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If you require translation facilities or information in other languages or formats,
Braille, large font or on CD or tape then this is available on request. You are also able
to use our Language Line service to speak to someone in your preferred language.
Please ask for details.

Os ydych angen cyfleusterau cyfieithu neu wybodaeth mewn ieithoedd neu fformatau
eraill, Braille, ffont mawr neu ar CD neu dâp maent ar gael ar gais. Gallwch hefyd
ddefnyddio ein gwasanaeth Llinell laith i siarad â rhywun yn eich dewis iath. Holwch
am fanylion.
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Mae’r pecyn croeso hwn yn darparu
gwybodaeth bwysig am fod yn denant
Newydd. Cewch hefyd hyd i fwy o
wybodaeth yn:

Rydym yn gobeithio y byddwch yn cael y
wybodaeth yn ddefnyddiol wrth i chi symud
ac rydym yn dymuno pob hapusrwydd i chi
yn eich cartref newydd!

Paul Roberts
Prif Weithredwr

Fe hoffwn i a holl staff a Bwrdd
Newydd eich croesawu’n
gynnes i’ch cartref newydd!

• Eich Cytundeb Tenantiaeth

• Ein gwefan  www.newydd.co.uk

• Ar Facebook, drwy fynd i
www.facebook.com/Newydd

• Ar Twitter, drwy fynd i
www.twitter.com/NewyddHousing 



Amdanon ni
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Ein manylion cyswllt
Cymdeithas Tai Newydd
Tŷ Cadarn
5 Village Way
Tongwynlais 
CF15 7NE

Oriau agor: 9.00am – 5.00pm Ddydd Llun i Ddydd Gwener

Newydd Housing Association
Tŷ Dewi Sant
New Church Street
Y Drenewydd 
Powys 
SY16 1RB

Oriau agor:
Dydd Llun i Ddydd Gwener (heblaw am Ddydd Mercher) 9.00am –
1.00pm, 1.30pm – 3.00pm. Ar gau drwy’r dydd ar ddydd Mercher

Butter�y Lane

New Church Street

Frolic Street
A483

New Road

                           
 

  
 

 

 

 

 

 

Road
Old!eld

M
erthyr Road

A470                           Northern AvenueM4 - Junction 32

Mae Cymdeithas Tai Newydd yn cynnig 3,000 o gartrefi ar rent i bobl sydd
angen cartref fforddiadwy yn ne a chanolbarth Cymru.
Mae pob tenant a les ddeiliad yn cael y
cyfle i ddweud eu barn a chymryd rhan
yn ein gwaith. Mae hyn yn sicrhau bod
ein gwasanaethau yn cyrraedd y safon yr
ydych yn ei ddisgwyl. O gymryd rhan
mewn cynhadledd i glicio ar ein tudalen
Facebook, gallwch gymryd rhan mewn nifer
o ffyrdd gwahanol sy’n eich siwtio chi.

Yma yn Newydd rydym yn gweithio mewn
partneriaeth glos gydag elusennau eraill,
awdurdodau lleol a Llywodraeth Cymru i
gefnogi pobl lle mae’r angen tai ar ei
fwyaf. Mae pob cartref newydd yr ydym
yn ei adeiladu yn ddeniadol, helaeth,
hygyrch ac yn effeithlon o ran ynni.

Yn ogystal â chynnig tai i’w rhentu, rydym
hefyd yn cynnig perchnogaeth tai cost isel,
cartrefi byw’n annibynnol ar gyfer pobl 55
oed ac yn hŷn, a thai â chymorth lle rydym
yn gweithio mewn partneriaeth gydag
asiantaethau i ddarparu cefnogaeth.

Fel landlord cymdeithasol, nid gwneud
elw yw ein nod ac rydym yn derbyn peth
o’n hincwm oddi wrth Lywodraeth Cymru.
Fe’n llywodraethir gan ein Bwrdd, sydd
wedi ei wneud i fyny yn llwyr o wirfoddolwyr;
mae rhai o’r rhain yn denantiaid Newydd
sy’n cael eu hethol gennych chi.
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Cofrestrwch gyda ‘Fy Nghyfrif’
heddiw ac fe gewch gyrchu
eich gwybodaeth denantiaeth
ar wefan Newydd.

Mae hyn yn gadael i chi:
•   Weld a diweddaru eich gwybodaeth

bersonol, gan gynnwys manylion
cyswllt, anghenion meddygol a
gwybodaeth gydraddoldeb.

•   Weld eich hanes atgyweirio a gofyn
am waith atgyweirio newydd.

•   Weld eich tenantiaeth bresennol a
blaenorol, diweddaru manylion
preswylwyr y tŷ, a rhoi gwybod eich
bod am adael.

•   Roi gwybod am ymddygiad
gwrthgymdeithasol. 

•   Cysylltwch â ni.

Ewch i www.newydd.co.uk/myaccount
cliciwch ar y botwm ‘defnyddiwr newydd’ a
rhowch eich manylion. Byddwn yn anfon
cod dilysu i chi drwy’r post o fewn 10
diwrnod.

Unwaith y cewch eich manylion
mewngofnodi, byddwch yn medru cyrchu
eich cyfrif drwy fynd i www.newydd.co.uk
a chlicio ar y botwm gwyrdd ‘Mewngofnodi’
yng nghornel chwith uchaf eich sgrîn neu
drwy fynd i
www.newydd.co.uk/myaccount

Sut alla i gofrestru?

Beth nesaf?



Adran 

Eich hawliau
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Eich Hawliau

Gwarant y Tenant
Mae Gwarant y Tenant yn set o reolau a safonau gofynnol Llywodraeth
Cymru ar gyfer yr holl Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig yng
Nghymru. Pwrpas y Warant yw sicrhau eich bod chi fel tenant yn cael eich
trin yn deg ac yn derbyn gwasanaeth cyson.

Cewch hyd i gopi o Warant y Tenant wedi ei gynnwys yn y Pecyn Croeso hwn.

Eich Cytundeb Tenantiaeth
Byddwch yn arwyddo cytundeb tenantiaeth pan fyddwch yn symud i
mewn i gartref newydd. Mae’r cytundeb hwn yn gosod allan beth allwch
chi ei ddisgwyl gan Newydd, ond mae e hefyd yn dweud wrthych chi beth
yw eich cyfrifoldebau (pethau mae’n rhaid i chi eu gwneud) fel tenant.
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Mae pob tenant newydd yn cael tenantiaeth
ddechreuol. Mae hyn yn cynnig llai o
sicrwydd a hawliau na thenantiaeth sicr
lawn am y 12 mis cyntaf fel ein bod yn
medru gwneud yn siŵr eich bod yn
medru cynnal y denantiaeth yn iawn a
chwrdd â’i holl gyfrifoldebau. Os felly y
mae, mae’r denantiaeth ddechreuol yn
troi’n denantiaeth sicr lawn wedi 12 mis.

Os na chynhaliwyd y denantiaeth yn
foddhaol yna mae gennym ni ddau
opsiwn. Byddwn naill ai yn ymestyn y
denantiaeth ddechreuol am chwe mis
arall, neu byddwn yn diweddu’r
denantiaeth drwy gyflwyno hysbysiad
cyfreithiol i chi i adael eich cartref.

Drwy arwyddo’r cytundeb tenantiaeth
rydych yn cytuno eich bod chi’n deall ac
yn derbyn yr holl hawliau a chyfrifoldebau
ar gyfer eich cartref newydd.

Bydd eich cytundeb tenantiaeth yn cynnwys
manylion am y cyfeiriad, y rhent a godir,
beth allwch chi ddisgwyl oddi wrthym ni a
beth yr ydym yn ei ddisgwyl oddi wrthych
chi. Byddwn yn trafod hyn gyda chi pan
fyddwch yn arwyddo’r cytundeb. Dylech
gadw copi o’r cytundeb tenantiaeth yn
ddiogel oherwydd efallai y byddwch ei
angen yn y dyfodol; mae hyn yn bwysig os
ydych yn derbyn budd-daliadau.

Cofiwch, yn ystod eich tenantiaeth
ddechreuol:
• Nad oes gennych chi’r hawl i gyfnewid

eich tŷ gyda thenant arall o gyngor sir
neu gymdeithas tai arall.

• Ni chewch gymryd lletywyr, na hawlio
ad-daliad am welliannau yr ydych wedi
eu gwneud i’r eiddo.

• Nid oes gennych chi’r hawl i brynu eich
cartref.



