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Amdanom Ni
Rydym yn rhoi ein tenantiaid a’n cwsmeriaid
yn gyntaf ym mhopeth a wnawn. Rydym yn
gymdeithas dai elusennol gyda bron i 3000 o
dai o ansawdd i’w rhentu neu i’w gwerthu
yng nghanolbarth a de Cymru 

Cynnwys

Fformatau gwahanol o Cipolwg
Os hoffech dderbyn y cylchgrawn Cipolwg
mewn ieithoedd neu fformatau eraill, yn
cynnwys Saesneg, Braille, ffont mawr neu
CD neu dâp yna mae hynny ar gael trwy
gysylltu â Mared Williams ar 02920 005412
neu e-bost mared.williams@newydd.co.uk.
Gallwch hefyd ddefnyddio ein gwasanaeth
Llinell Iaith i siarad gyda rhywun yn eich
dewis iaith. Cysylltwch â Newydd trwy 
ffonio 0303 040 1998.

Cynllun yr Iaith Gymraeg
Mae gennym Gynllun yr Iaith Gymraegsydd wedi’i gymeradwyo gan y cynFwrdd yr Iaith Gymraeg. Mae’r cynlluna’r adroddiad monitro ar gael dim ondgofyn amdanyn nhw ac mae ar gaelhefyd yn yr adran ‘Llyfrgell’ ar eingwefan. Mae ein gwefan bellach yngyfan gwbl ddwyieithog.
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Gwobrwyo
gwirfoddolwyr ifanc 

Daeth dros 70 o bobl ifanc i’r digwyddiad
oedd yn dathlu cyflawniadau ardderchog
gwirfoddolwyr brwdfrydig ac ymrwymedig a’u
grwpiau ieuenctid dros y flwyddyn ddiwethaf.

Cafodd y canlynol eu crybwyll yn arbennig am
eu gwaith yn sefydlu ac yn rheoli rhaglen
ieuenctid a phrosiect sinema cymunedol yn
Rhydyfelin, gweler yr erthyglau ar dudalennau
22 a 24: Amy Benjamin, Morgan Benjamin,

Ben Davies, Jessica Price, Eirianedd Rees-
Jones, Teleri Rees-Jones, Joel Sage, Kurt
Sealey, Lewis Jones, Brandon Baker, a
Chelsea Davies.

Cawsom noson wych yn 5ed seremoni Gwobrau Ieuenctid
Blynyddol Cymdeithasau Tai Newydd a Hafod ar 18 Chwefror
2015 yng Nghlwb Rygbi Pontypridd.

Llongyfarchiadau i bob

un ohonoch a gobeithio

eich bod wedi mwynhau

eich noson arbennig



tai newydd04

Dros y blynyddoedd nesaf fe fydd pawb yn cael
cynnig mesurydd deallus trydan a nwy am ddim. Fe
fyddwch wedyn yn gallu gweld faint o ynni rydych
yn ei ddefnyddio ar y pryd a faint mae’n gostio.

Caiff eich defnydd o ynni ei anfon yn syth at y cyflenwr.
Fyddwch chi ddim yn derbyn biliau wedi’u hamcangyfrif, fydd
dim rhaid i’ch cyflenwr ddod i ddarllen eich mesurydd ac fe
fydd yn haws i chi newid cyflenwyr ynni. Caiff mesuryddion
deallus eu gosod ym mhob cartref, gan ddechrau ar ddiwedd
2015. I ddarganfod rhagor ewch i www.gov.uk a chwiliwch am
mesuryddion deallus. 

Paratoi ar gyfer mesuryddion deallus

Mae Dŵr Cymru wedi creu tariff newydd i
denantiaid tai cymdeithasol sydd efallai yn
cael anhawster i dalu eu biliau dŵr a
charthffosiaeth.

Fe fydd y tariff newydd yma, o’r enw HelpU, yn
targedu cwsmeriaid sydd ar gyfanswm incwm teulu o
£12,500 y flwyddyn neu lai ac yn cynnig arbedion o
hyd at 55% neu £250 ar filiau teuluoedd cyffredin am
wasanaethau dŵr a charthffosiaeth.

Mae wedi cael ei ddatblygu gyda help gan CCWater
(y corff gwarchod defnyddwyr annibynnol) a
phartneriaid allweddol fel Tai Cymunedol Cymru.

Caiff y tariff newydd ei lansio ym mis Ebrill 2015. Mae
unrhyw gwsmeriaid sydd yn byw mewn teuluoedd ar
incwm isel yn gymwys i wneud cais i HelpU. Os oes
gennych ddiddordeb ewch i www.dwrcymru.com a
chwiliwch am HelpU a llanwch y ffurflen i wneud cais
neu ffoniwch 0800 052 0145. 

Ymunwch â HelpU i arbed 55%
neu £250 ar eich biliau dŵr
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Dyma dri pheth y gallwch ei wneud nawr i baratoi

Cael y cyfrif banc cywir

Fe fyddwn yn cynnal cyfres o ddyddiau agored dros yr haf. Os hoffech siarad gyda ni am dalu
eich rhent neu am Gredyd Cynhwysol cyn hynny ffoniwch ein Tîm Rhent ar 0303 040 1998.

• Dewiswch gyfrif sydd yn gadael i chi dderbyn taliadau e.e. banc, cymdeithas
adeiladu neu undeb credyd oherwydd felly y bydd Credyd Cynhwysol yn cael ei
dalu

• Sefydlwch Ddebyd Uniongyrchol ar gyfer biliau pwysig fel rhent, nwy a thrydan
• Penderfynwch ydych chi angen cyfrif ar y cyd oherwydd fe fyddwch chi a’ch

partner yn cael un taliad ar gyfer y ddau ohonoch

• Chwiliwch am gyfrifiadur wedi’i gysylltu gyda’r rhyngrwyd, mae rhaid i chi wneud
cais am Gredyd Cynhwysol ar-lein. Os nad oes gennych un holwch yn eich
Canolfan Waith, ewch i’ch llyfrgell leol neu siaradwch gyda Newydd am gyngor

• Ymunwch â chwrs hyfforddi os ydych yn poeni am eich sgiliau TG. Dewch ar
gwrs cyfrifiaduron Newydd, ffoniwch Scott Tandy ar 02920 005479 neu
0758401216

• Mae mynd ar-lein yn rhoi mynediad i chi at ddulliau o arbed arian, o dariffiau
biliau rhatach i dalebau arian i ffwrdd.

Lluniwch gyllideb

Mynd ar-lein

• Defnyddiwch gynllunydd cyllideb, rhestrwch eich holl incwm a gwariant
• Rhowch flaenoriaeth i’ch taliad rhent, fe fyddwch yn talu hwnnw eich hun
• Paratowch ar gyfer taliadau misol

1,2,3 paratowch am Gredyd Cynhwysol
Mae Llywodraeth y DU yn newid y ffordd y mae pobl yn derbyn budd-
daliadau. Mae nifer o fudd-daliadau yn diflannu ac yn cael eu disodli gyda
Chredyd Cynhwysol. Caiff tenantiaid sydd yn byw ym Mro Morgannwg a
Rhondda Cynon Taf eu heffeitho o fis Rhagfyr 2015.

Beth sy’n wahanol am Gredyd Cynhwysol?
u Caiff Credyd Cynhwysol ei dalu yn uniongyrchol i’ch cyfrif banc

u Fe fyddwch yn derbyn un taliad misol ar gyfer eich teulu cyfan

u Caiff unrhyw help yr ydych yn ei gael gyda’ch rhent ei gynnwys yn eich taliad

u Fe fydd rhaid i chi dalu eich rhent eich hun

u Fe fydd rhaid i chi hawlio ar-lein
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Ein cartrefi newydd

Hen Heol Caerffili, Nantgarw, Rhondda
Cynon Taf: fe fydd ein datblygiad o 8 o
fflatiau o’r enw Ffordd y Felin wedi’i gwblhau
ym mis Mai

Stryd Canon, Aberdâr: Mae’r datblygiad yma
ar yr hen Neuadd Bingo yn mynd rhagddo’n
dda. Fe fydd y datblygiad o 15 o gartrefi
newydd gyda gofod manwerthu o 3,401
troedfedd sgwâr yn barod ym mis Mehefin
2015. Cynhaliwyd diwrnod agored yn
ddiweddar i bobl leol newydd yn y datblygiad.

