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Gwahanol
fformatau
Os hoffech chi gael In View mewn
ieithoedd neu fformatau eraill, gan
gynnwys y Saesneg, Braille, ffont
mawr neu ar CD neu dâp, yna mae
hyn ar gael ar gais trwy ffonio Mared
ar 02920 005412 neu drwy anfon 
e-bost at
mared.williams@newydd.co.uk
Gallwch hefyd ddefnyddio ein
gwasanaeth Llinell Iaith i siarad trwy
gyfrwng yr iaith o’ch dewis. Ffoniwch
Newydd ar 0303 040 1998.

Mae gennym Gynllun Iaith Gymraeg
wedi’i gymeradwyo gan Fwrdd yr Iaith
Gymraeg gynt. Mae’r cynllun ac
adroddiad monitro ar gael ar gais a
hefyd yn adran ‘Llyfrgell’ ein gwefan.
Mae ein gwefan yn gwbl ddwyieithog ac
mae’r cylchgrawn hwn hefyd ar gael yn y
Saesneg. Cysylltwch â ni i ofyn am gopi.

Amdanom ni
Rydym ni’n rhoi ein tenantiaid a’n
cwsmeriaid gyntaf ym mhopeth rydym
ni’n ei wneud. Rydym yn gymdeithas dai
elusennol â 3,000 o gartrefi o ansawdd
i’w rhentu a’u gwerthu yng nghanolbarth
a de Cymru. Ewch i’n gwefan newydd
sbon yn www.newydd.co.uk

Cynllun Iaith   
Gymraeg 

CYMRAEG
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Gwyddom fod diwygio lles a Chredyd
Cynhwysol yn peri pryder i rai o’n
tenantiaid. O’r herwydd, rydym wedi
buddsoddi mewn mwy o hyfforddiant i’n
staff, wedi cyflogi cynghorwyr ac wedi
ymweld â’n hystadau yn ein sioe deithio i
gynnig cyngor a chymorth am ddim i chi.

Mae’r sector cymdeithasau tai yng Nghymru
wedi bod yn adolygu’r ffordd y caiff ei
lywodraethu dros y flwyddyn ddiwethaf. Yn
dilyn cyngor gan Lywodraeth Cymru a chyda
chefnogaeth gan Gartrefi Cymunedol Cymru,
rydym wedi gwneud newidiadau i’n Bwrdd:

•   Naw mlynedd yw’r tymor hwyaf ar gyfer
aelodau’r Bwrdd erbyn hyn

•   Mae’n rhaid i aelodau’r Bwrdd ddangos
eu bod yn gwneud gwahaniaeth cyn cael
eu hailethol

•   Os bydd ein haelodau sy’n gyfranddalwyr
yn cymeradwyo ein newidiadau i’r
rheolau, byddwn yn disodli etholiadau
tenantiaid y flwyddyn nesaf a bydd yr un
broses recriwtio’n berthnasol i holl
aelodau newydd y Bwrdd

•   Rydym wedi ymrwymo i her Arwain
Amrywiaeth erbyn 2020 y Sefydliad Tai
Siartredig, rydym wedi addo ehangu’r
amrywiaeth o brofiad ar ein Byrddau ac
yn ein tîm staff.

Ni ellir newid heb sgil-effeithiau ac, yn fuan,
byddwn yn colli rhai aelodau hirhoedlog o’r
Bwrdd sydd wedi gwneud cyfraniad enfawr
at waith Newydd. Rydym yn ddiolchgar iawn
am eu gwaith caled ac yn dymuno’n dda
iawn iddynt ar gyfer y dyfodol.

Gan edrych ymlaen at y flwyddyn nesaf,
mae gennym lawer iawn o waith i’w wneud.
Mae’r diffyg tai fforddiadwy yn ddifrifol ond,
fel y dangoswyd gan ein Dyfarniad Ynghylch
Hyfywedd Ariannol diweddaraf a
gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru, rydym
mewn sefyllfa ariannol dda ac rwy’n
hyderus y gall Newydd ymateb i’r heriau
sydd o’n blaenau a pharhau i ddarparu
cartrefi fforddiadwy a gwasanaethau o
ansawdd uchel i’n tenantiaid presennol ac
yn y dyfodol.

David Evans
Cadeirydd

Neges gan ein Cadeirydd 

Mae wedi bod yn flwyddyn brysur ers
yr Adolygiad Blynyddol diwethaf wrth i
fwy na 100 o gartrefi newydd gael eu
hadeiladu a’u gosod i bobl yn y Barri,
ar Ynys y Barri ac yn Nantgarw, sy’n
llwyddiant ardderchog. Mae’n rhaid i 
ni ddiolch i Lywodraeth Cymru a’n
rhoddwyr benthyciadau am gyllid, 
ac i’n partneriaid awdurdod lleol 
am ein cefnogi ni.



Cynhaliwyd ein Gŵyl Gyfranogiad
gyntaf yn Neuadd Goffa’r Barri
ddydd Iau 14 Mai lle dywedodd
100% o’r rhai a oedd yn
bresennol bod y fformat newydd
yn dda iawn neu’n rhagorol! 

Cynhaliwyd gweithdai ar dyfu cymunedau,
ymddygiad gwrthgymdeithasol, fflatiau
byw’n annibynnol i bobl dros 55 oed a
chynnal a chadw i enwi dim ond rhai. Roedd
nifer o stondinau ac roedd staff wrth law i
gynnig gwersi cyfrifiadur hefyd. Cawsom
gyfle hefyd i fwynhau bwffe poeth a
chynhaliodd y Grŵp Craffu arolwg
ymddygiad gwrthgymdeithasol ar ei stondin
gan roi gwobrau i dri o bobl lwcus - sugnydd
llwch, tostiwr brechdanau a phopty araf!

Ewch i www.newydd.co.uk a chliciwch ar
‘Teclynnau Tenantiaid’ lle ceir y botwm
‘Gwaith trwsio’. Dangosir cyfres o luniau i’ch
helpu i hysbysu am y gwaith trwsio sydd ei
angen. Y cwbl y mae angen i chi ei wneud
yw clicio ar y llun. Bydd y sgrin olaf yn gofyn
i chi am eich manylion cyswllt. 

Gŵyl cyfranogiad tenantiaid
gyntaf Newydd yn llwyddiant

Mae hysbysu 
am waith trwsio 
yn rhwydd ar-lein

Mae hon yn ffordd rwydd o

hysbysu am waith trwsio yn

ddiffwdan! Peidiwch â defnyddio’r

teclyn hwn ar gyfer achosion brys,

ffoniwch 0303 040 1998.
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Roedd ein Grŵp Craffu wrth ei fodd o
glywed ei enw’n cael ei alw allan fel enillydd
y categori Craffu Tenantiaid!

Dyma’r hyn a ddywedodd TPAS Cymru am 
y tîm, “Ffurfiwyd Grŵp Craffu Tenantiaid
Newydd yn 2009 ac mae wedi craffu’n
llwyddiannus ar 7 maes gwasanaeth wrth 
i bob argymhelliad gael ei dderbyn gan yr
Uwch Dîm Rheoli a’r Byrddau. Mae eu

llwyddiannau’n drawiadol iawn ac mae’r
amser y maen nhw’n ei roi yn eithriadol.
Mae’r grŵp hwn yn ysbrydoliaeth go iawn
yn y maes craffu yng Nghymru ac ni allwn 
ei ganmol ddigon!”

Llongyfarchiadau i’r holl aelodau, Emma
Newbury, Cath Kinson, Sandra Rehman,
Heather Douglas, John Phillips ac Alyson
Rees-Jones.

Cynhaliwyd Gwobrau Cyfranogiad TPAS Cymru eleni yng Nghanolfan yr Holl
Genhedloedd yng Nghaerdydd ar 25 Mehefin. Dyma ‘Oscars’ y gwobrau
cyfranogiad ac mae’n cydnabod bod cyfranogiad yn newid gwasanaethau tai 
a chymunedau er gwell. 

A’r buddugwr yw…

A ydych chi wedi gweld 
fan ein sioe deithio?
Rydym wedi bod allan ar ein hystadau yr haf
hwn yn sgwrsio â thenantiaid am Gredyd
Cynhwysol. A gawsoch chi sgwrs gyda Gemma,
Ryan, Debra, Kim neu Ben? Gallwn gynnig
cyngor a gwybodaeth ariannol am ddim i chi o
hyd ynghylch credyd cynhwysol os gwnaethoch
chi fethu ein sioeau teithio yn yr haf.

Os hoffech drefnu apwyntiad
gyda ni, ffoniwch 02920 005474
neu anfonwch e-bost i
universalcredit@newydd.co.uk 
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Helen Williams o TPAS Cymru (pellaf ar y chwith) gyda Emma, Cath, Sandra a Heather.
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Gardd gymunedol yn disgleirio yn y Barri

Mae Gardd Gymunedol y Barri yn brosiect awyr agored bywiog a
chyffrous sydd wedi dod yn rhan o Newydd yn ddiweddar.

