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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 Williams
ar 02920 005412 neu ar 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 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. 

Croeso i rifyn
y gwanwyn o
Cipolwg!
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Ar ddydd Gwener, 4 Mawrth, teithiodd
cannoedd o bobl o bob cwr o Gymru i
ymgynnull yng Nghaerdydd er mwyn tynnu
sylw at bwysigrwydd darparu tai mwy
fforddiadwy. Ymunodd 50 o staff a thenantiaid
Newydd â chefnogwyr yr ymgyrch yn y rali er
mwyn annog llywodraeth nesaf Cymru i
gyhoeddi cynllun uchelgeisiol sy’n gosod
allan sut y byddan nhw’n dod â’r argyfwng
tai yng Nghymru i ben.

Yn y rali, rhannodd Cath Kinson, un o
denantiaid Newydd, ei stori: “Mae angen
mawr am fwy o dai, yn enwedig ar gyfer pobl
hŷn fel fi. Pan rydych chi’n cael eich hun –
am ba bynnag reswm – ar eich pen eich hun,
rydych chi angen rhywun i’ch helpu, fel
cynllun byw’n annibynnol. Roeddwn i’n
teimlo’n isel iawn ar ôl colli fy ngŵr, ond fe
roddodd y cynllun byw’n annibynnol yr
hyder i fi eto i fynd allan i’r gymuned a
gwrando ar bobl eraill. Rwy’n hynod o
ddiolchgar bob bore pan rwy’n codi
oherwydd rwy’n credu y dylai pawb fedru
cael cartref fel fy un i.”

Ni wna unrhyw wleidydd ymrwymiad
etholiadol ar fater nad yw’r cyhoedd yn poeni
amdano – dyna pam rydyn ni angen eich
cefnogaeth. Ewch i www.Homesfor.Wales i
gofrestru eich cefnogaeth ac i dderbyn y
newyddion diweddaraf ar sut allwch chi
gymryd rhan yn yr ymgyrch Cartrefi i Gymru.

Dod â’r argyfwng tai i
ben, adeiladu 
Cymru gryfach!
Mis nesaf bydd y bobl yn bwrw’u
pleidlais er mwyn dewis pwy mae
nhw am gael i’w cynrychioli yng
Nghynulliad Cymru. Mae’r galw am
dai fforddiadwy yn tyfu yng Nghymru
ac mae hi’n bwysig bod Llywodraeth
Cymru yn mynd i’r afael â’r angen hwn,
ond gall neb gyflwyno’r ddadl am yr
argyfwng tai ar eu pen eu hunain.

bleidleisio
ddydd Iau 5 Mai 2016!

Cofiwch



Llynedd, fe
lansiodd Newydd a
Chymunedau’n
Gyntaf Y Barri
raglen
“Pencampwyr
Digidol” i annog preswylwyr ac
aelodau eraill y gymuned i fynd ar-lein
ym Mro Morgannwg.

Gyda help y Pencampwyr Digidol, mae’r
rhaglen wedi cynnig cymorth a chefnogaeth
i bobl ar hyd a lled y Fro. Mae pobl wedi
dysgu sgiliau gwerthfawr – o gyfrifiaduro
sylfaenol i fancio ar-lein. Os hoffech chi elwa
o gael cefnogaeth gan un o’n Pencampwyr
Digidol, dewch draw i un o’n sesiynau taro
mewn yn y lleoliadau canlynol:

•    Llyfrgell y Barri Sgwâr y Brenin:
Dydd Llun, 10am – 12pm 

•    Llyfrgell Dinas Powys, Fairoaks:
Dydd Llun, 10am – 1pm 

•    Llyfrgell Llanilltud Fawr, Heol Boverton:
Dydd Mawrth, 10am – 1pm

•    Canolfan Gymunedol Margaret
Alexander, Cilgant Alexandra, Y Barri:
Dydd Mercher, 1pm – 3pm 

•    Llyfrgell Penarth, Heol Stanwell:
Dydd Iau, 10am – 1pm

•    Caffi Age Connects, Heol Holton, Y Barri:
Dydd Iau, 10am – 12pm 

•    Llyfrgell Y Rhws, Heol Fontygary:
Dydd Iau, 10am – 1pm

•    Llyfrgell Y Bont-faen, Stryd Fawr:
Dydd Gwener, 2pm – 5pm
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Mae Newydd yn gweithio
gyda phobl ifanc o

Rydyfelin i herio’r
rhagdybiaethau

maent yn eu hwynebu
yn eu cymuned. 

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Scott

ar scott.tandy@newydd.co.uk neu

ffoniwch 07584 501216.

Rydym yn bwriadu cynnal nifer o
weithgareddau ieuenctid yn Rhydyfelin i
blant a phobl ifanc rhwng 11 a 24 oed.
Hoffem annog pobl ifanc i gymryd rhan ac i
helpu i wneud gwahaniaeth. 

Gwobrwyir yr holl wirfoddolwyr am eu
gwaith caled. Bydd pob unigolyn yn derbyn
un credyd amser am bob awr maen nhw’n
gwirfoddoli. Os yw gwirfoddolwyr yn casglu

digon o gredydau amser, byddant yn
medru dewis nifer o weithgareddau am
ddim, er enghraifft triniaethau harddwch,
ticedi sinema a thicedi i ddigwyddiadau
chwaraeon ledled Rhondda Cynon Taf a
gweddill Cymru. 

I gael gwybod mwy neu i gymryd rhan,

cysylltwch â Scott Tandy ar 07584 501 216 neu

e-bostiwch scott.tandy@newydd.co.uk

Ewch ar-lein yn y Fro

Cyfleoedd i bobl ifanc



Er mai cwmni bach ydym ni, rydym yn
darparu rhaglen adeiladu amrywiol ac
uchelgeisiol sy’n cynnwys cartrefi ar gyfer
cymunedau gwledig, cynlluniau tai effeithlon
a phrosiectau adfywio yng nghanol trefi.
Eleni fe adeiladom 63 annedd newydd sbon,
mae 76 yn cael eu codi ar hyn o bryd, ac mae
lleoliadau ar gyfer dros 400 o dai ychwanegol
yn cael eu diogelu ar gyfer y 5 mlynedd nesaf.