Cyn Westy’r Marine, Ynys y Barri, Bro
Morgannwg: Fe fydd gwaith adnewyddu’r
cyn westy yma wedi’i gwblhau ym mis
Mehefin 2015. Ar ôl cynnal cystadleuaeth i
enwi’r 20 o fflatiau newydd, dewiswyd yr enw
Ger-y-Môr gan  Lisa Wallace o Stryd
Newland, y Barri. Ennillodd £50 am ei
hymdrech! Daeth disgyblion o Ysgol Gynradd

Ynys y Barri i ymweld â’r cynllun yn
ddiweddar a chladdu capsiwl amser ar y
safle. Gweler y stori ar dudalen 13.

Heol Gileston, Sain Tathan, Bro
Morgannwg: mae’r gwaith o adeiladu 23
cartref ar hen iard yr orsaf yn Sain Tathan
bellach wedi cychwyn. Dechreuodd ein
contractwyr, Jehu Project Services, ar y
gwaith ym mis Rhagfyr 2014 a gobeithio y
bydd y tenantiaid yn symud i mewn ym mis
Rhagfyr 2015.

Channel Heights, Rhoose Point, Bro
Mogannwg: Mae Newydd yn gweithio gyda
Taylor Wimpey UK ar 21 o gartrefi newydd
yma, ac fe fydd rhai ar werth o dan y cynllun
perchnogaeth cartrefi cost isel, ar gael o fis
Hydref 2015. I gofrestru eich diddordeb
ffoniwch ein Tîm Datblygu ar  0303 040 1998.

Stryd Canon,
Aberdâr

Channel Heights, Rhoose Point

Cyn Westy’r Marine,
y Barri
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Mae preswylwyr Maes-yr-Ysgol, y Barri wedi derbyn canmoliaeth am sefyll
i fyny yn erbyn ymddygiad gwrth gymdeithasol.

Dywedodd Hayley: “Hoffem ddiolch i Louise,
Calum, Jeff a Jacqueline a’u canmol am eu
dewrder yn sefyll i fyny yn erbyn ymddygiad
gwrth gymdeithasol. Trwy gysylltu gyda’r
Heddlu yn ystod pob digwyddiad a chofnodi
pob digwyddiad, fe wnaethom lwyddo i fynd â
Tanya Sobey i’r llys. Rydym yn benderfynol o
wneud ein cymdogaethau yn fwy diogel ac fe
fyddwn yn rhoi cefnogaeth i unrhyw un o’n
tenantiaid.”

Dywedodd Louise: “Mae wedi bod yn

uffern ond nawr gallwn fyw ein

bywydau unwaith eto. Cawsom cymaint

o gefnogaeth gan Newydd a’r Heddlu,

fe fyddwn yn argymell i unrhyw un

riportio unrhyw broblemau i’r Heddlu

a’u landlord. Roedd y gefnogaeth a

gawsom yn ardderchog.”

Canmoliaeth i breswylwyr y Barri

am sefyll i fyny yn erbyn
ymddygiad gwrth gymdeithasol

Fe fu cymdogion a phreswylwyr eraill yn
dioddef ymddygiad gwrth gymdeithasol
difrifol a pharhaus gan Tanya Sobey gan greu
aflonyddwch, pryder a thrallod yn y gymuned
leol. Trwy gydweithio rhwng y preswylwyr,
Newydd a Heddlu De Cymru cafodd Tanya
Sobey ei symud o’r eiddo.

Roedd Louise Bottomer a’i mab 11 oed Calum
(chwith uchod) yn byw drws nesaf i Ms Sobey
ac roedden nhw wedi dioddef aflonyddwch
parhaus oherwydd yr ymwelwyr meddw oedd
yn dod i’r tŷ gan greu catalog o ddigwyddiadau.

Roedd Jeff Griffiths a’i wraig, Jacqueline (de
uchod) hefyd yn dystion ac yn ddioddefwyr i’r
ymddygiad gwrth gymdeithasol parhaus.
Cefnogodd Newydd, mewn partneriaeth gyda
Heddlu De Cymru, Jeff Griffiths a Louise B

ottomer trwy gyfres o ddigwyddiadau ac ar ôl
codi gweithrediad llys cafwyd gorchymyn yn
Llys Sirol Caerdydd.

Cyflwynwyd rhoddion a blodau i’r pedwar
tenant i ddiolch iddyn nhw am eu dewrder gan
y Swyddog Tai Robert Kidd (3ydd o’r chwith) a’r
Cydgysylltydd Ymddygiad Gwrth Gymdeithasol
Hayley Nunns (3ydd o’r dde) o Newydd.

I riportio unrhyw ymddygiad gwrth
gymdeithasol ffoniwch 0303 040 1998, e-bost
asb@newydd.co.uk neu ewch i
www.newydd.co.uk. Dylid riportio
digwyddiadau hefyd i’r Heddlu ar 101 neu
mewn argyfwng ffoniwch 999.
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Mae dod yn aelod cyfranddaliad yn hawdd,
dywedwch wrthym eich bod eisiau dod yn
aelod cyfranddaliad ac fe fyddwn yn casglu
manylion oddi wrthych ar gyfer ein cofnodion
a dyna ni. Fe fydd Newydd yn talu eich
cyfranddaliad o £1 hyd yn oed.

Caiff eich cais ei adrodd i’r Bwrdd i’w
gymeradwyo ac os caiff ei gymeradwyo fe
fyddwch yn derbyn tystysgrif cyfranddaliad.
Mae gan Newydd bolisi aelodaeth
cyfranddaliad agored ac mae’n croesawu
ceisiadau gan denantiaid yn arbennig.

Beth mae aelodau
cyfranddaliad yn ei wneud?
Mae aelodau cyfranddaliad i bob pwrpas yn
berchen ar Newydd. Mae hyn yn golygu nad
oes modd gwneud unrhyw benderfyniadau
pwysig am ddyfodol Newydd heb gytundeb y
rhan fwyaf o’r aelodau cyfranddaliad. Gall
aelodaeth cyfranddaliad roi rhywfaint o

sicrwydd i denantiaid na fydd Newydd yn
gwneud unrhyw benderfyniadau mawr a fydd
yn effeithio’n negyddol ar denantiaid. Ar hyn o
bryd mae dros 75% o gyfranddaliadau
Newydd yn eiddo i’r tenantiaid.

Mae’r math o benderfyniadau sydd angen
cymeradwyaeth aelodau cyfranddaliad yn
cynnwys y rhai ynghylch newid rheolau,
etholiadau i’r Bwrdd ac unrhyw benderfyniad i
uno neu i ddirwyn Newydd i ben. Dim ond
mewn cyfarfodydd y mae aelodau
cyfranddaliad wedi cael gwahoddiad iddyn
nhw y gellir gwneud y penderfyniadau yma.

Os hoffech gyfran ym

mherchnogaeth Newydd yna holwch

unrhyw aelod o’r staff neu cysylltwch

â hana.morgan@newydd.co.uk ne
u

ffoniwch 02920 005411

tai newydd08

Hoffech chi helpu
i redeg Newydd?
Mae dod yn aelod cyfranddaliad neu ymuno â’r Bwrdd yn ddwy

ffordd o chwarae rhan mwy yn y gwaith o redeg Newydd.

Mae Newydd wedi cadw hyd at 4 lle ar y Bwrdd i aelodau sy’n denantiaid.
Mae aelodau sy’n denantiaid yn gwasanaethu am dymor o hyd at 3 blynedd
ac yna rhaid iddyn nhw sefyll etholiad arall.