Gallwch ddod o hyd i ni drws nesaf i Barc Dŵr

Pencoedtre yn Gibbonsdown. Ffoniwch Lisa

Williams ar 07501 468694 neu ewch i’n tudalen

Facebook:
www.facebook.com/BarryCommunityGardenAll

otment i weld y diwrnodau a’r amseroedd agor.

Mae Lisa Williams, Rheolwr yr Ardd
Gymunedol (isod), yn dweud mwy wrthym,
“Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, rydym wedi
troi darn o dir diffaith llawn chwyn yn ardd
hyfryd ag amrywiaeth o weithgareddau a
chyfleusterau i’n gwirfoddolwyr eu
mwynhau. Ar ddiwrnodau glawog, mae
gennym dŷ haf mawr ar gyfer
gweithgareddau dan do â digonedd o
gadeiriau i fwynhau gorffwys haeddiannol.
Mae ein deildy a’n borderi llwyn yn cynnig
man hamddenol i ymlacio yn yr heulwen.

Mae gennym ddau o dwnelau polythen mawr
ar gyfer gwasgaru hadau a thyfu planhigion
brau ac mae ein gardd gegin a’n cawell
ffrwythau’n ein galluogi i dyfu amrywiaeth o
ffrwythau a llysiau. Fel gwirfoddolwr, bydd
cyfle i chi fynd â rhai adref!

I’r rhai sydd â diddordeb mewn bywyd gwyllt
a chadwraeth, mae gennym bwll a pherth
bywyd gwyllt, dôl blodau gwyllt a hyd yn oed
gwesty pryfed!

Gydag amrywiaeth eang o
declynnau, cyfleusterau gwneud 
te a choffi (a bisgedi os ydych
chi’n lwcus!) yn ogystal â thoiled
compost hyfryd, rydym ni wir
wedi paratoi popeth.

Dewch i lawr i’n gweld ni os
hoffech chi wirfoddoli. Pa well ffordd
o gadw’n brysur, cyfarfod pobl newydd 
a chael allan i’r awyr agored? Byddwch
hefyd yn arbed arian ac yn mwynhau
manteision iechyd bwyta ffrwythau a 
llysiau ffres.”
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      Cystadleuaeth arddio        

Tynnwyd lluniau o’r holl ymgeiswyr ddechrau mis
Gorffennaf a gwnaeth Rheolwr newydd ein
Gardd Gymunedol, Lisa Williams, y cynnig caredig
o feirniadu ymgeiswyr i’r gystadleuaeth. Yn ôl yr
arfer, cafwyd safon uchel iawn a wnaeth
penderfynu ar y buddugwyr yn dasg anodd iawn.

Canlyniadau2015

Rydym yn falch o gyhoeddi’r buddugwyr
canlynol sy’n derbyn £50 yr un:

Mae tystysgrifau cymeradwyaeth yn
cael eu hanfon i’r holl ymgeiswyr i
gydnabod eu gwaith caled –
parhewch â’r gwaith da bawb, mae
eich gerddi’n glod i chi!

Gardd unigol orau
Ms S Voisey – Ynys y Barri

Llain lysiau neu dŷ gwydr gorau
Alltwen – Aberdâr

Gardd byw 
annibynnol orau
Arthur Davis Court – 
Y Barri

Basged grog neu focs ffenestr orau
Mr R Dutton – Tongwynlais

Gardd gymunedol orau
Mr J White – Aberdâr 

Defnydd gorau o ddeunyddiau 
wedi’u hailgylchu

Mrs B Kemp – Ynys y Barri 

Gardd berlysiau orau
Ms J Boulton-Jones – Ynys y Barri 
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Maen nhw’n dweud bod llun yn gallu dweud
llawer mwy na geiriau. Anfonwch ffotograff
atom sy’n dangos yr hyn y mae eich
cartref a/neu eich cymuned yn ei olygu i
chi a gallech ennill camera digidol! Gallwch
fod mor greadigol ag y dymunwch. Bydd
dau gamera ar gael fel gwobrau, un i bobl
ifanc (16 oed ac iau) a’r llall ar gyfer y
gystadleuaeth oedolion (hŷn na 16 oed).

Sylwer na chaniateir mwy na thri ffotograff
fesul person. Gallwch anfon eich ffotograff
mewn neges destun, mewn e-bost neu
drwy’r post, ond gofalwch eich bod yn rhoi
eich enw, eich oed a’ch manylion cyswllt i ni.
31 Hydref 2015 yw’r dyddiad cau.

Anfonwch neges destun at Tracy ar 
07899 665818 neu anfonwch e-bost at
tracy.james@newydd.co.uk i ymgeisio neu
am ragor o wybodaeth. Gallwch hefyd
bostio eich llun at Tracy James, Newydd,
Tŷ Cadarn, 5 Village Way, Tongwynlais
CF15 7NE.

Byddwn yn defnyddio eich lluniau mewn
cyhoeddiadau ac arddangosfeydd ar ôl y
gystadleuaeth yn y dyfodol, felly cofiwch
anfon delweddau cydraniad uchel atom.

Gall Newydd gynnig profiad gwaith i
denantiaid dros 16 oed sy’n awyddus i
ddysgu sgiliau newydd a chael gwaith. Mae
profiad gwaith yn para hyd at wythnos fel
rheol a gallwn dalu am unrhyw dreuliau
teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus. 

Mae mwyafrif y lleoliadau gwaith yn ein
swyddfeydd yn Nhongwynlais, y Barri a’r
Drenewydd, yn yr adrannau canlynol:
•   Tai
•   Partneriaeth Gymunedol
•   Cyllid
•   Datblygiad
•   TG
•   Adnoddau dynol
•   Marchnata
•   Eiddo
•   Gwasanaeth cwsmeriaid
•   Gweithwyr llafur uniongyrchol 

(e.e. glanhau ffenestri)

Galw ar ffotograffwyr talentog:
enillwch gamera!

Cyfleoedd lleoliad gwaith 
Mae profiad gwaith yn rhoi’r cyfle i chi gychwyn arni yn y byd gwaith ac
yn rhoi syniad i chi o sut brofiad yw bywyd gwaith.

Os oes diddordeb gennych, ffoniwch 

Jackie Holly ar 02920 005476 / 07501 466694

neu anfonwch e-bost at

jackie.holly@newydd.co.uk
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Beth yw clefyd y Llengfilwyr?
Math o niwmonia a all fod yn farwol yw’r
clefyd, a achosir trwy fewnanadlu
defnynnau bach o ddŵr o ffynonellau
halogedig lle ceir bacteria clefyd y
llengfilwyr.

Ym mhle ceir bacteria clefyd 
y llengfilwyr?
•   Mae pob system dŵr poeth ac oer yn

ffynhonnell bosibl ar gyfer y bacteria.
•   Mewn sgeintiad o gawodydd a thapiau,

hyd yn oed mewn pibellau peiriannau
golchi llestri a golchi dillad.

•   Merddwr rhwng 20°c a 45°c a lle mae
llaid, rhwd a chen yn bresennol.

Pwy sydd mewn perygl?
Mae’n effeithio ar bobl hŷn fel rheol, neu
bobl â phroblemau â’u bron neu eu
hysgyfaint. Nid yw pawb sy’n cael eu
hamlygu iddo’n datblygu’r salwch. Nid yw
clefyd y Llengfilwyr yn heintus ac ni allwch 
ei ddal o ddŵr yfed.

Mae’r symptomau’n 
debyg i ffliw:
•   gwres uchel
•   twymyn neu oerni
•   cur pen
•   blinder
•   poen cyhyrol
•   tagu sych

Pa ragofalon allaf i eu cymryd?
•   Rhedwch ddŵr trwy gawodydd a thapiau

am 10 munud ar ôl cyfnod o beidio â’u
defnyddio.

•   Cadwch bennau cawodydd a thapiau’n lân
ac yn rhydd o galch, llwydni neu algâu.

•   Cadwch ddŵr poeth yn eich system bwyler
ar dymheredd o 50°c neu fwy. RHYBUDD:
BYDDWCH YN OFALUS O LOSGI!

•   Hysbyswch Newydd am unrhyw rwd neu
ddeunydd anarferol.

Beth ddylwn i ei wneud os wyf
yn credu y gallai fod gen i glefyd
y Llengfilwyr?
Cysylltwch â’ch meddyg ar unwaith ac, os
cadarnheir clefyd y Llengfilwyr, cysylltwch â
Newydd fel y gallwn gymryd camau priodol.