Ein gweithgareddau ymgysylltiad cymunedol
oedd y flaenoriaeth uchaf y llynedd yn ystod
datblygiad Tŷ’r Gyfraith, Tŷ’r Barnwr a’r
Meinciau, a ddarparodd 52 o gartrefi newydd
a 13,000 troedfedd sgwâr o arwynebedd
manwerthu. Cafodd 6 prentis ifanc eu cefnogi
a’u mentora’n barhaus drwy gydol eu 125
wythnos o hyfforddiant, a llwyddodd y chwech
i ennill cymwysterau o safon ddiwydiannol
drwy’r Cynllun Rhannu Prentisiaid ‘Y Prentis’.
Cafodd dau gyn-droseddwr yn eu harddegau
o Ymddiriedolaeth Adeiladu Ieuenctid hefyd
leoliad gwaith 4 wythnos ym myd adeiladu a
chael eu mentora a’u cefnogi’n barhaus, a
gwahoddwyd merched lleol i ddod i’r safle i

‘gyrsiau blasu am ddiwrnod’ er mwyn dysgu
pa gyfleoedd sydd ar gael iddynt o fewn y
diwydiant. Ymwelodd nifer o ysgolion â’r
safle yn ogystal, gan gwblhau prosiectau ar
y datblygiad tai.

Rydym hefyd ar restr fer mewn ail gategori yn
yr UK Housing Awards 2016 am y blaengarwch
arbennig a ddangoswyd gennym ym meysydd
arweiniad ac amrywiaeth. Dros y blynyddoedd
rydym wedi cynnal nifer o fentrau i hybu
amrywiaeth ar hyd a lled y sefydliad a ni
oedd un o’r cwmnïau tai cyntaf yng
Nghymru i ymrwymo i’r sialens 10 wrth 20 a
osodwyd gan y Sefydliad Tai Siartredig. 
Rydym hefyd wedi cynnal nifer o brosiectau
gyda’r bwriad o gefnogi merched mewn
swyddi annhraddodiadol fel adeiladu.
Cydweithiodd Newydd yn ogystal gyda’r
Cynulliad Cenedlaethol drwy noddi’r rhaglen
Merched yn Gwneud Gwahaniaeth, gan
gefnogi merched sy’n awyddus i dderbyn
safleoedd ar Fwrdd Rheoli, gyda’r
cyfranogwyr yn arsylwi ar gyfarfodydd.

Mae Newydd ar y rhestr fer yng nghategori ‘Outstanding Development
Programme of the Year’ yr UK Housing Awards 2016.

Enwebwyd ar gyfer dwy o
wobrau’r UK Housing Awards! 

5@newyddhousing
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Her Prentisiaid Cymru

Ym mis Tachwedd fe lansiwyd
yr Her Prentisiaid Cymru
cyntaf yng nghynhadledd
flynyddol Cartrefi Cymunedol
Cymru. Enwebwyd pymtheg o
brentisiaid o bob cwr o Gymru
ac fe’u rhannwyd yn dimau,
cyn eu cyflwyno gyda’r her: Jason Wroe (mentor), Karolina (Cymdeithas Tai Sir Fynwy), Mathew

(Grŵp Coastal Housing), Oliver (Cartrefi Dinas Casnewydd), Daniel

(Cymdeithas Tai Taf) ac Emily (Cartrefi Conwy)]

Sut allwn ni hybu’r sector tai fel dewis gyrfaol i bobl ifanc?

Dyma Jason Wroe, Cyfarwyddwr Tai gyda
Newydd a mentor y tîm buddugol, i
esbonio mwy:

“Fi oedd yn mentora’r tîm gyda’r enw
creadigol iawn ‘Tîm 3’. Aelodau fy nhîm
oedd Emily, Mathew, Karolina, Oliver a
Daniel. Fe wnaeth fy nhîm i ffocysu ar y
slogan ‘Ffeindiwch gartref ar gyfer eich
doniau’, gan gydnabod y dylai’r rolau
gwahanol sydd ar gael yn y sector tai gael
eu hybu’n ehangach.

Wrth gynnal yr ymchwil, ni ddaeth y tîm ar
draws un unigolyn oedd wedi ystyried y
sector tai fel gyrfa. Fe wnaethon nhw
amlygu sut mae gan sectorau eraill, fel y
Fyddin, strategaethau marchnata effeithiol,
er mwyn dangos yr amrediad eang o rolau
sydd ar gael yn y sector tai.

Fel y nodwyd gan yr holl dimau, un dull
amlwg o ddenu sylw pobl ifanc yw drwy’r
cyfryngau cymdeithasol. Nododd Emily fod
ymchwil yn dangos bod pobl ifanc yn edrych
ar eu ffonau symudol dros 160 o weithiau

bob dydd, sy’n awgrymu y gallai defnyddio
Twitter, Snapchat a LinkedIn fod yn fwy
cynhyrchiol na thaflenni a hysbysebion.

Dangosodd y tîm pa mor eang oedd yr
amrywiaeth o swyddi yn y sector tai gan eu
bod yn cynrychioli rolau mor amrywiol eu
hunain. Ar ôl deuddydd o ymchwil a
pharatoi, cyflwynodd y tîm eu syniadau i
ddirprwyon y gynhadledd flynyddol. Roedd
y tri tîm yn wych ond Tîm 3 oedd yn
fuddugol!

Dywedodd mynychwyr y gynhadledd mai’r
Her Prentisiaid oedd yr uchafbwynt ac fe
wnes i yn sicr gael budd mawr ohoni. Yn
bwysicach, fe wnaeth y prentisiaid fwynhau’r
profiad ac roedden nhw’n teimlo eu bod
wedi magu llawer o hyder dros y ddeuddydd.

Gweithiwch yn y sector tai a ffeindiwch
gartref ar gyfer eich doniau!” 

Hysbysebir yr holl swyddi yma:

www.newydd.co.uk
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Ydych chi’n barod am y Credyd Cynhwysol?

O fis Mawrth 2016, bydd tenantiaid sengl yn
Rhondda Cynon Taf a Bro Morgannwg sydd
mewn oedran gweithio yn dechrau symud
drosodd i Gredyd Cynhwysol. Ni fydd
tenantiaid ar gredyd cynhwysol bellach yn
derbyn taliad budd-dal tai ar wahân wedi ei
wneud i Newydd, a byddan nhw’n gyfrifol am
dalu eu rhent eu hunain.

Am help a chefnogaeth gyda’r Credyd Cynhwysol,

cysylltwch â Kate Jones ar 02920 005474 neu e-

bostiwch universalcredit@newydd.co.uk 

Byddwch
yn barod: 

1     Agorwch gyfrif banc: caiff eichbudd-dal ei dalu’n uniongyrcholi’ch cyfrif2.    Ewch ar-lein: bydd yn rhaidgwneud pob cais am GredydCynhwysol ar-lein3.    Dechreuwch gyllido: bydd angeni chi reoli eich arian yn fisol.

Mae Susan* o’r Drenewydd wedi bod drwy’r broses eisoes. Dyma beth oedd ganddi
hi i’w ddweud:

Oedd hi’n hawdd hawlio’r budd-dal?

