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Hoffem ddiolch i’n staff a’n cyd-aelodau o’r 
Bwrdd am y cyfraniad sylweddol y maent 
wedi ei wneud at yr hyn sydd wedi bod yn 
un o flynyddoedd mwyaf llwyddiannus Tai 
Merthyr hyd yma, os nad y flwyddyn fwyaf 
llwyddiannus oll.
Bu’n flwyddyn hynod o brysur lle rydym 
wedi datblygu a chaffael dros 100 o gartrefi 
newydd. Rydym wedi sicrhau gwarged 
sylweddol a’n galluogodd i gyflwyno 
gwaith gwella yn gynt na’r disgwyl. Mae 
dyledion rhent yr isaf y maent wedi bod 
erioed, mae amserau ymateb i waith cynnal 
yn gwella ac mae lefelau bodlonrwydd y 
staff a’r tenantiaid yn cynyddu. 
Ni ellid bod wedi cyflawni’r mathau 
o lwyddiant y tynnir sylw ato yn y 
rhagarweiniad hwn a thrwy gydol yr 
adroddiad heb y partneriaethau cryf sy’n 
bodoli rhwng ein staff a’n tenantiaid, 
ein Bwrdd a’n staff, ein sefydliad a’r 
awdurdod lleol a rhanddeiliaid eraill. 
Mae’r partneriaethau hyn wedi eu seilio ar 
werthoedd a rennir ac wrth galon yr hyn yr 
ydym yn ei wneud mae ein tenantiaid.
Rydym yn sefydliad uchelgeisiol ac rydym 
yn gosod safonau uchel i ni ein hunain. 
Anelwn at fod y gorau y gallwn fod ac 
edrychwn y tu hwnt i’n sefydliad ein 
hunain i ddarganfod y meincnodau sy’n 
ein gwthio i gyflawni hyn. Yn y flwyddyn 
ddiwethaf cynhaliwyd ein hachrediad 
Nod Siarter. Safon y Nod Siarter yw safon 
genedlaethol Llywodraeth y DU o ran 

rhagoriaeth yng ngwasanaeth y cwsmer. 
Yn 2010, bydd y Gymdeithas yn gweithio 
tuag at y wobr newydd ‘Rhagoriaeth 
Gwasanaeth y Cwsmer’.
Rydym hefyd yn gweithio tuag at asesiadau 
Aur ar gyfer Buddsoddwyr mewn Pobl a’r 
Safon Iechyd Gorfforaethol. Yn Ionawr, 
yn dilyn Archwiliad Llywodraethu yn 
Canolbwyntio ar y Dinesydd, dywedodd 
ein haseswyr wrthym, “Dylai’r staff, 
rheolwyr ac aelodau bwrdd MTHA fod yn 
falch iawn o’u cyflawniadau, a’r pellter 
maent wedi ei deithio fel sefydliad mewn 
blynyddoedd diweddar. Barn yr adroddiad 
hwn yw fod MTHA yn cyd-fynd yn agos 
iawn â’r holl Egwyddorion Llywodraethu 
sy’n Canolbwyntio ar y Dinesydd.”
Rydym yn falch iawn o’r hyn yr ydym wedi 
ei gyflawni ac yn ddiolchgar iawn i bawb 
sydd wedi cyfrannu at y llwyddiant hwnnw. 
Sylweddolwn y bydd heriau newydd o’n 
blaen ac edrychwn ymlaen at y dyfodol 
gan wybod am gryfder y tîm sydd gennym 
yn Nhai Merthyr.

I weld copi o’n hadroddiad monitro 
blynyddol i Fwrdd yr Iaith Gymraeg ewch 
i’n gwefan. 2
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Lle mae pobl yn dod yn gyntaf

Efallai eich bod wedi sylwi ar y print 
brasach yn adroddiad eleni. Mae hyn 
oherwydd bod MTHA wedi bod yn 
gweithio gyda’r RNIB ar y rhaglen Visibly 
Better i sicrhau y gall pobl gyda nam ar 
eu golwg gyrchu at ein gwybodaeth.
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“Hoffwn ddweud fod yr ymateb 
i’r gwaith cynnal hwn yn 
eithriadol.”

Ein Cenhadaeth yw: 

