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Cipolwg mewn
fformatau
gwahanol 
Os hoffech gopi o’r cylchgrawn Cipolwg
mewn ieithoedd neu fformatau eraill,
gan gynnwys Braille, ffont fras, neu
ar dâp neu gryno-ddisg, maent ar
gael drwy gysylltu â Mared Edwards
ar 02920 005412 neu ar e-bost
mared.edwards@newydd.co.uk
Gallwch hefyd ddefnyddio ein
gwasanaeth Llinell Iaith i siarad gyda
rhywun yn eich dewis iaith.
Cysylltwch â Newydd drwy ffonio
0303 040 1998. 

Cynllun 
yr Iaith Gymraeg 
Mae gennym Gynllun yr Iaith Gymraeg
a gymeradwywyd gan Fwrdd yr Iaith
Gymraeg gynt. Mae’r Cynllun a’r
Adroddiad Monitro ar gael os
gofynnwch amdanyn nhw, neu ewch
i adran ‘Llyfrgell’ ein gwefan. Mae ein
gwefan bellach yn gwbl ddwyieithog. 

CYMRAEG

Amdanom ni 
Rydyn ni’n rhoi ein tenantiaid a’n
cwsmeriaid yn gyntaf ym mhopeth
a wnawn. Rydyn ni’n gymdeithas tai
elusennol gyda bron i 3,000 o gartrefi
o ansawdd uchel i’w rhentu a’u
gwerthu yn ne a chanolbarth Cymru. 
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Bydd Newydd yn cydweithio â Chyngor Bro
Morgannwg, a’u partneriaid Tai Wales &
West, Cymdeithas Tai Hafod a Chymdeithas
Tai United Welsh, i ddatblygu a hyrwyddo
model o rannu cartref ar gyfer pobl o dan 35
oed, ac maent eisoes wedi peilotio sawl
eiddo sy’n cael ei ddefnyddio fel llety a
rennir. Bydd y prosiect hefyd yn ymwneud â
landlordiaid preifat yn y gobaith y byddant
hwy hefyd yn gallu cynnig opsiynau
fforddiadwy i’w rhannu.

Beth yw llety sy’n cael ei rannu?
Mae llety sy’n cael ei rannu yn cynnwys dau
neu fwy o bobl yn rhannu ardaloedd
cymunedol fel lolfa, cegin ac ystafell ymolchi,
ond ddim yn rhannu ystafell wely. Gall eiddo
amrywio o ran maint, unrhyw beth o fflat 2
ystafell wely i dŷ 10 ystafell wely.

Fyddai gennych chi neu rywun rydych
chi’n ei adnabod ddiddordeb mewn
rhannu llety?  
Bydd angen i chi gofrestru gyda Homes4U i
ddechrau, sef y gofrestr dai ar gyfer y sir, ac
yna bydd angen i chi gwblhau proses
ymgeisio lawn drwy Rooms4U. Gall unrhyw
ymgeisydd sydd ar hyn o bryd ddim wedi
cofrestru gyda Homes4U, wneud hynny
drwy ymweld â Swyddfeydd Dinesig Y Barri,
Holton Road, Y Barri, CF63 4RU, drwy
gwblhau ffurflen gais ar-lein ar dudalennau
Homes4U ar wefan Cyngor Bro Morgannwg,
neu drwy ffonio 01446 709840. 

Fel rhan o’r broses ymgeisio bydd hefyd
angen i ymgeiswyr gwblhau Gweithdy Llety
a Rennir, a gynhelir gan Parod i Denantiaeth
y Fro, cyn cael eu derbyn ar y prosiect.

Mae Newydd wedi derbyn cyllid gan Crisis UK i arwain Rooms4U, prosiect tai i
helpu pobl sengl a than 35 oed ym Mro Morgannwg fydd yn cael eu heffeithio
gan Gyfradd Rhannu Ystafell, cynllun sy’n dod i rym ym mis Ebrill 2019.

Dyfarnu £60,000 
i Rooms4U

I ddilyn Rooms4U ar y cyfryngau

cymdeithasol ewch i

@Rooms4UWales ar Twitter neu

www.facebook.com/Rooms4UWales  

Ddiwedd 2016 penodwyd Hazel
Davies, uchod, i reoli Rooms4U. Os
hoffech fwy o wybodaeth am
Rooms4U, cysylltwch â hi ar e-bost
hazel.davies@newydd.co.uk neu
ffoniwch 02920 005480.
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Debyd uniongyrchol

Mae’n debyg mai talu drwy ddebyd
uniongyrchol yw’r ffordd hawsaf o dalu heb
sefyll mewn ciw. Mae’r arian yn mynd yn
syth o’ch cyfrif banc a bydd eich rhent yn
cael ei dalu’n brydlon bob amser. Os
hoffech chi dalu drwy ddebyd uniongyrchol,
cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion
isod os gwelwch yn dda. 

Swyddfa’r Post neu
PayPoint
Ar ddechrau eich tenantiaeth
byddwn yn archebu cerdyn
talu rhent i chi. Defnyddiwch
eich cerdyn talu rhent ble
bynnag y gwelwch chi’r
arwydd PayPoint i dalu eich
rhent gydag arian parod neu
siec e.e. Swyddfa’r Post, eich
siop leol, siop bapur newydd
neu orsaf betrol. Gwnewch yn siŵr eich bod
yn cadw’r dderbynneb.

Rhyngrwyd
Gallwch wneud
taliad ar-lein hefyd
ar
www.newydd.co.uk
drwy glicio ar ‘Tŵls

Tenantiaid’ ac wedyn ‘Talu eich rhent’.
Gallwch hefyd reoli yr holl wybodaeth am
eich tenantiaeth, gan gynnwys talu rhent
drwy greu eich cyfrif eich hun drwy fynd ar
www.newydd.co.uk/myaccount. Bydd
angen i chi wybod eich rhif tenantiaeth: mae
ar eich datganiadau rhent; os nad oes gennych
chi un, ffoniwch ni ar 0303 040 1998. 

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

Banc neu
gymdeithas
adeiladu
Gallwch hefyd drefnu i
dalu’ch rhent yn syth
gyda’ch banc neu
gymdeithas adeiladu drwy

ddefnyddio archeb sefydlog gan ddyfynnu
rhif cyfeirnod eich cyfrif, a’ch enw cyfrif sef
Newydd Housing Association 1974 Ltd.

Ffôn clyfar
Os ydych yn defnyddio ffôn
clyfar, mae ffordd newydd o
dalu’ch rhent. Mae Allpay wedi
lansio ap newydd y gellir ei
lawrlwytho yn rhad ac am ddim,
a fydd yn ei gwneud yn llawer
haws i dalu’ch rhent.

Arian parod
Os ydych yn talu eich
rhent i ni drwy
ddefnyddio arian
parod, gwnewch yn
siŵr eich bod yn gofyn
am dderbynneb cyn
gynted ag y byddwch

yn rhoi’r arian i ni os gwelwch yn dda. Ni
ellir rhoi derbynneb yn ddiweddarach os
ydych wedi rhoi arian parod i ni.