Clefyd y llengfilwyr a sut i’w atal
Mae gennym gyfrifoldeb cyfreithiol i sicrhau eich bod yn
ymwybodol o achosion a symptomau posibl clefyd y
Llengfilwyr, fel y gallwch nodi problemau’n rhwydd a’n
hysbysu am unrhyw bryderon.

A wnaethoch chi ennill 
Diolch am ddychwelyd yr holiadur bodlonrwydd â gwaith
trwsio. Rydych chi wedi ein helpu i fynd i’r afael ag
unrhyw bryderon sydd gennych chi am y ffordd y
cyflawnir gwaith trwsio. Dyma’r rhai a enillodd £100:

Rhagfyr 2014 – Mr AJ Shinton, Pontypridd
Ionawr 2015 – Mrs M Guest, Penarth
Chwefror 2015 – Mr I Davies, Pontypridd
Mawrth 2015 – Mrs S Duili, y Barri
Ebrill 2015 – Mrs A Miller, y Drenewydd
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Pam gafodd ei ddefnyddio?
Fe’i defnyddiwyd yn hytrach na deunyddiau
adeiladu eraill oherwydd ei gryfder a’i
wydnwch yn erbyn gwres, cemegau a
phydredd. 

Pryd gafodd ei ddefnyddio?
Defnyddiwyd cynhyrchion asbestos yn
gyffredin wrth adeiladu neu ailwampio
adeiladau cyn y flwyddyn 2000 pan gafodd
pob cynnyrch asbestos ei wahardd rhag cael
ei ddefnyddio mewn unrhyw brosiectau
adeiladu neu ailwampio.

Ble ellir dod o hyd iddo?
•   O amgylch pibellau
•   Byrddau inswleiddio
•   Cynhyrchion sment
•   Gorchuddion addurniadol fel ‘Artex’
•   Teils llawr
•   Padiau o dan sinciau cegin, sestonau

toiled a ffelt toeau
•   Blancedi tân a drysau tân
•   Paneli y tu ôl i offer trydanol, bwyleri 

a thanau
•   Y tu mewn i fwyleri, gwresogyddion 

storio a thanciau dŵr oer

Sut ydw i’n gwybod a oes
asbestos mewn cynnyrch?
Nid yw ffibrau asbestos yn weledol i’r llygad
noeth ac felly mae angen cymryd sampl a’i
archwilio mewn labordy gan ddefnyddio
microsgop.

A yw’n beryglus?
Mae deunyddiau sy’n cynnwys asbestos yn
beryglus dim ond os cânt eu difrodi neu eu
bod mewn cyflwr gwael gan arwain at
ryddhau ffibrau i’r aer. 

Mae’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a
Diogelwch yn cynghori ei bod yn well
gadael yr asbestos lle y mae os yw mewn
cyflwr da ac yn annhebygol o gael ei
ddifrodi.

Beth ddylwn i ei wneud wrth
addurno?
•   Peidiwch â sandio, drilio, crafu nac

amharu ar y cynnyrch mewn unrhyw
ffordd gan y gellid rhyddhau ffibrau i’r aer

•   Os byddwch angen selio’r cynnyrch cyn
peintio, defnyddiwch baent sy’n
gwrthsefyll alcali fel PVA

•   Peidiwch â symud na gorchuddio unrhyw
gynnyrch asbestos gan mai dim ond
contractwyr trwyddedig gaiff weithio ar
rai cynhyrchion.

Hoffech chi wybod mwy?
Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth os
ydych chi’n bwriadu gwneud unrhyw waith
yn eich cartref yn y mannau a restrir uchod.
Gallwch hefyd fynd i
www.hse.gov.uk/asbestos am ragor o
wybodaeth.

Cyngor a gwybodaeth am asbestos
Deunydd sy’n ymddangos yn naturiol yw asbestos, sy’n cael ei gloddio
o’r ddaear mewn rhai gwledydd.
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Mae tîm HAPI wedi’i leoli yng nghanolfan
Rhydyfelin, Masefield Way ac yn gallu
cynorthwyo unrhyw un sy’n dymuno gwneud
gwell dewisiadau o ran eu ffordd o fyw. Gall tîm
HAPI gynnig gwybodaeth un i un a gweithdai
grŵp am ddim i’ch helpu chi a’ch teulu fod yn
iachach gyda’ch gilydd. Gallant gynnig
gweithdai a gwybodaeth am fwyd a maetheg,
bwyta’n iach, ymarfer corff a chwaraeon,
goresgyn iselder, rheoli straen, ymddygiad
peryglus a llawr mwy. Mae’r gwasanaeth am
ddim, yn gyfrinachol ac yn anffurfiol.

Galwch heibio am baned i ddarganfod 
mwy yn Nhrem y Cwm, Masefield Way,
Rhydyfelin, CF37 5HQ neu gallwn ddod 
i’ch gweld chi yn eich cartref os yw’n well
gennych.

Mae prosiect HAPI yn bwriadu recriwtio
gwirfoddolwyr lleol fel Hyrwyddwyr HAPI 
i gael eu hyfforddi i ddarparu rhai o’r
gweithdai sydd gan HAPI i’w cynnig.
Cysylltwch â ni os ydych chi’n teimlo y
gallwch chi gefnogi prosiect HAPI a bod 
yn Hyrwyddwr!

A ydych chi’n byw yn Rhydyfelin, y
Ddraenen Wen neu Lyn-taf? Hoffech
chi fod yn iachach? Rhowch gynnig ar

Lisa Voyle a Hannah Parry yw’r tîm prosiect HAPI
(Healthy, Aspiring, Prosperous and Inclusive) newydd
a fydd yn gweithio gyda thrigolion Rhydyfelin, y
Ddraenen Wen a Glyn-taf i wella eu hiechyd a’u lles
dros gyfnod o 2 flynedd. Mae’r prosiect ar gael 
i unrhyw un yn yr ardal a hoffai fod yn iachach.   

Dyma’r ffyrdd eraill o gysylltuâ ni:

Neges destun neu ffôn: 07899 665807Facebook: hapiRCTTwitter: @hapi_RCTEbost: hapi@newydd.co.uk
Neu gofynnwch i’ch meddyg teulu neu eich
sefydliad lleol i gysylltu â ni ar eich rhan.Ariennir y prosiect hwn gan Gronfa Pobl aLleoedd y Loteri Fawr ac fe’i rhedir ganGymdeithas Tai Newydd
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Mae sgîamau’n gweithredu drwy’r post, 
ar-lein, dros y ffôn neu wyneb yn wyneb.
Gallwch ganfod ac atal sgîamau trwy
gymryd y camau canlynol:

Gallai fod yn sgîam os: 
•   Yw’r alwad, y llythyr neu’r neges destun

wedi cyrraedd yn annisgwyl
•   Nad ydych erioed wedi clywed am y loteri

neu’r gystadleuaeth y maen nhw’n siarad
amdani ac na wnaethoch chi brynu tocyn

•   Bydd ffug-werthwyr yn honni y gallai
teclyn ynni ostwng eich bil trydan yn
sylweddol. Nid yw’r rhain yn gweithio
ac maen nhw’n aml yn beryglus

•   Byddant yn gofyn i chi anfon arian
ymlaen llaw

•   Ydynt yn dweud wrthych fod yn rhaid i 
chi ymateb yn gyflym fel nad oes amser
gennych i feddwl am y peth neu i siarad 
â theulu a ffrindiau

•   Ydynt yn dweud wrthych am gadw’r
mater yn gyfrinach.

Gall ffug-werthwyr ynni eich
sgîamio hefyd!
Mae’r canlynol yn sefyllfaoedd lle nad oes
angen i chi lofnodi unrhyw ffurflenni a allai
eich twyllo i ddod i gytundeb newydd:
•   ‘Rwyf yma i ddarllen y mesurydd,

llofnodwch yma os gwelwch yn dda...’
•   ‘Llofnodwch yma fel y gallwn anfon

rhagor o wybodaeth i chi...’
•   ‘Ni fyddaf yn cael fy nghomisiwn oni bai

eich bod yn llofnodi...’
•   ‘Mae’r cytundeb ar gael dim ond os

gwnewch chi lofnodi heddiw...’

Os bydd unrhyw un yn dweud
wrthych na fyddant yn gadael eich
tŷ tan i chi lofnodi, ffoniwch yr
heddlu ar unwaith.

Pethau eraill i fod yn
ymwybodol ohonynt:
•   Nid yw Cyngor ar Bopeth, Ofgem a

Llywodraeth y DU yn cyflogi gwerthwyr
nac yn gwerthu ynni. Mae unrhyw un sy’n
dweud hyn yn debygol o fod yn ffug-
werthwr

•   Peidiwch byth â gwneud taliad i werthwr
ymlaen llaw.

Wedi’ch drysu gan bopeth yn
ymwneud ag ynni?
Ewch i www.goenergyshopping.co.uk

A gysylltwyd â chi’n annisgwyl?
Cynnig rhy dda i fod yn wir? 