Eich Hawliau
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Y Safon Gosod
Yma yn Newydd ein nod yw ei gwneud
hi mor syml â phosib i chi i symud i
mewn i’ch cartref newydd. Pan fyddwch
yn symud i mewn i’ch cartref, fe fydd yn
saff ac yn ddiogel, ac efallai bydd peth
gwaith wedi ei gwblhau arno. Mae’r
rhestr isod yn gosod allan y safon y
gallwch ei disgwyl pan fyddwch chi’n
symud i mewn. Efallai y cwblheir gwaith
pellach wedi i chi symud i mewn. Cewch
wybod am hyn pan fyddwch yn mynd i
weld eich cartref newydd.

Cyffredinol
• Ni fydd unrhyw sbwriel yn yr eiddo na’r

ardd.
• Bydd unrhyw asbestos wedi cael ei

wirio a chaiff gwybodaeth ei ddarparu.
• Bydd unrhyw larymau tân a systemau

mynediad drws wedi cael eu gwirio.

Lloriau a Grisiau
• Bydd y rhain yn ddiogel ac mewn cyflwr

da fel y medrir gosod gorchuddion llawr.
• Bydd gan geginau, ystafelloedd ymolchi

a thoiledau orchuddion llawr sydd
mewn cyflwr da ac sy’n cydweddu.

Drysau a Ffenestri
• Bydd yr holl ddrysau allanol yn gadarn

ac yn cadw’r tywydd allan.
• Bydd tair set o allweddi drws ar gael.
• Bydd yr holl ffenestri yn gadarn ac yn

agor a chau yn rhwydd.
• Bydd gan yr holl ystafelloedd ddrysau

mewnol.

Offer Trydanol
• Lle bo hynny’n bosib, bydd yr holl offer

trydanol wedi cael ei wirio ac yn
gweithio’n ddiogel. Lle nad yw hynny’n
bosib, cynghorir y tenant newydd i
gysylltu â’r adran cynnal a chadw cyn
gynted â bod trydan ar gael.

• Bydd o leiaf un soced yn y cyntedd, dau
soced dwbl yn yr ystafell fyw, un soced
dwbl yn yr ystafell fwyta, un soced dwbl
yn yr ystafelloedd gwely a thri soced
dwbl mewn cegin (os yn bosib).

• Bydd gan y gegin soced ar gyfer oergell
a pheiriant golchi, a phwynt popty
trydanol neu bwynt cysylltu popty nwy.

• Bydd gan y bwrdd defnyddwyr glawr
diogel, a set gyflawn o ffiwsys, a bydd
pob cylched wedi ei labelu.



Eich Hawliau

Nwy
• Lle bo hynny’n bosib, bydd pob

gosodiad nwy yn cael ei wirio ac fe
ddarperir tystysgrif diogelwch nwy’r
landlord. Lle nad yw hynny’n bosib,
cynghorir y tenant newydd i gysylltu â’r
adran cynnal a chadw cyn gynted â bod
nwy ar gael.

Gwresogi
• Bydd gan yr eiddo wresogi ym mhob

rhan o’r tŷ.
• Darperir dŵr poeth o’r system

gwresogi.
• Darperir lefelau addas o awyru ac

ynysu i sicrhau bod gwres yn cael ei
rannu’n dda o fewn ystafelloedd.

Plymwaith
• Bydd yr holl blymwaith yn dal dŵr.
• Bydd gan bob sinc a bath blygiau a

chadwynau.
• Bydd y stopfalf o’r prif gyflenwad dŵr

wedi ei labelu’n glir.
• Bydd yr holl offer glanweithiol yn lan ac

mewn cyflwr gweithiol, a heb unrhyw
galch.

• Bydd o leiaf tair cyfres o deils gwyn
150mm o gwmpas y bath ac fel
sblasgefn i sinciau.

• Os oes cawod dros y bath, bydd teils i
fyny hyd y nenfwd ar y wal.

Cegin
• Fe fydd o leiaf tri chwpwrdd storio fel y

gellir storio bwyd ar wahân i
ddeunyddiau glanhau.

• Bydd o leiaf tair cyfres o deils gwyn fel
sblasgefn i gownter y gegin.

• Os oes angen gosod cegin newydd,
gwneir hyn tra eich bod yn byw yn y tŷ
fel eich bod yn cael dweud sut gegin yr
hoffech chi ei chael.

Addurniad
• Cyfrifoldeb y tenant yw addurno yn y

tŷ. Gellir darparu tocynnau addurno i
denantiaid i’w helpu i ail-addurno eu
cartref newydd os yw Newydd yn barnu
fod hynny’n addas.

• Os bernir nad yw tenant newydd yn abl
yn gorfforol i ddefnyddio tocyn
addurno, mewn rhai achosion gallwn
gwblhau gwaith addurno ar ran y
tenant newydd.

• Bydd plaster y wal a nenfwd mewn
cyflwr da.

Allanol
• Bydd gan unrhyw garejys neu siediau

ddrysau sy’n gadarn ac sy’n gweithio.
• Bydd y gwair mewn gerddi wedi ei dorri

a’i adael i chi ei gynnal a chadw.
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Fel tenant mae gennych chi’r hawliau canlynol:
• Mae gennych chi hawl i gartref

heddychlon.
• Mae gennych chi’r hawl i fyw mewn

cartref sydd mewn cyflwr da a lle mae
atgyweiriadau yn cael eu cwblhau.

• Mae gennych hawl i dderbyn
gwybodaeth glir am Newydd a’ch
cartref.

• Mae gennych hawl i gael dweud eich
barn am sut yr ydym yn darparu ein
gwasanaethau.

• Mae gennych hawl i gwyno am bethau
nad ydych yn hapus amdanynt.

Fel tenant, dyma eich cyfrifoldebau:
• Mae’n rhaid i chi dalu eich rhent – hyd

yn oed os ydych yn derbyn budd-dal
tai, eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau bod
hwn yn cael ei dalu i Newydd. Gallwch
golli eich cartref os nad yw eich rhent
yn cael ei dalu.

• Mae’n rhaid i chi roi gwybod i ni pan
fod angen trwsio pethau yn eich cartref
neu pan fo difrod wedi ei wneud i’ch
eiddo.

• Peidiwch â difrodi eich cartref – os
gwnewch chi hynny, byddwn yn gofyn i
chi dalu amdano.

• Ni chewch chi na’ch ymwelwyr
ymddwyn yn wael na thorri’r gyfraith
yn eich cartref nac yn y gymuned. Os
ydych yn ymddwyn yn wael, gallwch
gael eich troi allan o’ch cartref.

• Ni chewch redeg busnes o’ch cartref
heb ofyn i Newydd am ganiatâd.

• Mae’n rhaid i chi ofyn i Newydd (yn
ysgrifenedig) am ganiatâd cyn i chi
wneud newidiadau neu addasiadau
i’ch cartref e.e. ychwanegu estyniad,
newid drysau, ceginau, ystafelloedd
ymolchi neu loriau.

• Mae’n rhaid i chi gadw eich eiddo a’ch
gardd yn daclus ac yn lan ac mewn
cyflwr da.

Fy 

nghyfrifoldebau...



Eich Hawliau
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Gwarchod data
Cedwir y wybodaeth a ddarperir i ni yn gyfrinachol a chyfyngir yn llym ar
fynediad ati. Rhoddir gwybodaeth gyfrinachol yn unig i staff neu
asiantaethau pan ei bod hi’n hanfodol eu bod yn cael y wybodaeth hon.

Mewn achosion o’r fath, mae’n rhaid
iddyn nhw ddilyn yr un rheolau
cyfrinachedd. Cynhelir unrhyw sgyrsiau
gyda thenantiaid yn breifat os oes lle i
gredu y bydd angen ymchwilio’n bellach
i faterion personol neu gyfrinachol.

Gall tenantiaid archwilio gwybodaeth
amdanyn nhw ac yn unol â’u hawliau
cyfreithiol.

Cyfle cyfartal
Mae Newydd yn cydnabod bod grwpiau ac unigolion penodol yn wynebu
gwahaniaethu annheg yn ein cymdeithas.

Nod Newydd yw cael gwared â holl
ffurfiau o wahaniaethu annheg o bob
elfen o’n gwaith. Golyga hyn na chaiff
pobl eu trin yn llai ffafriol nac eraill
oherwydd eu hoed, anabledd, ailbennu
rhywedd, priodas a phartneriaeth sifil,
beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd
neu gred, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol neu
unrhyw reswm arall.
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Eich cyflenwad dŵr
Bydd eich cyflenwad dŵr yn dal wedi ei gysylltu ond bydd angen i chi roi
gwybod i Dŵr Cymru eich bod chi wedi symud i mewn drwy ffonio 0800
052 0145. Mae gennych hawl i gael mesurydd dŵr wedi ei osod ond
mae’n rhaid i chi roi gwybod i adran cynnal a chadw Newydd. Nodwch os
gwelwch yn dda nad yw mesuryddion dŵr wastad yn gweithio allan i fod
yn gost-effeithlon ac ni ellir cael gwared ag e wedi iddo gael ei osod.