Sut i dalu eich rhent a’ch tâl gwasanaeth
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Gofynnodd gwirfoddolwyr Gardd
Gymunedol a Rhandir y Barri i
Newydd redeg Cwrs Bwyd Cymunedol
a Sgiliau Maeth a gynhaliwyd gan
Rwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru
ym mis Tachwedd 2016. 

Gan fod y rhandir yn cynhyrchu ffrwythau a
llysiau ffresh flwyddyn ar ôl blwyddyn,
roedd y gwirfoddolwyr am gyfuno eu
gwybodaeth o dyfu gyda’u gwybodaeth o’r
hyn sy’n faethlon. Fe wnaethant ddysgu sut
i leihau halen, siwgr a braster yn eu deiet
drwy ddefnyddio’r ‘Eatwell Guide’.

Dywedodd Alex, gwirfoddolwr yn yr ardd,
“Fe wnes i wir fwynhau’r cwrs tair wythnos,
roedd yn hwyl a dysgais lawer. Rwy’n
sylweddoli bod modd gwella fy neiet felly
byddaf yn defnyddio’r ‘Eatwell guide’ i fy helpu.”

Cwrs bwyd a maeth yng Ngardd
Gymunedol a Rhandir y Barri 

Ydych chi’n chwilio am swydd?  
Os mai’r ateb yw ‘ydw’, gallwn eich helpu gyda:
• Gwella eich hyder
• Dysgu sgiliau newydd
• Ennill cymwysterau (galwedigaethol) achrededig
• Chwilio am swyddi
• Ysgrifennu neu ddiweddaru eich CV
• Ymarfer sgiliau cyfweliad

I dderbyn diweddariadau rheolaidd ynghylch
cyflogadwyedd, does dim ond rhaid i chi glicio “like”
ar dudalen Facebook Newydd drwy fynd i
www.facebook.com/newydd. Drwy hoffi’n tudalen,
gallwch ffindio mas pa glybiau swyddi a pha
hyfforddiant sydd ar gael i chi yn eich ardal leol. Neu
fel arall, cysylltwch â Jackie Holly ar 02920 005476/
07501 466694 neu jackie.holly@newydd.co.uk am
fwy o wybodaeth.

Llongyfarchiadau i Sion Willding o
Talbot Green sydd wedi pasio’n
llwyddiannus ddau gwrs achrededig
yn ddiweddar sef COSHH, a codi a
chario. Hyd yn oed yn well na hynny
ac yn ennill ei hat-tric, pasiodd Sion
ei brawf CSCS yn llwyddiannus gyda
ni hefyd, sy’n rhoi cerdyn llafurio 5
mlynedd iddo. Mae Sion yn awr wedi
derbyn gwaith yn adran adeiladu
Leekes. Dymunwn y gorau i ti yn y
dyfodol Sion!
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Yn ystod misoedd Awst a Medi’r
llynedd fe wnaethon ni ofyn i
denantiaid Newydd sy’n talu tâl
gwasanaeth, a oedden nhw’n hapus
gyda’r gwasanaeth neu beidio.  
Fe wnaethon ni ofyn a yw gwasanaethau fel
cynnal a chadw’r tiroedd, a’r glanhau, o safon
ddigon uchel ac a yw’r contractwyr yn gwneud
gwaith da. Dangosodd yr arolwg bod 88%
ohonoch yn hapus gyda’r gwasanaethau
ystâd; mae hyn yn cymharu â 91% yn 2015.  

Anfonwyd mwy o ganlyniadau ac adborth
o’r arolwg i denantiaid ar ddiwedd mis
Chwefror eleni. 

Hapus gyda’ch gwasanaethau ystâd?

Os hoffech fwy o wybodaeth am eich

gwasanaethau ystâd, neu os hoffech

gymryd rhan mewn arolygiad ystadau

misol gyda’ch swyddog tai, cysylltwch â

Neil Chambers ar 02920 005496 neu e-

bostiwch neil.chambers@newydd.co.uk

os gwelwch yn dda.

Cystadleuaeth Newydd
yn ei flodau 2017
Gallwch roi eich gardd chi neu ardd
cymydog i chi yng nghystadleuaeth arddio
flynyddol Newydd, yn y categorïau a ganlyn:

• Gardd unigol orau
• Gardd byw’n annibynnol orau
• Gardd gymunedol orau
• Basged grog orau neu focs ffenest
• Llecyn llysiau neu dŷ gwydr gorau
• Defnydd gorau o ddeunyddiau wedi eu

hailgylchu
• Gardd berlysiau orau
• Nodwedd ddŵr orau

Tynnir llun o bob gardd, a bydd y ceisiadau
yn cael eu beirniadu ar y 5ed o Orffennaf.
Rhoddir gwybod i’r enillwyr yn fuan wedyn.

Os hoffech gystadlu, cysylltwch â Tracy,
eich Swyddog Adfywio Cymunedol, ar
02920 005477, 07899 665818 neu
tracy.james@newydd.co.uk os gwelwch
yn dda. Dyddiad cau yw 18eg o Fehefin. 

Enillydd yr Amazon Fire Tablet oedd
Mr Stillman o Jacksons Quay.

LLONGYFARCHIADAU!

Bydd enillydd pob
categori yn ennill £50!
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Bydd y 5 tenant cyntaf i arwyddo fel aelod
o’r Cambrian Credit Union yn cael:
•   £2 o ffi ymuno wedi’i dalu
•   £5 o flaendal cychwynnol wedi’i dalu i’ch

cyfrif cynilo, yn ogystal â...
•   £20 wedi’i dalu i gyfrif Christmas Savers!

Does dim ond rhaid i chi sicrhau eich bod
chi’n talu tri thaliad ar wahân i un o’ch
cyfrifon cynilo gyda Cambrian Credit Union
cyn Hydref 1af i gael derbyn eich bonws
Nadolig.

Meddwl tybed beth yw Undeb Credyd?
Cambrian Credit Union yw’r undeb credyd
mwyaf yng Nghymru. Maent yn cynnig
cynilion a benthyciadau i bobl sy’n byw
neu’n gweithio yng ngogledd a chanolbarth
Cymru, gan gynnwys Powys.

Er bod y cynnyrch a gynigir yn debyg i’r hyn
y byddech yn ei gael mewn banc – mae’r
ethos yn wahanol iawn. Mae’n gwmni
cydweithredol ariannol, sy’n golygu ei fod yn
eiddo i’w aelodau. Mae gan bob aelod hawl
cyfartal i ddweud ei farn ar faterion sy’n
effeithio ar yr undeb credyd – drwy bleidleisio
yn ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol.

Gwasanaethau sydd ar gael:
•   Cyfrifon cynilo i oedolion a phlant 
•   Cynllun Save for Christmas 
•   Benthyciadau o rhwng £50 a £15,000!
•   Cynllun Cynilo Cyflogres
•   Gostyngiadau ar-lein 
•   Cyfleoedd gwirfoddoli
•   A llawer mwy...

