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Dyma’r cynllun gweithredu cymdogaeth i ardal Gorllewin y Barri ac
Ynys y Barri.
Mae nifer o ysgolion cynradd yn yr ardal hon, fel Ysgol Gynradd
Ynys y Barri, Ysgol Gynradd Romilly ac Ysgol Gynradd yr Holl
Eneidiau yr Eglwys yng Nghymru.
Mae nifer o siopau lleol ac mae’r ardal o fewn pellter cerdded i’r
tryd awr leol. Cai yr ardal ei wasanaet u’n dda yda llwy rau
ysiau ac mae orsaf reil ordd ar nys y arri.
Mae’r ardal on o’r arri yn artref i sawl traet a man a ored fel
arc Gwledi ort ceri arc omilly a lyn nap yda c a s.
Ceir dwy anolfan ymunedol yn yr ardal lle cyn elir cylc oedd
c warae preifat yn o ystal r ai weit areddau ieuenctid.
Mae’r cynllun tai warc od sy’n pert yn i’r Cyn or Gweno Court
wedi’i leoli yn yr ardal on ac mae’n artref i reswylwyr oed.
Mae ynddo ardal ymunedol sy’n wyluso amrywiaet o rwpiau a
weit areddau ar yfer y preswylwyr a’r ymuned leol.

Ffeil ffeithiau cymdogaeth
Me e n Mae o o l yn yw yn ardal Gorllewin y
arri ac nys y arri
Mae an yr ardal ddos art iad trefol wledi o dinas a t ref
ddinesi

wrdd ec yd leol yw rifys ol Caerdydd a’r ro.
r rdal eddlu yw eddlu e Cymru.
r wdurdod n ac c u yw wdurdod n ac c u e Cymru

Mae o eiddo sy’n pert yn i’r Cyn or yn yr ardal. Mae o dai
o atiau o atiau deulawr o atiau i o l n a o fyn alos
i o l n. Mae eiddo lesddaliadol a are . Mae’r eiddo o fat
adeiladu traddodiadol ac fe’u adeiladwyd r wn a .

I ardal Gorllewin y Barri ac Ynys y Barri
CYNLLUNGWEITHREDUCYMD

OGAETH

Cynllun Gweithredu Cymdogaeth2



3@valehomes Cartre ’r ro



Cynllun Gweithredu Cymdogaeth4

Mae’r Cynllun Cymdogaeth yn nodi ystod o
aenoriaethau lleol enodol sy’n bwysig i bobl sy’n byw
ar yr ystadau. Mae’r cynllun yn ystyried ystod eang o
wybodaeth gan gynnwys canlyniadau ymgynghori
hreswylwyr, canlyniadau’r arolwg boddhad tenantiaid
ar raddfa fawr, data economaidd-gymdeithasol gan
gynnwys iechyd, cy ogaeth a thlodi ynghyd them u
cylchol a nodwyd gan sta . Gyda’i gilydd, mae’r
wybodaeth hon yn ur o’r blaenoriaethau sy’n e eithio
ar fywydau obl, gan gynnwys materion amgylcheddol,
hyrwyddo cymunedau gweithredol ac ymdrin throsedd
a diogelwch.
odir nifer o amau sy’n ymdrin ’r materion laenoriaet ar

yr ystad a ydd y r ain yn cael eu cy awni dros yr yc ydi
ynyddoedd nesaf er mwyn wella’r ymdo aet a wneud
wa aniaet i fywydau tenantiaid.

BethywCynllun
Gweithredu
Cymdogaeth?
Beth yw
ei nodau?
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Gwybodaeth allweddol i’r gymuned
Diogelwch
cymunedol

oedd o denantiaid yn fodlon ’r trefniadau ar
yfer delio a ymddy iad wrt ymdeit asol sy’n unol
c yfartaledd y ro o .
oedd cymdo ion swnllyd yn ryder i rai sy’n yw yn yr ardal
yda o denantiaid yr ardal yn nodi od on yn ro lem
sy’n sylweddol is na c yfartaledd y ro o .
id oedd defnyddio cy uriau yn cael ei ystyried yn fater
laenoriaet yn ardal wyrain y arri ac nys y arri yda
dim ond o denantiaid yn weld yn fel pryder sydd
yc ydi yn is na c yfartaledd y ro o .
ododd o’r tenantiaid sy’n yw yn yr ardal eu od yn

teimlo’n ddio el iawn.