Ar ôl gwneud cwrs rwy’n teimlo’n hyderus
wrth ddefnyddio cyfrifiadur ac mae gen i
fynediad i’r rhyngrwyd felly roedd hi’n
hawdd llenwi’r ffurflen. Ond mi allai fod
wedi bod yn anodd cwblhau’r ffurflenni ar-
lein a’r chwiliadau swydd heb sgiliau TG
neu’r rhyngrwyd.

Pa mor hir oedd yn rhaid aros
am y taliadau?

Roedd yn rhaid i fi wneud cais am
fenthyciad oddi wrth yr Adran Gwaith a
Phensiynau i fy helpu drwy’r chwe wythnos
gyntaf. Rwy’n talu’r benthyciad yn ôl nawr
yn fisol. Roeddwn i’n cael trafferth gyda
chostau dydd-i-ddydd ac fe gynigodd
Newydd barsel bwyd i mi. Dyma oedd y
rhan anoddaf.

Sut deimlad yw trefnu eich
rhent eich hun?

Roeddwn i’n derbyn fy mudd-dal tai i’m cyfrif
banc eisoes ac roeddwn i’n talu’r rhent
allan o hwnnw felly roeddwn i’n barod am y
newidiadau hyn. Rwy’n sicr yn teimlo bod
gen i reolaeth dros fy nghostau nawr. 

Beth arall sydd wedi newid o
ganlyniad i hawlio Credyd Cynhwysol?

Mae e fel cael swydd lawn amser. Mae
disgwyl i fi gwblhau chwiliadau swydd bob
dydd ac rwy’n derbyn taliad misol nawr. Os
nad ydw i’n gwneud hyn, caiff fy mudd-dal
ei gwtogi £10.40 y dydd, sy’n eitha’ lot. Rwy’n
gwneud yn siŵr fy mod i’n cadw i fyny gyda
fy chwiliadau swydd gan y byddai colli’r
fath swm yn gwneud gwahaniaeth mawr. 

*Newidiwyd yr enw ar gais y tenant. 
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Gan ymddangos yn y categori “Best Not-for-
Profit Organisations to Work For”, mae
Newydd, sydd â chyfanswm o 3,000 o dai i’w
rhentu a’u gwerthu ar hyd a lled canolbarth a
de Cymru, wedi codi 14 safle ar y rhestr
flynyddol o weithluoedd hapus a brwdfrydig
Prydain. Cofrestrodd mwy na 1,300 o fusnesau
a sefydliadau i gymryd rhan yn yr arolygon, a’r
325 gorau sy’n ymddangos ar y pedair rhestr. 

Ystyrir yr arolwg yn un o’r ymchwiliadau
ehangaf yn y wlad hon o ran ymgysylltiad staff.
Mae holl sgoriau a graddau’r gwerthusiad yn
seiliedig ar farn staff, a golygir ac adnewyddir
yr holiaduron yn flynyddol i adlewyrchu’r
materion sydd o bwys i weithwyr ar hyn o
bryd. Cyrhaeddodd Newydd y 10 uchaf mewn
ffactorau fel lles, cydbwysedd gwaith a bywyd
cartref, a rhoi rhywbeth yn ôl i’r gymuned. 

Ni yw’r 13eg lle gorau i
weithio yn y DU!
Gyda bron i 100 o staff yn gweithio mewn naw awdurdod lleol yng
Nghymru, mae Newydd nawr wedi cyrraedd safle 13 ar restr “Best
Companies to Work For” y Sunday Times. 

Dywedodd Paul Roberts, Prif Weithredwr Newydd, 

“Mae cael ein cynnwys ar y rhestr hon yn gyrhaeddiad mawr ynddo’i hun, ond mae codi
14 safle eleni o 27 i 13 yn ganlyniad ardderchog. Mae ein staff yn ganolog i bopeth
rydym ni’n ei wneud. Mae eu hymroddiad, beth bynnag yw eu rôl, yn hanfodol ar gyfer
medru darparu gwasanaethau gwych. Mae bod ymysg y cwmnïau dielw gorau yn y DU
yn fy ngwneud yn falch iawn.”
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1   Cwrt Col-Huw, Heol Llaenmaes,
Llanilltud Fawr: Mae ein datblygiad yn
hen Swyddfa Ddosbarthu’r Post
Brenhinol yn Llanilltud Fawr yn dod yn ei
flaen yn dda iawn. Disgwylir i’r 18 cartref
fod yn barod erbyn Ebrill 2016. 

2   Channel Heights, Rhoose Point: Mae
Newydd yn gweithio mewn partneriaeth
gyda Taylor Wimpey UK i gynnig 26 o
gartrefi i bobl leol. Mae 16 o gartrefi
wedi’u cwblhau eisoes a bydd y 10
cartref arall ar gael i’w prynu neu eu
rhentu’n fforddiadwy o Ebrill 2016.

3   St Cannas Green, Llangan: Gan weithio
mewn partneriaeth gyda David Wilson
Homes, rydym wedi gwerthu 4 cartref i
brynwyr am y tro cyntaf drwy ein cynllun
perchentyaeth cost isel, gyda 10 cartref
arall ar gael i’w rhentu’n fforddiadwy.

4   Ocean View, Aberogwr: Bydd Newydd
yn cymryd 21 o gartrefi gan David Wilson
Homes yn y datblygiad Ocean View. Mae
hyn yn cynnwys 6 o gartrefi i’w gwerthu
drwy gynllun perchentyaeth cost isel
Newydd a 15 ar rent fforddiadwy.

5   Glannau’r Barri, Y Barri: Wedi’u
hadeiladu gan Barratts, mae gan
Newydd gartrefi ar werth ac ar rent
fforddiadwy yn y datblygiad a elwir yn
Reflections at the Quays. Mae’r 11
annedd yn cynnwys 6 o gartrefi
perchentyaeth cost isel a 5 ar rent
fforddiadwy.  

1

I gofrestru eich diddordeb, ffoniwch ein

Tîm Gosod ar 0303 040 1998 neu e-

bostiwch enquiries@newydd.co.uk.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn

prynu eiddo drwy ein cynllun

perchentyaeth cost isel, e-bostiwch

homesforsale@newydd.co.uk neu

ffoniwch 02920 005449.

Ein cartrefi newydd

3

5

2
4
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Shakespeare ar ei newydd wedd

Bydd y gwaith adnewyddu £745,000
ar y datblygiad, sydd newydd gael

ei ailenwi’n Gynllun Cydweithredol
Gerddi Shakespeare, yn cynnwys

ystafelloedd ymolchi, ceginau,
a thoeon newydd, yn ogystal

ag ardaloedd cymunedol
wedi’u hailgynllunio. Bydd y

deunaw fflat un ystafell wely
mae Newydd yn berchen

arnynt yn sylfaen i’r fenter
gydweithredol.

Beth yw menter tai cydweithredol?

