
hwn o’n Hadolygiad Blynyddol yn nodi’r achlysur yma gyda rhai erthyglau diddorol. 
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Heb gwsmeriaid does yna ddim busnes.
Mae yna alw enfawr am dai fforddiadwy, ond
mae ein cartrefi yn dod yn fwy anodd i’w
gosod, nid oherwydd yr ansawdd, eu cost
na’u lleoliad ond oherwydd eu bod yn rhy
fawr i deuluoedd bach sydd wedi’u heffeithio
gan y ‘dreth ystafell wely’. Rydyn ni’n credu y
dylem fod yn darparu cartref cyn hired ag y
mae teulu ei angen, ond mae’r ‘dreth ystafell
wely’ yn gweld cartref fel blwch y dylid ei
lenwi gyda’r nifer cywir o bobl. 

Mae darparu gwasanaeth y mae pobl yn ei
werthfawrogi yn bwysig. Flynyddoedd yn ôl
roedd gwaith cymdeithas dai yn cael ei
ystyried yn gadarnhaol i gymunedau. Ond,
mae ein gwaith a’n tenantiaid wedi’u
heffeithio gan raglenni fel Benefit Street a’r
papurau newydd. Mae hynny’n fy ngwylltio ac
mae’n rhaid ei fod yn eich gwylltio chi fel
tenantiaid pan fo darluniau negyddol ac
anghywir yn cael eu cyflwyno yn y cyfryngau,
dim ond oherwydd bod pobl yn byw mewn
eiddo cyngor neu gymdeithas dai. 

Mae busnesau angen buddsoddiad i dyfu.
Yn yr 1980au roedd cymdeithasau tai yn tyfu,
roedden ni’n adeiladu cartrefi newydd pan
oedd grantiau yn ein helpu i gadw rhenti’n

isel. Doedden ni ddim yn dibynnu ar y
farchnad breifat am gyllid tan tua 1988. Mae’r
argyfwng economaidd wedi herio’r cyllid yma
ers hynny ac oherwydd bod y banciau yn fwy
gochelgar ynghylch rhoi benthyciadau, mae’n
anodd codi arian. 

Ond, er gwaethaf y newidiadau yma rwy’n
parhau’n optimistaidd. Yng Nghymru rydyn
ni’n derbyn cefnogaeth wleidyddol gref ac
mae arweinwyr gwleidyddol yn gweld ein bod
yn cael effaith gwirioneddol ar gymunedau
trwy gartrefi newydd, swyddi, hyfforddiant a
mentrau cymunedol. Mae Llywodraeth Cymru
wedi darparu ffurfiau newydd o gyllido ac mae
Newydd wedi manteisio ar y cyfleoedd newydd
yma gyda’n cynlluniau newydd yng Ngwesty’r
Marine ar Ynys y Barri a Mill House yn Nantgarw.

Mae Newydd wedi cynnal set cryf o
werthoedd, ac mae’r bobl sy’n gweithio
gyda ni ac inni yn deall hyn. Fe fyddwn yn
parhau i ddatblygu gwasanaethau a chynnyrch
newydd ac fe fydd y bobl sy’n byw yn ein
cartrefi ac sy’n defnyddio ein gwasanaethau
yng nghanol ein penderfyniadau .  

Edrychwn ymlaen at beth a ddaw yn y 40
mlynedd nesaf.

Mae ein Prif Weithredwr,
Paul Roberts yn dweud
wrthyn ni sut y mae
cymdeithasau tai wedi
newid dros 40 mlynedd

Sawl blwyddyn yn ôl fe gyflwynais araith i bobl fusnes lleol. Siaradais am sut yr
oedd rhedeg cymdeithas dai yn wahanol i fusnesau eraill. Wrth edrych yn ôl
flynyddoedd yn ddiweddarach rwy’n sylweddoli mor heriol ydy pethau heddiw.
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Gyda hetiau caled a ‘hi-vis’ aeth y disgyblion
a’u hathrawes Mrs Polly Davies ar ymweliad
â safle adeiladu cyn Westy’r Marine yn y
prynhawn i weld sut mae’r contractwyr
Pendragon Design and Build yn bwriadu
newid y gwesty i gynnig 20 o dai newydd a
fforddiadwy ar yr Ynys. Dechreuodd y
datblygiad £2.4 miliwn ym mis Mawrth 2014
ac mae’n cael ei adeiladu ar gyfer
Cymdeithas Tai Newydd mewn partneriaeth
gyda Chyngor Bro Morgannwg.

Rhoddodd y prentis saer Sian Bridge
arddangosfa i’r disgyblion o’r offer y mae hi’n
eu defnyddio o ddydd i ddydd a siaradodd
am sut i gael gwaith yn y diwydiant adeiladu.
Fe wnaethon nhw hefyd gwblhau cwis
diogelwch ar-lein a darganfod hanes y
gwesty hanesyddol a adeiladwyd gan Francis
Crawshay ym 1850. Roedd yn hwyliwr brwd,
roedd gwelyau y gwesty yn welyau bync a
mynediad i’r lloriau uchaf ar ysgolion haearn!

Yn ystod eu taith defnyddiodd y disgyblion
fapiau safle i weld lle roedden nhw ar y safle,
gweld sut yr oedd  peiriant codi yn codi blociau
trwm a siarad gyda Dorian, rheolwr y safle am
ei waith a beth mae e’n ei wneud bob dydd.

Dywedodd Polly Davies, athrawes yn Ysgol
Gynradd Ynys y Barri, “Roedd hwn yn gyfle
gwych i fod yn rhan o broject mor wych, pobl
go iawn, swyddi go iawn yn ein cymuned
leol. Allwn ni ddim aros i ddysgu a datblygu
ar hyd y daith yma gyda’n gilydd.

Ym mis Medi fe fydd y disgyblion yn ail ymweld
a’r prosiect dosbarth ar gyfer y tymor ac fe
fyddan nhw’n gobeithio creu capsiwl amser.

Disgyblion Ysgol Gynradd Ynys y

Barri yn adeiladwyr am ddiwrnod
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Llwyddiant yng Ngwobrau TPAS Cymru 2014
Mae staff a thenantiaid Newydd wedi rhagori yng Ngwobr Cyfranogiad
TPAS Cymru eleni a gynhaliwyd yn Venue Cymru yn Llandudno ar 26
Mehefin gyda sawl buddugoliaeth. 

Derbyniodd Newydd y wobr gyntaf hefyd yng
Ngwobr Val Feld Cyfathrebu mewn Tai ar gyfer
rhaglenni dogfen tenantiaid y gellir ei gweld ar
hafan ein gwefan www.newydd.co.uk a hefyd
am ein llyfryn ‘Gwneud Gwahaniaeth’ i annog
tenantiaid i gymryd rhan.

Dywedodd Paul Roberts, Prif Weithredwr
Newydd, “Mae ennill cymaint o wobrau yn
gyflawniad mawr i’n tenantiaid a’n staff. Mae’r
gwobrau yma yn cydnabod eu gwaith caled i
sicrhau bod ein gwasanaethau o’r safonau
uchaf a bod ein cymunedau yn leoedd gwych i
fyw ynddyn nhw.”

Cafodd Cath Kinson y drydedd wobr yn
y Wobr Cyflawniad Eithriadol am ei gwaith
yng Nghanolfan y Bobl yn y Barri lle
mae’n trefnu nifer o weithgareddau ac yn
rheoli’r gydweithrediaeth fwyd. Mae Cath
hefyd yn cymryd rhan mewn nifer o grwpiau
tenantiaid yn cynnwys y Grŵp Craffu. 

Dywedodd Cath, “Rwyf wedi cael

diwrnod gwych, mae fel bod yn yr Oscars.

Rwy’n falch iawn o dderbyn y Wobr Efydd

ac mae’n anogaeth ardderchog i’r holl

wirfoddolwyr eraill. Diolch Newydd.”

Dywedodd Joe, “Rwy’n hapus dros ben i

ennill y wobr ac i gael fy enwebu ar ôl fy

ngwaith gyda’r tîm pêl droed. Rwyf wedi

cael diwrnod gwych, roedd y seremoni

wobrwyo yn ardderchog, fe welais beth

roedd pobl eraill wedi’i gyflawni hefyd a

mwynhau cerdded ar hyd glan y môr i

gyrraedd yno hefyd!”