Cyswllt
chwsmeriaid

ywedodd o’r preswylwyr fod sta yn arod i elpu a
t eimlai od sta yn allu delio ’u ym oliad yn y ym
ac yn e eit iol
oedd o denantiaid o’r farn ei od i’n awdd cysylltu ’r
person iawn cyfartaledd y ro .
Mewn arc wiliad cymdo aet diweddar nododd o
denantiaid eu od yn adna od m eoli Cymdo aet yr
ardal.

Galw am
gartre

Mae alw da am artre yn yr ardal on yda ym eisydd
ar yfartaledd yn cynni am eiddo pan fyddant yn cael eu
ys yse u ar yfer eu ailosod drwy omes ou.
wyf wrt fy modd yn yw yn yr ardal yn teimlo yn apus a

dio el yn fy n artref.
Mynediad at
wasanaethau

Mae an o l yn y ymdo aet fynediad da at siopau a
wasanaet au. Mae wasanaet au ws da sy’n oly u y all
tenantiaid fynd i mewn i anol tref arri neu ymweld a
arc farc nadoedd yn awdd.
Mae ys ol ynradd ymunedol yn yr ardal ac mae di on o
leoedd ar ael i lant sy’n yw yn y dal ylc .
Mewn arolw tenantiaid diweddar nododd preswylwyr sylw y
yddent yn o weld mwy o wasanaet au lleol yn yr ardal.
leoliad da ar yfer ysiau a siopau
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Ôl-ddyledion
rhent

ywed o denantiaid yr ardal fod eu r ent yn cynryc ioli
wert am arian.
Mae o denantiaid mewn l ddyledion r ent sy’n unol ’r
cyfartaledd ar draws y ro o fodd ynna mae cyfran
uc el o denantiaid yn der yn udd dal ai neu Gredyd
Cyn wysol i elpu i dalu eu costau tai. Mae darparu r ent
wert am arian yn aenoriaet allweddol i o l sy’n yw yn
yr ardal on.

Atgyweirio r amser aros ar yfartaledd am at yweiriadau oedd
diwrnod.
oedd o denantiaid yr ystad yn fodlon ’r wasanaet
at yweirio ac roedd yn teimlo od at yweiriadau’n cael
eu wneud yn y ym.
r od tenantiaid yn fodlon ’r wasanaet at yweirio maent
wedi codi wn yn yr arolw diweddar fel maes y ellid ei
ddat ly u ym ellac .

Cy ogaeth Mae an y ymdo aet lefelau uc el o ddiweit dra o
ym aru c ymdo aet au eraill yn arri. Mae yn yn
dan os od r ai po l yn y ymdo aet yn cael an awster
cael mynediad i’r farc nad swyddi ac efallai nad ydynt
c ymwysterau da ar yfer y swyddi sydd ar ael.

Incwm yr
aelwyd

Mae an y ymdo aet rai pro lemau yda lefelau incwm
teulu o’i ym aru c ymdo aet au eraill yn y ro. en ys
yn y allai r ai teuluoedd ddioddef e eit iau amddifadedd
a c ael pro lem cael dau en llinyn yn yd.
n ddiweddar dywedodd o denantiaid fod anddynt
rywfaint o ddealltwriaet o Gredyd Cyn wysol a sut y ydd
yn yn e eit io arnynt.

Trosiant
eiddo

aet eiddo yn wa y llynedd sef tua o’r stoc dai yn yr
ardal.

Tenantiaid
gweithgar

c ydi o ym ysylltiad sydd ennym t enantiaid sy’n yw
yn yr ardal o ran orymau tenantiaid traddodiadol.

r yn o ryd rydym yn edryc i sefydlu wrdd preswylwyr yn
yr ardal i wella yn a sicr au od tenantiaid yn cael cy e i
yfrannu at ddarparu wasanaet au yn eu cymdo aet .

Gwybodaeth allweddol i’r gymuned arhad
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Trosedd a
niwsans

prif droseddau yr adroddir amdanynt i’r eddlu yn yr ardal
on yw GG trais a t roseddau r ywiol difrod troseddol
a yr leriaet ondmae lefelau’r troseddau yr adroddir
amdanynt yn sylweddol is na c yfartaledd y ro.
Mewn arolw tenantiaid diweddar ni t ynnodd preswylwyr
sylw at unr yw ryderonmewn pert ynas dio elwc
cymunedol.

Iechyd a
llesiant

Mae iec yd o reswylwyr yn cyfyn u ar eu
weit areddau o ddydd i ddydd acmae yn yn de y i
yfartaledd y ro.