Galw tenantiaid y
Drenewydd: ennillwch arian!
Mae Newydd wedi ymuno â Cambrian Credit Union yn y Drenewydd i
gynnig cyfle i 5 tenant lwcus ennill ychydig o arian.

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â swyddfa

Cambrian yn y Drenewydd ar 01686 623741, e-

bostiwch zoe.greenslade@cambriancu.com neu

galwch i mewn yn y swyddfa yn 20 Broad Street, Y

Drenewydd, Powys, SY16 2NA. Ceir gwybodaeth

hefyd ar wefan www.cambriancu.com 
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Tenant problemus yn 
cael ei droi mas yn y Barri

Mewn partneriaeth â Bro Ddiogelach a
Heddlu De Cymru, bu Cymdeithas Tai
Newydd yn gweithio’n agos â phreswylwyr
Heol y Llongau i gasglu datganiadau a
thystiolaeth, o ganlyniad i ddefnydd o
gyffuriau, aflonyddu, a cherddoriaeth uchel
yn fflat Richard Shorney dros gyfnod o 9 mis. 

Er iddo gael cyfleoedd i wella ei ymddygiad,
parhaodd cymdogion bregus i ddioddef
oherwydd nifer o ddigwyddiadau oedd yn
aflonyddu ar eu cymuned, ac felly ym mis
Hydref 2016, rhoddodd y Llys Sirol yng
Nghaerdydd Orchymyn Ildio Meddiant o’r
eiddo er mwyn troi Richard Shorney mas o’i
eiddo. 

Dywedodd Robert Kidd, Swyddog Tai
Newydd, “Er iddo gael nifer o gyfleon i
newid ei ymddygiad ac i ystyried ei
gymdogion wrth fyw ei fywyd o ddydd i
ddydd, parhaodd Richard Shorney i darfu ar
y gymuned glòs sydd yn yr ardal. Nid oedd
gennym ddewis ond cymryd camau
cyfreithiol i’w droi allan o’i eiddo. Fe hoffem
ddiolch i’r preswylwyr sy’n byw yn Heol y
Llongau am eu cefnogaeth gyson wrth ein
helpu ni i gael y canlyniad hwn. Nid ydym yn
fodlon goddef ymddygiad o’r fath yn ein
cymunedau a byddwn yn cymryd camau i
unioni unrhyw achosion o ymddygiad
gwrthgymdeithasol.” 

Yn dilyn cyfres o gwynion gan breswylwyr yn yr ardal, cafodd
Richard Shorney o Heol y Llongau yn y Barri ei droi mas o’i eiddo
oherwydd ymddygiad afreolus. 

Gall unrhyw un o denantiaid Newydd
sy’n dymuno rhoi gwybod i ni am

enghreifftiau o ymddygiad
gwrthgymdeithasol wneud hynny drwy

alw Newydd ar 0303 040 1998, wrth
fynd i’n gwefan www.newydd.co.uk

neu drwy roi gwybod i’r Heddlu ar 
999 neu 101. 

RHYBUDD
TROI MAS 



Dywedwch wrthym beth sydd angen ei

wella neu ei symud, drwy ffonio 0303 040

1998, e-bostio ymholiadau@newydd.co.uk,

wrth gofrestru â Fy Nghyfrif ar

www.newydd.co.uk/myaccount neu

tecstiwch ni ar 07539 115115. Mae lluniau’n

help mawr ac os gwelwch yn dda rhowch

gymaint o fanylion ag y gallwch am leoliad y

broblem.

9@newyddhousing

Peidiwch â’i anwybyddu, reportiwch e…
Rydym angen i chi gydweithio â ni i wella eich cymuned. Reportiwch y
pethau a ganlyn i ni cyn gynted â phosib os gwelwch yn dda, er mwyn i
ni allu gweithio gyda’n gilydd i wneud eich cymuned yn lle gwell i fyw:

Wedi cael llond 
bol ar sbwriel yn eich ardal?

Lawrlwythwch yr ap LitterGram 
yn rhad ac am ddim ar eich ffôn! 

Defnyddiwch bŵer eich ffôn a’r cyfryngau
cymdeithasol i dacluso Prydain.
Snapiwch e – Defnyddiwch eich ffôn i
dynnu lluniau o sbwriel a digwyddiadau
eraill.
Rhannwch e – Lanlwythwch eich lluniau
i LitterGram a’u rhannu ar y cyfryngau
cymdeithasol.
Sortiwch e – Mae cynghorau’n canfod
mannau sy’n dew o sbwriel ac yn
tacluso’r llanast. 

Dod yn 
Llysgennad Ystâd

Cymerwch feddiant o’ch ystâd, eich stryd
neu eich bloc o fflatiau, ac arolygwch eich
ardal gydag un o’n Swyddogion Tai. Gallwch
ddweud wrthym am y materion mae eich
cymuned yn eu hwynebu, a gallwch ein
helpu i sylwi ar bethau sydd angen eu
gwella neu eu symud! I ddod yn Llysgennad
Ystâd cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r
manylion uchod. 

Baw ci Sbwriel cyffredinol, yn
enwedig mewn ardaloedd

o lwyni

Waliau wedi
dymchwel

Ffensys wedi torri

Gwair mewn landeri
a’r cap pen ar goll

Parcio carafanau Gerddi blêr Tanau

Gwastraff wedi’i
heintio mewn bagiau

ailgylchu
Tipio

anghyfreithlon

Ceir wedi eu
gadael
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Eich anifeiliaid anwes: canlyniadau’r arolwg
Yn ddiweddar, adolygodd y Grŵp Craffu’r ffordd mae Newydd yn delio
ag anifeiliaid anwes; dyma eu canfyddiadau.

Sut wnaethon ni gynnal
ein hadolygiad?
• Cyfweld staff a’r RSPCA
• Cynnal ymweliadau arfer orau

a chymharu esiamplau 
• Adolygu polisi a ffordd Newydd

o weithredu 
• Archwilio data
• Cynnal arolwg tenantiaid

Arfer dda Newydd:
• Cael polisi cadarn a ffyrdd cadarn o

weithredu wrth ddelio â chwynion
am anifeiliaid anwes 

• Staff profiadol, hyfforddedig
• Cydnabod budd anifeiliaid anwes a

dangos gofal am eu lles
• Defnyddio synnwyr cyffredin wrth roi

caniatâd i gadw anifail anwes

• Gwella’r broses o wneud cais, i sicrhau
bod perchennog anifail anwes yn gwybod
beth yw eu cyfrifoldebau a beth fydd yn
digwydd os ydynt yn berchennog anghyfrifol.

• Sicrhau, drwy’r broses ymgeisio, fod cŵn a
chathod yn cael microsglodyn i gydymffurfio
â’r ddeddfwriaeth.

• Darparu gwybodaeth ddefnyddiol i
denantiaid, ar y wefan ac yn y cylchgrawn
Cipolwg. 

