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Pobl ifanc
ysbrydoledig yn
disgleirio yn y
gwobrau



Amdanom ni
Rydyn ni’n rhoi ein tenantiaid yn gyntaf
ym mhopeth a wnawn. Rydyn ni’n
gymdeithas tai elusennol gyda 2,600 
o gartrefi o ansawdd i’w rhentu a’u
gwerthu yn ne a chanolbarth Cymru.

Cynnwys

Fformatau gwahanol o
Cipolwg
Os hoffech gopi o’r cylchgrawn Cipolwg
mewn ieithoedd neu fformatau eraill, yn
cynnwys Braille, ffont mawr neu ar CD
neu dâp mae hynny ar gael trwy gysylltu
â Mared Williams ar 02920 005412 neu
e-bost mared.williams@newydd.co.uk.
Gallwch ddefnyddio ein gwasanaeth
Llinell Iaith hefyd 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 Gymraeg agymeradwywyd gan y cyn Fwrdd yr Iaith.Mae’r Cynllun a’r Adroddiad Monitro argael dim ond gofyn amdanyn nhw, acmaen nhw ar gael hefyd yn yr adran‘Llyfrgell’ ar ein gwefan. Mae ein gwefanbellach yn ddwyieithog.
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Aur i Newydd
Rydyn ni wedi ennill ein lle yn rhestr Cwmnïau
Gorau The Sunday Times, gan ein rhoi yn y
100 prif leoedd i weithio ynddyn nhw yn y
sector heb fod ar gyfer elw.  

Yn ogystal â hyn, rydyn  ni hefyd yn gorff
Buddsoddwyr mewn Pobl ac wedi bod ers 15
mlynedd. Mae Buddsoddwyr mewn Pobl yn
cydnabod cyrff sydd yn cymryd hyfforddiant a
datblygiad staff o ddifrif. Yn 2010 derbyniodd
Newydd  lefel Aur uchaf o achrediad ac mae
newydd ei gadarnhau fel corff statws Aur. 

Dywedodd Paul Roberts, Prif Weithredwr
Newydd, “Ein nod ydy darparu
gwasanaethau ardderchog i gwsmeriaid. Pan
wnaethon ni ofyn i’n tenantiaid adolygu ein
gwasanaethau fe wnaethon nhw ddarganfod
bod recriwtio, datblygu a hyfforddiant staff yn

gwneud gwahaniaeth. Mae’r gydnabyddiaeth
yr ydym wedi ei dderbyn gan The Sunday
Times a Buddsoddwyr mewn Pobl yn dangos
pa mor ddifrifol yr ydyn ni’n cymryd y
materion yma.” 

Newydd ydy un o’r lleoedd gorau i weithio ynddo yn y DU. 

Staff Newydd staff yn dathlu eu statws aur mewn digwyddiad bwyta’n iach

Casglodd adolygiad Buddsoddwyr

mewn Pobl farn staff Newydd ac roedd

sylwadau’n cynnwys:

“Rwy’n teimlo’n gryf ynghylch rhoi

gwasanaeth ardderchog i gwsmeriaid.

Rwyf wrth fy modd yn gweithio i

Newydd.”

“Mae’n wych gweithio yma.”



Canmoliaeth i
bobl ifanc am
waith cymunedol
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Roedden ni’n dathlu’r gwaith eithriadol y mae
gwirfoddolwyr a grwpiau ifanc wedi’u cyflawni
yn eu cymunedau dros y flwyddyn ddiwethaf. 

Daeth dros 70 o bobl ifanc i’r digwyddiad a
gynhaliwyd gan Newydd a Hafod.

Cynhaliwyd 3ydd seremoni
Gwobrau Ieuenctid Blynyddol
Cymdeithasau Tai Newydd a
Hafod ar 24 Chwefror 2014 yng
Nghlwb Rygbi Pontypridd. 

3ydd Gwobrau
Ieuenctid
Blynyddol 

Dywedodd Kevin Howell,

Rheolwr Partneriaeth

Cymunedol yng

Nghymdeithas Tai Newydd,

“Roedd y seremoni wobrwyo yn ddull

ysbrydoledig o anrhydeddu enillwyr ac

enwebai gwobrau ieuenctid Newydd a Hafod.

Wrth ddarllen y straeon yn nodi’r hyn y mae

pob un wedi’i gyflawni a chyfarfod yr holl

enwebai, mae’n amlwg bod cryn dipyn o bobl

ifanc talentog ar ein hystadau. Da iawn bawb.”
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Gwirfoddolwr y Flwyddyn – Ilan Diamonds
Jazz Band (gyferbyn)
Mae Ilan Diamonds Jazz Band yn cynnwys
grŵp o bobl ifanc ymroddedig rhwng 4 a 24
oed wedi’u lleoli ar Ystad Glyn Taf yn
Rhydyfelin. Mae nifer o’r bobl ifanc yn
wirfoddolwyr cymunedol gweithgar, yn
cynnwys gofalu am oedolyn, casglu sbwriel a
helpu gyda chylchlythyr y gymuned. Bu’r bobl
ifanc yma hefyd yn helpu i greu 3 ffilm oedd
yn hysbysu tenantiaid eraill am y newidiadau
i’r system budd-daliadau lles. Mae dros 600
wedi gwylio’r ffilmiau erbyn hyn ar YouTube.
Daliwch ati gyda’r gwaith da!

Cyflawnwyr Chwaraeon y Flwyddyn –
Glynneath Siteys  (uchod)
Cafodd Glynneath Siteys eu henwebu gan
Willis Construction am eu hymrwymiad a’u
hymroddiad i gyflawni’r nod o greu tîm pêl
droed cydnabyddedig. Maen nhw wedi
llwyddo yn y gynghrair 5 bob ochr
landlordiaid cymdeithasol cofrestredig a
hefyd wedi dangos aeddfedrwydd trwy eu
gwerthfawrogiad o’r nawdd y maen nhw’n ei
dderbyn gan Willis Construction. Mae’r tîm
pêl droed hefyd wedi dod yn gatalydd i
helpu’r chwaraewyr i gwblhau cyflawniadau

eraill fel mynychu gweithdai hyder, sgiliau
bywyd a chymorth cyntaf a dyddiau casglu
sbwriel ar draeth Porthcawl. Erbyn hyn mae’r
tîm wedi cyflawni eu Gwobr Efydd Dug
Caeredin. Da iawn chi, Glynneath Siteys. 

Goresgyn Heriau Personol – Sion Charles
Enillodd Sion Charles y wobr goresgyn heriau
personol am gadw’n bositif tra’n derbyn
triniaeth am dyfiant ar yr ymennydd ac
ymdopi gyda’r salwch y mae wedi’i ddioddef
ers hynny, a hefyd am ei waith elusen. Fe
gyfrannodd yr holl
arian a gafodd ar ei
ben blwydd yn
21ain i’r Elusen
Tyfiant ar yr
Ymennydd, swm
enfawr o £740. 

Llongyfarchiadau
Sion, rwyt ti’n
ysbrydoliaeth i
bob un ohonom.

Enillwyr gwobrau Newydd oedd:
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Ein nod ydy arolygu ein holl eiddo bob pum mlynedd.

Diben hynny ydy diweddaru ein cofnodion
er mwyn:

• Cydymffurfio gyda Safon Ansawdd Tai
Cymru 

• Gwirio graddfa effeithlonrwydd eich
cartref

• Edrych ar gyflwr prif gydrannau’r
adeilad, fel:

• To, ffasgiau a chafnau
• Drysau a ffenestri
• Cegin
• Ystafell ymolchi a thoiled
• Gosod gwres
• Ffiniau gerddi fel ffensus neu waliau
• Pafinau/llwybrau allanol.

