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Llanwch a dychwelwch yr
holiadur tenant sy’r dod
gyda’r cylchgrawn hwn.

Ennill 
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Fformatau
Os ydych angen Cipolwg mewn iaith
neu fformat arall, gan gynnwys
Saesneg neu Braille, ffont mawr, CD
neu dâp, cysylltwch â Mared Edwards
ar 02920 005412 neu e-bost
mared.edwards@newydd.co.uk
Gallwch hefyd ddefnyddio’n Llinell
Iaith i siarad yn eich dewis iaith.
Cysylltwch â Newydd ar 
0303 040 1998.

Croeso i Cipolwg,
rhifyn Adolygiad
Blynyddol y
cylchgrawn!

Hoffi sgwrs fyw? 
Cysylltwch â ni yn www.newydd.co.uk 

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

CYMRAEG

Amdanom ni 
Rydyn ni’n rhoi ein tenantiaid a’n
cwsmeriaid yn gyntaf ym mhopeth
a wnawn. Rydyn ni’n gymdeithas tai
elusennol gyda bron i 3,000 o gartrefi
o ansawdd uchel i’w rhentu a’u
gwerthu yn ne a chanolbarth Cymru. 
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Dylai’r canlyniad hwn roi hyder i ni fod
gennym y gwiriadau a’r balansau cywir er
mwyn delio â’r hyn ddaw yn y dyfodol. Ond,
rhaid i ni beidio â bod yn hunanfodlon.

Mae trasiedi Tŵr Grenfell yn dangos yn glir
natur y cyfrifoldeb sydd ar aelodau
gwirfoddol y Bwrdd, nid yn unig dros y
cartrefi, ond hefyd dros fywyd pob un o’n
tenantiaid a’u teuluoedd.

Fel Bwrdd rydym yn treulio llawer o amser
yn edrych ar risg. Wrth gwrs rydym am i’n
staff ddweud wrthym beth ddylai roi pryder i
ni a rhaid i ni eu herio i sicrhau ein bod yn
cael y wybodaeth rydym ei hangen, ond mae
gennym hefyd gefnogaeth annibynnol, e.e.
archwilwyr, ac achrediadau a ddyfarnwyd
gan sefydliadau allanol sy’n craffu ar y
safonau rydym yn eu gweithredu.

Rydyn ni hefyd yn lwcus fod gennym dîm
ymroddgar o denantiaid sy’n gweithio gyda
ni; ein Grŵp Craffu Tenantiaid, tenantiaid
sy’n mynychu digwyddiadau Ffocws, a’r rhai
sy’n darparu sylwadau drwy’r cyfryngau
cymdeithasol neu Live Chat ar ein gwefan.
Mae adborth, da neu wael, yn hanfodol er
mwyn i ni allu gwella.

Hoffwn gymryd y cyfle hwn i ddiolch i gyd-
aelodau o’r Bwrdd am eu cefnogaeth, yn
enwedig yr is-gadeirydd, Lyn Bond a fu’n
cadeirio dros y flwyddyn ddiwethaf tra mod i
ar absenoldeb mamolaeth. Hoffwn hefyd
nodi fy niolch i David Birch, Cadeirydd ein
Bwrdd Grŵp, sy’n gorffen ei dymor eleni yn y
Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol.

Vikki Evans, Cadair Newydd 

Rheoleiddir cymdeithasau tai
yng Nghymru gan Lywodraeth
Cymru ac rydym newydd gael
ein hasesu yn erbyn set newydd
o safonau perfformiad. Rydym
yn hapus fod y dyfarniad
rheoleiddiol, a gyhoeddwyd
ddiwedd Mehefin 2017, yn
dweud ein bod yn holliach:
mwy ar dudalen 18 ac 19.

Neges o’r
Gadair, gan
Vicky Evans

Aelodau Bwrdd Grŵp Tai
Cadarn a Chymdeithas Tai
Newydd 



Rheoli eich arian: Cyngor
AM DDIM gan Nicola, ein
Swyddog Cynhwysiant
Ariannol
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Rwyf wastad wedi byw yng Nghaerdydd ac
rwyf yn denant i gymdeithas tai ers 28
mlynedd. Rwy’n rhiant sengl i un mab sy’n
oedolyn, ac fe adawodd cartref y llynedd.
Gadewais yr ysgol a chael fy hyfforddi i drin
gwallt ond dychwelais i fyd addysg i astudio
Polisi Tai ym Mhrifysgol Metropolitan
Caerdydd a graddiais 4 blynedd yn ôl.

Ble roeddech chi’n gweithio cyn hyn?
Treuliais 4 blynedd gyda Chyngor Bro
Morgannwg fel Cynghorydd Ariannol, yn
ymweld â phobl yn eu cartrefi ac yn helpu
gyda budd-daliadau, dyled a chyllidebu.

Sut gallwch chi helpu tenantiaid
Newydd?
Yn gyntaf, gallaf wrando. Gall wynebu
problemau ariannol, deall y system fudd-
daliadau, neu fethu gwybod sut i dalu’r

rhent fod yn deimlad hynod frawychus. Mae
cael rhywun all eich helpu gartref fod yn
fuddiol tu hwnt. Gallaf helpu gyda Budd-dal
Tai, ceisiadau Taliadau Tai Dewisol i’r rhai
sy’n cael eu heffeithio gan y Cap Budd-
daliadau neu’r “dreth ystafell wely”, a
cheisiadau budd-dal neu apeliadau. Mewn
rhai achosion, efallai y gallaf wneud cais am
grant, am beiriannau i’r cartref, ac am
daliadau arian parod mewn argyfwng. Os
oes angen help mwy arbenigol gallaf
atgyfeirio neu arwain at asiantaethau eraill.

Sut gall tenantiaid gysylltu â chi?   

Croeso i Newydd Nicola! 
Dywedwch eich hanes!

Hoffi sgwrsio? Cysylltwch â www.newydd.co.uk

Os oes gennych gwestiwn
gwasgwch y botwm gwyrdd
yn y gornel waelod ar y dde
ar ein gwefan a chewch ateb
gan ein Tîm Gwasanaeth
Cwsmeriaid!

Ffôn 02920 005495, testun 07866 128985,

neu e-bost nicola.eynon@newydd.co.uk

Gadewch neges ar y peiriant ateb ac fe 

atebaf mor fuan â phosib. 

Cysylltwch os gwelwch yn dda!
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Rydym yn gweithio’n galed i ddarparu
gwasanaethau addas i chi a’ch cartref
ac rydym angen help.

Drwy ddychwelyd yr holiadur tenant yn yr
amlen hunan-gyfeiriedig rhagdaledig hon,
gallwn sicrhau ein bod yn ystyried eich
anghenion wrth ddarparu’n gwasanaethau.

Os yw eich amgylchiadau’n newid yn y dyfodol,
peidiwch â phoeni; diweddarwch y manylion ar
Fy Nghyfrif www.newydd.co.uk/myaccount

Os ydych eisoes wedi llanw’r holiadur yn dilyn
galwad ffôn gennym, byddwch yn awtomatig
yn mynd i mewn i’r gystadleuaeth am y wobr.

Llanwch a dychwelwch yr
holiadur tenant sy’n dod
gyda’r cylchgrawn 

Beth allwch chi ei wneud?
• ‘Talwch eich hun yn gyntaf’: dechreuwch

roi arian mewn cyfri cadw, drwy
ddefnyddio undeb credyd yn eich ardal.
Chwiliwch ar-lein am eich cangen agosaf.
Bydd safio £3 y dydd yn lle prynu pryd
archfarchnad yn arbed £1,095 y flwyddyn 

• Blaenoriaethwch yr hyn sydd ei wir
angen. Cyn prynu, gofynnwch ydych chi ei
angen, neu ei eisiau

• Gosodwch gyllideb wythnosol a chodi
arian i osgoi gorwario ar blastig

• Cyn benthyg, cymharwch gyfraddau llog
bob amser

• Talwch ddyledion drwy flaenoriaethu’r un
sydd â’r gyfradd llog uchaf 

• Tacluswch a gwerthwch eitemau diangen
mewn sêl cist car, neu ar-lein.

Peidiwch â byw mewn dyled,
talwch eich hun yn gyntaf

Lluniwyd yr erthygl gan Cambrian Credit 

Union yn Broad Street, Y Drenewydd. 