Eich cyflenwad trydan a nwy
Mae’r rhan fwyaf o’n cartrefi yn derbyn cyflenwad nwy a thrydan. Mae
hefyd gennym ni rai cartrefi sy’n derbyn cyflenwad trydan yn unig.

Nid yw’r cyflenwr nwy a thrydan yn
diffodd na’n torri eich cyflenwad ond
bydd angen i chi drefnu bod y manylion
yn cael eu newid i’ch enw chi. Fe wnawn
ni roi enw a rhif ffôn y cyflenwr i chi er
mwyn i chi fedru gwneud hyn. Bydd hefyd
angen i chi ddarparu darlleniadau’r
mesuryddion.

Mae dau fath gwahanol o fesuryddion –
mesuryddion chwarterol a
mesuryddion rhagdaliad:

Os oes gan eich cartref newydd fesurydd
chwarterol mae angen i chi ddarparu’r
darlleniad a’ch enw, ac esbonio sut yr
hoffech dalu am y cyflenwad nwy. Mae
nifer o ffyrdd gwahanol o dalu, naill ai
drwy filio chwarterol neu drwy gynllun
talu wythnosol neu fisol. Gall y cyflenwr
nwy dderbyn debyd uniongyrchol am y
taliadau hyn neu anfon cerdyn taliadau
atoch; mae hefyd ffyrdd eraill o dalu a
gallwch drafod hyn gyda’ch cyflenwr.

Os oes gan eich cartref fesurydd
rhagdaliad mae angen i chi ddarparu’r
darlleniadau o’r mesurydd – mae hyd at 8
darlleniad ar fesurydd trydan a 3 darlleniad
ar fesurydd nwy fel arfer. Bydd y cyflenwr
yn anfon naill ai cerdyn neu allwedd er
mwyn i chi brynu nwy neu drydan.

Efallai fod gennych chi gymysgedd o
fesuryddion chwarterol a rhagdaliad; mae
croeso i chi ofyn am gael newid mesurydd
ond mae’r cwmnïau pŵer wedi dechrau
codi tâl am y gwasanaeth hwn. Bydd
angen i chi ofyn a oes modd newid eich
mesurydd a faint fyddai hyn yn ei gostio.

Mae’n bwysig eich bod yn rhoi’r holl
wybodaeth mae eich cyflenwr ei angen er
mwyn eich amddiffyn eich hun rhag bod
yn gyfrifol am unrhyw gostau’r tenant
blaenorol
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Gwasanaethu eich boeler nwy
Mae gan Newydd gyfrifoldeb cyfreithiol i gynnal gwasanaeth blynyddol
ar eich boeler nwy. Mae’n RHAID i chi adael i’n peirianwyr gwasanaeth
nwy ddod i mewn i’ch cartref i wneud y gwaith hwn.

Gallai gwrthod gwneud hyn roi eich
bywyd chi a’ch teulu mewn peryg o
wenwyno carbon monocsid, a gallai hyn
arwain at niwed difrifol neu farwolaeth
mewn achosion difrifol.

Bydd tair ymgais aflwyddiannus i gael
mynediad i’ch cartref yn arwain at
gymryd camau cyfreithiol yn eich erbyn.
Ffoniwch 0303 040 1998 i weld pryd
mae eich prawf boeler nwy nesaf.

Eich gwres canolog
Ein nod yw gwasanaethu ein boeleri tra bod yr eiddo yn wag ac fe fyddwn
yn darparu Tystysgrif Diogelwch Landlordiaid i chi i ddangos ein bod wedi
gwneud hyn. Yna bydd y boeler yn cael ei wasanaethu bob blwyddyn.

Os oes gennych fesurydd(ion) rhagdaliad,
nid ydym yn medru cynnal y gwasanaeth
boeler tan bod gennych gredyd ar y
mesuryddion nwy a thrydan. Mewn
achosion fel hyn mae’n rhaid i ni – am
resymau diogelwch – ‘gapio’ eich boeler
a/neu eich cyflenwad tan eich bod chi
wedi prynu a chofrestru credyd ar eich
mesuryddion. Wedi i chi wneud hyn,
bydd angen i chi ffonio ein Hadran
Gwasanaeth Cwsmeriaid ar 0303 040
1998 a fydd yn ymwybodol bod angen
gwasanaeth ar eich boeler.

Os oes arnoch angen apwyntiad ar yr
un diwrnod, bydd angen i chi ffonio cyn
12pm. Peidiwch â ffonio ein gwasanaeth
tu-allan-i-oriau-swyddfa gan na ystyrir
hwn i fod yn achos brys. Os byddwch yn

galw allan ein gwasanaeth tu-allan-i-
oriau-swyddfa rhwng 5pm a 9am neu
dros y penwythnos efallai y bydd yn
rhaid i chi dalu unrhyw gostau sy’n dilyn
o’r ffi galw allan. Cofiwch fod yn rhaid i
chi gael credyd ar y mesuryddion nwy a
thrydan cyn i chi ffonio.

PWYSIG
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Yswiriant cynnwys 
Mae Newydd yn gyfrifol am yswirio’r adeilad ond nid ydym yn gyfrifol am
yswirio yn erbyn difrod i gynnwys eich cartref. Rydym yn awgrymu’n gryf
eich bod yn cymryd yswiriant cynnwys pan fyddwch yn dechrau eich
tenantiaeth er mwyn diogelu eich eiddo personol.

Trwydded deledu
Os ydych yn bwriadu cael teledu yn eich
cartref rydych chi’n gyfrifol am brynu
trwydded deledu addas.

Addurno eich cartref newydd
Efallai y byddwch eisiau addurno rhai o’r ystafelloedd yn eich cartref
newydd. Fel y gwelo Newydd yn ddoeth ac ar sail cyflwr yr eiddo, efallai
y byddwn yn medru darparu pecyn addurno am ddim er mwyn i chi
fedru addurno eich cartref (mae’r cynnig hwn ar gael i denantiaid
newydd yn unig). Mae’r pecynnau’n cynnwys sawl peth, gan gynnwys
paent, llenwad a phapur sgraffinydd, hambwrdd rholiwr, brwshys a
chynfas lwch.  Cysylltwch â’ch Swyddog Tai am fwy o wybodaeth ar sut i
dderbyn y pecyn hwn. Nodwch, fodd bynnag, na ellir addurno yn y
flwyddyn gyntaf os yw eich cartref newydd gael ei adeiladu.

Os oes gennych chi drwydded deledu yn
barod, bydd angen i chi roi gwybod iddyn nhw
eich bod yn newid eich cyfeiriad drwy fynd i
www.tvlicensing.co.uk/moving, neu ewch i’ch
Swyddfa Bost leol. Fe allech chi dderbyn dirwy
sylweddol os nad ydych yn talu am drwydded!



Adran 
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Sut i dalu eich rhent a’r tâl gwasanaeth
Debyd Uniongyrchol
Debyd uniongyrchol yw’r ffordd hawsaf o
dalu mae’n siŵr a does dim angen ciwio!
Mae’r arian yn mynd yn syth o’ch cyfrif
banc felly bydd eich rhent yn cael ei dalu
ar amser bob tro. Os hoffech chi dalu
drwy ddebyd uniongyrchol, cysylltwch â
ni gan ddefnyddio’r manylion isod. 

Swyddfa Bost neu PayPoint
Ar ddechrau eich tenantiaeth fe wnawn ni
archebu cerdyn talu rhent i chi.
Defnyddiwch eich cerdyn talu rhent
unrhyw le sy’n arddangos yr arwydd
PayPoint er mwyn talu eich rhent gydag
arian parod neu siec, e.e. unrhyw
Swyddfa Bost, eich siop leol, siop bapur
newydd neu orsaf betrol. Gwnewch yn
siŵr eich bod yn cadw’ch derbynneb.

Y Rhyngrwyd
Gallwch hefyd dalu ar-lein yn
www.newydd.co.uk drwy glicio ar ‘Talu
eich rhent’. Gallwch hefyd reoli eich holl
wybodaeth denantiaeth, gan gynnwys  talu
rhent, drwy greu eich cyfrif eich hun drwy
fynd i www.newydd.co.uk/myaccount.
Bydd angen i chi wybod eich rhif
tenantiaeth sydd ar eich datganiadau
rhent; os nad oes gennych chi un,
ffoniwch ni ar 0303 040 1998. Mae ‘Fy
Nghyfrif’ yn caniatáu i chi dalu rhent, roi
gwybod am waith atgyweirio, diweddaru
manylion cyswllt a rhoi gwybod am
ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Os oes gennych chi fynediad i fancio
rhyngrwyd neu ffôn drwy eich banc neu
gymdeithas adeiladu, gallwch wneud
taliadau uniongyrchol i mewn i’ch cyfrif
rhent drwy ddefnyddio gwasanaeth
bancio ar-lein eich banc. Byddwch angen
eich cerdyn talu rhent.