Eleni ein nod ydy arolygu 500 o gartrefi   
yn yr ardaloedd canlynol:

Noder na fydd pob eiddo yn yr ardaloedd a
restrir uchod yn cael eu harolygu. Hysbysir y
tenantiaid fydd yn cael arolwg mewn ysgrifen
pryd mae’r arolygon i fod i gychwyn. Dywedir
wrth y tenantiaid trwy lythyr pwy sydd yn mynd 
i ymweld, a phryd.

Y llynedd ein nod oedd arolygu 526 o gartrefi
ond dim ond i 469 y cafwyd mynediad iddyn
nhw. Os ydy’ch cartref i fod i dderbyn arolwg
eleni, mae’n bwysig iawn eich bod yn rhoi
mynediad i’r syrfewr i’ch cartref. Fel rheol dim
ond awr y bydd hyn yn ei gymryd ac os nad
ydych yn caniatâu mynediad i’ch cartref gallwch
golli allan ar waith gwelliannau i’ch cartref.

• Rhydyfelin
• Beddau
• Pontypridd
• Trefforest
• Gilfach Goch
• Llanharan
• Talbot Green
• Caerdydd

• Penarth
• Y Sili
• Y Barri
• Rhŵs
• Sain Tathan
• Llanilltyd Fawr
• Saint-y-Brid

Wnaethoch chi
ennill £100?

Diolch i’r holl denantiaid a lanwodd ac a
ddychwelodd yr holiadur boddhad gwaith trwsio.

Yr enillwyr lwcus am y £100 misol oedd:

Medi 2013: Mr G Miles o Glyn-nedd
Hydref 2013: Mr P Barron o’r Barri

Tachwedd 2013: Mrs M Capener o’r Drenewydd
Rhagfyr 2013: Miss R Froude o’r Barri

Llongyfarchiadau i bawb!

Arolwg o’ch cartref i
gynllunio ein gwelliannau
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Derbyniodd y prentisiaid gwaith coed, Josh Hackett a Niall Barron
wregysau offer i gydnabod ei mis cyntaf llwyddiannus ar y safle gyda’r
cyflogwr Jehu Project Services Limited.  Mae’r prentisiaid yn gweithio ar
gyn safle Llys Ynadon y Barri sy’n cael ei ailddatblygu gan Newydd yn 52
o gartrefi fforddiadwy ac unedau manwerthu.

Mae Josh a Niall yn dysgu eu crefft dan y
Cynllun Prentisiaeth ar y Cyd, cynllun hyfforddi
a gydgysylltir gan Y Prentis ac a gefnogir gan y
corff diwydiant CITB. Maen nhw’n treulio
pedwar diwrnod ar y safle yn Stryd Thompson
ac un diwrnod yn y coleg yn astudio ar gyfer
Lefel 2 mewn Galwedigaethau Coed. Fe fydd
prosiect canol tref y Barri sydd i’w gwblhau ym
mis Chwefror 2015 yn darparu amrediad eang
o brofiadau ac mae Josh a Niall yn gobeithio
cwblhau eu cymhwyster erbyn diwedd y
cynllun.

Wythnos Prentisiaeth Genedlaethol
2014: Prentisiaid llwyddiannus yn y Barri

Josh Hackett a Niall Barron
ar safle Newydd

Dywedodd Nyron Wood, Rheolwr SafleLlys Ynadon y Barri, “Mae’n gyflegwirioneddol i’r bechgyn gael profiad arsafle fawr ac maen nhw’n gwneud yn fawro’u cyfle. Rydyn ni wedi cael profiaddefnyddiol iawn gyda’r Prentis ac ynbwriadu cymryd prentisiaid ychwanegolmewn crefftau eraill.”

Gall Newydd ddarparu cyfleoedd ar safleoedd ac yn ein swyddfeydd. 

Os oes gennych ddiddordeb mewn cael profiad gwaith cysylltwch â’n hadran

Adnoddau Dynol yn Newydd ar 02920 005486 neu e-bost

HRAdministrator@newydd.co.uk.
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Bob blwyddyn rydyn ni’n gofyn i
chi am eich barn ynghylch ein
taliadau gwasanaethau. Rydyn ni’n
gwneud hyn trwy anfon arolwg
atoch chi.

Y llynedd, cyn anfon yr arolwg, fe wnaethom
ofyn i’r Grŵp Craffu Tenantiaid adolygu’r modd
yr ydym yn cynnal yr ymgynghoriad tâl
gwasanaethau yma i weld sut y gallem ei wella.
Gwnaeth y Grŵp Craffu nifer o argymhellion
oedd yn cynnwys:  

• gwell ffurflenni arolwg
• cynnig mwy o ffyrdd i lenwi’r arolwg
• raffl
• gwell gwybodaeth am daliadau

gwasanaethau
• gwell adborth i denantiaid ar ganlyniadau’r

arolwg. 

Ar ôl gwneud y newidiadau hyn, anfonwyd ein
hymgynghoriad taliadau gwasanaethau
blynyddol atoch ym mis Awst a Medi y llynedd. 

Yn dilyn y newidiadau uchod, roeddem yn
falch iawn o dderbyn llawer mwy o arolygon,
cyfanswm o 17% o’i gymharu ag 11% y
llynedd. Rydym hefyd wedi gweld cynnydd
mewn boddhad gydag 86% o’n tenantiaid yn
fodlon gyda’u gwasanaethau ystadau o’i
gymharu ag 82% y llynedd.

Dywedodd Joanne Carter, Pennaeth Tai yn
Newydd, “Mae’n ardderchog gweld bod y
Grŵp Craffu Tenantiaid yn cael effaith go iawn
ar wasanaethau Newydd ac rydym yn falch
iawn bod tenantiaid Newydd mor fodlon
gyda’n gwasanaethau ystadau.”

Anfonwyd canlyniadau’r arolwg at ein
tenantiaid ar diwedd Chwefror eleni. Dylech
fod wedi sylwi bod ein taflen wybodaeth am
daliadau gwasanaethau newydd wedi’i hanfon
atoch yr un pryd. 

Os hoffech ragor o wybodaeth neu os hoffech
gymryd rhan mewn arolwg ystad misol
gyda’ch Swyddog Tai, cysylltwch â Thomas
Williams ar 02920 005496.

Tynnwyd y raffl gan Grŵp Taliadau

Gwasanaethau Newydd ac enillodd y

tenantiaid canlynol £25.00 yr un:

Mr Harrod, Dinas Powys

Mrs Mayer, y Drenewydd

Mr Brownhill, y Barri

Ms Jones, y Drenewydd
tai newydd08

Ein gwasanaethau
ystadau 
campus
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Bu gwirfoddolwyr o
Balfour Beatty Rail a
Newydd yn gweithio gyda thenantiaid yn Llys Gwyn James, Penarth i
ailddatblygu’r ardd gymunedol ac annog tyfu cymunedol. 

Mae’r fenter hon yn rhan o brosiect Gwneud Gwahaniaeth (MAD) Newydd sydd yn annog
ein staff i wirfoddoli yn y gymuned. Gan herio’r tywydd bu gwirfoddolwyr wrthi’n brysur
am ddeuddydd yn creu llwybrau newydd, codi arwynebeddau anwastad, darparu
gwelyau plannu a rhoi gofal mawr ei angen i’r ardal oddi amgylch.

Y bwriad nawr ydy gweithio gyda’r
tenantiaid i gefnogi tyfu cymunedol ac

annog rhagor o denantiaid i fod yn gyfrifol
am blotiau unigol. 

Hoffai Newydd ddiolch i Balfour Beatty Rail, a haelioni eu cyflenwyr sydd wedi helpu i
wella bywydau tenantiaid yn Llys Gwyn James.

