TUDALEN 1
Ymunwch â ni ar daith
tenantiaid i Gaerfyrddin

TUDALEN 6
Adnewyddwch eich
pas bws cyn Rhagfyr 2019

01443 743226
bleeburrowes@cynon-taf.org.uk

Cynon Taf Housing

GAEAF 2019

Oes yna rywbeth yn digwydd yn eich cymuned yr hoffech
ei weld yn cael sylw yn News & Views? Cysylltwch
â Beki Lee-Burrowes:

TUDALEN 11
Diogelwch yn y Cartref:
Rhestr wirio’r Ystafell Wely

Hello everyone...
Welcome to

ARCHEBWCH NAWR!
Ymunwch â ni ar ein Taith Tenantiaid i
Farchnad Nadolig Caerfyrddin
ddydd Iau 5 Rhagfyr 2019
Mae’r daith ar gael i denantiaid #TeamCynonTaf yn unig.
I gadw’ch lle ffoniwch 01443 743226
NIFER GYFYNGEDIG O LEOEDD AR GAEL!

Gwnewch gais am eich Adroddiad Blynyddol

01443 743200

info@cynon-taf.org.uk

Dyddiadau i’r Dyddiadur
Dydd Mercher 13 Tachwedd 2019
Cyfarfod nesaf y Fforwm Tenantiaid
Dydd Iau 5 Rhagfyr 2019
Taith Tenantiaid i Gaerfyrddin
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Mewn argyfwng ffoniwch;
0345 260 2633

Gwyliwch y ffilm

“Cynon Taf Housing”

Dyddiadau Cau’r Swyddfa
Dydd Mawrth 24 Rhagfyr 2019
Bydd y swyddfa’n cau am 12.30pm

Dydd Iau 2 Ionawr 2020
Bydd y swyddfa’n ail-agor am 9am
Dydd Gwener 10 - Dydd Llun 13 - Dydd Mawrth 14
Ebrill
Swyddfa ar gau trwy’r dydd

Ein Siwrnai QED
Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein bod yn
falch o fod yn gweithio tuag at ennill Gwobr
QED Tai Pawb.
Beth mae’r Wobr QED yn ei olygu i ni?

Beth fuon ni’n ei wneud...

Mae Gwobr QED Tai Pawb yn achrediad a
fframwaith cynhwysfawr, penodol i Gymru,
ar gyfer adolygu a gwella adolygu a gwella
cydraddoldeb ac amrywiaeth.

Mae’n staff a’n bwrdd wedi dod at ei gilydd i
ddathlu a hyrwyddo ystod o ddigwyddiadau
yn canolbwyntio ar gydraddoldeb ac
amrywiaeth, gan gynnwys;

Bydd gweithio tuag at yr achrediad yn cael
effaith gadarnhaol ar ein sefydliad o ran
llywodraethu, gwasanaethau, mynediad,
ymgysylltiad a diwylliant.

-

Wythnos Iechyd Meddwl
Mis Pride
Gorffennaf Di-blastig
Mis Hanes Du

Fel rhan o’n siwrnai QED, rydym wedi datblygu polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth.
I ddarllen y polisi ewch i www.cynon-taf.org.uk
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Helo Vic!

Soniwch am rywbeth ydych chi’n wir falch
ohono...
O ran gwaith, yr hyn sy’n gwneud i mi
deimlo’n falch yw pan fydd ychydig bach o
gefnogaeth, boed hynny i gydweithiwr neu
denant, yn eu helpu nhw i oresgyn y pethau
sy’n eu dal nhw yn ôl.
Rwy’n cael fy symbylu gan yr awydd i gael
y gorau i bawb, felly mae rhywbeth syml fel
treulio ychydig o amser gyda phobl, boed
ynglŷn â gwella’u hyder, eu hannog i
ddatblygu neu fod yn glust i wrando os ydyn
nhw mewn anhawster, mae’n
wirioneddol werth chweil i’w gweld yn dod
dros eu trafferthion ac yn llwyddo.

Ymunodd Victoria Slade â Thîm
Cynon Taf ym Mehefin 2019 fel Prif
Weithredwr ein Grwp.

