
Rhaid i chi fod yn aelod o Homes4you i wneud cais am unrhyw un o'r cartrefi rhent. 

Wrth wneud cais am fwy nag un eiddo, gofynnir i chi nodi eich trefn ddewisol. Rhoddir pob disgrifiad a manylion eraill 

yn ddidwyll a chredir eu bod yn gywir ond dylai unrhyw ddarpar denant fodloni ei hun o ran eu cywirdeb 

 
 
 
 
 

 

 

I wneud cais ffoniwch y llinell gymorth, 
anfonwch e-bost atom yn 

HOMES4U@valeofglamorgan.gov.uk 
neu gwnewch gais ysgrifenedig i: 

Cyngor Bro Morgannwg, yr 
Amgylchedd a Thai, Swyddfeydd 

Amgylchedd a Thai 
www.valeofglamorgan.gov.uk  

 

 
Mae gan bob eiddo Homes4u wydr dwbl a gwres 

canolog oni nodir yn wahanol a byddant yn cael eu 

dyrannu i uchafswm y defnydd.Gall gymryd mwy o 

amser i'ch ailgartrefu os dyfernir blaenoriaeth 

feddygol i chi gan fod prinder cartrefi hygyrch a 

chartrefi sydd wedi'u haddasu yn y Fro. 

 

 

 

     

 
 

    

 
DYDDIAD CAU AR GYFER CEISIADAU: 5PM, 31st Mai 2023 

 
Sylwch fod y cyfeiriad e-bost ar gyfer gosod cynigion nawr 

mybid@valeofglamorgan.gov.uk 
 

Homes4U@valeofglamorgan.gov.uk i fod ar gyfer ymholiadau Homes4U yn unig. Mae'n 
bwysigdefnyddio'r cyfeiriad e-bost cywir i sicrhau bod ceisiadau wedi'u cofrestru ac osgoi 

cael eich siomi. 
 
 
 

 

WEST WALK, Y BARRI – 227713  
 40+ Blaenoriaeth a roddir i ymgeiswyr ag anghenion 

meddygol 
Fflat un ystafell wely / Llawr gwaelod / Cawod mynediad lefel 

/ Mynedfa gymunedol a gardd 
 

Rhent £105.05 yr wythnos gan gynnwys tâl gwasanaeth 

 

 

NEWBOURNE PLACE, BELMONT ST, Y BARRI – 371851 
Blaenoriaeth i ymgeiswyr sydd angen tai wedi'u haddasu 

(Uchafswm o 3 preswylydd) 
 

Fflat Dau Wely / Llawr Gwaelod / hygyrch i gadeiriau olwyn/ 
Cawod mynediad lefel/ Toiled arbenigol/ Uchder addasadwy 

Golchi Basn Llaw yn yr Ystafell Ymolchi/ Uned Hob Cegin 
addasadwy Uchder / Uned Sinc Cegin addasadwy / Ystafell 

Wely / Ystafell Ymolchi Nenfwd Hoist / Lolfa Hoist Nenfwd / 
Agorwyr ffenestr Auto ar gyfer Ystafelloedd Gwely 1 a 2 a 

Lolfa / System Mynediad Drws Auto / Parcio Oddi ar y Stryd 
 

Rhent £134.91 yr wythnos gan gynnwys tâl gwasanaeth 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.valeofglamorgan.gov.uk/
mailto:mybid@valeofglamorgan.gov.uk


 
 

 

CAMBRIAN COURT, WYNDHAM ST, Y BARRI - 371863   
Blaenoriaeth a roddir i ymgeiswyr ag anghenion 

meddygol 
  

Fflat un ystafell wely / Llawr Gwaelod / Cawod 
mynediad gwastad/    Mynedfa cymundeol/   Parcio 

oddi ar y stryd 
 

Rhent £107.96 yr wythnos gan gynnwys tâl gwasanaeth 
 

 

 

OAK COURT, PENARTH – 983446 
Blaenoriaeth a roddir i ymgeiswyr ag anghenion 

meddygol 
 

Stiwdio fflat/ Llawr Gwaelod/ Cawod mynediad lefel 
 

Rhent £133.35 yr wythnos 

 

 

RADNOR COURT, SALISBURY CLOSE, PENARTH – 
371887 

Fflat dwy ystafell wely/ Llawr cyntaf (dim lift) 
 

Rhent £119.89 yr wythnos 

 

 

CHURCH COURT, ST. PAULS AVE, Y BARRI – 371928 

 
 

Fflat un ystafell wely/ Ail Llawr (Dim lift) 
 

Mae Cymdeithas Tai Hafod wedi ymrwymo i ddarparu 
amgylchedd diogel a chynaliadwy, a bydd pob 

ymgeisydd llwyddiannus ar gyfer y datblygiad hwn yn 
destun asesiad fforddiadwyedd llawn a chyfweliad 
gwirio cyn gwneud unrhyw gynnig o lety. Bydd pob 

cynnig tenantiaeth yn amodol ar wiriadau geirda 
boddhaol 

 
Ni fydd unrhyw ddyraniad yn cael ei wneud i 

ymgeiswyr sydd â hanes perthnasol o ymddygiad 
gwrthgymdeithasol o fewn y ddwy flynedd ddiwethaf. 

 

DATGANIADAU O DDIDDORDEB 

 

Gwahoddir datganiadau o ddiddordeb ar gyfer y datblygiadau a ganlyn. Bydd angen i chi fod 

yn aelod o Homes4U er mwyn cael eich ystyried. Mae polisi gosod lleol yn berthnasol i 

bawb. Seilir dyraniadau ar y cysylltiad â'r flaenoriaeth uchaf i'r ardal, yna'r dyddiad bandio.  

Bydd angen tystiolaeth ddogfennol gyfreithiol o'r holl gysylltiadau 

 



Bydd angen i chi ffonio'r ganolfan gyswllt ar 01446 700111 er mwyn mynegi eich diddordeb 

gofynnir cyfres o gwestiynau i chi am eich cysylltiad lleol â'r ardal gan gynnwys enwau a 

chyfeiriadau llawn. Ar yr adeg hon, bydd angen i chi roi manylion llawn. Ni ellir darparu 

manylion yn ddiweddarach.  Er gwybodaeth, mae'r Polisïau Gosod Lleol ar gael ar wefan Bro 

Morgannwg.  

 

Gallwch weld y polisi gosod lleol ar dudalen we Homes4u 

 

Ni ellir cymryd Datganiadau o Ddiddordeb drwy e-bost 

 

 

1. CAE WYNDHAM, Y BONTFAEN     
Blaenoriaeth i ymgeiswyr sydd angen addasiadau o fewn yr 

eiddo 
 

Tŷ dwy ystafell wely/ Diwedd y Teras/ bath gyda chawod 
uwchben/ gardd gefn breifat/ Parcio oddi ar y stryd 

 
Rhent £135.77 yr wythnos gan gynnwys tâl gwasanaeth 

 
Mae Polisi Gosodiadau Lleol yn berthnasol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