Menter tai cydweithredol yw grŵp o
unigolion o’r un meddwl sy’n rhannu’r un
nod – maen nhw eisiau mwy o reolaeth dros
eu cartrefi, eu cymdogaethau a’u
cymunedau. Mae byw mewn menter tai
cydweithredol yn rhoi mwy o reolaeth a
dylanwad i denantiaid dros benderfyniadau
sy’n ymwneud â’u cartrefi. Bydd y tenantiaid
yn penderfynu a ydyn nhw am gymryd rôl
weithredol yn y gwaith dydd i ddydd megis
atgyweirio, 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.

Pwy all wneud cais?

Gall unrhyw unigolyn sydd wedi cofrestru ar
restr tai Cyngor Rhondda Cynon Taf wneud
cais i fod yn rhan o’r fenter gydweithredol. Bydd
y grŵp cydweithredol yn helpu i benderfynu
ar unrhyw aelodau newydd, yn amodol ar
fodloni meini prawf penodol a gwiriadau.   

Aelodau’r fenter gydweithredol

Mae Newydd eisoes wedi cwrdd ag aelodau
posibl y fenter gydweithredol mewn nifer o
weithdai a dyddiau agored, a bydd hyn yn
sicrhau bod ysbryd cymdeithasol cryf yn
cael ei greu wrth i’r gwaith barhau hyd at
haf 2016, pan fydd yr ailddatblygiad wedi’i
gwblhau. Cynhelir gweithdai pellach wrth i
ddiddordeb yn y fenter gymdeithasol gynyddu.

Gan weithio mewn partneriaeth gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol
Rhondda Cynon Taf, mae Cymdeithas Tai Newydd wedi cyflogi Weston
Contractors i lwyr adnewyddu Shakespeare Rise, blociau o fflatiau gwag
yn Rhydyfelin, er mwyn creu menter tai cydweithredol ar gyfer pobl leol. 

Am fwy o wybodaeth, gallwchgysylltu â Chyngor Bwrdeistref
Sirol Rhondda Cynon Taf ar01443 485515 neu Newyddar 0303 040 1998.
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Mae’r tîm wedi hwyluso 66 o brosiectau, wedi rhedeg 205 o sesiynau a digwyddiadau, ac
wedi gweithio gyda 1,183 o gyfranogwyr dros y flwyddyn ddiwethaf. At hyn, casglodd ein
gwirfoddolwyr gyfanswm o 2,643 o oriau rhyngddyn nhw! Dyma rai o’r pethau rydym wedi
bod yn eu gwneud i helpu tenantiaid i fyw’n iachach, i ddysgu sgiliau newydd ac i agosáu at
y farchnad waith:

Y Fenter Adfywio! 
Mae’r Tîm Partneriaeth Cymunedol yn gweithio’n galed gyda’n
cymunedau i gyflawni’r hyn sy’n bwysig iddyn nhw.

NEWYDD YN GRYMUSO 

Cynnwys ac ymgynghori â thenantiaid
•   Cynhaliwyd 3 gŵyl tenantiaid i drafod pob

agwedd o’n gwasanaeth.

•   Mynychodd 13 gwirfoddolwr gwrs cymorth
cyntaf a hyfforddiant mewn diogelwch bwyd.

•   Rhannwyd £40,000 i helpu i redeg
gweithgareddau cymunedol drwy’r
cynllun grant Twf a Phartneriaeth (GAP).

•   Cwblhaodd y Grŵp Archwiliad eu 8fed
archwiliad o ymddygiad gwrthgymdeithasol
ac fe enillon nhw ddwy wobr hefyd!

•   Fe ddylanwadodd y Panel Darllen a Pholisi
ar ein cyhoeddiadau allanol a’n polisïau.

•   Fe wnaeth ein Grŵp Cynghori Cynnal a
Chadw a’n cyfarfod blynyddol ar drefniadau
cynnal a chadw helpu i lunio’r gwasanaeth
cynnal a chadw.

•   Fe wnaeth Aseswyr Cynllun Tenantiaid
gynnal 5 archwiliad Visibly Better o’n
cynlluniau byw’n annibynnol.

NEWYDD YN WEITHREDOL 

Iechyd a lles 
•    Mae Prosiect

Hapi wedi
gweithio gyda
443 o bobl yn y
gymuned leol yn
Rhydyfelin a’r Ddraenen Wen.

•   Mae 71 o wirfoddolwyr yng Ngardd
Gymunedol y Barri wedi tyfu eu ffrwythau
a’u llysiau eu hunain ac wedi cymryd rhan
mewn gweithdai crefftau’r ardd.

•   Cymrodd 2 denant ran yn ein prosiect celcio.

•   Arwyddodd 22 o gleientiaid ein ‘Adduned
dim ysmygu’ a mynychodd 10 y Prosiect
Ffilter, gweithdy gan Ash Cymru.

•   Cymrodd 9 o bobl ran mewn sesiynau
taclo iselder a chymrodd 8 o bobl ran
mewn sesiynau adeiladu hyder.

•   Mynychodd 7 o bobl weithdy
ymwybyddiaeth alcohol.

•   Mynychodd 7 o bobl ddosbarthiadau
ymarfer corff i golli pwysau.

•   Mynychodd 11
o bobl
sesiynau
Foodwise.
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Os hoffech wybod mwy neu gymryd

rhan, cysylltwch â’r Tîm Partneriaeth

Cymunedol ar 02920 00 5477 neu e-

bostiwch enquiries@newydd.co.uk

@newyddhousing

NEWYDD YN PARCHU 

Addysg, cyflogaeth a hyfforddiant 
•   Mynychodd 29 o bobl ein gweithdy ‘I want

that job’.

•   Mynychodd dros 60 o bobl glybiau swyddi
wythnosol yn y Barri a RhCT.

•   Mynychodd 4 o bobl ifanc weithdai Sgiliau
Bywyd mewn partneriaeth gyda’r
Gwasanaeth Troseddwyr Ifanc.

•   Enillodd 39 o bobl eu cardiau CSCS mewn
gweithdy, sy’n golygu y cânt weithio ar
safle adeiladu nawr.

•   Mynychodd 18 o bobl ein gweithdai `Jobs
in your eyes’.

•   Mynychodd 6 o bobl sgwrs ar gyfryngau
cymdeithasol yn Rhydyfelin.

•    Cynigodd Newydd leoliad gwaith i 17 o bobl.

•   Mynychodd 35 o bobl ein gweithdai
ceisiadau ysgrifenedig.

•   Mynychodd 19 o bobl y prosiect
Cyflogadwyaeth Greenway.

•   Daeth 36 o bobl o hyd i waith.

RHWYDWAITH NEWYDD

Cynhwysiant digidol  
•   Defnyddiodd 178

o bobl ein sesiynau
taro mewn digidol i wella’u sgiliau TG.