Pe byddech chi’n cael un gallu goruwch
naturiol, beth fyddai hwnnw, a pham?
Rwy’n credu pe gallech chi hunan-wella y
byddai hynny’n wych. Gallech gael yr egni i
wneud yr holl bethau mae angen eu gwneud
drwy’r adeg. Ond beth pe bai gyda chi ddawn
i wella.
Mae iechyd meddyliol neu gorfforol gwael yn
cyfyngu ar hapusrwydd a chyfleoedd pobl.
Fe allech chi wella rhywun drwy eu cyffwrdd
yn ysgafn wrth fynd heibio, does wahaniaeth
os mai meddyliol neu gorfforol yw eu dolur.
Byddai hynny’n rhyfeddol.

Fe ofynnon ni rai cwestiynau i Vic er
mwyn dod i’w hadnabod yn well...
Beth sy’n eich symbylu i ddod i’r gwaith?
Rwy’n teimlo’n wir ffodus fod gyda fi swydd
rwy’n ei charu. Pan fyddwch chi’n gweithio
ym myd tai, mae’r hyn ydych chi’n ei wneud
bob dydd yn effeithio ar fywydau pobl – dylai
cartref fod yn lle di-berygl, yn gynnes ac yn
rhoi teimlad o ddiogelwch – os nad ydyn ni’n
cael hyn yn iawn ar gyfer pobl, mae hynny’n
bwysig, felly mae’n debyg fod fy symbyliad yn
codi o fod eisiau i ni i gyd wneud ein gwaith
yn dda, bob un diwrnod.
Soniwch am rywbeth ydych chi’n
angerddol amdano
Llyfrau. Rwyf wrth fy modd yn darllen ac mae
llyfrau’n ddihangfa go iawn ac yn gyfle i fagu
nerth newydd, ond hefyd i ddysgu.
Fy hoff lyfrau yw’r rhai sy’n herio a datblygu’r
ffordd ydyn ni’n meddwl - y ffordd ydyn ni’n
gweld a deall pobl, a’r gymdeithas, a sut
mae’n gweithio - fe allan nhw’n ysbrydoli i
feddwl am sut y gallen ni newid pethau er
gwell.
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Disgrifiwch eich hun mewn tri gair
Pendant, teg, cefnogol.
Beth yw’r peth gorau ynglŷn â bod yn
rhan o #TeamCynonTaf?
Dyma’r un rhwydd. Y bobl. Mae hynny’n
wir am bawb sy’n rhoi eu hamser i’n helpu
i wneud penderfyniadau ac yn awgrymu
gwelliannau i’r ffordd ydyn ni’n eu gwneud
pethau, ac wrth gwrs, aelodau’n Bwrdd. Mae
pawb yma am y rhesymau iawn, mae yma
ymdeimlad cryf o deulu ac o ganolbwyntio ar
gyfrannu y tu allan i’r diwrnod gwaith - fel ein
grŵp elusen, sy’n cefnogi’r banc bwyd lleol
gyda chyfraniadau personol, ac mae aelodau
‘r tîm yn gwirfoddoli yn lleol i gefnogi grwpiau
cymunedol.

Soniwch wrthyn ni am rywbeth ydych
chi’n wirioneddol falch ohono
O ran gyrfa, yr hyn rwy’n fwyaf balch ohono
yw bod yn rhan o sefydlu Cymorth Cymru – y
sefydliad ambarel ar gyfer digartrefedd,
cymorth perthnasol i dai a gwasanaethau
gofal yng Nghymru. Fi oed y cyfarwyddwr
cyntaf ac fe ddechreuon ni gyda gweinyddwr
rhan amser, fi a ffôn ar y llawr. Roedd yn
amser cyffrous a brawychus iawn. Y peth
gorau yw ’mod i’n gwybod i ni gael mwy o
arian i’r gwasanaeth oherwydd y gwaith i
ni ei wneud a bod pobl wedi cael cymorth a
chefnogaeth na fydden nhw, hwyrach, wedi ei
gael fel arall.
Yn bersonol, rwy’n falch i mi gael y bywyd
sydd gyda fi er bod fy mhlentyndod yn
ddigon heriol gyda’r ddau riant yn marw cyn i
mi gyrraedd 17 a finnau’n cael cyfnod hir o fod
yn ofalwr ifanc. doeddwn i ddim yn mynd i’r
ysgol lawer ar ôl 11 oed ac fe es “ar gyfeiliorn”
braidd yn ddiweddarach, felly rwy’n falch i mi
yn y diwedd fynd i’r brifysgol a chael bywyd
a gyrfa oedd ddim yn edrych yn bosib pan
oeddwn i’n ifancach.
Pe byddech chi’n cael un gallu goruwch
naturiol, beth fyddai hwnnw, a pham?
Fe wnaethon ni ymarferiad yn y Bwrdd yn
ddiweddar yn ein Diwrnod Cwrdd i Ffwrdd
oedd yn fy atgoffa gymaint ydw i eisiau i
bawb fod yn hapus a bodlon. Felly dyna fe.
Disgrifiwch eich hun mewn tri gair?
Moesegol, cyfeillgar, chwilfrydig
Soniwch am rywbeth ydych chi’n angerddol yn ei gylch
Cyfiawnder cymdeithasol – rwyf eisiau i
rwystrau gael eu symud fel bod gan bawb y
cyfle i greu’r bywyd maen nhw’n ei ddymuno
Beth sy’n eich symbylu i ddod i’r gwaith?
Rwy’n ffodus iawn oherwydd bod y gwaith
rwy’n ei wneud a’r sefydliadau rwy’n gweithio
gyda nhw i gyd yn cyfrannu mewn gwahanol
ffyrdd tuag at hyrwyddo cyfiawnder
cymdeithasol.