Pobl ifanc Mae yma yfran uwc o o l ifanc na c yfartaledd y ro neu
Gymru yda o’r o lo aet r wn oed o’i ym aru

ar draws y ro
c ydi o ddarpariaet a wneir ar yfer o l fanc trwy
Gly iau euenctid a rwpiau cymdeit asol.

Addysg Mae lefelau cyr aeddiad addys ol ym lit y c wartel
isaf o’u cym aru a ardaloedd eraill yn y ro yda
s oriau cyr aeddiad cyfartalo yn is na’r cyfartaledd yn
n yfnodau allweddol a .
Mae cyfraddau a senolde dis y lion yn uwc na
c yfartaledd y ro mewn ys olion cynradd ac uwc radd.

Mannau
agored

Mae amrywiaet o fannau a ored y allai’r ymuned eu
defnyddio.
ydym yn ddi on odus i ael r ai mannau a ored ardd
yn y ymdo aet on an ynnwys Cyrc fan nys y arri
a arc ort ceri yn o ystal nifer o ardaloedd c warae i
lant.

Graddfeydd
yr ystad

Graddiad cy redinol yr ystad yw . m lit y materion
sy’n codi dro ar l tro ceir tipio an yfreit lon s wriel a
wryc oedd sydd wedi ordyfu sy’n nio llwy rau ar draws
yr ardal. n ddiweddar nodwyd nifer o eir a oedd o osi
wedi eu adael yn yr ardal sy’n destun ymc wiliad ar yn o
ryd.
Cymdo ion yfryd stryd fendi edi le wyc i fyw

Gwybodaeth allweddol i’r gymuned arhad
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r od y dan osyddion yn dan os tueddiadau defnyddiol ac yn
dan os y ordd inni i’r cyfeiriad cywir mae an en mwy o wy odaet
leol arnom i adna od r ai o’r materion penodol y mae an en inni
ymdrin wy.
as lu’r wy odaet on rydym wedi cynnal arc wiliad cymdo aet
an oli po l sy’n yw ac yn weit io yma i nodi et yw’r pro lemau
yn eu arn n w.

Barn sylwadau reswylwyr
Mae’r ardal yfan yn elwa
o ymunedau sefydledi a
t rosiant isel o eiddo.

Mae amlder po l yn symud i
mewn ac allan o’r ymdo aet
yn isel ac mae’n awdd osod y
mwyafrif o eiddo. rdal y are ys
ymddan osiad wael llawer
o leoedd wa allwn ni wneud
r yw et yn wa anol

Mae ymddan osiad yr ardal
yn dda yda llawer o fannau
wyrdd.
Mae sawl coeden yn y
ymdo aet mewn cy wr
wael ac mae darnau o dir a
ddefnyddir y ellid eo troi at well
defnydd.

Mae parcio yn ro lem mewn
r ai r annau o’r ymdo aet yn
ennaf o erwydd lled r ai yrdd
a’r di y lle sydd ar ael.

Mae ymddan osiad cy redinol
eiddo yn yr ardal yn dda yda
r ai ardaloedd fel ait Gerdded
ar land yn lleoliad odido

efyd ceir r ai pro lemau yda
c y wr erddi a ensys mewn
r ai ardaloedd o erwydd cynnal
a c adw a ensys wael.

Cw l awyd y wait ar yr
oll eiddo yn yr ardal ac maent
mewn cy wr da iawn.

Gwybodaeth leol:
Archwilio eich ystad
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el rhan o’r archwiliad cymdogaeth, gofynnwyd i
denantiaid nodi’r gwasanaethau wysicaf iddynt y tri
gwasanaeth uchaf yn yr ardal yw:

icr au r ent wert am arian
icr au ansawdd cy redinol y cartre
Cyfat re u’n e eit iol t enantiaid wrando ar aw rymiadau a
weit redu ar y r ain

Pan ofynnwyd i’r tenantiaid beth oeddent yn ei deimlo
ddylai fod y blaenoriaethau ar gyfer gwella, amlygwyd y
canlynol:

icr au od aty weiriadau a c ynnal a c adw’n cael eu wneud i
safon uc el ac yn amserol
Gwella cy eusterau parcio yn yr ardal
Cael mwy o wasanaet au lleol

Barn sylwadau reswylwyr
Cyn aliodd y m Cymdo aet
fore co i drafod yda’r
preswylwyr y posi ilrwydd o
ddat ly u r p preswylwyr.
Mynyc odd sawl preswylydd ac
roeddent yn awyddus i ymryd
r an ym ellac .

id yw po l yn ein adna od yn
ddi on da dim cyswllt cryf.
n en wy od mwy am ein
tenantiaid demo ra e .