• Cynhyrchu taflenni gwybodaeth am sut i
fod yn berchennog cyfrifol ar anifeiliaid
anwes, microsglodion, prynu ci, rheoli
cŵn mewn llefydd cyhoeddus, 

gwasanaethau lleol fel fets, cyswllt RSPCA,
gwasanaeth profedigaeth anifail anwes, a
wardeniaid cŵn lleol.

• Cynghori ar ddewisiadau eraill heblaw
bod yn berchennog ar anifail anwes, e.e.
gwirfoddoli mewn cartrefi lleol i gŵn neu
gathod, maethu tymor byr neu helpu
teulu a ffindiau.

• Cyfeirio at wasanaeth gosod microsglodyn
am bris isel, neu’n rhad ac am ddim.

• Ystyried datblygu rhaglen hyfforddiant
perchennog cyfrifol ar anifeiliaid anwes.

• Cynnig am Housing Footprint Award yr
RSPCA.

Mae angen aelodau newydd
Mae’r Grŵp Craffu am recriwtio aelod

newydd eleni. Dylai’r person hwn fod â
diddordeb byw mewn archwilio a gwella

gwasanaethau Newydd. Os oes diddordeb
gennych, cysylltwch â Tracy os gwelwch yn
dda. Yn ddelfrydol mae’r grŵp am recriwtio
o ardaloedd sydd heb gynrychiolaeth, e.e.
Glyn-nedd, Talbot Green a Gilfach Goch. 

Dyma’r argymhellion a gafwyd gan y Grwpiau Craffu ac a
dderbyniwyd gan Fwrdd ac Uwch Dîm Rheoli Newydd:

Arolwg nesaf y Grŵp Craffu fydd cymryd

golwg fanwl iawn ar Adfywio Cymunedol.

Os oes gennych chi unrhyw awgrymiadau

ynghylch sut gellir gwella’r gwasanaeth hwn,

cysylltwch â Tracy ar 02920 005447, 07899

665818 neu tracy.james@newydd.co.uk

os gwelwch yn dda.
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Pwy fydd yn gofalu am eich anifail
anwes os na allwch chi?
Yn drist iawn, gwelsom gynnydd
yn y nifer o anifeiliaid anwes sy’n
cael eu gadael yn ein heiddo pan
mae tenantiaid yn symud mas,
neu’n marw, neu’n mynd i’r
ysbyty am gyfnod. Yn aml nid
ydym wedi gallu canfod neb i
ofalu am yr anifeiliaid. 

Yn ddiweddar rydym wedi cryfhau ein polisi
anifeiliaid anwes gan ddilyn rhai o argymhellion
Panel Craffu Newydd, a nawr mae’n rhaid i
denantiaid roi manylion am ofalwyr mewn
argyfwng i’w hanifeiliaid anwes rhag ofn y bydd
tenant yn methu â gofalu am eu hanifeiliaid.

Os oes gennych chi anifail ac rydych 

yn gallu rhoi manylion i ni am ofalwr

mewn argyfwng, cysylltwch â’n Tîm

Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 

0303 040 1998 neu e-bostiwch ni

enquiries@newydd.co.uk os 

gwelwch yn dda.
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Mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref
Sirol Rhondda Cynon Taf, cyflogodd Newydd
gwmni Weston Contractors i lwyr adnewyddu
blociau o fflatiau gwag er mwyn creu menter
tai cydweithredol ar gyfer pobl leol, gan alluogi
tenantiaid i ymgymryd â pheth rheolaeth dros
eu cartrefi eu hunain o fewn cymuned glòs. 

Roedd y gwaith adnewyddu yn fflatiau
Shakespeare Rise, sy’n werth cyfanswm o
£745,000, yn cynnwys ystafelloedd ymolchi
newydd, ceginau, toeon, ac ardaloedd
cymunedol. Bydd y deunaw fflat mae
Newydd yn berchen arnynt yn sylfaen i’r
fenter gydweithredol a elwir yn
Shakespeare Gardens. 

Gyda chefnogaeth y Cydffederasiwn Tai
Cydweithredol a Chanolfan Cydweithredol
Cymru, mae aelodau wedi bod yn cyfarfod
yn wythnosol ers misoedd lawer i ddod i
adnabod ei gilydd cyn iddyn nhw symud i
mewn. Maent wedi cymryd rhan mewn 

gweithdai yn ogystal â phenderfynu pa
dasgau i’w cyflawni wrth iddynt ddatblygu.
Gallai’r aelodau ymgymryd â thasgau
atgyweirio dydd i ddydd, glanhau ffenestri ac
ardaloedd cymunedol, addurno, a garddio
yn gyfnewid am ostyngiad yn y rhent a’r tâl
gwasanaeth. Bydd Newydd, fel y landlord,
yn parhau i fod yn gyfrifol am yr holl brif
dasgau cynnal a chadw a gwiriadau diogelwch. 

Dywedodd Bernard Coombes, “Rwyf wedi
bod yn un o fechgyn Rhydyfelin am y rhan
fwyaf o’m hoes a phan wnes i adael y Fyddin
roeddwn am ddod nôl gartref. Roeddwn
wrth fy modd pan ddes i’n aelod o’r co-op,
mae’r ffordd y cafodd ei adnewyddu yma yn
wych. Mae ystafell wlyb yn fy fflat sy’n
ddelfrydol i mi. Yn well na dim, mae pawb
mor gyfeillgar, rydym yn cefnogi’n gilydd.
Rydw i mor hapus yma, mae bod yn rhan o’r
co-op yn fy ysbrydoli i godi’n y bore. Rydym i
gyd yn cyfarch ein gilydd â ‘Bore da’ neu
‘Bnawn da’ a dyna holl bwynt y peth.”

Ysgrifennydd y Cabinet yn lansio’r fenter
tai cydweithredol gyntaf yn Rhydyfelin 
Lansiodd Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a
Phlant, y fenter tai cydweithredol Shakespeare Gardens yn Rhydyfelin
ddydd Iau 6ed Hydref, y gyntaf o’i fath i Newydd. 
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Yn dilyn addasiadau i’r cynllun ger Aberdâr,
mae Cymdeithas Tai Newydd wedi cyflawni
Safon Platinwm Visibly Better RNIB Cymru
am y gwaith a wnaed yn Alltwen i helpu
pobl sydd wedi colli eu golwg i aros yn eu
cartrefi am fwy o amser.  

Gwnaed newidiadau sylweddol, fel llwybr
mynediad llydan a gwastad o gwmpas yr
adeilad, storfa sgwteri, a gatiau llydain, i
sicrhau bod tenantiaid sydd wedi colli eu
golwg yn gallu symud o gwmpas a
mwynhau treulio amser yn y gerddi heb
boeni am fynediad a diogelwch.