Gallant eich helpu i arbed arian neu

gynnig benthyciad. Ffoniwch 

01686 623741 neu e-bostiwch 

newtown@cambriancu.com

Mae sbri gwario yn hwyl ar y pryd ond gall y canlyniadau
bara blynyddoedd. Does neb am fyw mewn dyled.

Ennill 
£100!

Pob Iwc!
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Codir 6 fflat un ystafell wely a 9 tŷ dwy ystafell
wely i ateb yr angen am dai fforddiadwy ym
mhentref bach Twyn-yr-Odyn, i’r de orllewin o
Groes Cwrlwys ger Gwenfô a Llwyneliddon.

Wedi’i leoli ar safle tir llwyd hen ddepo bysus a
chanolfan trwsio cerbydau, gellir gweld
golygfeydd ysblennydd o Gastell Coch,
mynyddoedd Caerffili, a phrif dirnodau
Caerdydd o’r gerddi cefn arfaethedig.

Drwy ddefnyddio grant gan Lywodraeth Cymru
a chefnogaeth gan Gyngor Bro Morgannwg i
gadw’r rhenti’n fforddiadwy, ynghyd â chyllid
preifat, y gobaith yw dechrau’r gwaith cyn diwedd
2017, gyda’r bwriad o gynnig y tai newydd sbon
hyn am rent fforddiadwy yn gynnar yn 2019.

Dylai preswylwyr sydd â diddordeb mewn
rhentio un ohonyn nhw gofrestru gyda
Homes4U, cofrestr tai fforddiadwy’r sir.

Efallai fod ymwelwyr ar Stryd Fawr
Y Barri wedi sylwi ar newidiadau
diweddar ar ôl i ni orffen datblygu
Cwrt Bethesda ym mis Gorffennaf.

Gan weithio mewn partneriaeth â Chyngor
Bro Morgannwg, cyflogodd Newydd LCB
Construction i drosi eiddo masnachol ar y
Stryd Fawr yn y Barri yn gartref 2 ystafell
wely a chodi tŷ 2 ystafell wely newydd sbon
gerllaw yng Nghwrt Bethesda.

Dechreuodd y gwaith ar y prosiect £196,000, 
a ariennir gan Gyngor Bro Morgannwg drwy
Gronfa Benthyciadau Canol y Dref
Llywodraeth Cymru, ym mis Hydref 2016 i
gynnwys ystafell ymolchi newydd, cegin, to,
ac ardal fyw wedi’i hailgyflunio ar gyfer
trosi’r eiddo masnachol. Cynlluniwyd y tai
newydd hyn i weddu i batrwm presennol y
stryd ac rydym wrth ein bodd â’r canlyniad! 

Gweddnewid 
Stryd Fawr 
Y Barri

Cymeradwyo cartrefi gwledig yng Ngwenfô 
Cawsom ganiatâd cynllunio i godi 15 o dai fforddiadwy gyda golygfeydd
ysblennydd dros Gaerdydd. 
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Rhoddwyd caniatâd cynllunio ym mis Rhagfyr
2016 i 2 ddatblygiad yn y Drenewydd, ar Heol y
Coleg a Heol y Faenor, am 2 fflat un ystafell
wely ac un byngalo un ystafell wely ar dir roedd
Newydd yn berchen arno.

Dyma’r tro cyntaf i Newydd adeiladu ym
Mhowys, mewn partneriaeth â Chyngor Sir
Powys a chyda chyllid gan Lywodraeth Cymru.
Dechreuodd y contractwyr Graham Ottoway
Builders Ltd ar y datblygiad dros yr haf, ac
edrychwn ymlaen at godi llawer mwy o
gynlluniau tai yn y sir yn y dyfodol.

Dyfarnwyd £50 i Cassandra Davies, Jodie
Hurn a Susan Thomas ym mis Gorffennaf
am enwi datblygiad £1 miliwn Newydd, sef 8
fflat un ystafell wely a chartref 4 ystafell
wely. Wedi ymgynghori â Chyngor Rhondda
Cynon Taf a’r Post Brenhinol, dewiswyd
‘Cwrt y Glowyr’ (Collier’s Close).
Llongyfarchiadau i enillwyr ein gwobrau, ac
edrychwn ymlaen at eich cyfarfod yn ein
lansiad yn yr hydref.

Codir y tai newydd sbon hyn gan y contractwyr
WK Plastering mewn partneriaeth â
Chyngor Rhondda Cynon Taf a Llywodraeth
Cymru a dylent fod yn barod yn yr hydref.
Dylai pobl leol sydd â diddordeb mewn
rhentio’r cartrefi hyn gofrestru gyda
CeisioCartref RhCT, y gofrestr tai lleol a
reolir gan Gyngor Rhondda Cynon Taf.

Enwi
Datblygiad
Tai
Trehafod
Gofynnwyd i bobl leol enwi ein datblygiad tai newydd ar safle’r hen Westy
Trehafod yn Nhrehafod, Rhondda Cynon Taf, am wobr ariannol.

Rydym wedi dechrau codi tai fforddiadwy newydd sbon ym Mhowys am
y tro cyntaf.

Rydym yn adeiladu ym Mhowys!

*Hysbysiad*
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Diolch i’r holl denantiaid a gymerodd ran yn ein cystadleuaeth arddio flynyddol,
ac am yr ymdrech ryfeddol a wnaethon nhw. Unwaith eto roedd yn dasg anodd
iawn i’n beirniad, Shelley Bird o Achubwyr Lle Gwag, ond ar ôl pendroni’n hir,
dyma’r rhestr o enillwyr fydd yn derbyn £50 yr un!

Hoffi sgwrs fyw? Sgwrsiwch â ni ar www.newydd.co.uk 

Dyma ganlyniadau’r gystadleuaeth arddio… 

Gardd unigol orau
Mr W Millward,

Penarth

Gardd berlysiau orau 
Ms S Voisey,
Ynys y Barri

Gardd gymunedol orau 
Mr J White and Ms D Miller,

Aberdâr

Da iawn bawb a
gymerodd ran –
ymlaen â’r gwaith da!

Llecyn llysiau / tŷ
gwydr gorau 

Alltwen, Abernant

Nodwedd ddŵr orau
Mr W Millward,

Penarth

Basged grog orau /
bocs ffenest

Mr and Mrs Crockford, 
Aberdâr

Defnydd gorau o
ddeunydd ailgylchu

Mrs B Kemp,
Ynys y Barri

Gardd byw’n
annibynnol orau 
Arthur Davis Court,

Y Barri

Canlyniadau
2017



9

Amlygodd y drasiedi ddiweddar yn Nhŵr Grenfell yn Llundain y problemau
posib sy’n codi wrth gladio wyneb allanol adeiladau, yn enwedig wrth
gladio blociau tŵr sydd dros 7 llawr o uchder. Nid yw Newydd wedi
cladio dim un tŷ na fflat â chladin o’r un teip â chladin Tŵr Grenfell.  

Amlygodd y tân trasig yn Nhŵr Grenfell hefyd bwysigrwydd gwybod beth i’w wneud os oes
tân. Cadwch eich hun yn ddiogel os gwelwch yn dda, a dysgwch beth i’w wneud os oes tân
yn dechrau yn eich cartref - os nad ydych yn siŵr cysylltwch â’n Swyddog Tai os gwelwch yn
dda, a fydd yn rhoi gwybodaeth bellach i chi. Os digwydd tân yn eich cartref, gwnewch yn
siwr eich bod chi a’ch teulu yn ddiogel yn gyntaf, wedyn galwch y Gwasanaeth Tân.

Drwy ddilyn rhai camau syml a chynnal ymwybyddiaeth sylfaenol, gallwch leihau’n
sylweddol y siawns fod tân yn dechrau yn eich cartref:

Sicrhewch fod larymau mwg
yn eich cartref. Profwch
nhw’n rheolaidd drwy

wasgu’r botwm.

Sicrhewch fod pawb yn gallu
dod o hyd i allwedd i bob

drws a ffenest.

Byddwch yn ofalus iawn yn y
gegin, lle mae’r rhan fwyaf o

danau’n digwydd.

Peidiwch â gadael cannwyll
yn olau mewn ystafell wag.

Sicrhewch fod sigaréts wedi
diffodd yn iawn.