Rhoi gwasanaeth tai ardderchog 
i bobl Merthyr Tudful am bris 
fforddiadwy 

Gweithio mewn partneriaeth ac 
ail-fuddsoddi arian dros ben yn ôl 
i’n cymuned 

Rhoi cyfleoedd i bobl dyfu

Darparu gwell tai a

Gwella’r amgylchedd adeiledig

Cyfranddeiliaid Llywodraeth 
Gorfforaethol
Sefydlwyd y gymdeithas tai 
ym 1977 gan gr ŵ  p bach o 
bobl ymrwymedig a ddaeth 
yn gyfranddalwyr cyntaf. Mae 
cyfranddalwyr yn bwysig i ni a nhw 
sy’n rhannu ein hamcanion ac yn 
ffurfio’r gronfa o bobl yr etholir y 
mwyafrif y Bwrdd o’u plith. Rydym 
felly yn croesawu ceisiadau oddi 
wrth unrhyw unigolyn neu sefydliad 
sy’n rhannu ein hamcanion ac sy’n 
barod i hyrwyddo ein gwaith.
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Nwy Prydain
Wrth weithio gyda Nwy Prydain gyda 
chynllun Blaenau’r Cymoedd, mae’r 
Gymdeithas wedi gosod systemau 
thermol solar mewn 136 eiddo y 
rhoddwyd arian cyfatebol ar ei gyfer gan 
gam 2 Rhaglen Adeiladu Carbon Isel y 
sefydliad Building Research.
Uwchraddiwyd boeleri a systemau gwres 
canolog mewn 103 eiddo.
Dyluniwyd system ffotofoltaidd solar ar 
gyfer goleuadau cymunedol a ph ̂w  er 
yn Kevin Ryan Court a fydd yn helpu i 
gwtogi ar gostau cynnal. 
Nodwyd 91 eiddo pellach ar gyfer 
systemau thermol solar i helpu i gwtogi 
ar gostau a defnydd y trigolion o ynni. 
Gwnaed Arolygon Perfformiad Ynni ar 
777 eiddo.
Mae’r flwyddyn ddiwethaf wedi bod 
yn un brysur iawn i Nwy Prydain o 
fewn ardal Blaenau’r Cymoedd a 
hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn i rannu 
rhai o’r llwyddiannau a gyflawnwyd 
yn ystod y camau cynnar hyn mewn 
gwaith partneriaeth gyda chi yng 
Nghymdeithas Tai Merthyr Tudful:

Mewn partneriaeth, rydym wedi 
llwyddo i greu Academi Sgiliau Gwyrdd 
1af y DU sydd wedi ymrwymo i gyflenwi 
hyfforddiant a dysgu galwedigaethol i 
bobl yn yr ardal. Bydd y ganolfan hon 
yn sbardun allweddol i sicrhau y gall 
Cymru barhau i yrru’r agenda ‘werdd’ 
yn ei blaen a bydd hyn yn helpu i roi 
sgiliau hanfodol i unigolion, busnesau 
lleol a phartneriaid mewn Awdurdodau 
Lleol / Cymdeithasau Tai i osod, cynnal a 
chynghori ynglŷ  n  â chynlluniau i gwtogi 
ar garbon. Bwriedir i’r ganolfan hyfforddi 
hyd at 1,300 o unigolion y flwyddyn 
mewn ystod eang o gymwysterau 
pwrpasol yn ymwneud ag ynni. 
Mewn partneriaeth, rydym wedi 
gweithio gyda Llywodraeth Cynulliad 
Cymru i gyhoeddi ‘Tref Carbon Isel’ 
gyntaf Cymru ym Mlaenau’r Cymoedd 
(Aberdâr). I gyd-fynd â’r cyhoeddiad 
hwn, llwyddwyd i osod y boeleri Gwres 
a Ph ̂w  er Cyfun cyntaf yng Nghymru o 
fewn ardal Blaenau’r Cymoedd.
Mewn partneriaeth, rydym wedi 
gallu creu llawer o swyddi hyd yma 
a gyda’ch cefnogaeth chi rydym yn 
ychwanegu yn barhaus at y ffigurau 
hyn sydd eisoes wedi cyrraedd ffigurau 
dwbl. Gobeithiwn wneud cyhoeddiad 
erbyn diwedd y flwyddyn ariannol i fesur 
llwyddiannau’r rhaglen yn llawn.

Mewn partneriaeth, rydym wedi 
llwyddo i nodi dros fil o fesurau 
technoleg adnewyddadwy y gellir 
eu gosod i gartrefi o fewn eiddo Tai 
Cymdeithasol ym Mlaenau’r Cymoedd. 
Rydym wedi llwyddo i osod mesurau 
mewn dros 250 o gartrefi hyd yma a 
byddwn yn gweld y niferoedd hyn yn 
dyblu/treblu yn y dyfodol agos wrth 
i gyllid gael ei gymeradwyo. Bydd y 
mesurau hyn yn cael effeithiau difrifol ar 
leihau Carbon yn yr ardal /amgylchedd 
ac yn helpu i ddileu Tlodi Tanwydd yng 
nghartrefi eich tenantiaid. 
Yn olaf hoffwn ddiolch i chi a 
Chymdeithas Tai Merthyr Tudful am eich 
cefnogaeth a’ch agwedd gadarnhaol yn 
ystod y flwyddyn gyntaf hon ac edrychaf 
ymlaen at adrodd am fwy o lwyddiannau 
y gallwn eu cyflawni wrth i ni symud 
ymlaen i flwyddyn 2 y bartneriaeth hon.

Richard Hughes 
Rheolwr Datblygu Busnes
Ynni Cymunedol Nwy Prydain

43

Partneriaethau
Mae staff Cymdeithas Tai Merthyr 
Tudful yn cymryd rhan weithredol 
yn y partneriaethau canlynol:

Strategaeth Gymunedol
Fforwm Busnes Merthyr Tudful
Pentref Byd-eang Merthyr Tudful
Partneriaeth Diogelwch 
Cymunedol
Fforwm Tai
Fforwm Galluedd Ariannol
Gr ŵ  p Partneriaeth Cynhwysiant 
Ariannol
Fforwm Cynhwysiant Ariannol 
CAB
Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc 
Partneriaeth Canol y Dref
Fforwm Cefnogi Pobl 
Fforwm Tai Strategol
Fforwm ASB
Fforwm Cam-drin Domestig
Fforwm Digartrefedd
Fforwm Gweithrediadol MAASH
Fforwm Amrywiaeth Aml 
Asiantaethol

“Nid yw MTHA erioed wedi fy 
siomi. Cymdeithas ardderchog, 
dim cwynion.”
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Iechyd Corfforaethol 

Mae staff y Gymdeithas wedi bod yn 
gweithio tuag at asesiad Gwobr Aur 
Iechyd Corfforaethol yn Awst 2010. 
Dros y flwyddyn ddiwethaf mae staff 
wedi bod yn ymwneud â ac wedi trefnu 
digwyddiadau i hyrwyddo iechyd a 
lles yn y gweithle. Mae digwyddiadau 
wedi cynnwys ymwybyddiaeth am 
iechyd meddwl, camddefnyddio 
sylweddau, wythnos cerdded i’r gwaith, 
ein trefniadau wythnosol rheolaidd 
i ddosbarthu ffrwythau a chyflwyno 
brecwast misol.

