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Allpay yn lansio ap AM DDIM

Beth ddylai’n blaenoriaethau
fod?

Rhoi gwybod am
ddigwyddiadau casineb a
throseddau casineb 

Eisiau gweithio gartref?

James yn cael prentisiaeth

Cartrefi a addaswyd

Ydych chi’n barod am yr her?

Ble mae cartrefi Newydd?

Perfformiad gwasanaeth
Newydd            

Rhedeg y busnes     

Gwybodaeth Ariannol  

Canolfan Gwirfoddolwyr De
Sir Drefaldwyn      

Sut gallwch gymryd rhan yng
ngrwpiau tenantiaid Newydd?

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

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

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

Cynllun Iaith Gymraeg 
Mae gennym Gynllun Iaith Gymraeg wedi’i

gymeradwyo gan yr hen Fwrdd yr Iaith

Gymraeg. Mae’r cynllun a’r adroddiad

monitro ar gael ar gais a hefyd ar ein

gwefan yn yr adran ‘Amdanom Ni’. I ddod

o hyd i ddogfennau yn Gymraeg, ewch i’r

adran ‘Darllen yn Gymraeg’ ar ein gwefan.           

02 tai newydd

ENILLWCH 

£50!
Ewch i ‘hoffi’ ein tudalen

Facebook Newydd drwy fynd i

www.facebook.com/Newydd

a gallech ennill £50! Rhaid ichi

‘hoffi’ ein tudalen cyn 30 Medi

er mwyn cael cyfle i ennill.    

Amdanom ni
Ein tenantiaid a’ncwsmeriaid yw’nblaenoriaeth gyntaf ymmhopeth a wnawn.Rydym yn gymdeithastai elusennol gyda2,600 o gartrefi o safoni’w rhentu a’u gwerthuyn y Canolbarth a’r De.   
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Ein Cadeirydd yn amlinellu’r cefndir

Y llynedd bu Gail Lancaster yn rhoi
gwybod am ei blwyddyn olaf yn
Gadeirydd Bwrdd Newydd. Yn y
rhifyn hwn, mae’n Cadeirydd
newydd, David Evans, yn amlinellu’r
cefndir ar gyfer y rhifyn Adolygiad
Blynyddol hwn o In View.

Roeddwn wrth fy modd pan gefais fy ethol
gan fy nghyd-aelodau Bwrdd yn Gadeirydd
newydd iddynt. Mae Newydd yn gymdeithas
wych ac rwy’n edrych ymlaen at fynd â Newydd
ymlaen gyda’ch cymorth chi, a chymorth fy
nghyd-aelodau Bwrdd a thîm Newydd. 

Yn yr adroddiad hwn, byddwch yn gweld
erthygl am yr asesiad rheoleiddio a
gwblhawyd yn gynharach eleni gan
Lywodraeth Cymru. Roedd yr asesiad yn
cadarnhau bod gan Newydd yr agwedd gywir
at wella’r gymdeithas er budd ei thenantiaid.
Rwyf wrth fy modd bod Newydd wedi’i
henwi’n ddiweddar yn y Sunday Times
ymhlith y 100 sefydliad dielw gorau i weithio
iddo yn y Deyrnas Unedig.

Fodd bynnag, mae heriau sylweddol yn ein
disgwyl o hyd. Cwtogwyd tua 40% ar gyllid i
adeiladu cartrefi fforddiadwy ledled Cymru
ond mae lefelau’r angen am dai’n uchel o
hyd. Bydd llawer ohonoch yn poeni’n ddifrifol
am ddiwygio lles. Gallaf eich sicrhau bod y
Bwrdd yn benderfynol y bydd Newydd yn
ateb yr heriau hyn gan roi’r flaenoriaeth fwyaf
i fuddiannau ei thenantiaid.  

Un o’n blaenoriaethau fu trawsnewid y ffordd
rydym yn darparu gwasanaethau i chi. Rydym
wedi ad-drefnu’n staff fel y gallant dreulio 

mwy o amser ar hyd y lle’n ymweld â’ch
cartrefi. Ein nod yw darparu gwasanaethau
sydd wedi’u teilwra i’ch gofynion ac, i wneud
hyn, mae angen inni wybod beth sydd ei
angen arnoch a beth yw’ch blaenoriaethau
felly parhewch i lenwi’r arolygon a rhoi
gwybod eich barn i ni.  

Rwy’n arbennig o ddiolchgar i’r rheini
ohonoch a roes o’ch amser dros y flwyddyn
ddiwethaf i wasanaethu ar grwpiau tenantiaid
ac i’r Bwrdd am gadw safbwynt y tenant ym
mlaen y cof.           

Pa gyfraniadau bynnag yr oeddech yn gallu
eu gwneud dros y flwyddyn ddiwethaf,
gobeithiaf y gallwch weld gwir fuddion, ac y
byddwch yn parhau i gyfrannu ac yn gweld
eich hunain yn falch o fod yn rhan o deulu
Newydd.

David Evans
Cadeirydd Newydd
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Ydy’ch manylion
diweddaraf gennym?

I’ch sicrhau ein bod yn cymryd y mater hwn o
ddifrif, rydym wedi cytuno i’r Addewid
Gwybodaeth Bersonol sy’n cael ei reoli gan
Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth.

1. yn gwerthfawrogi’r wybodaeth bersonol a
roir yn ein gofal ac yn sicrhau y parchwn
y gofal hwnnw;

2. yn mynd ymhellach na gofynion y gyfraith
yn unig o ran trin gwybodaeth bersonol,
ac yn mabwysiadu safonau arfer da;                  

3. yn ystyried y risgiau preifatrwydd ac yn
mynd i’r afael â nhw’n gyntaf pan fyddwn
yn bwriadu defnyddio neu gadw
gwybodaeth bersonol mewn ffyrdd
newydd, pan fyddwn yn cyflwyno
systemau newydd er enghraifft;

4. yn agored gydag unigolion am y ffordd
rydym yn defnyddio’u gwybodaeth ac i
bwy rydym yn ei rhoi;

5. yn ei gwneud yn hawdd i unigolion gael
at eu gwybodaeth bersonol a’i chywiro;                 

6. yn cadw cyn lleied â phosibl o
wybodaeth bersonol ac yn ei dileu pan
na fydd ei hangen arnom mwyach;

7. yn sicrhau bod dulliau diogelu effeithiol ar
waith i wneud yn siŵr bod gwybodaeth
bersonol yn cael ei chadw’n ddiogel ac
nad yw’n syrthio i’r dwylo anghywir;              

8. yn darparu hyfforddiant i’r staff sy’n trin
gwybodaeth bersonol ac yn trin hwn fel
mater disgyblu os byddant yn ei
chamddefnyddio neu os na fyddant yn
gofalu am wybodaeth bersonol yn briodol;

9. yn rhoi adnoddau ariannol a dynol priodol
i ofalu am wybodaeth bersonol i sicrhau
y gallwn fodloni ein haddewidion; ac                      

10. yn sicrhau’n rheolaidd ein bod yn
bodloni’n haddewidion ac yn rhoi
gwybod sut hwyl rydyn ni’n ei chael. 

Eich gwybodaeth gyfrinachol:
Ein haddewid i chi… 
Byddwn yn casglu llawer o wybodaeth newydd gennych pan fyddwch yn cysylltu â ni ac yn
llenwi arolygon. Mae angen yr wybodaeth hon arnom er mwyn inni ddarparu gwasanaethau
wedi’u teilwra sy’n bodloni’ch anghenion yn well. Mae llawer o’r wybodaeth hon yn bersonol
iawn ac rydym yn addo bod yn ofalus iawn wrth ei storio, ei defnyddio a’i diweddaru.

Diolch yn fawr i’r rheini ohonoch sydd wedi darparu
gwybodaeth inni am eich aelwyd; bydd hyn yn ein
helpu i ddarparu’r gwasanaethau sydd eu hangen
arnoch. Mae’n hanfodol ein bod yn diweddaru’r
wybodaeth a gadwn a byddwn yn eich holi amdani o
bryd i’w gilydd. Os bydd proffil eich aelwyd yn newid,
rhowch wybod inni ar unwaith er mwyn inni
ddiweddaru’n gwybodaeth.

Dywed yr Addewid y byddwn:

54
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Agor Canolfan y Bobl!   
Cafodd Canolfan y Bobl ei hagor yn swyddogol yn 3 Dunlin Court yn y Barri
gan Brif Weithredwr Newydd, Paul Roberts, ddydd Mawrth 29 Mai. Gweler
y lluniau ar y clawr blaen.
Bydd Canolfan y Bobl yn cynnig cymorthfeydd
rheolaidd o gyngor ariannol, cyrsiau hyfforddiant,
ystafelloedd cyfarfod ac amrywiaeth o fentrau
a gweithgareddau cymdeithasol. Y gobaith
yw gwella’r gymdogaeth leol drwy chwalu
rhwystrau yn y gymuned.     

Os hoffech gael gwybod rhagor, edrychwch
ar yr hysbysfwrdd ar waelod y grisiau yng
Nghanolfan y Bobl, 3 Dunlin Court neu
gallwch gysylltu â Scott Tandy ar
02920 005479 neu anfon e-bost i
scott.tandy@newydd.co.uk

Dyw hi byth yn rhy hwyr i ddysgu 

Yn ôl Keiron Montague, Rheolwr y
Bartneriaeth Gymunedol, “Bwriad cyfleuster
fel hwn yw rhoi cyfleoedd i bobl leol a
datblygu cymuned gynaliadwy. Drwy agor
Canolfan y Bobl, bydd pobl ieuengach a
phobl hŷn ar yr ystâd yn cael cyfle i gymryd
mwy o ran.”                                      

Dywedodd Linda Chamberlain, un o

denantiaid Newydd, “Os hoffech ddysgu

crefft fel gwnïo, gwneud cardiau a gemwaith,

beth am ddod i Ganolfan y Bobl yn 3 Dunlin

Court, y Barri? Hoffem gwrdd ag unrhyw un

sydd â diddordeb, felly dewch am baned i

rannu’ch syniadau am weithgareddau

newydd a allai gael eu cynnal yn y Ganolfan.”