Helo Joy!

Ymunodd Joy Kent â thim Cynon
Taf yn Ebrill 2019 fel Cadeirydd ein
Bwrdd.
Fe ofynnon ni rai cwestiynau i Joy er
mwyn dod i’w hadnabod yn well
Beth yw’r peth gorau ynglŷn â bod yn
rhan o #TeamCynonTaf?
Rwyf wedi dysgu dros y blynyddoedd os yw
rhywbeth yn ffitio’n dda fod hynny’n gwneud
byd o wahaniaeth, boed yn esgidiau,
perthynas neu weithleoedd!
Yr hyn rwy’n ei hoffi ynglŷn a bod yn rhan o
#TeamCynonTaf yw’r teimlad ei fod yn fftio’n
dda. Rydyn ni’n rhannu’r un gwerthoedd ac
mae’r bobl rwy’n cwrdd â nhw yn gynnes,
hwyliog a diffwdan (sydd wrth fy modd).
Ond yr hyn sy’n fy ngwir ysbrydoli ynglŷn a
gweithio gyda’r sefydliad yw bod pawb rwy
wedi’i cyfarfod yn gwneud eu gorau ar gyfer y
bobl a’r cymunedau maen nhw yma i’w
gwasanaethu.
Dydyn ni ddim bob amser yn cael popeth yn
iawn ac mae yna bob amser fwy y gallen ni
fod yn ei wneud, ond y cyfle i wneud y gorau
o’n gwreiddiau yn y gymuned a’r angerdd
sydd gyda ni dros wneud hynny yw’r peth
gorau erioed!
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Ein Gwaith Codi Arian
Aren Cymru
Dros y 12 mis diwethaf cawsom y pleser o
godi arian ar gyfer Aren Cymru, ar ôl i’r staff
bleidleisio mai dyma fyddai’n
Elusen y Flwyddyn yn 2018-19.

£7,461

Rydym wrth ein bodd yn cyhoeddi i ni godi
mwy na £7,000 ar gyfer yr elusen leol hon
sy’n newid bywydau.
“Diolch o galon i’r grwp
ardderchog hwn o bobl”
Kidney Wales Foundation
www.kidneywales.cymru

Ambiwlans Awyr Cymru
Pleidleisiodd ein staff dros Ambiwlans Awyr
Cymru fel ein Helusen y Flwyddyn yn 2019-20
– ac rydym wedi bod yn hynod brysur yn codi
arian at yr elusen ryfeddol hon!
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Hoffem longyfarch yn fawr ein Tîm Fforwm
Ieuenctid Dreigiau Cynon Taf a gerddodd i
gopa Pen y Fan a chodi £180 i Ambiwlans
Awyr Cymru! Rydych chi’n wych!