Tu mewn i’r adeilad mae pob llawr wedi’i
beintio’n lliw gwahanol i alluogi tenantiaid i
ganfod ble maen nhw, ac mae golau gwell
yn yr ardaloedd cymunedol, a lliwiau
gwrthgyferbyniol ar y waliau er mwyn i
denantiaid fedru gwahaniaethu rhwng
amryfal eitemau yn yr ystafell. Mae’r
newidiadau hyn hefyd o fudd i denantiaid
anghofus, neu rai sydd â phroblemau
symudedd. 

Mae tenantiaid hyfforddedig Newydd wedi
asesu’r gwaith yn feirniadol, gwaith a wnaed
gan y contractwyr R&M Williams, gyda
chefnogaeth Cathryn Hughes o RNIB Cymru.
Drwy gydol y broses fe wnaethant sicrhau
bod y gwaith yn safonol ac yn addas ar gyfer
eu cyd-denantiaid.

Dywedodd Sandra Rehman, un o
denantiaid Newydd ac Asesydd Cynllun
RNIB Cymru, “Mae’r newidiadau hyn yn
gwneud gwahaniaeth mor anferthol i’r rhai
sy’n cael anhawster i symud o gwmpas
Alltwen; mae’n edrych yn wych. A minnau
ddim yn gweld yn dda fy hun, rwy’n teimlo’n
gryf y dylem wneud cymaint ag y gallwn i
wneud bywyd yn fwy gweledol i’r rhai sydd â
nam ar eu golwg.”

Cyflwynwyd Gwobr Safon Platinwm RNIB
Cymru i Paul Roberts, Prif Weithredwr
Newydd gan Cath Hughes, Swyddog Visibly
Better RNIB Cymru, ar 18fed o Hydref mewn
te dathlu yn Alltwen.

Gall tenantiaid Alltwen, cynllun byw’n annibynnol ar gyfer pobl 55 oed a
throsodd, nawr fyw’n annibynnol am fwy o amser diolch i newidiadau
sylweddol yn y cynllun sy’n cynnal pobl sydd wedi colli eu golwg.

Alltwen yn ennill gwobr am fod yn ‘Visibly Better’
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Ni yw un o’r llefydd gorau i
weithio ynddo ledled y DU 

Dywedodd Hana Morgan, Swyddog
Corfforaethol Newydd, “Rwy’n mwynhau
dod i’r gwaith bob dydd, mae’n teimlo fel
teulu yma. Rwyf wedi ffurfio perthynas
waith wych gyda phobl ym mhob rhan
o’r sefydliad ac ym mhob adran ac mae
pawb yn helpu, ni waeth beth. Rydym yn
gwerthfawrogi’n gilydd; mae’n deulu
Newydd.”

Gyda chyfanswm o 3,000 o gartrefi ar rent
ac ar werth ledled canolbarth a de Cymru,
a 100 o staff, mae 80% o weithwyr
Newydd yn teimlo bod eu rheolwr yn
cymryd diddordeb yn eu lles ac mae 75%
yn hapus â’r cydbwysedd sydd rhwng eu
bywyd yn y gwaith a’u bywyd gartref. 

Fe’i hystyrir fel y darn mwyaf dwys o
ymchwil a wnaed drwy’r wlad ar destun
ymgysylltu â gweithwyr; mae’r holl sgoriau
a graddau a asesir gan Best Companies
yn seiliedig ar farn y gweithwyr; ac mae’r
holiaduron yn cael eu diweddaru’n
flynyddol i adlewyrchu’r pryderon sy’n y
gweithle ar hyn o bryd. Daeth Newydd i
blith y 10 uchaf yn y DU o ran ffactorau fel
lles, arweinyddiaeth a thegwch. 

Wyddech chi fod Newydd nawr yn
rhif 17 ar restr The Sunday Times
Top 100 Best Not For Profit
Companies To Work For 2017? 

Rydym yn postio manylion am swyddi,

prentisiaethau, a chyfleon profiad gwaith

ar ein tudalen Facebook a’n gwefan yn

rheolaidd. “Hoffwch” ein tudalen

www.facebook.com/newydd i gael

gwybodaeth bellach, neu ewch i

www.newydd.co.uk  
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Yn dilyn proses gyfweld drwyadl, a chyflwyniad, fe
drechodd Lyn gystadleuaeth gref o’r sector tai yng
Nghymru i ennill y wobr nodedig sy’n cydnabod
unigolyn neu grŵp sydd wedi mynd yr ail filltir ac y
mae eu hangerdd, brwdfrydedd a’u hymroddiad wedi
gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl eraill. 

Yn ei chyflwyniad canolbwyntiodd Lyn ar ei chyrhaeddiad
mwyaf clodwiw, sef y ffordd y mae hi wedi dylanwadu
ar y gwelliannau a wnaed i wasanaethau Newydd. Drwy
weithio ochr yn ochr â’i chyd-denantiaid yn trafod ac
yn gwella polisïau a dulliau o weithio, mae hi’n teimlo
bod y newidiadau dilynol a weithredwyd gan y
sefydliad wedi gwneud gwahaniaeth arwyddocaol i’r
gwasanaeth a ddarperir i denantiaid. 

Yn dilyn blynyddoedd o gymryd rhan mewn gweithdai
a chyfarfodydd i wella gwasanaethau, daeth Lyn yn
aelod o Fwrdd Newydd yn 2009. Ar hyn o bryd hi yw
Dirprwy Gadeirydd y Bwrdd a Hyrwyddwr Adfywio
Cymunedol y Bwrdd. 

Un o breswylwyr Rhydyfelin yn
ennill gwobr tai cenedlaethol 
Mae Lyn Bond, un o denantiaid Newydd sy’n byw yn Rhydyfelin ger
Pontypridd, wedi ennill ‘Gwobr Pencampwr Tai’ yng Ngwobrau Tai Cymru
2016, a drefnwyd gan Sefydliad Tai Siartredig Cymru. 

Dywedodd Lyn, “Mae ennill y wobr hon yn

gyrhaeddiad anferth i fi. Roeddwn i ar ben fy

nigon pan roddwyd fi ar y rhestr fer, heb sôn

am ennill! Fe hoffwn i ddiolch i Newydd a’r

Sefydliad Tai Siartredig Cymru am eu

cefnogaeth a’u hyfforddiant dros y

blynyddoedd. Rwy’n gobeithio parhau gyda’r

gwaith rwy’n ei wneud, a pharhau i gymryd

rhan a gwneud gwahaniaeth, mewn ffordd

swil a gwylaidd fel bob amser!”
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Prosiect wedi ei ariannu
gan Gronfa Gymunedol
Newydd yw Space Saviours,
ac mae’n cynnig cefnogaeth
i denantiaid a phreswylwyr i
drawsnewid gofod gwag.  

Gyda help Tîm Adfywio Cymunedol Newydd,
mae Space Saviours yma i’ch helpu i gynllunio
prosiect – o welyau plannu wedi’u codi, i
barciau sglefrio!

Drwy gyfrwng gweithdai Space Saviours a
chefnogaeth gan bartneriaid, gall eich cymuned
ddod yn fwy hyderus i gyfoethogi’r gofodau
lle rydych yn byw drwy gynllunio gwych.