In View Adolygiad Blynyddol 2012

Roedd yr haul yn gwenu ddydd
Mercher 27 Mehefin ym Maes yr
Eglwys, Glyn-nedd a daeth
tenantiaid yr ystâd yn eu lluoedd i’r
ganolfan gymunedol i gymryd rhan
mewn noswaith o ddysgu oedolion.

Roedd llawer o gymdeithasau yno i hyrwyddo
manteision dysgu gydol oes, ac yn eu plith
Cymunedau yn Gyntaf, Yn Awyddus i Weithio,
y Ganolfan Byd Gwaith, Undeb Credyd,
Canolfan Hyfforddi Glyn-nedd, WCVA a
Phartneriaeth Cymunedau yn Gyntaf New
Sandfields Aberafan. Roedd yr ymateb i
addysg oedolion yn gadarnhaol iawn, ynghyd
â’r nifer a agorodd gyfrifon Undeb Credyd a
fydd yn helpu’r tenantiaid i gynilo’n ddiogel
tuag at y Nadolig. 

Erbyn hyn, mae Newydd yn gobeithio
gweithio gyda’r partneriaid hyn i gynnig
sesiynau blasu a fydd yn annog y gymuned i

ddychwelyd i addysg a dysgu gydol oes.                      
Ni anghofiwyd am y bobl ifanc yng Nglyn-
nedd chwaith! Cafwyd llawer o hwyl ar y
castell neidio yn ogystal â pheintio wynebau, 
gemau electronig ynghyd â digonedd o fwyd i
lenwi boliau pawb.  

Os hoffech gael gwybod rhagor am addysg i
oedolion, cysylltwch â Thîm y Bartneriaeth
Gymunedol drwy ffonio 0303 040 1998, anfon
e-bost i ymholiadau@newydd.co.uk neu
neges destun i 07539 115115.
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Disgwyliwyd y byddai’n denu nifer
fawr ac ni siomodd y cynlluniau
gwarchod. Bu dau dîm 13 bob
ochr yn cystadlu am ogoniant;
Tîm A a oedd yn fuddugol yn y
pen draw ar ôl mynd i’r blaen yn
gynnar â sgôr o 3-0 yn erbyn Tîm
B ac amddiffyn ei safle wedyn i
ennill 5-2. 

Llongyfarchiadau i’r holl denantiaid a
gymerodd ran am ei gwneud yn noson mor
ddifyr sy’n dal yn destun sgwrs dros fis yn
ddiweddarach! Llongyfarchiadau i’r tîm
buddugol, Tîm A, ac i John Dando, o Elis
Fisher Court, a gafodd y sgôr fwyaf ar y
noson, sef 23, tipyn o gamp ar ale sy’n enwog
am fod yn anodd ac am roi sgoriau isel.

Rhaid diolch yn fawr i’r staff yng Nghlwb
Rygbi’r Barri am eu cymorth a’u cefnogaeth
ac i’r elusen leol MIND ym Mro Morgannwg
am ddarparu bwffe gwych. Gan fod cymaint
o alw amdano, rydym yn bwriadu cynnal y
digwyddiad eto yn y clwb rygbi yn yr hydref.          

Hwyl y noson sgitls 
Cynhaliodd Clwb Rygbi’r Barri’r twrnamaint sgitls cyntaf i
gynlluniau tai gwarchod ar ddiwedd mis Mai.                                

Y tîm buddugol gyda’u medalau enillwyr.        

Y tenantiaid yn mwynhau lluniaeth y noson.              

Bwrdd sgorio’r noson.   
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Sylw ar Lynsey Davies,
ein Rheolwr Gwasanaeth 
Cwsmeriaid 
newydd 
Enw: Lynsey Davies
Arwydd y sidydd: Virgo

C: Beth yw’ch hoff fwyd?  
A: Mecsicanaidd

C: Ble mae’ch hoff le yn y byd?  
A: Zante

C: Pryd ddechreuoch chi yn Newydd?  
A: 02/07/12

C: Beth yw’ch swydd?  
A: Rheolwr Gwasanaeth Cwsmeriaid 

C: Ble oeddech chi’n gweithio o’r blaen a
beth oeddech chi’n ei wneud? 

A: Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar
Ogwr ac yno roeddwn yn Hyfforddwr Tîm
Gwasanaeth Cwsmeriaid ac yn Fonitor
Ansawdd      

C: Yn eich barn chi, beth sy’n gwneud
gwasanaethau cwsmeriaid rhagorol? 

A: Dibynadwyedd, tegwch, cysondeb ac
empathi 

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

A: Dros y 6 mis nesaf, rwy’n bwriadu dod i
adnabod y Tîm Tai, y Tîm Cynnal a
Chadw a staff y Dderbynfa i ddeall eu
rolau a’r systemau a ddefnyddiant.
Byddaf yn cyfarfod â staff un ac un i
drafod y cynlluniau i’r tîm a’u syniadau.
Byddaf hefyd yn edrych ar dimau
gwasanaeth cwsmeriaid cymdeithasau tai
eraill i arsylwi arfer gorau. Byddaf yn
cyfarfod â’r Panel Cymunedol ym mis
Awst i weld beth sydd ar y tenantiaid ei
eisiau a byddaf hefyd yn edrych ar
ddatblygu strategaeth a siarter
gwasanaeth cwsmeriaid.

C: Beth ydych chi’n gobeithio’i gyflawni
yn Newydd? 

A: Rwyf am sefydlu Tîm Gwasanaeth
Cwsmeriaid cwbl weithredol sy’n enwog
am ragoriaeth ac arfer da. 

C: Beth yw’ch nod neu’ch uchelgais tymor
hir? 

A: Fy nod tymor hir yw cynnal a gwella’r
gwasanaeth sy’n cael ei ddarparu gan y
Tîm Gwasanaeth Cwsmeriaid ac
addasu’n briodol i fodloni gofynion y
cwsmer.

Os oes gennych unrhyw awgrym i’r 

Tîm Gwasanaeth Cwsmeriaid, beth am

gysylltu â Lynsey ar 0303 040 1998, 

e-bost lynsey.davies@newydd.co.uk

neu neges destun 07539 115115 gyda

GWASANAETHAU CWSMERIAID ar y

dechrau.     

In View Adolygiad Blynyddol 2012



Beth yw’ch barn chi am wefan
Newydd? Da neu wael?

Gyda thriniaethau dwylo am ddim, ffest mochyn, wal
ddringo, arddangosiadau tân a sgiliau achub bywyd
yn ogystal â Tai Chi a dawnsio, cafwyd llawer o hwyl
yn y Drenewydd ar 28 Gorffennaf. Bu Newydd, Tai
Canolbarth Cymru a Chyngor Sir Powys yn cydweithio
i greu gwledd o hwyl! Oeddech chi yno?                        

Allwch chi weld eich
cymdogion yn y Drenewydd?      

Dros y ddeufis nesaf rydym yn ystyried newid
ein gwefan i’w gwneud yn addas i chi. Beth
ydych chi’n ei hoffi amdani? Neu ydych chi’n
casáu rhywbeth amdani? A allwch anfon
dolenni atom i wefannau yr hoffech neu
awgrymu beth yr hoffech ei weld a’i wneud
arni? Cysylltwch â Mared i roi’ch barn, boed
da neu wael, drwy ffonio 0303 040 1998 neu
e-bostio mared.williams@newydd.co.uk 

08 tai newydd
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Oes angen cymorth arnoch yn unrhyw un
o’r meysydd canlynol? 
Dyled, budd-daliadau, cyfreithiol, tai
mewnfudo, cyflogaeth, iechyd, addysg,
materion defnyddwyr, lles, cenedligrwydd,   
treth, arian, problemau perthynas.

Y llynedd, ym Mro Morgannwg yn unig, bu
Cyngor ar Bopeth yn helpu’r bobl leol: 
• i ddelio â gwerth mwy nag £8.5 miliwn o

ddyledion
• i gael at £2 miliwn mwy o arian y gallent ei

hawlio 
• gyda mwy na 17,000 o broblemau

Mae cynghorwyr hyfforddedig Cyngor ar Bopeth
yn cynnig cyngor arbenigol ar bron unrhyw
broblem, ni waeth mor fawr neu fach ydyw.
Ewch i www.citizensadvice.org.uk, ffoniwch
08444 77 20 20, neu ewch i’ch canolfan leol,
gwelwch i’r dde. Mae rhai o’r Canolfannau yn
cynnig gwasanaethau mewn canolfannau
cymunedol a all fod yn agosach i’ch cartref,
cysylltwch â nhw am wybodaeth bellach.

Canolfan Cyngor ar Bopeth Rhondda Taf
5 Gelliwastad Road, Pontypridd,
Rhondda Cynon Taff, CF37 2BP

Canolfan Cyngor ar Bopeth Bro Morgannwg
119 Broad Street, y Barri, Bro Morgannwg,
CF62 7TZ

Canolfan Cyngor ar Bopeth Powys 
Tŷ Ladywell, Mynedfa Frolic Street, Park
Street, y Drenewydd, Powys, SY16 1QS

Canolfan Cyngor ar Bopeth Castell-nedd
Port Talbot  
44 Alfred Street, Castell-nedd, Castell-nedd
Port Talbot, SA11 1EH

Canolfan Cyngor ar Bopeth Trelai a Chaerau
Cymunedau yn Gyntaf, 4 Grand Avenue,
Trelai, CF5 4BL

Oes angen cyngor cyfrinachol 
rhad ac am ddim arnoch chi?
Mae’r gwasanaeth Cyngor ar Bopeth yn helpu pobl i ddatrys eu problemau cyfreithiol,
ariannol ac eraill drwy ddarparu cyngor cyfrinachol, annibynnol yn rhad ac am ddim.