Llongyfarchiadau mawr i Joe Davies o

Lyn-Nedd am ddod yn ail yn y Wobr

Tenant Ifanc y Flwyddyn. Mae wedi

helpu pobl ifanc i gymryd rhan mewn

gweithgareddau yn ei ardal yn cynnwys

y tîm pêl droed a’r Wobr Dug Caeredin. 

Mae’r seremoni wobrwyo yn rhoi cyfle i gymdeithasau tai, awdurdodau lleol, landlordiaid a
chyrff tenantiaid i ddathlu gwaith caled staff a thenantiaid yn eu cymunedau.

Llongyfarchiadau i Tracy James, ein

Swyddog Partneriaeth Cymunedol am

ennill y Wobr Aelod Mwyaf Ysbrydoledig o’r

Staff. Mae Tracy yn gweithio’n galed iawn i

sicrhau bod gwirfoddolwyr yn cael eu

hannog i gymryd rhan, bod grwpiau’n

rhedeg yn esmwyth a bod tenantiaid yn

gallu cyfrannu at drafodaethau. Rydyn ni’n

falch iawn ohonot ti Tracy, da iawn!
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Cynigiodd Newydd gyfle i denantiaid a
chymuned ehangach Rhydyfelin, y Barri a’r
Drenewydd i wella eu cyfleoedd
cyflogadwyedd trwy gyfrwng gweithdai i’w
cael yn agosach at y farchnad swyddi.
Cynhaliwyd y gweithdai dros gyfnod o 8
wythnos ac mae’r cyfranogwyr wedi edrych ar
dechnegau adeiladu hyder, ysgrifennu CVs,
llenwi ffurflenni cais, cyllidebu a rheoli arian. 

Dywedodd Alyson Rees-Jones o Rydyfelin,
“Mae fy merch a minnau’n dilyn y cwrs yma
gan ein bod angen ychydig o help. Mae’n
ddefnyddiol ac mae’r ddwy ohonom yn
gobeithio y cawn ni waith cyn hir.” 

Os hoffech wybod rhagor am y gweithdy
cysylltwch â Jackie Holly ar 02920 005476
neu jackie.holly@newydd.co.uk 

Gweithdai cyflogadwyedd

Awch creadigol yn creu effaith

Dywedodd Judy Davies, “Rwy’n
caru celf a chrefft ac mae’n braf cael

mynd allan o’r fflat a chael hwyl
gyda fy nghymdogion.” 

Mae’r tenantiaid yn ein cynlluniau tai
gwarchod yn Llys Elis Fisher, Llys Arthur
Davis a Llys Gwyn James wedi cael awch
creadigol yn ddiweddar diolch i Sara Reid-
Danks Cydgysylltydd y Cynllun yn Elis Fisher.

Dywedodd Sara, “Fe ddechreuon ni ein
dosbarth creadigol cyntaf trwy wneud
canwyllbrennau o froc môr. Cawsom amser
braf yn yr ardd a mwynhau sgwrs dros baned
a chacen.

Yna aethom am drip i farchnad Sblot yr
wythnos ganlynol ac roedd gan bob tenant
£10 i’w wario ar ddeunyddiau i wneud cerflun.
Dywedodd Ken Westgate o Lys Arthur Davis,

“Mae hyn wedi bod yn grêt. Rwyf wedi
mwynhau bargeinio a chael rhai bargeinion
gwych. Fy hoff eitem oedd hen rîl bysgota,
bargen am 50c!” 

Cawsom brynhawn creadigol y diwrnod
canlynol ac roedd Ken gyda’i frwdfrydedd mawr,
creuodd robot o’r enw ‘Booty the Robot’.

Fe fyddwn yn cynnal arddangosfa ar ddiwedd
Medi i ddangos yr holl waith celf sydd wedi’i
gynhyrchu, gwyliwch y gofod!”
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Diolch i GAP (Grant Partneriaeth a Thwf
Newydd) treuliodd dros 40 o denantiaid
ddiwrnod hyfryd yn Amgueddfa Hanes
Naturiol Sain Ffagan lle y buon nhw’n crwydro
o gwmpas yr adeiladau hanesyddol, yn
mwynhau’r golygfeydd ac yn cadw’n heini
wrth gerdded y 6 milltir o lwybrau cerdded
sydd yno. Hanner ffordd trwy’r diwrnod cafwyd
profiad gwahanol gyda phrofiad bwyta
Alfresco diolch i Jon Hussey, Cydgysylltydd
Cynllun Llys Philippa Freeth yn y Barri.
Cafodd y tenantiaid a’r staff flas ar cous cous
llysieuol, chorizo a pancetta pasta a pizzas. 

Ar yr ail drip aeth dau lond bws i Weston
Super Mare am ddiwrnod i fwynhau awyr y
môr, torheulo, siopa a mwynhau’r golygfeydd.
Roedd rhywbeth i bawb yno a’r Pier Mawr
oedd y ffefryn a physgod a sglodion i orffen y
diwrnod. 

Hefyd trefnodd y Cydgysylltwyr Cynlluniau
Barti Gardd Bingo i ddathlu 40fed Pen
Blwydd Newydd yn Llys Elis Fisher yn y Barri.
Daeth y tenantiaid yn llu i helpu i ddathlu gyda
BBQ, bingo a chystadleuaeth bobi!

Ac wrth gwrs, dydy’r Nadolig ddim ymhell ac
felly mae’r cynlluniau ar y gweill ar gyfer tymor
y dathlu! 

Mae preswylwyr Aberaman a Rhydyfelin wedi
llwyddo i gwblhau NVQ Lefel 2 mewn
Datblygu Cymunedol. Mae Julie Hitchings,
Ellen Morgan, Stuart Gough-Jones, Eirianedd
Rees-Jones a’n Swyddog Partneriaeth
Cymunedol ein hunain Scott Tandy, wedi
gweithio’n ddyfal dros 6 mis i gwblhau tair
aseiniad hir. 

Dywedodd Stuart Gough-Jones, “Rydw i,
Julie ac Ellen yn gwirfoddoli ac yn helpu yn
fflat cymunedol ANTRA yn Aberaman bob
wythnos ac felly mae derbyn y cymhwyster
yma yn eithriadol o foddhaol gan ei fod yn
amlygu bod y gwaith rydyn ni’n ei wneud yn y
gymuned yn werthfawr.” 

Bu’n haf prysur i’n cydgysylltwyr cynlluniau
sydd wedi trefnu nifer o ddigwyddiadau a
thripiau i denantiaid yn ein cynlluniau tai
gwarchod. 

Hwyl yr haf mewn
tai gwarchod

Cymwysterau cymunedol 
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Darlun o’n tenantiaid hiraf

Mae Mr Jeff Snook wedi
byw yn Ffordd Elin ers 1978 a
symudodd yno gyda’i wraig
a’i 4 plentyn oedd yn 9, 8, 4 a
2 oed ar y pryd. Ar hyn o bryd
mae’n byw gartref gyda’i fab
ieuengaf.

“Rwy’n mwynhau byw yma,
mae’n le braf ac rydych yn
cael yr haul trwy’r dydd yn y
cefn. Rwyf bob amser wedi ei
hoffi, mae’n agos at y siopau,
bysus ac mae perthnasau imi
yn byw yn agos. Rwyf wedi
byw yn y cymoedd cyn hyn a
hefyd ar y Brif Stryd ond
fuaswn i ddim yn symud yn ôl
yno, mae digon o le yma ac
mae’n agored iawn.”

“Mae Newydd bob amser wedi
bod yn barod i helpu ac yn
deall problemau talu rhent
pan fo amser yn anodd. Fe
fuaswn yn eu hargymell,
maen nhw bob amser yn
gofalu amdanoch chi. Mae
nhw bob amser yn gofalu am
eich buddiannau.”

Mae Mr a Mrs Doran yn byw
yn Heol y Nant, Vaynor yn y
Drenewydd. Fe wnaethon
nhw symud i’w cartref
flwyddyn ar ôl dod at ei gilydd.
Mae’r ddau yn gwirfoddoli yn
Lles Anifeiliaid Powys trwy
weithio yn y siop a gweini ar
gwsmeriaid. 