Balfour Beatty
yn garddio

“Hoffem ddiolch i’n holl gyflenwyr,

Mecx, TXM, RMS & Anderselite am

eu cyfraniad sylweddol o ddeunyddiau

ar gyfer y prosiect. Hoffwn ddiolch yn

arbennig hefyd i’r tenantiaid am helpu

ar y diwrnod ac am ddarparu coginio

cartref blasus iawn inni.”

Dywedodd Val Garland, tenant Newydd a
garddwraig frwd, “Dydy tenantiad Llys Gwyn

James ddim yn gallu diolch digon i Balfour
Beatty Rail am y gwaith caled y maen nhw

wedi ei gyflawni dros y deuddydd diwethaf yn
trawsnewid tir gwastraff yn ganolbwynt i’r

ardd. Fe fydd y gwelyau plannu wedi’u codi yn
galluogi tenantiaid hŷn fel fy mam sydd yn 90

oed i barhau gyda’i hoffter o arddio. Gan
ddisgwyl ychydig yn unig o welyau plannu

wedi’u codi roedd yn sioc enfawr i weld
Balfour Beatty yn ailddatblygu’r ochr chwith

gyfan o’r ardd ac yn gosod tŷ gwydr a sied.”

Dywedodd Daniel Rivers, PeiriannyddCyflenwi Prosiectau yn Balfour BeattyRail, “Cyn inni ddechrau, roedd ochrchwith yr ardd yn foel ac yn rhoi fawr oysbrydoliaeth ar gyfer tyfu unrhywbeth.Gydag ychydig o waith tocio, cloddio achryn dipyn o waith cludo gyda berfa felwyddon ni i greu gofod gwyrdd y gall ygymuned gyfan ei fwynhau.”
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Digwyddiadau yn
Elis Fisher:

Dywedodd Marion a Norman Powell,
tenantiaid yn Elis Fisher, “Roedd yn braf cael
dod allan o’r fflat am awr. Roedd y pysgodyn
yn flasus ac roedd yn hyfryd gweld y cennin
pedr yn blodeuo y diwrnod wedyn.”

“Daeth Chrissy o’r Undeb Credyd i’n gweld
hefyd. Siaradodd am y dulliau hawdd o
wneud cais am gynlluniau cynilo hyblyg a
benthyciadau fforddiadwy, a sut i gynilo ein
ceiniogau trwy’r clwb cynilo Nadolig.”

“Dywedodd Theresa Pask, “Mae hwn yn
ffordd dda i’m helpu i gynilo. Rwyf mor falch
fo mod wedi cael cyfle i ddod i fore coffi yn
Llys Elis Fisher i ddysgu rhagor amdano.”

“I ddysgu rhagor am Lys Elis Fisher a’r holl
gynlluniau tai â chymorth eraill, ewch i gyfrif
You Tube Newydd i weld y sioeau sleidiau
rwyf wedi eu creu. 

Ewch i www.youtube.com/newyddhousing
a chliciwch ar y fideos.”

Adroddiad gan Sara,
Cydgysylltydd y Cynllun

“Yn Llys Elis Fisher, cynllun tai â chymorth yn y Barri, rydyn ni’n dathlu
Dydd Sant Ffolant trwy gael pryd o fwyd pysgod a sglodion gyda’n gilydd
yn y lolfa gymunedol. Mae pob tenant hefyd yn cael tusw o gennin pedr fel
arwydd bod tywydd gwell ar y ffordd. 

Yn dilyn ein herthygl ddiweddar yn rhifyn
y gaeaf o Cipolwg, rydym yn falch o
gyhoeddi ein bod bellach wedi cwblhau’r
broses dendro gwaith cynnal a chadw ac
yn gallu dyfarnu contract 5 mlynedd i
ASW Ltd. Fe fyddan nhw’n dechrau’r
contract newydd ar 1 Ebrill 2014.

Contractwr 
newydd ar gyfer gwaith

trwsio RCT a’r Fro 
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newyddion
Chwefror 2014

Ffrwydriad nwy yndymchwel dau dŷ“Anafwyd deg o bobl mewnffrwydriad nwy a
‘ddymchwelodd’ ddau dŷ arstryd yn Clacton, Essex ymmis Chwefror eleni.

Dywedodd llygad dystionbod  y stryd, Cloes Lane, yn‘ysgwyd’ yn ystod y
ffrwydriad a dywedodd yprif swyddog tân
cynorthwyol, Paul Hill bodgrym y ffrwydriad yn
‘eithriadol’.
Cafodd dyn yn ei 70au amenyw yn ei 50au losgiadaudifrifol yn y tân a
ddilynnodd. Mae’r ddaubellach mewn cyflwr

‘sefydlog’ meddai Ysbyty,Broomfield.”
Gwnewch yn siŵr osgwelwch yn dda eich bodyn rhoi mynediad i staffcynnal a chadw Newyddi’ch cartref i gynnalgwasanaeth nwy

blynyddol ar eich boeler.
‘Mae yna lawer o
achlysuron lle nad ydymwedi gallu cael mynediad,ac mae hyn yn gadael yreiddo ac, yn bwysicach, ytenant mewn perygl difrifol.’

Rydyn ni’n anfon llythyrauapwyntiad atoch i drefnu iwasanaethu eich boeler. 

Os nad ydych yn cadw at yrapwyntiadau hyn rydychchi’n torri eich cytundebtenantiaeth. Cysylltwch â niar 0303 040 1998, e-bostymholiadau@newydd.co.ukneu anfonwch negesdestun ar 07539 115115 os oes angen aildrefnuapwyntiad. 
Efallai y bydd rhaid innigymryd camau cyfreithiolos na fyddwch yn rhoimynediad inni i’ch cartref,Mae eich diogelwch ynbwysig inni, helpwch ni iwneud eich cartref ynddiogel. 

Wedi’i gyhoeddi gan Newyddion y BBC ar 5ed o Chwefror 2014
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Mae gan y Tîm Partneriaeth Cymunedol amrediad o brosiectau cyffrous ar y
gweill eleni. Edrychwch isod a chysylltwch os ydych eisiau ymuno! Mae mor
hawdd â hynny! 

Ymunwch ag antur
Newydd!

Oes awydd arnoch chi i ddysgu
sgiliau cyfrifiadur newydd?
Dewch draw i un o’n dyddiau agored
digidol a darganfod rhagor am ein
cyrsiau cyfrifiadur (gallwch ennill
cymhwyster newydd hefyd os ydych
eisiau gwneud hynny). 

Os y byddwch yn dod draw ac yn
ymuno â chwrs – cewch gyfle i ennill 
un o 4 cyfrifiadur tabled!

Dewch ar-lein gyda
Newydd ac ennill un
o 4 cyfrifiadur tabled!

Cyswllt: scott.tandy@newydd.co.uk ffôn: 07584501216 neu 02920 005479

Os felly, rydyn ni’n cynnal nifer o gyrsiau
a chlybiau swyddi i’ch helpu i fynd yn ôl
i’r gwaith. Mae cyfle i gael cymhwyster
hefyd os ydych eisiau gwneud hynny.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:
jackie.holly@newydd.co.uk
ffôn: 07501466694 neu 02920 005476

Meddwl am
fynd yn ôl i’r

gwaith?