Stopiwch! 

GWIRIWCH – ddilysrwydd

llythyrau a negeseuon ar-lein gyda

rhywun rydych chi’n ei ymddiried

GOFYNNWCH AM GYNGOR – Gall
Cyngor ar Bopeth gynnig cyngor a
rhannu manylion gyda safonau
masnachu. Ffoniwch nhw ar 
08454 04 05 06

HYSBYSWCH – hysbyswch Action

Fraud am sgîamau ar 0300 123 2040

neu yn www.actionfraud.police.uk

DYWEDWCH – wrth ffrind,
gymydog, berthynas neu
aelod o staff
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Ewch ar-lein yn y Fro
Mae Newydd a Chymunedau yn Gyntaf y Barri yn lansio rhaglen
Hyrwyddwyr Digidol i helpu trigolion ac aelodau’r gymuned i gael 
ar-lein ym Mro Morgannwg.

Bydd deg Hyrwyddwr Digidol yn helpu trigolion,
p’un a ydynt yn denantiaid Newydd ai peidio, ag
ychydig neu ddim profiad o gyfrifiaduron i fynd 
ar-lein yn un o sawl lleoliad ledled Bro Morgannwg.

Mae’r sgiliau y gallwch eu dysgu yn cynnwys
cyflwyniad i gyfrifiadura sylfaenol, prosesu geiriau,
e-bost a’r rhyngrwyd, bancio ar-lein, casglu
gwybodaeth o beiriannau chwilio, siopa ar-lein,
gwasanaethau llywodraeth, adnewyddu hawliadau
budd-daliadau, paru â swyddi cyffredinol, yn
ogystal â chyfryngau cymdeithasol. Gallwch hyd yn
oed ennill cymhwyster os byddwch yn dymuno.

Os hoffech elwa ar gymorth un o’n Hyrwyddwyr
Digidol, dewch i un o’n sesiynau yn y lleoliadau
canlynol:

Sesiynau galw heibio digidol
•   Llyfrgell y Barri: Dydd Llun 10am – 12pm
•   Llyfrgell Dinas Powys: Dydd Llun 10am – 12pm
•   Llyfrgell Llanilltud Fawr: Dydd Mawrth 10am – 12pm
•   Canolfan Gymunedol Margaret Alexander: 

Dydd Mercher 1pm – 3pm
•   Llyfrgell Penarth: Dydd Iau 10am – 12pm
•   Llyfrgell y Rhŵs: Dydd Gwener 10am – 2pm
•   Llyfrgell y Bont-faen: Dydd Gwener 2pm – 5pm

Cwrs Prosesu Geiriau Sylfaenol
Cwrs hamddenol, anffurfiol a difyr lle gallwch ennill
cymhwyster os byddwch yn dymuno.
•   Lleoliadau amrywiol, cysylltwch â Scott Tandy ar 

y manylion isod. 

Rydym ni wrthi’n sefydlu cyrsiau mewn mannau
eraill, felly cadwch lygad allan am ragor o wybodaeth!

Os hoffech ragor o wybodaeth am unrhyw un o’r uchod,

cysylltwch â Scott yn scott.tandy@newydd.co.uk neu ffoniwch

neu anfonwch neges destun i 07584 501216. Gallech hefyd

drydar @scott_newydd
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Datblygiadau a gwblhawyd

1. Tŷ Oriel, Canon Street, Aberdâr,
Rhondda Cynon Taf: Cwblhawyd y datblygiad
hwn yng nghanol y dref o’r enw Tŷ Oriel ym
mis Awst. Mae wedi’i leoli ar safle neuadd
bingo y Palladium gynt ac mae’n cynnig 15 o
gartrefi newydd a 3,401 troedfedd sgwâr o
ofod manwerthu masnachol. Gweithiwyd yn
agos â’n contractwyr, Jehu Project Services, yn
y gymuned leol ac ochr yn ochr ag ysgolion
trwy gydol y gwaith adeiladu a chynigiwyd
lleoliadau gwaith ar y safle gennym hefyd.

2. Ffordd y Felin, Old Caerphilly Road,
Nantgarw, Rhondda Cynon Taf: Symudodd
tenantiaid i mewn i’n datblygiad o 8 o gartrefi
un ystafell wely yn Nantgarw ym mis Mehefin.
Darparwyd y cynllun ardderchog hwn gan
ddefnyddio Grant Cyllid Tai Llywodraeth Cymru.

Wrthi’n cael eu hadeiladu

3. Gileston Road, Sain Tathan, Bro
Morgannwg: Mae’r gwaith o adeiladu 23 o
gartrefi ar yr hen iard orsaf yn Sain Tathan yn
mynd rhagddo’n dda. Dechreuodd ein
contractwyr, Jehu Project Services, adeiladu ym
mis Rhagfyr 2014 ac rydym yn gobeithio y bydd
y cartrefi newydd hyn yn barod ar gyfer
tenantiaid yn y flwyddyn newydd.

4. Yr Hen Swyddfa Ddidoli, Llanilltud Fawr,
Bro Morgannwg: Mae gwaith adeiladu wedi
cychwyn erbyn hyn ar ein datblygiad o Hen
Swyddfa Ddidoli’r Post Brenhinol yn Llanilltud
Fawr. Mae’r 18 o gartrefi yma yn cael eu
hadeiladu gan Waterstone Homes a disgwylir
iddynt gael eu cwblhau ddechrau 2016. Mae
gwaith adeiladu wedi cychwyn erbyn hyn ar
ein datblygiad o Hen Swyddfa Ddidoli’r Post
Brenhinol yn Llanilltud Fawr. Mae’r 18 o
gartrefi yma yn cael eu hadeiladu gan
Waterstone Homes a disgwylir iddynt gael 
eu cwblhau ddechrau 2016.

5. Channel Heights, Pwynt y Rhŵs, Bro
Morgannwg: Mae Newydd yn gweithio mewn
partneriaeth â Taylor Wimpey UK a bydd yn
cymryd 26 o gartrefi o’i ddatblygiad a elwir yn
Channel Heights ym Mhwynt y Rhŵs. Mae’r
cartrefi wrthi’n cael eu hadeiladu a byddant 
ar gael o fis Hydref 2015. 

6. St Canna’s Green, Llan-gan, Bro
Morgannwg: Mewn partneriaeth â David
Wilson Homes, bydd Newydd yn cymryd 14 
o gartrefi ar ei ddatblygiad o’r enw St
Canna’s Green yn Llan-gan. Mae’r datblygiad
cefn gwlad hwn yn cynnwys 4 cartref
perchentyaeth cost isel, sydd wedi eu
gwerthu erbyn hyn, yn ogystal â 10 cartref
i’w rhentu’n fforddiadwy.

To find out more about our developments go
to our brand new website www.newydd.co.uk

Ein cartrefi newydd sbon

3

1

4

6 52
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Adeiladwyd y datblygiad hwn o 20 fflat
newydd ar hen safle Gwesty’r Marine gan
Newydd mewn partneriaeth â Chyngor Bro
Morgannwg, ac fe’i hagorwyd gan y
Cynghorydd Bronwen Brooks, cyn i Ysgol
Gynradd Ynys y Barri ddiddanu tenantiaid,
partneriaid a gwesteion trwy ganu caneuon
(gweler y llun ar y clawr).

Enwyd Ger y Môr gan un o’r trigolion lleol,
Lisa Wallace, yn dilyn cystadleuaeth yn y
wasg a cheir yno ddau gapsiwl amser.
Llenwyd a chladdwyd y cyntaf gan Ysgol
Gynradd Ynys y Barri a chladdwyd yr ail yn
ystod y seremoni agoriadol, ar ôl ei lenwi
gyda ffotograffau gan bobl leol yn ogystal â
nwyddau â brand Barrybados a Bro Radio.

Mae Ysgol Gynradd Ynys y Barri wedi
gweithio’n agos gyda Pendragon Design and
Build, y contractwyr a benodwyd gan Newydd
i adeiladu’r cynllun, gan ymweld â’r safle a
defnyddio eu profiadau ar gyfer prosiectau
dosbarth trwy gydol y gwaith adeiladu.

Meddai Polly Davies, athrawes yn Ysgol
Gynradd Ynys y Barri, “Mae’r plant wedi
cael cyfle i weld profiadau ymarferol, go
iawn yn y gweithle ac wedi cael cipolwg ar y
ffordd y mae ein cymuned yn datblygu o’n
cwmpas.”

Gosodwyd Ger y Môr i bobl leol, ac mae
70% ohonynt wedi symud i gartref llai i
ryddhau llety fforddiadwy ar gyfer
aelwydydd mwy. 