Oes gofod gwastraff yn eich
cymuned? Gall Space
Saviours helpu 

Os oes gennych brosiect mewn

golwg ar gyfer eich cymuned, neu

os ydych am ddarganfod mwy am y

cynllun, cysylltwch os gwelwch yn

dda â Tracy, Swyddog Adfywio

Cymunedol, ar 02920 005477 neu

tracy.james@newydd.co.uk 
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Dewiswyd ‘Newbourne Place’ yn enw i’r
datblygiad fflatiau gwerth £3.5 miliwn ar
Ffordd Woodlands ar ôl cael cannoedd o
geisiadau gan fwy na 60 o bobl. 

Mr John Lamb a Mr Stephen Edmonds yw’r
ddau unigolyn lwcus a gafodd wobr o £50 ar
ôl awgrymu’r enw ‘Newbourne’, gan
gysylltu’r safle â’i orffennol. Yn ystod yr Ail
Ryfel Byd cafodd y ddau gartref nyrsys oedd
ar Ffordd Woodlands eu trawsnewid yn
uned famolaeth ar gyfer gwragedd
swyddogion RAF, cyn dod yn Ysbyty
Mamolaeth y Barri yn 1955.

Mae gan y ddau enillydd gysylltiadau ag
Ysbyty Mamolaeth y Barri. Cafodd Mr
Stephen Edmonds a’i wraig eu geni yno, ac
meddai, “Rwyf wrth fy modd fy mod wedi
ennill y wobr; dwi ddim yn meddwl mod i
wedi ennill dim byd ers i mi fod yn 13
mlwydd oed! Mae’n brofiad arbennig iawn
gan fod gen i a fy ngwraig gysylltiad personol
â’r safle gan i ni fod yn fabanod newydd-
anedig yno ein hunain. Bydd yr arian yn cael
ei wario ar y plant, diolch Newydd.”

Prynwyd y safle gan Newydd ym mis
Mawrth 2016 gan ddefnyddio benthyciad
gan gynllun ‘Tir ar gyfer Tai’ Llywodraeth
Cymru. Mae’r fflatiau newydd sbon yma ar
Ffordd Woodlands yn cael eu hadeiladu gan
Pegasus Development mewn partneriaeth â
Chyngor Bro Morgannwg a Llywodraeth Cymru.

Mae angen i bobl leol sydd â diddordeb
mewn rhentu un o’r fflatiau un a dwy
ystafell wely hyn, unwaith y byddant yn
barod, gofrestru gyda Homes4U, y gofrestr
tai lleol a reolir gan Gyngor Bro Morgannwg.

Enwi Datblygiad Tai Ffordd
Woodlands yn ‘Newbourne’ ar
ôl Ysbyty Mamolaeth y Barri 
Mae Newydd wedi enwi datblygiad tai newydd ar safle hen Ysbyty
Mamolaeth y Barri o ganlyniad i gystadleuaeth i bobl leol. 

Ym mis Ionawr, dechreuodd y gwaith adeiladu ar hen safle
Gwesty Trehafod, Ffordd Trehafod ym Mhontypridd. Mae’r
datblygiad hwn, sy’n werth £1 miliwn, yn cynnig 8 fflat un
ystafell wely, a thŷ-tref pedair ystafell wely a fydd ar gael i’w
rhentu i bobl leol. Gobeithio y bydd y datblygiad hwn yn
barod erbyn y gwanwyn 2018. 

Datblygiad tai newydd ym Mhontypridd
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Gyda lansiad llwyddiannus
Schoogle Magazine ym mis
Tachwedd, mae Newydd, HAPI a
Full Circle wedi cael cyllid gan
raglen y Loteri Fawr ‘Arian i Bawb
Cymru’ i barhau i gynhyrchu’r
cylchgrawn ar gyfer disgyblion
ysgolion cynradd.

Prosiect cylchgrawn yn seiliedig ar glwstwr o
ysgolion yw Schoogle, wedi ei greu gan blant
Ysgol Gynradd y Ddraenen Wen, Ysgol Gynradd
Heol y Celyn, Ysgol Gynradd Ffynnon Taf,
Ysgol Gynradd Coedpenmaen ac Ysgol
Gynradd Parc Lewis yn Rhondda Cynon Taf.

Mae creu’r cylchgrawn yn helpu’r plant i
ddatblygu eu sgiliau llythrennedd, sgiliau
TGCh, a hyrwyddo ymwneud o fewn y
gymuned. Mae erthyglau Schoogle yn cael
eu hymchwilio, eu hysgrifennu, a’u cynllunio
gan y plant, ac maent yn ymchwilio i
themâu maent yn teimlo’n gryf yn eu cylch.

Os ydych yn byw yn ardal RhCT cadwch lygad
yn agored am y cylchgrawn, a fydd yn cael ei
gyhoeddi ganol mis Gorffennaf.

Rydym yn gofyn i denantiaid ymaelodi â
phrosiect chwe mis, sy’n anelu at helpu i
gael mwy o bobl ar-lein. 

Os byddwch yn cymryd rhan yn y prosiect
ac yn defnyddio tabled Kindle Fire i
gyfathrebu â ni, cewch gadw’r tabled ar ôl
cymryd rhan! Fel rhan o’r ddêl mae disgwyl i
chi ryngweithio â Newydd a defnyddio My
Account i gysylltu â ni, talu’r rhent, gwirio
eich balans rhent, a rhoi gwybod am waith
trwsio ac ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Ar gyfer tenantiaid sydd ddim yn hyderus
ynghylch defnyddio tabled, neu sydd erioed
wedi defnyddio Fy Nghyfrif o’r blaen, gallwn
gynnig hyfforddiant un-wrth-un yn eich
cartref, neu mewn sesiwn digidol galw-i-
mewn sy’n cael ei redeg yn eich llyfrgell leol.

Ein dêl ddigidol: gallech chi gael Kindle Fire

Mae cylchgrawn Schoogle yma i aros

Os ydych yn dymuno cymryd rhan

yn y prosiect hwn, cysylltwch os

gwelwch yn dda â Scott Tandy ar

07584 501 216 neu e-bostiwch

scott.tandy@newydd.co.uk

Am wybodaeth bellach, neu i weld

sut gallwch hysbysebu yn y

cylchgrawn hwn, cysylltwch os

gwelwch yn dda â Scott Tandy ar

07584 501 216 neu e-bostiwch

scott.tandy@newydd.co.uk
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Os ydych angen help i ddefnyddio’r rhyngrwyd
neu i wneud rhywbeth ar gyfrifiadur, tabled
neu ffôn, yna dewch draw i’r Dydd Gwener
Digidol bob dydd Gwener 10am – 12pm yn
eich llyfrgell leol.

Gallwn eich helpu wrth i chi ddechrau mynd
ar-lein, dangos i chi sut i ddefnyddio pethau
fel Skype, gallech arbed arian drwy ddefnyddio’r
rhyngrwyd, a gallwn eich dysgu sut i gadw’n
ddiogel ar-lein. Ar Hyb HAPI, Masefield Way
yn Rhydyfelin, gallwn hyd yn oed eich helpu
i chwilio am swyddi, neu greu CV.