Dros y ffôn
Gallwch ffonio Newydd ar 0303 040 1998
i dalu eich rhent gan ddefnyddio cerdyn
credyd neu ddebyd.

Banc neu gymdeithas adeiladu 
Gallwch hefyd drefnu i dalu eich rhent yn
uniongyrchol gyda’ch banc neu
gymdeithas adeiladu drwy archeb
sefydlog, gan nodi eich cyfeirnod cyfrif ac
eich enw cyfrif, sef Cymdeithas Tai
Newydd 1974 Cyf.

Ffôn clyfar 
Mae yna ffordd newydd o dalu eich rhent
os ydych yn defnyddio ffôn clyfar. Mae
Allpay wedi lansio ap newydd a ellir ei
lawrlwytho am ddim sydd yn gwneud talu
eich rhent yn llawer haws.

Budd-daliadau lles
Efallai y byddwch yn gymwys i dderbyn
Budd-daliadau Tai os ydych chi ar incwm
isel neu’n derbyn budd-daliadau penodol
eraill. Eich cyfrifoldeb chi yw gwneud cais
a darparu’r holl wybodaeth sydd ei
angen. Fodd bynnag, fe allwn ni eich
helpu chi i lenwi’r ffurflenni hyn os oes
angen. Cewch afael ar ffurflenni cais oddi
wrth eich awdurdod lleol.
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Lle i fynd am gymorth os nad 
ydych yn medru talu eich rhent
Talu eich rhent yw un o’ch cyfrifoldebau
pwysicaf fel rhan o’ch tenantiaeth. Os
nad ydych yn talu eich rhent, fe allwn
gymryd camau cyfreithiol yn eich erbyn
a gallai hyn arwain at golli eich cartref.

Yma yn Newydd rydym yn deall y gallech
gael problem talu eich rhent weithiau.
Os ydych chi’n cael problem, bydd
angen i chi gysylltu â ni cyn gynted ag y
medrwch. Gallwch gysylltu â Thîm Adfer
Rhent Newydd drwy ffonio 02920 005489
neu e-bostio rentenquiries@newydd.co.uk.

Os ydych yn methu a thalu eich rhent,
mae eich cyfrif yn mynd i ‘ôl-ddyled’.
Gyntaf oll, fe wnawn ni eich hysbysu chi
ynglŷn â faint sydd arnoch chi i ni. Yna fe
wnawn ni edrych i mewn i ffyrdd y gallwch
chi dalu eich rhent a chlirio eich dyled.

Ôl-ddyled
Fe wnawn ni roi cyngor ymarferol i chi
tra’ch bod chi mewn ôl-ddyled. Fe
wnawn ni hefyd eich cyfeirio chi at
sefydliadau sy’n helpu pobl sy’n ei chael
hi’n anodd talu eu biliau. Os yw eich ôl-
ddyledion yn tyfu, byddwn yn  rhoi
‘Rhybudd’ i chi. Mae hon yn ddogfen
gyfreithiol sy’n rhoi gwybod i chi y
gallwn gymryd camau cyfreithiol i adfer
y ddyled. 

Talu eich dyled
Fe wnawn ni geisio dod i drefniad
fforddiadwy gyda chi i ad-dalu eich
dyled, wedi ei seilio ar y wybodaeth yr
ydych chi’n ei darparu am eich sefyllfa.
Mae hi’n bwysig iawn eich bod yn cadw
at unrhyw drefniant yr ydych wedi ei
wneud gyda ni, ac eich bod yn cysylltu â
ni os ydych yn cael trafferth gwneud y
taliadau. Os na fedrwn gytuno ar
drefniant ac os nad ydych chi’n talu eich
rhent, fe allech chi gael eich troi allan
o’ch cartref.

Undebau credyd
Mae undebau credyd yn sefydliadau
cydweithredol yn eich cymuned sy’n
arbenigo mewn cynilion a benthyciadau
o gyn lleied â £100. Ewch i
www.citizensadvice.org.uk neu ewch i’ch
swyddfa Cyngor ar Bopeth lleol i gael
gwybodaeth am eich Undeb Credyd agosaf.

Benthycwyr arian anghyfreithlon
Os ydych chi’n poeni am fenthyciwr
arian yn eich ardal neu os cewch eich
bygwth gan fenthyciwr arian, gallwch roi
gwybod i Uned Benthyca Arian
Anghyfreithlon Cymru, drwy ffonio eu
llinell gymorth gyfrinachol 24-awr ar
0300 123 33 11, e-bostio
imlu@cardiff.gov.uk neu anfon neges
destun yn dweud ‘loan shark’ i 60003.
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Lle i fynd am gyngor ariannol am ddim
Pan fyddwch yn cysylltu â ni, gofynnwch
am gyngor am ddim. Mae ein staff wedi
arbed miloedd o bunnau i denantiaid yn
barod. Fe wnawn nhw hefyd wneud yn
siŵr eich bod chi yn hawlio’r budd-
daliadau cywir. Gofynnwch i ni pan
fyddwch yn cysylltu â ni os hoffech chi
gyngor ariannol annibynnol. Dyma bum
awgrym ariannol i’ch rhoi ar ben y ffordd:

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

2. Edrychwch am filiau ynni rhatach ar
uswitch.com – ond peidiwch â chloi
eich hun i mewn i ddêl fydd yn mynd
yn ddrytach yn y dyfodol!

3. Os oes gennych chi arian dros ben,
cadwch e mewn undeb gredyd neu
gyfrif cynilo tan eich bod chi eisiau
ei wario.

4. Defnyddiwch turn2us.org.uk i wneud
yn siŵr eich bod chi’n derbyn y budd-
daliadau cywir.

5. Os oes gennych chi ddyledion neu ôl-
ddyledion, gwnewch yn siŵr eich bod
chi’n cyfathrebu gyda’r cwmnïau neu
sefydliadau sydd arnoch chi arian
iddyn nhw, neu gofynnwch i rywun
siarad gyda nhw ar eich rhan. Mae’n
well eu bod nhw’n deall eich sefyllfa.

Sut i gael cefnogaeth pan fyddwch ei angen
Yma yn Newydd rydym yn sylweddoli y byddwch angen ychydig o help
ychwanegol i drefnu eich tenantiaeth o dro i dro. Bydd eich Swyddog Tai
yn medru eich cyfeirio at y Tîm Cefnogi Pobl yn eich awdurdod lleol ar
gyfer cefnogaeth ychwanegol i’ch helpu i drefnu eich tenantiaeth os oes
gennych chi anghenion dynodedig. Gall hyn gynnwys iechyd meddwl,
dibyniaeth ar gyffuriau neu alcohol, neu wendid sy’n ei gwneud yn anodd
i chi ddod i ben â neu drefnu eich tenantiaeth.
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Sut i roi gwybod am atgyweiriadau
Gallwch roi gwybod i ni am atgyweiriadau
nad ydynt yn rhai brys drwy ein gwefan
www.newydd.co.uk, drwy ffonio 0303 040
1998, neu drwy anfon neges destun at
07539 115 115 neu e-bostio
enquires@newydd.co.uk.

Gallwch hefyd roi gwybod am
atgyweiriadau drwy ddefnyddio ‘Fy
Nghyfrif’, eich cyfrif ar-lein. I gofrestru,
ewch i www.newydd.co.uk/myaccount.

Cyn i chi roi gwybod i ni am atgyweiriadau,
gwnewch yn siŵr eich bod chi wedi nodi’n
gywir y rhan o’ch cartref sydd angen

atgyweiriadau a rhowch gymaint o
fanylion ac y gallwch chi er mwyn i ni fedru
rhoi gymaint o wybodaeth â phosib i’n
contractwyr. Dylai hyn olygu bod y
contractwr yn ymweld â chi gyda’r offer
a’r deunyddiau cywir ac yn medru
cwblhau’r atgyweiriad ar yr ymweliad
cyntaf. Os hoffech fwy o wybodaeth am y
mathau o atgyweiriadau yr ydym yn eu
gwneud, yn ogystal ag awgrymiadau ar
sut i roi gwybod am atgyweiriad yn gywir,
darllenwch ein Llawlyfr Atgyweiriadau,
sydd ar gael o www.newydd.co.uk. 

