
SIARTER 
CONTRACTWYR 
Mae ein gwasanaeth cynnal a chadw yn 
bwysig iawn i ni a’n tenantiaid. Datblygwyd yr 
addewidion yn y siarter hon gyda’n tenantiaid, 
sy’n chwarae rhan hanfodol wrth lunio ein 
gwasanaethau. 

BYDD Y CONTRACTIWR YN:

• Cyflawni gwaith rhwng 8am a 4.30pm ar 
ddyddiau gwaith, heblaw ei fod yn argyfwng. 
Byddwn hefyd yn osgoi trefnu apwyntiadau 
o gwmpas gwyliau crefyddol a diwylliannol 
sy’n bwysig i chi heblaw bod hynny’n hollol 
angenrheidiol. 

• Cadarnhau apwyntiad gyda chi cyn ymweld 
â’ch cartref. Byddwn yn anfon neges atgoffa 
ar y diwrnod a hefyd neges i ddweud ein bod 
ar y ffordd (pan fo hynny’n bosib os yw’r 
gwaith yn cael ei gwblhau gan gontractiwr 
allanol). 

• Rhoi o leiaf 7 diwrnod o rybudd ar gyfer 
gwaith mwy sylweddol a allai darfu arnoch. 

• Cysylltu â chi cyn gynted â phosib i roi 
gwybod i chi os byddwn yn cyrraedd yn 
gynnar, ac am unrhyw oedi neu os na ellir 
cadw apwyntiad, ac esbonio pam. 

• Ni fyddwn yn galw’n ddiwahoddiad, h.y. 
cnocio ar eich drws. Yn hytrach, byddwn yn 
eich ffonio i weld a ydych ar gael. 

• Gwisgo iwnifform, cario bathodyn adnabod 
a chyflwyno ein hunain. 

• Esbonio’r gwaith cynnal a chadw sy’n cael ei 
wneud ar eich cartref ac ardaloedd cymunol, 
a dweud pa mor hir bydd hyn yn ei gymryd, 
a sicrhau eich bod yn ymwybodol o unrhyw 
doriadau mewn gwasanaeth. Byddwn hefyd 
yn hysbysu tenantiaid o ddyddiad ac amser 
y gwiriadau cydymffurfedd wythnosol/misol 
sy’n effeithio arnyn nhw, e.e. gwiriadau 
diogelwch tân. 

• Rhoi gwybod y bydd angen cymryd lluniau 
cyn ac ar ôl yr atgyweirio, neu fel rhan o 
arolwg cyflwr stoc. 

• Gofyn caniatâd i gael mynediad i 
ystafelloedd eraill yn eich cartref. 

• Bod yn ystyriol wrth barcio cerbydau er 
mwyn osgoi creu rhwystrau a difrod. 

• Bod yn gwrtais a thrin eich cartref gyda 
pharch. Siarad gyda chi yn y ffordd yr 
hoffem ni i bobl siarad â ni. 

• Cadw cyfrinachedd ar bob adeg. 

• Defnyddio ein cyflenwad trydan ein hunain 
ar gyfer offer pweredig.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am y siarter hon,  
neu os hoffech fwy o wybodaeth, cysylltwch â ni ar:  

 
0303 040 1998           ymholiadau@newydd.co.uk

Dim ond pan fydd 
tenantiaid a staff 

Newydd yn gweithio 
gyda’i gilydd y 

byddwn ni’n cael y 
gorau allan o’n 
gwasanaeth. 



FEL EIN TENANT, BYDDWCH CHI’N:

• Gwisgo gorchuddion esgidiau a defnyddio 
cynfasau llwch er mwyn sicrhau nad oes 
difrod i loriau. 

• Symud dodrefn trwm lle bo angen a’i roi yn ôl 
wedi i ni orffen y gwaith. 

• Defnyddio ein hoffer a’n deunyddiau ein 
hunain bob amser.  