Os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn aelod o’r Bwrdd cysylltwch
â Hana Morgan ar 02920 005411 neu e-bostiwch
hana.morgan@newydd.co.uk 

Dod yn Aelod o’r Bwrdd
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Dydy’r ffaith bod cyfeiriad y
wefan yn gorffen gyda co.uk
ddim yn golygu ei bod wedi’i
lleoli yn y DU

Gwiriwch y dudalen ‘cysylltwch
â ni’. Os mai dim ond cyfeiriad
e-bost neu ffurflen ar-lein yn unig
sydd ar gael, yna peidiwch â
phrynu

Byddwch yn ofalus o fasnachwyr
sydd yn defnyddio blwch PO fel
cyfeiriad, gallan nhw fod wedi’u
lleoli yn unrhyw le

Nodwch gyfeiriad gwefan y
cwmni â llaw – peidiwch byth â
dilyn dolen e-bost

Mae Safonau Masnach yn rhybuddio preswylwyr i gadw golwg ar wefannau
‘ffug’ llywodraeth ar ôl i nifer o bobl gael eu twyllo i dalu am wasanaethau
a ddylai fod am ddim.

P

P

P

P

Cynghorion da:

Os ydych wedi colli arian,

cysylltwch â llinell gymorth y

Gwasanaeth Cyngor ar Bopeth ar

08454 040506. Gall dioddefwyr

twyll neu hunaniaeth gysylltu gyda

Action Fraud ar 0300 123 2040
.

Defnyddiwch gwmnïau sydd yn ddibynadwy

Defnyddiwch gerdyn credyd oherwydd fe
fydd gennych yr amddiffyniad wedyn o
wneud hawliad yn erbyn eich cwmni
cerdyn credyd am beidio â chyflenwi
nwyddau neu am dwyll

Gwiriwch bod y wefan yn ddiogel –
chwiliwch am glo ar waelod ochr dde y
ffenestr porwr

P
P

P

Byddwch yn ofalus
o wefannau ffug
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Mae datblygiad yn Stryd Thompson, sydd wedi ennill gwobr, wedi cael ei
enwi ac mae’r preswylwyr ffodus cyntaf wedi symud i mewn wrth i enwau’r
manwerthwyr gael eu cyhoeddi.

Mae’r 6 o dai 3 ystafell wely wedi eu henwi Y
Meinciau a dewiswyd yr enw gan ennillydd y
gystadleuaeth, Jonathan Clayton o’r
Waterfront, y Barri.

Mae gweddill y cartrefi wedi’u rhannu yn ddau
floc o fflatiau yn cynnwys 32 o fflatiau 2
ystafell wely ac 14 o fflatiau 1 ystafell wely.
Enwau’r rhain ydy Tŷ’r Barnwr a Thŷ’r
Gyfraith. Cawsant eu henwi mewn
cystadleuaeth a’r enillwyr oedd Robyn Walsh
o Stryd Dunraven a Kirstie King o Glos
Pendoylan. Enillodd y tri wobr o £50.

Derbyniwyd 219 o geisiadau ar gyfer yr eiddo
yma gan Homes4U, cofrestr tai fforddiadwy
Bro Morgannwg. Cynhaliodd Newydd
gyfweliadau gyda darpar denantiaid a threfnu
iddyn nhw weld yr eiddo cyn dewis y tenantiaid.

Enw i’n datblygiad yn y Barri a
thenantiaid yn symud i mewn

Paul ac Alison Mullins oedd un o’rtenantiaid cyntaf i gael yr allwedd i’w fflatyn Nhŷ’r Barnwr ym mis Tachwedd.Dywedodd Paul, “Rydym wedi symud oeiddo 3 ystafell wely i le llai. Mae fyngwraig yn cael anhawster i ddringo’rgrisiau ac mae’r fflat yma ar y llawr daearyn ddelfrydol. Fe fydd yn gwneud cymainto wahaniaeth gan ei fod yn agos at ysiopau ac rydym mor ddiolchgar i Newyddam roi’r cartref ardderchog yma inni.”

Magwyd Laura Perks, 24 oed, yn y Barri

ond roedd yn teithio bob dydd o Gaerdydd

i’w gwaith yn y Barri a dywedodd, “Doeddwn

i ddim yn gallu aros i ddod nôl i’r Barri.

Rwy’n gallu cerdded i’r gwaith nawr. Mae hi

mor ddrud i rentu yn breifat felly mae rhentu

gan Newydd yn golygu fy mod yn gallu

fforddio fy nghartref fy hun am y tro cyntaf.”
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Mae yna dair siop o dan y fflatiau hefyd a
fydd yn rhoi swyddi i bobl leol ac yn helpu i
adfywio’r ardal. Yr unedau manwerthu ydy
Archfarchand Filco, Pizza Hut a Factory Outlet
ac mae pob un yn gobeithio bod ar agor erbyn
i’r cylchgrawn yma gyrraedd eich cartref.

Fe wnaeth Newydd a Jehu Prosiect Services
Ltd ennill y categori Adfywio wedi’i Arwain
gan Dai yng Ngwobrau Sefydliad Siartredig Tai
Cymru am eu gwaith o ail ddatblygu cyn Lys
Ynadon y Barri ar Stryd Thompson yn y Barri.

Gyda chefnogaeth Nyron Wood, Rheolwr
Safle Jehu Project Services Ltd a Bernie
Mark, Cydgysylltydd Cyfleoedd Adeiladu, fe
wnaeth y bartneriaeth gyda Newydd sicrhau:

•   creu 6 swydd prentisiaeth
•   darparu 125 wythnos o hyfforddiant
•   lleoliadau gwaith i 3 menyw
•  gwaith llawn amser i 1 fenyw oedd yn

hyfforddai
•   gwaith saer coed dros dro i 2 breswylydd lleol

Roedd gweithgareddau cymunedol yn
cynnwys:

•   2 ddiwrnod agored i’r gymuned
•   cylchlythyr cymunedol
•   ymweliadau gan Ysgol Gynradd St Helen

ac Ysgol Gynradd Gwaun y Nant
•   dyddiau blasu i fenywod mewn adeiladu
•   diweddariadau ar y cyfryngau

cymdeithasol
•   darnau o goed yn cael eu rhoi i randiroedd

lleol

Mae ein datblygiad wedi

ennill gwobr hefyd!

Laura Perks yn
edrych o gwmpas ei

chartref newydd
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Ennillodd Scott, ein Swyddog Partneriaeth
Cymunedol, Wobr Tiwtor Ysbrydoledig yn y
Gwobrau Dathlu Cyflawniadau Cymunedau
2.0 ym mis Chwefror. 

Ennillodd Scott y wobr am weithio’n anhygoel
o galed i gyflwyno technoleg gwybodaeth i
gymunedau ar draws Cymru yn cynnwys Bro
Morgannwg, Rhondda Cynon Taf, y Drenewydd
a Glyn-nedd. Sylweddolodd bod angen
cyrsiau wythnosol yn y gymuned ehangach fel
bod modd i breswylwyr ddysgu sut i ddefnyddio
Word, cyfryngau cymdeithasol ac e-bost. Mae
hefyd wedi sefydlu Rhwydwaith Hyrwyddwyr
Digidol yn lleol gan ysbrydoli gwirfoddolwyr i
gael sgiliau a gwybodaeth newydd.

Ers Ebrill 2014 mae Scott wedi bod yn
gweithio gyda bron i 100 o unigolion i’w
cefnogi i wella eu sgiliau digidol.

Dywedodd Cathryn Marcus,
Cyfarwyddwraig Prosiect Cymunedau 2.0,
“Mae Scott yn ennillydd haeddiannol y wobr
yma. Mae ei ymrwymiad i rannu ei sgiliau a’i
wybodaeth digidol gyda phreswylwyr a’r
gymuned ehangach yn drawiadol.”