•   Gwnaeth 8 o bobl ddefnydd o’r cynnig
benthyg offer TG.

•   Darparodd 15 o Bencampwyr Digidol
ddosbarthiadau TG ar hyd a lled y Fro a RhCT.

•   Derbyniodd 29 o bobl achrediad TG ac
mae 8 yn gweithio tuag at achrediad ar
hyn o bryd.

•   Ymunodd 55 o bobl â’n digwyddiad
Gwanwyn Ar-lein.

NEWYDD YN ARCHWILIO 

Ymgysylltiad 
ieuenctid  
•   Mae 70 o bobl ifanc

yn cymryd rhan
mewn twrnameintiau
pêl-droed 5 bob ochr.

•   Aeth 11 ar gwrs preswyl gyda gweithdai a
gweithgareddau awyr agored.

•   Mae 98 wedi cymryd rhan yn y prosiect
pêl-droed Kicks.

•   Mynychodd 81 y dosbarthiadau Parkour
wythnosol.

•   Mynychodd 21 o bobl ifanc dri diwrnod
ymwybyddiaeth amgylcheddol a oedd yn
cynnwys casglu sbwriel.

•   Mynychodd 6 ein Prosiect Phoenix i
ddysgu am beryglon tân ac ymddygiad
gwrthgymdeithasol.

•   Enillodd 1 Wobr Efydd Dug Caeredin,
enillodd 4 y Wobr Arian, ac aeth 10 ar y
daith nos.

•   Sefydlodd Arweinwyr Cymunedol Ifanc
Rhydyfelin sinema gymunedol gydag
arian gan Willis Construction.

•   Ymddangosodd ein Young Fixers ar ITV i
godi ymwybyddiaeth o wirfoddoli yn y
gymuned.
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Y llynedd, lansiodd CIH Cymru eu her
ffotograffiaeth flynyddol i helpu i
wrthwynebu’r stigma sydd
ynghylch tai fforddiadwy.
Roedd y cynllun yn galw ar
unigolion i herio’r myth mai
blociau concrid diflas yw’r
holl dai fforddiadwy, ac i’w
dangos fel cartrefi hardd yn
eu hamgylchedd, gan
ddathlu’r cymunedau rydym
yn byw ynddyn nhw.

Rhoi gwybod
ar-lein am
waith trwsio 

Ewch i www.newydd.co.uk a chliciwch

ar y botwm ‘Gwaith trwsio’. Byddwch yn

gweld cyfres o luniau i’ch helpu i roi

gwybod am y gwaith trwsio sydd ei

angen. Y cyfan fydd angen i chi ei wneud

yw clicio ar y llun. Bydd y sgrin olaf yn

gofyn i chi am eich manylion cyswllt.  

Dyma ffordd hawdd i chi roi gwybod i ni

am waith trwsio heb ddim ffws! Peidiwch

â defnyddio’r dull hwn ar gyfer achosion

brys – ffoniwch 0303 040 1998.

Cyflwynodd y rhai hynny a gymerodd
ran ffotograffau gwych i’r panel
beirniaid. Yr enillydd, a ddewiswyd gan
Martin Asquith, Alison Inman a Jason
Wroe, oedd llun Tracy James o Gei
Jackson, Glannau’r Barri, a adeiladwyd
gan Newydd yn 2011.

Dywedodd Tracy James: “Fe roies i gynnig
arni oherwydd mod i wedi ennill her
ffotograffiaeth yn gynharach yn y flwyddyn,
felly roeddwn i’n gwybod na allai fy sgiliau
ffotograffiaeth fod mor wael â hynny. Rydw i
wastad wedi hoffi cynllun yr adeiladau lawr
ar y Glannau felly hwn oedd y cyfle perffaith 

i ddangos sut gall tai fforddiadwy fod yn
arloesol. Roeddwn i wrth fy modd pan glywes
i fod fy llun i wedi ennill y gystadleuaeth!”

Mae llun hyfryd Tracy, uchod, yn dangos Cei
Jackson yn ei holl ogoniant ar ddiwrnod braf
o haf. Cafodd y llun yr anrhydedd o gael ei
ddefnyddio ar glawr Crynodeb Arfer Da CIH
Cymru.

Tai fforddiadwy cyfoes 
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Mae’r datblygiad deniadol hwn o fflatiau,
byngalos a thai un, dwy a thair ystafell wely –
sydd i gyd yn cyrraedd lefel 3 o’r Cod Cartrefi
Cynaliadwy – wedi ei adeiladu gan ddefnyddio
cerrig traddodiadol neu wedi ei beintio
mewn lliwiau cynnes, gan sicrhau ei fod yn
cyd-fynd â’r ardal wledig. 

Yn fuan wedi cwblhau’r gwaith ar ddechrau
mis Chwefror, ciwiodd tenantiaid i symud i
mewn i’r 23 o gartrefi, yn awyddus i setlo yn
eu cartrefi newydd. 

Symudodd Jo-Ann Warren i mewn gyda’i
phlant yr wythnos ddiwethaf. Dywedodd:
“Rydw i wedi bod yn aros am amser hir am
gartref wedi’i addasu. Mae fy mab 14 oed yn
awtistig ac mae e angen help i wneud pethau
fel dringo’r grisiau. Rydw i wedi dioddef gyda
phoenau cefn yn y gorffennol ac mae’r rhain
wedi gwaethygu o ganlyniad, ond mae gan y

cartref hwn y cyfleusterau fydd yn golygu y
gallwn ni i gyd fyw’n fwy annibynnol. Bydd ein
cartref newydd yn gwneud byd o wahaniaeth
i ni mewn nifer o ffyrdd gwahanol.”

Adeiladwyd y datblygiad tai hwn ar safle tir
llwyd gan y contractwyr Jehu Project Services
ar ran Cymdeithas Tai Newydd ac mewn
partneriaeth gyda Chyngor Bro Morgannwg.
Mae’r datblygiad yn cynnig tai fforddiadwy ar
rent i bobl leol ac fe’i hariannwyd yn rhannol
gan Lywodraeth Cymru.

Fel rhan o’r datblygiad yn Sain Tathan,
gwnaed cyfraniad trafnidiaeth gynaliadwy o
£46,000 ar gyfer gwelliannau i lwybrau troed,
croesfannau a safleoedd bws yn yr ardal leol.
Mae’r datblygiad hefyd yn cynnwys ardal
gyhoeddus agored i’w mwynhau gan
drigolion lleol.

Tenantiaid yn
symud i mewn
i’r Hen Orsaf
Mae tenantiaid wedi symud i mewn i’n datblygiad tai £3.2 miliwn yn Sain
Tathan, Bro Morgannwg, a elwir nawr Yr Hen Orsaf.

