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Mae gan Grŵp Newydd Cyf. 
weledigaeth a rennir i ddarparu 
cartrefi fforddiadwy a chefnogi 
cymunedau cynaliadwy gyda 
gwasanaethau rhagorol i denantiaid 
a chwsmeriaid. 
 
Mae Cymdeithas Tai Newydd 
(1974) Cyf. yn gymdeithas tai 
elusennol sy’n cynnig 3,000 o 
gartrefi fforddiadwy i’w rhentu a’u 
gwerthu i bobl lle mae’r angen ar ei 
fwyaf yn ne a chanolbarth Cymru. 
 

Mae dau aelod arall o’r Grŵp, sef 
Newydd Maintenance Ltd a Living 
Quarters (Lettings & Sales) Wales 
Ltd, yn darparu gwasanaethau 
cynnal a chadw a gosod/gwerthu i’r 
Grŵp. 
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Cyflwyniad

Mae Grŵp Newydd eisiau cefnogi ein cymunedau i dyfu mewn amgylchedd cynaliadwy a 
diogel. Er mwyn gwneud hynny, mae’r Bwrdd wedi datblygu Cynllun Corfforaethol i yrru’r 
sefydliad yn ei flaen ac i sicrhau ein bod yn cydweithredu er mwyn cyflawni amcanion 
polisi Llywodraeth Cymru a’n partneriaid, yr Awdurdodau Lleol. 
 
 

Mae’r argyfwng tai yn parhau – mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ddarparu 20,000 o gartrefi 
carbon isel erbyn diwedd cyfnod y llywodraeth bresennol. Mae Grŵp Newydd yn anelu i gyfrannu tuag 
at y nod strategol hwn drwy ddarparu 600 o gartrefi carbon isel dros gyfnod y cynllun corfforaethol hwn 
ledled ein prif ardaloedd awdurdod lleol. 

 
Mae’r argyfwng hinsawdd yn parhau – – mae Newydd eisiau chwarae ei ran wrth fynd i’r afael â’r 
argyfwng hinsawdd ac mae’n anelu at gynorthwyo Llywodraeth Cymru drwy’r Rhaglen Ôl-osod er mwyn 
Optimeiddio i ostwng allyriadau carbon ledled ein stoc. 
 
Mae’r pandemig COVID yn parhau – mae Newydd eisiau cefnogi tenantiaid a chymunedau i adfer o 
effeithiau’r pandemig, a byw unwaith eto mewn cymunedau ffyniannus sydd â dyfodol disglair. 
 

Diogelwch ar gyfer tenantiaid, safon y stoc dai, a Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yw’r cefndir i 
ddarparu gwerth am arian. Mae hyn wedi’i wreiddio o fewn datblygiad strategaeth ac asesiad o’r effaith 
ar gydraddoldeb, ac mae’n parhau i fod yn flaenoriaeth uchel ar gyfer y Bwrdd. Mae Newydd yn anelu i 
sicrhau bod tenantiaid yn byw mewn cartrefi diogel o safon uchel, a’u bod yn derbyn gwasanaeth 
rhagorol gan y landlord. 

Mae bod â strategaeth hirdymor yn dangos ein bod yn deall maint yr heriau rydym yn eu hwynebu,  
o ôl-osod dros dair mil o gartrefi i fod yn ddigarbon a chwrdd â safonau diogelwch adeiladau uwch, i 
archwilio ffyrdd newydd o godi’r swm sylweddol o gyllid sydd ei angen er mwyn parhau i adeiladu mwy 
o’r cartrefi iawn yn y lleoedd iawn. 

Mae paratoi’r adroddiad hwn wedi bod yn allweddol i’n helpu ni i nodi’r bylchau sydd yn ein siwrnai tuag 
at gynaliadwyedd. 

Wrth wneud hynny, byddwn yn ffocysu ar gynllunio ar gyfer dyfodol gwyrddach drwy fuddsoddi’n 
synhwyrol er mwyn lleihau ein heffaith ar yr amgylchedd. Byddwn yn gwneud hyn drwy gydweithio  
gyda phartneriaid er mwyn cyflawni deilliannau sy’n fuddiol i’r naill ochr a’r llall. 

Mae ein siwrnai eisoes wedi dechrau a byddwn yn datblygu wrth i ni brosesu’r data a dderbynnir o’r 
Rhaglen Ôl-osod er mwyn Optimeiddio. 

Mae casglu’r wybodaeth a’r data ar gyfer yr adroddiad hwn wedi bod yn ymarfer a daflodd oleuni ar 
nifer o faterion pwysig i ni yma yn Newydd. Mae wedi ein helpu ni i nodi lle rydym ni ar ein siwrnai i ddod 
yn sefydliad digarbon. Rydym yn gobeithio y byddwch chi, ein rhanddeiliaid allweddol, yn cael yr 
adroddiad yr un mor ddefnyddiol. 
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Mae’r thema hon yn ceisio asesu i ba raddau mae Newydd yn darparu cartrefi 
sy’n wirioneddol fforddiadwy i’r rhai sydd ar incwm isel. Mae’r thema’n cynnwys 
pum maen prawf, gan gynnwys y cymysgedd deiliadaeth o eiddo newydd a 
phresennol, a sicrwydd deiliadaeth a thlodi tanwydd. 
 
Mae’r thema hon yn ceisio asesu pa mor effeithiol yw Newydd o ran cyflawni ei 
gyfrifoldebau cyfreithiol i amddiffyn tenantiaid a chadw adeiladau’n ddiogel. 
Mae’r thema’n cynnwys tri maen prawf, datgelu gwiriadau diogelwch nwy ac 
asesiadau risg tân, a bodloni Safon Tai Ansawdd Cymru. 
 
Mae’r thema hon yn ceisio asesu pa mor effeithiol yw Newydd o ran gwrando ar 
denantiaid a’u grymuso. Mae’r thema’n cynnwys tair rhan ac yn ymdrin â 
chraffu ar y Bwrdd, ymdrin â chwynion, a boddhad tenantiaid. 
 
Mae’r thema hon yn ceisio asesu effeithiolrwydd y mentrau mae Newydd yn eu 
rhedeg i gefnogi tenantiaid unigol. Mae’r thema’n cynnwys dau faen prawf sy’n 
cwmpasu: 
• Pa gymorth sy’n cael ei ddarparu? 
• Pa mor llwyddiannus ydyw? 
 
Nod y thema hon yw tynnu sylw at y set ehangach o weithgareddau mae 
Newydd yn ymgymryd â hwy i greu cartrefi a lleoedd sydd wedi’u cynllunio’n 
dda, sy’n diwallu anghenion lleol, ac sy’n darparu lleoedd gwych i bobl fyw 
ynddynt a’u mwynhau. Mae’r adroddiad yn rhoi enghreifftiau o’n gwaith 
gwneud lleoedd. 
 
Mae’r thema hon yn ceisio asesu sut mae gweithgareddau Newydd yn effeithio 
ar newid yn yr hinsawdd. Mae’r thema hon yn ystyried arfer cyfredol, yn ogystal 
â’r newidiadau sy’n cael eu gwneud i wella perfformiad yn y dyfodol. Mae’r 
thema’n cynnwys chwe maen prawf, gan gynnwys dosbarthu sgoriau EPC, data 
ar allyriadau, cynllun lliniaru risg yn yr hinsawdd, a strategaeth amgylcheddol. 
 
Mae’r thema hon yn ceisio asesu sut mae Newydd yn diogelu’r amgylchedd lleol      
ac ecoleg. Mae’r thema’n cynnwys dau faen prawf sy’n ymwneud â rheoli  
llygryddion a chynyddu bioamrywiaeth. 
 