Dywedodd Mr Doran, “Rydyn
ni’n caru’r ystâd, mae pobl
mor gyfeillgar. Mae’n ardal
ddiogel a glân iawn a does
prin ddim ymddygiad gwael.
Mae’r ardal wedi newid
ychydig ers 1985, mae parc
sglefrio bellach gerllaw,
cartrefi a siopau newydd. Os
oes gennym unrhyw
gwestiynau mae Nicola a
Sarah yn swyddfa Newydd yn
y Drenewydd yn gymorth
mawr, fe fyddem yn argymell
cartref Newydd i unrhyw un.
Rydyn ni’n gobeithio treulio
gweddill ein hoes yma.”

Symudodd Mrs Watts sy’n 94
oed i Lys Newydd, Tongwynlais
o Maendy gyda’i gŵr ym
1976. Mae ei llyfr rhent cyntaf
i’w weld yn y llun ar y chwith,
roedden nhw’n talu £33 y mis
o rent. 

“Roedd fy ngŵr a minnau yn
ymweld yn rheolaidd yn ystod
y gwaith adeiladu ac yn
edrych ymlaen at gael symud
i mewn. Ni oedd y rhai cyntaf i
symud yma ym 1976, roedd
ganddon ni wres canolog go
iawn oedd yn gwneud
gwahaniaeth gwirioneddol. Fe
awgrymodd Newydd y gallai
fy mam symud i rhif 3 hyd yn
oed gan fy mod yn gofalu
amdani a bu’n byw drws
nesaf inni am 3 mlynedd.
Roedd hyn yn golygu fy mod
yn gallu gofalu amdani hi a fy
ngŵr oedd hefyd yn anabl.
Mae Newydd wedi bod yn
wych, rwy’n mwynhau byw
yma. Rwy’n gallu eistedd wrth
y ffenestr ac edrych ar yr ardd
hyfryd. Fe wnes ennill
cystadleuaeth garddio Newydd
yn y 90au. Mae’r cwpan yma i
brofi hynny! Mae fy nghymydog
Mrs Martin yn arbennig hefyd,
mae hi fel merch imi. Mae
gennyf gymdogion hyfryd,
maen nhw mor garedig.
Gobeithio y byddaf yn gadael
yma mewn bocs!”
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Garddio gwych yng ngerddi’r Fro
Yn ddiweddar cafwyd hwb i glybiau garddio cynlluniau tai
gwarchod yn y Fro gan roddion oddi wrth Leadbitter, Balfour
Beatty a Baskets in Bloom.

Rhoddwyd fywyd newydd i’r gerddi

hardd yn Llys Gwyn James ym Mhenarth

yn ddiweddar trwy Grant Partneriaeth a

Thwf Newydd sydd wedi helpu’r

tenantiaid i fwynhau’r heulwen ar y patio.

Mae canlyniad help Balfour Beatty, a

welwyd yn y rhifyn diwethaf o Cipolwg,

hefyd i’w weld gyda llysiau’n barod i’w

casglu a’u bwyta o’r gwelyau codi.

Dywedodd Val Garland, "Mae’n le mor

ddifyr i ddod i gymdeithasu, rydyn ni’n

teimlo ein bod ar ein gwyliau pan rydyn

ni allan yn yr ardd. Y cynllun nesaf

efallai fydd plannu rhagor o blanhigion o

gwmpas y patio ac efallai adeiladu

barbeciw." 

Cytunodd Julie, Gweithiwr Prosiect Cymunedol Leadbitter,
i brynu dau wely codi ar gyfer yr ardd yn Llys Elis Fisher er
mwyn diolch i’r tenantiaid am fod mor radlon yn ystod y
gwaith adeiladu ar y cynllun gofal ychwanegol drws nesaf. 

Dywedodd Sara Reid-Danks, Cydgysylltydd Cynllun yn
Llys Elis Fisher, “Gan bod gennym gyllideb i’w dilyn aeth
Tracey a Fiona o Newydd a minnau i’r Bontfaen i gasglu
cymaint o gompost am ddim ag y gallem. Cafwyd
planhigion gan Baskets in Bloom, o Laneirwg, Caerdydd ac
Ynys y Barri ac yna roedden ni’n barod i gychwyn. Y gost i
Lys Elis Fisher yn y diwedd oedd ffi fechan o £60 am
blanhigion ychwanegol a bagiau gardd i gludo’r compost.”

Dywedodd Joan Castle, tenant yn Elis Fisher, “Mae’r
gwelyau codi yn hyfryd, hoffem ddiolch i Leadbitter am eu
prynu, Steve Alloway am eu hadeiladu, Sara, Tracey a Fiona
am gasglu’r compost, Baskets in Bloom am ddarparu’r
planhigion a ffrindiau Llys Elis Fisher am eu plannu.”
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I nodi yr ail ddiwrnod agored ar safle’r hen Lys Ynadon yn Stryd Thompson
ym mis Mehefin gwelwyd balwns yn hytrach na briciau. 

Trwy weithio mewn partneriaeth gyda
Chyngor Bro Morgannwg, penododd Newydd
Gwasanaethau Prosiect Jehu i adeiladu 52 o
dai fforddiadwy mawr eu hangen yn ogystal
ag unedau manwerthu ar safle’r hen Lys
Ynadon yn y Barri. 

Ers Mawrth 2013 mae gwaith ar y safle wedi
datblygu’n gyflym ac roedd staff Gwasanaethau
Prosiect Jehu yn awyddus i agor y drysau i’r
datblygiad pwysig yma i’r cyhoedd. Bu
ymwelwyr yn edrych o gwmpas y safle, yn
edrych ar gynlluniau ac yn trafod cynnydd y
datblygiad £6.3 miliwn. Roedd nifer o’r
ymwelwyr eisoes wedi mynegi diddordeb yn y
cartrefi newydd tra bod eraill wedi galw heibio
i ‘fusnesa’ fel y cyfaddefodd un person! 

Bu Vince Alm, Rheolwr Prosiect a Nyron
Wood, Rheolwr Safle yn ateb cwestiynau ac
yn arwain teithiau tywys i’r ymwelwyr. Daeth
nifer o aelodau iau’r gymuned leol hefyd i’r
safle gyda’u rhieni yn cynnwys Bailey a Mia o
Ysgol Gynradd Gladstone a Ieuan (uchod
gyda’r teulu a Bernie Mark, Cydgysylltydd
Cyfleoedd Adeiladu Jehu). 

Mae gan Jehu ymrwymiad cryf i ymgysylltiad
cymunedol ac mae’r prosiect yn Stryd
Thompson wedi’i gofrestru gyda’r ‘Cynllun
Adeiladwyr Ystyriol’ cenedlaethol sydd â’r
bwriad o wella delwedd adeiladu. Yn
ychwanegol at y dyddiau agored yma mae
Jehu yn darparu cylchlythyr misol i
breswylwyr a pherchnogion busnes cyfagos
ynghyd â rhaglen o sesiynau blasu i oedolion
a phrosiectau cyswllt ysgolion.

Dywedodd Bernie Mark, Cydgysylltydd
Cyfleoedd Adeiladu, “Roedd y diwrnod
agored yn gyfle i groesawu’r gymuned leol i’r
safle mewn dull anffurfiol ac i ddangos y gall y
diwylliant adeiladu fod yn gymydog ystyriol yn
ystod cyfnod prosiect adeiladu.” 

Mae Newydd yn croesawu
ceisiadau gan bobl sydd eisiau
symud i gartref llai. Cysylltwch â
Newydd ar 02920 005462 neu
val.cox@newydd.co.uk os oes
gennych ddiddordeb.

Diwrnod agored i’r gymuned
ar safle adeiladu’r Barri
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Sut mae Newydd wedi newid
ers i chi gychwyn?  
Fe wnaethom ddechrau fel tîm bychan o 6
staff gan droi ein llaw at unrhyw
swyddogaeth. Roeddwn i’n delio gyda
chynnal a chadw, y dderbynfa, cysylltiadau
cyhoeddus, tai a datblygu hyd nes inni dyfu.
Fy rheolwr, Selwyn Williams, oedd y Tîm
Cynnal a Chadw! Roedd ein swyddfa yn y
Parade, Caerdydd cyn symud i Heol
Casnewydd ac yna i Broad Street yn y Barri.
Rwy’n cofio’r holl logos ac mae gen i’r
contract gyda logo NHA 1970au o hyd!