Adnewyddu eich pas bws

Mae Trafnidiaeth Cymru yn gweithio gyda holl bod yn gallu gweithio fel rhan o rwydwaith
awdurdodau lleol Cymru a Llywodraeth Cymru teithio integredig yn y dyfodol.
i roi Cardiau Teithio Gostyngol math newydd
Mae cyngor a chymorth i’w gael ynglŷn â’r broses
ar waith erbyn diwedd mis Rhagfyr 2019.
Bydd y cardiau hyn yn disodli’r ‘pas bws’
gwyrdd ledled Cymru. Ni fydd yr hen fath o
gardiau yn cael eu hadnabod gan ddarllenwyr electroneg ar fysau ar ôl 31 Rhagfyr 2019.
Mae’r cardiau newydd yn cynnig yr un
hawliau teithio am ddim a manteision â’r pas
bws presennol.
Mae’r cardiau newydd wedi eu dylunio fel eu

o wneud cais. Gallwch ddarganfod ymhle i ddod
o hyd i gymorth yn eich ardal leol trwy gysylltu
â’n desg gymorth yn travelcards@tfw.wales neu
ffonio 0300 303 4240.

Os hoffech wneud cais am ymweliad i’ch
helpu gyda’r ymgeisio dewch i gysylltiad;

01443 743200

Casglu Eitemau Swmpus
Mae casgliadau arbennig ar gyfer eitemau
swmpus yn wasanaeth sydd ar gael i
drigolion Rhondda Cynon Taf yn unig, a
gallwch ei drefnu trwy’r cyngor.
Pa eitemau y gellir eu casglu?
Celfi neu eitemau domestig sydd ddim yn
ormodol o fawr neu drwm. Rhaid iddyn nhw
fod yn wag, yn lân, a phob gwydr fod wedi ei
dynnu cyn eu casglu.

Pa eitemau NA ellir eu casglu?
- Bagiau du neu wastraff cyffredinol
- Defnyddiau adeiladu
- Brics, concrid neu blastr fwrdd
- Nwyddau gwyn masnachol.
Faint mae’n ei gostio?
Bydd casglu hyd at 3 eitem yn costio £11.70 a
does dim ad-daliad.

Sut mae trefnu casgliad?
I drefnu Casgliad Eitemau Swmpus
cysylltwch â Rhondda Cynon Taf:
www.rctcbc.gov.uk
01443 425001
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Fforwm Ieuenctid y Dreigiau
Ym mis Ebrill 2019 roedd Fforwm Tenantiaid
Cartrefi Cymunedol Cynon Taf ar ben eu
digon ar o sicrhau £9,921 i ariannu prosiect
“Gweithio Gyda’n Gilydd”, gyda’r nod o ennyn
diddordeb pobl ifanc yn ein cymunedau.
Roedd y prosiect i redeg rhwng mis Ebrill – mis
Medi ac rydyn ni’n falch o gyhoeddi ei fod yn
llwyddiant mawr.
Gwelodd y prosiect 10 o bobl ifanc 11-16 oed
yn ymaelodi fel aelodau o’r Fforwm Ieuenctid
ac yn ystod eu cyfarfod cyntaf fe bleidleision
nhw dros yr enw Y Dreigiau.

Dros fisoedd yr haf,
cymerodd y Dreigiau
ran mewn ystod o
weithgareddau, rhai
ohonyn nhw ar y cyd
gyda’r Fforwm Tenantiaid.
Mae’r sesiynau hyn wedi
cryfhau’r cysylltiadau
rwng y ddau grŵp, yn
ogystal â meithrin hyder ymhlith yr aelodau.
O deithiau dydd i Barc Thorp ac Amgueddfa
Werin Sain Ffagan i sesiynau coginio rhyngweithiol a hyfforddi i ddod yn Arwyr Digidol,
mae’r Dreigiau wedi ennill sgiliau newydd,
gwneud ffrindiau newydd ac adeiladu hyder,
a’r cyfan wedi ei wneud yn bosibl oherwydd y
prosiect ‘Gweithio Gyda’n Gilydd’.

Dod i’ch adnabod!
Fel rhan o’n hymroddiad i gydraddoldeb ac
amrywiaeth, mae Grŵp Cartrefi Cymunedol
Cynon Taf yn casglu dadansoddiad rheolaidd
o’r wybodaeth ar bwy sy’n byw yn ein cartrefi.

Bydd eich ymweliadau yn ein galluogi i:

Mae’r wybodaeth yn cael ei chadw’n ddiogel a chyfrinachol, ond yn cael ei defnyddio
i lunio’n gwasanaethau a sicrhau eu bod yn
gynhwysol i bawb.