Mae’r thema hon yn ceisio asesu sut mae gan Newydd ddull cynaliadwy o 
ymdrin â deunyddiau wrth adeiladu a rheoli eiddo. Mae’r thema’n cynnwys tri 
maen prawf sy’n cynnwys cyrchu deunyddiau, rheoli dŵr a rheoli gwastraff. 
 
Mae’r thema hon yn ceisio asesu strwythur a dull cyffredinol Newydd o 
lywodraethu. Mae’r thema yn cynnwys chwe maen prawf sy’n cwmpasu’r 
rheoleiddiwr, y cod llywodraethu, rheoli risg, a pherchnogaeth. 
 
Mae’r thema hon yn ceisio asesu ansawdd, addasrwydd, a pherfformiad Bwrdd 
Newydd. Mae’r thema’n cynnwys un ar ddeg o feini prawf gan gynnwys 
demograffeg y Bwrdd ac annibyniaeth y Bwrdd. 
 
Mae’r thema hon yn ceisio asesu sut mae staff yn cael eu cefnogi i ystyried eu 
lles. Mae’r thema’n cynnwys pum maen prawf gan gynnwys gwybodaeth am 
gyflogau, cymorth ychwanegol i staff, a diwrnodau salwch cyfartalog. 
 
Mae’r thema hon yn ceisio asesu a yw Newydd yn caffael yn gyfrifol. Mae’r 
thema’n cynnwys dau faen prawf sy’n asesu sut yr ystyrir gwerth cymdeithasol 
ac effaith amgylcheddol. 
 

T1 | Fforddiad-wyedd  
& Diogelwch

T2 | Diogelwch  
Adeiladu &  
Ansawdd

T3 | Llais Tenantiaid

T4 | Cymorth Tenant

T5 | Creu lleoedd

T11 | Llesiant Staff 

T6 | Newid yn yr  
hinsawdd

T7 | Ecoleg

T10 | Bwrdd &  
Ymddiriedolwyr

T8 | Rheoli  
Adnoddau 

T9 | Strwythur &  
Llywodraeth

T12 | Cadwyn Gyflenwi

Cymdeithasol

Amgylcheddol

Mae’r adroddiad hwn yn ymdrin â 12 thema ESG allweddol y bwriedir iddynt gael effaith uniongyrchol ar sut mae 
Newydd yn cyrraedd ei amcanion cynaliadwyedd yng nghynllun corfforaethol 2022–2027.

Llywodraethu



Cymdeithasol
Adroddiad Amgylcheddol, Cymdeithasol a Llywodraethu (ESG)



6 Newydd.co.uk  |  Adroddiad Amgylcheddol, Cymdeithasol a Llywodraethu (ESG)
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T1 | Fforddiadwyedd & Diogelwch

C1 Ar gyfer eiddo sy’n ddarostyngedig i’r drefn rheoleiddio rhenti, adroddwch yn erbyn 
un neu fwy o fetrigau fforddiadwy 
Ein gweledigaeth yw darparu cartrefi fforddiadwy a chefnogi cymunedau cynaliadwy gyda 
gwasanaethau rhagorol i denantiaid a chwsmeriaid. 

Ers sawl blwyddyn, rydym wedi defnyddio model rhent byw fforddiadwy yn seiliedig ar enillion canolrifol 
chwartel is i sicrhau bod ein rhenti a’n costau gwasanaeth mewn gwirionedd yn fforddiadwy i denantiaid 
ar enillion isel. I lawer o’n tenantiaid, yn enwedig y rhai sydd mewn eiddo newydd, mae taliadau 
gwasanaeth wedi dod yn rhan bwysig o’u costau tai. Ein nod yw rheoli costau gwasanaeth a sicrhau bod 
cyfanswm y costau i’r tenant ar gyfer fflat yn ddim mwy nag am dŷ tebyg ei faint. 

Defnyddir cyfraddau Lwfans Tai Lleol (LHA) i gyfrifo faint o fudd-dal y gellir ei dalu i denantiaid i dalu am 
eu costau tai. Cesglir y wybodaeth gan landlordiaid ac asiantaethau gosod tai, ac mae’r gyfradd Lwfans 
Tai Lleol yn seiliedig ar y 30fed canradd o’r rhestr rhenti. Mae cartrefi newydd mewn 5 ardal awdurdod 
lleol; mae gan Gaerdydd a Bro Morgannwg renti marchnad cymharol uchel tra bod gan Rhondda Cynon 
Taf, Powys a Chastell-nedd Port Talbot renti marchnad cymharol isel. Er mwyn gwneud y gymhariaeth â’r 
Lwfans Tai Lleol yn fwy ystyrlon, darperir dadansoddiad ar wahân ar gyfer y ddwy ardal farchnad rentu 
wahanol hyn. 
 
Rhent Newydd fel canran o’r Lwfans Tai Lleol 2020/2021  

 
                                                                                                                                                                                            Rhent a godir fel % 
                                                                        Rhent a godir fel % o’r                                                                         o’r Lwfans Tai Lleol yr  
                                                                        Lwfans Tai Lleol yng                  Rhent a godir fel % o’r               holl anghenion 
Nifer y                                                           Nghaerdydd a                             Lwfans Tai Lleol yn CNPT,       cyffredinol a Byw’n  
Llofftydd                                                      Bro Morgannwg                           Powys a RhCT                              Annibynnol 

Bedsit*                                           116%                                                                                116% 

1-llofft                                            90%                                     107%                                    97% 

2-llofft                                            81%                                      102%                                   89% 

3-llofft                                            83%                                     102%                                   92% 

4-llofft                                            68%                                     90%                                     77% 

5-llofft                                           75%                                     93%                                     84% 

6-llofft                                            84%                                                                                 84% 
 
*29 bedsit o fewn y cynllun Byw’n Annibynnol  
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C2 Rhaniad, a nifer, y cartrefi presennol (cartrefi a gwblhawyd cyn y flwyddyn ariannol 
ddiwethaf) a ddyrannwyd i: Anghenion cyffredinol (rhent cymdeithasol), Rhent 
canolraddol, Rhent fforddiadwy, Tai â Chymorth, Tai i bobl hŷn, Perchnogaeth tai cost 
isel, Cartrefi gofal, y Sector Rhentu Preifat 

Ein prif ffocws yw darparu cartrefi fforddiadwy i bobl ar enillion isel sydd wedi’u cynllunio’n dda ac sydd 
â chostau rhedeg fforddiadwy. 

Rhaniad, a nifer, y cartrefi a ddyrannwyd 
   
Mesur  Adeiladwyd cyn (1/4/2020) 

Anghenion Cyffredinol (Rhent Cymdeithasol)                                                                               2603         83% 

Perchentyaeth Cost Isel (Rhanberchnogaeth a rhannu ecwiti)                                                       124           4% 

Tai â Chymorth                                                                                                                                       64            2% 

Tai ar gyfer pobl hŷn (Byw’n Annibynnol)                                                                                          197           6% 

Rhenti Preifat                                                                                                                                           36            1% 

Lesddaliadau                                                                                                                                          118          14% 
 
 

C3 Rhaniad, a nifer, y cartrefi newydd (cartrefi a gwblhawyd yn ystod y flwyddyn 
ariannol ddiwethaf), a ddyrannwyd i: Anghenion cyffredinol (rhent cymdeithasol), 
Rhent canolraddol, Rhent fforddiadwy, Tai â Chymorth, Tai i bobl hŷn, Perchentyaeth 
cost isel, Cartrefi gofal, y Sector Rhentu Preifat 
Ein blaenoriaeth yw adeiladu cartrefi sydd wedi’u cynllunio’n dda ac sydd wedi’u lleoli’n dda ac sydd â 
chostau rhedeg fforddiadwy. Daethom ag eiddo rhent canolraddol (fforddiadwy), sef hen neuadd a 
adawyd yn wag, yn ôl i ddefnydd. Gwnaed hyn heb grant ond gyda chymorth awdurdod lleol o 
fenthyciad di-log 5 mlynedd. 
 