Trefnodd y Swyddog Tai, Ben Woods, a’r
Gweithiwr Partneriaeth Gymunedol, Scott
Tandy, ddiwrnod i hybu ymwybyddiaeth am
ailgylchu ar 26 Gorffennaf yn Ystâd
Thompson Street yn y Barri. Daeth Cyngor
Bro Morgannwg â’i drelar ailgylchu i’r ystâd
er mwyn i oedolion a phlant wella’r
amgylchedd drwy fod yn atebol am eu
gwastraff bwyd a chartref.

Hoffai Newydd ddiolch i hefyd Steve
Newman sy’n byw ar yr ystâd. Mae Steve yn
aml yn gwisgo ei fest llachar i gasglu sbwriel,
gan helpu’r ystâd i edrych yn llawer glanach a
gwella’r amgylchedd. Diolch Steve!

The charity for 
your community

Yr elusen i’ch
cymuned chi

Tenantiaid yn ymweld

â’r trelar ailgylchu

In View Adolygiad Blynyddol 2012
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Janine yn ennill gwobr glodfawr

Mae Newydd wrth ei bodd i gyhoeddi bod Janine Fletcher o Rydyfelin
ger Pontypridd wedi ennill ‘Tenant Ifanc y Flwyddyn’ yn Seremoni
Gwobrau Cenedlaethol TPAS Cymru 2012 yn Llandudno.

Mae’r wobr yn cydnabod y gwaith gwych y
mae Janine wedi’i wneud drwy ymgysylltu â
phobl ifanc ledled ardal Glyn-taf. 

Mae Janine, sydd wrthi’n gwirfoddoli i
Newydd a Grŵp Ieuenctid Newydd, wedi cael
effaith enfawr ar wasanaethau drwy Is-grŵp
Cydraddoldeb ac Anabledd Newydd. Mae
hefyd wedi sefydlu grwpiau defnyddwyr
anabl ac wedi gweithio gyda phobl ifanc i’w
helpu i ddeall yn well beth yw canlyniadau
bwlio ac aflonyddu.

Yn rhan o weithdy diweddar ar fwlio ac
aflonyddu gyda phobl ifanc ar ystâd
Rhydyfelin, gofynnodd Swyddog Cymorth
Cymunedol yr Heddlu, Lisa Banfield, i Janine
gymryd rhan. Roedd ‘Emotion behind the
commotion’ yn weithdy a oedd yn ystyried
troseddau casineb anabledd. Rhoddwyd y
bobl ifanc yn esgidiau’r bobl anabl er mwyn
iddynt ddeall yn well yr anawsterau sy’n gallu

wynebu pobl anabl. O ganlyniad, darparwyd
y gweithdai ymarferol ynghyd â meddyliau
Janine ei hun i fwy na 50 o bobl ifanc yn y
gymuned leol ac, erbyn hyn, mae Janine yn
gweithio gyda’r Heddlu ar brosiectau eraill.

Dywedodd Jacky Yeo o Gymdeithas
Preswylwyr a Thenantiaid Glyn-taf (GTRA),
“Mae Janine yn ysbrydoliaeth i bob un
ohonom, gan ddangos beth allwch chi ei
gyflawni os byddwch yn benderfynol. Mae
Janine yn aelod gwerthfawr iawn o GTRA ac
rwy’n falch o’i galw hi’n ffrind i mi.” 

Dywedodd Jason Wroe, Cyfarwyddwr Tai
Newydd: “Mae Janine wedi cael effaith
gadarnhaol enfawr ar ei chymuned ac ar
Newydd. Mae wedi llwyddo cymaint yn y
maes gwirfoddoli ac yn ei gweithdai parhaus
oherwydd ei gwaith caled ac am ei bod mor
benderfynol o helpu eraill.”

Janine yn derbyn blodau gan Paul Roberts, Prif Weithredwr, i’r

chwith, ac yn y seremoni gyda ffrindiau a staff Newydd, ar y dde.
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Roedd y cwrs bowls dan do tai
gwarchod a gynhaliwyd yn ddiweddar
yng Nghlwb Bowls Dan Do Sili yn
boblogaidd iawn, a 24 o denantiaid o
bedwar cynllun tai gwarchod yn
cymryd rhan. Ar ôl y cwrs 6 wythnos,
mae nifer o’r tenantiaid wedi dweud yr
hoffent barhau â’r gêm yn eu hamser
eu hunain. 

Dywedodd Ken Ford, un o’r tenantiaid yn Arthur
Davis Court, “Roedd yno awyrgylch cyfeillgar a
chefais amser difyr iawn.” A dywedodd Colin
Spillane, bowliwr profiadol sydd hefyd yn denant
yn Arthur Davis Court, “Cefais amser bendigedig
ac rwyf wedi dod o hyd i chwaraewyr bowls eraill
i’m tîm yng nghlwb Barry Athletic!”

Diolch yn fawr i Gymunedau yn Gyntaf, ac yn
arbennig i Mark Ellis am ei gymorth yn ogystal â
Hyfforddwr Clwb Bowls Sili, Phil Jenkins, am ei
amynedd a’i anogaeth.                           

Bowls campus  

Mae’n bwysig cynnal a chadw boeleri 
Er bod sylw mawr wedi’i roi i fygythiad
gwenwyn carbon monocsid pan na fydd
teclynnau nwy’n cael eu cynnal a’u cadw,
rydym yn dal i gael trafferth yn cael i mewn i
gartrefi er mwyn cynnal a chadw boeleri nwy. Ni
allwn bwysleisio digon mor bwysig yw cynnal a
chadw’ch boeler. Mae gennym gyfrifoldeb
cyfreithiol i gynnal a chadw’n holl declynnau
nwy bob blwyddyn. Os na fyddwn yn gallu
mynd i mewn i gartrefi, bydd rhaid cael

mesurau cryfach i gael i mewn ac i leihau’r risg
annychmygol o farwolaethau posibl lle nad yw
teclynnau nwy wedi cael eu trin.        

I holi pryd mae eich boeler am gael

ei drin, cysylltwch â ni drwy ffonio

0303 040 1998, anfon e-bost

ymholiadau@newydd.co.uk neu

neges destun 07539 115115.

Yr Hyfforddwr, Phil Jenkins, yn cynghori 

Ken Archer o Philippa Freeth Court.

In View Adolygiad Blynyddol 2012
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Diwrnod Rhoi a Chael Rhydyfelin

Trodd y gwirfoddolwyr eu cefnau ar eu ffonau
symudol, gan godi rhawiau a brwsys paent i
roi help llaw wrth lyfnu, peintio drysau, palu,
clirio llwybrau a choginio yn y gegin.    

Ynghyd â Newydd, daeth y gwirfoddolwyr at
ei gilydd o Costains, Bullock, Cyngor
Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, Cartrefi
RCT, Meadow Prospect, Bouchard and
Jones, Prifysgol Morgannwg, Solar Windows
Ltd, Carpet and Carpets Ltd a Heddlu De
Cymru mewn ymgais enfawr i wella’r
cyfleusterau lleol yng Nghlwb Pêl-droed
Rhydyfelin Athletic.

Y pump penigamp
Llongyfarchiadau i Janine Fletcher, Alyson
Rees-Jones, Adele Twomey, Beth Morgan a
Rhys Holly am lwyddo yn y cymhwyster.
Roedd llawer o waith caled ac ymrwymiad yn
ofynnol gan y pump ohonynt i orffen y cwrs,
gan fynychu dosbarthiadau wythnosol dros
nifer o fisoedd.

Heb os, mae eu holl waith caled wedi talu
ffordd. Dywedodd Rhys Holly, a lwyddodd yn
y cwrs, “Llwyddais yn ddiweddar i gael lle ym

Mhrifysgol Abertawe. Roedd y ffaith fy mod
wedi dal i wella fy natblygiad personol yn y 2
flynedd ers imi adael yr ysgol wedi cael
argraff ar y brifysgol a chynigiodd le imi ar y
Cwrs Nyrsio Seiciatrig ar ôl imi wneud cais 
amdano.” 

Os hoffech gael gwybod am gyfleoedd fel
hyn yn Newydd, cysylltwch â Jackie Holly
drwy ffonio 0303 040 1998 neu anfon e-bost i
jackie.holly@newydd.co.uk

Ar 18 Mai 2012, ymunodd gwirfoddolwyr busnes â Newydd mewn
prosiect adnewyddu yng Nghlwb Pêl-droed Rhydyfelin Athletic i
gefnogi’r Diwrnod Rhoi a Chael eleni.                      

Dywedodd Brian Greaves, y Rheolwr

Cysylltiadau Cymunedol i Costain,

“Mae hwn yn brosiect cyffrous iawn

gyda llawer o fusnesau lleol yn

cydweithio i ddarparu cyfleuster y mae

mawr ei angen yn Rhydyfelin.”

Mae Newydd wedi noddi tenantiaid ac aelodau’r gymuned i gael NVQ
Lefel 2 cydnabyddedig mewn Gwaith Ieuenctid, law yn llaw â staff Newydd.
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Parti Jiwbilî Liddon Court

Clwb gwnïo
Mae tenantiaid Newydd wedi bod yn brysur
yn creu clustogwaith newydd i’r byrddau a’r
cadeiriau gardd ar gyfer y dec yn Philippa
Freeth Court yn y prosiect cyntaf un i’r Clwb
Gwnïo yng Nghanolfan y Bobl yn y Barri.

Mae’r clwb yn cael ei gynnal o Ganolfan y
Bobl yn 3 Dunlin Court yn y Barri bob dydd
Iau rhwng 2pm a 4pm ac mae’n rhad ac am
ddim mynd iddo. Mae’n addas i ddechreuwyr
llwyr ac i’r rheini â phrofiad o wnïo, ac mae’r
clwb yn cydweithio ar brosiectau bach; fodd
bynnag, pe byddech am ddysgu sut i wnïo 

botwm neu hemio pâr o drowsus, dewch i’r
clwb. Ar wahân i ddysgu sgil bywyd, mae
gwnïo yn therapiwtig ond hefyd yn
alwedigaeth greadigol a fydd yn ychwanegu
gwerth at fywyd unrhyw deulu!