Lesley Griffiths AC yn cyflwyno gwobr
i Scott, gyda’ cyflwynydd radio a
theledu Maggie Philbin

Scott yn derbyn gwobr ysbrydoledig
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Fe wnaeth wyth ar hugain o blant o’r dosbarth
derbyn roi darn o’u trysorau eu hunain i greu
capsiwl amser fel rhan o brosiect dosbarth i
ddathlu eu blwyddyn gyntaf yn yr ysgol gynradd.  

Yn ystod y seremoni i gladdu’r trysor, canodd
y plant nifer o ganeuon cyn gosod y capsiwl
yn ofalus yn ei gartref newydd lle y bydd yn
aros hyd nes y bydd y disgyblion yn gorffen eu
cyfnod yn yr ysgol gynradd ymhen 7 mlynedd. 

Yn dilyn y seremoni cafodd y disgyblion gyfle
i fynd ar daith o amgylch y datblygiad tai
gwerth £2.4miliwn gyda Dorian, rheolwr
safle’r contractwyr Pendragon Design and
Build. Fe fydd y datblygiad a ddechreuwyd
ym mis Mawrth 2014 yn darparu 20 o fflatiau
i’w rhentu o’r haf 2015, wedi’u hadeiladu
mewn partneriaeth rhwng Cymdeithas Tai
Newydd a Chyngor Bro Morgannwg. 

Trysorau’n cael eu claddu yng
nghapsiwl amser Gwesty’r Marine

Treuliodd plant o Ysgol Gynradd Ynys y Barri fore’r 27ain Tachwedd yn
claddu trysor yn natblygiad tai cyn Westy’r Marine. 

Dywedodd Ty Golding, Pennaeth Ysgol

Gynradd y Barri, “Mae’r capsiwl amser

wedi tanio dychymyg pawb o’n dysgwyr

ieuengaf i staff a rhieni; mae’n ddull

perffaith inni rannu ychydig o’r hyn sydd

yn gwneud ein hysgol a’n cymuned

ardderchog yn lle mor arbennig.” 
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Lansio prosiect swyddi yn y Drenewydd 

Mae Cymdeithas Tai Newydd mewn partneriaeth gyda Hafan Cymru yn
falch iawn o lansio’r prosiect cyflogaeth ‘Teithiau’ ar y 13eg Ionawr 2015 yn
Nhŷ Dewi Sant, Stryd yr Eglwys Newydd, y Drenewydd.  

Ionawr 2014: Mrs P Taylor o’r Barri
Chwefror 2014: Mr M Davies o Talbot Green
Mawrth 2014: Mr I Davies o Rhydyfelin
Ebrill 2014: Ms D Curtis o’r Barri
Mai 2014: Mrs K Evans o’r Barri
Mehefin 2014: Mr B Wide o Rhydyfelin
Gorffennaf 2014: Mr R Newitt o’r Barri

Awst 2014: Mrs B Hall o’r Barri
Medi 2014: Mrs C Tipples o’r Barri
Hydref 2014: Mrs R Taylor o’r Bontfaen
Tachwed 2014: Mrs J Stimson o’r Barri

Anfonwch y ffurflenni boddhad atom, rhaid i
chi eu hanfon er mwyn cael cyfle i ennill!

Ydych chi’n enillydd? 
Diolch i bob un ohonoch am lenwi a dychwelyd yr
holiadur boddhad gyda gwaith trwsio. Mae’r wybodaeth
yma o help mawr inni i wella’r ffordd y mae gwaith trwsio
wedi cael ei gwblhau.

Enillwyr lwcus y gwobrau misol o £100 ydy:

Fe fydd y prosiect Teithiau yn cynorthwyo
hyd at 50 o bobl diwaith yn ardal y
Drenewydd i symud yn agosach at
amgylchedd y gweithle trwy wella eu sgiliau
cyflogaeth, digidol ac ariannol. Mae’r
prosiect wedi’i ariannu gan ‘Gronfa Cymorth
Hyblyg’ yr Adran Gwaith a Phensiynau ac
mae wedi’i gomisiynu gan y Ganolfan Byd
Gwaith yn y Drenewydd.

Caiff hyfforddiant ei gyflenwi mewn blociau
o 8 wythnos dros gyfanswm o 24 wythnos
lle caiff cyfranogwyr eu cefnogi trwy gyfrwng
nifer o sesiynau gweithdai rhyngweithiol i
wella eu cyfleoedd o gael cyflogaeth.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd
rhan yn y prosiect yma, cysylltwch os
gwelwch yn dda gyda’r Ganolfan Byd Gwaith
leol yn Nhŷ Afon, y Parc, y Drenewydd.

SWYDDI SWYDDI



15www.facebook.com/newydd 15

Preswylwyr Nedd Port Talbot

Mae Cyngor Bwrdeistref Nedd Port Talbot
eisiau i gymaint â phosibl o bobl i rannu eu
barn am dai yn yr ardal, yn cynnwys
tenantiaid a pherchnogion tai. Diben y
strategaeth ydy cyfathrebu’r weledigaeth ar
gyfer tai yn yr ardal.

Mae’r cynllun 5 mlynedd yn nodi’r
blaenoriaethau tai, yr heriau a’r cyfleoedd yn
yr ardal ac amrediad o faterion tai yn cynnwys:

•   effaith y newidiadau i’r budd-daliadau lles
•   gwybodaeth am y farchnad dai leol yn

Nedd Port Talbot
•   cynyddu’r cyflenwad o dai fforddiadwy

•   gwella cyflwr tai
•   gwella’r berthynas gyda’r sector rhent

preifat
•   atal digartrefedd

Defnyddiwch y ddolen yma i lawr lwytho’r
ddogfen a chael dweud eich dweud.
www.npt.gov.uk/HousingStrategyConsultation
neu i ofyn am gopi caled o’r holiadur
cysylltwch gyda Hayley O’Brian ar
01639 684749 neu e-bostiwch
h.bearman@npt.gov.uk

Ewch i www.newydd.co.uk a chliciwch ar y
botwm ‘Gwaith trwsio’. Fe welwch gyfres o
luniau i’ch helpu i riportio eich gwaith
trwsio, y cyfan sydd rhaid i chi ei wneud
ydy clicio ar y llun. Fe fydd y sgrin olaf yn
gofyn am eich manylion cyswllt. Mae hwn
yn ffordd hawdd o riportio eich gwaith
trwsio heb unrhyw drafferth! Peidiwch â
defnyddio hwn mewn argyfwng, ffoniwch
0303 040 1998.

Mae Strategaeth Tai Nedd Port Talbot (2015-2020) bellach yn ‘fyw’ ac yn
barod ar gyfer eich ymateb, gwelwch y ddolen isod i roi eich barn.

dweud eich dweud!

Mae riportio gwaith trwsio ar-lein
yn hawdd

GWAITH TRWSIO
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Gweld y gwahaniaeth y mae eich
cyfranogiad yn ei wneud

Rydym eisiau i chi gymryd rhan yn y pethau rydyn ni’n eu gwneud, i
ddweud wrthyn ni beth mae eich cymuned ei angen. Dyma rai o’r pethau
sydd wedi digwydd y llynedd, yn seiliedig ar eich awgrymiadau chi.

Rydyn ni nawr yn cynnal clybiau swyddi ym Mro Morgannwg
a Rhondda Cynon Taf, yn cynnig gweithdai ar ysgrifennu CV
a thechnegau cyfweliadau ac yn cynnal cyrsiau i roi
cymwysterau i chi.

Fe wnaethoch chi
ofyn inni eich helpu i
gyflogaeth, addysg
neu hyfforddiant

Fe wnaeth ein Cynorthwywyr Arbed Arian gefnogi dros 130
o denantiaid i arbed arian. Fe wnaethon ni hefyd helpu dros
50 o denantiaid i garpedu eu cartrefi a derbyniodd 10 tenant
ddodrefn cost isel.