Sut mae’ch swydd chi wedi
newid dros y blynyddoedd? 
Doedd dim cyfrifiaduron ac roedd pob llythyr
yn cael ei deipio ar deipiadur. Rwy’n cofio’r
cyfrifiadur cyntaf yn cyrraedd y swyddfa ac
roedd yn cael ei gadw dan glo a dim ond nifer
cyfyngedig o staff oedd yn cael ei ddefnyddio.
Roedd gennym switsfwrdd ar gyfer galwadau
ffôn ac roedd rhaid gweiddi ar staff bod
galwad ar ei ffordd iddyn nhw. Gan fod y
swyddfeydd yn eithaf pellennig, ychydig o
ymwelwyr fyddai’n dod i’r swyddfa. Mae yna
ychydig o denantiaid yn dal i fyw yn eiddo
Newydd oedd yn denantiaid pan ddechreuais
i. Mae rhai yn cael eu cyfweld yn y
cylchgrawn yma!

Beth ydy’r gwahaniaethau yn y
ffordd y mae Newydd yn
gweithio nawr o’i gymharu â’r
gorffennol?  
Gan mai ychydig o staff oedd yma, roedd
cyfathrebu rhwng timau yn llawer haws ac
roeddech yn gwybod am bopeth oedd yn
digwydd. Doedd dim cofnodion cyfrifiaduron
ac felly roedden ni’n dibynnu ar gofnodion
papur. Roedd swyddogion tai’n casglu rhent,
fel rheol arian parod yr oeddwn i’n ei roi yn y
banc ar fore dydd Gwener. 

Beth yw eich nod yn y tymor hir
neu uchelgais? 
I ymddeol cyn i mi fod yn 50...mae dim ond 5
mis i ffwrdd, nid fy mod yn cyfrif... Ac i gael
cynllun tai Newydd wedi’i enwi ar fy ôl.

Sylw ar ein haelod
hiraf o staff…
Enw: Fran Wroe

Arwydd sêr: Aquarius

Hoff fwyd: siocled Cadbury

Hoff le yn y byd: 
Yr Alpau (nid yr un yn y Wenfo)

Dyddiad cychwyn: 16/11/87
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RNIB Cymru yn cefnogi
dyddiau MAD yn Newydd

Fe wnaeth staff Newydd a Cathryn Hughes,
Swyddog Visibly Better yn RNIB Cymru,
gweithio’n ddiflino i ychwanegu ychydig o liw
cyferbyniad i’r tu mewn a hefyd gwnaethant
dreulio 2 ddiwrnod yn peintio maes parcio
Llys Elis Fisher yn y Barri.

Seb Jones o Newydd yn peintio un o’r
cynlluniau.

Un o’r prif bethau i’w gwneud ym mhob
cynllun oedd peintio band gwrthgyferbyniol ar
waliau o amgylch switsys a socedi i greu’r
gwrthgyferbyniad yma. Mae hyn yn help i
amlygu’r swits neu’r soced ar y wal. Pan fo
popeth yr un lliw, mae’n anodd gweld y
switsys a’r socedi.

Cathryn Hughes, yn dangos enghraifft o swits
golau gyda band gwrthgyferbyniol o’i
amgylch.

Oherwydd y gwaith caled yma mae’r cynlluniau gam ynnes at gyflawni achrediad Visibly Better. Am ragor owybodaeth ewch i’r wefan http://bit.ly/VB-Cymru neuffoniwch RNIB Cymru ar 029 2082 8500 neu e-bostvisiblybettercymru@rnib.org.uk 

Yn ystod Mai, Mehefin ac Awst fe wnaethon ni gynnal dyddiau Gwneud
Gwahaniaeth (MAD) yn ein cynlluniau tai gwarchod: Llys Gwyn James, Llys
Arthur Davies, Llys Philippa Freeth a Llys Elis Fisher ym Mro Morgannwg ac
Alltwen ger Aberdâr. Cafodd y cynlluniau yma eu harchwilio gan Dîm Visibly
Better RNIB Cymru a gwahoddwyd tenantiaid i foreau coffi dan arweiniad
Cathryn Hughes, Swyddog Visibly Better yn RNIB Cymru. Diben y Cynllun Visibly
Better ydy sicrhau bod cynlluniau yn addas i bobl gyda cholled ar eu golwg ac
argymell newidiadau i wella’r amgylchedd. 



Hwyl yr ŵyl 
yn Rhydyfelin
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Cynhaliwyd llu o weithgareddau yn cynnwys sgiliau syrcas, pêl droed,
dawnsio stryd a gemau, sesiynau blasu therapi holistaidd a pheintio wynebau
yn yr ŵyl yn Rhydyfelin ar 15 Gorffennaf yng Nghanolfan Ilan, Masefield Way. 

Am ragor o wybodaeth am
ein gweithgareddau iechyd a
lles ffoniwch Jackie Holly ar
02920 005476 neu
jackie.holly@newydd.co.uk

Daeth dros 150 o bobl i’r ŵyl oedd yn agored
i bob oed a mynediad am ddim. Roedd bwyd
am ddim hefyd i bawb a chyfle i ennill
cyfrifiaduron tabled, talebau, profiad beicio
cwad a rhagor.

Thema’r ŵyl, oedd yn cael ei chynnal mewn
partneriaeth rhwng Newydd a Chymunedau’n
Gyntaf Pontypridd, oedd iechyd a lles gyda’r
neges am bwysigrwydd bod yn egnïol,
creadigol ac yn rhan o’r gymuned leol.  

Dywedodd Kevin Howell, Rheolwr

Partneriaeth Cymunedol Newydd, “Roedd y

digwyddiad yma yn hyrwyddo pwysigrwydd

gofalu amdanom ein hunain, bod yn iach a

chael hwyl hefyd. Buaswn yn annog cymaint

o bobl â phosibl i fynychu a mwynhau

gweithgareddau yn y dyfodol oherwydd

rydyn ni’n bwriadu cynnig digwyddiadau

iechyd a lles yn rheolaidd yn yr ardal yn y

dyfodol.” 
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Dywedodd Kurtis Reddy o Maes yr Eglwys
yng Nglyn-Nedd, “Roeddwn wrth fy modd
gyda’r prosiect garddio 6 wythnos ac fe es
yno bob wythnos. Rwy’n bwriadu gwirfoddoli
yn y gerddi yn ystod y gwyliau haf.”

Mae Joe a Kurtis nawr yn helpu yng Ngardd
Rheola bob dydd Mawrth yn ystod eu gwyliau
ysgol. Mae’r oriau yma yn cael eu cofnodi ac
yn cyfrannu tuag at eu Gwobr Gwirfoddoli
Mileniwm a Gwobr Arian Dug Caeredin. Da
iawn y ddau ohonoch chi.

Mae Newydd yn falch o gyhoeddi’r enillwyr
canlynol ac mae pob un yn derbyn £50:

Gardd tai gwarchod gorau  
Llys Philippa Freeth y Barri
Gardd lysiau neu dŷ gwydr gorau  
Llys Arthur Davis y Barri

Yn ychwanegol at y categorïau uchod
penderfynodd y beirniaid y dylid dyfarnu dwy
wobr arall o £10, y cyntaf i’r ail yn y categori
Gardd Orau, Mr H Owen yn y Drenewydd a’r
ail, gwobr arbennig am y defnydd gorau o
ddeunyddiau ailgylchu i Mrs B Kemp yn Ynys
y Barri.

Canlyniadau’r gystadleuaeth 
garddio

Plannu hadau yn y gymuned

Eleni fe wnaeth Kevin Howell, Rheolwr
Partneriaeth Cymunedol ac Elizabeth Lendering,
Cyfarwyddwraig Cyllid ac Adnoddau wirfoddoli i
feirniadu’r gystadleuaeth garddio. Unwaith eto
roedd y safon yn eithriadol o uchel ac roedd hi’n
anodd iawn penderfynu ar yr enillwyr.

Mrs B Kemp,
Ynys y Barri

Gardd gymunedol orau  

Mr R Dutton, Tongwynlais

Mr H Owen,
Drenewydd

Gardd orau  
Mr J White, Rhiw Ceris

Basged grog/blwch
ffenestr gorau 
Ms D Burton, 

Maes yr Eglwys

Llongyfarchiadau i’r holl
enillwyr, ymdrech wych! 