• Cynllunio’n gwasanaethau ar gyfer y dyfodol
i sicrhau eu bod yn cwrdd â’ch anghenion

Byddwn yn casglu’r wybodaeth yma trwy
ymweld â chi yn eich cartref.

• Darparu cefnogaeth a chymorth perthnasol
ar eich cyfer

Bydd yr ymweliad hefyd yn rhoi cyfle i chi siarad am unrhyw bryderon sydd gyda chi yn eich
cartref neu gyda’ch tenantiaeth yn gyffredinol.

• Darparu cefnogaeth a chyngor ynghylch
Diwygio Llesiant

• Ddarganfod pa un o’r gwasanaethau rydyn
ni’n eu darparu sydd bwysicaf i chi

• Cyfeirio gwybodaeth berthnasol atoch chi

O fis Tachwedd 2019 ymlaen, byddwn yn cysylltu i wneud apwyntiad.
Os hoffech chi gael unrhyw wybodaeth bellach cysylltwch â’ch
Swyddog Tai.

Dewch draw i’r Dyddiau Gwener Digidol yn eich ardal leol!
Does dim angen i chi gael eich offer
eich hun, ond os yw gyda chi dewch ag
e draw.
Llyfrgell Abercynon
Llyfrgell Aberdâr
Llyfrgell Hirwaun
Canolfan Gymunedol Ilan
Llyfrgell Tonypandy
Rhondda Fawr Treherbert
Llyfrgell Ferndale
Hwb Aberpennar
Porth Plaza
Canolfan Adnoddau Fferm Capel
Llyfrgell Pontypridd
Galwch heibio – dim angen archebu
ymlaen llaw.

Dyddiau
Gwener Digidol

Bob dydd Gwener rhwng 10am-12pm
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Dydy bod yn anabl
ddim yn drosedd.
Mae dioddefwyr yn dod o bob math o
gefndiroedd – yn union fel ni. Os ydych
wedi dioddef trosedd casineb dan ni yma
i’ch helpu chi. Mae ein gwasanaeth yn
gyfrinachol, ac yn rhad ac am ddim i bawb.
Does dim rhaid i chi fod wedi rhoi gwybod
i’r heddlu am y drosedd i gael cefnogaeth
oddi wrthym ni.

Being disabled
is not a crime.
Victims come from all walks of life –
so do we. If you have been the victim
of hate crime we are here to help you.
Our services are confidential, free and
available to everyone. You don’t have
to report the crime to the police to get
support from us.

Cysylltwch â ni heddiw:

Contact us today:

National Hate Crime Report and Support
Centre, Victim Support
0300 3031 982
Hate.CrimeWales@victimsupport.org.uk

National Hate Crime Report and Support
Centre, Victim Support
0300 3031 982
Hate.CrimeWales@victimsupport.org.uk

www.victimsupport.org.uk
Fel elusen annibynnol rydym yn gweithio ar gyfer byd lle mae pobl sy’n cael eu heffeithio gan drosedd a digwyddiadau trawmatig yn cael yr help sydd angen
arnynt a’r parch mae nhw ei haeddu. I ddarganfod sut y gallwch ein helpu i helpu mwy o bobl ewch i victimsupport.org.uk/get-involved
As an independent charity, we work for a world where people affected by crime and traumatic incident get the help they need and the respect they deserve.
To find out how you can help us help more people visit victimsupport.org.uk/get-involved
Rhif elusen cofrestredig 298028 Registered charity number 298028

cofrestredig: Victim Support, 1 Bridge Street, Derby DE1 3HZ
9Cyfeiriad
April 2018 | P2079 © 2018 Victim Support