Cwmni Bwyd Cydweithredol

Rydym yn cefnogi 3 o Gwmnïau Bwyd 
Cydweithredol lleol drwy Fwrdeistref 
Merthyr Tudful gan sicrhau bod 
tenantiaid a’r staff yn gallu manteisio ar 
ffrwythau a llysiau ffres o safon uchel. 
Mae wyau maes wedi bod yn llwyddiant 
enfawr gyda chymaint â 12 dwsin o 
wyau’r wythnos weithiau yn cael eu 
harchebu. 

Cynlluniau ymarfer i denantiaid a 
staff

Cymerodd staff y gymdeithas ynghyd ag 
aelodau staff o Ysgol y Santes Tudful a M 
Delacey & Sons ran yn her yr 14 Pegwn 
yn Eryri, gan ddringo’r mynyddoedd 
dros 3,000 o droedfeddi mewn un 
penwythnos.

Rydym yn gweithio gyda Fforwm 
Dowlais i ddarparu dosbarth ymarfer 
ysgafn y mae llawer o angen amdano i 
rai llai abl. Ni chodir tâl ar y trigolion ar 
hyn o bryd i gymryd rhan. Mae 
Gr ŵ  p Trigolion Dowlais wedi cael grant 
o £1000 gan gronfa Trecatti. 
Rydym yn parhau i gefnogi 
Gr ŵ  p Tenantiaid Georgetown i gynnal 
dosbarth ymarfer ysgafn bob wythnos. 
Mae’r dosbarth yn hunangynhaliol yn 
ariannol ac yn cael ei gynnal gan 
gr ŵ  p o wirfoddolwyr ymrwymedig. 
Mae’r dosbarth yn cael cefnogaeth dda 
gan y trigolion lleol ac mae’n rhoi cyfle 
iddynt gymdeithasu a chadw’n iach yr 
un pryd. 

‘Prosiect Iechyd Rhywiol’

Mynychodd 18 o bobl ifanc y prosiect 
preswyl am fabanod ac iechyd rhywiol. 
Yn ystod y prosiect dysgodd y gr ŵ  p am 
Glefydau a Drosglwyddir yn Rhywiol a 
phwysigrwydd cael rhyw gwarchodedig 
diogel. Roedd y cwrs preswyl yn 
llwyddiant enfawr gyda phobl ifanc yn 
rhoi eu sgiliau magu plant ar brawf. Dros 
y ddau ddiwrnod o gwrs bu’r babanod 
yn monitro perfformiad y bobl ifanc fel 
rhieni, gan gofnodi a oeddent wedi cael 
eu trin yn wael, a oeddent wedi cael eu 
bwydo, a oeddent wedi chwalu gwynt 
neu gael eu clwt wedi ei newid.

Clwb Cinio Kevin Ryan Court

Sefydlwyd clwb cinio mewn ymdrech 
i ymateb i anghenion cyfnewidiol ein 
tenantiaid sy’n byw yn ein Cynllun Tai 
Cysgodol, Kevin Ryan Court. Mae’r clwb 
cinio sy’n cael ei gynnal gan ychydig o 
wirfoddolwyr ymroddedig, yn cael ei 
gefnogi’n dda ac yn hunangynhaliol yn 
ariannol. Mae hefyd yn rhoi rhywbeth i’r 
henoed edrych ymlaen ato a chymryd 
rhan ynddo.

Pobl Ifanc

n Mae deg o bobl ifanc wedi cofrestru i 
wneud eu Gwobr Efydd Dug Caeredin. 
Maent bellach yn edrych ymlaen at 
ddechrau eu gwobr ac ennill sgiliau 
newydd. 

n Mae pêl-droed pump bob ochr 
wedi bod yn llwyddiant enfawr yn 
Nhroedyrhiw a Threharris. Mae 
chwaraewyr addawol yn datblygu yn y 
ddwy ardal gyda Daniel Donoghue yn 
dangos potensial enfawr yn Nhreharris 
a Josh Edmunds a Benjamin Jones yr un 
modd yn Nhroedyrhiw. 

n Rydym wedi cael grant cist 
gymunedol gan y cyngor lleol ac rydym 
bellach yn awyddus i gynnal nifer o 
weithgareddau chwaraeon yn ystod Haf 
2010.
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“Fel arfer gwnaed y gwaith 
trwsio ar unwaith, roedd y 
gr ŵ  p bonheddig yn ddymunol 
iawn ac yn daclus ac roedd staff 
Cymdeithas Tai Merthyr Tudful 
yn ardderchog! 
Diolch am bopeth!” 
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ein trefniadau wythnosol rheolaidd 
i ddosbarthu ffrwythau a chyflwyno 
brecwast misol.