Mae ein tenantiaid ifanc o Glyn-Nedd ac Aberdâr wedi cwblhau prosiect garddio 6 wythnos
yn llwyddiannus yng Ngardd Rheola yn Resolfen. Bu Thomas Smith, Kian Reddy, Adam
Hitchings, Kurtis Reddy, Joe Davies a Joe Wheelhouse yn gweithio’n galed ar chwynu,
plannu sbigoglys, letys, blodau gwyllt a chreu eu basgedi gardd eu hunain. 
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Dyma amser arbennig inni fod wedi ymuno

â Newydd! Y pen-blwydd mawr! Rydyn ni

wedi bod yma ers tri mis nawr ac wedi

cyfarfod nifer ohonoch chi, ond rydyn ni’n

edrych ymlaen i gyfarfod llawer mwy.

Rydyn ni’n edrych ymlaen i glywed eich

cynghorion am arbed arian er mwyn dweud

wrth denantiaid eraill ac rydyn ni yma os

ydych chi eisiau siarad gyda rhywun am

arbed arian, cyngor ar fudd-daliadau neu

unrhyw faterion ariannol eraill.

Cadwch mewn cysylltiad,

Seb and Nia, Tîm Arbed Arian

At: Tenantiaid Newydd 

Eich Cartref

RCT, y Barri a thu hwnt!

FFoniwch ni, anfonwch neges

destun neu e-bost!

07501 466690 neu 07501 468694

sebastian.jones@newydd.co.uk

nia.morris@newydd.co.uk

Annwyl denantiaid Newydd,

Chwech cyngor ariannol ar gyfer pwrs iach:

1. Cadwch ddyddiadur gwario am fis i gael syniad
cywir o faint yr ydych chi’n ei wario ar wahanol
bethau.

2. Edrychwch ar uswitch.com am filiau ynni rhatach
– ond peidiwch â chael eich clymu i fargen fydd
yn mynd yn ddrutach yn y dyfodol!

3. Os oes gennych arian dros ben, rhowch e mewn
undeb gredyd neu gyfrif cynilo ar gyfer pan
fyddwch eisiau ei wario.

4. Defnyddiwch turn2us.org.uk i wneud yn siŵr eich
bod yn cael y budd-daliadau cywir

5. Os oes gennych ddyledion neu ôl-ddyledion
gwnewch yn siŵr eich bod yn cyfathrebu gyda’r
cwmnïau neu’r cyrff y mae arnoch chi arian iddyn
nhw, neu gofynnwch i rhywun siarad gyda nhw
ar eich rhan. Mae’n well rhoi gwybod iddyn nhw
beth ydy’ch sefyllfa ddiweddaraf.

6. Cysylltwch gyda’ch Tîm Arbed Arian i glywed
am bethau sy’n fwy penodol i chi!
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Mynd ar-lein
gyda Newydd
yn 2014!

Rydyn ni hefyd yn cynnal
dosbarthiadau TG newn ardaloedd
eraill. Os oes gennych ddiddordeb
ffoniwch neu anfonwch neges destun
at Scott Tandy ar 07584 51216 neu
scott.tandy@newydd.co.uk

Mae Newydd yn gweithio gyda
Chymunedau’n Gyntaf a Chymunedau
2.0 ar draws Bro Morgannwg i helpu
unigolion a chynyddu hyder wrth
ddefnyddio cyfrifiadur. 

Gallwch gael cymhwyster cyfrifiadur trwy
ddilyn un o’r cyrsiau isod:

Mae cyrsiau cyfrifiadur sylfaenol 5
wythnos yn cael eu cynnal yn:
• Canolfan y Bobl, Llys Dunlin, y Barri

bob dydd Llun 11yb – 12 hanner dydd 

Mae sesiynau galw heibio digidol yn
cael eu cynnal yn:
• Canolfan Menter Cymunedol bob dydd

Mawrth 10yb – 12 hanner dydd
• Canolfan Gymunedol Margaret

Alexander bob dydd Mercher 1yp – 3yp
• Canolfan Gymunedol Victoria Park bob

dydd Iau 1yp – 3yp

Mae rhywbeth ar gyfer unigolion ar bob
lefel!

Dywedodd Scott Tandy, Swyddog
Partneriaeth Cymunedol Newydd, “Mae
mynediad i gyfrifaduron a’r rhyngrwyd yn
gallu agor byd cwbl newydd. Yn aml yr
unig beth mae pobl ei angen ydy rhywun i
ddangos y pethau sylfaenol iddyn nhw a
gwneud hynny mewn ffordd hwyliog. Mae
cynnal sesiynau galw heibio digidol a
mynediad i ddysgu achrededig am ddim 
yn gallu helpu go iawn.”

Yn ddiweddar cwblhaodd Beverley
Goddard, tenant Newydd gwrs achrededig
5 wythnos ac mae bellach yn elwa oddi
wrth gynllun TG Benthyg Newydd a
dywedodd, “Roeddwn braidd yn bryderus i
fynychu cwrs TG achrededig Newydd gan
nad oeddwn erioed wedi cyffwrdd
cyfrifiadur o’r blaen. Ond dros 5 wythnos
rwyf wedi dysgu sut i ddefnyddio Microsoft
Word, anfon e-bost a chwilio am bethau
sydd o ddiddordeb imi ar y rhyngrwyd. Fe
ges gymhwyster yn y diwedd hyd yn oed!
Rwyf nawr wedi benthyg gliniadur a dongl
am ddim trwy gynllun TG Benthyg
Newydd. Rwy’n gallu benthyg y gliniadur
am dri mis i adeiladu fy hyder a pharhau i
ddysgu gartref.”

I unrhyw un sydd â diddordeb mewn
prynu’r gliniadur ar ôl i’r cyfnod benthyg
ddod i ben mae Undeb Credyd Caerdydd
a’r Fro yn hapus i drafod sut y gallan nhw
eich helpu yn unigol.
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40 o brosiectau gwych y dylech
roi cynnig arnyn nhw yn ein
40fed blwyddyn

Archwilio Newydd: Dan 25 oed

1 Dug Caeredin
2 Gwirfoddoli Mileniwm  
3 Sesiynau blasu gweithgareddau 

corfforol 
4 Gemau stryd 
5 Prosiect arweinwyr cymunedol
6 Pêl droed 5 bob ochr
7 Prosiect ailgylchu cymunedol

Rhwydwaith Newydd:
Cynhwysiant Digidol

8 I.Te a choffi (dysgu achrededig digidol)
9 Sesiynau galw heibio digidol  

10 Ysbyty digidol
11 Benthyg TG (cynllun rhannu cyfrifiadur)
12 Hyrwyddwyr digidol  
13 Hyfforddiant cyfryngau cymdeithasol

(Skype a Facetime)
14 Camau cyntaf gyda chyfrifiaduron  
15 Hyfforddiant y we ac e-bost 

Parch Newydd:
Cyflogaeth, Addysg a Hyfforddiant

16 Clwb Gwaith y Barri
17 Gwaith Clwb Rhydyfelin  
18 Clwb Gwaith y Drenewydd
19 Sesiwn galw heibio CV 
20 Gweithdai sgiliau cyflogaeth
21 Profiad gwaith

Ysgogi Newydd:
Iechyd a Lles

22 Hyfforddiant byw’n iach  
23 Banciau bwyd, yn y cynnwys Canolfan y

Bobl yn y Barri
24 Tyfu cymunedol
25 Prosiect casglu

Grymuso Newydd:
Cyfranogiad a Chynhwysiant

26 Grŵp Gwrth Dlodi
27 Grŵp Ymddygiad Gwrth Gymdeithasol –

yn cynnwys prosiect DVD gyda
Spectacle Theatre  

28 Grŵp Datblygu – yn cynnwys ymweliad i
ddatblygiad tai 

29 Ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 
30 Grŵp Lesddeiliaid 
31 Grŵp Cynnal a Chadw
32 Rheoli arian  
33 Grŵp Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Newydd (NEADS)
34 Grŵp Polisi
35 Hoffwch ein tudalen  

facebook.com/newydd
36 Grŵp Cefnogi Holl Dai Gwarchod (SASH)
37 Grŵp Tâl Gwasanaeth
38 Cynadleddau tenantiaid  
39 Cyfleoedd gwirfoddoli 
40 Grŵp Cynhwysiant Digidol