Sut i roi gwybod am atgyweiriad 
brys y tu allan i oriau swyddfa
Mae swyddfa Newydd ar agor o 9 tan 5 o
ddydd Llun i ddydd Gwener. Dim ond i
atgyweiriadau brys yr ydym yn ymateb y
tu allan i’r oriau hyn. Mae’r Llawlyfr
Atgyweiriadau yn cynnwys rhestr o
atgyweiriadau brys nodweddiadol i roi
canllaw i chi.

I roi gwybod am atgyweiriad brys y tu
allan i oriau swyddfa, ffoniwch ni ar 0303
040 1998 yn y modd arferol, yna dilynwch
y cyfarwyddiadau a chaiff eich galwad ei
gyfeirio’n syth at un o’n contractwyr oriau
arbennig. Ni ddylech roi gwybod am
atgyweiriad brys drwy wefan Newydd.

Ein nod wrth ddelio ag atgyweiriadau
brys y tu allan i oriau swyddfa yw sicrhau
bod yr atgyweiriad yn cael ei wneud yn
ddiogel yn y lle cyntaf. Mewn rhai
achosion bydd hi’n bosib gwneud
atgyweiriad llawn ar yr ymweliad cyntaf,
ond mewn achosion eraill efallai bydd
angen i’n contractwyr wneud yr
atgyweiriad yn ddiogel ac yna dychwelyd i
gwblhau’r atgyweiriad yn ystod oriau
gwaith arferol.

Dylech fod yn ymwybodol y gallech orfod
talu am alw’r gweithwyr allan a chost yr
atgyweiriad os rhoddir gwybodaeth
gamarweiniol i’n contractwyr yn fwriadol
ac nad yw’r atgyweiriad yn un brys.
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Sut i gael eich eiddo wedi’i addasu 
os yw eich anghenion yn newid
Mae cartrefi tenantiaid weithiau yn anaddas wedi i’w hanghenion newid.
Fodd bynnag, nid symud yw’r ateb gorau bob amser ac efallai y byddwn
yn medru gwneud addasiadau i’ch galluogi i barhau i fwynhau byw yn
eich cartref.

Addasiad ffisegol yw altrad neu
nodwedd ychwanegol yr ydych ei angen
i’w gwneud yn haws i chi ddefnyddio
eich cartref a’i gyfleusterau cyn llawned
â phosib. Gall hyn fod yn rhywbeth mor
syml â chanllaw cydio wedi ei osod ger y
bath neu gawod. Gall fod yn rhywbeth
mwy cymhleth fel adleoli toiled neu
osod cawod arbennig neu lifft staerau.

Fe wnaiff Newydd ystyried pob cais am
gymhorthion ac addasiadau. Gwneir
unrhyw waith bychan fel rhan o’n
gwasanaeth i chi. Ond gyda gwaith mwy
sylweddol, bydd yn rhaid i Newydd
wneud cais at Lywodraeth Cymru am
ariannu Grant Addasiadau Ffisegol.

I wybod sut allwch chi wneud cais,
siaradwch gyda’ch swyddog tai, ac fe
wnân nhw eich rhoi mewn cysylltiad â’r
adran berthnasol yn Newydd. Byddwn
angen gwybodaeth am natur eich
anabledd neu anhawster, ac am yr
addasiad yr hoffech ei wneud. Os
medrwch brofi eich angen am addasiad
penodol yna byddwch yn medru
gwneud cais am Grant Addasiad
Ffisegol.
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Sut i wneud gwahaniaeth yn Newydd
Mae Newydd yn credu mewn darparu’r gwasanaethau gorau posib i chi.
Rydym eisiau eich cynnwys chi a sefydliadau  cymunedol yn ein gwaith er
mwyn gwneud yn siŵr bod ein gwasanaethau yn parchu eich barn a barn
eich cymuned.

Mae eich Tîm Adfywio Cymunedol yn
darparu amrediad eang o wasanaethau,
gweithgareddau ac arian i gwrdd â’ch
anghenion. Os hoffech gymryd rhan a
gwneud penderfyniadau ar y ffordd yr
ydym yn darparu gwasanaethau drwy ein
hamrediad eang o brosiectau cymunedol,
neu os hoffech chi wneud eich cymuned
yn lle gwell, yna gall y Tîm Adnewyddu
Cymunedol eich cefnogi chi. 

Pam cymryd rhan?
Mae cymryd rhan wir yn gwneud
gwahaniaeth ac yma yn Newydd mae yna
nifer o gyfleon ar gael. Gallwch:

• Fynychu ein dyddiau ‘In Focus’
• Gael cymorth TG am ddim yn un o’n

sesiynau galw-mewn digidol
• Gymryd rhan mewn amrediad eang o

weithgareddau iechyd a lles, o
ddosbarthiadau coginio neu reoli
pwysau i gelf a chrefft

• Ddysgu sgiliau newydd, ennill
cymwysterau, a chael help i chwilio am
waith a chreu CV yn ein clybiau swyddi
wythnosol

• Gymryd rhan yn un o’n gweithgareddau
ieuenctid, o weithgareddau chwaraeon
i ddrama

• Wirfoddoli yn ein gardd gymunedol neu
randir gardd

• Ein helpu ni i wella ein gwasanaethau a
darparu prosiectau sy’n dod â budd i’r
gymuned
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Cymryd rhan
Mae yna nifer o ffyrdd y gallwch gymryd rhan; o “hoffi” ein tudalen
Facebook i fynychu dosbarthiadau cyfrifiaduro am ddim neu hyd yn oed
wirfoddoli yn ein gardd gymunedol: mae yma rywbeth i bawb! Gallwch
ddewis pa weithdai yr hoffech eu mynychu a faint yn union yr hoffech ei
wneud – mae e fyny i chi’n llwyr. Gallwn ddarparu trafnidiaeth am ddim i
ac o’r gweithgareddau, a bydd lluniaeth ar gael drwy gydol y dydd.

Iechyd a llesiant
Mae eich iechyd a llesiant o bwys i ni.
Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai
sy’n darparu cyngor ar ddewis ffordd
iachach o fyw, er enghraifft:

• Dosbarthiadau ‘Get Cooking’
• ‘Big Cook Little Cook’ i deuluoedd
• ‘Healthier Me’ i helpu rheoli pwysau
• Dosbarthiadau ‘Enjoy your baby’
• Boreau coffi
• Pêl-droed Cerdded
• Adeiladu perthnasau mwy diogel
• Grŵp cerdded
• Sesiynau ‘Only Dads Allowed’
• Dosbarth Kangoo Jumps (ymarfer corff

mewn esgidiau bownsio)

• Teithiau beics
• Grwpiau rhieni a phlant bach
• Aerobics dŵr
• Ffitrwydd i’r teulu
• Celf a chrefft
• Gardd gymunedol yn Gibbonsdown, Y

Barri, a rhandir gardd yn y Drenewydd,
Powys, lle mae croeso i wirfoddolwyr
bob amser

• Mae cwmnïau bwyd cydweithredol yn
cynnig cynnyrch rhad ac mae banciau
bwyd yn helpu tenantiaid mewn angen

• Cymorth cael trefn ar lanast
• Teilsiau carped a dodrefn rhad i wneud

eich tŷ yn gartref.
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Dyddiau ‘In Focus’
Drwy gydol y flwyddyn rydym yn cynnal
nifer o ddyddiau ‘In Focus’ gyda gweithdai
ar wahanol bynciau fel cynnal a chadw,
cynhwysiant digidol, garddio, ymddygiad
gwrthgymdeithasol a byw’n annibynnol.
Mae’r rhain yn caniatáu i denantiaid i
ddylanwadu ar ein gwasanaeth. 

Dosbarthiadau cyfrifiaduro
Mae Newydd yn rhedeg gweithdai TG i
helpu ein tenantiaid ddatblygu sgiliau
newydd. Gallwch hyd yn oed ennill
cymhwyster newydd os hoffech chi. Mae
gennym Bencampwyr Digidol sydd wedi
eu hyfforddi i helpu a chefnogi eu
cymunedau lleol drwy’r sesiynau galw-
mewn digidol. Rydym hefyd yn cynnig
cynllun lle gall tenantiaid fenthyg
cyfrifiaduron er mwyn helpu atal pobl
rhag cael eu hallgau’n ddigidol. Yn ein
cynlluniau byw’n annibynnol rydym yn
rhedeg boreau “I-Tea and Coffee” er
mwyn helpu pobl hŷn i fynd ar-lein hefyd.

Panel Darllen a Pholisi
Rydym yn cynnig y cyfle i denantiaid i
ymuno â’n Panel Darllen a Pholisi, sydd â’r
nod o sicrhau fod y dogfennau yr ydym
yn eu cynhyrchu yn addas i’r diben.
Gallwch hefyd ein helpu i gwblhau
asesiadau cydraddoldeb ar wahanol
feysydd gwasanaeth.