Adeilad Newydd ar ôl 1/4/2020 

Anghenion Cyffredinol (Rhent Cymdeithasol)                                                                                    39          57% 

Rhent Canolraddol (Fforddiadwy)                                                                                                          9          13% 

Perchentyaeth cost isel (Rhanberchnogaeth a chydraddoldeb a rennir)                                         2           3% 

Rhent Preifat                                                                                                                                             18         26% 
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C4 Sut mae Newydd yn ceisio lleihau effaith tlodi tanwydd ar ei breswylwyr? 
Drwy ei Swyddogion Cynhwysiant Ariannol, mae Newydd eisoes yn rhoi cymorth i’w denantiaid, lle bo 
angen, i nodi a chael gafael ar y tariffau ynni cywir. 

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae ein tîm datblygu wedi ‘treialu’ technolegau cynaliadwy ac 
adnewyddadwy yn ein rhaglen adeiladu newydd, ac mae hyn wedi’i gefnogi â chyngor gan 
asiantaethau allanol sydd wedi cynnig y canllawiau priodol. Ein bwriad yw cyflwyno’r technolegau hyn 
a’u gosod ar ddatblygiadau cartrefi newydd yn y dyfodol. 

Ar hyn o bryd mae Newydd yn gweithio gyda’r Ymddiriedolaeth Garbon i sefydlu Ôl Troed Carbon Grŵp 
Newydd a’i stoc tai. Gan edrych i’r dyfodol, bydd ein Strategaethau Rheoli Asedau a Datgarboneiddio yn 
edrych, i ddechrau, i wella perfformiad ynni thermol ein cartrefi drwy fabwysiadu dull ‘ffabrig yn gyntaf’, 
a fydd yn cael ei wella drwy gyflwyno technolegau priodol ac adnewyddadwy i leihau ôl troed carbon ein 
cartrefi presennol. 

Byddwn hefyd yn ceisio nodi cyfleoedd i gael grantiau ariannu er mwyn ariannu’r gwaith hwn a chodi 
ymwybyddiaeth a gwybodaeth ymysg ein tenantiaid ynghylch llythrennedd carbon. 
 
 

C5 Pa % o gartrefi rhent sydd â chytundeb tenantiaeth sefydlog 3 blynedd (neu fwy)? 
Ar 31/3/21 roedd 100% o denantiaethau anghenion cyffredinol Newydd wedi’u sicrhau, gan gynnig y 
sicrwydd mwyaf posib o ddeiliadaeth. 
 
 

C6 Pa % o gartrefi sydd â chyfarpar nwy sydd â gwiriad diogelwch nwy achrededig? 
Mae gan 99.81% o’n heiddo dystysgrif nwy ddilys. 
 
 

C7 Pa % o adeiladau sydd ag Asesiad Risg Tân cyfredol a chydymffurfiol? 
Mae gan 100% o adeiladau Asesiad Risg Tân cyfredol. 
 
 

C8 Pa % o gartrefi sy’n bodloni SATC? 
Mae 100% o’n cartrefi yn bodloni Safon Ansawdd Tai Cymru. 

T2 | Diogelwch Adeiladu & Ansawdd
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T3 | Llais Tenantiaid
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Mawrth 2019

Cwestiwn o’r arolwg tenantiad – 
Gan ystyried popeth, pa mor fodlon neu anfodlon ydych chi gyda’r gwasanaethau a ddarperir gan Newydd? 

Mawrth 2021Mawrth 2020

C9 Pa drefniadau sydd ar waith i alluogi’r preswylwyr i ddal rheolwyr i gyfrif am 
ddarparu gwasanaethau? 

Mae gennym grŵp craffu tenantiaid gweithgar, un sydd wedi ennill gwobrau am hynny, ac mae wedi bod 
yn gweithredu dros yr 11 mlynedd diwethaf. Mae’r grŵp yn gwbl annibynnol ar y Gymdeithas, mae 
ganddo ei gyllideb ei hun, mae ganddo amserlen archwilio mewnol ac allanol wedi’i neilltuo i’w 
adolygiadau, ac mae’n adrodd yn uniongyrchol i Fwrdd Rheoli Grŵp Newydd gyda’i argymhellion a’i 
adolygiadau. O’r holl argymhellion a wnaed dros yr 11 mlynedd diwethaf, mae pob un argymhelliad ar 
wahân i un wedi’i dderbyn a’i weithredu gan Newydd. 

At hynny, mae gennym denantiaid yn aelodau o’r Bwrdd, o’r pwyllgor archwilio ac o’r grŵp llywio gwerth 
am arian. 

Rydym yn comisiynu darparwr allanol i gynnal arolwg chwarterol o denantiaid, ac mae gennym bolisi 
cwynion cadarn. Mae gennym hefyd denantiaid sy’n siopwyr dirgel ac sy’n gwrando ar recordiadau o’n 
galwadau ffôn gyda thenantiaid, ac maent yn rhoi adborth ar yr agweddau da a drwg er mwyn gwella 
ein gwasanaethau. Mae gennym banel darllen a pholisi sy’n cynnal adolygiad o’n holl weithdrefnau a’n 
dogfennau i sicrhau eu bod yn defnyddio iaith sy’n hawdd ei deall ac nad ydynt yn jargonistig. 

Mae gennym hefyd grŵp NEADs sydd newydd ei greu i edrych ar feysydd gwaith Cydraddoldeb, 
Amrywiaeth a Chynhwysiant Newydd. 
 
 

C10 Sut mae Newydd yn mesur Boddhad Preswylwyr, a sut mae Boddhad Preswylwyr wedi 
newid dros y tair blynedd diwethaf? 
Bob blwyddyn mae asiantaeth ymchwil yn arolygu (dros y ffôn) 500 o denantiaid a ddewiswyd ar hap. 
Caiff y canlyniadau eu dadansoddi a’u dosbarthu i’r Bwrdd a’r holl reolwyr. Mae ein cynllun corfforaethol 
interim yn gosod targed o wella gwasanaethau ond nid oes ganddo fesur penodol. Mae’r cynllun 
corfforaethol newydd a ddaw i rym ym mis Ebrill 2022 yn gosod targed o 90% yn fodlon iawn/gweddol 
fodlon ar y gwasanaethau a ddarperir gan Newydd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C11 Yn ystod y 12 mis diwethaf, faint o gwynion a gadarnhawyd gan yr Ombwdsmon? 
Nid yw’r Ombwdsmon wedi cadarnhau unrhyw gwynion yn ystod y 12 mis diwethaf. 
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C12 Pa wasanaethau cymorth mae Newydd yn eu cynnig i’w breswylwyr? Pa mor 
llwyddiannus yw’r gwasanaethau hyn o ran gwella canlyniadau? 
Mae gan Newydd dîm Adfywio Cymunedol sefydledig i gefnogi gweledigaeth sefydliadol a helpu i 
gyflawni 7 nod llesiant Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol sydd â’r nod o greu Cymru sy’n gyfrifol ar lefel 
fyd-eang, yn llewyrchus, yn gydnerth, yn iachach, yn fwy cyfartal a chyda chymunedau cydlynol, ac 
sydd â diwylliant bywiog lle mae’r iaith Gymraeg yn ffynnu. 