Cartre ’r ro
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Camau Gweithredu
Beth? Pam? Pryd?
Materion amgylcheddol
odi opsiynau i lei au

pro lemau storio s wriel a’r
e ait ar ymddan osiad y
ymdo aet .

Gwella ymddan osiad y
ymdo aet

O fewn
mis

Gweit io yda p artneriaid
a’r ymuned leol i ynyddu’r
ddarpariaet o niau s wriel
mewn lleoedd cymunedol a
c as lu s wriel i ymdrin
p ro lemau par aus yda
s wriel.

Gwella ymddan osiad cy redinol
y ymdo aet a wella’r
am ylc edd lleol.

lei au’r ac osion o da u
s wriel ac lysurol yn y
ymdo aet a llei au lefel
aeddu c n mewn ardaloedd
cy redin.

O fewn
mis

ar edu erddi sydd wedi
ordyfu mewn cartre
tenantiaid an ynnwys erddi
cymunedol.

Gwella ymddan osiad cy redinol
y ymdo aet .
Gwella dio elwc cymunedol.

O fewn
mis

doly u ardaloedd sydd wedi
pro cynnydd sylweddol mewn
parcio fel nys y arri i weld pa
fesurau y ellir eu r oi ar wait
i ddatrys anawsterau parcio i
denantiaid.

Gwella trefniadau parcio lleol O fewn
mis

Gweit io yda ri yrdd a’r
dran arciau i adoly u cy wr
palmentydd yn yr ardal i asesu
unr yw wait sydd ei an en.
icr au od c wistrellu
c wyn a c as lu s wriel yn
cael ei ynnwys yn ein wait
arfaet edi .

Gwella ymddan osiad cy redinol
y ymdo aet a wella’r
am ylc edd lleol.
at ly u mannau wyrdd a
wella’r am ylc edd.
Gwella dio elwc cymunedol

O fewn
lynedd

Trosedd a diogelwch
deiladu r wydwait o
yrwyddwyr tenantiaid a fydd
yn weit redu fel cymdo ion
da i efno i po l sy’n yw yn yr
ardal leol ac adrodd am unr yw
ryderon i’r m Cymdo aet
neu C O’s fel y o’n riodol.

mdrin a ymddy iad
wrt ymdeit asol.
Gwella dio elwc cymunedol.
deiladu cymunedau dio el a
c ydlynus.

O fewn
mis
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Camau gweithredu arhad

Beth? Pam? Pryd?
Cymunedau gweithgar
Mwy o deit iau cerdded an
wa odd y C Os lleol dod
i adna od ein tenantiaid a
c ynyddu presenolde yr
eddlu yn yr ardal.

Gwella ym ysylltiad
t enantiaid.
deiladu ym ysylltiad
cymunedol
Mynd i’r afael a GG ac
ymdrin s wriel neu dipio
an yfreit lon.

O fewn
mis

Cw l au arc wiliad o fannau
wyrdd yn yr ardal y ellir
eu dat ly u i reu lleoedd
cymunedol neu wella’r
am ylc edd lleol. yn i’w
w l au mewn ym yn oriad
p reswylwyr lleol. ydd yn

cynnwys ystyried sut y ellir
defnyddio mannau wyrdd a
t ir wastra i ynyddu parcio.

at ly u mannau wyrdd a
wella’r am ylc edd.
Cynyddu’r parcio sydd ar ael yn
yr ardal.

O fewn
mis

ecriwtio nifer o yrwyddwyr
Cymunedol a llys en adon
ancio mser yn yr ardal
i efno i wait y m
Cymdo aet .

Gwella ym ysylltiad ’r ymuned.
Gwella cysylltiadau cymunedol.

O fewn
mis

efydlu orwm neu r p
tenantiaid yn yr ardal i
sicr au cyfat re u a ored
t enantiaid.

Galluo i tenantiaid i wneud
sylwadau yn awdd a c yfrannu
at sut mae wasanaet au’n cael
eu darparu’n lleol.
Gwella ym ysylltiad ’r ymuned
leol.

O fewn
mis

nnal nifer o sesiynau cyn or
arian a sesiynau Credyd
Cyn wysol yn yr ardal i sicr au
od an denantiaid fynediad at
yn or priodol.

arparu Cyn or riannol
a wasanaet au cymort i
denantiaet au.
deiladu tenantiaet au
cynaliadwy.

O fewn
mis

Cartre ’r ro
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