• Bod yn ymwybodol o anifeiliaid a phobl sy’n 
agored i niwed, e.e. tenantiaid anabl a 
phlant. Sicrhau bod unrhyw ardaloedd 
anniogel wedi eu cau i ffwrdd a bod yr holl 
offer wedi’i storio’n ddiogel.  

• Gadael eich cartref yn lân, yn ddiogel, ac yn 
hygyrch dros nos lle gwneir gwaith dros 
gyfnod o fwy nac un diwrnod. 

• Gofyn am gadarnhad eich bod yn hapus 
gyda’r gwaith sydd wedi cael ei wneud, a 
sicrhau bod yr holl wasanaethau yn gweithio 
cyn gadael. 

• Clirio’r holl sbwriel o’ch cartref pan fyddwn 
yn gorffen. 

• Gadael cerdyn ymweld sy’n cynnwys y 
dyddiad, amser a’r rheswm dros ein 
hymweliad os nad oes neb gartref ar gyfer 
apwyntiad sydd wedi’i drefnu o flaen llaw. 

• Gwneud unrhyw addasiadau rhesymol sydd 
eu hangen wrth ymweld â’ch cartref, lle bo 
angen, e.e. addasu i anghenion anabledd, 
crefyddol neu iaith. 

• Gofyn am gadarnhad oddi wrth y tenant 
neu’r cynrychiolydd enwebedig bod y gwaith 
atgyweirio wedi’i gwblhau. 

• Gofyn i’r tenant, drwy arolwg, a oedden 
nhw’n fodlon gyda’r gwaith atgyweirio a 
wnaed. 

 

• Sicrhau eich bod chi neu gynrychiolydd 
enwebedig dros 18 oed ar gael i roi mynediad 
ar gyfer apwyntiadau sydd wedi’u trefnu o 
flaen llaw. 

• Rhoi gwybod i ni’r cyfle cyntaf a gewch chi 
pan na fyddwch ar gael i roi mynediad ar 
gyfer apwyntiad sydd wedi’i drefnu o flaen 
llaw drwy anfon neges destun neu e-bost, 
ffonio neu drwy Fy Newydd (nodwch mai 
ffonio yw’r ffordd orau os byddwch angen 
canslo ar ddiwrnod yr ymweliad). 

• Peidio teimlo o dan bwysau i roi mynediad ar 
gyfer gwneud gwaith atgyweirio ar fyr 
rybudd. 

• Deall mai dim ond y gwaith a nodwyd y 
byddwn yn medru ei wneud, a bydd angen 
rhoi gwybod i Newydd am unrhyw dasgau 
atgyweirio newydd. 

• Bod yn gwrtais tra’n bod ni’n gwneud y 
gwaith yn eich cartref. Siarad gyda ni yn y 
ffordd yr hoffech chi i bobl siarad â chi. 

• Sicrhau, lle bo modd, bod yr ardal waith yn 
lân ac yn glir, fel bod modd cwblhau’r gwaith 
yn ddiogel. 

• Symud unrhyw eitemau bregus i rywle diogel 
cyn i’r gwaith ddechrau. 

• Deall nad ydym yn medru cwblhau unrhyw 
waith preifat i chi tra’n gweithio i Newydd. 

• Cadw plant ag anifeiliaid anwes i ffwrdd o’r 
ardaloedd gwaith/offer tra’n bod ni’n 
gweithio yn eich cartref.  

• Rhoi gwybod i ni os oes yna unrhyw 
addasiadau rhesymol sydd angen eu gwneud 
tra’n gweithio yn eich cartref, e.e. unrhyw 
anghenion anabledd, crefydd neu iaith. 

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am y siarter hon,  
neu os hoffech fwy o wybodaeth, cysylltwch â ni ar:  

 
0303 040 1998           ymholiadau@newydd.co.uk

Cyfeiriwch hefyd at y ddogfen addasiadau rhesymol am fwy o fanylion.