I’r perwyl hwn, mae’r tîm yn gweithio ar themâu i helpu i adfywio ein cymunedau; i effeithio’n gadarnhaol 
ar fywyd ein tenantiaid, eu teuluoedd a chymunedau o ddiddordeb; ac yn rhoi ein tenantiaid wrth galon 
popeth a wnawn. 

Y themâu rydym yn gweithio arnynt yw: cynhwysiant digidol; addysg, cyflogaeth a hyfforddiant; 
iechyd a lles; bod yn barod i denantiaeth a chynnal tenantiaeth; manteision cymunedol; diogelu; adfywio 
ffisegol; a chynnwys/craffu tenantiaid. 

• Cynnwys Tenantiaid – sicrhau bod llais y tenant yn rhan annatod o gynllunio, datblygu a gweithredu 
gwasanaethau, canolbwyntio ar wella gwasanaethau i denantiaid drwy weithio gyda hwy i nodi 
meysydd, gan sicrhau bod tenantiaid yn gallu cael mynediad at yr holl wasanaethau (i gael rhagor o 
wybodaeth am gefndir, amcanion, risgiau, gwerth am arian, gofynion archwilio, prif ffrydio, asesiad 
o’r effaith ar gydraddoldeb). 

  
• Iechyd a Lles – cefnogi tenantiaid a chymunedau o ddiddordeb i wella eu hiechyd a’u lles, gwella 

cydlyniant cymunedol a helpu i leihau unigedd cymdeithasol. Ariennir y gweithgaredd hwn yn gyfan 
gwbl o ffynonellau allanol. 

 
• Addysg, Hyfforddiant a Chyflogaeth – cefnogi tenantiaid i symud yn nes at y farchnad swyddi, neu 

uwchsgilio, i alluogi tenantiaid i gael swyddi â chyflog gwell er mwyn sicrhau y gallant dalu eu rhent. 
 
• Cynhwysiant Digidol – cefnogi tenantiaid i gael eu cynnwys yn ddigidol, a helpu i wella eu sgiliau 

digidol er mwyn sicrhau eu bod yn gallu hawlio credyd cynhwysol a rheoli eu cyfrif credyd cynhwysol; 
ymgymryd â chymariaethau prisiau ar-lein i arbed arian a’u galluogi i ryngweithio’n well â Newydd 
drwy ddulliau ar-lein i gynyddu arbedion cost i’r sefydliad. 

 
• Cynnal Tenantiaeth – darparu cyngor cyn-denantiaeth i sicrhau bod tenantiaid yn cynnal eu 

tenantiaethau a sicrhau bod incwm rhent Newydd ar ei uchaf. 
 
• Diogelu – sicrhau bod ein tenantiaid a’u teuluoedd yn cael eu diogelu’n ddigonol rhag unrhyw fath o 

gamdriniaeth. Ceir rhagor o fanylion am hyn yn y polisi Diogelu. 

T4 | Cymorth Tenant 
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C12 Parhad 
                                                                                                                                          2021 

Cyllideb ar gyfer gweithgarwch buddsoddi cymunedol           £93,447 

Strwythur y gweithgaredd                                                            6 rhaglen a chyfanswm o 14 o brosiectau 

Nifer y bobl sy’n profi canlyniad                                                   1,921 

Effaith gymdeithasol                                                                      £4,636,461 yn seiliedig ar 2001 deilliant, 
                                                                                                           1 yn ddi-dystiolaeth 

Cymhareb cyllideb i effaith                                                          £1: 49.6 

Buddion net (budd llai cyllideb)                                                    £4,543,014 

Manteision cymunedol                                                                   132 wythnos o hyfforddiant heb ei achredu 
                                                                                                           168 wythnos prentis 
                                                                                                           246 wythnos o brofiad gwaith 

 

Mae gan Newydd Dîm Cynhwysiant Ariannol mewn gwasanaethau craidd. 

Mae’r gwasanaethau a ddarperir gan y Tîm Cynhwysiant Ariannol yn cwmpasu: 

• gwiriadau budd-daliadau, ceisiadau, Ailystyried Gorfodol, Apeliadau, a chynrychiolaeth mewn 
tribiwnlysoedd 

• ceisiadau i Asiantaethau Statudol am nwyddau gwyn, dodrefn, grantiau caledi, Taliadau Cymorth 
Brys, a Thaliadau Tai Dewisol a gwneud cais am gostau tai wedi’u hôl-ddyddio i liniaru effeithiau 
Diwygio Lles 

• cyllidebu, ymyriadau tlodi tanwydd, cofrestru ar gyfer cynlluniau cyfleustodau incwm isel, a grantiau 

• atgyfeiriadau am gymorth, cyfeirio at gyngor arbenigol am ddim ar ddyledion cofrestredig ac 
asiantaethau partner eraill, ac atgyfeiriadau mewnol ar gyfer cyfleoedd cyflogaeth a hyfforddiant a 
chymorth digidol. 

 
Darperir asesiad Cynhwysiant Ariannol ar gyfer pob tenant newydd. Cwblheir matrics risg newydd yn 
ystod y cam dilysu i nodi lefel y cymorth sydd ei angen ar hyn o bryd. Caiff hyn ei ailystyried ar adeg 9 
mis y denantiaeth i asesu a yw’r ymyriadau wedi helpu i gynnal y denantiaeth ac wedi newid lefel y risg. 

Gall unrhyw adran fewnol neu bartneriaid allanol gyfeirio tenantiaid presennol at y Tîm Cynhwysiant 
Ariannol os nodir anghenion, megis Swyddogion Tai sy’n cyfeirio tenantiaid oherwydd ôl-ddyledion rhent, 
neu Wasanaethau Cwsmeriaid sy’n cyfeirio tenant os yw wedi sôn ei fod yn cael trafferth talu biliau neu 
fod ei amgylchiadau cartref wedi newid. Caiff taflen berfformiad ei chwblhau a’i monitro bob mis.
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Yn 2020/21 cefnogodd tîm Cynhwysiant Ariannol Newydd denantiaid i ennill

£479,586
1173  
apwyntiad 

770 
atgyfeiriad 

117 cais am 
Daliad Tai  
yn ôl  
Disgresiwn 

£21,227

160 person  
yn cael help 
gyda Budd-dal 
Tai 

£22,686

people 382  
â’u hawliad  
Credyd 
Cynhwysol 

£44,804

132 
wedi’u helpu i  
hawlio budd-dal 

£302,063

£13,735  
wedi’i ennill drwy 
gynlluniau lleihau 
tâl dŵr, a dileu 
dyledion

53 
taleb banc 
bwyd wedi’u 
rhoi 

56 
person 
wedi’u helpu i 
gyllidebu 

332 
wedi’u helpu â 
gostyngiad yn y 
dreth gyngor 

£7779

42 
Taleb HACT 

£2275

87 
Gwirio 
buddion 

230 
cais i Gronfa 
Cymorth Dewisol  
ar gyfer nwyddau 
gwyn a dodrefn 

£59,849

26  
geisiadau  
grant 
i elusen 
 £1313

115 
mynychu 
cofrestru 

77 
cais am 
ddisgownt 
Cartref Clyd 

139 
wedi’u  
helpu â’u 
cyfleustodau 



T5 | Creu lleoedd
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C13 Darparu enghreifftiau neu astudiaethau achos o ble mae Newydd wedi bod yn cymryd 
rhan mewn gweithgareddau creu lleoedd neu weithgareddau llunio lleoedd 
 

Mae’r prosiect Visibly Better wedi gweld buddsoddiad sylweddol a gwnaed gwelliannau mawr i wella’r 
amgylchedd ffisegol ar gyfer pobl sy’n byw gyda nam ar eu golwg yn ein cynllun Byw’n Annibynnol dros 
y blynyddoedd diwethaf – mae tri o’r 5 cynllun wedi cyrraedd safon Platinwm Visibly Better. Mae 
tenantiaid wedi gweithio gyda ni ar archwiliadau, dewis lliwiau, ac ati. (Diffyg cyllideb yw’r unig beth 
sydd wedi llesteirio’r cynnydd ar hyn dros y 2–3 blynedd diwethaf.) 

