
Siarter
Diogelwch yn
Gyntaf
Y tenantiaid yw prif randdeiliaid Newydd ac maent yn

chwarae rhan bwysig yn y gwaith o lunio’r

gwasanaethau a ddarperir. Mae Newydd yn ystyried 

 iechyd a diogelwch tenantiaid o’r pwys mwyaf, ac yn ei

gydnabod fel cyfrifoldeb a rennir.

Datblygwyd yr ymrwymiadau sy’n y siarter hon ar y cyd

â thenantiaid ac yn unol â’r ddogfen Diogelwch yn

Gyntaf mewn Tai: Ein cyfrifoldebau a rennir gyda

thrigolion a gyhoeddwyd ym mis Mehefin 2020 gan

Lywodraeth Cymru a Cartrefi Cymunedol Cymru. 



Bydd NEWYDD, Y

LANDLORD yn:

Byddwch chi, EIN

TENANT yn:

Sicrhau ein bod yn darparu gwybodaeth berthnasol a

dealladwy am iechyd a diogelwch yn eich cartref.

Ei gwneud yn hawdd i chi gael gafael ar fwy o

wybodaeth am eich eiddo os ydych chi’n dymuno, a

bod y wybodaeth mewn fformat hygyrch sy’n addas i

chi.

Byddwn yn rhoi cymorth addas i chi allu deall unrhyw

wybodaeth, neu unrhyw nodweddion diogelwch, sy’n

gysylltiedig â’ch eiddo.

Ei gwneud yn hawdd i chi godi pryderon a gwneud

cwynion, gan wybod y byddwn yn delio â’r materion

yn briodol ac yn broffesiynol.

Creu diwylliant lle mae staff wedi’u grymuso i

weithredu lle y bo’n briodol, er mwyn datrys eich

pryderon neu eich cwynion yn gyflym.

Darparu cartref diogel sy’n cael ei gynnal a’i gadw’n

dda. Byddwn ni’n gofalu am strwythur allanol yr

eiddo, yr holl wasanaethau (dŵr, trydan, nwy),

unrhyw gyfarpar a dodrefn a ddarparwyd yn

gweithio’n iawn, ac yn sicrhau bod cyfleusterau

sylfaenol ar gael gan gynnwys gwres a dŵr twym.

Byddwn hefyd yn sicrhau bod ein cartrefi’n bodloni

Safonau Ansawdd Tai Cymru (SATC).

Gwneud atgyweiriadau o fewn amser rhesymol. Mae

rhai atgyweiriadau yn rhai brys a chânt eu trin yn

gyflym iawn e.e. nwy yn gollwng, ond gallai materion

eraill fod yn llai difrifol a chymryd mwy o amser i’w

trwsio e.e. drôr wedi torri.

Trefnu gwiriad diogelwch nwy yn flynyddol. Mae'n

ofyniad iechyd a diogelwch cyfreithiol. Byddwch yn

cael copi o'r dystysgrif nwy wedi'i chwblhau gan

beiriannydd Nwy sy'n dangos bod gwiriad wedi'i

wneud.

Lle bo angen, cynnal Asesiadau Risgiau Tân -

byddwn yn nodi risgiau a pheryglon tân ac yn

cymryd camau priodol, ac yn sicrhau bod asesiadau

ar gael i bob tenant, preswylwyr a lesddeiliaid.

Darparu mynediad ar gyfer gwaith cynnal

a chadw, atgyweirio, archwilio a phrofi

cynlluniedig ac adweithiol, a darparu

amgylchedd gwaith diogel i staff a

chontractwyr yn ystod y gwaith hwn.

Gweithio gyda ni i gynnal eich cartref a

bod yn ystyriol yn eich gweithredoedd i

sicrhau iechyd, diogelwch a lles fy nghyd-

denantiaid.

Cadwch eich manylion cyswllt yn gyfredol.