Jo-Ann Warren gyda’i thad.
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Os hoffech gystadlu, cysylltwch â Tracy,

eich Swyddog Adfywio Cymunedol, ar

02920 00 5477, 07899 665818 neu

tracy.james@newydd.co.uk

cymerwch ran yn Newydd
mewn Blodau 2016!
Gallwch gystadlu eich hun, neu ar ran
gardd cymydog, yng nghystadleuaeth
arddio flynyddol Newydd yn y categorïau
canlynol:

•     Gardd unigol orau
•     Gardd orau tai byw’n annibynnol 
•     Gardd gymunedol orau
•     Basged grog orau neu flwch ffenestr 
•     Llain lysiau neu dŷ gwydr gorau
•     Defnydd gorau o ddefnyddiau

wedi’u hailgylchu 
•     Gardd berlysiau orau
•     Nodwedd dŵr gorau

Bydd yr enillwyr ym mhob categori yn
ennill £50!
Fe fyddwn yn tynnu llun o bob gardd
ddiwedd Mehefin ac fe fyddwn yn
beirniadu’r holl erddi ganol Gorffennaf.
Hysbysir yr enillwyr yn fuan wedi hynny.

Peidiwch 
â hel dail...



Awgrymiadau gwych ar gyfer eich gardd
Bydd mis Mai yma yn fuan: mae’r
pridd yn cynhesu ac mae’r dyddiau’n
hwyhau. Mae digon o waith hau,
potio a phlannu i’w wneud yn yr ardd!
Dyma rai o’r brif dasgau i ddechrau
arnyn nhw:

•   Priddwch datws cynnar wrth i’r blagur
dyfu er mwyn cynyddu’r cynhaeaf

•   Rhowch ddigon o ddŵr i’r eginblanhigion
a’r planhigion ifanc

•   Teneuwch yr eginblanhigion megis moron,
radis, perlysiau blynyddol a saladau

•   Gwnewch y gorau o’r arwynebedd drwy
hau byrgnydau fel radis a saladau yn y
gofod tra’ch bod yn disgwyl i gropiau eraill
ymddangos, h.y. hau llinell o radis wrth
ochr y man lle bydd eich moron yn codi

•   ’Caledwch’ y planhigion a heuwyd yn
gynnar drwy eu cyflwyno’n raddol i
amodau tywydd awyr agored er mwyn
creu lle o dan do mewn tŷ gwydr  

•   Rhowch byst a llinyn i gynnal ffa llydain
wrth iddyn nhw dyfu

•   Cymerwch doriadau pren meddal o
berlysiau lluosflwydd fel oregano, teim a
lafant

•   Cadwch wrth law ryw fath o amddiffynfa
rhag y rhew, rhag ofn (h.y. cnu neu
dwnnel plastig)

•   Potiwch blanhigion ifanc fel pupur,
tomato, ciwcymbr a melonau, ond
cadwch nhw wedi’u hamddiffyn

•   Cadwch lygad ar blâu, afiechydon a
phroblemau posib eraill

•   Daliwch i chwynnu!

Mae Gardd Gymunedol y Barri yn brosiect
awyr agored cyffrous a reolir gan Newydd ac
sy’n eiddo i Gyngor Bro Morgannwg. Dros y
misoedd nesaf mae nifer o weithdai a
gweithgareddau ar gael i’n gwirfoddolwyr,
gan gynnwys ymweliad â’r prosiect Field Days
Organic yn Fferm Ymddiriedolaeth Amelia a
gweithdy cynnal a chadw offer mewn
partneriaeth gyda Cadwch Gymru’n Daclus –
mae digon o resymau da pam ddylech chi
wirfoddoli!

Mae Gardd Gymunedol y Barri ar

agor bob dydd Llun o 10am-4pm a

dydd Mercher o 10am-2pm. Am

fwy o wybodaeth am y prosiect neu

os oes gennych chi ddiddordeb

mewn gwirfoddoli, cysylltwch â Lisa

Williams ar 07501 468694.

17@newyddhousing
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Cynhaliwyd ein hymgynghoriad tâl gwasanaeth blynyddol yn ystod misoedd
Awst a Medi’r llynedd. Caiff yr arolwg ei anfon i holl gartrefi Newydd sy’n
talu ffi gwasanaeth er mwyn gofyn pa mor fodlon ydych chi gyda’r
gwasanaethau ystâd yr ydych yn eu derbyn a chyda’r contractwyr sy’n eu
darparu. Mae hyn yn cynnwys pethau fel glanhau, a chynnal a chadw tiroedd.

Mae gwasanaethau ystâd nawr yn well fyth!

A fyddwn ni’n arolygu eich
cartref yn 2016? Mae Newydd yn ceisio arolygu’r

holl eiddo rhentu y mae’n berchen
arno unwaith bob pum mlynedd er
mwyn diweddaru ein cofnodion, i
sicrhau ein bod yn cydymffurfio â
Safon Ansawdd Tai Cymru, ac i
wirio effeithiolrwydd ynni a chyflwr
eich cartref.

Eleni, rydym yn targedu’r ardaloedd
canlynol:

•   Y Drenewydd

•   Glyn-nedd
•   Abernant
•   Aberaman

•   Cwmbach

•   Trecynon
•   Gilfach Goch
•   Tonteg
•   Llanilltud Faerdre

Ni fydd yr holl gartrefi yn yr ardaloedd a

restrir ar y chwith yn cael eu harolygu.

Hysbysir y tenantiaid perthnasol drwy

lythyr yn agosach at yr amser pan fydd yr

arolygon yn barod i ddechrau, gan roi

gwybod pwy fydd yn bresennol a phryd.

Bydd yr arolygwr yn cymryd tuag awr i

gwblhau’r arolwg.

Nodyn pwysig: Os na fyddwch yn caniatáu i’r arolygwr ddod i mewn i’ch cartref, mae’n
bosib y byddwch dan anfantais o ran cael gwelliannau i’ch cartref.

2015

91%
2014

87%

Ddiwedd Chwefror eleni, anfonwyd adborth
ar ganlyniadau’r arolygon i denantiaid fel
rhan o’r wybodaeth am y codiad rhent a’r ffi
gwasanaeth blynyddol.

Llongyfarchiadau i Mr a Mrs Winslade o’r
Drenewydd ar ennill y wobr fawr, tabled
Amazon Fire.

I gael gwybod mwy am eich
gwasanaethau ystâd neu i gymryd
rhan mewn archwiliad ystâd misol
gyda’ch Swyddog Tai, cysylltwch â Neil
Chambers ar 02920 005496.