Mae prosiectau Helping Hands yn aml yn gwella ein hamgylcheddau ffisegol gan fod paentio cymunedol 
wedi gwella lolfeydd cymunedol a derbynfeydd, ac mae gerddi cymunedol wedi eu gwella drwy gyflwyno 
gwelyau a deciau wedi’u codi (gwneir llawer o’r prosiectau hyn ar gais tenantiaid). Mae cyfraniadau 
Budd Cymunedol hefyd wedi cefnogi peth o’r gwaith a wnaed. 

 

Fflatiau Poets Close, Rhydyfelin 

Yn dilyn digwyddiad yn fflatiau Poets Close yn Rhydyfelin a achoswyd gan dân ar y grisiau, gwnaed 
argymhellion i fynd i’r afael â’r fynedfa i’r fflatiau i amddiffyn y tenantiaid. Roedd gan Poets Close  
hefyd hanes o fod yn anodd ei osod oherwydd problemau ymddygiad gwrthgymdeithasol, gan gynnwys 
nifer o ymosodiadau llosgi bwriadol ac ymosodiadau ar denantiaid yn ystod y ddwy flynedd flaenorol. 
Adeg cymeradwyo’r Bwrdd, roedd 14 eiddo gwag (37%) yn Poets Close. 

Dyma ohebiaeth a dderbyniodd Newydd gan gyn-Gomisiynydd Troseddu Heddlu De Cymru, Jon Brown, 
ynghylch pa mor llwyddiannus oedd y prosiect ac roedd am rannu arferion gorau gyda’i gydweithwyr. 

‘Mae fy rheolwyr llinell wedi gofyn i mi wneud rhywfaint o hyfforddiant gyda chydweithwyr.  
Yr oeddwn yn meddwl tybed a fyddai gan Newydd unrhyw wrthwynebiad i mi ddefnyddio’r 
gwelliannau yn Poets Close fel enghraifft dda o’r hyn y gellir ei gyflawni, ac efallai y byddaf yn 
mynd â hwy i ddangos y safle iddynt. A allaf hefyd fanteisio ar y cyfle i ddiolch i chi a’ch holl 
gydweithwyr yn Newydd, rydych wedi bod yn dîm cydweithio gwych.’ 

Diolch 

Jon 



Amgylcheddol
Adroddiad Amgylcheddol, Cymdeithasol a Llywodraethu (ESG)
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C14 Dosbarthu sgoriau EPC cartrefi presennol  
(a gwblhawyd cyn y flwyddyn ariannol ddiwethaf) 
 
                                                                                                                                                                                                                  Cyn  
Sgôr                                                                                                                                                                                           01/04/2020 % 

A                                                                                                                                                                   4 0.1% 

B                                                                                                                                                               523 17.5% 

C                                                                                                                                                            2180 72.9% 

D                                                                                                                                                               154 5.2% 

E                                                                                                                                                                   2 0.1% 
 
 
C15 Dosbarthu sgoriau EPC cartrefi newydd  

(a gwblhawyd yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf)  
 
                                                                                                                                                                                                                  Ar ôl  
Sgôr                                                                                                                                                                                           01/04/2020 % 

A                                                                                                                                                                    1 0.03% 

B                                                                                                                                                                117 3.91% 

C                                                                                                                                                                  7 0.23% 

D                                                                                                                                                                  0 0.00% 

E                                                                                                                                                                   0 0.00% 
 
 
C16 Allyriadau nwyon tŷ gwydr Cwmpas 1, Cwmpas 2 a Chwmpas 3  

Mae’r tabl canlynol yn ddarn o’n hadroddiad Ôl Troed Carbon ac mae’n dangos yr allyriadau carbon ar 
draws Grŵp Newydd. 
 
                                                                                                                                         Cyfanswm                                                 % newid yr   
                                                                                                                                         yr allyriadau         Canran y                   allyriadau o 
Cwmpas Ffynhonnell allyriadau                                                                          (tCo2e)                   cyfanswm (%)          FY 19/20 

1             Defnydd gweithredol o nwy naturiol                            214.3                 2.2                        1% 

              Defnydd o danwydd ffosil y cerbydau                        158.1                  1.6                        -8% 

              Defnydd o nwy naturiol yn y stoc tai                           4,050.6             41.7                      3% 

2            Operation electricity consumption                               111.8                   1.2                        -39% 

3            Defnydd o drydan yn y stoc tai                                    2,380.9             24.5                      3% 

              Teithio ar fusnes (trafnidiaeth a llety)                           24.1                    0.2                       -49% 

              Defnydd o ddŵr                                                              25.4                   0.3                        157% 

              Allbwn gwastraff a gwaredu gwastraff                        76.2                   0.8                        10% 

              Nwyddau a gwasanaethau a brynwyd                       2,478.6              25.5                     19% 

              Gweithwyr yn cymudo                                                   87.6                   0.9                        -53% 

              WTT a T&D                                                                       98.4                   1.0                        -21% 

              Cyfanswm                                                                        9,705.8                                           4% 

T6 | Newid yn yr hinsawdd
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C17 Pa gamau effeithlonrwydd ynni mae Newydd wedi’u cymryd yn y 12 mis diwethaf? 
Rydym yn darparu Canllaw i Ddefnyddwyr Cartref i bob annedd sydd newydd ei hadeiladu pan osodir  
y lle am y tro cyntaf. Mae’r Canllaw yn cynnwys gwybodaeth am y mesurau effeithlonrwydd ynni sydd 
wedi’u gosod yn y cartrefi, am atal cyddwysiad, a chyngor ar ailgylchu. Mae gwybodaeth gyffredinol 
wedi’i darparu ond hefyd wybodaeth sy’n ymwneud â’r eiddo hwnnw’n benodol gan ein bod ar hyn o 
bryd yn gweithio ar sgôr perfformiad ynni A ac mae gwahanol ffyrdd o wneud hyn, felly bydd gan 
ambell eiddo rai technolegau adnewyddadwy sydd ddim gan eraill, er enghraifft ni fydd paneli 
ffotofoltäig ar yr holl eiddo, sy’n golygu y bydd y Canllaw yn cael ei deilwra i gyfateb i’r eiddo. 

Mae Newydd wedi ymuno â Llywodraeth Cymru a 68 o bartneriaid eraill i gyflawni’r Rhaglen Ôl-osod er 
mwyn Optimeiddio (ORP). Bydd yr ORP yn darparu dull tŷ cyfan o ddatgarboneiddio cartrefi sy’n bodoli 
eisoes. Rydym wedi cwblhau 31 o arolygon cartref cyfan gyda 5 eiddo yn derbyn systemau ynni deallus 
(IES). Rydym hefyd wedi ychwanegu at inswleiddio atig, gosod ffenestri a drysau newydd, ac ar hyn o 
bryd rydym yn ystyried gosod systemau PV gyda batris yn rhai o’n hadeiladau. 