Hoffech chi ddysgu sut i gymryd rhan yn unrhyw un o’r uchod? Yna cysylltwch

â ni trwy ffonio, anfon neges destun, e-bost, trydar neu Facebook. Rydyn ni’n

edrych ymlaen at weithio gyda chi i wneud gwahaniaeth gyda’n gilydd.
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Sut rydyn ni’n perfformio o ran casglu rhent?
Rydyn ni wedi rhoi gwybodaeth am y broses casglu rhent yn y tabl isod. Eleni rydyn ni wedi
ailstrwythuro ein hadran dai ac wedi creu Tîm Adfer Rhent dynodedig. Mae’r tîm yn cynnwys
tri Swyddog Tai ac mae’n galluogi staff i ganolbwyntio ar gasglu rhent. Dyma’r rheswm dros
gynnydd yn yr Hysbysiadau Ceisio Meddiant eleni a gostyngiad cyffredinol mewn dyledion
rhent. Mae ein gwasanaeth cynghori ariannol yn parhau i fod yn boblogaidd ac mae dros 230
o denantiaid wedi elwa oddi wrth y gwasanaeth yma. 

Mewn rhai ardaloedd rydyn ni’n cael anhawster i osod eiddo, mae’r rheswm dros y cartrefi
gwag yma yn rhannol oherwydd diwygiadau lles a dyna ydy ein prif bryder.

Perfformiad gwasanaeth Newydd

Rhent 2012/13 2013/14

Canran y rhent a gasglwyd 96.46% 96.76%

Canran dyledion rhent gan denantiaid cyfredol 2.5% 2.3%

Canran dyledion rhent gan gyn denantiaid 2.15% 2.34%

Swm dyledion cyn denantiaid a ddiddymwyd £91,147 £78,041

Canran rhent a gollwyd oherwydd cartrefi gwag 0.92% 1.48%

Nifer Hysbysebion Ceisio Meddiant oherwydd dyledion rhent 164 313

Nifer y tenantiaid wediʼu troi allan oherwydd dyledion rhent 7 20

Ymddygiad gwrth gymdeithasol 2012/13 2013/14

Nifer yr achosion ymddygiad gwrth gymdeithasol newydd 135 174

Nifer yr achosion ymddygiad gwrth cymdeithasol byw 123 34

Nifer yr achosion ymddygiad gwrth gymdeithasol wediʼu datrys aʼu cau 82 87

Nifer y camau gorfodi a gymerwyd i ddelio gydag ymddygiad gwrth
gymdeithasol  

0 5

Boddhad defnyddwyr gydaʼr gwasanaeth ymddygiad gwrth
gymdeithasol (ymatebion gan y ddau barti)

78%

60% yn
seiliedig ar 16

o arolygon
wediʼu cwblhau

Sut rydyn ni’n perfformio o ran ymddygiad gwrth gymdeithasol?
Ers inni dderbyn safon Llywodraeth Cymru am ddelio gydag ymddygiad gwrth gymdeithasol y
llynedd rydyn ni wedi gweithio’n galed i weithredu ein gweithdrefnau newydd. I ategu hyn
rydyn ni hefyd wedi cyflwyno bas data newydd a system fonitro. Rydyn ni hefyd wedi penodi
Cydgysylltydd Ymddygiad Gwrth Gymdeithasol newydd, Hayley Nunns. Yn anffodus bu’n
anodd mesur boddhad gyda’r gwasanaeth newydd oherwydd mai cyfyngedig fu’r arolygon
boddhad a ddychwelwyd eleni. Er hynny, mae ein Grŵp Ymddygiad Gwrth Gymdeithasol yn
falch iawn o’r gwasanaeth newydd a’r gwelliannau cyffredinol oherwydd hynny. 
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Cartrefi gwag a gosodiadau 2012/13 2013/14

Nifer y gosodiadau 272 346

Nifer mwyaf o wrthodiadau am fath o eiddo  
8 gwrthodiad
am fflat un

ystafell wely

20 gwrthodiad
am fflat dwy
ystafell wely

Canran y tenantiaethau syʼn para dros 12 mis 89% 96%

Canran trosiant tenantiaethau 11.3% 13.4%

Nifer yr eiddo gwag ar 31 Mawrth 10 33

Canran eiddo wediʼi osod o fewn 10 diwrnod gwaith 72% 60%

Canran ymweliadau tenantiaethau newydd a wnaethpwyd o
fewn 6 wythnos

83% 89%

Pa mor dda ydyn ni’n gwneud gyda’n gwasanaeth cartrefi gwag a
gosodiadau?
Rydyn ni wedi gweld cynnydd sylweddol yn y nifer o eiddo gwag y llynedd. Y rheswm yn
rhannol ydy bod pobl eisiau symud i gartrefi llai oherwydd y diwygiad lles. Ond rydyn ni’n
gweld llai o denantiaethau’n gorffen mewn blwyddyn a chanran llawer uwch o ymweliadau
tenantiaethau newydd wedi’u cwblhau. 

NIFER Y
GOSODIADAU

346



Ydy ein gwasanaeth cynnal a chadw wedi gwella?
Rydyn ni’n falch iawn o weld bod ein perfformiad cyffredinol wedi gwella yn y mwyafrif o
ardaloedd dros y 12 mis diwethaf. Mae ein Tîm Llafur Uniongyrchol wedi parhau i gael effaith
gadarnhaol trwy ostwng ein costau gwaith ar gyfartaledd. Mae gwaith trwsio trwy apwyntiad
yn rhywbeth yr ydyn ni’n bwriadu ei gyflwyno i’n gwasanaeth cynnal a chadw eleni, a fydd
unwaith eto yn cynnig manteision pellach i’n tenantiaid. Er bod nifer yr eiddo a dderbyniodd 4
ymweliad i drwsio namau gwresogi wedi cynyddu i 10, mae Westward Energy Services Ltd, a
benodwyd ym mis Gorffennaf 2013, bellach yn gwbl gyfarwydd gyda’n portffolio stoc ac rydyn
ni’n sicr y bydd y ffigur perfformiad yma yn gwella yn ystod y flwyddyn.

Perfformiad gwasanaeth Newydd

Cynnal a chadw 2012/13 2013/14

Canran y gwaith trwsio a gwblhawyd yn brydlon 96% 98%

Canran tenantiaid yn fodlon gydag ôl arolygon 99.1% 99.4%

Canran apwyntiadau heb eu cadw aʼr tenant heb ei hysbysu 0.2% 0.4%

Canran tenantiaid yn anfodlon bod y contractwr yn ddigon medrus i
gwblhauʼr gwaith

0.3% 0.4%

Nifer yr eiddo a dderbyniodd 4ydd ymweliad i ddatrys nam gwresogi 4 eiddo 10 eiddo

Canran tenantiaid yn anfodlon gydaʼr gwaith trwsio a gwblhawyd 1% 1%

Canran yr Arolygon Boddhad Tenantiaid a ddychwelwyd 18% 19%

Canran y gyllideb cynnal a chadw a wariwyd ar waith cynnal a
chadw cynllunedig

64% 65%

Canran y gyllideb cynnal a chadw a wariwyd ar waith cynnal a
chadw adweithiol

36% 35%

22 tai newydd22

CANRAN Y
GWAITH TRWSIO
A GWBLHAWYD
YN BRYDLON

98%
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Beth ydy’ch barn ynghylch ein ffigurau Perfformiad yn ôl Cydraddoldeb?
Mae'r ffigyrau isod wedi aros yn debyg i'r rhai a gofnodwyd yn y flwyddyn flaenorol. Fodd
bynnag, mae'n werth nodi bod nifer yr oriau a ddefnyddir i gael gwared ar graffiti wedi cael ei
leihau diolch i'n tîm cynnal a chadw.