Registered address: Victim Support, 1 Bridge Street, Derby DE1 3HZ

Mind Your Money
Bethan’s Story
Cafodd Bethan ei chyfeirio at y tim Mind Your
Money gan Teuluoedd Cydnerth i gael
cymorth ariannol.
Mae gan Bethan blentyn ifanc, ac mae’n
dioddef gyda gorbryder ac iselder aciwt, yn
ogystal â nodweddion OCD.
Roedd ganddi deimladau o anobaith ac
obsesiwn afiach gyda’i marwolaeth ei hun, a
hynny’n ei hatal rhag cysgu.
Roedd gan Bethan lefelau o ddyledion
ariannol na allai eu rheoli, a hynny’n
gysylltiedig â’i chyfnodau o wario diangen.
Dechreuodd ein Swyddog Cynhwysiant
weithio gyda Bethan i ddod i ddeall ei
hamgylchiadau ariannol. Cymerodd amser i
ennill ei hymddiriedaeth, ond ar ôl sefydlu’r
berthynas cyfeiriwyd Bethan at Cyngor ar
Bopeth, a fyddai’n ei helpu i wneud cais am
Orchymyn Rhyddhau o Ddyled.
Byddai Bethan hefyd yn ei chael hi’n anodd
mynychu ystod o apwyntiadau ac roedd wedi
colli asesiad Lwfans Cyflogaeth a Chymorth;
byddai’n aml yn mynd yn emosiynol dan y
straeon o feddwl am fynd yn ôl i’w gwaith.

I wneud cais am fwy o wybodaeth
ynglŷn a sut gall y Tim Mind Your Money
dewch i gysylltiad:
01443 743200

Cafodd Bethan gefnogaeth gan y Swyddog
Atal ac Ymyrryd Cynnar gyda’i hapwyntiadau
yn ogystal â chymorth gyda’i chais am Gredyd
Cynhwysol.
Roedd Bethan yn pryderu y gallai golli ei
heiddo pan alwodd un credydwr i gasglu ei
heitemau. Fe wnaethon ni gais am grant i
sicrhau na fyddai’n gorfod byw heb offer
coginio a rhewgell oergell, fel y gallai ddal i
wneud prydau bwyd i’w mab.
Ar ôl y gefnogaeth a gafodd gan Mind Your
Money, gadawyd Bethan mewn sefyllfa
ariannol gryfach a dechreuodd gynilo’n
rheolaidd gydag Undeb Credyd Dragon
Savers.
Dywedodd wrthym ei bod wedi gwella’n
emosiynol ac wedi dechrau ymarfer corff yn
rheolaidd am y tro cyntaf ers mwy na
blwyddyn, rhywbeth oedd yn teimlo’n
amhosib ei wneud flwyddyn ynghynt.
Mae Bethan wedi dychwelyd at y gwasanaeth
i gael cyngor ynglŷn a thrin ei harian ac wedi
dysgu sut i fod yn fwy disgybledig wrth wario.
Mae hefyd wedi argymell y gwasanaeth i
ffrind ac rydyn ni ar fin dechrau gweithio
gyda nhw.
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Rhestr wirio cyn mynd i’r gwely
Rydych mewn mwy o risg o dân pan fyddwch yn cysgu, felly mae’n syniad da gwirio
eich cartref cyn i chi fynd i’r gwely.
I gael mwy o wybodaeth ar aros yn ddiogel yn eich cartref, edrychwch ar wefan Tân
ac Achub De Cymru - www.southwales-fire.gov.uk/your-safety-wellbeing/at-home

Cau drysau mewnol yn y nos i atal tân rhag lledaenu

Troi cyfarpar trydan i ffwrdd a’i dadblygio os na chawsant
eu cynllunio i gael eu gadael ymlaen - fel eich oergell
Gwiriwch bob amser fod eich ffwrn wedi ei throi i ffwrdd

Peidiwch gadael y peiriant golchi ymlaen

Diffoddwch unrhyw sigaréts a chanhwyllau

Gwnewch yn siwr y caiff drysau eu gadael yn glir

Cadw allweddi drysau a ffenestri lle gall unrhyw un
ddod o hyd iddynt
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IF YOU’RE AN
EU CITIZEN
LIVING IN THE UK
APPLY TO THE
EU SETTLEMENT
SCHEME

I gael mwy o help
a chymorth,
cysylltwch â Rachel Hassett,
Swyddog Cydlyniaeth
Cymunedol Cwm Taf ar

01685 725255

The EU Settlement Scheme protects the rights
you currently have in the UK. EU citizens can
apply from 30 March 2019.