Cwmni Bwyd Cydweithredol
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“Fel arfer gwnaed y gwaith 
trwsio ar unwaith, roedd y 
gr ŵ  p bonheddig yn ddymunol 
iawn ac yn daclus ac roedd staff 
Cymdeithas Tai Merthyr Tudful 
yn ardderchog! 
Diolch am bopeth!” 



Cyfranogiad y tenantiaid
Mewn gwaith cynnal - pa welliannau 
mae hyn wedi arwain atynt?
Bu i waith gyda Gr ŵ  p Safon Gwasanaeth 
y Tenantiaid a chontractwyr fel rhan 
o’r adolygiad o gontractwyr gyflwyno’r 
canlynol:
n Rhaid i’r holl staff contractio wisgo 
bathodynnau ID gydag : 
u Enw’r Person
u Ffotograff y Person
u Enw’r Cwmni
u Rhif Cyswllt y Cwmni arnynt
n Mae dillad gwaith y contractwyr yn 
cynnwys Logo’r cwmni.
n Dylai holl gerbydau’r cwmni fod 
ag Enw / Logo / Rhif cyswllt y cwmni 
arnynt.
n Mae holl staff y contractwyr sy’n 
gweithio ar eiddo’r Gymdeithas yn y 
broses o gynnal archwiliadau’r Biwro 
Cofnodion Troseddol.

Grwpiau Tenantiaid a Thrigolion
Mae’r rhain drwy gydweithio â’n timau 
Datblygu Cymunedol a Thai wedi bod : 
n yn llwyddiannus o ran ffurfio tri gr ŵ  p 
trigolion newydd; Darparu Cefnogaeth 
i 8 o Grwpiau Tenantiaid a Thrigolion 
drwy Fwrdeistref Merthyr Tudful.
n mae’r tenantiaid wedi gweithio gyda 
staff i osod y safon ar gyfer ail-osod 
eiddo gwag ac ar gyfer rheoli stadau 
(gwaith ar y tir a gofalu).
Mae staff cynnal ynghyd â thenantiaid 
o Is-Gr ŵ  p Safonau Gwasanaeth y 
Tenantiaid (cynnal) wedi gwneud 
adolygiad o Restr Gymeradwy’r 
Gymdeithas o Gontractwyr. 
Mewn partneriaeth gydag aelodau 
DevCo sicrhawyd Grant Ymrymuso 
Tenantiaid (TEG) i hyfforddi llond llaw o 
denantiaid i ddod yn Aseswyr Tenantiaid 
a fydd yn ffurfio Tîm Asesu Tenantiaid. 
Mae ein Gr ŵ  p Safonau Gwasanaeth 
Tenantiaid yn parhau i gyfarfod i fonitro 
safonau mewn gwasanaethau. Mae’r 
Gr ŵ  p yn ymwneud â dylanwadu ar 
benderfyniadau sy’n effeithio ar eu 
cartrefi a’u cymunedau. Yn ychwanegol 
at hyn mae’r Gr ŵ  p wedi chwarae rôl 
sylweddol o ran blaenoriaethu’r modd 
y dyrennir y gyllideb Amgylcheddol, ac 
mae’r gwelliannau a wnaed yn amlwg i 
bawb eu gweld. 

Rhoddodd ein Diwrnod Agored 
Cyfranogiad y Tenantiaid gyfle arall 
i ddysgu am ffyrdd o roi adborth i’r 
gymdeithas ac i rannu profiadau pawb 
sy’n cymryd rhan ar hyn o bryd. 
Cefnogi Pobl – ein Staff 
Darparodd y Gymdeithas brofiad gwaith 
i syrfëwr adeiladu o dan hyfforddiant a 
oedd yn gwneud Gradd Sylfaen mewn 
gwaith Syrfewr Adeiladu.
Gan weithio gyda JobMatch rydym 
wedi darparu profiad gwaith i 2 o 
bobl mewn gwasanaethau tir / gofalu. 
Yn ychwanegol rydym wedi gweithio 
gyda Blaenau’r Cymoedd a Job Match 
i ddarparu profiad gwaith i 2 o bobl 
am gyfnod o 12 mis. Dilynwyd hyn 
gan 12 mis o hyfforddiant penodol 
parhaus o fewn y Gwasanaethau Tai a 
Chorfforaethol.
Rydym wedi gweithio gyda’r Rhaglen 
Dysgu yn Seiliedig ar Waith a Choleg 
Merthyr i roi hyfforddiant i Rhys Morgan 
mewn gwaith saer hyd at NVQ lefel 2.
Rydym wedi gweithio gydag ysgolion 
lleol a Gyrfaoedd Cymru i ddarparu 
profiad gwaith mewn gweinyddiaeth, 
adeiladu a gwaith tir i ddisgyblion ysgol 
lleol.C
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“Roedd Clive a’i brentis yn wych 
fel arfer. Maent yn gydwybodol, 
yn ddymunol ac yn brydlon. 
Dim cwynion o gwbl. Mae Clive 
yn ased i’ch staff.”
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Bu i waith gyda Gr ŵ  p Safon Gwasanaeth 
y Tenantiaid a chontractwyr fel rhan 
o’r adolygiad o gontractwyr gyflwyno’r 
canlynol:
n Rhaid i’r holl staff contractio wisgo 
bathodynnau ID gydag : 
u Enw’r Person
u Ffotograff y Person
u Enw’r Cwmni
u Rhif Cyswllt y Cwmni arnynt
n Mae dillad gwaith y contractwyr yn 
cynnwys Logo’r cwmni.
n Dylai holl gerbydau’r cwmni fod 
ag Enw / Logo / Rhif cyswllt y cwmni 
arnynt.
n Mae holl staff y contractwyr sy’n 
gweithio ar eiddo’r Gymdeithas yn y 
broses o gynnal archwiliadau’r Biwro 
Cofnodion Troseddol.