Addysg, cyflogadwyaeth a hyfforddiant 
Rydym yn hwyluso clybiau gwaith
wythnosol i helpu ein tenantiaid ddod yn
agosach at gael gwaith. Gallwn eich helpu
chi i chwilio am waith, llenwi ffurflenni
cais, datblygu eich CV a gwella eich sgiliau
cyfweliad swydd. Rydym yn cynnig
gweithdai achrededig fel y gallwch chi
ddysgu sgiliau newydd i’w hychwanegu at
eich CV, a gallwn hefyd helpu gydag
amrediad eang o leoliadau profiad gwaith.
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Eich canllaw

Mae gen i 
ddiddordeb – beth nesa?

Gallwch wylio ffilmiau byr am beth yr
ydym yn ei wneud a gwybodaeth
bellach am y gweithgareddau uchod
drwy fynd i
www.newydd.co.uk/community.
Os hoffech wybod pryd yr ydym yn
rhedeg ein gweithgareddau neu os
hoffech gadw lle, e-bostiwch
ymholiadau@newydd.co.uk neu
ffoniwch 0303 040 1998 a gofynnwch i
gael siarad â’r Tîm Adfywio Cymunedol.

Tenantiaid ifanc
Mae gwaith ieuenctid Newydd yn helpu
pobl ifanc (hyd at 24 oed) i ddysgu am eu
hunain, eraill a chymdeithas. Drwy gefnogi
datblygiad personol a chymdeithasol
tenantiaid ifanc, rydym yn gobeithio y
bydd hyn yn eu galluogi i fod â llais ac i
ddylanwadu ar eu cymunedau a
chymdeithasau.

Rydym yn cynnig gweithgareddau
addysgiadol anffurfiol sy’n cyfuno
mwynhad, heriau a dysgu, e.e. gweithdai
achrededig, gweithgareddau chwaraeon
fel pêl-droed a dringo, a drama, yn
ogystal â Rhaglen Arweinwyr y Gymuned
lle gallwch chi wneud gwahaniaeth positif
yn eich cymuned chi. Os oes gennych chi
syniad ar gyfer prosiect ieuenctid yr hoffech
ei weld yn eich ardal, cysylltwch â ni!

Grŵp Craffu Tenantiaid
Yn 2009 fe recriwtiodd y Panel
Cymunedol denantiaid i archwilio’r
gwasanaethau mae Newydd yn eu
darparu. Maent yn cwrdd unwaith y mis i
edrych i mewn i bwnc penodol ac i
ysgrifennu adroddiad sy’n mynd at Fwrdd
Newydd i argymell pa newidiadau y dylid
eu gwneud. Mae’r Tîm Rheoli Uwch yn
ymateb i ganfyddiadau’r adroddiad hwn.

Dewch yn aelod o’r Bwrdd fel tenant 
Cynhelir etholiadau yn rheolaidd ar gyfer
tenantiaid sydd eisiau bod yn aelodau o
Fwrdd Newydd. Mae Bwrdd Newydd yn
gyfrifol am wneud penderfyniadau am
ddyfodol Newydd a sicrhau ein bod yn
darparu gwasanaeth o’r radd flaenaf. Mae
pob tenant yn gymwys i fod yn aelod o’r
Bwrdd. Ewch i dudalen 29 am fwy o
wybodaeth.

Grwpiau tenant/trigolion
Mae nifer o ystadau wedi sefydlu eu grwpiau
tenant a thrigolion eu hunain. Gall unrhyw
denant neu drigolyn sefydlu grŵp. Gall y
rhain fod yn grwpiau a ymgynghorir yn
ffurfiol â nhw neu yn grwpiau anffurfiol.
Gall y grŵp gynnig am arian oddi wrth
Newydd i drefnu gweithgareddau. Cewch
hyd i’ch grŵp agosaf drwy gysylltu â’n Tîm
Adfywio Cymunedol.

Cylchgrawn Cipolwg
Mae ein cylchgrawn Cipolwg ar gael i
denantiaid Newydd yn unig. Cysylltwch
â’n Rheolwr Marchnata ar 0303 040 1998
neu e-bostiwch marketing@newydd.co.uk
gydag unrhyw newyddion, digwyddiadau
a ffotograffau o’ch cymuned chi.
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Sut i wneud cwyn
Os nad ydych yn hapus gydag un o wasanaethau Newydd mae hi’n
bwysig eich bod yn rhoi gwybod i ni. Gallwch fynegi eich pryder drwy
unrhyw un o’r ffyrdd isod.

Cysylltwch ag unrhyw aelod o staff
Newydd ac fe wnawn nhw geisio datrys
eich problem.

Os ydych yn parhau i fod yn anhapus,
gallwch ofyn i ni ddelio gyda’ch cwyn yn
ffurfiol. Gallwch wneud hyn mewn nifer
o ffyrdd:

• Ar lafar drwy ddweud wrth unrhyw
aelod o staff

•  Ein ffonio ni ar 0303 040 1998
• Defnyddio’r ffurflen ar ein gwefan

www.newydd.co.uk
• Ein e-bostio ni ar:

complaints@newydd.co.uk
• Ysgrifennu llythyr atom a’i anfon at y

cyfeiriad hwn:

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

I gael copi o’n polisi cwynion a
phryderon, sydd yn cynnwys rhagor o
fanylion, cysylltwch ag unrhyw aelod o
staff, neu cewch hyd i’r polisi ar-lein yn
www.newydd.co.uk.

Eich canllaw
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Eich canllaw

Sut i wneud cwyn am gymydog sy’n achosi
niwsans neu ymddygiad anghymdeithasol
Os ydych yn cael problemau gyda’ch cymdogion, er enghraifft sŵn
uchel, tipio anghyfreithlon neu anifeiliaid anwes swnllyd, gallwch:

• Yn y lle cyntaf, ceisiwch siarad gyda’ch
cymydog oherwydd efallai nad ydynt
yn ymwybodol eu bod nhw’n achosi
problem i chi.

• Cysylltwch â’n Tîm Gwasanaethau i
Gwsmeriaid drwy ffonio, e-bostio, neu
drwy’n gwefan, neu defnyddiwch Fy
Nghyfrif drwy fynd i
www.newydd.co.uk/myaccount.
Ffoniwch 999 mewn argyfwng.

Gellir ffonio’r heddlu ar 101 mewn
achosion nad sy’n rhai brys. Gallwch
hefyd gysylltu â’ch Swyddog Cymorth
Cymunedol yr Heddlu (PCSO) lleol
drwy fynd i www.ourbobby.com, lle
cewch hyd i’w manylion cyswllt.

Fe wnawn ni ymateb i bob adroddiad o
aflonyddu hiliol, trais domestig a
throsedd casineb o fewn 1 diwrnod
gwaith. Fe wnawn ni ymateb i bob
adroddiad o fathau eraill o niwsans o
fewn 5 diwrnod gwaith. Ceir gwared â
graffiti sarhaus o fewn 1 diwrnod gwaith.

Byddwch yn realistig os gwelwch yn dda 
Efallai bod ymddygiad rhywun yn eich
cythruddo, ond nid yw hynny’n golygu ei
fod yn wrthgymdeithasol. Er enghraifft,
nid yw’r canlynol yn cyfrif fel ymddygiad
gwrthgymdeithasol: un parti, plant yn
chwarae yn y stryd, anifeiliaid anwes yn
crwydro i mewn i’ch gardd, neu synau
cartref arferol fel babi’n crio/sŵn fflysio
toiled.

Gweithiwch gyda ni
Un o’n nodau yw delio gydag ymddygiad
gwrthgymdeithasol ond rydym ni hefyd
angen i chi sylweddoli mai cyfrifoldeb
pawb sy’n byw o fewn y gymuned yw
ymddygiad gwrthgymdeithasol ac y gellir
canfod datrysiadau hirdymor drwy
weithio gyda’n gilydd.



Eich canllaw

Sut i ddod yn aelod cyfran o Newydd 
neu yn aelod o Fwrdd Newydd
Beth mae aelodau cyfran yn ei wneud?
Yr aelodau cyfran sy’n berchen ar Newydd
i bob pwrpas. Golyga hyn na ellir gwneud
penderfyniadau pwysig am ddyfodol
Newydd heb i fwyafrif o’r aelodau cyfran
gytuno i’r newidiadau. Gall aelodaeth
cyfran ddarparu tenantiaid â pheth
sicrwydd nad yw Newydd am wneud
unrhyw benderfyniadau mawr a fydd yn
effeithio’n negyddol ar denantiaid. Ar hyn
o bryd, tenantiaid sy’n berchen ar dros
75% o gyfrannau Newydd.