Fe wnaethoch chi
ofyn inni eich helpu i
reoli eich arian yn well 

Fe wnaethon ni helpu i sefydlu cydweithrediadau bwyd yn y
Barri a RCT a banc bwyd yn y Drenewydd. Rydym hefyd wedi
cofrestru fel dosbarthydd talebau banciau bwyd ar draws
Cymru i denantiaid mewn argyfwng.

Fe wnaethoch chi ofyn
inni am gefnogaeth i
gael bwyd rhatach

Rydym wedi derbyn bron i £250,000 gan y Loteri Fawr i
sefydlu prosiect 2 flynedd i gefnogi 800 o bobl. Rydym hefyd
wedi cynnal digwyddiad iechyd a lles ar gyfer 150 o bobl ac
ystod o sesiynau gweithgarwch corfforol hefyd.

Gwnaethoch ofyn i ni
sefydlu prosiect yn
Rhondda Cynon Taf
i'ch helpu i wella
eich iechyd

Rydyn ni wedi helpu pobl ifanc i gael eu Gwobr Efydd Dug
Caeredin. Fe wnaethon ni gynnal seibiant preswyl 2 ddiwrnod,
prosiectau glanhau traethau a thyfu cymunedol hefyd.

Gofynnodd tenantiaid
iau inni ddarparu
gweithgareddau i’w
cadw’n brysur ar ôl
ysgol

Cafodd 5 tenant leoliad mewn adrannau yn cynnwys
partneriaeth datblygu, marchnata a chymuned.

Fe wnaethoch chi
ofyn inni am
brofiad gwaith

Rydyn ni wedi creu ffilm i esbonio beth ydy ymddygiad gwrth
gymdeithasol a sut i ddelio gyda hynny. Fe wnaethon ni
weithio gyda’n tenantiaid a grŵp theatr a grŵp o bobl ifanc.

Fe wnaethoch chi
ofyn inni esbonio
beth ydy ymddygiad
gwrth gymdeithasol
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Os hoffech chi gymryd rhan ffoniwch 02920 005477 am sgwrs.

Fe wnaethon ni roi £40,000 rhwng Ebrill 2014 –
Mawrth 2015 i grwpiau lleol i redeg prosiectau.

Fe wnaethoch chi ddweud
wrthyn ni eich bod eisiau
rhedeg eich prosiectau eich
hunain yn y gymuned

Rydyn ni wedi sefydlu amrediad o gyrsiau TG ar draws
Cymru a hyd yn hyn rydyn ni wedi helpu dros 100 o
denantiaid ac mae nifer wedi cael cymwysterau.

Fe wnaethoch chi ddweud
wrthyn ni eich bod eisiau
gwella eich sgiliau
cyfrifiadur a chael
mynediad i’r rhyngrwyd

Fe wnaethon ni ddatblygu rhaglen hyfforddi gyda dros 12
o gyrsiau. Fe wnaethon ni hefyd roi cyfle i denantiaid
fynychu cynadleddau ledled Cymru.

Fe wnaethoch chi ddweud
wrthyn ni eich bod eisiau
amrediad o gyrsiau
hyfforddi

Fe wnaethon ni ddatblygu llawlyfr a chylchythyr newydd
i’n lesddeiliaid. Cafodd y pecyn gwybodaeth blynyddol ei
ail ddylunio hefyd i’w wneud yn haws i’w ddeall ac yn fwy
defnyddiol.

Fe wnaethoch chi ddweud
wrthyn ni bod angen gwella
gwybodaeth i lesddeiliaid

Fe wnaethon ni ddiweddaru nifer o’n polisïau a
gymeradwywyd gan y Bwrdd yn cynnwys Penodi Aelodau
Bwrdd sy’n Denantiaid, Gweithrediadau Annerbyniol gan
Gwsmeriaid, Polisi Cam-drin Domestig, Iechyd Diogelwch
a Llesiant a gwrth lwgrwobrwyo.

Fe wnaethoch chi ddweud
wrthyn ni bod angen
diweddaru rhai o’n polisïau

Fe wnaethon ni hyfforddi ‘Aseswyr Tenantiaid’ trwy
RNIB. Mae’r aseswyr yn gwneud argymhellion ac fe
wnaethon ni drefnu dyddiau ‘Gwneud Gwahaniaeth’ lle
roedd staff yn cwbhau tasgau fel peintio o gwmpas
switsys golau ac mewn meysydd parcio.

Fe wnaethoch ddweud
wrthyn ni bod nodweddion
yn ein cynlluniau gwarchod
yn ei gwneud yn anodd i
bobl gyda cholled golwg i
fynd o gwmpas

Rydyn ni ar fin lansio ein Gŵyl Gyfranogiad gyntaf ym mis
Mai i sicrhau eich bod yn gynwysiedig yn ein gwaith mewn
modd sy’n gweddu i chi. Fe fyddwn yn cynnal 4 gŵyl bob
blwyddyn gydag amrediad o weithdai, sesiynau hyfforddi a
rhywfaint o gymdeithasu hefyd.

Fe wnaethoch chi ddweud
wrthyn ni bod yna ormod
o gyfarfodydd tenantiaid

Fe wnaethon ni wella cyfathrebu ysgrifenedig ac esbonio
cyfrifoldebau’r Cydgysylltwyr Cynllun. Rydyn ni’n archwilio
llochesi bygis/liffitau grisiau a chynllun rhannu cartref.
Rydyn ni hefyd yn darparu hyfforddiant ychwanegol i staff.

Fe wnaethoch chi
ddweud wrthyn ni bod
angen gwelliannau yn y
tai gwarchod
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Ydy’ch cartref chi yn anhrefnus?

Gall cartref blêr wneud i chi deimlo’n flinedig, yn ddiobaith, allan o reolaeth, yn
isel, yn rhwystredig a dan bwysau. Gall hefyd ostwng eich imiwnedd i salwch.

Penderfynodd Newydd roi cynnig ar brosiect
clirio yn 2014 i helpu tenantiaid sydd wedi bod
yn cael trafferthion i gadw eu cartrefi yn drefnus.

Cyfeiriwyd y tenant cyntaf y buom yn gweithio
â nhw gan eu gweithiwr cefnogi oherwydd
bod ganddyn nhw broblemau symudedd, yn
dioddef iselder a ddim yn gwybod ble i
ddechrau. Mewn partneriaeth gyda ‘A Way
With Clutter’ fe wnaethon ni eu cefnogi i
leihau’r llanast yn eu cartref a rhoi trefn ar eu
heiddo. Y tenant oedd yn dweud beth oedd
yn cael ei gadw, ei daflu a’i ailgylchu. Codwyd
£150 o’r 73 bag a gariwyd i ‘cash for clothes’.
Taflwyd 155 bag o sbwriel ac aeth 10 bocs i
elusennau.

Pan ddaeth y prosiect  i ben dywedodd y
tenant. “Mae’n wych bod gen i le i symud nawr.
Dydw i ddim yn teimlo’n anghyfforddus nawr i
gael pobl yn fy nghartref. Mae wedi bod yn
brofiad emosiynol ond rwyf wedi mwynhau.”

Os ydych yn meddwl bod angen i chi glirio
eich cartref, dechreuwch trwy ofyn y
cwestiynau syml yma:

•   ydych chi’n cadw eiddo oherwydd eich
bod yn meddwl y dylech, neu oherwydd y
byddwch eu hangen rhyw ddiwrnod?

•   oes gennych chi lawer o bethau’r un fath?
•   ydych chi’n cadw eitemau sydd wedi torri

gan feddwl y byddwch yn eu trwsio rhyw
ddiwrnod?

•   ydy’ch eitemau yn cymryd amser i’w
glanhau?

Os mai’r ateb ydy ‘IE’ yna gallwch gael gwared
ar yr eitem, ei werthu neu ei roi i elusen.