Grwpiau Tenantiaid a Thrigolion
Mae’r rhain drwy gydweithio â’n timau 
Datblygu Cymunedol a Thai wedi bod : 
n yn llwyddiannus o ran ffurfio tri gr ŵ  p 
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gymdeithas ac i rannu profiadau pawb 
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i syrfëwr adeiladu o dan hyfforddiant a 
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Dysgu yn Seiliedig ar Waith a Choleg 
Merthyr i roi hyfforddiant i Rhys Morgan 
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“Roedd Clive a’i brentis yn wych 
fel arfer. Maent yn gydwybodol, 
yn ddymunol ac yn brydlon. 
Dim cwynion o gwbl. Mae Clive 
yn ased i’ch staff.”



Cefnogi Cymunedau Diogelach a 
Chryfach
Cyflawnodd ein Swyddog Datrys 
Anghydfod Wobr Uwch BTEC Lefel 3 
mewn Gwaith Achos yn ymwneud ag 
Aflonyddwch mewn Cymdogaeth ac 
Ymddygiad Gwrthgymdeithasol. Mae 
hwn yn gymhwyster cydnabyddedig 
wedi ei achredu ym maes Ymddygiad 
Gwrthgymdeithasol ac o ganlyniad 
mae wedi dod yn Aelod o Sefydliad 
Swyddogion Proffesiynol Cyfiawnder 
Cymdogaethau.
Mae hyn wedi ein galluogi i:
n Ymdrin yn effeithiol ac yn effeithlon 
gyda’r 119 o Achosion o Ymddygiad 
Gwrthgymdeithasol a adroddwyd yn 
2009.
n Ymgeisio am gyllid oddi wrth y 
Cynllun Sicrwydd Diogelwch Cymunedol 
i Bobl Hŷ  n i hwyluso a gosod camerâu 
cylch cyfyng mewn cynllun yn 
Nhreharris 
n Rydym wedi gweithio’n agos gyda 
Gr ŵ  p Tenantiaid Georgetown a 
Chynghorwyr Lleol i wella diogelwch 
rhodfa gymunedol. Mae trigolion bellach 
yn teimlo’n llawer saffach yn defnyddio’r 
llwybr ac maent yn ddiolchgar iawn i 
Biffa a dalodd am olau stryd i’r ardal. 
n Gan weithio gyda Chymunedau yn 
Gyntaf Town & Park, llwyddodd 
gr ŵ  p trigolion The Quar i ennill cyllid 

gan y Cynllun Sicrwydd Diogelwch 
Cymunedol i Bobl Hŷ  n drwy gyfrwng 
Llywodraeth Cynulliad Cymru. Defnyddir 
y cyllid i gyflenwi a gosod 100 o 
Larymau Smart i gartrefi’r trigolion 
hynny sydd dros 50 oed yn y Quar.
n Annog pobl i ymfalchïo yn eu 
cymunedau a’u cadw’n lân wrth hel 
sbwriel mewn cysylltiad â Chadwch 
Gymru’n Daclus, Dowlais Engine House 
a MTCBC. 
Cefnogi a Chynnal Tenantiaethau
n Cyflwynwyd archwiliadau eiddo 
blynyddol 
n Mae dyledion rhent ar eu hisaf erioed, 
o ganlyniad i’r ffocws yr ydym wedi 
ei roi ar gynhwysiant ariannol. Mae 
rhywfaint o’r gwaith yn y maes hwn 
wedi cynnwys:-
n Cyflwyno pro fforma cyllideb a 
gyflwynir gyda phob ffurflen gais 
am dai i alluogi darpar denantiaid i 
asesu fforddiadwyedd ac ymgymryd 
â chynllunio ariannol cyn cymryd 
tenantiaeth newydd.
n Cymryd rhan mewn sefydlu 
Cynhadledd Cynhwysiant Ariannol 
Gyntaf CHC.
n Mae staff wedi bod wrthi yn trafod 
cyllidebau 1-1 gyda Money Guide Cfeb 
(FSA) fel rhan o addysg yn ymwneud â 
gallu ariannol Mae’r gwasanaeth hwn ar 
gael i’r tenantiaid i gyd.