Ewch i’r arfer o gau drysau
mewnol dros nos, lle mae

hynny’n ymarferol.

Peidiwch â gorlwytho socedi
trydan. Cofiwch – un plwg i

un soced.

Peidiwch â gadael y teledu
na dim byd trydanol arall ar

stand-by. Diffoddwch y
peiriant yn iawn, a thynnwch

y plwg o’r wal.

Defnyddiwch y system
wresogi a osodwyd, a dim
arall. Os nad yw hynny’n

bosib, defnyddiwch
wresogydd darfudol sy’n
gweithio drwy gylchredeg
aer. Peidiwch â defnyddio
gwresogydd pelydrol (gas

neu baraffîn) neu elfen
belydrol (tân bar trydan).

I siarad â’ch Swyddog Tai, galwch ni ar 0303 040 1998

neu gallwch siarad yn uniongyrchol ag un o’n Tîm

Gwasanaethau Cwsmer ar ein gwefan
www.newydd.co.uk a gwasgu ‘Siaradwch’

Diogelwch 
tân yn eich cartref
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Fel eich landlord, mae gennym gyfrifoldeb cyfreithiol i sicrhau eich bod yn
ymwybodol o achosion a symptomau Clefyd y Llengfilwyr er mwyn i chi
allu canfod problemau a dweud wrthym am eich pryderon.

Oes legionellayn byw yn eich cartref?

Beth yw Clefyd y Llengfilwyr?
Mae’n ffurf ar niwmonia sy’n gallu bod yn
farwol, a gall effeithio ar unrhyw un. Achosir
ef drwy anadlu diferion bach o ddŵr o le a
heintiwyd â bacteria legionella.

Ble fyddech chi’n dod o hyd i legionella?
Mae pob system ddŵr twym ac oer mewn
eiddo preswyl yn ffynonellau posib ar gyfer
tyfu bacteria legionella.

Mae’r risg mwyaf lle mae bacteria yn gallu
lluosi a chynyddu i lefelau peryglus ac
wedyn lledaenu e.e. wrth i ddŵr dasgu o
gawod a thapiau, neu mewn pibellau
peiriant golchi llestri/dillad.

Pwy sydd mewn perygl?
Fel arfer mae Clefyd y Llengfilwyr yn
effeithio ar bobl hŷn, neu bobl â
phroblemau’r frest neu ysgyfaint. Nid yw
pawb sy’n dod i gysylltiad â bacteria
legionella yn mynd yn dost.

Nid yw Clefyd y Llengfilwyr yn heintus ac ni
allwch ei ddal o ddŵr yfed.

Mae’r symptomau’n debyg i ffliw:
• tymheredd uchel
• twymyn neu oerni
• pen tost

• blinder
• poen yn y cyhyrau
• peswch sych

Does dim angen poeni. Mae’n hawdd atal
Clefyd y Llengfilwyr drwy osod mesurau
rheoli syml.

Beth ddylwn i ei wneud?
• Fflysiwch y gawod a’r tapiau am 10

munud os ydynt heb eu defnyddio ers
tro, e.e. wythnos neu fwy

• Cadwch ben y tapiau a’r gawod yn lân a
heb galch, llwydni neu dyfiant algâu
(bydd eu cannu bob 3 mis yn help i’w
steryllu ac i ladd unrhyw facteria)

• Cadwch y dŵr poeth yn eich system
fwyler ar dymheredd o 50°C neu’n uwch.
RHYBUDD: GWYLIWCH LOSGI!

Beth ddylwn i wneud os rwy’n meddwl fy
mod wedi dal Clefyd y Llengfilwyr?
Os ydych yn amau eich bod chi neu rywun
yn eich cartref wedi dal Clefyd y Llengfilwyr,
cysylltwch â’ch meddyg ar unwaith.

Dylech hefyd gysylltu â ni

ar 0303 040 1998.
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Defnyddiwyd cynhyrchion asbestos yn gyffredin wrth godi eiddo a’u
hadnewyddu cyn y flwyddyn 2000; gwaharddwyd defnyddio asbestos ar
ôl hynny.

Ble mae dod o hyd i asbestos?
Defnyddir cynhyrchion asbestos yn aml i
lagio pibellau, mewn byrddau insiwleiddio,
cynhyrchion sment, haenau addurniadol
neu weadwaith fel ‘Artex’, teils llawr,
blancedi tân a drysau tân, panelau tu ôl i
offer trydanol, bwyleri a thanau.

Sut alla i wybod a oes asbestos mewn
cynnyrch?
Ni ellir gweld ffibrau asbestos â’r llygad
noeth ac felly mae’n rhaid mynd â sampl i
labordy i’w archwilio dan ficrosgop.

Ydi e’n beryglus?
Mae defnyddiau sy’n cynnwys asbestos yn
beryglus yn unig os ydynt wedi eu niweidio
neu mewn cyflwr gwael gyda’r canlyniad fod
ffibrau’n cael eu rhyddhau i’r aer. 

Cyngor Awdurdod Gweithredol Iechyd a
Diogelwch yw ei bod yn well gadael llonydd
i asbestos os yw mewn cyflwr da a’i bod
yn annhebygol ei fod wedi cael niwed.

Os ydych yn canfod deunydd sy’n cynnwys
asbestos yn eich cartref a hwnnw wedi cael
niwed neu mewn cyflwr gwael, dylech gysylltu
â Newydd ar unwaith a byddwn yn trefnu i

alw heibio a naill ai yn gwneud y cynnyrch
yn ddiogel neu yn ei symud i ffwrdd.

Beth ddylwn i ei wneud wrth addurno?
• Peidiwch â sandio, drilio, crafu na tharfu

ar y cynnyrch o gwbl, rhag rhyddhau
ffibrau i’r aer

• Os ydych angen selio’r cynnyrch cyn
peintio, defnyddiwch baent sy’n
gwrthsefyll alcali, fel PVA

• Peidiwch â gwaredu na chuddio dros
unrhyw gynnyrch asbestos gan mai dim
ond contractwyr trwyddedig sy’n cael
gweithio ar rai cynhyrchion.

Os oes amheuaeth o gwbl, yna cysylltwch â
Newydd plîs, a gallant eich cynghori, neu
ewch i www.hse.gov.uk/asbestos/

Cyngor ar asbestos 

Ein rhaglen cynnal a chadw

cylluniedig
Ffindiwch mas a wneir gwaith ar eich

cartref eleni drwy fynd ar ein gwefan

www.newydd.co.uk Cliciwch ar ‘Tenantiaid’

ac ewch i ‘Gwaith trwsio’ i weld tudalen

am y rhaglen cynnal a chadw.
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Cynhaliwyd dosbarth crefft siwgr
am 10 wythnos yn Hapi Hub yn
Rhydyfelin o Ebrill tan Fehefin eleni.

Roedd pawb a gymerodd ran, boed yn
ddechreuwyr neu’n brofiadol mewn addurno
cacennau, yn gallu ffocysu ar berffeithio
technegau a gyflwynwyd iddynt gan Martyn
Watkins, tiwtor o Addysg Oedolion, Cymru.
Dysgodd y merched sut i orchuddio cacen
yn ddeheuig gan ddefnyddio eisin ffondant
a defnyddio’u creadigrwydd i addurno eu
cacennau â thedis, blodau a stensiliau o
bast siwgr.

Dywedodd Jan Gray a fynychodd y cwrs,
“Rwyf am ddiolch yn fawr i Newydd am
gynnal y cwrs, wnes i fwynhau popeth yn ei
gylch. Roedd y merched yn ein grŵp yn
wych a bydd yn chwith heb ein nosweithiau
Mawrth gyda’n gilydd. Diolch Newydd am
gynnal cwrs mor wych.”

Dywedodd Babs Protheroe, a fynychodd y
gweithdy, “Er fy mod yn ddall, cefais gefnogaeth
drwy’r 10 wythnos lawn, ac roeddwn yn
teimlo fy mod yn gwbl abl i gymryd rhan ac i
ymuno yn yr hwyl. Fe wnes i hyd yn oed
addurno cacen pen blwydd fy mab.”

Diolch am lanw a dychwelyd
ein holiadur boddhad trwsio.
Mae’r wybodaeth yn ein helpu i
wella’n gwasanaeth trwsio.