Galwch heibio rhwng 10am – 3pm yn:

Llun 12 Mai: 
Fflat cymunedol ANTRA, Aberdâr

Mawrth 13 Mai:
Swyddfa Newydd yn y Drenewydd, 
Tŷ Dewi Sant , New Church Street
y Drenewydd, Powys SY16 1RB 

Mercher 14 Mai:
Canolfan Hyfforddi Glyn-nedd, 
Stryd Oddfellow, Glyn-nedd SA11 5DB

Iau 15 Mai:
Llyfrgell y Barri, Sgwâr y Brenin, y Barri CF63 4RW

Gwener 16 Mai
Canolfan Cymunedol Newydd, 
Masefield Way, Rhydyfelin CF37 5HQ
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Hoffech chi ddysgu sut i dyfu ffrwythaua llysiau? Cysylltwch â ni i wirfoddoli mewnrhandir cymunedol. Fe wnewch chi ddysgu llwytho sgiliau newydd, mynd â rhywfaint o’r cynnyrchadref a chael cymhwyster hyd yn oed.
Cysytlltwch â Jackie i gofrestru eich diddordeb::jackie.holly@newydd.co.ukffôn: 075014666 neu 02920 005476

Tyfu eich hun

Hoffech chi gael cyfle i ddweud
eich dweud am y ffordd rydyn
ni’n rhedeg Newydd? Os felly, fe
fyddem wrth ein bodd yn eich gweld yn
un o’n grwpiau cyfranogiad tenantiaid.
Mae’r pynciau sy’n cael eu trafod yn
cynnwys ymddygiad gwrth gymdeithasol,
cynnal a chadw, cydraddoldeb a thai
gyda chymorth i enwi dim ond ychydig!
Fe fyddwch yn gweithio gyda ni i wneud
gwelliannau ac awgrymiadau ynghylch y
ffordd rydyn ni’n gwneud pethau.

Eisiau gwybod rhagor?  
Cyswllt: tracy.james@newydd.co.uk
ffôn: 02920 005477 
neu 07899665818

Cymryd rhan
yn Newydd Rydyn ni’n sefydlu Grŵp Gwrth Dlodi a

fydd yn cael ei gynnal yn ein Prif Swyddfa
yn Nhongwynlais ger Caerdydd. Fe fydd y
grŵp yn cyfarfod tua 4 gwaith y flwyddyn.

Fe fyddwn yn edrych ar ffyrdd i helpu a
chefnogi cymunedau i gynilo arian, delio
gyda thlodi bwyd a gwneud i arian fynd
ymhellach. Fe fyddwn hefyd yn edrych 
ar y diwygiadau lles ac effaith hynny ar
denantiaid.

Rydyni hefyd yn edrych i sefydlu Grŵp
Cynhwysiant Digidol.

Os hoffech ymuno, cysyltlwch gyda:
tracy.james@newydd.co.uk
ffôn: 02920 005477 neu 07899665818

Angen
gwirfoddolwyr!

Ydych chi dan 25 oed ac yn awyddus i gymryd rhan yng
ngweithgareddau Newydd? Mae gennym nifer o brosiectau
cyffrous ar y gweill eleni yn cynnwys Rhaglen Gwirfoddolwyr
y Mileniwm, gweithdai cerddoriaeth gydag Amy Wadge (mae
Rhaglen Gwirfoddolwyr y Mileniwm hi wedi gweithio gydag
Ed Sheeran), prosiectau garddio, gwobrau Dug Caeredin a
theithiau hefyd! Os hoffech ymuno a darganfod rhagor,
cysylltwch â: scott.tandy@newydd.co.uk
ffôn: 07584501216 neu 02920 005479

Prosiectau i bobl ifanc
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Dywedodd Richard Northridge, Doctor
Biniau yn y Drenewydd, “Os ydy’ch bin yn
orlawn neu eisoes yn dwt, mae gan yr Her
Deiet Sbwriel rywbeth i chi. Dros gyfnod o 4
wythnos fe gewch eich herio i ddod yn
arbenigwr ailgylchu a gwasgu gwastraff
bwyd allan. Mae teulu cyffredin yn gwastraffu
£60 y mis ar fwyd defnyddadwy ac felly mae
gennym nifer o gynghorion i’ch helpu i gadw
eich biliau i lawr, Mae yma syniadau newydd
am gyfnewid, rhannu’n lleol a hyd yn oed
cymryd eich Her  Wythnos Gwastraff Sero.
Os ydy’ch bin eisoes yn denau, gallwch
ddefnyddio’r Her i weld pa mor dda rydych
chi’n wneud, rhannu eich prif gynghorion a
lledaenu’r gair.”

Ymunwch â’r 1000 o bobl sydd eisoes wedi
derbyn yr Her a darganfod pa mor foddhaol
ydy teneuo eich bin. Fel y dywedodd
Graham Heap a gymrodd y Deiet ar gyfer
rhaglen deledu Tonight ITV, “Wnes i erioed
ddychmygu y byddai maint fy magiau sbwriel
wedi dod â gwên i’n wyneb i!”   

Mae preswylwyr Powys yn cael eu gwahodd i ymuno yn yr Her
Deiet Sbwriel, sef dull ymarferol o deneuo eich bin ac arbed arian.

I ddarganfod rhagor neu i ymuno yn
yr Her ewch i: 
www.therubbishdiet.org.uk
neu ffonio Richard ar: 
07814 271360.

I ddarganfod rhagor neu i ymuno yn
yr Her ewch i: 
www.therubbishdiet.org.uk
neu ar Facebook:
www.facebook.com/
PowysRubbishDiet

Biniau tenau

Rhowch
gynnig arni!

Her deiet Sbwriel
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Fe fydd enillwyr pob categori yn ennill
£50, beth sydd gennych i’w golli!

Gallwch enwi eich gardd eich hun neu ardd
cymydog ar gyfer y categorïau canlynol:

• Gardd unigol orau

• Gardd tai â chymorth gorau

• Gardd gymunedol orau

• Basged grog neu flwch ffenestr gorau

• Darn llysiau neu dŷ gwydr gorau

Fe fydd ffotograff yn cael ei dynnu o bob 
gardd ar ddiwedd Mehefin ac fe fydd yr holl
erddi yn cael eu beirniadu erbyn canol
Gorffennaf. Hysbysir yr enillwyr yn fuan wedi
hynny.

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

...ac ymunwch
yn y

gystadleaeth
arddio eleni

Fel rhan o fenter a dderbyniodd gefnogaeth
ac a hyrwyddwyd gan Gyngor Rhondda
Cynon Taf, rydyn ni’n falch o gyhoeddi bod
chwech o breswylwyr Rhydyfelin wedi
dderbyn hyfforddiant fel Hyrwyddwyr
Effeithlonrwydd Ynni. Fe fyddan nhw’n rhoi
cyngor sylfaenol i breswylwyr a thenantiaid
am eu defnydd o ynni ac a oes modd eu
cefnogi i ddod allan o dlodi tanwydd.
Cafodd yr hyfforddiant hwn ei gynnal  yn
ystod Mawrth 2014 ac fe fyddwn yn rhoi
gwybod i chi am eu datblygiad.

Hyrwyddwyr
Effeithlonrwydd
Ynni wedi’u penodi
yn Rhydyfelin

Peidiwch â gadael i’r
glaswellt 
dyfu dan 
eich traed



Cronfa ydy Grant Twf a Phartneriaeth Newydd (GAP) a
ddefnyddir gan y Tîm Partneriaeth Cymunedol i
gefnogi ein tenantiaid a’n cymunedau. Eleni gwelwyd
y nifer mwyaf o geisiadau. Derbyniwyd cyfanswm o
43 cais, yn gwneud cais am dros £93,000, llawer
mwy na’r £40,000 sydd ar gael.

16 tai newydd

Wnaeth eich prosiect chi  
dderbyn Grant GAP?  

Rydyn ni’n gobeithio y bydd pawb yn mwynhau eu

prosiectau, gweithgareddau a digwyddiadau sydd

wedi’u cynllunio ar gyfer 2014!