Gallwn gynnig help i nifer cyfyngedig o
denantiaid bob blwyddyn, os ydych yn teimlo
eich bod angen help i glirio eich cartref
cysylltwch gyda Tracy yn gyfrinachol ar 02920
005477 neu e-bostiwch
tracy.james@newydd.co.uk 
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Fe fydd yr enillwyr ym mhob categori yn ennill
£50, does gennych chi ddim byd i’w golli.

Gallwch gystadlu eich hun neu dros ardd
cymydog yn y categorïau canlynol:

•   gardd unigol orau
•   gardd tai gwarchod gorau
•   gardd gymuned orau
•   basged grog neu flwch ffenestr gorau
•   darn o dir tyfu llysiau neu dŷ gwydr gorau
•   defnydd gorau o ddeunyddiau ailgylchu
•   gardd berlysiau orau

Fe fyddwn yn tynnu llun pob gardd ddiwedd
Mehefin ac fe fyddwn yn beirniadu ganol
Gorffennaf. Hysbysir yr enillwyr yn fuan wedi
hynny.

Os hoffech gystadlu cysylltwch â Tracy, ein
Swyddog Partneriaeth Cymunedol ar 02920
005477, 07899 665818 neu
tracy.james@newydd.co.uk

Newydd mewn blodau 2015

Mae Newydd yn anelu at arolygu pob eiddo
rhent unwaith bob pum mlynedd i ddiweddaru
ein cofnodion, sicrhau ein bod yn cydymffurfio
gyda Safon Ansawdd Tai Cymru a gwirio
effeithlonrwydd ynni a chyflwr eich cartref.

Eleni rydyn ni’n targedu yr ardaloedd
canlynol:
•   Y Drenewydd
•   Glyn-nedd
•   Abernant
•   Aberaman
•   Cwmbach
•   Trecynon
•   Glifach Goch
•   Tonteg
•   Llanilltyd Faerdre

Ni chaiff pob eiddo ei arolygu yn yr ardaloedd
a restrir isod. Fe fydd tenantiaid dan sylw yn
derbyn llythyr yn nes at yr amser gyda
dyddiad ac enw’r person fydd yn ymweld. Fe
fydd yr arolygydd yn cymryd tuag awr i
wneud yr arolwg.

Nodyn pwysig:

Os na fyddwch yn gadael

yr arolygydd i mewn i’ch

cartref efallai y byddwch

yn colli allan ar welliannau

i’ch cartref.

Ydy eich gardd yn gwneud i’ch cymdogion droi’n wyrdd gyda chenfigen?
Ymunwch yn y gystadeluaeth garddio eleni!

Fyddwn ni yn arolygu eich cartref yn 2015?
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Gyda chymorth ariannu gan Chwaraeon Cymru
mae gweithgareddau’n cael eu cynnal yn:

•   dydd Llun yng Nghanolfan Hamdden Holm
View rhwng 5-6pm

•   dydd Llun yn Neuadd Chwaraeon Cadoxton
rhwng 6-7pm gyda golff ac aml chwaraeon

•   dydd Iau lle cynhelir Futsal yng Nghanolfan
Hamdden y Barri dan arweiniad Elim
Elevate rhwng 4-5pm

•  dydd Iau yng Ngerddi Alexander rhwng
4.30-5.30pm gydag aml chwaraeon

•   dydd Iau ym Mharc Bassett dan arweiniad
World at Play

Cynhelir y sesiynau gan arweinwyr
cymwysiedig a gwirfoddolwyr wedi’u hyfforddi
gan academi hyfforddi StreetGames.

Angen Gwirfoddolwyr
Does dim rhaid i chi fod wedi cymhwyso, ond
mae angen digon o frwdfrydedd. Mae hon yn
rôl i bawb e.e. marchnata, gweinyddu, helpu
gydag offer, recriwtio neu ddarparu sesiynau.
Cynigir cyrsiau am ddim ac fe fydd yr holl
wirfoddolwyr yn destun gwiriad DBS (gwiriad
Heddlu).

Cysylltwch â Rachel Sheperd ar 07730
749485, rlsheperd@valeofglamorgan.gov.uk
neu ewch i www.barrystreetgames.org 

Mae’r partneriaid yn cynnwys Newydd,
Cymunedau’n Gyntaf y Barri, Chwaraeon
Cymru, Elim Elevate, World at Play, Biwro
Gwirfoddolwyr y Fro a Swyddogion Cymorth
Cymunedol yr Heddlu.

Gwasanaeth newydd gan Lywodraeth Cymru
Mae Cymru Effeithlon yn wasanaeth newydd
sydd yn gweithredu fel pwynt cyswllt sengl i
bobl arbed ynni, dŵr a lleihau ac ail
ddefnyddio gwastraff. Y gwasanaethau ydy:
•   Ynni – sut i arbed a chreu ynni a beth i’w

wneud os ydych yn cael trafferth i dalu
eich biliau

•   Gwastraff – sut i ailgylchu, lleihau ac ail
ddefnyddio eich gwastraff a beth sy’n
digwydd pan fyddwch yn ei daflu i ffwrdd

•   Dŵr – cyflenwad a rheolaeth gan eich
cyflenwr dŵr lleol a sut i ddefnyddio llai o
ddŵr

•   Rhaglenni – amrediad o wasanaethau i
ddod yn fwy ynni effeithiol neu i leihau eich
biliau ynni: Nest, Cyd Cymru, Disgownt
Cartrefi Cynnes, pecynnau lagio pibellau
am ddim gan Dŵr Cymru a dyfeisiadau
arbed dŵr am ddim gan Severn Trent Water

•   Water – supply and management by your
Os oes gennych unrhyw gwestiynau ffoniwch 0300 123

2020 neu ewch i www.wales.gov.uk/resourceefficient

Chwaraeon stepen y drws yn dod i’r Barri
Mae StreetGames, elusen chwaraeon yn darparu gweithgareddau ar ‘stepen y drws’ i bobl
ifanc 9-16 oed sydd ddim yn aelodau o glybiau chwaraeon ond sydd eisiau cymryd rhan.
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Mae Newydd wedi symud i fyny 36 lle mewn blwyddyn ac
mae bellach yn 27ain ar y rhestr o’r lleoedd gorau i weithio
ynddyn nhw yn y sector dielw. Ac mae hyn ar draws y DU!

Mae Best Companies yn cyhoeddi rhestrau
‘Cwmnïau Gorau i Weithio iddyn nhw’ i fesur
pa mor dda mae cwmnïau yn trin eu staff.
Bob blwyddyn mae miloedd o staff yn ateb yr
arolwg cyflogai i greu sgôr ar gyfer pob
cwmni. Mae’r sgôr yma’n cael ei
ddadansoddi gan Best Companies ac maen
nhw’n creu rhestr o’r 100 lle gorau i weithio
ynddyn nhw yn y DU.

Rydyn ni’n credu bod gennym ni staff gwych
ac mae’n braf clywed eu bod nhw yn meddwl
ein bod yn gyflogwr da ac yn hoffi gweithio
inni. Yn Best Companies rydyn ni’r 5ed gorau
yn y DU am staff sydd byth yn cael diwrnod
drwg yn y gwaith ac mae 82% yn credu bod y
rheolwyr yn gefnogol i’r staff.

Yn Newydd rydyn ni eisiau creu gweithle lle
mae’n staff yn teimlo’n hapus ac yn mwynhau
eu gwaith. Felly cadwch olwg am swyddi
sydd ar gael gyda ni.

Hoffem annog tenantiaid i wneud

cais am swyddi sydd ar gael sy’n

cael eu hysbysebu ar ein gwefan

www.newydd.co.uk/jobs, ar ein

tudalen Linkedin, ein tudalen

Facebook a hefyd ar Trydar. Os nad

ydych ar-lein gallwch ein ffonio ar

0303 040 1998 i weld os oes

gennym unrhyw swyddi gwag.