Mae Newydd wedi ymrwymo, drwy ei gynllun corfforaethol pum mlynedd, i gael ei holl gartrefi i  
sgôr EPC o C neu uwch erbyn 2025. 
 
 

C18 Sut mae Newydd yn lliniaru’r risgiau hinsawdd a ganlyn: 
- mwy o berygl o lifogydd 
- mwy o berygl o gartrefi’n gorboethi 
Mewn ardaloedd y nodwyd eu bod mewn lleoliadau llifogydd risg uchel, mae mesurau amddiffynnol 
wedi’u cymryd, megis llifddorau’n cael eu gosod, gatiau wedi’u tynnu, waliau brics wedi’u hadeiladu,  
a gwaith tirlunio wedi’i wneud er mwyn gwella draeniad. Rydym hefyd yn gweithio gyda rhanddeiliaid  
(y cyngor lleol) i wella mesurau ataliol, pyllau arafu a gwell cwlfertau 
 
 

C19 A yw Newydd yn rhoi gwybodaeth gywir i breswylwyr am awyru,  
gwresogi, ailgylchu ac ati? 
Sut mae hyn yn cael ei wneud? 
Mae pob tenant newydd yn cael canllaw i’w cartref pan fyddant yn dechrau eu tenantiaeth gyda 
Newydd. 

Mae cynnwys y canllaw fel a ganlyn: 
– Cyflwyniad i’ch cartref newydd 
– Gweithdrefn frys 
– Effeithlonrwydd Ynni  
– Gwresogi & Dŵr Twym 
– Sut mae adeilad newydd yn gweithredu yn y dyddiau cynnar 
– Atal cyddwysiad 
– Trydan 
– Dŵr 
– Gwasanaethau sy’n dod gyda’ch cartref 
– Offer 
– Gorffeniad & Defnyddiau 
– Gwybodaeth ddefnyddiol 
 
Anfonir post ymgyrchu rheolaidd at denantiaid yn rhoi gwybod iddynt am ffyrdd y gallant ddiogelu 
gwres a dŵr, ac yn rhoi gwybodaeth am wasanaethau. 
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C20 Sut mae Newydd yn cynyddu’r nifer o fannau gwyrdd, ac yn hyrwyddo bioamrywiaeth 
mewn cartrefi neu’n agos at gartrefi? 
Gwella mannau gwyrdd – Cwrt Canna, Llangan, Bro Morgannwg 
Cynlluniwyd Cwrt Canna i gwmpasu dau brif faes: cwrt ac ardal chwarae weithredol. Bydd y cwrt yn 
helpu i annog rhyngweithio rhwng preswylwyr ac yn creu ymdeimlad o le. Bydd yr ardal chwarae 
weithredol yn helpu i feithrin perthynas â natur i bawb, yn enwedig plant sy’n byw ar y safle a’r rhai sy’n 
mynychu’r ysgol leol. Bydd y ddwy elfen yn helpu i ddatblygu ymdeimlad o falchder/perchnogaeth 
gymunedol ac yn hyrwyddo lles personol, gan y profwyd yn wyddonol bod “forest bathing”, sef bod ym 
mhresenoldeb coed, yn gostwng cyfradd y galon a phwysedd gwaed, yn lleihau cynhyrchu hormonau 
straen, yn rhoi hwb i’r system imiwnedd, ac yn gwella teimladau cyffredinol o les (Nippon Medical School, 
Tokyo). 

Bioamrywiaeth 
Mae ein brîff dylunio ar gyfer pob datblygiad newydd yn gofyn am gydymffurfio â Siarter Creu Lleoedd, 
Comisiwn Dylunio Cymru, sy’n hyrwyddo cynnwys mannau agored o ansawdd uchel a mannau gwyrdd 
gwirioneddol amlswyddogaethol er mwyn sicrhau’r gwerth gorau posib i’r gymuned leol a’r ecosystemau, 
gan helpu bioamrywiaeth ac i roi pobl yn ôl mewn cysylltiad â natur. Mae dyfodiad Cyrff Cymeradwyo 
Systemau Draenio Cynaliadwy (SABs), a’r gofyniad i sicrhau cymeradwyaeth SAB ochr yn ochr â 
chaniatâd cynllunio, wedi rhoi cyfle i ychwanegu cymeriad a bioamrywiaeth at ein holl safleoedd yn y 
dyfodol. 
 
 

C21 A oes gan Newydd strategaeth i reoli a lleihau pob llygrydd? 
Os felly, sut mae Newydd yn targedu ac yn mesur perfformiad? 

 Ar hyn o bryd, nid oes gan Newydd strategaeth i reoli llygryddion y tu hwnt i derfynau cyfreithiol a 
deddfwriaeth iechyd a diogelwch/arfer da. Gan edrych i’r dyfodol, bydd angen i Newydd ddeall y maes 
technegol hwn yn fanylach a defnyddio cyngor ymgynghori arbenigol i ddatblygu dealltwriaeth 
sylfaenol cyn y gallwn geisio gwella ein perfformiad. 

T7 | Ecoleg
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C22 A oes gan Newydd strategaethau ar gyfer defnyddio deunyddiau o 
ffynonellau cyfrifol? 

C23 A oes gan Newydd strategaethau ar gyfer pob gwaith adeiladu, a rheoli gwastraff sy’n 
cynnwys deunyddiau adeiladu? 

C24 A oes gan Newydd strategaethau ar gyfer rheoli dŵr yn dda? 
Nid oes gan Newydd strategaethau ar gyfer y meysydd hyn, ond rydym yn bwriadu ystyried y rhain fel 
rhan o’n taith i gynaliadwyedd. 

Lle bynnag y bo modd, mae Newydd yn gweithio gyda chontractwyr sydd wedi’u hachredu o dan y 
Cynllun Contractwyr Ystyriol (CCS) – cod ymarfer annibynnol sy’n ymrwymo safleoedd, cwmnïau a 
chyflenwyr sydd wedi’u cofrestru gyda’r cynllun, i ofalu am ymddangosiad y safleoedd, parchu’r 
amgylchedd, sicrhau diogelwch pawb, ac i werthfawrogi eu gweithlu. 

Mae’r llinyn amgylcheddol yn gofyn am: 

– nodi a chyfleu materion amgylcheddol drwy asesiad cychwynnol, y gweithlu a’r gadwyn gyflenwi  

– osgoi gwastraff a lleihau’r defnydd o adnoddau drwy gyfrwng polisi a chynllunio; lleihau, 
ailddefnyddio ac ailgylchu 

– cyflwyno mewnbwn arbenigol lle bo angen – e.e. monitro sŵn, goleuadau, mesurau arbed dŵr/ynni, 
monitro ôl troed carbon 

– cyfathrebu perfformiad. 
 
Caiff pob datblygiad ei asesu a’i sgorio’n annibynnol yn erbyn y Cod Ymarfer Ystyriol er mwyn mesur 
perfformiad yn effeithiol. Cynhyrchir adroddiad monitro sy’n cynnwys adborth adeiladol ac sy’n amlygu 
lle gellir gwneud gwelliannau ym mherfformiad oes safle datblygu. 

T8 | Rheoli Adnoddau



Llywodraethu
Adroddiad Amgylcheddol, Cymdeithasol a Llywodraethu (ESG)



C25 A yw Newydd wedi’i gofrestru gyda rheoleiddiwr tai cymdeithasol? 
Mae Grŵp Newydd a Chymdeithas Tai Newydd yn landlordiaid cymdeithasol cofrestredig, a reoleiddir 
gan Lywodraeth Cymru. 
 