Sgoriodd y Panel Grant GAP y ceisiadau yn
seiliedig ar feini prawf neilltuol. Roedd angen
i’r ceisiadau fodloni o leiaf un o’r categorïau
canlynol:  

• Cymunedau iach

• Cymunedau diogelach

• Plant a phobl ifanc

• Cynhwysiant (digidol, ariannol a 
chymdeithasol)

• Diwylliant a threftadaeth

• Addysg, cyglogaeth a menter

Roedd rhaid i’r ceisiadau hefyd ddangos
gwerth am arian, ymgynghori gyda’r
gymuned a dangos tystiolaeth o sut y
byddai’r gymuned yn elwa. 
Bu’n rhaid i’r Panel Grant GAP wneud
penderfyniadau anodd ar sut i rannu’r arian a
bu’r prosiectau canlynol yn llwyddiannus:

•  Fe fydd ein 5 cynllun tai gyda chymorth
yn cymryd rhan mewn prosiectau garddio a
bwyta’n iach, mynd ar dripiau diwylliannol,
rhoi cynnig ar gelf a chrefft a cherflunio,
prosiect hel atgofion, tai chi a chychwyn
cynllun rhoi help llaw.

•  Cynhelir Prosiectau Garddio yn
Nhongwynlais, Aberaman, Rhiw Ceris a
Jacksons Quay.   

•  Cynhelir Prosiect Gweledol Gwell yn ein
cynlluniau lloches i helpu tenantiaid sydd
ag anawsterau golwg.

•  Mae Greenstream Flooring wedi derbyn
cyllid i osod teiliau carped AM DDIM i
denantiaid mewn angen, mae hyn yn
seiliedig ar ardal yn gyfatebol i un ystafell  i
bob cartref.

•  Fe fydd yna brosiect ar Gam-drin
Domestig yn Rhondda Cynon Taff.

•  Fe gynhelir ymweliad diwylliannol i Sain
Ffagan i’r Grŵp Cefnogi Holl Dai â
Chymorth (SASH).

•  Dyfarnwyd arian i Gymdeithasau
Tenantiaid yn Rhydyfelin, Glyn-nedd, y
Barri ac Aberdâr ar gyfer llogi neuaddau,
gweithgareddau cymdeithasol,
digwyddiadau calendr a thripiau.

•  Fe fydd Spectacle Theatre yn cynnal
prosiect cynhwysiant ariannol gyda
thenantiaid yn Rhydyfelin, Aberdâr a  
Glyn-nedd. Fe fydd Cerddoriaeth Arius
hefyd yn cynnal prosiect cerddorol gyda
phobl ifanc yn yr ardaloedd hyn.

•  Fe fydd Vibe yn gweithio ar brosiect
addysgol gyda phobl ifanc yn y Fro.

•  Derbyniodd Bocsio Amatur y Barri arian
ar gyfer offer chwaraeon ac Ilan Diamonds
i logi neuadd fel bod eu band jazz yn gallu
ymarfer.

Disgwylir i’r rhai a dderbyniodd grantiau lunio
adroddiad unwaith y bydd eu digwyddiad neu
weithgaredd wedi ei gynnal er mwyn inni
werthuso eu llwyddiant.
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Tesco yn addo cefnogiBanc Bwyd y Drenewydd

Dywedodd y Llysgennad
Tiriogaethol Samantha
Jones a sefydlodd y
prosiect o Fyddin yr
Iachawdwriaeth, 

“Wrth i dlodi bwyd gynyddu mae’n holl bwysig
ein bod yn casglu digon o fwyd i fodloni’r galw,
sydd wedi cynyddu’n enfawr ers y llynedd.
Rydym eisoes yn derbyn cefnogaeth
Cymdeithas Tai Newydd, Tai Canolbarth Cymru
a rhoddion gan y cyhoedd. Mae’r newyddion y
bydd Tesco’n ymuno gyda’r tîm casglu yn
wych. Gyda rhoddion hael gan ein cymuned
rydym yn gallu bwydo nifer o bobl sydd mewn
argyfwng.”

Mae Bwyd Banc y Drenewydd yn brosiect cymunedol sy’n darparu bwyd i bobl mewn
argyfwng, ar draws yr ardal leol. I gyfrannu bwyd, galwch heibio i siop Byddin yr
Iachawdwriaeth rhwng 9am a 4.30pm, dydd Llun i ddydd Gwener yn 7-8 Stryd 
y Farchnad, y Drenewydd. 

Os ydych yn
teimlo eich bod

angen parsel bwyd
argyfwng, cysylltwch
gydag Alan Evans
o Gymdeithas Tai
Newydd ar 02920
005452 neu galwch
heibio i siop Byddin yr
Iachawdwriaeth yn yr
un cyfeiriad uchod.  

Mae Tesco wedi cytuno i gefnogi Bwyd Banc y Drenewydd a gweithio
gyda Chymdeithas Tai Newydd a Byddin yr Iachawdwriaeth i sefydlu
dyddiau casglu yn yr archfarchnad pan fydd stoc y bwyd banc yn
mynd yn isel. Mae Tesco’n cefnogi’r prosiect fel rhan o’u menter 
i leihau tlodi yn yr ardal.
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Bwrdd Newydd sydd yn gyfrifol am wneud y rhan fwyaf o’r penderfyniadau
mawr am ein gwaith a’n dyfodol; sut rydyn ni’n dyrannu cyllidebau, ble rydyn
ni’n adeiladu cartrefi newydd a sut rydyn ni’n rheoli eich cartrefi. Mae deall
sut y mae’r penderfyniadau yma yn effeithio ar denantiaid yn hanfodol ac
mae gennym amrywiol grwpiau tenantiaid i’n helpu i wneud penderfyniadau. 

Dros yr ugain mlynedd diwethaf mae gan
Newydd denantiaid ar ei Fwrdd ac mae hyn
yn golygu bod tenantiaid yn cymryd rhan
mewn gwneud penderfyniadau. Mae hyn 
mor bwysig inni fel ein bod wedi newid ein
rheolau i sicrhau bod hyd at bedwar lle wedi
eu cadw bob amser i denantiaid.

Dros y blynyddoedd diwethaf mae tenantiaid
wedi’u hethol gan yr holl denantiaid i fod 
yn aelodau o’r Bwrdd. Rydyn ni’n meddwl
newid hyn.

Mae’n bwysig iawn bod gan y Bwrdd y lefel
a’r cymysgedd cywir o sgiliau a dydy
etholiadau ddim bob amser yn cyflawni
hynny. I ddelio gyda hyn rydyn ni’n cynnig
bod pawb sydd â diddordeb mewn dod yn
aelod o’r Bwrdd, boed yn denant ai peidio, 
yn mynd trwy broses recriwtio. 

Caiff lleoedd gwag ar y Bwrdd eu hysbysebu
ac fe fydd aelodau’r Bwrdd yn adolygu pob
cais ac yn cyflwyno’r rhai sydd â’r sgiliau a’r
arbenigedd cywir i’r Cyfarfod Cyffredinol
Blynyddol ar gyfer etholiad. 

Gall tenantiaid sydd eisiau cadw eu hawl i
bleidleisio wneud hynny trwy ddod yn aelod
cyfran. Trwy ddod yn aelod cyfran gallwch
bleidleisio yn etholiad holl aelodau’r Bwrdd.

Os byddwn yn gwneud hyn fe fyddwn yn
newid ein rheolau yn nes ymlaen eleni er
mwyn eu cyflwyno yn y CCB yn 2015. Cyn
gwneud penderfyniad terfynol hoffem glywed
eich barn. Os oes gennych unrhyw sylwadau
neu gwestiynau neu os ydych eisiau dod yn
aelod cyfran o Newydd ysgrifennwch atom,
e-bostiwch Hana Morgan ar
hana.morgan@newydd.co.uk neu ffoniwch
02920 005411.

Tenantiaid
ar y Bwrdd
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Gwahoddir chi i Ddechrau Tyfu yn yr ardd gymunedol yn y Drenewydd,
drws nesaf i’r coleg a’r theatr yn Ffordd Llanidloes. 