n Yn ddiweddar lansiwyd cynllun cynilo 
gydag Undeb Credyd Merthyr Tudful. 
Anogir tenantiaid i gynilo a manteisio 
ar y buddion ariannol drwy ymuno 
â’r cynllun. Mae’r cynllun yn bwriadu 
addysgu ac annog pobl i beidio â 
defnyddio benthycwyr sy’n dod at eu 
drysau i fenthyg arian.
n Rydym yn cefnogi tenantiaid i ddod 
yn wirfoddolwyr gyda’r Undeb Credyd.
n Sefydlwyd Man Casglu yn ein Cynllun 
Tai Cysgodol yn Georgetown. Mae hyn 
wedi’i gwneud yn haws i bobl 
hŷ  n gynilo yn ddiogel heb orfod mynd 
i’r dref. Mae wedi bod yn llwyddiannus 
iawn ac yn hynod o fanteisiol i’r 
gymuned ehangach. 
Cefnogi Pobl – ein Tenantiaid
n Achrediad y Ganolfan ar gyfer 
Astudiaethau Tai a Gefnogir (CSHS) i 
Kevin Ryan Court
n Addasu eiddo
Gwnaed 34 o atgyfeiriadau at therapydd 
galwedigaethol sydd wedi arwain at 34 
o asesiadau llwyddiannus a chwblhau 
gwaith gwerth £137,800.
n Garth Newydd Court
Cynllun tai a gefnogir 24 awr i bobl ifanc 
sy’n gadael gofal ynghyd â phrosiect 
Dysgu am Oes i bobl ifanc.
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Mae’r Gymdeithas wedi adeiladu 
33 eiddo yn Thomas Dyke Close, 
Penydarren ac 16 eiddo yn Meirion 
Williams Court, Treharris.
Yn ychwanegol prynwyd 8 eiddo 
gan ddatblygwyr lleol yn Celyn 
Court, Ynysfach ac 15 eiddo yng 
Nghae Penderyn.
Mae gwaith wedi dechrau ar 
fyngalo pwrpasol yn Brotalwg 
i deulu gydag anghenion tai 
arbenigol.
Mae gwaith wedi dechrau ar y 37 
o unedau yng Ngerddi Glanmor 
– cymysgedd o gartrefi 2 a 3 llofft 
a dau fyngalo wedi eu hadeiladu at 
y pwrpas. Mae’r cartrefi ar gael i’w 
prynu ond adeiladwyd y byngalos 
at y pwrpas ar gyfer anghenion 
arbennig dau deulu.

“Hoffwn ddiolch yn fawr iawn i 
chi am roi clo newydd ar fy nrws 
ffrynt. Mae Robert yn weithiwr 
ardderchog. Mae bob amser yn 
gwneud gwaith gwych.”
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gr ŵ  p trigolion The Quar i ennill cyllid 

gan y Cynllun Sicrwydd Diogelwch 
Cymunedol i Bobl Hŷ  n drwy gyfrwng 
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Kevin Ryan Court
n Addasu eiddo
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galwedigaethol sydd wedi arwain at 34 
o asesiadau llwyddiannus a chwblhau 
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sy’n gadael gofal ynghyd â phrosiect 
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Mae’r Gymdeithas wedi adeiladu 
33 eiddo yn Thomas Dyke Close, 
Penydarren ac 16 eiddo yn Meirion 
Williams Court, Treharris.
Yn ychwanegol prynwyd 8 eiddo 
gan ddatblygwyr lleol yn Celyn 
Court, Ynysfach ac 15 eiddo yng 
Nghae Penderyn.
Mae gwaith wedi dechrau ar 
fyngalo pwrpasol yn Brotalwg 
i deulu gydag anghenion tai 
arbenigol.
Mae gwaith wedi dechrau ar y 37 
o unedau yng Ngerddi Glanmor 
– cymysgedd o gartrefi 2 a 3 llofft 
a dau fyngalo wedi eu hadeiladu at 
y pwrpas. Mae’r cartrefi ar gael i’w 
prynu ond adeiladwyd y byngalos 
at y pwrpas ar gyfer anghenion 
arbennig dau deulu.

“Hoffwn ddiolch yn fawr iawn i 
chi am roi clo newydd ar fy nrws 
ffrynt. Mae Robert yn weithiwr 
ardderchog. Mae bob amser yn 
gwneud gwaith gwych.”



Buddsoddi yn ein Heiddo

Gwaith Cynnal wedi ei Gynllunio
n Dyluniwyd a gosodwyd 48 o geginau 
newydd gwerth £178,700 yn unol â 
Safon Ansawdd Tai Cymru.
n Gosodwyd 84 o setiau newydd o 
ddrysau sydd wedi eu gweithgynhyrchu 
yn unol â’r Safonau Dylunio hyd at 
£45,000 o werth.
n Gosodwyd boeleri newydd a systemau 
gwresogi wedi eu huwchraddio a’u 
rheolyddion mewn 46 eiddo gwerth 
£126,000. Mae’r boeleri newydd yn 
foeleri effeithlonrwydd uchel (gradd A 
SEDBUK) a fydd yn helpu’r trigolion i 
gwtogi ar eu biliau gwresogi.
n Gosodwyd ffenestri UPVC gwerth 
£45,000 mewn 18 o gartrefi.
n Uwchraddiwyd 2 ystafell ymolchi hyd 
at Safonau Ansawdd Tai Cymru am gost 
o £4,200.

n Adnewyddwyd 2 eiddo sydd bellach 
yn cydymffurfio â safonau gosod 
cyfredol, safonau ansawdd Tai Cymru 
a gofynion Ansawdd Datblygu lle bo 
hynny’n bosibl am gost o £44,000.
n Gosodwyd 27 o systemau awyru ar 
gyfer tai cyfan am gost o £12,900 a 
fydd yn helpu i gwtogi ar y risgiau sy’n 
gysylltiedig ag anweddu.
n Gwnaed arolygon asbestos mewn 400 
o gartrefi.
n Gwnaed 11 o brosiectau 
amgylcheddol mewn ardaloedd 
cymunedol yn costio £42,000 i wella 
cyfleusterau a dileu twf llysiau’r dial 
(Japanese Knotweed)
n Gwnaed 162 o arolygon ar gyflwr y 
stoc drwy gydol y flwyddyn.
Ailaddurno Cylchol
Cwblhawyd y gwaith o ailaddurno 
ardaloedd cymunedol allanol a mewnol 
ar 145 eiddo am gost o £108,600.
Cynnal Tai Gwag
Mae 116 eiddo wedi dod yn wag yn 
ystod y flwyddyn sydd wedi arwain at 
gyflawni gwerth £148,000 o waith cyn 
iddynt gael eu hailosod.
Cwblhawyd gwaith trwsio ymatebol hyd 
at werth o £312,000 yn dilyn ceisiadau 
gan y tenantiaid.