Roedd Jiwbilî’r Frenhines yn ddiwrnod gwladgarol i’r mwyafrif, ond
cafodd preswylwyr Liddon Court ddiwrnod i’r brenin gyda baneri’r
undeb, hatiau brenhinol a fflagiau traddodiadol ym mhob man a’r
teuluoedd ar yr ystâd yn tyrru i’r strydoedd i ddathlu.          

In View Adolygiad Blynyddol 2012

Bu trigolion yr ystâd yn Nhŷ Nant, Rhondda
Cynon Taf yn mwynhau barbeciw, trampolinau,
castell neidio, ynghyd â gemau parti yn ystod
y dydd a disgo i’w difyrru gyda’r nos.         

Dywedodd Natalie Durham, un o’r rhai a
drefnodd y digwyddiad, “Daeth pawb allan
oherwydd yr haul a bu pawb yn mwynhau
naws y dydd drwy gymryd rhan yn holl
gemau parti’r plant. Hoffwn ddiolch i’n
cymdogion, i’n ffrindiau, i’n teulu ac i
Newydd am ddiwrnod bendigedig.”



14 tai newydd

Gerddi yn eu blodau

Unwaith eto, cafwyd cystadlu brwd iawn yn holl gategorïau’r
gystadleuaeth arddio, felly roedd yn anodd i’r beirniad benderfynu’r
enillwyr. Y tenantiaid sydd £50 yn gyfoethocach ar ôl ennill yw:

Yr Ardd Gysgodol Orau 
Mr D Furnish a Chlwb Garddio
Elis Fisher Court, y Barri

Y Llain Lysiau a’r Tŷ 
Gwydr Gorau 
Mr D Furnish a Chlwb GarddioElis Fisher Court, y Barri

Llongyfarchiadau i’r enillwyr uchod yn ogystal

â phawb yn yr ail safle sy’n cael £10 yr un:

Ms S Trump and Mrs B Davies, Maes yr

Eglwys, Glynneath

Mr L Davies, Maes yr Eglwys, Glynneath

Mr M Millward, St Garmon Rd, Penarth

Ms C Evans, Maes yr Eglwys, Glynneath

Gwyn James Court, Penarth

Mr B Ereira, Rhiw Ceris, Cwmbach

Y Rheolwr Prosiectau TG, Sarah Rose,sydd wrth ei bodd yn garddio, oeddbeirniad y gystadleuaeth, a dywedodd,“Roedd y safon yn wych o ystyried ytywydd ofnadwy rydyn ni wedi’i gael.Da iawn bawb.”

Canlyniadau Cystadleuaeth Arddio 2012

Yr Ardd Gymunedol Orau 
Mr R Dutton, Newydd Court,
Tongwynlais
Yr Ardd Orau 
Mr R Dutton, Newydd Court,
Tongwynlais

Y Fasged Grog Orau / y Bocs
Ffenestr Gorau Mr M Price, St Baruch’s Court, y Barri
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Allpay yn lansio ap AM DDIM

Mae Allpay wedi lansio ap newydd er mwyn
ichi dalu’ch rhent yn haws, ble bynnag y
byddwch, drwy bwyso botwm.    

Mae’r ap yn rhad ac am ddim ac yn hawdd ei
lwytho i lawr. Ewch i iTunes neu Google Play
ar eich ffôn deallus neu gyfrifiadur a chwiliwch
am Allpay.

Ar ôl llwytho’r ap i lawr, mae angen ychydig
funudau i’w osod, ond ar ôl ei ddefnyddio
unwaith, byddwch yn gallu talu’n llawer
cyflymach yn y dyfodol.        

Os ydych yn defnyddio ffôn deallus neu gyfrifiadur,
mae’n bosibl y byddech yn hoffi clywed am ffordd
newydd i dalu’ch rhent. 

• Llwythwch yr ap Allpay i lawr
• Cofrestrwch gan ddefnyddio’ch cyfeiriad

e-bost
• Dewiswch gyfrinair newydd (rhaid iddo

fod o leiaf 8 nod o hyd a chynnwys rhif a
phriflythyren)              

• Dewiswch rif PIN 4 digid newydd
• Teipiwch gwestiwn diogelwch (rhywbeth

hawdd ei gofio fel enw lle neu berson
arbennig)          

• Teipiwch ateb eich cwestiwn diogelwch 
• Teipiwch “Newydd” yn y blwch talu    
• Yn y blwch cyfeirnod talu, teipiwch y rhif

19 digid oddi ar eich cerdyn Allpay            
• Nodwch y swm i’w dalu 
• Bydd angen ichi nodi manylion eich

cerdyn debyd neu gredyd.    

Dyma ganllaw sylfaenol i’ch

rhoi ar ben ffordd

Rhowch wybod sut hwyl gewch

chi! Mae gan Newydd amrywiaeth

o ddulliau talu i’w gwneud yn haws

talu’ch rhent. Mae’r manylion ar ein

gwefan www.newydd.co.uk

In View Adolygiad Blynyddol 2012



Llywodraethu a Chyllid

Caiff Newydd ei rheoleiddio gan Lywodraeth
Cymru ac, yn gynharach eleni, cawsom ein
hasesu i weld sut hwyl rydyn ni’n ei chael ac a
ydym yn cyrraedd y safonau. Gelwir y safonau
yma yn ganlyniadau cyflawni a chânt eu gosod
i’r holl gymdeithasau tai cofrestredig yng
Nghymru. Mae’r adroddiad llawn ar gael ar
gais neu ar ein gwefan yn www.newydd.co.uk

O ganlyniad i asesu ac adolygu perfformiad
Newydd gan Fwrdd Newydd, mae’r erthygl
hon yn nodi rhai o’r camau y mae’r Bwrdd
wedi cytuno i roi blaenoriaeth iddynt yn ystod
y flwyddyn i ddod.      

Beth ddylai’n blaenoriaethau fod?

16 tai newydd

Y canlyniad yr ydym

yn anelu at gyflawni
Asesiad ar hyn gan
Fwrdd Newydd       

Y cam sydd angen

inni ei gymryd

Ein bod yn gosod y bobl
sydd am ddefnyddio’n
gwasanaethau wrth wraidd
ein gwaith – rhoi’r dinesydd
yn gyntaf

Rydym yn gweithio tuag at
hyn

Sicrhau ein bod yn deall
anghenion ein tenantiaid;
cynnwys tenantiaid wrth
osod blaenoriaethau cyllideb
a gwella gwasanaethau ar
sail yr hyn mae tenantiaid yn
ei ddweud wrthym.

Ein bod yn byw yn ôl
gwerthoedd y sector
cyhoeddus, drwy wneud ein
gwaith â gonestrwydd ac
unplygrwydd, ac yn
arddangos llywodraethu da
drwy ein hymddygiad            

Rydym yn cyflawni hyn Gwella’n gwefan; sicrhau
bod modd arddangos bod
gwasanaethau’n cael eu
darparu’n deg; teilwra’n
gwasanaethau yn ôl
anghenion y tenantiaid.

Ein bod yn sicrhau bod ein
diben yn glir a’n bod yn
cyflawni’r hyn yr awn ati i’w
wneud – gan wybod pwy
sy’n gwneud beth a pham

Rydym yn cyflawni hyn Rhoi gwybod i’r tenantiaid
pan geisiwn wella
gwasanaethau er mwyn
iddynt roi gwybod a yw wedi
gweithio; arddangos ein bod
yn cyflawni gwerth am arian.     

Ein bod yn fusnes sy’n
ariannol gadarn a
dichonadwy  

Rydym yn cyflawni hyn Cefnogi a chynghori
tenantiaid y mae’r
diwygiadau lles wedi
effeithio arnynt; darparu
mwy o gartrefi newydd.

Ein bod yn ymgysylltu ag
eraill i wella a gwneud y
mwyaf o’r canlyniadau i’n
defnyddwyr gwasanaeth a’r
gymuned  

Rydym yn gweithio tuag at
hyn

Gweithio gydag eraill i
gefnogi’n tenantiaid a
gwella’r cymunedau lle
maen nhw’n byw.
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Gwasanaethau Landlord 

Y canlyniad yr ydym

yn anelu at gyflawni
Asesiad ar hyn gan
Fwrdd Newydd       

Y cam sydd angen

inni ei gymryd

Ein bod yn adeiladu ac yn
adnewyddu cartrefi i safon
dda  

Rydym yn cyflawni hyn Gweithredu ynghylch
adborth gan denantiaid
cartrefi newydd er mwyn inni
wella o hyd; cyflwyno
technoleg newydd i leihau
biliau gwres ac ynni.

Ein bod yn gosod cartrefi
mewn modd teg, tryloyw ac
effeithiol                

Rydym yn gweithio tuag at
hyn

Gweithio gyda’r
awdurdodau lleol a’r
cymdeithasau tai sy’n
bartneriaid i ni er mwyn
sicrhau y gallwn arddangos
bod gosodiadau’n cael eu
gwneud yn deg a bod pobl y
mae angen tai arnynt yn gallu
cyrraedd ein cofrestri tai. 

Ein bod yn rheoli’n cartrefi’n
effeithiol

Rydym yn gweithio tuag at
hyn

Parhau i wella’n hymateb i
ymddygiad
gwrthgymdeithasol;
adnabod anghenion
cymorth ein tenantiaid a
chael at gymorth i’r rheini y
mae ei angen arnynt.

Ein bod yn atgyweirio ac yn
cynnal a chadw cartrefi
mewn modd effeithlon,
amserol a chost effeithiol

Rydym yn gweithio tuag at
hyn

Parhau i gynyddu nifer yr
atgyweiriadau sy’n cael eu
gwneud drwy apwyntiad;
gwella bodlonrwydd ar
gyflwr eiddo sy’n cael ei
ailosod. 