Dechrau tyfu yn y Drenewydd

Mae’r safle 2.5 acer yn cynnwys plotiau
rhandir meicro, ardal goginio awyr agored,
ardal gwerthu planhigion, cegin gymunedol a
gofod ystafell gyfarfod i’w rhentu. Mae yna
ardaloedd bywyd gwyllt a gardd farchnad
gymunedol hefyd i dyfu bwyd.

Dywedodd Rachel Solnick o Gwm Harry,
“Dewch draw i weld y gofod gwyrdd rhyfeddol
yma. Mae yna cymiant o ffyrdd i gymryd rhan.
Bob dydd Mercher gall unrhyw un alw heibio
rhwng  10am a 4pm i weld beth sy’n digwydd.
Dewch draw i roi help llaw gyda’r garddio neu
adeiladu a’r blanhigfa, neu helpu yn yr ardal
gwerthu bwyd a chael cinio am ddim.”

“Mae yna dŷ crwn hardd ar y safle ac
ystafelloedd dan do y gellir eu defnyddio i
gynnal gweithdai, darparu ar gyfer grwpiau
neu i ymlacio ynddyn nhw. Mae gennym
randiroedd meicro i bobl sydd eisiau tyfu
llysiau. Mae popeth sydd ei angen arnoch i’w
gwneud yn hawdd ar gael yma, offer,
compost, cymorth a chyngor.”

Mae’r tîm yng Nghwm Harry eisiau eich
awgrymiadau ar sut i wneud hwn yn ofod i’r
gymuned ei fwynhau. Am ragor o wybodaeth
gallwch gysylltu gyda Rachel ar: 
Rachel@cwmharry.org.uk neu ar 07876
563657.

Ewch i’r wefan www.cultivate.uk.com a
facebook:
www.facebook.com/cultivatecwmharry
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Ydych chi’n gwybod y gwahaniaeth rhwng plastig a charton? Ydych
chi’n deall y gwahaniaeth rhwng treulio anaerobig a phlanhigyn
compostio mewn llestr?

Ydych chi’n
ailgylchwr
o fri?

Mae Ailgylchu dros Gymru wedi lansi gwefan
newydd, recycleforwales.org.uk. Fe fydd y
wefan yn dangos i chi sut y gallwch leihau,
ailddefnyddio ac ailgylchu gwastraff cartref,
rhoi cyngor i chi ar arbed arian a gwybodaeth
ailgylchu lleol. 

Mae gan Recycleforwales.org.uk gwis
rhyngweithiol, hwyliog lle y gallwch
ddarganfod os ydych yn ailgylchwr o fri neu
yn anobeithiol am ailgylchu! Gofynnir cyfres 
o gwestiynau i chi i brofi eich gwybodaeth
ailgylchu ac fe ddyfernir un o bump proffil 
i chi yn seiliedig ar eich atebion.  

Gallwch hefyd:

• Dysgu o’r canllaw i ddechreuwyr

• Dysgu am y mathau o offer yr ydych eu
hangen a lle i’w cael

• Gwylio’r fideos animeiddio a gweld beth
sy’n digwydd i’ch algylchu ar ôl ei gasglu

• Darllen y canllaw cam wrth gam ar sut i
ddechrau compostio 

• Cael cynghorion ar sut i leihau’r gwastraff
rydych chi’n ei greu

• Darganfod sut y gall y teulu cyffredin yng
Nghymru arbed bron i £60 y mis trwy
leihau’r bwyd da y maen nhw’n ei daflu’i
ffwrdd, mae hynny bron yn £700 y
flwyddyn!

Ymunwch i dderbyn yr e-newyddlen ar y
wefan i gael yr holl newyddion a’r cyngor
diweddaraf ac i gymryd rhan mewn pliedlais
ar-lein. Hefyd dysgu am wastraff ac ailgylchu
yn eich ardal, fel dyddiau casglu, lle mae’ch
canolfan ailgylchu agosaf, a rhagor 

recycleforwales.org.uk 

twitter @recycle4wales

facebook.com/recycleforwales

Mae gwefan newydd eisiau gwybod.
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Llwyddiant dwbl 
i Newydd mewn
gwobrau adeiladu
Fe wnaethom ennill dwy wobr yng
Ngwobrau Rhagoriaeth Adeiladu
Bro Morgannwg 2014 yng
Ngwesty Mount Sorrell yn y Barri
ar ddydd Gwener 31 Ionawr. 

Bu Newydd yn fuddugol yn y categori Tai
Cymdeithasol Fforddiadwy gyda'u datblygiad
Ty Crawshay yn Stryd Merthyr, y Barri ac
roedden nhw'n fuddugol hefyd yn Wobr
Partneriaeth Gorau am eu perthynas waith
gyda Phenseiri Tony King ar gynlluniau ar
draws de Cymru. 

Mae Ty Crawshay, a adeiladwyd gan y
contractwr Greenhill Construction, ac sy'n
ddatblygiad o 12 o fflatiau fforddiadwy, wedi'i
adeiladu yn ôl Cod Cartrefi Cynaliadwy safon
Lefel 3+ yn ogystal â safonau Secured by
Design a Lifetime Homes. Cafodd dau berson
ifanc o'r Barri waith gan Greenhill
Construction fel prentisiaid am ugain wythnos
yn ystod y gwaith adeiladu. Mae un prentis
bellach yn gweithio'n llawn amser oherwydd
ei brofiad ar y safle.

Yr ail wobr i Newydd oedd y wobr Partneriaeth
Gorau am eu gwaith ar sawl prosiect ar draws
de Cymru gyda'r Penseiri Tony King ers 2012.
Mae'r prosiectau hyn wedi amrywio o
adnewyddu tai, cartrefi sengl i ddatblygiadau
defnydd cymysg ac unedau manwerthu. Mae'r
bartneriaeth nawr yn gweithio ar y cyn Lys
Ynadon yn y Barri i ddarparu 52 o gartrefi
rhent fforddiadwy a'r cyn Neuadd Bingo yn
Stryd Cannon, Aberdâr i'w thrawsnewid yn 6
fflat  Siop ar y llawr daear. Fe fydd tenantiaid
yn gallu symud i mewn i'r ddau ddatblygiad
erbyn y gwanwyn 2015. 

Fel ennillydd y categorïau Tai Fforddiadwy
Cymdeithasol a'r Bartneriaeth Gorau, fe fydd
Newydd a'i bartneriaid nawr yn mynd ymlaen 
i Wobrau Adeiladu De Cymru Rheolaeth
Adeiladu Awdurdodau Lleol ar ddiwedd 
Ebrill 2014.

Dywedodd Paul Roberts, Prif Weithredwr

Newydd, “Rydym yn falch iawn i dderbyn y

gwobrau hyn gan Gyngor Bro Morgannwg.

Mae Ty Crawshay yn cael ei gydnabod

bellach fel datblygiad tai fforddiadwy

buddugol, diolch i'n staff a'r contractwr

Greenhill Construction. Rydym yn falch

iawn hefyd o ennill y wobr Partneriaeth

Gorau oherwydd ein partneriaeth gyda'r

Penseiri Tony King. Diolch yn fawr iddyn

nhw am eu cefnogaeth barhaus a'u gwaith

caled ac i'n partneriaid awdurdod lleol am

wneud ein gwaith a'n llwyddiannau yn

bosibl. Rydym yn gobeithio bod y gymuned

leol yn falch o'r gwaith yr ydym yn ei wneud

ac y bydd ein tenantiaid yn mwynhau byw

yn y llety fforddiadwy yr ydym yn ei

ddarparu am flynyddoedd i ddod.” 
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Newyddion adeiladu diweddaraf

Mae’r datblygiad hwn yn dod yn ei
flaen yn dda. Mae’r ffram bren
bellach wedi’i chodi ar gyfer un
bloc ac ym mis Mawrth cwblhawyd
y gwaith o’i gwneud yn ddwrglos.
Mae gwaith adeiladu wedi dechrau
nawr ar y ffram goncrid i’r ail floc.
Edrychwch ar ein cyfrif Trydar
@NewyddHousing i gael
diweddariadau a ffotograffau
cyson. 