Ar gyfer 2015, bu cynnydd yn lefelau
bodlonrwydd am y drydedd flwyddyn o’r
bron, gyda 91% o’r rhai hynny a
ddychwelodd yr arolwg yn  
dweud eu bod yn fodlon, 
o gymharu â 87% 
yn 2014.
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Crëwyd adroddiad sy’n canolbwyntio ar y
deilliannau i’n helpu ni i ddarparu
gwasanaeth mwy effeithiol a chefnogol: 
•   gyda gwell cyfathrebu a lle mae’r holl

bartïon yn ymwybodol o’u cyfrifoldebau
•   gyda pholisi a phroses mwy cadarn
•   gyda gwell ymwybyddiaeth o faterion

iechyd meddwl
•   sy’n datrys problemau’n gyflymach ac sy’n

dod ag achosion i ben ynghynt
•   a chyda darpariaeth cefnogaeth a

gwybodaeth well i denantiaid. 

Dyma a wnaeth ein Grŵp Archwilio
Tenantiaid: 
•   cyfweld â staff, yr heddlu a’r Eiriolwr YGG

ar y Bwrdd
•   cynnal ymweliadau arferion gorau
•   cwrdd ag Ian Walters, Rheolydd

Llywodraeth Cymru
•   cymharu esiamplau arfer gorau a

dogfennau llywodraethol o sefydliadau tai
eraill ledled Cymru a Lloegr

•   gwerthuso dogfennau gwaith a data
perfformiad cyfredol Newydd

•   cynnal arolwg tenantiaid byr. 

Dyma rai o’u canfyddiadau allweddol:
•   Mae angen cefnogaeth ychwanegol ar

gyfer tenantiaid sy’n agored i niwed a’r
rheiny sy’n dioddef problemau iechyd
meddwl 

•   Lle bo’n addas, dylid cyflwyno polisïau
gosod lleol i greu cymunedau cynaliadwy
a chytbwys

•   Dylid hybu gweithio amlasiantaethol a
dylid cryfhau partneriaethau er mwyn
taclo problemau YGG yn well

•   Dylid annog tenantiaid i fod yn fwy
rhagweithiol wrth helpu eu hunain, a
byddai hyn, yn ei dro, yn annog ysbryd
cymunedol cryfach ar ein hystadau ac yn
ein cynlluniau.

Gwnaeth y grŵp nifer o argymhellion i’r
Uwch Dîm Rheoli ac i Fwrdd Newydd.
Roedden nhw’n falch iawn pan dderbyniwyd,
unwaith yn rhagor, yr argymhellion i gyd ar
gyfer eu gweithredu.

Ein Grŵp Archwilio Tenantiaid
yn cwblhau eu 
8fed adolygiad
Mae Grŵp Archwilio Tenantiaid
Newydd yn gweithio’n ddiflino
i’n helpu ni i wella’n
gwasanaethau. Edrychodd
adolygiad diweddaraf y grŵp
ar ein gwasanaeth ymddygiad
gwrthgymdeithasol (YGG). 

Os hoffech chi gopi o daflen grynodeb y

grŵp ar y pwnc hwn, cysylltwch â Tracy,

Swyddog Adfywio Cymunedol, ar 02920

005477 neu e-bostiwch

tracy.james@newydd.co.uk
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Rydyn ni angen sicrhau eich bod chi’n teimlo’n
ddiogel yn eich cartref, yn enwedig ar fater offer nwy.   

Mae’n rhaid i chi adael i
ni brofi eich offer nwy 

Contractwr newydd i
wneud gwaith
atgyweirio 
yn ardal y 
Drenewydd
Ddiwedd Ionawr 2016, daeth cytundeb cynnal a
chadw Newydd gyda Cambria Maintenance
Services Ltd i ben ar ôl adolygiad o’u ffioedd
cytundebol. Ers hynny, rydym wedi penderfynu
rhoi’r holl waith cynnal a chadw ymatebol i EOM
Electrical Contractors Ltd, sydd eisoes yn darparu
llawer o’r gwaith hwn ar ein cyfer. Mae Cambria
Maintenance Services Ltd yn parhau i fod ar ein
rhestr o gontractwyr cymeradwy ar gyfer gwaith
brys mewn cyfnodau prysur ac i gynnig tendrau ar
gyfer gwaith cynnal a chadw yn y dyfodol. 

Mae gan Newydd gyfrifoldeb cyfreithiol dros
gynnal gwasanaeth blynyddol ar ein holl
offer nwy ac rydym yn gweithio’n galed iawn
i sicrhau bod y gwasanaethu’n cael ei
gwblhau. Er bod perygl o wenwyn carbon
monocsid pan na chaiff offer nwy ei
wasanaethu, rydym yn dal i gael problemau
wrth geisio cael mynediad i gartrefi er mwyn
cynnal gwasanaeth ar offer nwy.  

Mae’n amhosib gorbwysleisio pwysigrwydd
gwasanaeth nwy. Bydd parhau i wrthod
mynediad yn arwain at fesurau cryfach i
leihau’r risg difrifol o farwolaethau posib lle
na wiriwyd offer nwy.  

Cysylltwch â ni i aildrefnu apwyntiad.

Os nad ydych ar gael, ffoniwch ni ar

0303 040 1998, anfonwch neges

destun at 07539 115115, neu e-

bostiwch enquiries@newydd.co.uk 

Er mwyn cadw’n tenantiaid yn
ddiogel rhag y bygythiad o wenwyn
carbon monocsid, fe benderfynom
ni nifer o flynyddoedd yn ôl i osod
synwyryddion carbon monocsid ar
ôl cwblhau’r gwasanaeth nwy
blynyddol. Os nad ydych chi wedi
derbyn synhwyrydd, cysylltwch â
Newydd drwy ffonio 0303 040
1998, tecstio 07539 115115 neu e-
bostio enquiries@newydd.co.uk

Synwyryddion

carbon
monocsid rhad

ac am ddim
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Dros ddeuddydd y gystadleuaeth, dewisodd
Barry Kicks aelodau’r tîm yn ofalus allan o’r
rheiny oedd wedi bod yn cymryd rhan yn
rheolaidd yn y prosiect, oedd wedi bod yn
gweithio’n galed, ac oedd yn ymroddedig i’r
sesiynau ‘Kick’.
Ar y diwrnod cyntaf fe lwyddodd y tîm i
gymhwyso a symud ymlaen i’r lefel
ranbarthol, gan ddychwelyd y diwrnod
canlynol i gystadlu yn erbyn
chwaraewyr gwych o glybiau
pêl-droed enwog Arsenal,
Southampton a Plymouth.
Ar ôl deuddydd heriol,
daeth y tîm yn bumed -
canlyniad gwych!

Dywedodd Joe Hewings, aelod o’r tîm:
“Roedd yn brofiad gwych cael dod i’r Tŷ
Chwaraeon a chynrychioli’r Barri yn erbyn
timau o glybiau Uwch Adran Lloegr fel
Arsenal.  Rwy mor falch fod Barry Kicks wedi
rhoi’r cyfle hwn i fi ac alla i ddim aros tan y
twrnamaint nesaf, pan rwy’n gobeithio cael
fy newis i gynrychioli Barry Kicks eto.”