Meddai’r Cynghorydd Brooks, “Mae’r
diwygiadau lles diweddar a chyflwyno’r
Cymhorthdal Ystafell Sbâr, a adnabyddir yn
fwy cyffredin fel y ‘Dreth Ystafell Wely’, wedi
cynyddu’r angen am gartrefi un a dwy
ystafell wely, fel y rhai a gynigir yn Ger y
Môr. Bydd y cartrefi newydd hyn yn galluogi
pobl i symud i gartref llai o faint o gartrefi
anaddas a chynyddol anfforddiadwy, yn
ogystal â chyfrannu at y gwaith o adfywio
Ynys y Barri.”

Lansiad ar Ynys y Barri 
gyda digonedd o hufen iâ a hel atgofion
Lansiwyd y datblygiad tai newydd Ger y Môr ar 17 Mehefin mewn ffordd
sy’n nodweddiadol o Ynys y Barri, gyda thrysorau cudd a hufen iâ i bawb.
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Mae Byrddau Cadarn a Newydd wedi
ymrwymo i her Arwain Amrywiaeth erbyn
2020 y Sefydliad Tai Siartredig. Dyma rai o’r
pethau yr ydym wedi addo eu gwneud:
•   Cyhoeddi gwybodaeth am amrywiaeth

ein Byrddau a’n tîm staff

•   Gosod targedau ar gyfer cynyddu
amrywiaeth ein Byrddau

•   Yr holl staff ac aelodau Bwrdd sy’n rhan
o’r broses recriwtio i gael eu hyfforddi ar
arfer teg

•   Cynnig cymorth i grwpiau sydd wedi’u
tangynrychioli i ddatblygu sgiliau a hyder.

Cydraddoldeb yn y gweithle
Mae angen i ni gael barn amrywiaeth o bobl er mwyn gwneud y
penderfyniadau cywir. Mae hyn yn bwysig o ran penderfyniadau a wneir
gan y Bwrdd a’n staff. Os bydd pawb yn dod o’r un cefndir yna maen
nhw’n fwy tebygol o ddod i’r un casgliadau ac efallai na fyddant yn
adlewyrchu anghenion pobl nad ydynt wedi’u cynrychioli.

Nodwedd
warchodedig 

Aelodau’r
Bwrdd Staff

Tîm arweinyddiaeth
(Uwch Dîm Rheoli a

Rheolwyr)
Nodau

Rhyw 62% Gwrywaidd
38% Benywaidd

42% Gwrywaidd
58% Benywaidd

43% Gwrywaidd
57% Benywaidd

Ein nod yw sicrhau o
leiaf 40% gwrywaidd/

benywaidd

Oedran 12% dan 35 oed
44% dros 55 oed

18% dan 35 oed
18% dros 55 oed

7% dan 35 oed
21% dros 55 oed

Ein nod yw sicrhau
cymysgedd oedrannau

mwy cytbwys 

Cyfeiriadedd
rhywiol

88% Heterorywiol
12% Byddai’n well

gen i beidio â
dweud

88% Heterorywiol
3% Gay

9% Byddai’n well
gen i beidio â

dweud

100% Heterorywiol

Ein nod yw cael o 
leiaf 20%

o un neu fwy o
grwpiau sydd wedi’u

tangynrychioli

Crefydd a chred

56% Cristnogol
31% Dim crefydd
13% Byddai’n well

gen i beidio â
dweud

39% Cristnogol
43% Dim crefydd

1% Bwdhaeth
17% Byddai’n well

gen i beidio â
dweud

57% Cristnogol
7% Bwdhaeth

29% Dim crefydd
7% Byddai’n well gen i

beidio â dweud

Hil

94% Gwyn Prydeinig
6% Byddai’n well

gen i beidio â
dweud

98% Gwyn
Prydeinig

1% Asiaidd
1% Gwyn/Asiaidd

100% Gwyn Prydeinig

Ailbennu
rhywedd

100% Yr un fath ag
ar adeg fy ngeni

100% Yr un fath ag
ar adeg fy ngeni

100% Yr un fath ag ar
adeg fy ngeni

Anabledd 25% yn nodi
anabledd

4% yn nodi
anabledd 0% yn nodi anabledd

Dyma sut rydym ni’n gwneud:
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Mae prosiect partneriaeth lleol rhwng
Newydd, Cymunedau yn Gyntaf y Barri,
Heddlu De Cymru, Legacy Leisure, yr
Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig a Cardiff City
Foundation wedi llwyddo i sicrhau cyllid
blwyddyn i gefnogi cyflwyniad y prosiect a
fydd yn cael ei gynnal bob nos Iau rhwng
6pm ac 8pm yn Colcot AstroTurf gyda’r
gobaith o ymestyn y prosiect os bydd yn
llwyddiannus.

Yn ogystal â hyfforddiant pêl-droed a
chystadleuaeth, mae rhaglen Cardiff City
Premier League Kicks yn cynnig amrywiaeth
o weithgareddau cadarnhaol eraill i
ddatblygu pobl ifanc sy’n frwdfrydig am
chwaraeon. Cynhelir sesiynau datblygiadol
ac addysgol hefyd, yn ymdrin â materion fel
ffyrdd iach o fyw a’r peryglon o yfed alcohol
a chymryd cyffuriau.

Os hoffech ddarganfod sut y gallwch
gymryd rhan, ffoniwch Wayne Chant ar
07584 771 073.

Cyflwyno prosiect
Cardiff City Premier
League Kicks yn y Barri 

Cystadleuaeth gelf 2015 –
dosbarthiadau am ddim ar gael

Mae partneriaid o bob cwr o Fro Morgannwg
wedi ehangu prosiect hynod lwyddiannus
Cardiff City Premier League Kicks ar gyfer
pobl ifanc 14-19 oed i’r Barri, a lansiwyd
ddydd Iau 23 Gorffennaf.

Cymerwch ran yn ein cystadleuaeth gelf trwy greu darlun o’ch hoff
berson neu arwr, neu hunanbortread hyd yn oed. Os hoffech chi
rywfaint o gyngor defnyddiol, ymunwch â sesiwn hyfforddi am ddim
gydag arlunydd lleol neu, os ydych chi’n arlunydd hyderus eisoes,
anfonwch eich darlun atom i gael cyfle i ennill deunyddiau celf!
Bydd dau gategori oed – dan 16 oed a dros
16 oed. Gallwch ddefnyddio unrhyw gyfrwng,
ond anfonwch eich darlun o faint A4 neu A3.

Os hoffech ymgeisio neu ddarganfod mwy
am ddosbarthiadau am ddim yn eich ardal,
ffoniwch Tracy James, Swyddog Partneriaeth
Cymunedol, ar 02920 005477 neu 07899
665818, neu anfonwch e-bost at
tracy.james@newydd.co.uk

Fel arall, anfonwch eich darlun at Tracy
James, Newydd, Tŷ Cadarn, 5 Village Way,
Tongwynlais CF15 7NE gan wneud yn siŵr
eich bod yn ysgrifennu eich enw, eich oed
a’ch cyfeiriad ar gefn eich llun.

DYDDIADAU CAU AR GYFER

CEISIADAU – 31 RHAGFYR 2015
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Cytunwyd ar y rhaglen cynnal a chadw arfaethedig ar gyfer 2015-2016
gyda Bwrdd Newydd ac mae ar y gweill. Rydym yn bwriadu gwario 
£2 filiwn ar ein cartrefi eleni. Gellir gweld y rhaglen lawn a manwl ar ein
gwefan yn yr adran ‘Tenantiaid’, ond ceir crynodeb isod:

A yw’n bryd gwneud gwaith cynnal a
chadw ar eich cartref?

Safon ein cartrefi
Lluniodd Llywodraeth Cymru ‘Safonau Ansawdd Tai Cymru (SATC)’ i greu
targed ar gyfer cyflwr yr holl safleoedd tai cymdeithasol yng Nghymru,
gyda’r nod o fodloni’r safon hon erbyn 2012.  

Cyrhaeddwyd y safon hon gennym ym mis
Mawrth 2015. Methodd rhai cymdeithasau
tai â bodloni’r safon, ac felly cafodd y
dyddiad terfyn hwn ei ymestyn i 2020 gan
Lywodraeth Cymru. Comisiynwyd dau
ymgynghorydd ganddynt yn ystod 2013 i
adolygu effeithiolrwydd y safon. 

O ganlyniad i’r adolygiad hwn, mae’n rhaid i
bob cymdeithas dai lunio polisi cydymffurfio
â SATC i roi addewid i Lywodraeth Cymru a’u
tenantiaid bod y SATC wedi ei hadolygu, y
bydd yn cael ei bodloni cyn gynted â phosibl
ac yn cael ei chynnal ar ôl i 100% o gartrefi
fodloni’r safon.