Ein bod yn darparu
gwasanaethau teg ac
effeithlon i berchenogion

Rydym yn gweithio tuag at
hyn

Cyfathrebu’n well â
pherchenogion a
phrydleswyr; cytuno ar safon
i ddarparu gwasanaethau.              

Ydych chi’n cytuno â’r asesiad sydd

wedi’i wneud gan Lywodraeth Cymru

a’r blaenoriaethau sydd wedi’u nodi

gan Fwrdd Newydd?

Dywedwch wrthym drwy siaradag unrhyw aelod o staff, anfon e-bost i ymholiadau@newydd.co.ukneu edrych ar y dudalen gefn iweld sut gallwch rannu’ch barn  

In View Adolygiad Blynyddol 2012



Rhoi gwybod am droseddau casineb
a digwyddiadau casineb       

18 tai newydd

Digwyddiad casineb yw unrhyw ddigwyddiad
lle mae’r dioddefwr neu unrhyw un arall yn
credu iddo gael ei gymell gan elyniaeth neu
ragfarn sy’n seiliedig ar hil, anabledd,
crefydd, cyfeiriadedd rhywiol neu hunaniaeth
drawsrywiol wirioneddol neu ganfyddedig.
Mae’r un diffiniad yn perthyn i droseddau
casineb ond byddan nhw’n dramgwydd
troseddol.              

Ydych chi wedi ennill?

Mr Beale, y Barri
Mrs Farmer, Penarth
Mrs Carter, y Barri
Mrs Spiers, Talbot Green
Mrs Allen, Glyn-taf
Mrs O’Callaghan, y Barri
Mr Morgans, Tonteg

Mr Davies, y Barri
Ms Smith, y Barri
Ms Howells, y Barri
Mr Sinha, y Drenewydd
Mr Acraman, y Drenewydd
Mr Demol, y Drenewydd
Miss Brown, y Barri

Mr Perrett, y Barri
Mrs Horne, y Drenewydd
Ms Ward, Tongwynlais
Mr Hawketts, y Barri
Miss Dorrell, y Drenewydd
Mrs Davies, y Barri 

Beth yw hwn?

Sut ydw i’n rhoi gwybod am

ddigwyddiadau casineb neu

droseddau casineb?
Gallwch roi gwybod yn uniongyrchol am ddigwyddiadau

casineb i’r heddlu ac ar-lein yn www.saferwales.com

neu www.crimestoppers-uk.org. Mewn argyfwng, 

dylech ffonio 999.        

Ym mis Mawrth 2012, anfonwyd holiadur cynnal a chadw i bob tenant yn gofyn am
eich adborth a sylwadau ar y gwasanaeth cynnal a chadw. Mae’r tenantiaid lwcus
canlynol wedi ennill £100 am iddynt lenwi a phostio arolwg cynnal a chadw i ni.

Llongyfarchiadau i:

Mae Mr Parry o Donteg wedi ennill £150 am
iddo lenwi a dychwelyd ffurflen bodlonrwydd
ar waith atgyweirio i ni. 

Os hoffech y cyfle i ennill y gwobrau hyn,
atebwch ein harolygon neu ffurflenni
bodlonrwydd ac fe allech chi ennill!        
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Eisiau gweithio gartref?

Fel landlord rydyn ni’n cydnabod bod
gweithio gartref neu ddechrau busnes gartref
yn ffordd ddefnyddiol i denantiaid ennill eu
bywoliaeth. Rydym yn cydnabod felly fod
llawer o fathau o weithio gartref yn berffaith
dderbyniol.

Beth ddylwn ei wneud os wyf am sefydlu
busnes neu weithio gartref?
Yn gyntaf, mae angen ichi roi gwybod i ni
amdano. Hefyd, efallai bydd gofyn caniatâd
cynllunio i redeg busnes o’ch cartref a bydd
angen ichi holi’r awdurdod lleol am hyn.      

Pa fath o bethau y gallwn eu gwneud?
• Busnes Ebay  
• Gwerthu’n uniongyrchol fel Avon /

Kleeneze / llyfrau
• Bod yn warchodwr plant cofrestredig
• Gwasanaeth trin gwallt symudol
• Hyfforddwr ffitrwydd

• Bod yn diwtor cartref
• Ysgrifennwr llawrydd
• Celf a chrefft 

Pa fath o bethau a fyddai’n annerbyniol?
Rhaid ystyried yn bennaf a fydd eich busnes
yn debygol o achosi niwsans neu aflonyddwch
i’ch cymdogion neu’r gymuned yn gyffredinol.
Hwn yw’r rheswm fel arfer y mae angen
caniatâd cynllunio ar rai mathau o fusnes.
Rhai o’r pethau na fyddai Newydd yn gallu eu
caniatáu fyddai busnes cynnal a chadw neu
drwsio ceir, swyddfa dacsis, llety cathod neu
gytiau cŵn, neu fusnes lle gallai llif cyson o
gwsmeriaid achosi sŵn neu anawsterau parcio.              

Ysmygu pan fyddwn yn ymweld â chi
Rydym yn cydnabod y gall anadlu mwg sigarét
rhywun arall gynyddu’r risg o ganser a phroblemau
iechyd eraill. Gall ysmygu ail-law neu ysmygu
goddefol niweidio eich corff oherwydd ei fod yn
cynnwys mwy na 4,000 o gemegau niweidiol.

Er mwyn sicrhau bod iechyd a lles ein staff yn cael
eu barchu, rydym wedi diweddaru’n polisi rheoli
ystâd eleni ac erbyn hyn mae’n gofyn bod
tenantiaid yn ddigon caredig i beidio ag ysmygu
tra bydd staff a chontractwyr yn ymweld â’u
cartrefi. Os hoffech weld y polisi, cysylltwch â ni.                  

Mae gweithio gartref yn ehangu’n gyflym yn y DU o ganlyniad i dechnoleg newydd a’r
rhyngrwyd, ond mae’r rhan fwyaf o gytundebau tenantiaeth yn eich annog i beidio â
rhedeg busnes o’ch cartref neu’n eich gwahardd rhag gwneud hynny.                       

Os hoffech ragor o wybodaeth

neu ganiatâd i weithio gartref,

cysylltwch â’ch swyddog tai drwy

ffonio 0303 040 1998, anfon e-bost

ymholiadau@newydd.co.uk neu

neges destun 07539 115115.

In View Adolygiad Blynyddol 2012
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Prentisiaeth i James oherwydd
ei brofiad gwaith gyda Newydd      

A hwn yn ddatblygiad Lefel 5 y Cod Cartrefi Cynaliadwy,
roedd Elfed Avenue yn cynnig cyfle i James ennill sgiliau
yn gweithio ar eco-ddatblygiad o’r radd flaenaf. Ers ei
brofiad gwaith yn natblygiad tai Newydd, mae James
wedi cael prentisiaeth gosod brics gyda Chymdeithas
Tai Taf. 

Cafodd James y profiad gwaith drwy’r rhaglen Recriwtio
a Hyfforddiant wedi’u Targedu sy’n cael ei chynnal gan
Integrate, consortiwm o 7 cymdeithas tai yn Ne Cymru,
gan gynnwys Newydd.                                  

Ein cartrefi newydd – y ffeithiau
• Hyd yma rydym wedi rhoi cyfanswm o 621

wythnos o brofiad gwaith i bobl ifanc ar
ein safleoedd adeiladu.

• Rydym wedi cynnig cyfleoedd profiad
gwaith mewn 10 gwahanol faes gan
gynnwys gosod brics, gwaith saer,
peintio ac addurno. 

• Bydd dwy brentisiaeth yn cael eu creu yn
yr hydref ar ein datblygiad Rose Row o 24
o gartrefi newydd yn Aberdâr.        

• Ym mis Awst 2012 dechreuodd y gwaith i
adeiladu 12 o gartrefi newydd ym Merthyr
Street, y Barri 

• Dechreuodd y contractwyr adeiladu 2
gartref newydd a addaswyd yn Maerdy
Road, Maerdy ym mis Gorffennaf 2012.

• Roedd Ebrill 2012 yn adeg brysur am fod y
contractwyr yn dechrau ar y safleoedd
canlynol – dechreuwyd 9 o gartrefi yn
Main Street, y Barri, 8 o gartrefi newydd yn
yr Herbert’s, Llan-fair, Bro Morgannwg a 24
o gartrefi newydd yn Rose Row, Aberdâr.

• Mis y gwobrau oedd mis Mawrth 2012
gyda Weston Contractors yn ennill Gwobr
Adeiladwyr Ystyriol am ddatblygu 3
chartref yn Ffordd Elin, a Jackson’s Quay
yn y Barri’n ennill Gwobr Rhagoriaeth
Adeiladu Cyngor Bro Morgannwg am Dai
Fforddiadwy Cymdeithasol.                                    

Cafodd James Petryna o Gaerdydd brofiad gwaith gwerthfawr yng ngwanwyn 2012 yn
natblygiad Elfed Avenue Newydd ym Mhenarth drwy weithio gyda’n contractwyr Leadbitter. 

Mae Newydd yn dymuno pob hwyl

i James (chwith) yn y dyfodol!            

Os hoffech gael gwybod rhagor am yruchod, cysylltwch â’r Tîm Datblygu drwyffonio 0303 040 1998 neu anfon e-bost iymholiadau@newydd.co.uk
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Cartrefi a addaswyd 

Os felly, oes angen cartref a addaswyd
arnoch o hyd?   
Os nad oes angen eich cartref a addaswyd
neu’ch cartref hygyrch i gadair olwyn arnoch
bellach, hoffem gael gwybod. 