Enillwyr lwcus y gwobrau misol o £100 oedd:

Ionawr 2017 – Mr Hassan o Benarth
Chwefror 2017 – Mr Harkin o’r Barri
Mawrth 2017 – Mr Jones o’r Barri

Cadwch i ddychwelyd yr holiaduron rydyn
ni’n eu hanfon atoch i chi gael cyfle i ennill!

Wnaethoch chi ennill  £100?

Llwyddiant i ddosbarth crefft siwgr 
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Chwilio am waithneu hyfforddiant?
Isod cewch flas ar yr hyn sydd ar gael yn Rhondda Cynon
Taf. I ffindio beth sydd ar gael ym Mro Morgannwg
cysylltwch â Jess Howells ar jess.howells@newydd.co.uk
neu 07966 857239. Os ydych yn byw yn y Drenewydd ac mae
gennych ddiddordeb yn y cyrsiau hyfforddi, cysylltwch â ni.

Cyrsiau hyfforddiant
AM DDIM i’ch helpu i
ddod yn barod am
waith. Ar gael i bawb
yn y gymuned.

Dyddiad Cwrs Lle
Ydi’r  cwrs

wedi ei
achredu?

Â phwy dwi’n cysylltu i
fwcio lle? 

Iau 21
Medi 2017

Defnyddio’r
Gymraeg yn y
gweithle

Hapi Hub, Trem y Cwm,
Masefield Way,
Rhydyfelin CF37 5HQ  

Ydi Sarah Ellis 
o Cymunedau’n Gyntaf 
01443 562204

Iau 28
Medi 2017

Anableddau Dysgu
Penodol, i bobl
sydd am weithio
mewn gofal plant
neu â phobl ifanc 

Hapi Hub, Trem y Cwm,
Masefield Way,
Rhydyfelin CF37 5HQ  

No Sarah Ellis 
o Cymunedau’n Gyntaf 
01443 562204

12 Hydref
2017

Cymorth cyntaf
mewn argyfwng yn
y gwaith (12 person)

Hapi Hub, Trem y Cwm,
Masefield Way,
Rhydyfelin CF37 5HQ  

Ydi Sarah Ellis 
o Cymunedau’n Gyntaf 
01443 562204

13 Hydref
2017

Lefel 2 Hylendid
Bwyd
(12 person)

Hapi Hub, Trem y Cwm,
Masefield Way,
Rhydyfelin CF37 5HQ  

Ydi Sarah Ellis 
o Cymunedau’n Gyntaf 
01443 562204

19 & 20
Hydref
2017

Cwrs Rheoli
Gwrthdaro (2
ddydd)

Hapi Hub, Trem y Cwm,
Masefield Way
Rhydyfelin CF37 5HQ  

Ydi Sarah Ellis 
o Cymunedau’n Gyntaf 
01443 562204

Iau 26
Hydref
2017

Cydraddoldeb ac
Amrywiaeth,
Diogelu Data 

Hapi Hub, Trem y Cwm,
Masefield Way,
Rhydyfelin CF37 5HQ  

Ydi Sarah Ellis 
o Cymunedau’n Gyntaf 
01443 562204

TIau 2
Tach 2017

Cwrs Gwasanaeth
Cwsmer

Hapi Hub, Trem y Cwm,
Masefield Way,
Rhydyfelin CF37 5HQ  

Ydi Jackie Holly
07501466694
Jackie.holly@newydd.co.uk 

Iau 9 
Tach 2017

Cwrs Codi a Chario Hapi Hub, Trem y Cwm,
Masefield Way,
Rhydyfelin CF37 5HQ  

Ydi Jackie Holly
07501466694
Jackie.holly@newydd.co.uk

Mawrth 14
Tach 2017

Hyfforddiant
Iechyd a Diogelwch

Llyfrgell Pontypridd,
Llyfrgell Ganolog,
Ffordd y Llyfrgell,
Pontypridd CF37 2DY

Ydi Sarah Ellis 
o Cymunedau’n Gyntaf 
01443 562204

Iau 16
Tach 2017

Deiliad Trwydded
Bersonol, i werthu
a gweini alcohol 

Hapi Hub, Trem y Cwm,
Masefield Way,
Rhydyfelin CF37 5HQ  

Ydi Jackie Holly
07501466694
Jackie.holly@newydd.co.uk

Iau 23
Tach 2017

Dwi ishe’r swydd!
(creu hyder,
strategaethau
ymdopi,  sgiliau
cyfweliad, ayb)

Hapi Hub, Trem y Cwm,
Masefield Way,
Rhydyfelin CF37 5HQ  

No Jackie Holly
07501466694
Jackie.holly@newydd.co.uk
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Rydym yn gweithio gyda grŵp o
ferched ifanc i’w cael yn fwy egnïol
drwy ddefnyddio Fitbit!

Mae pob person ifanc ar y prosiect yn cael
Fitbit ac yn cael ei annog i wisgo’r teclyn i
gofnodi lefelau actifedd, sawl cam a
gymerwyd, sawl milltir o gerdded, a sawl
munud o weithgarwch egnïol.

Bu’r grŵp ar sawl taith gerdded gan
gynnwys taith o gylch Stadiwm Dinas
Caerdydd ac maent wedi cyrraedd copa
Pen-y-fan ym Mannau Brycheiniog, gan
brofi nad oes angen gwneud sesiwn
ymarfer corff i gael diwrnod egnïol.

Dywedodd Charlotte Evans a gwblhaodd y
prosiect yn ddiweddar, “Rhoddodd Fitbit y
cymhelliant roeddwn ei angen i godi oddi ar
y soffa a mynd i gerdded. Fe weithiodd y
Fitbit a ddarparwyd.”

Os hoffech fod yn fwy egnïol, cysylltwch â
Scott Tandy ar 07584 501216 neu
scott.tandy@newydd.co.uk

Cam ar y 
ffordd iawn

Llety i’w rannu
ar gael yn y Fro

Yn ddiweddar darparodd Hazel
Davies, ein Swyddog Rooms4U, lety
i’w rannu i bobl ifanc ddigartref gan
gwblhau chweched eiddo’r prosiect
yn y Barri.

Mae’r llety i’w rannu a ddarperir gan
Rooms4U wedi’i adnewyddu i safon uchel,
wedi’i leoli’n ganolog, ac wedi’i addasu i ateb
angen y tenant sy’n symud i mewn. Mae
pob tenant yn cael hyfforddiant i’w baratoi
ar gyfer byw’n annibynnol, a darperir
cefnogaeth barhaus. 

Wyddoch chi am rywun sy’n ddigartref,
yn sengl ac yn iau na 35 oed?
Maen nhw’n debygol o gael eu heffeithio
gan newid i fudd-daliadau ac am chwilio am
lety i’w rannu. Cysylltwch â thîm digartrefedd
eich awdurdod lleol i wybod mwy neu
cysylltwch â’n Swyddog Rooms4U, 
Hazel Davies ar 02920 005480  neu
hazel.davies@newydd.co.uk.

Os gwyddoch am landlord allai fod â
diddordeb mewn cynnig eu heiddo ar rent
drwy Rooms4U, cysylltwch â Hazel gan
ddefnyddio’r manylion uchod.
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Dywedodd Seren o ysgol Heol y Celyn, “Mae
gweld fy erthyglau wedi’u cyhoeddi yn y
cylchgrawn yn deimlad gwych oherwydd
gall llawer o bobl weld fy ngwaith ac rwy’n
teimlo mor falch o hynny.”

Dywedodd Freya o ysgol gynradd  Ffynnon
Taf, “Bu’n siwrnai gofiadwy, hollol ffantastig.
Mae’n hwyl fawr gweithio gyda gwahanol
bobl a phrofi gwahanol bethau.”

Lansio ail rifyn
Yn ddiweddar lansiodd Schoogle ail rifyn o’r
cylchgrawn yn Ysgol Uwchradd yr Hawthorn
a disgyblion blwyddyn 10 wnaeth yr arlwyo
a’r lluniaeth i bawb gael eu mwynhau!
Daeth yr awdures Ann Brady a’r DJ Martin
Dibble draw hefyd a chawsant eu cyfweld ar
gyfer ail rifyn Schoogle!