Gwasanaethu Nwy
Cwblhawyd 99.6% o archwiliadau 
gwasanaethau nwy ac archwiliadau 
diogelwch o fewn y 12 mis diwethaf. 
Methwyd â chael mynediad i 4 eiddo yn 
unig. Mae’r eiddo hyn gyda’r adran Tai i 
sicrhau mynediad pellach atynt i sicrhau 
bod y gwasanaethau / archwiliadau 
hyn yn cael eu cwblhau cyn gynted â 
phosibl.
Buddsoddi yn ein cymunedau
Gan weithio mewn partneriaeth gyda 
Chyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful 
a Cadw rydym yn parhau i weithio i 
ailddatblygu ac adnewyddu adeiladau 
strategol a hanesyddol allweddol fel Hen 
Neuadd y Dref a Flooks.
Yn ychwanegol cwblhawyd gwaith 
adnewyddu mawr yn Milbourne 
Chambers oedd yn cynnwys gwaith 
ailaddurno allanol a gosod goleuadau i 
wella’r adeilad.
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Bwrdd Rheoli      blynyddoedd a wasanaethodd  % presenoldeb

Mr John Davies
Arolygydd Adeiladu wedi ymddeol o Lywodraeth Leol
(absenoldeb drwy afiechyd)  21   45
Mr John Dawes
Cyfarwyddwr Gwasanaethau Tai – Cymdeithas Tai Rhondda
(absenoldeb drwy afiechyd)  14   73
Ian Bell BSc (Anrh.), PGDip Tai, CIOH
Rheolwr Gwasanaethau Tai – Cymdeithas Tai Cadwyn 6   91
Geoff Davies ACIB
Bancwr wedi Ymddeol  6   45
(absenoldeb drwy afiechyd)
Anne Roberts RCN, UKCC, BAC, BA, RHV
Uwch Ymwelydd Iechyd  5   55
Paul Evans
Cyfarwyddwr Cartref Ymddeol  5   45
Dr Alun Batley – etholwyd yn Gadeirydd yng 
Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2008
Cyfarwyddwr Cwmni  3   82
Robert Taylor FCA, Char Dip
Cyfrifydd Siartredig – ymddiswyddodd ym Mawrth 2010 2   n/a
Eirwen Morgan – Aelod o Fwrdd y Tenantiaid
Siopwr wedi Ymddeol  3   45
Avril Spacey – Aelod o Fwrdd y Tenantiaid
Gweithiwr Ffatri wedi Ymddeol  3   100
Keith Fletcher 
Ymgynghorydd Busnes – etholwyd yng Nghyfarfod 
Cyffredinol Blynyddol 2008  2   91
Max Kasprzyk BSc, – Aelod o Fwrdd y Tenantiaid
Cyfetholwyd Ionawr 2009  2   66
Desley Reynolds – Aelod o Fwrdd y Tenantiaid
Etholwyd yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2009 1   86

Swyddogion Gweithredol

Karen Dusgate 
BA (Anrh.) PGDip HM CIOH
Prif Weithredwr 

Karen Courts 
FCCA, MA
Cyfarwyddwr Gwasanaethau 
Corfforaethol

Gail Scerri 
Cyfarwyddwr Tai, Eiddo a 
Gwasanaethau Cymunedol

Bw
rdd Rheoli

“Mae eich gwasanaeth yn 
ardderchog. Clive, Karina, Lyn 
– mae pawb rwy’n siarad â nhw 
yn barod iawn i gynorthwyo. Y 
gwasanaethau gorau y gallai 
unrhyw un eu dymuno.”

“O ran y gwaith trwsio y 
bu arnaf ei angen dros y 10 
mlynedd diwethaf, mae’r gwaith 
wedi bod o safon uchel iawn 
99% o’r amser.”
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Perfformiad o ran ail-osod
  2009/10  2008/09
Rhent a gollwyd 
o eiddo gwag £57,972 1.62% £59,600  1.83%
Amser cyfartalog   21   21
i ail-osod  diwrnod  - diwrnod  -

Lefelau Rhent
  2009/10  2008/09
Fflat 1lloft 2p £53.12  £50.40
Tŷ   2 lofft 4p £65.93  £62.55
Tŷ   3 lofft 5p £69.28  £65.73

Costau Rheoli Tai 
  2009/10 Targed 2008/09
Costau am bob 
eiddo £379 £428 £382

Ymateb i Waith Cynnal 
       Gwirioneddol  Targed  Gwirioneddol
  2009/10 2009/10 2008/09
Gwaith Argyfwng  1.57 awr  1 diwrnod <1diwrnod
Gwaith Brys  1.87 diwrnod  1 diwrnod <7diwrnod
Gwaith arferol  16.18 diwrnod  30 diwrnod <30diwrnod

Stoc Tai yn ôl Math
  2009/10  2008/09
Fflat un ystafell 22  22
1 llofft 296  301
2 llofft 426  382
3 llofft 276  250
4 llofft 14  14
Anabl 23  23
Cyfanswm 1057  992
Unedau Tai a Gefnogir 23  14
CYFANSWM 1,080  1,006
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mewn dyledion

>4 wythnos

>13 wythnos D
ata A

llw
eddol

Dyledion Rhent Tenantiaid mewn Dyledion Ffynhonnell Gosodiadau

Tai a gefnogir 2009/10 
Mae’r Gymdeithas yn gweithio mewn partneriaeth gyda 5 o 
sefydliadau i ddarparu gwasanaethau arbenigol i unigolion 
bregus.