Angen gwirfoddolwyr
Bodlonwyd y SATC gennym ym mis

Mawrth 2015 a’n cyfrifoldeb nawr yw

cynnal y safonau hyn. Gan ein bod

wedi llunio ein polisi cydymffurfiad,

rydym ni’n chwilio am denantiaid i

ddod i gyfarfod yn ystod yr hydref i’w

adolygu.

Os oes gennych chi ddiddordeb,

ffoniwch ein Rheolwr Eiddo, Dave

Perry ar 0303 040 1998 neu anfonwch

ebost i enquiries@newydd.co.uk

Os yw eich cartref yn un o’r
lleoliadau a ddangosir ar y chwith
ac wedi’i gynnwys yn y rhaglen
waith, yna byddwn yn cysylltu â chi
cyn i’r gwaith ddechrau i roi
rhybudd i chi o’r hyn yr ydym yn
bwriadu ei wneud a phryd.

Gwaith Lleoliad 

Diogelwch tân Y Barri, Pontypridd ac Aberdâr
Gwaith uwch -
raddio nwy

Aberdâr, y Gilfach-goch, y Barri a
Phenarth

Trydanol Y Drenewydd, Pontypridd a’r Barri
Ffenestri Y Barri, y Drenewydd a Phontypridd
Ystafelloedd
ymolchi

Y Barri, Pontypridd, ac Aberdâr

Ceginau Pontypridd, Tonysguboriau, y Barri
a’r Drenewydd

Allanol Y Barri, Tonysguboriau a Phontypridd
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Sut ydym ni’n cyrraedd ein nodau?  

Darparu t   
a chymuned   

gwasanaethau r    
a chw

Canlyniad Darparu:
Rydym ni’n sicrhau bod y bobl sydd eisiau defnyddio
ein gwasanaethau yn ganolog i’n gwaith – rhoi’r
dinesydd yn gyntaf
Sut ydym ni’n gwneud?
• Yn bodloni ein safonau
Sut ydym ni’n gwybod?
• Mae bodlonrwydd tenantiaid yn cyd-fynd â

meincnodau Cymru
• Y landlord gorau yng Nghymru: TPAS Cymru 2013
• 1,100 yn hoffi ar Facebook a 4,800 o ddilynwyr ar Twitter
• Mae’r Bwrdd yn adolygu cwynion i nodi gwelliannau
• Mae’r Grŵp Craffu Tenantiaid wedi llunio saith

adroddiad

Canlyniad Darparu:
Rydym ni’n byw yn ôl gwerthoedd sector cyhoeddus,
trwy wneud ein gwaith gyda gonestrwydd a
didwylledd, ac yn dangos llywodraethu da trwy ein
hymddygiad
Sut ydym ni’n gwneud?
• Yn bodloni ein safonau
Sut ydym ni’n gwybod?
• Mae Comisiynydd y Gymraeg yn adolygu ein

perfformiad iaith Gymraeg
• Mae tenantiaid yn nodi pa wybodaeth am

berfformiad maen nhw ei heisiau
• Rydym ni’n sicrhau canlyniadau cadarnhaol i

gymunedau
• Rydym ni’n hybu cydraddoldeb ac amrywiaeth yn

ein gwaith

Canlyniad Darparu:
Rydym ni’n gwneud yn siŵr bod ein diben yn
eglur a’n bod yn cyflawni’r hyn yr ydym yn
bwriadu ei gyflawni – gan wybod pwy sy’n
gwneud beth a pham
Sut ydym ni’n gwneud?
• Yn bodloni ein safonau
Sut ydym ni’n gwybod?
• Wedi adolygu cydymffurfiad â’r Cod

Llywodraethu
• Yn sicrhau gwerth am arian
• Statws Buddsoddwr mewn Pobl Aur ac yn y

27ain safle yng Nghwmnïau Gorau 2015

Canlyniad Darparu:
Rydym ni’n fusnes cadarn a
hyfyw yn ariannol
Sut ydym ni’n gwneud?
• Yn bodloni ein safonau
Sut ydym ni’n gwybod?
• Wedi llwyddo yn ein

Dyfarniadau Ynghylch
Hyfywedd Ariannol

• Mae’r Byrddau’n adolygu
gwaith rheoli risg ac archwilwyr
mewnol yn profi sicrwydd risg

• Mae archwilwyr yn adolygu
rheolaethau ariannol yn
flynyddol

Canlyniad Darparu:
Rydym ni’n ymgysylltu ag eraill i wella
canlyniadau a sicrhau’r canlyniadau
gorau posibl i’n defnyddwyr
gwasanaeth a’r gymuned
Sut ydym ni’n gwneud?
• Yn bodloni ein safonau
Sut ydym ni’n gwybod?
• Adborth cadarnhaol gan randdeiliaid
• Yn gweithio gyda chymdeithasau tai

eraill ac awdurdodau lleol
• Sicrhau canlyniadau o grantiau a

phrosiectau

Ein Gwe
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 tai fforddiadwy 
 dau cynaliadwy â

 hagorol i denantiaid 
 wsmeriaid

Canlyniad Darparu:
Rydym ni’n darparu gwasanaethau
teg ac effeithlon i berchnogion
Sut ydym ni’n gwneud?
• Yn gweithio tuag at ein safonau
Sut ydym ni’n gwybod?
• Mae archwilwyr mewnol wedi

adolygu ein hymrwymiadau o ran
perchnogion tai a lesddeiliaid

• Yn derbyn adborth gan berchnogion
a lesddeiliaid

Canlyniad Darparu:
Rydym ni’n adeiladu ac yn ailwampio
cartrefi i ansawdd da
Sut ydym ni’n gwneud?
• Yn bodloni ein safonau
Sut ydym ni’n gwybod?
• Adborth cadarnhaol gan awdurdodau

lleol a thenantiaid
• Tai newydd yn cydymffurfio â safonau

Llywodraeth Cymru
• Yn gosod a gwerthu cartrefi newydd

yn gyflym

Canlyniad Darparu:
Rydym ni’n gosod cartrefi mewn ffordd
deg, dryloyw ac effeithiol
Sut ydym ni’n gwneud?
• Yn gweithio tuag at ein safonau
Sut ydym ni’n gwybod?
• Yn addasu cartrefi i ddiwallu anghenion

newidiol tenantiaid
• Wedi lleihau nifer y cartrefi gwag a’r

amser ail-osod
• Wedi gwerthuso effeithiolrwydd ein

polisïau gosod lleol
• Yn monitro ein perfformiad i sicrhau bod

tenantiaethau’n gynaliadwy

Canlyniad Darparu:
Rydym ni’n rheoli ein cartrefi’n effeithiol
Sut ydym ni’n gwneud?
• Yn gweithio tuag at ein safonau
Sut ydym ni’n gwybod?
• Mae’r arolwg tenantiaid yn mesur

bodlonrwydd â chartrefi a
chymdogaethau

• Yn cyfarfod â’n partneriaid cefnogi yn
rheolaidd

• Gwasanaeth ymddygiad
gwrthgymdeithasol gwell

Canlyniad Darparu:
Rydym ni’n trwsio ac yn cynnal a
chadw cartrefi mewn ffordd
effeithlon, brydlon a chost-effeithiol
Sut ydym ni’n gwneud?
• Yn gweithio tuag at ein safonau
Sut ydym ni’n gwybod?
• Yn cydymffurfio â Safonau Ansawdd

Tai Cymru
• Yn monitro perfformiad ac adborth

gan denantiaid ar waith trwsio
• Mae archwilwyr mewnol yn adolygu

ein gwasanaethau nwy

Mae fersiwn fwy manwl o’r hunanwerthusiad hwn ar gael ar ein gwefan yn yr adran ‘Amdanom ni’.

 eledigaeth:
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Sut ydym ni’n perfformio?

Rhent a gosod tai 2014/15 2013/14 Ein targed
Canran y rhent a gasglwyd 99.5% 96.76% 98.9%
Canran yr ôl-ddyledion rhent sy’n ddyledus gan denantiaid presennol 2.2% 2.3% 2%
Canran yr ôl-ddyledion rhent sy’n ddyledus gan gyn-denantiaid 2.88% 2.34% Dim targed
Cyfanswm ôl-ddyledion rhent cyn-denantiaid a ddilëwyd £31,029 £78,041 Dim targed
Canran y rhent a gollwyd oherwydd cartrefi gwag 1.21% 1.48% 1.2%
Nifer yr Hysbysiadau Ceisio Meddiant a gyflwynwyd oherwydd
ôl-ddyledion rhent

348 313 Dim targed

Nifer y tenantiaid a gafodd eu troi allan oherwydd ôl-ddyledion rhent 15 20 Dim targed 

Ymddygiad gwrthgymdeithasol 2014/15 2013/14
Nifer yr achosion ymddygiad gwrthgymdeithasol newydd 193 174
Nifer yr achosion ymddygiad gwrthgymdeithasol agored 53 34

Nifer yr achosion ymddygiad gwrthgymdeithasol wedi’u datrys 137 87
Nifer yr achosion o droi allan oherwydd ymddygiad gwrthgymdeithasol 3 0
Bodlonrwydd defnyddwyr â’r gwasanaeth ymddygiad
gwrthgymdeithasol (ymatebion gan y ddau barti)

100% 60%

Ymddygiad gwrthgymdeithasol
Y llynedd, buddsoddwyd mewn systemau teledu cylch cyfyng i fonitro cwynion niwsans a
phrynwyd dictaffonau i’w gwneud yn haws i’n tenantiaid hysbysu am ymddygiad
gwrthgymdeithasol yn hytrach nag ysgrifennu dyddiadur. Cafodd tri thenant eu troi allan y
llynedd am achosi niwsans i’w cymdogion a’r gymuned leol. Daeth y Ddeddf Ymddygiad
Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona 2014 newydd i rym eleni, a bydd hon yn ein
helpu i gymryd camau ynghylch achosion difrifol iawn o ymddygiad gwrthgymdeithasol.