Cylchgrawn cymunedol yw Schoogle wedi’i
ddatblygu gan ddisgyblion dan arweiniad
Full Circle Education sy’n darparu a rheoli’r
prosiect a ariennir gan brosiect Hapi a
Newydd. Cafodd y prosiect grant hefyd gan
gynllun Arian i Bawb y Loteri Fawr.

Angen arwyr i’r trydydd rhifyn
Rydym yn chwilio nawr am arwyr cymunedol
neu straeon o ardaloedd Ffynnon Taf,
Hawthorn, Rhydyfelin a Phontypridd.

Mae disgyblion Ffynnon Taf,
Hawthorn, Heol y Celyn,
Coedpenmaen a Parc Lewis yn
hoffi gweithio ar Schoogle,
cylchgrawn cymunedol sy’n
helpu disgyblion i ddatblygu
sgiliau llythrennedd, TGCh ac
ymwneud cymunedol. 

Cysylltwch os oes gennych stori i’r

plant. E-bostiwch

scott.tandy@newydd.co.uk neu

lisa.voyle@newydd.co.uk

Disgyblion yn hoffi  Schoogle
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Gwobr Platinwm i gartrefi Penarth 

Ar ôl gwneud newidiadau tu mewn a thu fas
i’r datblygiad ym Mhenarth, cawsom Wobr
Platinwm Visibly Better RNIB Cymru.
Sicrhaodd newidiadau allanol sylweddol,
e.e. lledu’r llwybr o gwmpas yr adeilad,
gosod pafin at y maes parcio, ac uwcholeuo’r
cwrbin ger y ffordd, fod tenantiaid sy’n colli
eu golwg yn gallu mwynhau treulio amser yn
y gerddi heb boeni am fynediad a diogelwch.

Yn fewnol, mae’r ardaloedd cymunedol yn
Gwyn James Court nawr â goleuadau a
reolir gan synwyryddion symudiad, ac mae
lliwio ychydig ar y ffenestri wedi arbed i olau
llachar effeithio ar lygaid gwan. Ar ôl ailosod
arwyddion gellir eu darllen ar lefel y llygad
neu gyrraedd at y Braille yn hawdd, ac mae
canllawiau lliw, a phaent o wahanol liw ar
rannau gwahanol yr adeilad, yn golygu bod
tenantiaid yn gwybod ble maen nhw.
Aseswyd y gwaith gan denantiaid
hyfforddedig Newydd; LCB Construction
oedd y contractwyr, gyda chefnogaeth

Cathryn Hughes o RNIB Cymru. Drwy’r
broses sicrhawyd bod y gwaith yn safonol
ac yn addas i’w cyd-denantiaid. 

Dywedodd Heather Douglas, (trydedd o’r
dde uchod) tenant Newydd ac asesydd
Cynllun RNIB Cymru, “Rwy’n byw yn Gwyn
James Court ers 2006 ac fel Asesydd Tenant
RNIB gwelais welliannau positif sy’n ateb
safonau Visibly Better RNIB. Mae’r llwybr
newydd o gwmpas y cynllun yn rhoi
mynediad i denantiaid at leiniau dillad a’r
ardd, ac mae’r goleuo allanol yn rhoi mwy o
ddiogelwch. Mae’r newidiadau hyn wedi
gwneud Gwyn James Court yn gynllun
diogel a hyfryd i bawb ohonom.”

Cyflwynwyd Gwobr Platinwm RNIB Cymru i
Jason Wroe, Cyfarwyddwr Tai yn Newydd
gan Ansley Workman, Rheolwr Rhwydwaith
RNIB Cymru ar 12 Gorffennaf mewn te
dathlu yn Gwyn James Court.

Gall tenantiaid Gwyn James Court, cynllun tai i bobl 55 oed a hŷn, nawr
fyw’n annibynnol yn hirach diolch i newidiadau enfawr i’r cynllun, fydd
yn helpu’r sawl sy’n colli ei olwg.
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Mae llawer ohonom yn treulio llawer o
amser mewn ‘gofodau llwyd’, llefydd wedi’u
gwneud o goncrid, brics, cladin a gwydr. O
fynd i ‘ofod gwyrdd’, llefydd fel parc neu
ardd, maen nhw’n aml yn teimlo’n well yn
sydyn, drwy fod mor agos at natur.

Mae ymchwil yn dangos bod gallu gweld
gofod gwyrdd o’n lle gwaith neu gartref yn
altro’r hwyliau. Mae gweithgaredd awyr
agored fel garddio, cerdded yn y parc neu
wneud ymarferion ar y gwair yn fuddiol
iawn i bobl sy’n dioddef o dementia,

straen ac iselder. Mae hyd yn oed cael cipolwg
sydyn ar ofodau naturiol yn gallu gostwng
cyfradd curiad y galon a phwysedd gwaed.

Am fwy o natur yn eich bywyd bob dydd?
Ewch am dro i’r parc, tendio ychydig o
blanhigion, neu pam na wnewch chi
drawsnewid ardal yn eich cymuned? Mae
Achubwyr Lle Gwag yn brosiect a ariennir
gan Grant Cymunedol Newydd i roi cymorth
i denantiaid a phreswylwyr drawsnewid
ardal yn ofod gwyrdd, cysylltwch â Tracy ar
02920 005477 neu tracy.james@newydd.co.uk
i wybod mwy.

Y llynedd rhagorodd y tîm o 10 ar yr holl
dargedau drwy ymwneud â 605 o bobl ifanc,
manteisiodd 307 o bobl ar help cyfrifiadurol
am ddim, a mynychodd 257 o bobl glybiau
gwaith a gweithdai hyfforddi. Bu prosiect
hapi a ariennir gan y Loteri Fawr yn
ymwneud â 1120 unigolyn a 20 sefydliad ers
i’r cynllun menter iechyd agor yn 2015.

Dywedodd Rachel Honey-Jones, Rheolwr
Adfywio Cymunedol yn Newydd, “Mae pawb
yn gweithio’n galed i wneud gwahaniaeth i’n
tenantiaid a’n cymunedau ac wedi datblygu
sawl perthynas wych. Rwy’n gwerthfawrogi
eu gwaith caled.”

Sut mae gofod a phethau
gwyllt yn hybu lles 

Tîm Cymunedol yn cael
‘Oscar’ am gyfranogiad

Roz Woolverton ein Swyddog Byw’n Annibynnol sy’n esbonio...

Roedd ein Tîm Adfywio
Cymunedol yn hapus i
ddod yn ail yng
nghategori ‘Tîm y
flwyddyn’ yng Ngwobrau
Cyfranogiad TPAS Cymru
yn Park Inn, Caerdydd,
ym mis Gorffennaf. 
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Ydyn ni wedi cyrraedd
safonau perfformiad
Llywodraeth Cymru?

Mae Llywodraeth Cymru yn gyfrifol am sicrhau bod cymdeithasau tai
yng Nghymru yn gweithredu i safon uchel ac yn cyhoeddi dyfarniad
rheoleiddiol sy’n rhoi barn ar sut rydyn ni’n perfformio.

Fel rhan o’r broses mae’n rhaid i Fyrddau cymdeithasau tai adolygu’r ffordd maent yn
cyrraedd y 10 safon perfformiad sydd yn Fframwaith Rheoleiddio Llywodraeth Cymru.