Gan fod galw cynyddol am gartrefi a
addaswyd a chartrefi pwrpas, mae’n
hanfodol inni geisio rheoli cystal ag y gallwn
ein cartrefi a addaswyd. Os ydych yn byw
mewn eiddo sydd wedi cael addasiadau, ac
os nad oes angen y rhain ar eich teulu
bellach, cysylltwch â ni oherwydd mae’n
bosibl y gallwn eich helpu i symud i gartref
mwy priodol. Bydd hyn yn rhoi’r cyfle i rai o’n
hymgeiswyr ar y rhestr aros cartrefi hygyrch
symud i gartref sy’n fwy addas i’w
hanghenion.

Mae’r tri chartref a addaswyd i gyd yn Ffordd Elin yn y Barri yn cynnwys buddion
ychwanegol fel agorwyr ffenestri awtomataidd, lifftiau grisiau, addasiadau cegin,
ystafelloedd gwlyb ac addasiadau ystafell ymolchi i weddu i’r teuluoedd. Fe’u
hadeiladwyd hefyd i Lefel 3 y Cod Cartrefi Cynaliadwy, sef safon sy’n anelu at
leihau allyriadau carbon a chreu cartrefi sy’n fwy cynaliadwy.                  

Ai cartref a addaswyd neu gartref sy’n

hygyrch i gadair olwyn yw’ch cartref chi?          

Drwy ryddhau cartref a addaswyd, byddwch

yn ein helpu i gartrefu rhywun sy’n ei chael

yn anodd ymdopi yn ei gartref presennol.

Gofynnwch am Val Cox pan fyddwch yn

ffonio 0303 040 1998 neu anfonwch e-bost i

val.cox@newydd.co.uk a bydd yn eich

helpu i ddod o hyd i gartref fwy addas.

In View Adolygiad Blynyddol 2012
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Y Grŵp Craffu yw criw o denantiaid
Newydd sy’n ymchwilio i Newydd ac
sy’n cael hwyl wrthi!         

Mae Martin, Heather, Brian, Jacky, Joan ac
Alyson yn cyfarfod unwaith y mis, yn siarad â
staff Newydd a thenantiaid eraill, a hyd yn oed
yn mynd ar deithiau i gymdeithasau tai eraill.

Maent yn llunio adroddiad ar ôl ymchwilio i
wasanaeth Newydd, ac mae hwn yn mynd i
Fwrdd Newydd i argymell pa newidiadau sydd
angen eu gwneud. Bu’n gwneud ymchwil yn
ddiweddar i adnoddau dynol a gwasanaethau y
tu allan i oriau swyddfa ond maent ar hyn o bryd
yn chwilio am aelodau newydd.

Pam cymryd rhan yn yr her hon?
• Gwneud gwahaniaeth i fywydau tenantiaid

drwy wneud newidiadau da mewn
gwasanaethau

• Cyfarfod â phobl newydd
• Teimlo’n falch o’r hyn a gyflawnoch drwy

weld canlyniadau
• Dysgu sgiliau newydd a chael cymhwyster

os mynnwch       
• Mynd i leoedd newydd; ac i gymdeithasau

tai eraill. 
• Mwynhau lluniaeth am ddim ac aros dros

nos mewn gwesty os yn addas.

I ddangos eich diddordeb mewn ymaelodi, ffoniwch Tracy James ar 0303 040 1998 neu e-bost
tracy.james@newydd.co.uk neu neges destun 07539 115115. 

Mae Martin, Heather, Brian, Jacky, Joan ac Alyson yn edrych ymlaen at gwrdd â chi a
dywedant, “Rydym bellach yn ffrindiau ond yn edrych ymlaen at gael aelodau newydd hefyd.
Byddai’n wych cael diddordeb gan denantiaid sy’n byw yng Nglyn-nedd a’r Drenewydd.”

Pa fath o bersonoliaeth sy’n
angenrheidiol?  
• Cyfeillgar, cymdeithasol a synnwyr

digrifwch!
• Diddordeb yng ngwaith Newydd neu dai   
• Bod yn fodlon darllen gwaith papur cyn

cyfarfod a theithio i wahanol leoedd         
• Bod yn fodlon gweithio mewn tîm a

chefnogi pobl eraill     
• Gallu cael e-bost a’r rhyngrwyd neu’n

fodlon cael eich hyfforddi i’w ddefnyddio

Byddwch yn cael hyfforddiant a chymorth i
fod yn rhan o’r Grŵp Craffu, ni fyddwch yn
cael eich gadael ar eich pen eich hun ar
unrhyw adeg.           

tai newydd

Ydych chi’n barod am yr her? 

Y Grŵp Craffu gyda Peter Griffiths

o Lywodraeth Cymru
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Caerffili  9

Caerdydd 31 12

Ceredigion 10

Merthyr Tudful 5

Castell-nedd Port Talbot 67 4

Powys 218 6

Rhondda Cynon Taf 768 16 14

Torfaen 38

Bro Morgannwg 1324 80 317 57

Cyfanswm 2446 142 317 71

Awdurdod lleol Rhent
fforddiadwy 

Perchentyaeth
fforddiadwy 

Rheoli dan
gytundeb 

rheoli 

Llety â chymorth
lle mae’r cymorth

yn cael ei reoli
gan bartneriaid 

Faint o rent ddylech ei dalu?
Gosodir ein rhenti’n unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru ac fe’u gelwir yn rhenti meincnod.
Mae’n bosibl bod rhenti hyd at 5% o’n heiddo yn uwch na’r rhenti meincnod hyn oherwydd
amgylchiadau arbennig fel lleoliad, oedran a math o eiddo. Dyma renti sicr yr wythnos o fis
Ebrill 2012.                              

Llety Rhwng A 

Fflat un ystafell wely £58.66 £68.29

Fflat dwy ystafell wely £64.72 £75.88

Tŷ dwy ystafell wely £70.81 £80.72

Tŷ tair ystafell wely £76.13 £90.60

Tŷ pedair ystafell wely £89.20 £101.17

Llety gwarchod          Rhwng A 

Fflat un ystafell £56.21 £60.42

Fflat un ystafell wely £60.16 £70.26

Fflat dwy ystafell wely £69.04 £77.25

Ble mae cartrefi Newydd?         

In View Adolygiad Blynyddol 2012



Rhent a gosodiadau 2011/12 2010/11 Ein targed 

Canran o rent a gasglwyd  98% 107.7%* 98.9%

Canran o ôl-ddyledion rhent yn 2.4% 2.0% 2%
ddyledus gan denantiaid presennol

Canran o ôl-ddyledion rhent yn 2.45% 2.42% 1.2%
ddyledus gan gyn-denantiaid

Swm ôl-ddyledion cyn-denantiaid £44,977 £52,806 Dim targed
wedi’u dileu

Canran o rent a gollwyd oherwydd 0.75% 1.24% 0.4%
cartrefi gwag

Nifer yr Hysbysiadau Ceisio Meddiant 146 Heb ei gofnodi Dim targed
(NOSP) a roddwyd oherwydd ôl- o’r blaen 
ddyledion rhent

Nifer y tenantiaid a gafodd eu troi 20 Heb ei gofnodi Dim targed
allan oherwydd ôl-ddyledion rhent o’r blaen 

Perfformiad gwasanaeth Newydd

Rydym wedi rhoi gwybodaeth am gasglu rhent a’r broses osod yn y tabl isod. Eleni, rydym
wedi gweld cynnydd bach yn nifer y tenantiaid ag ôl-ddyledion rhent ac rydym wedi cyflwyno
gwasanaeth cyngor arian newydd i helpu ein tenantiaid i baratoi ar gyfer y newidiadau i fudd-
daliadau lles sydd i ddod y flwyddyn nesaf.        

Sut ydyn ni’n perfformio o ran ymddygiad gwrthgymdeithasol?
Rydym yn gweithio’n galed i wella’r bodlonrwydd ar ein gwasanaeth ymddygiad
gwrthgymdeithasol gan lansio’r Grŵp Cefnogi Tenantiaid Ymddygiad Gwrthgymdeithasol eleni.             

Ymddygiad gwrthgymdeithasol 2011/12 2010/11

Nifer yr achosion ymddygiad gwrthgymdeithasol newydd 86 173

Nifer yr achosion ymddygiad gwrthgymdeithasol byw 88 106

Nifer yr achosion ymddygiad gwrthgymdeithasol sydd wedi’u datrys a’u cau 44 56

Nifer y camau ymyrraeth gynnar a gymerwyd i fynd  133 41
i’r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol

Nifer y camau gorfodi a gymerwyd i fynd i’r afael 1 4
ag ymddygiad gwrthgymdeithasol

Bodlonrwydd defnyddwyr ar y gwasanaeth ymddygiad 42% 46%
gwrthgymdeithasol (ymatebion gan y ddwy ochr)      

Canran o denantiaid sy’n credu bod y gwasanaeth ymddygiad 27% 26%
gwrthgymdeithasol wedi gwella yn y flwyddyn ddiwethaf
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*Roedd hwn uwchlaw 100% am inni gasglu rhent a oedd yn ddyledus i ni gan denantiaid o flynyddoedd blaenorol.

Pa mor dda y mae ein contractwyr ar gyfer gwasanaethau ystâd yn perfformio?  
Erbyn hyn, mae nifer sylweddol o gontractau wedi’u hail-dendro ac mae nifer o gontractwyr
newydd yn eu lle ers mis Ebrill 2012 yn ogystal â’n tîm llafur uniongyrchol mewnol sydd wedi
cymryd gwaith drosodd. Gobeithiwn y bydd y ganran hon yn gwella dros y flwyddyn nesaf.      

Taliadau am wasanaeth 2011/12 2010/11

Canran o’r bobl sy’n hapus â’r gwasanaethau  76% 93%
ystâd a ddarperir gan y contractwyr

tai newydd

Sut ydyn ni’n perfformio o ran casglu rhent a gosod cartrefi?