Am wybodaeth bellach, ewch i’ch llyfrgell
leol yn Rhondda Cynon Taf ar ddydd
Gwener rhwng 10am a 12pm neu cysylltwch
â Scott Tandy, arbenigwr digidol Newydd ar
07584 501216 neu e-bostiwch
scott.tandy@newydd.co.uk 

Mae Dydd Gwener Digidol yn brosiect sy’n
cael ei gynnal mewn partneriaeth rhwng
Newydd, Cymunedau’n Gyntaf, Cymunedau
Digidol Cymru, Llyfrgelloedd RhCT, Grŵp Tai
Cymunedol Cynon Taf, Cymdeithas Tai
Hafod a Trivallis.

Yn dilyn llwyddiant sefydlu Barry
Kicks yn Colcot Astroturf mewn
partneriaeth ag Ymddiriedolaeth
Dinas Caerdydd, mae’r prosiect
hyfforddiant rhad ac am ddim
nawr ar waith yn Hawthorn hefyd. 

Bob dydd Iau rhwng 5-6pm, gall pobl ifanc 14-
19 oed gael hyfforddiant pêl-droed rhad ac am
ddim yn Hawthorn Astroturf ger Rhydyfelin.
Does dim ond rhaid i chi ddod draw ar y dydd! 

Wedi’i sefydlu ym mis Medi, mae’r prosiect Barry
Kicks eisoes yn cael effaith wrth i ddeg o bobl
ifanc gael eu dewis i fynychu twrnamaint pêl-
droed rhanbarthol yn Nhŷ Chwaraeon Clwb Pêl-
droed Dinas Caerdydd yn ddiweddar. 

Cafodd Louis Green, Keenan Davies, Carwyn
Davies, Robin Morgan, Elis Jones a Lloyd
Oxenhan amser gwych yn y twrnamaint yng
Nghaerdydd. 

Os gwyddoch am rywun fyddai’n hoffi cael
hyfforddiant pêl-droed am ddim yn y Barri
neu Hawthorn Kicks cysylltwch os gwelwch
yn dda â Scott Tandy ar 07584 501216 neu
e-bostiwch scott.tandy@newydd.co.uk 

Hawthorn Kicks ar waith

Mae Dydd Gwener Digidol yn brosiect newydd cyffrous a gynhelir  
ledled Rhondda Cynon Taf i’ch helpu chi neu rywun rydych chi’n ei adnabod i fynd ar-lein. 

Dydd Gwener Digidol: gwersi
cyfrifiadur rhad ac am ddim i chi
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Rhoi gwybod ar
ein gwefan am
waith atgyweirio
Ewch i www.newydd.co.uk a chlicio ar
‘Tŵls Tenantiaid’. Fe welwch y botwm
‘Gwaith Trwsio’ yna. Bydd angen i chi lanw’r
ffurflen a rhoi hynny o wybodaeth i ni ag
sy’n bosib, gan gynnwys lluniau os gallwch.
Dyma ffordd hawdd, ddi-ffws, o roi gwybod
am waith atgyweirio! Peidiwch â defnyddio’r
adnodd hwn ar gyfer gwaith brys, ffoniwch
0303 040 1998 os gwelwch yn dda.

Newyddion cynnal a chadw 

Mae Newydd wedi ymrwymo i sicrhau
bod pob tenant yn teimlo’n ddiogel
a diddos yn eu cartrefi, yn enwedig
lle mae offer nwy yn y cwestiwn.   

Mae gennym gyfrifoldeb cyfreithiol i roi
gwasanaeth blynyddol i’n holl offer nwy ac
rydym yn gweithio’n hynod galed i sicrhau
bod y gwasanaeth yn cael ei gwblhau.  

Er gwaethaf bygythiad amlwg gwenwyn
carbon monocsid, parhawn i gael problemau
wrth geisio cael mynediad at fwyleri nwy i roi
gwasanaeth iddynt.  

Er eich diogelwch, mae’n hanfodol ein bod
yn rhoi gwasanaeth i’ch bwyler. Os na chawn
fynediad ato bydd camau mwy difrifol yn
cael eu cymryd i leihau’r risg, sydd tu hwnt i
amgyffred, y gall fod marwolaethau posib
oherwydd nad yw offer nwy wedi cael ei wirio.  

Dywedwch wrthym os gwelwch yn dda os
nad ydych ar gael ar gyfer apwyntiad sydd
wedi’i drefnu. Cysylltwch â ni drwy ffonio
0303 040 1998 rhwng 9am a 5pm, tecstio
07539 115115, neu e-bostio
ymholiadau@newydd.co.uk 

Contractwr cynnal
a chadw newydd

Yn ystod mis Rhagfyr 2016 dechreuodd LCB
Construction Ltd weithio ar ein trefniadau
cynnal a chadw o ddydd i ddydd ym Mro
Morgannwg, Caerdydd a Thor-faen. Efallai y
gwelwch eu faniau’n mynd o gwmpas y wlad!

Mae LCB Construction Ltd wedi ei sefydlu
ar Ffordd Penarth, Caerdydd, ac mae wedi
cyd-weithio â Newydd am nifer o flynyddoedd
ar waith cynnal a chadw cynlluniedig, ond
nawr bydd yn helpu i gyflawni atgyweiriadau
ymatebol. Edrychwn ymlaen at weithio
gyda’r cwmni.

Gallwn yn awr osod synhwyrydd
carbon monocsid yn eich
cartref yn dilyn pob
gwasanaeth nwy
blynyddol. Os nad ydych
wedi derbyn eich
synhwyrydd, cysylltwch â
ni os gwelwch yn dda gan
ddefnyddio’r manylion uchod.  

Os nad ydych yn ein gadael i’r tŷ, rydych mewn perygl…

Hawliwch eich synhwyrydd
carbon monocsid RHAD AC
AM DDIM
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Eleni byddwn yn arolygu eiddo yn y
mannau hyn:
• Tor-faen 
• Penarth 
• Y Barri

Nodwch os gwelwch yn dda na fydd
pob eiddo yn yr ardaloedd hyn yn cael
eu harolygu. Rhoddir gwybod yn
ysgrifenedig i’r tenantiaid yr effeithir
arnynt yn nes at yr amser y gwneir yr
arolygon, a bydd eich llythyr yn datgan
pwy fydd yn galw heibio a phryd. Bydd
yr arolygwr angen cael mynediad i’ch
cartref am tua awr. 