Mae’r mathau o benderfyniadau sydd
angen cymeradwyaeth yr aelodau cyfran
yn cynnwys y rhai hynny sy’n fater o newid
rheolau, etholiadau i’r Bwrdd ac unrhyw
benderfyniad i gyfuno neu i ddirwyn
Newydd i ben. Dim ond mewn cyfarfodydd
lle mae aelodau cyfran wedi’u gwahodd y
gellir gwneud penderfyniadau o’r fath.

Gan fod Newydd yn sefydliad nid-er-elw,
mae cyfrannau wedi’u cyfyngu i un i bob
person ac nid ydyn nhw’n codi mewn
gwerth nac yn arwain at daliadau bonws,
felly wnawn nhw ddim eich gwneud yn
gyfoethog!

Dod yn aelod cyfran
Mae dod yn aelod cyfran yn hawdd.
Dywedwch wrthym ni pam ydych chi
eisiau bod yn aelod cyfran. Byddwn ni
wedyn yn casglu peth manylion oddi
wrthych chi ar gyfer ein cofnodion ... a
dyna ni. Bydd Newydd yn talu’r £1 am
eich cyfran hyd yn oed.

Caiff eich cais ei basio ymlaen at y Bwrdd
i’w gymeradwyo ac os caiff ei gymeradwyo
fe fyddwch yn derbyn tystysgrif cyfran oddi
wrthym. Mae gan Newydd bolisi aelodaeth
cyfran agored ac mae’n croesawu
ceisiadau gan denantiaid yn enwedig.

Os hoffech chi gael perchen cyfran yn
Newydd yna gofynnwch i unrhyw aelod o
staff ac fe fyddwn ni’n falch o ddelio
gyda’ch cais.

Dod yn aelod o’r Bwrdd
Mae Newydd yn cadw hyd at bedwar lle
ar y Bwrdd i denantiaid. Ystyrir ymgeiswyr
yng nghyd-destun manylion swydd a
disgrifiad personol. Caiff yr ymgeiswyr
sy’n cwrdd â’r meini prawf eu cyflwyno ar
gyfer etholiad yn y Cyfarfod Blynyddol
Cyffredinol. Mae’r aelodau tenant a
etholir yn gwasanaethu am dymor o dair
blynedd ac yna mae’n rhaid iddyn nhw
sefyll mewn etholiad eto. Ni all aelodau’r
Bwrdd wasanaethu’n hirach na thri
thymor (neu naw mlynedd). Os oes
gennych chi ddiddordeb mewn sefyll
etholiad, cysylltwch â’r Prif Weithredwr os
gwelwch yn dda.
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Ga i wneud gwelliannau i fy nghartref?
Fel Rhan o Warant y Tenant, mae gennych chi’r hawl i wneud gwelliannau
i’ch cartref ac, mewn achosion penodol, i wneud cais am ad-daliad am y
gwelliannau yr ydych wedi’u gwneud os ydych yn penderfynu diweddu eich
tenantiaeth a gadael yr eiddo.

Dylech ofyn caniatâd gan Newydd cyn
gwneud unrhyw welliannau i’ch cartref.

Fe fydd Newydd yn cymeradwyo unrhyw
geisiadau gwelliannau tenant nad sy’n
gostwng gwerth yr eiddo, effeithio ar ein
gallu i osod yr eiddo neu’n effeithio ar
wedd yr eiddo.

Nodwch, fodd bynnag, na ellir gwneud
gwelliannau nac addurno yn y flwyddyn
gyntaf os yw eich cartref newydd gael ei
adeiladu.

Pwy sy’n gyfrifol am edrych ar ôl y gerddi,
gan gynnwys y gerddi cymunol?
Rydych chi’n gyfrifol am edrych ar ôl eich gardd ffrynt a’ch gardd gefn, a’u
cadw’n daclus ac yn lân.

Os ydych chi’n talu ffi gwasanaeth am
gost glanhau a chynnal a chadw gardd
gymunol, bydd Newydd yn cyflogi
contractwr tirlunio i wneud y gwaith hwn

Bydd staff yn cynnal archwiliadau
rheolaidd i sicrhau bod gwaith y
contractwr tirlunio yn cyrraedd safon
dderbyniol. Rydym yn annog tenantiaid i
gymryd rhan yn yr archwiliadau o’u
hystadau. Cysylltwch â Newydd ar 0303
040 1998 am fwy o wybodaeth am hyn.
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Cwestiynau cyffredin

Lle ga i barcio fy ngherbydau?
Parciwch eich car/fan/beic modur mewn lle nad yw’n achosi problemau i
bobl eraill.

Mae’n rhaid i bob cerbyd sydd wedi ei
barcio ar dir Newydd fod wedi’i drethu a
bod mewn cyflwr da. Mae’n rhaid i bob
cerbyd nad sydd wedi’i drethu gydymffurfio
â deddfwriaeth gyfredol ac ni ddylid eu
parcio mewn ardaloedd cymunol. Mae’n
rhaid cael caniatâd i gadw carafanau,

cartrefi modur a chychod. Ni chewch
barcio’r cerbydau hyn mewn ardaloedd
cymunol. Mae’n rhaid parcio cerbydau
masnachol a cherbydau nwyddau trwm
oddi ar y safle. Dylech fod yn ymwybodol
fod cyfyngiadau parcio neu gardiau parcio
mewn grym mewn nifer o ystadau nawr. 

Ga i gadw anifeiliaid anwes?
Mae’n rhaid i chi gael caniatâd oddi wrth eich Swyddog Tai os ydych chi’n
ystyried cadw ci, cath neu aderyn yn eich cartref. Nid oes angen caniatâd os
ydych chi eisiau cadw anifail anwes llai fel bochdew, mochyn cwta neu bysgod.

Gwneir penderfyniad yn seiliedig ar y
math o anifail anwes yr ydych ei eisiau,
maint ac addasrwydd eich cartref, ac os
oes gennych chi anifeiliaid anwes yn yr
eiddo’n barod. Mae polisi caeth “dim
anifeiliaid anwes” mewn grym yn rhai o’n
cynlluniau. Gwneir eithriad ar gyfer cŵn
cynorthwyol/tywys.

Gall Newydd dynnu’r caniatâd yn ôl ar
unrhyw adeg os yw eich anifail anwes yn
achosi problem i eraill.

Beth am gartrefi byw’n 
annibynnol i bobl dros 55 oed?
Fel arfer, mae gan gartrefi byw’n
annibynnol ardaloedd a mynedfeydd
cymunol, ac nid yw hyn wastad yn
addas ar gyfer cadw anifeiliaid anwes.

Anifeiliaid yn achosi niwsans
Os ydy eich anifail anwes yn achosi
niwsans i eraill, fe wnawn ni roi gwybod
i chi a chynnig cyngor i’ch helpu i
ddatrys y broblem.

Os yw’r niwsans yn parhau a’ch bod chi
naill ai’n methu neu’n amharod i ddatrys
y broblem, byddwn yn ystyried dileu’r
caniatâd i chi gadw anifail anwes ac
efallai bydd yn rhaid i ni gymryd camau
cyfreithiol yn eich erbyn.



Cwestiynau cyffredin 

Am beth mae fy rhent a 
thâl gwasanaeth yn ei dalu?
Eich rhent yw’r arian rydych chi’n ei roi i Newydd i gael byw yn eich cartref.
Gall eich rhent gynnwys ffi gwasanaeth.

Mae eich ffi gwasanaeth yn cynnwys y
pethau mae Newydd yn eu gwneud i’ch
eiddo ac ar eich ystâd neu gynllun. Gall
hyn gynnwys pethau fel:
• Glanhau ardaloedd cymunol dan do
• Glanhau ffenestri
• Lladd gwair a chodi sbwriel mewn

ardaloedd cymunol
• Goleuo a gwresogi ardaloedd cymunol
• Darparu a gwasanaethu systemau

mynediad drws, offer diogelwch tân a
larymau cymunedol

• Cost Swyddog Byw’n Annibynnol ar
gyfer cartrefi byw’n annibynnol ar gyfer
pobl dros 55.

• Eitemau cymunedol eraill fel lifftiau,
carpedi, erialau teledu a biniau sbwriel.

Efallai bod eich ffi gwasanaeth chi yn
cynnwys eitemau eraill na restrwyd yma.
Cysylltwch â Newydd os hoffech chi
wybod yn union am beth mae eich ffi
gwasanaeth yn ei dalu.