Newydd ydy’r 27ain lle gorau
i weithio ynddo yn y DU!
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Fe fydd Newydd yn mynd ar ôl unrhyw
daliadau sydd yn ddyledus gan denantiaid am
waith trwsio yn y misoedd i ddod ac fe
fyddwn yn ysgrifennu ac yn ffonio tenantiaid
sydd ag arian yn ddyledus inni.

Taliadau ydy’r rhain am waith trwsio y mae
angen i chi dalu amdanyn nhw. Fe fydd methu

â thalu yn golygu na chaiff rhywfaint o’r
gwaith trwsio arferol ei wneud, er enghraifft ail
osod drysau cypyrddau cegin. 

Mae Newydd wedi bod yn gweithio
gyda thenantiaid ifanc o Rhydyfelin i
herio’r canfyddiadau maen nhw’n eu
wynebu yn eu cymuned. Maen nhw
wedi bod yn sefydlu rhaglen o
ddigwyddiadau sydd yn canolbwyntio
ar wneud pethau cadarnhaol yn y
gymuned, mae hyn wedi cynnwys
sefydlu sinema cymunedol am ddim.

Oes arnoch chi arian inni am waith trwsio?

Cyfleoedd i bobl ifanc

Mae’r grŵp yn cyfarfod bob dydd
Mercher yn Rhydyfelin rhwng 4.30-
6.30yp. Os ydych rhwng 13 a 18 oed
ac os hoffech ymuno, cysylltwch â
Scott Tandy trwy ffonio 07584 501216,
e-bost scott.tandy@newydd.co.uk
neu trydar @Scott_Newydd

Os oes gennych chi unrhyw

daliadau gwaith trwsio heb eu talu

ac os hoffech wneud trefniant i dalu

ffoniwch ni ar 0303 040 1998.
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Mae tenantiaid o Rhiw Ceris a Ffordd Llety Shenkin yng Nghwmbach ac
Alltwen yn Abernant wedi ymuno i sefydlu cydweithrediaeth fwyd, yn
darparu ffrwythau a llysiau ffresh, cynhwysion salad a ‘stir-fry’ ar hanner
cost archfarchnad am £3 y bag yn unig! Mae’n agored i bawb yn yr ardal!

Gwledd o ffrwythau a llysiau ar gael nawr
yng nghydweithrediaeth fwyd Aberdâr

Am ragor o wybodaeth cysylltwch gyda

Hazel Davies ar 01685 873892 neu

hazel.davies@newydd.co.uk neu gallwch

droi i fyny ar y diwrnod i roi eich archeb.

Sut mae’n gweithio?
•   Gwneir archebion a thaliadau unwaith yr

wythnos o flaen llaw yn yr ystadau uchod
ac yn Alltwen

•   Mae gwirfoddolwyr yn archebu’r ffrwythau
a’r llysiau

•   Yna mae gwirfoddolwyr yn rhoi eich ffrwythau
a’ch llysiau mewn bagiau wythnos yn
ddiweddarach ac yn eu cludo i’ch ystad

•   Rydych yn casglu’ch bagiau ac yn rhoi eich
archeb nesaf

Faint mae’n gostio?
•   Gallwch brynu bagiau am £3 yr un yn unig.

Rydym yn derbyn talebau Cychwyn Iach hefyd

Beth sydd yn y bag? 
•   Gall bag ffrwythau arferol gynnwys 4

banana, 4 afal, 4 oren, eirin a grawnwin.
Gall bag llysiau arferol gynnwys tatws,
moron, panas a 3 math arall o lysiau. Mae’r
cynnwys yn amrywio yn dibynnu ar y tymor
felly efallai y byddwch yn derbyn rhywbeth
gwahanol bob wythnos

•   Mae pecynnau ‘stir fry’, pecynnau stiw a
phecynnau salad ar gael hefyd am £3 y bag.

Manteision o ddefnyddio’r
cydweithrediaeth fwyd: 
•   cynnyrch ffresh o ansawdd gan gyflenwyr lleol
•   cynnyrch sydd yn para’n hirach ac ar

hanner pris cynnyrch archfarchnad
•   yn cael ei redeg gan wirfoddolwyr ar sail dielw
•   ar agor i’r gymuned gyfan

Lle?
Dydd Iau rhwng 10.30yb-11.30yb yng
Nghynllun Tai Gwarchod Alltwen, Heol
Wenallt, Abernant, Aberdâr CF44 0SH

Dywedodd Hazel Davies, Cydgysylltydd y
Cynllun yn Alltwen, “Mae tenantiaid wedi
gweithio’n galed i sefydlu’r gydweithrediaeth
fwyd. Mae cymaint o fanteision i hyn nid yn
unig i denantiaid ond hefyd i’r gymuned leol.
Rwy’n defnyddio‘r gwasanaeth fy hun ac
rwy’n ei argymell yn gryf. Fe fyddai’n wych
gweld rhagor o archebion yn dod oddi wrth y
gymuned leol.”
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Ni fydd rhaid i denantiaid sydd yn byw yn Rhydyfelin deithio bellach i weld y
ffilm ddiweddaraf ar ôl i sinema cymunedol agor yn yr ardal.

Sinema am ddim yn
llwyddiant, diolch i bobl ifanc

Trefnwyd sefydlu’r sinema a’r dangosiad o’r
ffilm gan Glwb Sinema Kidz Rhydyfelin, gyda
chefnogaeth gan Newydd. 

Dywedodd Morgan Benjamin, 13 oed sydd yn
gwirfoddoli fel rhan o’r Clwb Sinema, “Rwyf
wedi mwynhau bod yn rhan o’r Clwb Sinema
a helpu i drefnu ffilm heno. Mae’n wych o
beth ei fod mor agos at fy nghartref. Mae
wedi bod yn hwyl fawr ac rydyn ni nawr yn
dechrau trefnu ein noson sinema nesaf, a
fydd gobeitho ar nos Fercher cyntaf bob mis.”

Dechreuodd y Clwb Sinema yn Rhydyfelin ar
ôl i Newydd dderbyn cyllid Full Circle, menter
gymdeithasol sydd yn gweithio i ysbrydoli
plant a phobl ifanc i gynnal prosiect
Arweinyddion Cymunedol i ddarganfod beth
mae pobl ifanc eisiau yn yr ardal. Felly
penderfynodd aelodau’r prosiect y byddai
sinema yn ffordd dda iawn o gael hwyl a
hefyd i weithio gyda’i gilydd yn yr ardal.
Cafwyd taflunydd sgrin llydan gan Newydd a

phrynwyd y drwydded sinema gan Willis
Construction, contractwyr sydd wedi’u cyflogi
gan Newydd i drwsio eiddo. 

Dywedodd Paul Cachia, sydd yn cydlynu
strategaeth cynaliadwyaeth cymunedol Willis
Construction, “Rydym yn falch iawn o barhau
ein cefnogaeth i fentrau cymunedol fel rhan
o’n perthynas hir a pharhaus gyda Newydd.
Hoffwn ganmol y grŵp am eu brwdfrydedd dros
y fenter a fydd yn dod â’r gymuned at ei gilydd.”

Dewch draw i’r clwb sinema AM DDIM a
gynhelir ar ddydd Mercher cyntaf y mis yng
Nghanolfan Gymunedol Newydd, Trem y
Cwm, Masefield Way, Rhydyfelin CF37 5HQ
am 5yp; does dim angen archebu o flaen llaw.