A ydych chi wedi gweld ein ffilm newydd, Sefyll i fyny i Ymddygiad Gwrth-gymdeithasol?
Gwyliwch hi ar ein gwefan neu gofynnwch am DVD am ddim.

Rhent a gosod tai
Y llynedd, canolbwyntiodd y Tîm Rhent ar ddarparu cefnogaeth arian a chyllidebu
ychwanegol a gweithiodd dau Gynorthwyydd Cyngor Ariannol gyda’r tîm tan 31 Mawrth
2015. Defnyddiodd cyfanswm o 444 o denantiaid y gwasanaeth cyngor ariannol. Rydym ni
hefyd wedi gweld gostyngiad i nifer yr achosion o droi allan sy’n debygol o fod yn ganlyniad
uniongyrchol y cyngor ariannol ychwanegol.

Eleni, byddwn yn canolbwyntio ar baratoi tenantiaid, staff a’r sefydliad ar gyfer Credyd
Cynhwysol. Cynhaliwyd sioeau teithio ar ystadau dros yr haf ac rydym hefyd wedi cynnal
prosiect peilot yn y Drenewydd lle mae tenantiaid yn derbyn eu budd-dal tai yn uniongyrchol
ac yn gwneud taliadau rhent eu hunain. Os hoffech chi siarad â ni am Gredyd Cynhwysol,
ffoniwch ni ar 02920 005474 neu anfonwch ebost i universalcredit@newydd.co.uk
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Cartrefi gwag a gosod tai 2014/15 2013/14
Nifer y tai a osodwyd 342 346
Nifer fwyaf y gwrthodiadau 16 - fflat dwy

ystafell wely
20 - fflat dwy
ystafell wely

Canran yr ymweliadau tenantiaeth newydd a wnaed o fewn
chwe wythnos

92% 89%

Canran trosiant tenantiaethau 12.7% 13.4%
Nifer y cartrefi gwag ar 31 Mawrth 25 33
Canran y cartrefi a osodwyd o fewn 10 diwrnod gwaith 61% 60%
Canran y tenantiaethau sy’n para mwy na 12 mis 85% 96%

Cartrefi gwag a’r gwasanaeth gosod tai
Rydym ni’n parhau i gael trafferth yn gosod ein cartrefi mewn rhai ardaloedd. Fflatiau dwy
ystafell wely yw’r rhain yn bennaf ac mae hyn oherwydd y ‘dreth ystafell wely’ i raddau
helaeth.

Lansiwyd ein prosiect Parod ar gyfer Tenantiaeth y llynedd. Cwrs hyfforddi byr yw hwn sy’n
helpu i baratoi tenantiaid newydd ar gyfer eu tenantiaeth. Y llynedd, cynhaliwyd y cwrs ar
gyfer tenantiaid a oedd yn symud i’n datblygiadau newydd, a chafodd adborth gwych gan y
rhai a gymerodd ran, a ddywedodd ei fod o gymorth mawr. Rydym yn gobeithio ehangu’r
hyfforddiant i fwy o denantiaid eleni.

Yn Rhondda Cynon Taf, rydym wedi bod yn gweithio gyda’r awdurdod lleol i ddatblygu
cynllun gosod newydd yn seiliedig ar ddewis o’r enw Homefinder RCT. Bydd hwn yn newid
y ffordd yr ydym yn dyrannu ein cartrefi yn RhCT. Gweler yr hysbyseb ar dudalen 19.

Bodlonrwydd
defnyddwyr â’r

gwasanaeth
ymddygiad

gwrthgymdeithasol

100%
Canran y rhent a

gasglwyd 

99.5%
Nifer y tai a osodwyd 

342
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A yw ein gwasanaeth cynnal a chadw wedi gwella? 
Eleni, rydym wedi cyflwyno system o drefnu gwaith trwsio trwy apwyntiad gyda’n prif
gontractwr, ASW Cyfyngedig. Hefyd, buddsoddwyd 70% o gyfanswm y gyllideb cynnal a
chadw gennym mewn prosiectau fel ailwampio ceginau ac ystafelloedd ymolchi. Rydym
hefyd wedi cydymffurfio â Safon Ansawdd Tai Cymru eleni ac rydym yn canolbwyntio ar
gynnal y safon hon yn yr hirdymor nawr.

Ein nod yn ystod y flwyddyn nesaf yw ehangu ein gweithrediadau llafur uniongyrchol.
Rydym hefyd yn bwriadu gwella ansawdd y gwaith a wneir gan ein contractwyr cyffredinol
oherwydd y mân-ostyngiad o 0.3% i ganran y tenantiaid sy’n fodlon ag ôl-archwiliadau.

Cynnal a chadw 2014/15 2013/14 Ein targed
Canran y gwaith trwsio a gwblhawyd yn brydlon 98.5% 98% 99%
Canran y tenantiaid a oedd yn fodlon ag ôl-archwiliadau 99.1% 99.4% 99.25%
Canran yr apwyntiadau na chadwyd ac ni hysbyswyd y
tenant

0.2% 0.4% 0.25%

Canran y tenantiaid nad oeddent yn fodlon bod y
contractwr yn ddigon medrus neu barod

0.2% 0.4% 0.25%

Nifer y cartrefi lle bu 4ydd ymweliad i ddatrys eu gwall
gwresogi

10 10 0

Canran y tenantiaid nad oeddent yn fodlon â’u gwaith
trwsio gorffenedig

1% 1% 1%

Canran yr Arolygon Bodlonrwydd Tenantiaid a ddychwelwyd 16% 19% 40%
Canran y gyllideb cynnal a chadw a wariwyd ar waith
cynnal a chadw wedi’i drefnu

70% 65% 70% 

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

30% 35% 30% 

Beth ydych chi’n ei feddwl o’n ffigurau cydraddoldeb?
Rydym ni’n monitro ein gwasanaethau a cheisiadau gan denantiaid i sicrhau ein bod yn
cynnig gwasanaethau hygyrch sy’n briodol ar gyfer anghenion pobl.

Perfformiad wedi’i seilio ar Gydraddoldeb 2014/15 2013/14
Nifer y ceisiadau am y Llinell Iaith/nifer yr adegau y’i defnyddiwyd 1 Dim
Nifer y tenantiaid sydd wedi gofyn am wybodaeth mewn
gwahanol ieithoedd a/neu fformatau

138 70 

Canran y tenantiaid â gwybodaeth proffilio tenantiaid
gyfredol

70% 70%

Gwasanaeth ar gael y tu allan i oriau swyddfa gwaith
trwsio brys

gwaith trwsio
brys

Canran yr amseroedd apwyntiad a gadarnhawyd trwy lythyr,
neges destun neu ebost

100% 100%

Amser a gymerwyd i gael gwared ar graffiti casineb 9 awr 10 awr
Amser a gymerwyd i wneud ymateb cychwynnol i achosion
brys ar ôl hysbysiad am ymddygiad gwrthgymdeithasol

O fewn 24
awr

O fewn 24
awr 

Canran y cartrefi wedi’u haddasu yn y stoc 14% 13%
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Taliadau cydnabyddiaeth y Bwrdd 2014/15
Cyfanswm taliadau cydnabyddiaeth aelodau’r Bwrdd £dim. Cyfanswm treuliau aelodau’r
Bwrdd £1076.23.

Aelodau ein Bwrdd

Prif Weithredwr
Paul Roberts: Penodwyd 1992
Cyflog 2014/15: £93,722 Treuliau: £389.01

Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau
Elizabeth Lendering: Penodwyd 2009
Cyflog 2014/15: £74,421 Treuliau: £147.24

Cyfarwyddwr Tai
Jason Wroe: Penodwyd 2004
Cyflog 2014/15: £65,995 Treuliau: £351.81

Cyfarwyddwr Eiddo
Simon Morris: Penodwyd 2003
Cyflog 2014/15: £66,441 Treuliau: £146.70

Mae’r Byrddau’n gyfrifol am redeg y sefydliad, gosod safonau uchel yn ogystal â sicrhau ein
bod yn bodloni gofynion Llywodraeth Cymru, partneriaid a chyllidwyr.