Perfformiad yn ôl Cydraddoldeb 2012/13 2013/14

Nifer ceisiadau Llinell Iaith/nifer y defnydd Dim ceisiadau Dim ceisiadau

Nifer y tenantiaid sydd wedi gofyn am wybodaeth mewn
gwahanol ieithoedd ac/neu fformatau

73 tenant 70 tenant

Canran y tenantiaid y mae gan Newydd wybodaeth proffil
tenant wediʼi ddiweddaru amdanyn nhw

70% 70%

Nifer y gwasanaethau sydd ar gael y tu allan i oriau swyddfa
Un gwasanaeth
– gwaith trwsio

brys

Un gwasanaeth
– gwaith trwsio

brys

Canran yr amseroedd apwyntiadau wediʼu cadarnhau trwy
lythyr, testun neu e-bost

100% 100%

Amser a gymerwyd i lanhau graffiti casineb 12 hours 10 hours

Amser a gymerwyd ar gyfer ymateb cychwynnol i bob
digwyddiad arall yn dilyn adroddiadau am ymddygiad gwrth
gymdeithasol

I achosion brys
o fewn 24 awr i

gwyno

I achosion brys o
fewn 24 awr i

gwyno

Canran yr eiddo wediʼi addasu yn y stoc 12% 13%

CANRAN YR EIDDO
WEDI’I ADDASU

13%



Aelodau ein Bwrdd
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Mae’r Byrddau yn gyfrifol am
redeg y corff. Maen nhw’n
gosod y strategaeth ac yn
monitro perfformiad i sicrhau ein
bod yn cwrdd â’r safonau a
nodwyd gan Lywodraeth Cymru. 

Aelod Bwrdd Cadarn Newydd
Hyd

gwasanaeth
(blynyddoedd)

Nodiadau

David Birch 5
Cadeirydd Cadarn a

Hyrwyddwr Gwerth am Arian

Lyn Bond 5

Tenant a etholwyd,
Hyrwyddwr Partneriaeth
Cymunedol a Hyrwyddwr

Cydraddoldeb

Linda Chamberlain 5 Tenant a etholwyd

Mike Cuddy 27
Hyrwyddwr Gofal a Thrwsio a

Hyrwyddwr Adfywio

David Evans 19 Cadeirydd Newydd

Gail Lancaster 16 Hyrwyddwr Gofal Cwsmer

Roger Page 15
Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio

a Hyrwyddwr Ymddygiad
Gwrth Gymdeithasol

Amanda Protheroe 9 Is-Gadeirydd Newydd

Jerry Shelton 3 Hyrwyddwr Risg

Richard Coombe 3
Hyrwyddwr Gwasanaethau

Gwybodaeth

Martin Symonds 3
Hyrwyddwr Rheoli Asedau ac

Is-Gadeirydd Cadarn

Victoria Hiscocks 3 –

Joanna Davies 2 Tenant a etholwyd

Chris Johnes 2 –

Stephen Newman 2 Tenant a etholwyd

Matthew Dicks 2 –

Cydnabyddiaeth ariannol y Bwrdd 2013/14
Cyfanswm cydnabyddiaeth ariannol aelodau’r Bwrdd £0. Cyfanswm costau aelodau’r Bwrdd
£1701.69.
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Prif Weithredwr

✄

✄Paul Roberts: 
Penodwyd 1992

Prif gyfrifoldebau: 
Prif Weithredwr, Ysgrifennydd a 

chefnogaeth i’r Bwrdd
2013/14 cyflog: £89,942

Costau: £313.13

Cyfarwyddwr Cyllid
ac Adnoddau

✄

Cyfarwyddwr Tai

✄

Cyfarwyddwr Eiddo

Simon Morris: 
Penodwyd 2003

Prif gyfrifoldebau: 
Datblygu a Gwaith Cynnal a Chadw

2013/14 salary: £63,661
Costau: £249.27

Elizabeth Lendering:  
Penodwyd 2009

Prif gyfrifoldebau: 
Cyllid, Adnoddau Dynol a 

Gwasanaethau Gwybodaeth
2013/14 cyflog: £73,433

Costau: £112.13

Jason Wroe: 
Penodwyd 2004

Prif gyfrifoldebau:  
Rheolaeth Tai, Partneriaeth Tenantiaid a

Gofal a Thrwsio yn y Fro
2013/14 cyflog: £63,362

Costau: £545.36

• Mae cyflogau’n cynnwys lwfansau ceir.

• Cyfnod rhybudd y Prif Weithredwr ydy 6

mis.

• Mae’r holl staff yn gymwys i ymuno
gyda’r Cynllun Pensiwn Tai Cymdeithasol

â Chyfraniadau wedi’u diffinio a weinyddir

gan yr Ymddiriedolaeth Pensiynau. 

Nodiadau arbennig:
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Mae ein rhent wedi’u gosod yn unol â chanllaw Llywodraeth Cymru. Gall rhai o’n heiddo fod â
rhent uwch na’r rhent isod oherwydd amgylchiadau arbennig fel lleoliad, oedran a math o
eiddo. Mae’r canlynol yn rhenti sicr fesul wythnos o Ebrill 2014.

Rhent safonol Newydd yr wythnos yn 2014/15

Llety O I

Fflat un ystafell wely £63.02 £73.72

Fflat dwy ystafell wely £69.87 £81.92

Tŷ dwy ystafell wely £76.44 £87.13

Tŷ tair ystafell wely £82.19 £97.80

Tŷ pedair ystafell wely £96.29 £109.21

Llety gwarchod 

Fflat un ystafell £60.68 £65.23

Fflat un ystafell wely £64.94 £75.85

Fflat dwy ystafell wely £74.53 £83.39

Awdurdod lleol Rhent
Perchnogaeth

cartref
fforddiadwy

Rheoli dan
gytundeb
rheolaeth

Llety lle mae
cefnogaeth

wedi’i reoli gan
bartneriaid

Caerffili 8

Caerdydd 32 11

Sir Gaerfyrddin 9

Merthyr Tudful 5

Bridgend 1

Nedd Port Talbot 67 3

Castell 218 6

Rhondda Cynon Taf 771 27 17

Torfaen 38

Bro Morgannwg 1362 70 317* 40

Total 2489 139 317* 57

Ym mha siroedd y mae cartrefi Newydd ar gael?

Faint o rhent ydyn ni’n ei godi?

*Rheolir gan Grŵp Tai Cadarn
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Gwybodaeth Ariannol

Cynyddodd incwm Newydd o £630,000 y llynedd yn bennaf oherwydd
incwm rhent ychwanegol a enillwyd o’r cynnydd blynyddol mewn rhenti a
gododd £426,000 ychwanegol ar gyfer y flwyddyn. Syrthiodd incwm o
daliadau gwasanaethau am yr ail flwyddyn yn olynnol a throsglwyddwyd yr
arbedion ymlaen i denantiaid a lesddeiliaid.  

Bob blwyddyn rydym yn cynllunio’n ofalus sut i wario’r incwm a gawn o rhent ac mae ein
gwaith partneriaeth cymunedol yn helpu i sicrhau ein bod yn diwallu blaenoriaethau tenantiaid. 

Mae’r rhaglen Hyfforddwr Lles Cymunedol llwyddiannus bellach wedi’i hen sefydlu ac fe fydd
yn parhau i redeg trwy Gymunedau’n Gyntaf y Barri. Rydyn ni wedi buddsoddi mewn aelod
llawn amser o staff i hyrwyddo cynhwysiant digidol. Gall mynediad i wasanaethau ar-lein arbed
tua £560 y flwyddyn i deulu ac mae ymchwil yn dangos bod mynediad ar-lein yn ffactor
allweddol i alluogi symudedd cymdeithasol a hyrwyddo lles yn gyffredinol. Cynhaliwyd
cymorthfeydd cyngor ariannol trwy gydol y flwyddyn i ddelio gyda phroblemau’n codi o
ddiwygiadau lles.

Fe wnaethom gwblhau  50 o gartrefi newydd eleni a dechreuodd y gwaith ar 97 o rai eraill. Mae
nifer o’r cartrefi newydd yn fflatiau un a dwy ystafell wely i ddelio gyda’r angen am eiddo llai.