To find out more and to apply visit:

gov.uk/eusettlementscheme
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Crynodeb Cwynion
Ebrill 2018 - Mawrth 2019

94

Cwyn
i gyd

76%

71

Cwyn wedi cael eu
cadarnhau

43

Cwyn wedi cael
eu cadarnhau

Cwyn yn gysylltiedig â
chontractwyr

Roedd mwyafrif cwynion contractwyr yn gysylltiedig â materion gwresogi a faint
o amser a gymerodd i’w datrys. Cafodd hyn ei waethygu gan dywydd anarferol
o oer yn y Gwanwyn.

Contractwyr
Apwyntiadau a Phresenoldeb
Safon ac Ansawdd Gwaith
Gweinyddiaeth a Chyfathrebu
Faint o amser a gymerwyd i ddatrys y gwaith trwsio
Iechyd a Diogelwch
Cyfanswm

Grwp Cartrefi Cymunedol Cynon Taf
Cynnal a Chadw a Chyflwr Eiddo
Cyfathrebu
Materion Tai Amrywiol
Cysylltiedig â Staff
Cyfanswm
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8
10
9
15
1
43

13
10
3
2
28

Complaints Summary
April 2018 - March 2019
Cwynion Cam 2
Roedd 3 cwyn Cam 2

Gwelliannau a Gwersi a Ddysgwyd

Roedd un yn ymwneud â faint o amser a
gymerwyd i ddatrys problem gyda gwresogi.
Cadarnhawyd hyn gan y canfuwyd nad oedd
staff wedi bod yn ddigon rhagweithiol yn eu
cysylltiadau gyda Liberty ac y gallai’r gwaith
trwsio fod wedi ei ddatrys yn gyflymach pe
byddent wedi gwneud hynny.

Mae ein panel craffu tenantiaid yn edrych ar
ein proses gwynion a byddwn yn ei gwella yn
unol â’u hadborth.

Roedd yn yn ymwneud â’r broses tai ar
gyfer ymgeiswyr trosglwyddo. Cafodd hyn ei
gadarnhau gan fod yr ymgeisydd wedi colli
cyfleoedd i gynnig ar gartrefi addas tra bod
gwaith yn mynd ymlaen yn y cartref a
ddyrannwyd iddynt.

Fel canlyniad i adborth, rhoddwyd hyfforddiant
i atgoffa staff sy’n derbyn galwadau ar sut i
ddiagnosio atgyweiriadau a gwella cyfathrebu
gyda thenantiaid ym mis Gorffennaf 2019.

Roedd un am gyflwr lleithder mewn cartref cynhaliwyd adolygiad achos mewnol a
rhoddwyd iawndal i’r tenant gan fod y mater
wedi peri anghyfleuster annheg iddynt.

Cylchgrawn News & View
Rydym yn anfon cylchgronau News & Views
i’n holl denantiaid ddwywaith y flwyddyn.
Anfonwn ein cylchgronau News & Views i bob
un o’n tenantiaid oherwydd y teimlwn fod
yr wybodaeth a roddir yn fanteisiol i chi a’ch
helpu i drin eich tenantiaeth.

Fodd bynnag, cysylltwch â ni os gwelwch yn
dda os nad ydych yn dymuno cylchgrawn
News & Views yn y dyfodol.
I ddewis peidio derbyn cylchgrawn News &
Views yn y dyfodol, gallwch gysylltu â ni:
info@cynon-taf.org.uk
01443 743200

14

Pwls
Tenantiaid
A ydych yn denant
yng Nghymru?
A ydych chi eisiau i’ch barn ar ystod
eang o bynciau gael eu clywed gan:
•
•
•
•

Eich landlord?
Eich Cyngor Lleol?
Llywodraeth Cymru?
Pobl eraill sy’n gwneud
penderfyniadau?

Os felly, gallech ddod yn aelod o’r Pwls Tenantiaid
Ac ateb cwestiynau ar faterion pwysig e.e. Diwygio Lles, deddfwriaeth tai
newydd ac ati yn y dyfodol.

Rydym yn annog tenantiaid o bob math o dai.

Sut i ymuno â’r Pwls Tenantiaid
Trwy fynd at www.tpas.cymru/ynghylch/pwls-tenantiaid Neu trwy gwblhau’r
holiadur papur rhadbost - copïau ar gael trwy ffonio 02920 237303 neu 01492 593046.

Bydd pawb sy’n ymuno â’r Pwls Tenantiaid yn cael eu cynnwys
mewn Raffl Fawr fisol i ennill £20 taleb siopa ar y stryd fawr.