Barnardos  Cymorth achlysurol 6  Pobl Ifanc
Adref  Hostel Mynediad Uniongyrchol  10  Di-gartref
Gofal  Cymorth achlysurol 6  Iechyd Meddwl
Gofal  Tŷ   a rennir  3  Iechyd Meddwl
D.A.R.T.  Cymorth achlysurol 3  Merched yn Ceisio Lloches
Llamau  Tai a Gefnogir  7  Pobl Ifanc yn Gadael Gofal
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Gofal  Tŷ   a rennir  3  Iechyd Meddwl
D.A.R.T.  Cymorth achlysurol 3  Merched yn Ceisio Lloches
Llamau  Tai a Gefnogir  7  Pobl Ifanc yn Gadael Gofal



Datganiad yr Archwilydd 
Annibynnol I Gymdeithas Tai 
Merthyr Tudful
Rydym wedi archwilio’r crynodeb 
o’r datganiad ariannol sy’n 
cynnwys y Fantolen Gryno a’r 
Cyfrif Cryno o Incwm a Gwariant.
Gwneir y datganiad hwn i 
aelodau’r Gymdeithas, fel corff yn 
unol â thelerau ein hymgysylltiad. 
Cyflawnwyd ein gwaith fel y 
gallwn nodi i’r Gymdeithas y 
materion hynny yr ydym wedi 
cytuno i’w nodi iddi mewn 
datganiad o’r fath ac i ddim 
pwrpas arall. I’r graddau llawnaf 
a ganiateir gan y gyfraith, nid 
ydym yn derbyn nac yn cymryd 
cyfrifoldeb i unrhyw un heblaw’r 
Gymdeithas am ein gwaith, am y 
datganiad hwn, nac am y farn a 
ffurfiwyd gennym. 
Cyfrifoldebau’r Bwrdd a’r 
archwilwyr
Mae’r Bwrdd yn gyfrifol am 
baratoi’r crynodeb o’r adroddiad 
blynyddol yn unol â deddf 
gymwys y Deyrnas Unedig.
Ein cyfrifoldeb ni yw dweud 
wrthych beth yw ein barn 
am gysondeb y datganiad 
ariannol cryno o fewn yr 
adroddiad blynyddol cryno 
gyda’r datganiadau ariannol 

llawn ac Adroddiad y Bwrdd 
Rheoli. Rydym hefyd yn darllen 
yr wybodaeth arall a gynhwysir 
yn y crynodeb o’r adroddiad 
blynyddol ac yn ystyried y 
goblygiadau i’n hadroddiad os 
deuwn yn ymwybodol o unrhyw 
ddatganiadau sy’n ymddangos 
yn wallus neu anghysonderau 
perthnasol gyda’r datganiad 
ariannol cryno.
Sail barn
Gwnaethom ein gwaith yn unol 
â Bwletin 2008/3 ‘Datganiad yr 
archwilydd ynghylch y datganiad 
ariannol cryno’ a gyhoeddwyd gan 
y Bwrdd Arferion Archwilio. Mae 
ein hadroddiad ar ddatganiadau 
ariannol blynyddol llawn y 
Gymdeithas yn disgrifio sail ein 
barn archwilio ar y datganiadau 
ariannol hynny.
Barn
Yn ein barn ni mae’r datganiad 
ariannol cryno yn cyd-fynd â’r 
datganiadau ariannol blynyddol 
llawn ac Adroddiad y Bwrdd 
Rheoli.

PKF (UK) LLP
Archwilwyr Statudol
Caerdydd, y DU
22 Mehefin 2010
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Crynodeb o’r Fantolen ar 31 Mawrth 2010

 2010 2009
 £’000 £’000
Eiddo Tai 57,491 51,106
Grant Tai Cymdeithasol (40,126) (36,211)
Asedau Sefydlog Eraill 592 643
Asedau Sefydlog Cyffyrddadwy 17,957 15,538

Asedau Cyfredol 804 1,574
Dyledion Cyfredol (2,482) (3,444)
Dyledion Cyfredol Net (1,678) (1,870)
  
Credydwyr yn ddyledus ar 
ôl mwy nag 1 flwyddyn (12,419) (10,368)
Asedau Net 3,860 3,300
  
Cynrychiolir gan:  
Cyfalaf cyfrannau ac arian 
refeniw wrth gefn 1,933  1,993
Arian wrth gefn dynodedig 1,927 1,307
 3,860 3,300

Cyfrif Incwm a Gwariant 

Trosiant 4,364  3,854
Costau Gweithredu (3,389) (2,906)
Gweddill Gweithredu 975 948
  
Gwerthiannau Eiddo (1) (58)
Llog i’w dderbyn - 1
Llog i’w dalu (414) (573)
Gweddill am y flwyddyn 560 318

Mae’r wybodaeth hon yn deillio o ddatganiadau 
ariannol statudol y Gymdeithas.
Mae’r datganiadau ariannol ar gael o wneud cais 
amdanynt o swyddfa gofrestredig y Gymdeithas.