Llwyddiant i Barry Kicks yn
Nhwrnamaint Pêl-droed
Dinas Caerdydd
Cynrychiolodd tîm prosiect Barry
Kicks eu hardal yn nhwrnamaint
pêl-droed Ymddiriedolaeth Dinas
Caerdydd, a gynhaliwyd yn Nhŷ
Chwaraeon Dinas Caerdydd ar 15
a 16 Chwefror.

Mae prosiect Barry Kicks yn brosiect rhad ac

am ddim a’i nod yw datblygu chwaraeon i

bobl ifanc rhwng 14 a 24 oed. Am fwy o

wybodaeth neu os hoffech chi gymryd rhan,

cysylltwch â Scott Tandy ar 07584 501 216

neu dewch i Colcot AstroTurf, Heol Colcot, Y

Barri, CF62 8UJ bob nos Iau o 6pm ymlaen.

Os hoffech chi fynychu’r digwyddiad,cysylltwch â Sara Reid-Danks, y SwyddogByw’n Annibynnol yn Ellis Fisher Court, ar 01446 746143 neu e-bostiwch  sara.reid-danks@newydd.co.uk

Byddwch yn greadigol!
Bob prynhawn Gwener, mae tenantiaid Ellis
Fisher Court, ein cynllun byw’n annibynnol
yn y Barri, yn dod at ei gilydd i brofi eu
sgiliau creadigol. Maent yn ymgymryd ag
amrywiaeth o heriau creadigol, fel gwneud
boned y Pasg, toes halen, mwydion papur a’r
ffasiwn ddiweddaraf... lliwio!

Does dim ots beth ydych chi’n arbenigo
ynddo – mae’r rhan fwyaf o denantiaid yn
dod i gael hwyl a mwynhau’r cwmni da. 

@newyddhousing
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Ar hyn o bryd, gall cais fod wedi ei ôl-
ddyddio am gyfnod o 6 mis, ond o fis Ebrill
ymlaen gall ceisiadau gael eu hôl-ddyddio
am hyd at 4 wythnos yn unig.

Os yw eich cais am fudd-dal tai
wedi ei atal neu ei ganslo,
mae’n rhaid i chi gwblhau
eich ffurflen newydd cyn
gynted â phosib.  Gall
unrhyw oedi olygu eich
bod yn colli peth o’ch
hawl ac ni fydd eich
budd-dal yn cael ei dalu.

Os ydych chi’n byw ym Mro Morgannwg,
Rhondda Cynon Taf neu Bowys gallwch
wneud cais am fudd-dal tai ar-lein drwy brif
wefan eich Cyngor.  Yng Nghaerdydd a
Chastell-nedd Port Talbot, gallwch
lawrlwytho ffurflen gais budd-dal tai o
wefannau’r cyngor i’w llenwi.

Newidiadau i’ch 
budd-dal tai
Mae’r rheolau ynghylch hawlio budd-dal 
tai ôl-ddyddiedig yn newid o Ebrill 2016. 

Ydych chi’n enillydd?
Fe hoffem ni ddiolch i’r holl denantiaid sydd wedi llanw a
dychwelyd yr holiadur bodlonrwydd atgyweirio i
denantiaid. Mae’r wybodaeth yn ein helpu i ddelio gydag
unrhyw broblemau sydd gan breswylwyr ynghylch y ffordd
mae gwaith atgyweirio wedi’i gwblhau. 

Dyma enillwyr lwcus y wobr fisol o £100:

Mai 2015 – Miss L Olding o’r Barri
Mehefin 2015 – Mr C Spillane o’r Barri
Gorffennaf 2015 – Ms A Steffan o’r Barri
Awst 2015 – Mrs J Bennett, Glyn-nedd
Medi 2015 – Mrs M Smith o Bontypridd
Hydref 2015 – Ms K Nation o Benarth
Tachwedd 2015 – Miss M Campbell o’r Barri
Rhagfyr 2015 – Mr P May o’r Drenewydd

Am fwy o wybodaeth ynghylch y

newidiadau hyn neu am eich cyfrif

rhent, cysylltwch â’r Tîm Rhent ar 

02920 005489 neu e-bostiwch

rentenquiries@newydd.co.uk 
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Parhewch i ddychwelyd eich

ffurflenni bodlonrwydd – mae’n

rhaid i chi eu hanfon i fod â

siawns i ennill!



Hoffech chi helpu i redeg Newydd?

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

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

W NewyddB @NewyddHousing 

Dewch yn 
aelod cyfran  

Mae aelodau cyfran yn chwarae rhanmewn penderfyniadau pwysig amddyfodol Newydd ac ynghylch pwy sy’ngwasanaethu ar y Bwrdd. Mae dod ynaelod cyfran yn hawdd. Dywedwchwrthym ni pam ydych chi eisiau bod ynaelod cyfran. Byddwn ni wedyn yncasglu peth manylion oddi wrthych chiar gyfer ein cofnodion... a dyna ni.Bydd Newydd yn talu’r £1 am eichcyfran hyd yn oed. 

Mae gan Newydd bolisi aelodaethcyfran agored ac mae’n croesawuceisiadau gan denantiaid yn enwedig.Ar hyn o bryd, tenantiaid sy’n berchenar dros 75% o gyfrannau Newydd.

Dewch yn 
aelod o’r Bwrdd 

Mae Newydd yn cadw hyd at bedwar lle ar y

Bwrdd i aelodau tenant. Nid ydym bellach yn

cynnal etholiadau tenant gan fod yr aelodaeth

gyfran nawr yn ethol ymgeiswyr oddi ar y rhestr

fer yn ystod y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol.

Gall aelodau’r bwrdd wasanaethu am hyd at

naw mlynedd, yn ddibynnol ar gael eu hailethol

bob tair blynedd.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn bod yn

aelod o’r Bwrdd ond nad ydych yn siŵr beth

yn union fyddai hynny’n ei olygu, rydym yn

cynnal cwrs hyfforddiant blynyddol ar beth

mae bod ar y Bwrdd yn ei olygu. Mae’r cwrs yn

rhad ac am ddim a bydd yn helpu i ddatblygu

ymwybyddiaeth o weithio ar amrywiaeth o

fyrddau rheoli a phwyllgorau. 

Os hoffech chi gyfran ym mherchnogaeth Newydd

neu os oes gennych chi ddiddordeb mewn gwneud

cais i fod yn aelod o’r Bwrdd, cysylltwch â Hana
Morgan ar 02920 005411 neu e-bostiwch
hana.morgan@newydd.co.uk