Daeth y Gweinidog Tai ac Adfywio,
Carl Sargeant AC i weld y
datblygiad ar 20 Mawrth ac i
gyfarfod aelodau allweddol o’r tîm
prosiect a phrentisiaid. Roedd yr
hyfforddiant a’r nifer o swyddi oedd
wedi’u creu ar y safle i ddynion a
menywod wedi creu argraff arno.
Mae pedair sywdd newydd wedi’u
creu’n beodol trwy’r datblygiad
hwn yn cynnwys Cydgysylltydd
Recriwtio a hHyfforddiant a thair
prentisiaeth.

Rhoddwyd caniatâd cynllunio
ym mis Tachwedd 2013 i
ddatblygu 8 fflat un ystafell wely.
Cyflwynodd y contractwyr KW
Bell y tender llwyddiannus ac fe
fyddan nhw’n dechrau adeiladu
ym mis Mai 2014.

Llys Ynadon y Barri

Mae Weston Contractors wrthi’n
adeiladu 3 prosiect newydd yn
Rhydyfelin: estyniad newydd;
byngalo newydd wedi’i addasu a
2 fflat dwy ystafell wely.
Symudodd tenant i’r byngalo ym
mis Mawrth 2014. Fe fydd yr
estyniad wedi’i gwblhau gobeithio
erbyn y bydd darllenwyr Cipolwg
yn cael copi o’r cylchgrawn yma
ac fe fydd y fflatiau yn barod i
denantiaid ym mis Mai 2014. 

Rhydyfelin

Mill House, Nantgarw
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Rydym bellach wedi caffael y tir
ac wedi cael caniatâd cynllunio
ar gyfer 15 o fflatiau fforddiadwy
ar y stryd yma. Mae’r gwaith
dymchwel yn digwydd nawr ac
rydyn ni’n gobeithio dechrau
adeiladu ym mis Mehefin 2014.

Rhoddwyd caniatâd cynllunio
ym mis Hydref 2013 i
ailddatblygu’r safle yma i greu
20 o gartrefi fforddiadwy. Mae
strwythur y gwesty yn cael ei
gadw ac fe gaiff ei adneyddu fel
rhan o’r ailddatblygu.
Cyflwynodd y contractwyr
Pendragon y tender
llwyddiannus ac fe fyddan nhw’n
dechrau adeiladu ym mis
Mawrth 2014.

Gwesty’r Marine, y Barri

Stryd Cannon, Aberdâr

Mae CymdeithasTai Newydd wedi derbyn 
£10 miliwn gan gyllidwyr preifat i’w fuddsoddi
mewn cymunedau yn Ne Cymru.

Trwy gael buddsoddiad preifat mae Newydd yn
gallu sicrhau arian cyfatebol i gyllid cyhoeddus; ac
felly gellir gwario dros £15 miliwn ar dai fforddiadwy
newydd yn ardaloedd Bro Morgannwg a Rhondda
Cynon Taf. Fe fydd gwaith Newydd yn cyfrannu at
adfywio ardaloedd fel Aberdâr a’r Barri lle y caiff yr
angen am dai ei ddiwallu gyda chartrefi deniadol,
effeithiol o ansawdd uchel. 

Oherwydd y buddsoddiad yma fe fydd rhagor o
swyddi adeiladu ar gael a chyfleoedd profiad gwaith
i bobl leol yn ogystal â manteision cymunedol a
ddaw yn sgil rhagor o unedau manwerthu ar
ddatblygiadau Newydd yn Stryd Canon yn Aberdâr
ac ar safle’r cyn Lys Ynadon yn y Barri. Mae
Newydd hefyd yn cynnig gwasanaethau
ychwanegol i gymunedau trwy ddarparu cyrsiau
dysgu a sgiliau, prosiectau iechyd, cyngor ariannol
a dull partneriaeth o weithredu i greu cymunedau 
diogelach. 

Dywedodd Paul Roberts, Prif Weithredwr
Cymdeithas Tai Newydd, “Rydym wedi ymrwymo
i weithio mewn partneriaeth gyda Llywodraeth
Cymru, partneriaid awdurdodau lleol a chyllidwyr
preifat i fuddsoddi mewn cymunedau ac rydym yn
falch iawn o gyhoeddi’r buddsoddiad hwn yn Ne
Cymru. Mae’r angen am dai fforddiadwy yn fawr,
ond rydym yn gwneud mwy na darparu cartrefi yn
unig, rydym yn cynnig cyfleoedd gwaith i bobl leol
a gwasanaethau i gymunedau lleol.”

Newydd yn codi 

i’w 

fuddsoddi yn Ne Cymru

£10 miliwn
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Diogelwch tân:
cadwch e’n glir, cadwch e’n ddiogel

Dros y ddwy flynedd ddiwethaf rydyn ni wedi
bod yn uwchraddio ein trefniadau diogelwch
tân yn ein holl lety â chymorth, adeiladu sydd â
fflatiau hunan gynhaliol ac eiddo a ystyrir yn dai
amlfeddiannaeth. 

Mae amrediad o fesurau wedi’u hymgymryd, yn cychwyn
gydag asesiad risg tân cychwynnol ac yna diweddaru offer
rhybudd tân, offer trydan ac ymladd tân. Rydyn ni wedi
cynhyrchu cynllun diogelwch tân a fydd mewn blwch tân ger
drysau mynedfa ffrynt yr adeiladau perthnasol

• Ewch allan o’r ystafell ar unwaith a chau’r drws.

• Dywedwch wrth bawb yn eich cartref a dweud wrthyn nhw am adael. 
Caewch y drws ffrynt wrth i chi adael.

• Peidiwch ag aros ar ôl i ddiffodd y tân

• Ffoniwch y gwasanaeth tân.

• Arhoswch y tu allan, oddi wrth yr adeilad.

Os ydych yn gweld neu yn clywed am dân mewn rhan arall o’r adeilad:

• Mae adeiladau wedi’u dylunio i gynnal tân yn y fflat lle mae’n cychwyn. 
Mae hyn yn golygu y bydd hi fel rheol yn ddiogel i chi aros yn eich fflat eich hun
os ydy’r tân yn rhywle arall.

• Rhaid i chi adael ar unwaith os ydy mwg neu wres yn effeithio ar eich cartref,
neu os bydd y gwasanaeth tân yn dweud wrthych chi.

• Os oes unrhyw amheuaeth, ewch allan.

I ffonio’r gwasanaeth tân

• Deialwch 999 neu 112

• Pan fydd yr alwad yn cael ei hateb rhowch eich rhif ffôn a gofynnwch 
am y GWASANAETH TÂN.

• Pan fydd y gwasanaeth tân yn ateb, rhowch y cyfeiriad lle mae’r tân.

• Peidiwch â gorffen yr alwad hyd nes y bydd y gwasanaeth tân wedi ail adrodd. 

Beth ydw i’n ei wneud os oes tân?



Cynghorion diogelwch tân i’ch teulu

Gall tân greu anafiadau difrifol a difrod helaeth i’ch cartref a’ch eiddo. 
Trwy ddilyn y camau syml yma gallwch leihau’r risg o dân yn sylweddol 
yn eich cartref:

• Profwch y synwyryddion mwg yn rheolaidd

• Astudiwch a dysgwch y cynllun gweithredu tân sydd yn eich cartref ac yn y coridorau.