Daeth ein Byrddau i’r casgliad fod gennym dystiolaeth i ddweud yn hyderus ein bod yn
cyrraedd 9 o’r 10 safon. Y safon nad ydym ar hyn o bryd wedi’i gyrraedd yw: 

Tystiolaeth glir o hunanarfarniad a datganiad cydymffurfio

Pan oedden ni’n cynnal ein hunanarfarniad nid oedd y safonau perfformiad wedi eu
cyhoeddi ac roeddem am dreulio mwy o amser yn siarad â staff a thenantiaid ynghylch sut
i gyrraedd y safonau. Felly ym mis Mai 2017 cawsom ddiwrnod Ffocws i siarad â
thenantiaid am y safonau newydd, a nodwyd 4 safon roedden nhw am eu blaenoriaethu:

Rheolaeth Bwrdd a 
gweith-rediaeth effeithiol gyda
gweledigaeth uchelgeisiol a
chlir ar gyfer y Landlord
Cymdeithasol Cofrestredig

Roedd tenantiaid eisiau:
• Cyfathrebu effeithiol a thryloywder 
• Fod gan y Bwrdd y sgiliau cywir a

chynrychiolaeth tenantiaid
• Tystiolaeth fod yr hyn mae tenantiaid

am ei gael, yn cael ei ddarparu
• Gwybodaeth am dueddiadau a

chymharu, ar gael mewn fformat
gweledol 

• Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol sy’n
denant-gyfeillgar

Cyfranogiad tenantiaid
effeithiol ac addas, a
gwasanaethau o ansawdd
uchel, ac sy’n gwella

Roedd tenantiaid eisiau:
• Cyfranogiad tenantiaid i aros yn werth

craidd
• Mewnbwn tenantiaid ar benderfyniadau

allweddol
• Tenantiaid ar y Bwrdd
• Cyfranogi mewn recriwtio ac

adolygiadau polisi 
• Rôl barhaus mewn sgriwtini a chyfle i

lunio gwelliannau i’r gwasanaethau
• Defnyddio adborth tenantiaid ac

asesiadau effaith ar gydraddoldeb
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Rhoi gwerth am arian ym mhob
rhan o’r busnes

Roedd tenantiaid eisiau:
• Seilio gwasanaethau ar yr hyn mae

tenantiaid ei angen
• Gwybodaeth ynghylch sut mae Newydd

yn cymharu ag eraill (e.e. costau)
• Grŵp Craffu Tenantiaid i graffu ar arfer

dda ac astudiaethau achos 
• Asesu gwerth cymdeithasol mentrau

cymunedol 
• Seilio gwerth am arian ar werth

ychwanegol, nid dim ond ar arian

Dealltwriaeth glir o
rwymedigaethau a
pherfformiad asedau

Roedd tenantiaid eisiau:
• Mynediad i wybodaeth am berfformiad

contractwr a gwell gwasanaeth
• Ymgynghori ar gostau gwasanaeth a’r

rhaglen arfaethedig
• Gwybodaeth am gyflwr stoc ac adborth

tenantiaid 
• Gwneud waith trwsio fwyfwy drwy

apwyntiad ac yn gywir y tro cyntaf 

Byddwn yn gweithio’n galed i
gyflawni’r disgwyliadau hyn eleni.

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ein
dyfarniad rheoleiddiol ar 30 Mehefin 2017
ac rydym wrth ein bodd eu bod wedi
dweud ein bod yn holliach:

Statws Cyd-reoleiddio
Cymdeithas Tai Newydd,
Mehefin 2017

Llywodraethu a Gwasanaethau: Safonol
• Canfod a rheoli risg newydd, a risg sy’n

dod i’r amlwg, yn addas
Hyfywedd ariannol: Safonol
• Ateb anghenion hyfywedd a chyda gallu

ariannol i ddelio â senarios yn addas
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Pŵer partneriaethau

• 257 person mewn addysg, hyfforddiant, a
chyfleon cyflogaeth. O’r rhain cafodd 119
gymhwyster, cafodd 30 eu cyflogi, a
chafodd 5 leoliad gwaith

• Mynychodd 307 person ein 29 sesiwn
Galw i Mewn Digidol mewn llyfrgelloedd
ym Mro Morgannwg a Rhondda Cynon
Taf i gael gwersi cyfrifiadurol am ddim

• Mynychodd 605 person ifanc
weithgaredd gan gynnwys Barry a
Hawthorn Kicks, Geocaching, Gwersyll
Haf, sesiynau gwaith coed, diwrnod ‘Try a
trade’, ymladd tân am y dydd, prosiect
cylchgrawn, a chlwb Fitbit 

• Bu 1120 person yn ymwneud â hapi, ein
menter iechyd a lles yn Rhydyfelin, ac 183
person yn ymwneud â digwyddiadau
iechyd a lles mewn ardaloedd eraill

• Gwnaed 140 atgyfeiriad i’n Prosiect Parod
i Denantiaeth lle mae tenantiaid yn
mynychu gweithdy i ddod yn barod i
symud i’w cartref newydd 

• Gweithiodd y 100 person a wirfoddolodd
yng Ngardd Gymunedol y Barri gyfanswm
o 566 o oriau gwirfoddol

• Cawsom help i wella’n gwasanaeth drwy
fynychiad dyddiau ‘Ffocws’ chwarterol,
cyfarfodydd cynnal a chadw, a’r Cyfarfod
Blynyddol. Recriwtiwyd 33 siopwr digidol
newydd i brofi’n gwasanaethau 

• Ariannwyd nifer o ddigwyddiadau a
gweinyddwyd Grant Cymunedol Newydd.
Rhannwyd cyfanswm o £39,560 rhwng 29
ymgeisydd llwyddiannus i ddarparu
prosiectau’n lleol.

Drwy rannu’n hamser a’n gwaith â phartneriaid, gallwn gynnig mwy o gyfleon i chi:

Gweithiodd ein Tîm Adfywio Cymunedol gyda thros 70 o bartneriaid y llynedd
gan gynnwys Iechyd y Cyhoedd Cymru, Cymunedau’n Gyntaf, Sefydliad Dysgu
a Gwaith, Heddlu De Cymru, RNIB Cymru, Youth Construction Wales, Addysg
Oedolion Cymru, Cymunedau ar gyfer Gwaith, Pasbort Mynediad i Gyflogaeth,
Cymunedau Digidol Cymru ac Achubwyr Lle Gwag.

I wybod mwy ewch i

www.newydd.co.uk neu cysylltwch â

Tracy ar tracy.james@newydd.co.uk,

02920 005477 neu 07899 665818
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Ydych chi am i’ch barn ar amrediad
helaeth o bynciau gael ei glywed gan:
• eich landlord?
• eich Cyngor lleol?
• Llywodraeth Cymru?
• rhai sy’n penderfynu yn y gymuned?

Os ydych, ymunwch â Pwls Tenantiaid.
Gofynnir i chi weithiau, mewn holiadur byr,
am faterion pwysig e.e. diwygio lles,
deddfwriaeth tai newydd ayyb.

Bob tro y rhowch eich barn gallech ennill
talebau stryd fawr. 

I ymuno â Pwls Tenantiaid ewch i
www.tpas.cymru/pulse neu ffoniwch
02920 237303 neu 01492 593046 i gael
ffurflen gofrestru.

Cynnig: Bydd enw pawb sy’n ymuno â Pwls
Tenantiaid yn mynd yn rhan o raffl bob mis i
ennill £20 o dalebau stryd fawr.

Rhesymau eraill:
• anfon llai o wastraff i safleoedd tirlenwi a

llosgyddion
• gwarchod adnoddau naturiol fel pren,

dŵr a mineralau
• llai o lygredd
• llai o risg o newid hinsawdd
• amgylchedd cynaliadwy

Sicrhewch eich bod yn dilyn y canllawiau
ailgylchu yn eich ardal!

Tipio anghyfreithlon
Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau bod gwastraff
a greir yn eich eiddo yn cael ei waredu ar
safle awdurdodedig. Os methwch wneud
hynny gallech gael dirwy o hyd at £50,000
a/neu eich carcharu (Deddf Gwarchod yr
Amgylchedd 1990).

Os ydych yn dyst i dipio anghyfreithlon,
dywedwch wrth y cyngor lleol plîs am:
• y math o wastraff
• faint o wastraff
• lleoliad y gwastraff

Mae Newydd yn aml yn talu am glirio sbwriel
sydd wedi’i adael, arian allai fynd at gynnal a
chadw eich cartref!

Gellir mynd â gwastraff swmpus y cartref
(gwely, ffrij a dodrefn) i ganolfan ailgylchu neu
gellir trefnu i gasglu gwastraff cartref neu ei
roi i elusen lle mae hynny’n bosib.

Pwls Tenant 

Pam ddylech chi ailgylchu? 
Mae ailgylchu yn arbed ynni, a fydd gydag amser yn arbed arian ar eich biliau!

can
yn creu 3 awr 
o bŵer teledu

botel wydr 
yn creu 25

munud o bŵer
cyfrifiadur

botel blastig
yn creu 3 awr 
o olau o fylb 

60-wat

1 1 1
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Pam mae amrywiaeth yn bwysig?