Yr enillwyr lwcus yw:

Ebrill 2016: Miss L Ping o Aberdâr
Mai 2016: Mr I Davies o Rydyfelin
Mehefin 2016: Mrs J Chicken o Aberdâr
Gorffennaf 2016: Ms O’Brien o’r Barri
Awst 2016: Miss R Froude o’r Barri
Medi 2016: Mrs M Clements o Sully
Hydref 2016: Mrs D Shepheard o Benarth
Tachwedd 2016: Mrs CA Stuart-Torrie o’r
Bont-faen
Rhagfyr 2016: Ms AG Mortimer o’r Barri

Arolygu eich cartref: Tor-faen, Penarth a’r Barri

1. Sicrhau ein bod yn cydymffurfio â
Safon Ansawdd Tai Cymru  

2. Gwirio cyfraddiad effeithlonrwydd
ynni eich cartref

3. Edrych ar gyflwr y canlynol:

•   Toeon, estyll tywydd a landeri

•   Drysau a ffenestri

•   Cegin

•   Ystafell ymolchi a thŷ bach

•   Ffin gerddi, er enghraifft ffensys
neu waliau

•   Palmant allanol/dreif

Gobeithiwn arolygu pob eiddo
unwaith bob pum mlynedd i:

Yn ystod yr arolwg diwethaf yn
2016, cawsom fynediad i ddim
ond 427 o gartrefi mas o 502. Os
nad ydych yn rhoi caniatâd i ni
gael mynediad i’ch cartref, efallai
y byddwch yn colli mas ar
welliannau. 

Wnaethoch chi
ennill 
Diolch i’r holl denantiaid a lanwodd
yr arolwg ar ein gwasanaeth
atgyweirio, a’i ddychwelyd. Anfonir
yr holiadur hwn atoch unwaith
mae’r atgyweiriad wedi ei gwblhau
yn eich cartref. Os anfonwch chi e’n
ôl atom bydd eich enw’n mynd i
raffl i ennill £100.

£100?
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1. Diffoddwch y goleuadau pan mae’r
ystafell yn wag 
Mae bwlb golau 100 wat sydd ymlaen
am ddwy awr bob dydd yn costio tua
£3.20 bob chwarter.

2. Diffoddwch eitemau diangen 
Gall cyfrifiadur sydd ymlaen am ddwy
awr bob dydd gostio tua £2 bob
chwarter i’w redeg.

3. Peidiwch â gadael eitemau mewn
cyflwr segur
Diffoddwch ffyrnau a microdonau bob
tro mae’n bosib (mae ailosod y cloc yn
bris bach i’w dalu). 

4. Gwnewch y gorau o olau naturiol
Gwnewch yn siŵr fod llenni a bleindiau
ar agor led y pen yn hytrach na throi’r
golau ymlaen. Glanhewch y ffenestri, tu
mewn a thu fas, yn rheolaidd.

5. Trowch y peiriant golchi i lawr i 30C  
Mae’r rhan fwyaf o’r deunyddiau
glanhau modern yn gweithio’n iawn ar y
tymheredd hwn, ac mae’r arbediad ynni
yn werth chweil.

6. Pan ewch i ffwrdd am fwy na diwrnod
diffoddwch bopeth sy’n bosib 

7. Peidiwch â gadael charger ffôn
symudol ymlaen 
Defnyddiwch switsh amser gan mai dim
ond 2 neu 3 awr maen nhw’n cymryd i
ailwefru. 

8. Agorwch ddrws yr oergell a’r rhewgell
am gyfnodau mor fyr â phosib 
Mae hyn er mwyn lleihau cynhesu.

9. Dylech ferwi dim ond cymaint o ddŵr
ag sydd ei angen arnoch yn y tegell  
Os ydych yn byw mewn ardal dŵr caled,
cadwch y tegell yn ddi-gen i gadw’r
effeithlonrwydd yn uchel. 

10. Gwnewch y gorau o’ch defnydd o’r ffwrn
Drwy goginio cymaint ag sy’n bosib ar yr
un pryd. Os oes gennych ffwrn ddwbl
defnyddiwch yr un leiaf, neu’r microdon. 

11. Wrth brynu cyfarpar newydd,
cymharwch eu defnydd o ynni

12. Peidiwch â sychu dillad yn y sychwr
os yw’r tywydd yn addas ar gyfer eu
pegio ar lein tu fas 
Mae sychwr yn defnyddio llawer o drydan.

13. Os oes gennych fwy nag un ffôn
diwifr prynwch ffôn confensiynol i
gymryd lle un ohonynt
Gall plygiau gwefru’r ffonau hyn gostio
hyd at £1 yr un bob chwarter i’w rhedeg
yn barhaus.

14. Cadwch yr oergell a’r rhewgell yn llawn,
ac arwynebau oeri yn lân a di-lwch
Defnyddiwch gynwysyddion wedi’u selio i
lanw gofod gwag. 

15. Wrth goginio llysiau, defnyddiwch
dim ond digon o ddŵr i’w gorchuddio
Trowch y gwres i lawr fel eu bod yn
mudferwi, a defnyddiwch y sosban leiaf
un. 

16. Rhowch gaead ar sosbenni a phadelli
ffrio 
Gall hyn leihau’r ynni sydd ei angen o
dros 50%.

17. Dewiswch gylch mewnol hob cylch
deuol
I sicrhau mai dim ond y sosban sy’n
cynhesu ac nid yr aer o’i chylch. Peidiwch
byth â rhoi sosban fach ar hob mawr. 

18. Rhowch gynnig ar ddefnyddio popty
pwysau a/neu bot coginio araf 
Mae popty pwysau yn coginio bwyd yn
gyflymach oherwydd y pwysedd uchel
tu mewn. Mae potiau coginio’n araf yn
caniatáu i bopeth gael ei goginio ar yr
un pryd ac yn araf, ac felly mae’n
defnyddio llai o drydan.

19. Agorwch ddrws y ffwrn mor anaml â
phosib wrth goginio  
Glanhewch y gwydr yn nrws y ffwrn i chi
gael gweld y bwyd heb agor y drws.

20. Rhowch gynnig ar lanw’r bath â dŵr
oer yn gyntaf 
Wrth baratoi bath, llanwch ef drwy roi’r
dŵr oer i mewn yn gyntaf i leihau’r
cyfaint o ddŵr poeth a ddefnyddir.

20 ffordd i leihau’r ynni a ddefnyddiwch
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Arbedwch arian:

Mae llawer ohonom yn talu ein biliau nwy a thrydan heb wirio a
allen ni arbed arian, ond gallwn wneud pethau syml: 

gwiriwch eich
biliau ynni 

Darllenwch eich mesurydd yn
rheolaidd – sicrhewch nad yw
eich biliau’n seiliedig ar
ddarlleniadau amcangyfrifedig 

Newidiwch i filio ar-lein – 

gallai hyn arbed hyd at 10% i chi

Ceisiwch osgoi mesuryddion
talu ymlaen llaw – fel arfer
mae’r rhain yn ddrutach 

Os ydych mewn anhawster

ariannol, rhowch wybod i’ch

darparwr – gall gytuno ar

gynllun talu

Cymharwch brisiau –
defnyddiwch wefan
cymharu prisiau 

Sefydlwch ddebyd
uniongyrchol misol – 

gallai hyn arbed hyd at

10% i chi

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

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

W NewyddB @NewyddHousing 