Ydy’n gwasanaeth cynnal a chadw wedi gwella?
Rydym yn falch iawn o weld y perfformiad isod sydd wedi gwella ac yn hapus bod tenantiaid yn
rhoi gwybod eu bod y fwy bodlon. Erbyn hyn, rydym yn cyflogi gweithwyr medrus yn fewnol
drwy’n tîm llafur uniongyrchol ac mae hynny wedi gwella’r canlyniadau’n ddramatig.

Cynnal a Chadw 2011/12 2010/11

Canran o atgyweiriadau a gwblhawyd mewn pryd 95% 94% 

Canran o denantiaid a oedd yn fodlon ar  99.2% 99.7% 
ôl-arolygiadau    

Canran o apwyntiadau heb eu cadw heb  0.2% 0.2%
fod y tenant wedi cael gwybod

Canran o denantiaid a oedd yn anfodlon 0.4% 0.5% 
fod y contractwr yn addas, yn fedrus neu’n 
gymwys i gwblhau’r gwaith  

Sawl eiddo a gafodd 4ydd ymweliad mewn 17 eiddo 45 eiddo 
ymgais i ddatrys ei nam gwresogi

Canran o denantiaid a oedd yn anfodlon ar 2% 2.4%
eu hatgyweiriad wedi’i gwblhau

Canran o Arolygon Bodlonrwydd Tenantiaid  21% 18%
a ddychwelwyd

Canran o’r gyllideb cynnal a chadw a wariwyd 67% cynlluniedig 56% cynlluniedig
gynnal a chadw a gynlluniwyd ac ar                33% ymatebol 44% ymatebol
gynnal a chadw ymatebol 

Cartrefi gwag a gosodiadau 2011/12 2010/11

Nifer y gosodiadau 242 386 

Nifer mwyaf o wrthodiadau ar gyfer math o 4 gwrthod i fflat 4 gwrthod i fflat
eiddo 1 ystafell wely 1 ystafell wely

Canran o denantiaethau newydd sy’n para 79% 99%
mwy na 12 mis

Canran trosiant tenantiaeth 9.26% 11.5%

Eiddo gwag ar 31 Mawrth 7 eiddo 2 eiddo

Canran o eiddo a osodwyd ymhen 10 diwrnod gwaith   81% 84%

Canran o ymweliadau tenantiaeth newydd a wnaed 72% 21%
ymhen chwe wythnos
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Pa mor dda ydyn ni’n ei wneud gyda’n cartrefi gwag a’n gwasanaeth gosod?
O edrych ar y canrannau isod, rydym wedi gostwng ein canran trosiant tenantiaeth ac wedi
cynyddu sawl eiddo sy’n cael ymweliad ymhen 6 wythnos, fodd bynnag mae mwy o
denantiaethau wedi dod i ben o fewn blwyddyn.       

Sut ydyn ni’n perfformio o ran datblygiad newydd?
Ar ôl i denantiaid fod yn byw mewn cartref newydd sbon am 12 mis, anfonir arolwg cartref
newydd atynt i gael eu barn am amrywiaeth o ffactorau ar eu cartref newydd. Rydym yn falch
iawn o weld y canlyniadau perfformiad gwych o ran darparu’n cartrefi newydd.

Canran o denantiaid sy’n fodlon ar eu cartref newydd 100%

Canran o denantiaid sy’n teimlo bod maint cyffredinol eu 100%
cartref yn briodol at eu dibenion a’u hanghenion 

Canran o denantiaid sy’n fodlon ar olwg eu cartref 100%
newydd a’r ardal lle mae

Canran o denantiaid sy’n fodlon ar y ffordd yr addurnwyd 100%
eu cegin a’u hystafell ymolchi        

In View Adolygiad Blynyddol 2012



Mae’r Byrddau’n gyfrifol am redeg y sefydliad. Maent yn
gosod strategaethau ac yn monitro perfformiad i sicrhau ein
bod yn bodloni’r safonau a osodir gan Lywodraeth Cymru,
fodd bynnag yr un mor bwysig yw ymateb i flaenoriaethau
ac anghenion ein tenantiaid a’n partneriaid.                

Rhedeg y
busnes      

Ein haelodau Bwrdd

Aelod Bwrdd Cadarn Newydd Hyd gwasanaeth Nodiadau
(blynyddoedd)

David Birch * * 3 Hyrwyddwr Rheoli Asedau 
a Hyrwyddwr Risg    

Lyn Bond * * 3 Etholwyd gan denantiaid Hyrwyddwr  
Partneriaeth Tenantiaid

a Hyrwyddwr Cydraddoldeb    
Linda Chamberlain * 3 Etholwyd gan denantiaid
Mike Cuddy * * 25 Hyrwyddwr Gofal a Thrwsio 

a Hyrwyddwr Adfywio
David Evans * 17 Cadeirydd Newydd
Walton Griffiths * 17

26 newydd housing

Beth yw’ch barn am ein ffigurau
Perfformiad yn sgil Cydraddoldeb?

Aelodau Bwrdd Newydd

Aelodau Bwrdd Cadarn

Perfformiad yn sgil Cydraddoldeb 2011/12 2010/11

Nifer y ceisiadau Llinell Iaith/sawl Dim ceisiadau Dim ceisiadau
gwaith y cafodd ei defnyddio    

Nifer y tenantiaid sydd wedi gofyn am 51 tenants 46 tenants
wybodaeth mewn ieithoedd a/neu 
fformatau gwahanol

Canran o denantiaid y mae gan Newydd Wrthi’n proffilio pob 87%
y wybodaeth proffilio tenantiaid tenant ar hyn o bryd

Nifer y gwasanaethau sydd ar gael y  Un gwasanaeth: Un gwasanaeth:
tu allan i oriau swyddfa atgyweiriadau brys atgyweiriadau brys

Canran o amseroedd apwyntiad a gadarnhawyd 29% 0%
drwy lythyr, neges destun neu e-bost 

Yr amser a gymerwyd i waredu graffiti casineb  12 awr 12 awr 

Yr amser a gymerwyd am ymateb Am achosion brys, Am achosion brys, 
cychwynnol i bob digwyddiad arall ar ôl o fewn 48 awr        o fewn 48 awr 
rhoi gwybod am ymddygiad o gwyno o gwyno
gwrthgymdeithasol

Canran o eiddo a addaswyd yn y stoc 13% 10%



Tâl y Bwrdd 2011/12
Cyfanswm tâl yr aelodau Bwrdd oedd £dim.
Cyfanswm treuliau’r aelodau Bwrdd oedd £1,292.95.

Yr Uwch Dîm Rheoli         

Ein haelodau Bwrdd

Aelod Bwrdd Cadarn Newydd Hyd gwasanaeth Nodiadau
(blynyddoedd)

Chris Koehli * * 6 Cadeirydd Cadarn
Gail Lancaster * * 14
Roger Page * * 13 Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio
Phil Pearn * 3 Etholwyd gan denantiaid
Amanda Protheroe * 7 Hyrwyddwr Gofal Cwsmeriaid
Lynsey Reynolds * 3
Jerry Shelton * 1
Richard Coombe * 1 Hyrwyddwr Gwasanaethau

Gwybodaeth 
Martin Symonds * 1
Victoria Hiscocks * 1
Soraya Cordle * 1 Etholwyd gan denantiaid

Nodiadau arbennig: Mae’r
cyflogau’n cynnwys lwfansau ceir.            

Cyfnod rhybudd y Prif Weithredwr yw
6 mis. Mae’r holl staff parhaol yn
gymwys i ymuno â’r Cynllun Pensiwn
Tai Cymdeithasol a weinyddir gan
The Pensions Trust. 

Y Prif Weithredwr 
Paul Roberts: Penodwyd 1992
Prif gyfrifoldebau: Prif Swyddog Gweithredol,Ysgrifennydd a chymorth i’r Bwrdd
Cyflog 2011/12: £84,191 
Treuliau: £316.86
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Finance and Resources Director

Elizabeth Lendering: Penodwyd 2009

Prif gyfrifoldebau: Cyllid, adnoddau dynol

a gwasanaethau gwybodaeth     

Cyflog 2011/12: £71,123

Treuliau: £231.85

Property DirectorSimon Morris: Penodwyd 2003Prif gyfrifoldebau: Datblygu a chynnal a chadw  Cyflog 2011/12: £59,335 Treuliau: £408.37

Housing DirectorJason Wroe: Penodwyd 2004Prif gyfrifoldebau: Rheoli tai,partneriaeth tenantiaid a Gofal aThrwsio yn y Fro          Cyflog 2011/12: £59,335 Treuliau: £667.35
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Gwybodaeth Ariannol

Dyma sut rydym yn gwario’n hincwm 2012 2011 2010

Cynnal a chadw* 32% 30% 31%

Costau staff 24% 25% 24%

Llog morgeisi     15% 18% 15%

Costau ystâd ac eiddo arall  8% 10% 9%

Swyddfa a chostau gweithredu eraill 10% 6% 6%

Gofal a thrwsio 3% 4% 5%

Datblygu Cymunedol 4% 3% 3%

Gwarged 4% 5% 7%

*mae cynnal a chadw’n cynnwys dibrisiad o gydrannau tai a adnewyddwyd yn rhan o raglen
cynnal a chadw cynlluniedig.

28 tai newydd28

Cynyddodd incwm Newydd £1,145,000 y
llynedd a hynny’n bennaf oherwydd incwm
rhent ychwanegol a enillwyd o gartrefi newydd,
y cynnydd rhent blynyddol a’r cynnydd mewn
grantiau a gafwyd.

Yn sgil yr incwm ychwanegol, buom yn gallu
gwella safon ein cartrefi drwy wario mwy ar
waith atgyweirio a chynnal a chadw
cynlluniedig a phob dydd. Gwariwyd cyfanswm
o £1,333,000 ychwanegol yn ystod y flwyddyn.
Buddsoddwyd rhywfaint o’r gwariant mewn
canolfannau cymunedol ar ein hystadau mwy o
faint ac ar ganoli’r gwasanaethau gweinyddu
mewn un man. Mae cost hyn a chost materion
cyfreithiol ynghylch prosiectau datblygu a
chynhesrwydd fforddiadwy wedi golygu bod y 

costau swyddfa arferol a chostau gweithredol
eraill yn uwch yn ystod y flwyddyn.