Rhowch wybod i ni am unrhyw addasiadau

y gallwn eu gwneud wrth gysylltu â chi neu

ymweld â'ch cartref e.e. gofynion

anabledd, crefyddol neu iaith ac ati.

Rhoi gwybod i staff Newydd am unrhyw

bryderon neu risgiau iechyd a diogelwch a

hynny mewn da bryd. 

Ymatal rhag gwneud newidiadau

sylweddol fel altro ac addasu eich cartref

heb gael caniatâd ysgrifenedig gan

Newydd.

Cymryd sylw o ffynonellau ychwanegol o

wybodaeth am iechyd a diogelwch, a

chydymffurfio â hwy yn eich cartref neu yn

eich mannau cymunedol ac o’u cwmpas.

Cael y wybodaeth ddiweddaraf am bob

cyhoeddiad a wneir gan Newydd ac sy’n

effeithio arnaf chi neu ar iechyd, diogelwch

a lles tenantiaid eraill.

 



Bydd NEWYDD, Y

LANDLORD yn:

Byddwch chi, EIN

TENANT yn:

Rhoi rhybudd rhesymol o unrhyw ymweliadau

angenrheidiol. Mae’r gyfraith yn rhoi’r hawl i chi

fwynhau eich cartref mewn preifatrwydd.

Golygai hyn na allwn gerdded i mewn pryd

bynnag rydym yn dymuno. Ond er mwyn

cydymffurfio â'n rwymedigaethau atgyweirio,

byddwn angen mynediad er mwyn cynnal

unrhyw archwiliadau ac atgyweiriadau

angenrheidiol. Os felly, byddwn yn cysylltu â chi

i roi rhybudd rhesymol a threfnu amser addas.

Yr isafswm hysbysiad sy’n ofynnol yn ôl y

gyfraith yw 24 awr o rybudd ysgrifenedig i fynd

i mewn i’r eiddo ar adegau rhesymol o’r dydd.

Mae'n amod o'ch tenantiaeth i roi mynediad i ni

i'ch eiddo pan fo angen.

Cael tystysgrif perfformiad ynni ar gyfer eich

cartref - byddwn yn defnyddio’r wybodaeth hon

i nodi effeithlonrwydd ynni ein cartrefi, y costau

nodweddiadol, ac yna’n argymell ffyrdd o

leihau’r defnydd o ynni i wneud yr eiddo’n fwy

effeithlon.

Lle'n berthnasol, cynnal profion legionella -

byddwn yn lleihau’r risg o glefyd y lleng-filwyr

ym mhob math o systemau dŵr.

Cynnal Profion Trydanol - byddwn yn sicrhau

bod gosodiadau/offer trydanol sefydlog,

gwifrau a chylchedau yn ddiogel.

Cynnal arolygon asbestos - byddwn yn rheoli a

deall data asbestos a’i reoli’n effeithiol.

Cynnal arolygon radon - byddwn yn arolygu a

deall data radon (lle bo’n berthnasol) ac yn ei

reoli’n effeithiol.

Cwblhau gwaith cynnal a chadw statudol ar

chwistrellwyr a GCAOC (gweithrediadau codi ac

offer codi).

Ein nod yw cadw ein cofnodion yn gyfredol fel y

gallwn gael pethau'n iawn y tro cyntaf.

Cymryd rhan weithredol wrth gefnogi’r

Gymdeithas i fynd i’r afael â materion iechyd a

diogelwch a cheisio dod o hyd i atebion

effeithiol.

Ymgysylltu a chymryd rhan mewn

ymgyngoriadau, a chyfleu fy marn a’m

syniadau. 

Caniatáu i Newydd ystyried ystod ehangach o

safbwyntiau er mwyn gallu darparu’r

gwasanaeth neu’r atebion cywir.

Cadw eich eiddo mewn cyflwr da.

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am

y siarter hon, neu os hoffech gael mwy o

wybodaeth, cysylltwch ag

enquiries@newydd.co.uk neu ffoniwch

0303 040 1998