 

C26 Beth yw’r graddau rheoleiddio hyfywedd a llywodraethu diweddaraf? 
Roedd yr asesiad rheoleiddiol diweddaraf yn barnu bod Newydd yn “safonol” ar gyfer Llywodraethu (gan 
gynnwys gwasanaethau tenantiaid) a “safonol” ar gyfer Hyfywedd Ariannol (Grŵp Newydd: dyfarniad 
rheoleiddiol interim | LLYW.CYMRU). 
 
 

C27 Pa God Llywodraethu mae Newydd yn ei ddilyn, os unrhyw un o gwbl? 
Mae Newydd yn cydymffurfio â Chod Llywodraethu Cartrefi Cymunedol Cymru. 
 
 

C28 A yw Newydd yn sefydliad nid er elw? 
Os na, pwy yw’r cyfranddaliwr mwyaf, beth yw ei % o berchnogaeth   
economaidd, a pha % o’r hawliau pleidleisio y mae’n ei reoli? 
Mae Grŵp Newydd yn gymdeithas gofrestredig o dan Ddeddf Cymdeithasau Cydweithredol a 
Chymdeithasau Budd Cymunedau 2014 ac nid er elw – mae Cymdeithas Tai Newydd (1974) Cyf. yn 
gymdeithas gofrestredig o dan Ddeddf Cymdeithasau Cydweithredol a Chymdeithasau Budd 
Cymunedol 2014 ac mae ganddi amcanion elusennol a gydnabyddir gan Gyllid y Wlad. 
 
 

C29 Esboniwch sut mae Bwrdd Newydd yn rheoli risgiau sefydliadol 
Mae gan Grŵp Newydd fframwaith rheoli risg aeddfed sy’n defnyddio cofrestr risg sefydledig ac mae’n 
cael ei fonitro bob chwarter drwy’r broses lywodraethu gan Bwyllgor Archwilio a Risg y Grŵp. Mae’r Grŵp 
yn defnyddio’r model “Tair Llinell Amddiffyn” ac yn integreiddio llais tenantiaid i’r broses rheoli risg. Mae 
aelodau’r Bwrdd yn dewis tri risg bob chwarter i’w profi am sicrwydd gan yr Archwilwyr Mewnol. 
 
 

C30 A yw Newydd wedi bod yn destun unrhyw ganfyddiadau rheoleiddio andwyol yn ystod 
y 12 mis diwethaf (e.e. achosion o dorri rheolau diogelu data, llwgrwobrwyo, prosesu 
arian anghyfreithlon, torri rheolau neu hysbysiadau HSE) – a arweiniodd at orfodi, neu 
gamau cyfatebol eraill? 
Nid yw’r Grŵp wedi bod yn destun unrhyw ganfyddiadau rheoleiddio anffafriol yn ystod y 12 mis 
diwethaf. Ymddeolodd y Prif Weithredwr ym mis Hydref 2020 a chynhaliwyd proses recriwtio gadarn  
yn cynnwys staff, Bwrdd a thenantiaid, i benodi’r Prif Weithredwr newydd; dechreuodd yn ei swydd  
ar 1 Tachwedd 2020. 

T9 | Strwythur & Llywodraethu
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 C31 Beth yw demograffeg y Bwrdd? A sut mae hyn yn cymharu â demograffeg preswylwyr 
Newydd, a’r ardal maent yn gweithredu ynddi? 

Ychwanegwch sylwadau os yw hynny’n ddefnyddiol. 
Mae aelodaeth o Fwrdd Grŵp Newydd Cyfyngedig a Chymdeithas Tai Newydd (1974) Cyfyngedig yn 
cael ei ddal yn gyffredin gan Aelodau’r Bwrdd. Cafodd y Bwrdd Cyffredin ei roi ar waith yn 2019 yn dilyn 
Adolygiad Llywodraethu. Mae mabwysiadu Bwrdd Cyffredin wedi gwella cyfathrebu ac wedi lleihau 
gweinyddiaeth llywodraethu. 

 
Demograffeg y Bwrdd: 

Oedran:                                                                                              21-30       31-40       41-50      51-60          61+ 

Bwrdd Cyffredin                                                                                 8.3%         25%         50%        8.3%       8.3% 
 

Ethnigrwydd:                                                                                                                                    Gwyn/Prydeinig 

Bwrdd Cyffredin                                                                                                                                                 100% 
 

Rhyw:                                                                                                                            Gwrywaidd          Benywaidd 

Bwrdd Cyffredin                                                                                                                     58%                      42% 
 

Cyfeiriadedd rhywiol:                                                          Heterorywiol       Menyw lesbiaidd           Dyn hoyw 

Bwrdd Cyffredin                                                                                 83%                               8%                        8% 
 

Anabledd:                                                                                                                                                                    Na 

Bwrdd Cyffredin                                                                                                                                                 100% 
 

Mae’r Bwrdd yn cydnabod mai prin yw’r amrywiaeth sydd ganddo o ran ethnigrwydd ac anabledd ac 
mae’n gwneud ymdrechion sylweddol i fynd i’r afael â hyn. 

Gall aelodau’r Bwrdd wasanaethu uchafswm o 9 mlynedd ar y Bwrdd a rheolir hyn drwy gynllun 
olyniaeth fel bod deiliadaeth ymhlith aelodau. 

O ran demograffeg, mae’r Bwrdd yn adlewyrchu’r cymunedau mae’n eu gwasanaethu. 
 
 

C32 Pa % o’r Bwrdd a’r tîm rheoli sydd wedi newid yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf? 
Fel y soniwyd uchod, mae gan y Bwrdd drosiant rheolaidd o aelodau yn unol â’r cynllun olyniaeth 9 
mlynedd. 

Tan y llynedd, roedd yr Uwch Dîm Rheoli wedi bod yn sefydlog iawn, ond mae bellach yn cynnwys: 

• Prif Weithredwr – Tachwedd 2020 (cyn hynny roedd yn Gyfarwyddwr Tai o fis Hydref 2003) 
• Cyfarwyddwr Datblygu ac Asedau – Tachwedd 2003 
• Cyfarwyddwr Cyllid & Adnoddau – Ionawr 2009 
• Rheolwr Gyfarwyddwr NML – Ebrill 2019 

T10 | Bwrdd & Ymddiriedolwyr
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C33 A oes uchafswm deiliadaeth ar gyfer aelod o’r Bwrdd? Os felly, beth ydyw? 
Uchafswm deiliadaeth aelodau’r Bwrdd yw 9 mlynedd. 
 
 

C34 Pa % o’r Bwrdd sy’n gyfarwyddwyr anweithredol? 
Mae 100% o aelodau’r Bwrdd yn gyfarwyddwyr anweithredol. 
 
 

C35 Nifer aelodau’r Bwrdd ar y Pwyllgor Archwilio sydd â phrofiad ariannol diweddar a 
pherthnasol 
Mae gan ddau aelod o’r Pwyllgor Archwilio a Risg brofiad ariannol diweddar a pherthnasol. 
 
 

C36 A oes unrhyw weithredwyr presennol ar y Pwyllgor Ail-gyfrifo? 
Mae 100% o aelodau’r Pwyllgor Ail-gyfrifo yn gyfarwyddwyr anweithredol. 
 
 

C37 A oes cynllun olyniaeth wedi’i ddarparu i’r Bwrdd yn ystod y 12 mis diwethaf? 
Mae gan y Bwrdd gynlluniau olynu ar gyfer swydd y Prif Weithredwr ac ar gyfer aelodau’r Bwrdd. 
 