Bob blwyddyn rydym yn cynllunio’n ofalus sut i
wario’n hincwm rhent ac mae gwaith ein
partneriaeth gymunedol yn helpu i sicrhau ein
bod yn bodloni blaenoriaethau’r tenantiaid. Un
o’r blaenoriaethau i denantiaid fu ehangu’r tîm
mewnol ar gyfer glanhau a chynnal a chadw
rheolaidd ac mae hyn eisoes wedi arwain at
fwy o fodlonrwydd ymhlith y tenantiaid.

Eleni, fel y llynedd, rydym yn bwriadu
buddsoddi £2,000,000 mewn gwaith cynnal a
chadw cynlluniedig. Gwnaethpwyd hyn yn
bosibl gan ail flwyddyn o gyfraddau llog isel
sydd wedi’n galluogi i neilltuo cyllid i’w wario ar
fwy o geginau ac ystafelloedd ymolchi. 

Barn yr Archwilwyr Annibynnol

Yn ein barn ni, mae’r datganiadau ariannol cryno’n gyson â’r datganiadau ariannol blynyddol
llawn ac adroddiad Bwrdd Grŵp Tai Cadarn Cyfyngedig am y flwyddyn a ddaeth i ben 31
Mawrth 2012. Ein barn am y datganiadau ariannol blynyddol llawn oedd eu bod yn rhoi darlun
gwir a theg, yn unol â’r Arfer Cyfrifyddu a Dderbynnir yn Gyffredinol yn y Deyrnas Unedig, o
gyflwr materion y Grŵp a’r Gymdeithas fel ar 31 Mawrth 2012 ac o incwm a gwariant y Grŵp
a’r Gymdeithas am y flwyddyn a ddaeth i ben bryd hynny a’u bod wedi’u paratoi’n briodol yn
unol â’r ddeddfwriaeth berthnasol.         

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

Dyddiad 1 Awst 2012



2012 2011
£’000 £’000

Trosiant 11,123 9,978

Costau gweithredu (8,998) (7,666)

Gwarged gweithredu 2,125 2,312

Diffyg gwarged ar 
werthu llety tai (12) (37)

Llog derbyniadwy ac incwm tebyg    3 4

Llog taladwy a chostau tebyg               (1,628) (1,756)

Gwarged am y flwyddyn ar weithgareddau arferol 488 523

Mantolen Gryno fel ar 31 Mawrth 2012

2012 2011

£’000 £’000

Cost net eiddo tai            52,432 53,438

Buddsoddiadau asedau sefydlog 1,706 1,728

Asedau sefydlog eraill 1,503 1,440

_________ _________

Cyfanswm asedau sefydlog 55,641 56,606

Asedau cyfredol 3,738 2,240

Credydwyr sy’n ddyledus ymhen blwyddyn  (3,908) (3,841)

Rhwymedigaethau cyfredol net (170) (1,601)

Cyfanswm asedau llai rhwymedigaethau cyfredol 55,471 55,005

Credydwyr sy’n ddyledus ar ôl mwy nag un flwyddyn (44,106) (44,128)

Asedau net 11,365 10,877

Cronfeydd cyffredinol wrth gefn 9,202 8,514

Cronfeydd dynodedig wrth gefn 2,163 2,363

11,365 10,877

Cymdeithas Tai Newydd Cyf
Cyfrif Incwm a Gwariant Cryno am y flwyddyn a ddaeth i ben
31 Mawrth 2012
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Ydych chi wedi
ystyried gwirfoddoli?
Ni yw Canolfan Gwirfoddolwyr De Sir Drefaldwyn yn y Drenewydd. 

Mae llawer o gyfleoedd gwirfoddoli ar gael yn yr ardal, a gallwn eich helpu i ganfod
lleoliadau gwirfoddoli ystyrlon a gwerth chweil sy’n addas i’ch anghenion a’ch
diddordebau. Cysylltwch i gael gwybod beth sydd ar gael yn eich ardal chi.     

Am mai ni yw’ch cymdeithas cymorth cymunedol leol, gallwn hefyd gynnig y
gwasanaethau hyn i chi:

Mae’n cynllun car cymunedol yn cynnig gwasanaeth
cludiant darbodus ac effeithlon i aelodau oedrannus, anabl adifreintiedig o’r gymuned er mwyn iddynt fynd i apwyntiadauiechyd a mynd allan i gymdeithasu.                   

Gwasanaeth help llaw, sy’n cynnig cymorth i aelodau o’r

gymuned gyda’u gwaith garddio, siopa a thasgau

cyffredinol eraill etc.

Cynllun gwybodaeth a chyfeirio lle gall aelodau o’r gymuned gael
gwybod am yr ystod eang o wasanaethau sydd ar gael yn y gymuned.

Rydym hefyd yn helpu i weithredu’r gwasanaeth pryd ar glud i’r
Drenewydd sy’n dosbarthu prydau poeth i bobl hŷn yn yr ardal leol.           

Os teimlwch y gallech chi elwa ar un neu ragor
oʼr gwasanaethau hyn, cysylltwch i siarad ag
un oʼn tîm cyfeillgar a chymwynasgar. Efallai
hefyd y byddwch am ein helpu ni drwy
wirfoddoli ar y gwasanaethau hanfodol hyn.

South Montgomeryshire
Volunteer Bureau/Canolfan
Gwirfoddolwyr De Sir Drefaldwyn
7 Shortbridge Street, 
y Drenewydd, Powys, SY16 2LW

01686 629487
info@smvb.org.uk
www.smvb.org.uk

Mae Gwasanaeth Cyfeillio Powys yn mynd iʼr afael â mater
difrifol arwahanrwydd ac unigedd ymhlith llawer o aelodau
hŷn y gymuned. Gall ein cyfeillwyr gwirfoddol hyfforddedig
wneud gwahaniaeth enfawr i fywydau eraill.

Elusen Gofrestredig: 1106188

Gyda chymorth: 



31inveiw Winter 2011/12 31

Sut gallwch chi gymryd rhan yng
ngrwpiau tenantiaid Newydd?
Hoffem eich cynnwys chi a
chymdeithasau cymunedol i sicrhau
bod ein gwasanaethau’n adlewyrchu’ch
barn chi yn ogystal â barn eich
cymuned. Byddwn yn dangos ichi
beth rydyn ni’n ei wneud a gallwch

roi awgrymiadau a phenderfynu sut
gellid gwella gwasanaethau. Gallwch
gadw llygad arnom wedyn i weld a
ydy’r newidiadau hyn wedi’u
gwneud ac, os na, holi pam nad
ydynt wedi’u gwneud.         

Pam cymryd rhan yng ngrwpiau tenantiaid Newydd?

A fydd angen imi dreulio llawer o amser yn gwneud hyn?

• Gwneud gwahaniaeth i fywydau tenantiaid
• Cyfarfod â phobl newydd
• Lluniaeth, cludiant ac aros dros nos mewn gwesty am ddim os oes angen                             
• Dysgu sgiliau newydd neu hyd yn oed cael cymwysterau (os hoffech chi)
• Cynllunio a chyflenwi prosiectau sy’n gwella’ch cymuned

Gallwch gymryd cymaint neu gyn lleied o ran ag y mynnwch. Darllenwch dudalen gefn y
cylchgrawn i weld beth allwch gymryd rhan ynddo. Gallwch fynd i ddigwyddiad cymunedol,
anfon neges destun atom, cymryd rhan yn y grŵp cynnal a chadw neu fynd i’n tudalen
Facebook i enwi ond ychydig o bethau. 

Mae’r cyfarfodydd yn tueddu i amrywio o fod pob pythefnos i bob chwarter a gallwch ddewis
a dethol pa rai yr hoffech eu mynychu yn ôl eich amser hamdden a’ch diddordebau. Byddwn
yn sicrhau ei bod yn hawdd i chi gyrraedd y cyfarfodydd, drwy ddarparu cludiant a lluniaeth
am ddim.

Ffoniwch 0303 040 1998 neu anfonwch e-bost i ymholiadau@newydd.co.uk a gofynnwch am
rywun o’n Tîm Partneriaeth Gymunedol. Bydd Jackie, Tracy a Scott yn hapus i glywed wrthych
ac yn egluro’r gwahanol ffyrdd y gallwch gymryd rhan.

Hoffwn gymryd rhan, beth nesaf?                        

In View Adolygiad Blynyddol 2012



Ffyrdd y gallwch chi gymryd
rhan gyda Newydd

Os hoffech chi gymryd

rhan, cysylltwch â ni,

rydym yn edrych ymlaen

at gwrdd â chi!
Ffôn: 0303 040 1998
Neges destun: 07539 115 115
ymholiadau@newydd.co.uk
www.newydd.co.uk

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

Newydd@NewyddHousing

Grŵp Cydraddoldeb ac
Anabledd Newydd

Grwpiau Gorchwylio
a Gorffen

Grwpiau tenantiaid ar gyfer
cynnal a chadw, ymddygiad
gwrthgymdeithasol, polisi a

thaliadau gwasanaeth.

Panel darllen

Panel Cymunedol

Perfformiad
wedi’i bweru

gan denantiaid

Cynhadledd/CCB/
Aelodaeth cyfran

Grŵp Craffu

Dod yn Aelod or
Bwrdd

Grwpiau tenantiaid
a phreswylwyr

Pleidleisio dros tenant
fel Aelod or Bwrdd

Siopa dirgel

Arolwg i denantiaid

Neges destun 
07539 115 115

Grŵp Cefnogi Holl
Dai Lloches (SASH)

Ffyrdd y
gallwch chi

gymryd rhan

Her Ieuenctid
NewyddTwitter wrth fynd i

@NewyddHousing

Facebook wrth fynd i
www.facebook.com/Newydd