Staff
Tîm Arweinyddol 

(Uwch-dîm Rheoli a
Rheolwyr)

Rhyw 36% Gwryw
64% Benyw

37% Gwryw
63% Benyw

Oed 15% Dan 30
35% Dros 50

6% Dan 30
25% Dros 50

Cyfeiriadedd Rhywiol

85% Heterorywiol
3% Hoyw

1% Deurywiol
9% Dim am ddweud

100% Heterorywiol

Crefydd a chred
38% Cristnogaeth
45% Dim crefydd

16% Dim am ddweud

69% Cristnogaeth
25% Dim crefydd

6% Dim am ddweud

Hil
97% Prydeinig Gwyn

2% Gwyn/Asiaidd
1% Asiaidd

100% Prydeinig Gwyn

Ailbennu rhywedd 100% fel ar enedigaeth 100% fel ar enedigaeth

Anabledd 3% yn nodi anabledd 0% yn nodi anabledd

Mae’n bwysig cael amrywiaeth ar ein Byrddau a’n
tîm o staff. Drwy gael pobl gydag amrediad o
sgiliau a phrofiad gallwn wneud penderfyniadau
gwell ac elwa o wahanol safbwyntiau. Yn 2015
daethom yn rhan o her y Sefydliad Siartredig Tai i
Arwain Amrywiaeth erbyn 2020. Ein targed yw
cynyddu amrywiaeth aelodau’n Bwrdd a chyhoeddi
gwybodaeth am ein Bwrdd a’n timau staff.

Ein targed yw fod o leiaf 40% o
aelodau’r Bwrdd yn ferched

Rydym hefyd am i bobl iau ymuno â’n
Byrddau 

Yn 2015 12% o aelodau’r
Bwrdd oedd dan 35

Yn 2017 mae 12% o
aelodau’r Bwrdd dan 35  

Yn 2015 44% o aelodau’r
Bwrdd oedd dros 55

Yn 2017 mae 24% o
aelodau’r Bwrdd dan 55

Yn 2015 roedd 38% o
aelodau’r Bwrdd yn ferched

Yn 2017 mae 47% o aelodau’r
Bwrdd yn ferched
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Faint o rent ydyn ni’n ei hawlio?

Mae’n rhenti wedi’u gosod yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru. Mae’r rhent a godir
yn ddibynnol ar nifer o ffactorau gan gynnwys maint, lleoliad, oed a math o eiddo; gall ein
heiddo ofyn rhent sy’n uwch neu’n is na’r ffigwr. Dengys y tabl isod amrediad y rhent
wythnosol sicr, nodweddiadol, sydd mewn grym o fis Ebrill 2017 tan fis Mawrth 2018.

Ym mha ardaloedd mae cartrefi Newydd?

Rhent safonol wythnosol Newydd yn 2017/18
Fflat 1 llofft
Rhwng    A
£68.96 – £87.63

Bedsit
Rhwng    A
£66.47 – £73.20

Fflat 2 lofft
Rhwng    A
£77.74 – £97.37

Fflat 1 llofft
Rhwng    A
£71.00 – £85.20

Fflat 2 lofft
Rhwng    A
£82.39 – £93.14

Tŷ 2 lofft
Rhwng    A
£83.21 – £106.03

Tŷ 3 llofft
Rhwng    A
£89.32 – £117.26

Tŷ 4 llofft
Rhwng    A
£106.36 – £129.53

Llety Byw’n Annibynnol

2689 47 137 118 62

Awdurdod Lleol  Rhent
fforddiadwy

Rhent
marchnad

Perchnogaeth
cartref

fforddiadwy Ar brydles

Llety lle mae
cymorth yn cael

ei reoli gan
bartneriaid

Caerffili 1 7
Caerdydd 32 10 3
Ceredigion 9
Merthyr Tudful 5
Pen-y-bont ar Ogwr 1
Castell Nedd Port Talbot 68 3
Powys 220 4 35
Rhondda Cynon Taf 818 22 58 17
Torfaen 36
Bro Morgannwg 1549 11 77 22 45

Cyfanswm

Mae Grŵp Tai Cadarn yn darparu gwasanaeth ar gyfer yr East Vale Residents Company
Ltd, ac yn gyfrifol am 317 eiddo ym Mro Morgannwg. 
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Sut wnaethon ni berfformio yn 2016–17?

Ym mis Tachwedd 2016 gosododd tenantiaid Newydd y dangosyddion
perfformiad a ganlyn, ar waith rhwng 1 Ebrill 2016 a 31 Mawrth 2017.

Ansawdd ateb galwadau:
80% o denantiaid yn
fodlon â galwadau yn dilyn
ymarferiad siopa dirgel y
tenantiaid  

Cwblhau proffilio tenantiaid:
Dechreuwyd proffilio
tenantiaid ar ôl 31 Mawrth
2017 ac mae heb ei orffen
ar hyn o bryd.

Canran o alwadau sy’n
alwadau dilynol: Dim
mesurau ar gyfer 2016/17
gan fod hwn yn
ddangosydd newydd.
Awgryma ystadegau am
Ebrill 2017 fod 7.7% yn
alwadau dilynol.

Cyfanswm oriau gwirfoddol
(ers 1 Hydref 2016): 
1521 awr

Cyfanswm oriau o
gyfranogiad tenantiaid (ers 1
Hydref 2016): 309 awr

Canran arian o gytundebau
cynnal a chadw cynlluniedig
a wariwyd gyda busnesau
Cymreig: 73.5%

Nifer pobl ifanc sy’n
cyfranogi (1 Ebrill 2016–31
Mawrth 2017): 204

Cyllid a gafwyd:
Grant Tesco Bag am Oes ar
gyfer yr Ardd Gymunedol
£2000

Sefydliad Dysgu a Gwaith
– Cais Ariannu Arloesol
£500

Cyllid Dathlu y Loteri Fawr
£2000

Rhaglen Loteri Pawb a’i Le ar
gyfer prosiect Hapi (2015-
2017) £238,000

Nifer gafodd gymorth i gael
gwaith: 36

Troi allan am ymddygiad
gwrthgymdeithasol: 2

Cost ymddygiad
gwrthgymdeithasol i’r
gymdeithas £11,600 (ffîs
cyfreithiol)

Nifer galwadau
a atebwyd:

36,081

Gwasanaethau Cwsmer

Adfywio
cymunedol

Y nifer o swyddi budd cymdeithasol a grewyd:

11 prentisiaeth

Nifer a enillodd
gymhwyster:

225

Ymddygiad gwrthgymdeithasol
(ar 31 Mawrth)

Nifer achosion o ymddygiad
gwrthgymdeithasol 
agored 

39

Boddhad tenant â’r
gwasanaeth ymddygiad
gwrthgymdeithasol:

94%
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Sawl eiddo a
godwyd, a ble?

Rhondda Cynon Taf
Timbers Green, Llangan: 10
o dai rhent a 4 cartref
perchentyaeth cost isel  

Adnewyddu Shakespeare
Gardens, Rhydyfelin: 18 fflat

Bro Morgannwg
Ocean View, Ogmore By Sea:
9 fflat a 6 tŷ rhent, a hefyd
6 tŷ perchentyaeth cost
isel

Glannau’r Barri: 5 tŷ rhent a
6 tŷ perchentyaeth cost
isel

Cwrt Col Huw Llanilltud
Fawr: 18 fflat i’w rhentio

Y nifer o ddiffygion a
drwsiwyd cyn trosglwyddo’r
eiddo i denant: 100%

Nifer tenantiaid sy’n hapus
â’r addasiadau: o’r
holiaduron a ddaeth i
law 100% boddhad

Ôl-ddyledion rhent: 2.59%

Nifer y rhybuddion o geisio
meddiant a anfonwyd: 386

Nifer eiddo ddaeth yn wag
yn ystod y flwyddyn: 218

Rhent a gollwyd am fod
eiddo’n wag: 1.14%

Nifer yr ymgeiswyr sy’n
gwrthod eiddo: 224

Boddhad tenantiaid â’r
broses osod: 95.5%

Boddhad blynyddol â’r tâl
gwasanaeth: 87.8%

Colli apwyntiad i wneud
gwaith trwsio: 0.1%

Amser a gymerwyd i orffen
galwadau tu fas i oriau gwaith,
ar gyfartaledd 0.2 dydd

Tenantiaid ddim yn fodlon
fod gan y contractwr sgiliau
addas i orffen y gwaith: 0.1%

Nifer tenantiaid sy’n
fodlon ar ôl byw
mewn cartref
newydd am 12 mis:

100%

Datblygiad

41Nifer o 
addasiadau 
ffisegol

Rhent
(ar 31 Mawrth)

Nifer atgyfeiriadau at
wasanaeth cyngor ar
arian:

113

Tenantiaethau
sydd wedi para
mwy na 12 mis:

86%

Unedau gwag a
gosodiadau 
(ar 31 Mawrth)

Tâl gwasanaeth

Cynnal a chadw

Canslo’r
trwsio am
na chafwyd
mynediad: 

Nifer cyfartalog o eiddo
sydd â hen dystysgrif
nwy gydol y flwyddyn:

3 eiddo

7%
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Cydnabyddiaeth i aelodau’r Bwrdd 2016/17
Cyfanswm cydnabyddiaeth i aelodau’r Bwrdd £0 Cyfanswm treuliau i aelodau’r Bwrdd £1,721.46

Aelodaeth ein Byrddau

Prif Weithredwr
Paul Roberts: Penodwyd 1992 
Cydnabyddiaeth 2016/17: £97,818 
Treuliau: £296.24

Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau 
Elizabeth Lendering: Penodwyd 2009
Cydnabyddiaeth 2016/17  £76,593 
Treuliau: £283.72

Cyfarwyddwr Tai
Jason Wroe: Penodwyd 2004
Cydnabyddiaeth 2016/17 £69,809 
Treuliau: £383.04

Cyfarwyddwr Eiddo
Simon Morris: Penodwyd 2003
Cydnabyddiaeth 2016/17 £70,811 
Treuliau: £113.58

Mae’r Byrddau’n gyfrifol am redeg y sefydliad. Maent yn gosod strategaethau a monitro
perfformiad i sicrhau ein bod yn cwrdd â’r safonau a osodwyd gan Lywodraeth Cymru.

Aelod Bwrdd Cadarn Newydd
Hyd

gwasanaeth
(blynyddoedd)

Nodiadau

David Birch ✔ ✔ 8 Cadeirydd Cadarn, Hyrwyddwr Gwerth am
Arian ac Ymddygiad Gwrthgymdeithasol

Lyn Bond ✔ ✔ 8 Is-gadeirydd Newydd, Hyrwyddwr
Adfywio Cymunedol a Thenant

David Evans ✔ 22
Richard Coombe ✔ 6 
Martin Symonds ✔ 6
Victoria Evans ✔ 6 Cadeirydd Newydd 
Owen Griffiths ✔ ✔ 2 Tenant, a Hyrwyddwr Cydraddoldebau a

Gofal Cwsmeriaid 
Steven Gammon ✔ 2 Tenant
Matthew Dicks ✔ 4 Hyrwyddwr Risg
Goi Ashmore ✔ 2 Cadeirydd Pwyllgor Grŵp Archwiliad a Risg
Claire Marshall ✔ ✔ 2 Is-gadeirydd Cadarn 
Rhys Thomas ✔ 1 Rheolaeth Asedau, Hyrwyddwr Adfywio

a Datblygu 
Deb Austin ✔ 1
Helen Walbey ✔ 1
Debbie Evans ✔ Llai na

blwyddyn
Cyfetholedig

Shani Payter ✔ Llai na
blwyddyn

Cyfetholedig a Thenant

Sophie Bailie ✔ Llai na
blwyddyn

Cyfetholedig

Yr Uwch-dîm Rheoli

Nodyn arbennig: Mae’r gydnabyddiaeth yn cynnwys lwfans car.
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Ble ydyn ni’n gwario arian?

Yn ein barn ni mae’r datganiadau ariannol:

• yn rhoi darlun cywir a theg o gyflwr
amgylchiadau’r Gymdeithas ar 31 Mawrth
2017 ac o weddill y Gymdeithas am y
flwyddyn a ddaeth i ben bryd hynny.

• wedi’u paratoi’n addas ac yn unol â
Safonau Cyfrifyddu a dderbynnir yn y DU
gan gynnwys Safon Adrodd Ariannol 102
“The Financial Reporting Standard
applicable in the UK and Republic of
Ireland”; ac wedi’u

• paratoi yn unol â gofynion Deddf
Cwmnïau Cydweithredol a
Chymdeithasau Budd Cymunedol 2014,
Deddf Tai ac Adfywio 2008, a Gofynion
Cyfrifo ar gyfer Penderfyniad Cyffredinol
(Cymru) Landlordiaid Cymdeithasol
Cofrestredig 2015.

Mazars LLP – Cyfrifwyr Siartredig
(Archwilydd Statudol)
45 Church Street, Birmingham B3 2RT

Dyddiad: 3 Awst 2016

Barn Archwiliwr Annibynnol

Cynyddodd costau gwasanaeth £87,000 yn
ystod y flwyddyn, i’w wrthbwyso a chynnydd
o £72,000 mewn costau gwasanaeth
perthnasol. Buddsoddwyd £80,000 o

grantiau ychwanegol mewn prosiectau
cymunedol. Caniataodd y cynnydd mewn
incwm rhent i ni barhau i fuddsoddi yn ein
cartrefi presennol a newydd.  

Cawsom bron i £9.4m o gyllid grant a’n
galluogodd i leihau ein balans benthyciad.
Cwblhawyd 56 cartref newydd ac rydym
wedi ymrwymo i godi 134 cartref newydd

arall erbyn 2018. Rydym wedi cynyddu ein
buddsoddiad blynyddol i wella’n cartrefi
presennol i £2,400,000.

Dyma sut wnaethon ni wario’r incwm:

Cynnal a chadw
2017        2016

32%  31%
Costau staff

2017        2016

18%  19%

Llog ar fenthyciadau
a chostau

2017        2016

17%  18%

Cynnal swyddfa a
threuliau eraill 
2017        2016

9%   9%Costau ystâd a
chostau eiddo 
2017        2016

10%  10%

Gweddill
2017      2016

14%  13%

Cynyddodd incwm rhent Newydd £758,000 o gymharu â’r llynedd
oherwydd datblygiad eiddo newydd a’r codiad rhent blynyddol.



Cyfrifon Ariannol 31 Mawrth 2017

Cymdeithas Tai Newydd Cyf
Datganiad Cryno ar Holl Incwm
                                                                                                                2016/17                2015/16
                                                                                                                     £’000                      £’000
                                                                                                                                                              
Trosiant                                                                                                     14,595                   13,695
Costau gweithredol                                                                              (10,224)                   (9,692)
                                                                                                               -------------                ------------
Gwarged gweithredol                                                                               4,371                     4,003
Gwarged/(diffyg) ar waredu eiddo                                                             128                           56
Incwm arall                                                                                                         4                           12
Llog taladwy a chostau cyllidol                                                             (2,563)                   (2,460)
Gwarged ar ailbrisio eiddo buddsoddiad                                                 113                        101
                                                                                                                ------------                 -----------
Gwarged a chyfanswm incwm cynhwysfawr                                 2,053                     1,712
                                                                                                               =======                =======
Datganiad Cryno ar Sefyllfa Ariannol
                                                                                                                2016/17                2015/16
                                                                                                                     £’000                     £’000

Cyfanswm Asedau Sefydlog                                                                178,829                 170,193
Dyledwyr gohiriedig                                                                                     676                        683
Asedau Cyfredol
Stoc                                                                                                                 345                        907
Dyledwyr                                                                                                     1,011                     2,246
Arian yn y banc ac mewn llaw                                                                 2,829                     3,157
                                                                                                                ------------                 -----------
                                                                                                                     4,185                     6,310
Credydwyr: symiau sy’n ddyledus cyn pen un flwyddyn                  (9,676)                   (6,167)

Asedau cyfredol net / (rhwymedigaethau)                                          (5,491)                        143
                                                                                                                ------------                 -----------
Cyfanswm asedau, llai rhwymedigaethau cyfredol                 174,014                 171,019
Credydwyr: symiau sy’n ddyledus ar ôl un flwyddyn                    (153,716)               (152,774)
                                                                                                                 -----------                ------------
Asedau Net                                                                                             20,298                   18,245
                                                                                                                  ======                =======
Cyfalaf a chronfeydd wrth gefn 
Cronfa refeniw wrth gefn                                                                   20,298                   18,245
                                                                                                                  ======                  ======

Ffôn: 0303 040 1998
Testun: 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 