Aelod y Bwrdd Cadarn Newydd
Hyd

gwasanaeth
(blynyddoedd)

Nodiadau

David Birch n n 6 Cadeirydd Cadarn, Hyrwyddwr Gwerth
am Arian a Hyrwyddwr Ymddygiad
Gwrthgymdeithasol

Lyn Bond r r 6 Hyrwyddwr Cydraddoldeb wedi’i
hethol gan denantiaid a Hyrwyddwr
Gofal Cwsmeriaid

Linda Chamberlain r 6 Wedi’i hethol gan denantiaid
Mike Cuddy n 28
David Evans n 20 Cadeirydd Newydd
Roger Page n 16
Amanda Protheroe r 10
Jerry Shelton n n 4 Cadeirydd Archwilio’r Grŵp a

Hyrwyddwr Risg
Richard Coombe n 4 
Martin Symonds n 4 Is-gadeirydd Cadarn, Hyrwyddwr Rheoli

Asedau a Hyrwyddwr Adfywio/Datblygu
Victoria Evans r r 4 Is-gadeirydd Newydd
Joanna Davies r 3 Wedi’i hethol gan denantiaid
Chris Johnes n 2
Stephen Newman n 3 Wedi’i ethol gan denantiaid
Matthew Dicks n 3 Hyrwyddwr Risg
Jessica Ashfield r 1 Hyrwyddwr Partneriaeth Gymunedol

Yr Uwch Dîm Rheoli

Nodiadau arbennig:
Mae cyflogau’n cynnwys lwfansau ceir. 6 mis yw cyfnod rhybudd y Prif Weithredwr.
Mae’r holl staff yn gymwys i ymuno â’r Cynllun Pensiwn Tai Cymdeithasol a weinyddir gan
The Pensions Trust. Bydd staff yn cael eu cofrestru’n awtomatig yn amodol ar fodloni’r
gofyniad oedran ac enillion. Mae’r staff yn cadw’r hawl i optio allan o’r cynllun.
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Ym mha siroedd allwch chi ddod o hyd i’n cartrefi?

Faint o rent ydym ni’n ei godi? 

Llety O I
Fflat un ystafell wely £65.36 £82.34 
Fflat dwy ystafell wely £72.46 £91.71
Tŷ dwy ystafell wely £79.27 £100.05
Tŷ tair ystafell wely £85.24 £110.85
Tŷ pedair ystafell wely £99.87 £122.66

Llety byw’n annibynnol (dros 55 oed) O I
Fflat un ystafell £62.93 £68.45
Fflat un ystafell wely £67.35 £79.60
Fflat dwy ystafell wely £77.30 £87.64

Awdurdod lleol Rhent
ffordd-
iadwy

Rhent
march-

nad

Perchenty-
aeth

fforddiadwy

Wedi’i reoli
dan

gytundeb
rheoli

Llety lle rheolir
cymorth gan
bartneriaid

Caerffili 8
Caerdydd 32 11
Ceredigion 9
Merthyr Tudful 5
Pen-y-bont ar Ogwr 1
Castell-nedd 
Port Talbot

67 3

Powys 218 6
Rhondda Cynon Taf 772 25 18
Tor-faen 38
Bro Morgannwg 1404 11 64 317 38
Cyfanswm 2494 49 131 317 56

Caiff ein rhenti eu pennu’n unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru.
Efallai y bydd gan rai o’n cartrefi renti sy’n uwch na’r ffigurau isod
oherwydd amgylchiadau arbennig fel lleoliad, oedran a math o gartref.
Rhenti gwarantedig yr wythnos o fis Ebrill 2015 yw’r canlynol.

Rhenti safonol Newydd yr wythnos ar gyfer 2015/16
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Cynyddodd incwm rhent Newydd o £500,000 o’i gymharu â’r llynedd
oherwydd datblygiad cartrefi newydd a’r cynnydd rhent blynyddol.

Ble ydym ni’n gwario ein harian?

Yn ein barn ni, mae’r datganiadau ariannol
cryno yn gyson â’r datganiadau ariannol
blynyddol llawn ac adroddiad Bwrdd
Cymdeithas Tai Newydd (1974) Cyf ar gyfer y
flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2015.
Ein barn ar y datganiadau ariannol
blynyddol llawn oedd eu bod yn cynnig
safbwynt cywir a theg, yn unol ag Arfer
Cyfrifyddu a Dderbynnir yn Gyffredinol yn y
Deyrnas Unedig, o sefyllfa trafodion y
Gymdeithas ar 31 Mawrth 2015 ac incwm a 

gwariant y Gymdeithas ar gyfer y flwyddyn a
ddaeth i ben bryd hynny, ac fe’u paratowyd
yn gywir yn unol â deddfwriaeth berthnasol.

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

Dyddiad 6 Awst 2015

Barn Archwilydd Annibynnol 

Yn dilyn dwy flynedd o ffioedd gwasanaeth
yn gostwng, bu cynnydd o £50,000 yn ystod
y flwyddyn eleni. Gwnaethpwyd hawliad
yswiriant llwyddiannus gennym ddwy
flynedd yn ôl sy’n gyfrifol am y gostyngiad i
incwm eleni.

Mae’r cynnydd i incwm rhent wedi ein
galluogi i barhau i fuddsoddi yn ein cartrefi
presennol a chartrefi newydd.

Benthycwyd £5,000,000 gennym y llynedd a
derbyniwyd bron i £3,000,000 mewn cyllid
grant a ddefnyddiwyd gennym i gwblhau 56
o gartrefi newydd, ac rydym wedi ymrwymo

i adeiladu 122 cartref newydd arall erbyn
2017. Rydym yn parhau i fuddsoddi
£2,000,000 y flwyddyn mewn gwella cartrefi
presennol.  

Dyma sut wnaethom ni wario ein hincwm 

Cynnal a chadw
2015        2014

31% 30%
Costau staff

2015        2014

23% 23%
Llog benthyciadau a

chostau
2015        2014

19% 18%

Costau swyddfa a
chostau cynnal eraill

2015        2014

11% 10%
Costau ystâd a chostau

eiddo eraill
2015        2014

10% 12%

Gwarged
2015      2014

6%   8%



Cyfrifon ariannol
Cymdeithas Tai Newydd Cyf
Cyfrif Incwm a Gwariant Cryno ar gyfer y

flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2015                                                                                                                 2014/15                2013/14
                                                                                                                     £’000                      £’000
                                                                                                                                                              
Trosiant                                                                                                     12,212                   12,352
Costau gweithredu                                                                                 (9,256)                   (9,270)
                                                                                                               _________                _________
Gwarged gweithredu                                                                               2,956                     3,082
Gwarged/ (diffyg) o werthu llety tai                                                          (79)                           24
Llog derbyniadwy ac incwm tebyg                                                              73                           11
Llog taladwy a chostau tebyg                                                               (2,168)                   (2,072)
                                                                                                               _________                _________
Gwarged ar gyfer y flwyddyn ar weithgareddau cyffredin                    782                     1,045
                                                                                                             =======               ======= 
Mantolen Gryno ar 31 Mawrth 2015                                                                                           
                                                                                                                2014/15                2013/14
                                                                                                                     £’000                      £’000
                                                                                                                                                              
Cost net eiddo tai                                                                                   65,572                   58,294
Buddsoddiadau asedau sefydlog                                                          1,581                     1,749
Asedau sefydlog eraill                                                                              3,518                     3,352
                                                                                                               _________                _________
Cyfanswm asedau sefydlog                                                                  70,671                   63,395
Dyledwyr wedi’u Gohirio                                                                            690                         437

Asedau Cyfredol                                                                                        4,323                     6,410
Arian sy’n ddyledus i gredydwyr o fewn blwyddyn                           (3,584)                   (3,542)
                                                                                                               _________                _________
Asedau Cyfredol Net/(rhwymedigaethau)                                               739                     2,868
                                                                                                               _________                _________
Cyfanswm asedau heb rwymedigaethau cyfredol                            72,100                   66,700
Arian sy’n ddyledus i gredydwyr ar ôl mwy na blwyddyn             (57,559)                 (52,941)
                                                                                                               _________                _________
Asedau net                                                                                              14,541                   13,759
                                                                                                               =======               ======= 
Cronfeydd wrth gefn cyffredinol                                                          12,378                   11,596
Cronfeydd wrth gefn neilltuedig                                                            2,163                     2,163
                                                                                                               _________                _________
                                                                                                                   14,541                   13,759
                                                                                                               =======               ======= 

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

W NewyddB @NewyddHousing 