I ddarganfod pa ffilm sy’n cael ei dangos

cysylltwch â Scott Tandy ar 07584 501 216,

e-bost scott.tandy@newydd.org.uk neu

trydar @Scott_Newydd
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Os ydych yn anhapus gyda’n gwasanaeth
gallwch:
•   siarad gydag unrhyw aelod o’r staff, ac os

ydyn nhw’n gallu datrys y broblem, yna fe
fyddan nhw’n gwneud hynny

•   datrys y broblem trwy ein proses gwynion
ffurfiol ac fe fyddwn yn ymateb o fewn 10
diwrnod gwaith

•   cysylltu gyda ni yn
complaints@newydd.co.uk a dweud eich
bod eisiau i’ch cwyn gael ei thrafod yn
ffurfiol. Dim ond pan fo cwyn am rhywbeth
yr ydym wedi ei wneud neu heb ei wneud y
byddwn yn delio gyda chwyn yn ffurfiol. Fe
fyddwn yn penderfynu delio gyda rhai
materion yn ffurfiol heb gael cais i wneud
hynny

•   adrodd eich cwyn ar ein gwefan
www.newydd.co.uk neu ysgrifennu atom

•  cyfeirio eich cwyn i’r Ombwdsmon
Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru er fel
rheol fe fyddan nhw’n disgwyl i chi geisio
datrys y broblem gyda ni i ddechrau.

Dwy enghraifft diweddar o’n hymateb i’ch
cwynion:
1. Cwynodd tenant am yr wybodaeth a

ddarperir ac agwedd aelod o’r staff pan
wnaethon nhw ffonio. Cawsom recordiad
o’r alwad ffôn, yr wybodaeth gywir ac
ymddiheuriad am y camddealltwriaeth a
ddarparwyd i’r tenant.

2. Cwynodd tenant bod plant yn creu niwsans
o gwmpas eu cartref. Ers hynny rydym
wedi trefnu gweithgareddau i bobl ifanc ar
yr ystad yma fel bod ganddyn nhw rywbeth
i’w wneud gyda’r nos.

Rydym yn hoffi derbyn canmoliaeth a diolch
hefyd pan fyddwch yn hapus. Mae gwybod
ein bod wedi gwneud gwaith da yn bwysig
inni hefyd.

Mae tenantiaid hapus yn bwysig inni ond gall pethau fynd o chwith. Mae’n
holl bwysig ein bod yn cael cyfle i gywiro pethau.

Dwi ddim yn
hapus gyda
Newydd

Beth alla’i wneud?
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1  Os ydy incwm unrhyw un yn y teulu yn
newid yn cynnwys cynnydd mewn cyflog
neu bensiwn.

2   Os ydych yn symud cartref, cadarnhau
dyddiad y symud a’r cyfeiriad newydd.

3   Os ydych yn gadael eich cartref am
unrhyw gyfnod sydd yn debygol o fod
dros 13 wythnos.

4   Os oes rhywun yn eich teulu, yn cynnwys
chi a’ch partner, yn cychwyn neu yn
peidio â derbyn Cymorth Incwm, Lwfans
Chwilio am Waith, Lwfans Cymorth
Cyflogaeth, Credyd Gwarantedig, Credyd
Cynhwysol neu unrhyw fudd-dal aral.l

5   Os ydy unrhyw rent yr ydych yn ei
dderbyn gan is-denant yn cynyddu neu
yn gostwng.

6   Os oes rhywun yn symud i neu o’ch
cartref, cadarnhewch y dyddiad a’r cyn
gyfeiriad neu’r cyfeiriad newydd.

7   Os oes rhywun yn eich teulu yn cychwyn
gweithio, yn gadael ysgol, yn stopio cwrs
hyfforddi, yn priodi etc.

8   Os oes gennych unrhyw gyfalaf/cynilion
dros £6,000 (os yn gweithio) a £10,000
(os yn bensiynwr). Hysbyswch  y cyngor
o unrhyw newidiadau dros £250 neu os
ydy eich cyfalaf/cynilion dros £16,000.

Mae’n drosedd i beidio â dweud wrth y
cyngor am newid mewn amgylchiadau sydd
yn effeithio ar eich budd-dal tai/hawl i
ostyngiad treth gyngor. Gallai’r cyngor gymryd
camau yn eich erbyn allai gynnwys erlyniad.

Os bu newid yn eich amgylchiadau dylech
hysbysu’r cyngor neu fynd i swyddfa’r cyngor.

Ydy eich
amgylchiadau wedi
newid ac ydych chi
wedi anghofio dweud
hynny wrth y cyngor ?

Mathau o newid y mae angen i chi adrodd amdanyn

nhw wrth y cyngor:
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Mae miloedd o bobl ar draws 
Cymru yn gorfod delio gyda’r
broblem annymunol o ddraeniau wedi
blocio a charthffos yn gorlifo bob
blwyddyn, ond gellir stopio hynny, 

Peidiwch â’i roi i lawr y toiled

Gwaredwch eitemau mewn

modd cyfrifol: 

Eitemau na ddylech eu 
rhoi i lawr y toiled:

•   olew coginio, olew neu saim a 
    fydd yn caledu, hyd yn oed os 
    ydych yn ei arllwys i lawr y sinc 
    gyda dŵr poeth neu sebon
•   bwyd gwastraff neu wastraff gardd
•   cewynnau a leinars cewynnau
•   cynnyrch glanweithiol
•   bagiau plastig
•   nodwyddau a chwistrelli
•   hen ddillad a chlytiau
•   plastr neu sment
•   condomau
•   hancesi papur
•   clytiau amlbwrpas
•   liter cath
•   gwlan cotwm, padiau cotwm a bydiau 
    cotwm
•  paent a deunydd teneuo paent

Gall fod yn anodd ac yn ddrud iawn i ddileu
rhai o’r eitemau hyn, efallai y bydd angen
contractwr i gloddio i lawr i’r bibell i gael
gwared arnynt.

•   Dylid rhoi unrhyw beth ac eithrio papur
toiled yn y bin

•   Mae rhai cwmnïau dŵr yn darparu ‘trapiau
brasder’ am ddim i atal saim, olew a
brasder rhag mynd i ddraeniau. Cysylltwch
â’ch cwmni dŵr a charthffosiaeth am
fanylion

•   Mae rhai cynghorau lleol yn darparu bin
gwastraff bwyd ar wahân i gael gwared ar
frasder, olew a saim

•   Dylid mynd â phaent a deunydd teneuo
paent i dip sbwriel neu i ganolfan ailgylchu

I ddarganfod pa gwmnïau dŵr

sy’n cyflenwi yn eich ardal chi ac

am wybodaeth ewch i wefan Llais

Defnyddwyr Cymru ar

www.ccwater.org.uk 
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Neuadd Goffa’r Barri

10yb-3yp

Darperir cinio bwffe poeth a

thrafnidiaeth

Hoffem eich gwahodd i’n gŵyl gyntaf ar
ddydd Iau 14 Mai yn Neuadd Goffa’r Barri. Fe
fydd yno weithdai/sesiynau hyfforddi ac fe
gewch gyfle i rannu eich barn ar ymddygiad
gwrth gymdeithasol a gwaith cynnal a chadw,
cyfarfod ein Rheolwyr, dweud wrthym sut y
gallwn wella’r hyn rydyn ni’n ei wneud a
chymdeithasu gydag eraill hefyd! Fe fydd
aelod o’n Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid yn
eich helpu hefyd gydag unrhyw gwestiynau
neu broblemau sydd gennych. Fe fyddwn yn anfon y manylion llawn, agenda

a chyfarwyddiadau ymuno atoch 2 wythnos
cyn y digwyddiad – gobeithio y gallwch
ymuno â ni!

Ym mis Ionawr fe wnaethom gynnal diwrnod cyfranogiad gyda 20 o
denantiaid a rhan ddeiliaid i weld a oedd modd gwneud ein cyfarfodydd a’n
gweithgareddau yn symlach, yn fwy hyblyg ac yn fyrrach. Gyda’n gilydd fe
wnaethom benderfynu ar ddull newydd o gynnwys pawb a fyddai’n cymryd
llai o amser ac a fyddai yn ddiddorol a defnyddiol – gŵyl gyfranogi

I ddod draw, archebwch eich lle
nawr trwy gysylltu gyda Tracy
James ar 02920 00 5477, testun
07899 665818 e-bost
tracy.james@newydd.co.uk neu
trydar @Tracy_Newydd Dyddiad cau
ar gyfer archebu eich lle ydy dydd
Llun 27 Ebrill