• Gwnewch yn sir bod pawb yn eich cartref yn gallu cael gafael yn hawdd ar allweddi
drysau a ffenestri.

• Cymrwch ofal arbennig yn y gegin – mae damweiniau tra’n coginio yn achosi dros hanner
y tanau mewn cartrefi. Peidiwch byth â gadael plant ifanc yn y gegin ar eu pen eu hunain.

• Ystyriwch brynu sosban ffrio a reolir gan thermostat

• Peidiwch byth â gadael canhwyllau mewn ystafelloedd gwag neu mewn ystafelloedd lle
mae plant ynddyn nhw ar eu pen eu hunain.  

• Gwnewch yn siŵr bod sigarennau wedi’u diffodd yn iawn a’u gwaredu yn ofalus a
pheidiwch byth ag ysmygu yn y gwely.

• Ewch i’r arferiad o gau drysau yn y nos.

• Peidiwch â gorlwytho socedi trydan. Cofiwch un plwg ar gyfer pob soced.

• Cadwch fatsys a thanwyr sigarennau allan o gyrraedd plant.

• Byddwch yn arbennig o ofalus pan fyddwch wedi blino neu wedi bod yn yfed.

• Peidiwch â gadael y teledu neu offer trydannol eraill ar y modd segur oherwydd gall hyn
achosi tân.

• Defnyddiwch y system wresogi gosodedig yn eich cartref. Os nad ydy hyn yn bosibl,
defnyddiwch twymwr darfudol yn eich cyntedd neu goridor yn unig. Peidiwch â defnyddio
unrhyw fath o dwymwr pelydrol, yn enwedig un gyda fflam (nwy neu
baraffin) nag elfen pelydrol (tân trydan bar).

• Peidiwch â storio dim yn eich cyntedd, yn enwedig
unrhyw beth fydd yn llosgi’n hawdd.

• Peidiwch â storio dim mewn cypyrddau lle mae
mesuryddion trydan a nwy wedi’u gosod.

• Peidiwch â rhwystro ffyrdd mynediad i’r adeilad.

• Os ydych yn sylwi ar nam yn y system larwm tân
cysylltwch â Newydd ar 0303 040 1998.

Pryd 

ddylwn i ddweud 

wrth Newydd am dân? 

Os oes tân yn eich cartref, waeth pa

mor fach, neu os oes rhaid i chi adael

yr eiddo oherwydd bod larwm tân yn

canu, cysylltwch i ddechrau gyda’r

gwasanaeth tân. Ar ôl i chi alw’r

gwasanaeth tân, cysylltwch â

Newydd ar 0303 040 1998. Peidiwch

â mynd yn ôl i’ch fflat hyd nes y bydd

y gwasanaeth tân yn dweud wrthych

chi ei bod yn ddiogel gwneud hynny.

25www.facebook.com/newydd

‘Rydym yn cynghori tenantiaid tai
gwarchod i aros o fewn eich fflat os oes
unrhyw arwydd o fwg neu dân oni bai y
gofynnir yn benodol i chi adael naill ai
gan Cydlynydd y Cynllun neu'r
Gwasanaeth Tân.’
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Cyfrifiadur wedi torri? Peiriant
gwneud tost ddim yn gweithio?
Beic nad oes modd ei reidio?   

Caffis trwsio yn
y Drenewydd

Yn ddiweddar amlygodd pleidlais
YouGov bod 49% o oedolion y DU
yn meddwl bod dealltwriaeth
cyhoeddus am dementia yn wael.  

I ddelio gyda hyn mae hyfforddiant Cyfeillion
Dementia wedi ei ddatblygu gan y
Gymdeithas Alzheimer i roi syniad i bobl o’r
profiad o fyw gyda dementia. 

Trwy hyfforddi pobl y gobaith ydy creu
Cymunedau’n Gefnogol i Dementia. Mae hyn
yn rhoi dealltwriaeth i bobl o dementia, y
pethau bach y gallan nhw eu gwneud i wneud
gwahaniaeth i bobl sy’n byw yn eu cymuned.

Gweithio tuag at
Gymunedau’n

Gefnogol i Dementia Gall profiad pobl o
ddementia gael ei effeithio gan y

bobl o’u cwmpas a’r amgylchedd y maen
nhw’n byw ynddi, felly mae pob gweithred 
yn cyfrif. 

Mae dwy Gymuned Cefnogol i Dementia peilot
wedi’u henwi, un gymuned yng Ngorllewin
Caerdydd a’r llall yn y Barri. Roedd hyn yn
cynnwys cynnig sesiynau hyfforddi ac
ymwybyddiaeth i gyrff lleol a phreswylwyr sy’n
debygol o ddod ar draws pobl â dementia yn
rheolaidd. 

I ddarganfod rhagor am yr hyfforddiant sydd ar
gael cysylltwch â Suzanne Becquer-Moreno,
Tîm Iechyd Cyhoeddus Caerdydd a’r Fro ar 
029 2033 6208 (Estyniad 36208) neu e-bost
Suzanne.becquer-moreno@wales.nhs.uk.

Cynhaliwyd cyfres o ddigwyddiadau caffi
trwsio yn y Drenewydd dros y gaeaf i drwsio
offer, am ddim. Mae’r caffis trwsio yn fenter
Ymddiriedolaeth Tir Cwm Harry ac fe’u
cynhaliwyd mewn sawl lleoliad yn cynnwys
Neuadd y Farchnad a Siop YMCA. Eu diben
ydy lleihau gwastraff diangen a’n helpu i
ddysgu sut i drwsio pethau.

Roedd Lightfoot Enterprise yn gweithio cohr
yn ochr gydag Ymddiriedolaeth Cwm Harry,
ac roedden nhw’n cynnal cymorthfeydd ynni
yn y Caffis Trwsio. Rhoddodd Lightfoot
wybodaeth arbenigol ar sut i gadw’n gynnes
am lai. Gallwch wylio fideo byr am
ddisgwyddiadau ar YouTube neu trwy chwilio
am ‘Lightfoot FREE energy advice’. 

Os hoffech wybod rhagor ewch i www.lightfoot.org.uk neu ffoniwch 01588 630683.





Gwahoddir chi i’n dathliad pen blwydd 40 oed ym

MAENORDY LLANCAIACH FAWR

ar 17 Medi 2014 rhwng 10am a 4pm

Ymunwch â ni yn ystod y bore, lle byddwn yn dathlu llwyddiannau ein

tenantiaid ac yn edrych yn ôl ar rai o'n prosiectau dros y flwyddyn

ddiwethaf. Byddwn hefyd yn arddangos ein rhaglenni dogfen a fydd yn

dangos i chi y gwahanol ffyrdd y gallwch gymryd rhan a gwneud

gwahaniaeth. 

Ydych chi wedi bod yn cymryd rhan mewn gweithgareddau Newydd dros y flwyddyn

ddiwethaf  neu a fyddech yn hoffi gwneud? Yna dewch yn aelod o’n clwb newydd

Cysylltiadau Cymunedol Newydd lle gallwch ddod yn Llysgennad Newydd i'n helpu

i ledaenu'r gair am y manteision o gymryd rhan yng ngweithgareddau Newydd. 

Yn y prynhawn, byddwn yn dathlu ein pen-blwydd yn 40 oed gyda chinio a thaith

hanesyddol AM DDIM dewisol o gwmpas Maenordy Llancaiach Fawr.

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

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

Newydd@NewyddHousing

Bydd cludiant am ddim yn cael ei ddarparu. 
Bydd lleoedd yn cael eu seilio ar sail y cyntaf i'r felin, cysylltwch â 

Mared i gadw eich lle drwy ffonio 02920 005412 neu e-bostiwch mared.williams@newydd.co.uk