Mewn rhai cartrefi byw’n annibynnol
efallai bydd angen i chi wneud taliadau i
Newydd am ffioedd dŵr, cynhesu eich
eiddo a larymau cymunedol gan nad yw’r
rhain wedi eu cynnwys yn y budd-dal tai
(os ydych yn hawlio’r budd-dal hwn).
Bydd angen i chi drefnu’r taliadau hyn
eich hun.

A fydd cost rhentu fy nghartref 
a’r tâl gwasanaeth yn newid?
Caiff eich rhent a’r tâl gwasanaeth (os yn berthnasol) eu diweddaru’n
flynyddol ac fe fyddwch yn derbyn llythyr yn rhoi rhybudd o 4 wythnos o
unrhyw newidiadau. Bydd hyn yn digwydd tua dechrau mis Mawrth bob
blwyddyn.
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Byw’n annibynnol
Mae gan Newydd nifer o gynlluniau byw’n annibynnol ym Mro Morgannwg
ac yn Rhondda Cynon Taf. Mae cartrefi byw’n annibynnol wedi’u cynllunio
ar gyfer pobl 55 oed a throsodd, neu bobl sydd dros 50 ac wedi
cofrestru’n anabl neu sy’n derbyn meddyginiaeth barhaol ar gyfer salwch.

Mae gan rai cynlluniau byw’n annibynnol
Swyddog Byw’n Annibynnol sydd ar y
safle o 9am i 5pm, Ddydd Llun i Ddydd
Gwener fel rheol. Maen nhw’n sicrhau
bod y trigolion yn iawn bob dydd ac
maen nhw’n gyfrifol am redeg y cynllun
o ddydd i ddydd. Nid eu cyfrifoldeb nhw
yw darparu gofal personol i drigolion.
Fodd bynnag, gellir cael cymorth
ychwanegol oddi wrth y Gwasanaethau
Cymdeithasol.

Mae gan y Swyddog Byw’n Annibynnol
allwedd i gael mynediad i’r fflatiau
mewn achosion brys. Mae yno hefyd
systemau cortyn larwm argyfwng i roi
tawelwch meddwl i chi. Nid oes Swyddog
Byw’n Annibynnol mewn rhai o’r
cynlluniau byw’n annibynnol, ond mae
ganddyn nhw system cortyn argyfwng.

I sicrhau bod trigolion yn teimlo’n
ddiogel yn eu cartrefi, mae yna system
fynediad drws ac mae hefyd gan rai o’r
cynlluniau lifft i’w gwneud hi’n haws i
symud o gwmpas y safle. Gall aelodau
o’r teulu nad sy’n byw yn yr ardal
ddefnyddio cyfleusterau’r stafell westeion
am ffi fechan. Mae gan rai o’r cynlluniau
grwpiau tenant sydd yn gweithio gyda’r
Swyddog Byw’n Annibynnol i helpu
hybu gweithgareddau cymdeithasol a
threfnu teithiau.

Byw’n annibynnol yw’r dewis perffaith
ar gyfer pobl sydd eisiau amgylchedd
diogel ond sydd hefyd eisiau parhau i
fod yn annibynnol.
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Symud tŷ os yw eich anghenion yn newid

Symud tŷ a chydgyfnewidiadau
Cydgyfnewidiadau (cyfnewid eich cartref) yw’r ffordd gyflymaf o gael hyd i
gartref newydd.
Mae gwasanaeth HomeSwapper ar gael i
denantiaid sydd eisiau cyfnewid eu tŷ neu
fflat unrhyw le o fewn y DU. Gelwir hyn
hefyd yn “gydgyfnewid”. HomeSwapper
yw’r gwasanaeth cydgyfnewid mwyaf ar
gyfer cymdeithasau tai a thenantiaid
cyngor sydd eisiau cyfnewid cartrefi.
Mae’r gwasanaeth AM DDIM i denantiaid
Newydd. I gael gwybod mwy, ewch i
www.HomeSwapper.co.uk neu
gofynnwch i’ch Swyddog Tai.

Os hoffech chi symud i eiddo Newydd
arall neu i eiddo Landlord Cymdeithasol
Cofrestredig arall, bydd angen i chi
gysylltu â’r landlordiaid perthnasol sy’n
gysylltiedig â’r symudiad arfaethedig.
Bydd y ddau landlord yn anfon y ffurflen
berthnasol atoch i’w chwblhau ac yn
esbonio beth arall sydd angen i chi ei
wneud. Gallwn ni hefyd eich helpu i
lenwi’r ffurflenni os gofynnwch i ni.

Os ydych chi eisiau symud tŷ, fe wnawn ni
roi gwybod i chi beth yw’n penderfyniad o
fewn 42 diwrnod.

Mae’n rhaid i geisiadau fod yn
ysgrifenedig.

Mae’n rhaid i’r holl bartïon sy’n gwneud
cais am gydgyfnewidiad gydymffurfio â’r
canlynol:
• Mae’n rhaid bod gennych gytundeb

tenantiaeth sicr. Rhoddir hyn i chi wedi
i chi fyw yn eich eiddo am flwyddyn ac
ar ôl cynnal adolygiad. Os nad ydych yn
gwybod a oes gennych gytundeb
tenantiaeth sicr, gofynnwch i aelod o
staff os gwelwch yn dda.

• Cynhelir archwiliadau o’r ddau gartref
sy’n cael eu cydgyfnewid cyn i chi
symud. Os nodir unrhyw atgyweiriadau
yr ydych chi’n gyfrifol amdanynt yn
ystod yr archwiliad, mae’n rhaid i chi eu
cwblhau cyn y gall y cyfnewid fynd yn
ei flaen.

• Mae’n rhaid i chi fod â chyfrifon rhent a
chostau ad-dalu/llys clir cyn y rhoddir
caniatâd ar gyfer cydgyfnewid.

• Rhaid sicrhau nad oes materion rheoli
tai heb eu datrys, e.e. cwynion
ymddygiad gwrthgymdeithasol neu
niwsans sŵn yn eich erbyn.

• Derbynnir tystlythyr boddhaol ar gyfer
y tenant yr ydych eisiau cyfnewid ag e
(os yn berthnasol).
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Prynu cartref os yw eich anghenion yn newid
Mewn rhai achosion gallwch brynu eiddo oddi wrth Newydd. Mae
“Perchentyaeth Cost Isel” yn gynllun a weithredir gan Newydd mewn
partneriaeth ag awdurdodau lleol penodol i helpu prynwyr am y tro cyntaf
nad sy’n medru fforddio cost lawn prynu eiddo ond sy’n medru prynu eu
cartref cyntaf ar sail ecwiti a rennir. Bydd prynwyr angen morgais o 70% o
werth yr eiddo i fod yn berchen ar yr eiddo yn llwyr. Bydd Newydd yn dal
pridiant cyfreithiol ar y 30% o ecwiti sy’n weddill gan fod y cynllun yn
gweithredu ar sail ecwiti a rennir, nid cydberchnogaeth. I weld yr eiddo
sydd ar werth ar hyn o bryd, ewch i www.newydd.co.uk/our-homes.

Symud tŷ os yw eich anghenion yn newid



Diweddu eich tenantiaeth
Os ydych chi’n bwriadu symud allan o’ch cartref, mae’n rhaid i chi:

• Roi pedair wythnos o rybudd yn
ysgrifenedig.

• Roi cyfeiriad anfon ymlaen a rhif ffôn
cyswllt.

• Wneud yn siŵr fod eich cartref mewn
cyflwr glan a thaclus, a heb fod angen
unrhyw atgyweiriadau.

• Fynd â’ch holl eiddo gyda chi.
• Wneud yn siŵr eich bod yn talu

unrhyw ddyledion i Newydd sydd heb
eu clirio yn llawn.

Nodwch, os gwelwch yn dda, y gellir codi
tâl ar denantiaid am unrhyw waith sydd
angen ei wneud ar yr eiddo ac y byddwn
yn gwirio holl ddyledion cyn-denantiaid. 

Cewch £150 os ydych yn gadael
eich cartref mewn cyflwr gwych
pan symudwch chi allan

Yma yn Newydd mae gennym ni
gynllun cymhellol lle y gallwch dderbyn
taliad ewyllys da o £150 os ydych yn
gadael eich cartref mewn cyflwr gwych
pan fyddwch yn symud allan, h.y. does
dim angen unrhyw waith atgyweirio a
gallai tenant newydd symud i mewn yn
syth. Mae hefyd rhaid i chi fod wedi
talu eich holl rhent a ffioedd
gwasanaeth i fod yn gymwys.
Cysylltwch â Newydd am fwy o
wybodaeth. Nodwch, os gwelwch yn
dda, nad yw hyn yn berthnasol os
byddwch yn symud i eiddo arall
Newydd neu yn cydgyfnewid eiddo.

Symud tŷ os yw eich anghenion yn newid
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Nodiadau
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