Mae sicrhau bod cyllidebau’n cael eu gwario’n effeithiol yn ei gwneud hi’n bosibl i wario arian
ar weithgareddau newydd a hanfodol. Mae costau swyddfa a chostau rhedeg eraill wedi
gostwng a defnyddir y gweddill sy’n deillio o hynny i fuddsoddi yn ein cartrefi. Yn 2014/5 rydyn
ni’n bwriadu buddsoddi £2,000,000 ar waith cadw cynllunedig. Oherwydd cyfraddau llog isel
rydyn ni wedi gallu neilltuo cyllid i wario ar ragor o geginau ac ystafelloedd ymolchi.

Dyma rai o’r blaenoriaethau y gwnaethom

ganolbwyntio arnyn nhw yn ystod y flwyddyn.

CYNYDDODD 
INCWM 
NEWYDD O

£630,000 

GALL
GWASANAETHAU
AR-LEIN ARBED 

£560
Y FLWYDDYN

CWBLHAWYD 

50
O GARTREFI
NEWYDD

BUDDSODDWYD

£2,000,000
AR WAITH CADW 
CYNLLUNEDIG



Dyma sut rydyn ni’n gwario ein hincwm
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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
Cymdeithas Tai Newydd (1974) Cyf am y
flwyddyn yn gorffen 31 Mawrth 2014. 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 Gymdeithas ar 31 Mawrth
2014 ac o incwm a gwariant y Gymdeithas am y 

flwyddyn a orffennodd ar 31 Mawrth 2014 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 6 Awst 2014

Barn yr Archwilwyr Annibynnol

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

29%

33%
32%

Cynnal a chadw*

2012 2013 2014

22%

21%
20%

17%

13%
13%

6%

4%
4%

3%

0%
0%

8%

12%
4%

Costau staff Llog morgais

7%

7%
8%

4%

3%
3%

Costau ystad ac 
eiddo arall

4%

7%
15%

Costau swyddfa a
chostau rhedeg eraill

Gofal a thrwsio

Datblygu cymunedol Eiddo i’w ail werthu Gwarged 

AR
WERTH
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Gwybodaeth Ariannol

2014 2013
£’000 £’000

Trosiant 12,352 11,722
Costau gweithredu (9,270) (8,784)

_________ _________
Gwarged gweithredu 3,082 2,938
Diffyg ar werthiant llety tai 24 (39)
Llog yn dderbyniadwy ac incwm cyffelyb 11 4
Llog yn daladwy a thaliadau cyffelyb (2,072) (1,554)

_________ _________
Gwarged am y flwyddyn ar weithgareddau cyffredin 1,045 1,349

========= =========
Crynodeb o’r Fantolen ar 31 Mawrth 2014

2014 2013
£’000 £’000

Cost net eiddo tai 58,294 55,654
Buddsoddiadau asedau sefydlog 1,749 1,706
Asedau sefydlog eraill 3,352 1,519

_________ _________
Cyfanswm asedau sefydlog 63,395 58,879
Asedau cyfredol 437 -

Asedau cyfredol 6,410 2,926
Credydwyr yn syrthio’n ddyledus o fewn un blwyddyn (3,542) (3,536)

_________ _________
Rhwymedigaethau cyfredol net 2,868 (610)

_________ _________
Cyfanswm asedau llai rhwymedigaethau cyfredol 66,700 58,269
Credydwyr yn ddyledus ar ôl mwy nag un flwyddyn (52,941) (45,555)

_________ _________
Asedau net 13,759 12,714

========= =========
Cronfeydd wrth gefn cyffredinol 11,596 10,551
Cronfeydd wrth gefn dynodedig 2,163 2,163

_________ _________
13,759 12,714

========= =========

Cymdeithas Tai Newydd Cyfyngedig
Crynodeb o Gyfrif Incwm a Gwariant am y flwyddyn

yn gorffen 31 Mawrth 2014
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Dyma’r cyfarfodydd sydd i’w cynnal
yn y misoedd i ddod:

Yn ein 40fed blwyddyn
beth am osod her i chi’ch
hunan a chymryd rhan? 

I ddarganfod rhagor ewch i
www.newydd.co.uk/get-involved neu
cysylltwch â Tracy James ar 02920 005477
neu tracy.james@newydd.co.uk.

Hydref Dyddiad Amser Lleoliad

Grŵp Ymddygiad Gwrth
Gymdeithasol

9fed 10yb-12yp Newydd, Tongwynlais

Grŵp Cynnal a Chadw 16fed 2yp- 5yp Newydd, Tongwynlais

Grŵp Polisi 30ain 10yb-12yp Newydd, Tongwynlais

Grŵp Datblygu
I’w
gadarnhau

I’w
gadarnhau

Ymweliad â Llys Ynadon y Barri

Tachwedd Dyddiad Amser Lleoliad

Grŵp Tâl Gwasanaeth 6ed 11yb-1yp Newydd, Tongwynlais

Grŵp Cydraddoldeb ac
Amrywiaeth Newydd
(NEADS)

6ed 2yp-2.30yp Newydd, Tongwynlais

Grŵp Cynhwysiant Digidol 13eg 10yb – 12yp Newydd, Tongwynlais
Grŵp Gwrth Dlodi 13eg 1yp – 4yp Newydd, Tongwynlais

Rhagfyr Dyddiad Amser Lleoliad

Grŵp Lesddeiliaid 4ydd 2yp – 4yp   Newydd, Tongwynlais

Grŵp Holl Dai Gwarchod

(SASH)
11eg 11yb

Cynllun Tai Gwarchod Llys Elis

Fisher, y Barri
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Ein hanes 1974 – 2014
Rydyn ni wedi bod yn rhannu gwybodaeth am ein hanes gyda chi ar
Facebook trwy gydol 2014… dyma rai uchafbwyntiau o’n hanes.

1996                                  1997                              1998

Mae Newydd yn cymryd rhan

mewn cyfnewid stoc enfawr

gyda chymdeithasau tai eraill i

ddod â gwasanaethau’n

agosach at denantiaid. Mae

Newydd yn derbyn cartrefi yn y

Barri ac yn trosglwyddo

cartrefi yn Nhorfaen a Chaerffili

i gymdeithasau tai lleol. 

Derbyn cymeradwyaeth i
ddechrau ail ddatblygu
cyn ganolfan siopa
Sgwâr Winston ac
adeiladu cartrefi newydd
yn y port hi Ynys y Barri,
Ffordd yr Harbwr.  

Bwrdd Newydd yn
penderfynu ffurfio
strwythur grŵp. Y nod
ydy darparu strwythur
hyblyg ar gyfer tyfu a
dargyfeirio, mae Grŵp
Tai Cadarn yn cael ei eni.

Yn dilyn ymgynghori gyda

thenantiaid a sawl blwyddyn

o Cadarn yn gweithredu fel

asiant rheoli, mae Newydd

yn cymryd drosodd 200 o

gartrefi gan Gymdeithas Tai

y Drenewydd. Mae gan
Newydd swyddfa fechan

yng nghanol y dref.

Mae adnewyddu ystad Glyntafyn cael ei gwblhau yn brydlon acyn ôl y gyllideb. Mae ein gwaithgyda thenantiaid a chontractwyryn cael ei ganmol fel arfer gorau.Mae’r trosglwyddydd ar gyferradio cymunedol GTFM yn caelei gynnau, yn darlledu o’r ystadac yn parhau’n gryf hyd heddiw.

Rydyn ni’n parhau gyda’r

gwaith o wella ardal Tregatwg

y Barri gyda cham cyntaf

ein hail ddatblygu yn y Brif

Stryd. Mae ail gam yn dilyn

yn gyflym gan ychwanegu

cynlluniau llai yn yr ardal leol.   

Mae ein his-gwmni Living
Quarters Wales yn cael ei
eni. Ei nod ydy darparu
gwasanaeth gosod sector
preifat moesegol sydd yn
deg i landlordiaid a
thenantiaid.  

2004                                 2004                          1999

2010                               2013

Mae Newydd yn symud

i’w brif swyddfa yn

Nhongwynlais, ein cartref

cyfredol. Mae’r swyddfa

sydd wedi’i lleoli yng

nghanol yr ardal yr ydym

yn gweithio ynddi yn

ddelfrydol i staff gyrraedd

tenantiaid yn gyflym.

Beth ddaw
yn ystod y
ddeugain
mlynedd
nesaf?



Newydd@NewyddHousing
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Ffôn: 0303 040 1998
Testun: 07539 115 115
Ymholiadau@newydd.co.uk
www.newydd.co.uk

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