 

C38 Ers sawl blwyddyn mae partner archwilio allanol presennol y Darparwr Tai wedi bod 
yn gyfrifol am archwilio’r cyfrifon? 
Dwy flynedd. 
 
 

C39 Pryd oedd yr adolygiad annibynnol diwethaf oedd yn edrych ar effeithiolrwydd y 
Bwrdd? 
Cynhaliwyd adolygiad llywodraethu annibynnol llawn gan Campbell Tickell yn ystod haf 2019. 
 

C40 A yw rolau Cadeirydd y Bwrdd a’r Prif Swyddog Gweithredol yn cael eu dal gan ddau 
berson gwahanol? 
Mae holl aelodau’r Bwrdd yn anweithredol ac felly ni all y Prif Swyddog Gweithredol ddal swydd 
Cadeirydd. 
 
 

C41 Sut mae Newydd yn ymdrin â gwrthdaro buddiannau yn y Bwrdd? 
Mae gan y Bwrdd gofrestr gwrthdaro buddiannau ac mae pob cyfarfod o’r Bwrdd yn dechrau gyda 
datganiad o wrthdaro buddiannau. 
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C42 A yw Newydd yn talu’r Cyflog Byw Go Iawn? 
Mae Grŵp Newydd yn gyflogwr cyflog byw achrededig. 
 
 

C43 Beth yw’r bwlch cyflog rhwng y rhywiau? 
Y bwlch cyflog rhwng y rhywiau yn Grŵp Newydd ar 5 Ebrill 2021 yw canolrif -2.5% a chymedr 4.1%. 
 
 

C44 Beth yw’r gymhareb cyflog Prif Swyddog Gweithredol-gweithiwr? 
Cymhareb cyflog Prif Swyddog Gweithredol 
Cymhareb cyflog 25ain canradd - 4.2 
Cymhareb cyflog canolrifol  – 3.3 
Cymhareb cyflog 75fed canradd  – 2.9 
 
 

C45 Sut mae Newydd yn cefnogi iechyd corfforol a meddyliol eu staff? 
Fel rhan o’n pecyn budd-daliadau, mae Newydd yn darparu rhaglen cymorth gyfrinachol i weithwyr 24/7 
am ddim. Rydym hefyd yn darparu mynediad i gynllun iechyd NHSF sy’n darparu arian yn ôl ar gyfer 
treuliau a thriniaethau bob dydd a mynediad cyflym ar gyfer ymgynghoriadau a sganiau. 
Mae ein grŵp iechyd a lles InShape yn cynnwys gwirfoddolwyr staff brwdfrydig ac mae’n arwain ar 
fentrau a gweithgareddau newydd. Fe wnaethon nhw gyflwyno’r gampfa ar y safle ar gyfer ymarfer 
amser cinio, sefydlu cynllun beicio i’r gwaith i annog teithio gwyrdd, rhoi ffrwythau am ddim i bawb, 
sefydlu cynllun benthyciadau Fitbit, dosbarthiadau ymarfer amser cinio a rhaglen ymwybyddiaeth 
ofalgar 12 wythnos yn ystod y cyfnod clo. Mae gan eu tudalen mewnrwyd wybodaeth a dolenni at 
adnoddau i helpu staff i fyw bywyd iachach. 

Mae Newydd yn hyrwyddo gweithio hyblyg ac mae gan bob rôl elfen o oriau hyblyg i alluogi staff i gael 
cydbwysedd da rhwng bywyd a gwaith. Yn ystod misoedd y gaeaf mae’r cyfnod amser cinio wedi’i flocio 
i atal cyfarfodydd rhag cael eu cynnal, ac i annog staff i gymryd seibiant ac i allu mynd am dro yn ystod 
oriau golau dydd. 

Mae gan hyrwyddwyr iechyd meddwl Newydd gymwysterau MHFA ac maent yn angerddol am sicrhau 
bod gennym ddiwylliant agored a diogel yn Newydd i siarad am iechyd meddwl a rhoi terfyn ar y stigma. 
Maent wedi’u hyfforddi i adnabod arwyddion a symptomau afiechyd meddwl ac i ddeall pwysigrwydd 
gwrando anfeirniadol. Maent yno i helpu cydweithwyr sydd angen siarad â rhywun am eu hiechyd 
meddwl, neu i helpu cydweithiwr maent yn pryderu amdano. 
 
 

C46 Nifer cyfartalog y diwrnodau salwch a gymerwyd fesul cyflogai 
10.5 diwrnod (gan gynnwys salwch hirdymor), 4.7 diwrnod (ac eithrio salwch hirdymor). 

T11 | Llesiant staff 



24 Newydd.co.uk  |  Adroddiad Amgylcheddol, Cymdeithasol a Llywodraethu (ESG)

Llywodraethu

C47 Sut mae creu Gwerth Cymdeithasol yn cael ei ystyried wrth gaffael nwyddau a 
gwasanaethau? 
Ar hyn o bryd nid yw ystyried effaith amgylcheddol wedi’i wreiddio’n ddwfn wrth gaffael y nwyddau a’r 
gwasanaethau ar draws y sefydliad, ond mae pocedi o arfer da yn bodoli. O ran contractau datblygu, 
mae Grŵp Newydd yn adrodd i Lywodraeth Cymru ar faterion fel y gwastraff sy’n cael ei ddargyfeirio o 
safleoedd tirlenwi, lleihau’r defnydd o ddŵr ac allyriadau carbon. 

Mae’r defnydd o ddeunyddiau sydd wedi’u hailgylchu, a gwaredu deunyddiau, yn cael ei ystyried ar hyn 
o bryd wrth dendro ar gyfer gosod ffenestri a drysau newydd – i nodi un esiampl. 

Manteision Cymunedol – Mae Newydd yn defnyddio cymalau craidd o fewn pob contract dros £50,000 i 
sicrhau bod cyfleoedd gwaith a hyfforddiant yn cael eu darparu i denantiaid a’r gymuned ehangach, a 
bydd y rhain yn helpu i’w symud yn nes at y farchnad swyddi gan roi gwell cyfle iddynt dalu eu rhent. 
Darparu prosiectau sy’n helpu i wneud ein cymunedau’n lleoedd mwy cynhwysol a dymunol yn 
gymdeithasol i fyw ynddynt, gyda chydlyniant cymunedol gwell. 

Offeryn Mewnwelediad Gwerth Ymddiriedolaeth Elusennol y Gymdeithas Dai (HACT). Mae Offeryn 
Mewnwelediad Gwerth HACT yn ein helpu i ddeall, mesur a mapio effaith gymdeithasol ein 
gweithgareddau, a beth yw eu gwerth a’u heffaith ar lesiant. 
 
 

C48 Sut mae effaith amgylcheddol yn cael ei hystyried wrth gaffael nwyddau a 
gwasanaethau? 
Ar hyn o bryd, nid yw ystyried effaith amgylcheddol yn rhan annatod o gaffael nwyddau a 
gwasanaethau. 

Fodd bynnag, ceir achosion penodol lle mae hyn wedi’i ystyried fel rhan o broses gaffael; mae 
enghreifftiau’n cynnwys prynu cynhyrchion pren FSC yn ein datblygiadau adeiladu newydd a’n 
gwasanaethau cynnal a chadw mewnol. 

Mae Newydd o’r farn fod integreiddio ystyriaethau amgylcheddol i fanylebau a gwerthusiadau tendro yn 
allweddol er mwyn helpu i gyflawni ei nodau buddsoddi cymunedol ehangach. Er mwyn cyflawni hyn, 
bydd Newydd yn mynd ati i integreiddio agweddau amgylcheddol yn ei weithgareddau caffael dros y 
tair blynedd nesaf.
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