
Adroddiad Blynyddol  
2010 - 2011

Lle mae pobl 
yn dod yn gyntaf



Cawsom flwyddyn lwyddiannus iawn 
eto eleni. Gallwn ddweud fod Tai 
Merthyr yn gymdeithas tai leol lle 
mae pobl wirioneddol yn cyfrif.

Rwyf mor falch o’r hyn yr ydym 
wedi’i gyflawni yn fy nghyfnod tair 
blynedd yn swydd Cadeirydd y 
Bwrdd Rheoli.

Ydw, rydw i’n sefyll i lawr fel 
Cadeirydd ond rwy’n hyderus yr 
aiff y gymdeithas tai ymlaen i fwy o 
lwyddiant byth.

Gadewch i mi amlinellu’n fyr yr 
hyn y gwnaethom ei gyflawni 
yn 2010-2011:  

 � Ennill gwobrau am ragoriaeth

 � Adeiladu tai newydd safon uchel

 � Cynnwys tenantiaid a chymunedau

 � Sefydlu cynlluniau gwyrdd i arbed 
ynni

 � Gwneud dechrau ardderchog ar 
brosiectau adfer Hen Neuadd y 
Dref a Flooks

Yn bennaf oll, medraf adrodd ein 
bod unwaith eto wedi sicrhau 
canlyniadau ariannol a pherfformiad 
cadarn. Caiff y rhain eu hamlinellu yn 
yr adroddiad blynyddol yma.

Mae ein sefydliad yn stori o 
lwyddiant – bu gennym ran fawr 
yn adfywio Merthyr Tudful dros y 
blynyddoedd ac rydym yn dal ati 
gyda hynny.

Hoffwn ddiolch o galon i fy 
nghydweithwyr ar y Bwrdd, ein staff 
a’n gwirfoddolwyr. Mae gennym dîm 
gwych. Wrth gwrs, hoffwn ddiolch 
yn arbennig i’n Prif Weithredwr 
Karen Dusgate, sy’n gwneud y cyfan 
yn bosibl. Llongyfarchiadau i bawb 
am waith da.

Alan Batley
Dr Alun Batley 
Cadeirydd I weld copi o’n hadroddiad monitro 

blynyddol y Fwrdd yr Iaith Gymraeg, 
ewch i’n gwefan.

Adroddiad y Cadeirydd
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Cafodd Tai Merthyr flwyddyn 
ryfeddol. Rydym wedi ennill 
dyfarniad pwysig am wasanaeth o’r 
radd flaenaf i gwsmeriaid, wedi codi 
mwy o gartrefi ac wedi cwblhau 
cylch cyntaf £6 miliwn o gyllid yn 
llwyddiannus fel y medrwn adfer Hen 
Neuadd y Dref.
Mae cymaint o gynnydd da i’w 
gofnodi. Rydym wedi ychwanegu 
47 annedd at ein portffolio. Mae 
ein 35 o dai newydd yng Ngherddi 
Glanmor, Dowlais yn rhai ‘rhentu cyn 
prynu’ dan gynllun newydd Byw ym 
Merthyr Tudful. Mae’r tai a 2 fyngalo 
a addaswyd ar y cynllun yn cynnwys 
y cynlluniau arbed ynni diweddaraf.
Mae hon yn gymdeithas tai leol 
gydag ymrwymiad cryf ac rydym yn 
ymroddedig i ddarparu cartrefi da, 
cefnogi ein tenantiaid a’u teuluoedd 
a chymryd rôl arweiniol wrth adfywio 
Merthyr Tudful.
Rydym bob amser yn gweithio’n 
galed i roi gwasanaeth da i 
gwsmeriaid a nawr cafodd hynny 

ei gydnabod gyda gwobr flaenllaw 
gan y llywodraeth - Rhagoriaeth 
Gwasanaeth Cwsmeriaid. Rydym 
hefyd wedi sicrhau rhagoriaeth 
mewn dau gynllun cenedlaethol arall 
- dyfarniad Aur Buddsoddwyr mewn 
Pobl sy’n wirioneddol arbennig a 
Dyfarniad Iechyd Aur Corfforaethol.
Mae partneriaeth yn hanfodol os 
ydym i gyflawni ein nod. Rydym 
wedi cysylltu gyda phartneriaid fel 
yr awdurdod lleol a Choleg Merthyr 
Tudful.
Yn bennaf oll rydym wedi gweithio 
gyda’n cymunedau lleol - gan 
gynnwys tenantiaid mewn cynlluniau 
iechyd, diogelwch cymunedol 
a lles megis ein cwmnïau bwyd 
cydweithredol.
Hoffwn ddiolch i’r Cadeirydd, y 
Bwrdd Rheoli a’n holl staff am helpu i 
wneud y flwyddyn yn llwyddiant.

Karen Dusgate
Karen Dusgate
Prif Weithredwr

Adroddiad y Prif Weithredwr
Ein Cenhadaeth yw:

 � Darparu gwasanaeth tai 
ardderchog i bobl Merthyr Tudful 
am bris fforddiadwy

 � Gweithio mewn partneriaeth ac ail-
fuddsoddi arian dros ben yn ôl yn 
ein cymuned

 � Rhoi cyfleoedd i bobl dyfu

 � Darparu tai gwell

 � Gwella’r amgylchedd adeiliedig

Ein gweledigaeth yw cael ein 
cydnabod fel darparydd gorau 
tai a gwasanaethau tai o fewn 
Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful, 
gan greu a chynnal amgylcheddau a 
chymunedau y mae pobl eisiau byw 
ynddynt.
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Drwy ddarparu gwasanaethau 
tai a chymorth ardderchog. 
Anelwn ddarparu amrywiaeth 
o opsiynau tai fforddiadwy a 
gwasanaethau sy’n adlewyrchu 
angen a dewisiadau ein tenantiaid 
presennol a thenantiaid y dyfodol.

Mae gan y Gymdeithas ymrwymiad i 
wella safon y cartrefi a ddarparwn ar 
gyfer ein tenantiaid. 

Ychwanegwyd 47 o unedau newydd 
at ein stoc:

 � 35 cartref ‘Rhentu cyn Prynu’ yn 
galluogi prynwyr tro cyntaf i brynu 
eu cartref eu hunain

 � 3 byngalo pwrpasol ar gyfer 
teuluoedd gydag anghenion tai 
arbenigol

 � 9 cartref a brynwyd drwy’r Gronfa 
Buddsoddiad Cyfalaf Strategol. 
Bydd y rhain ar gael dan y cynllun 
‘Rhentu cyn Prynu’

Gwella ein stoc – rydym wedi:

 � Cynllunio a gosod 45 o geginau 
newydd gwerth £167,200 yn unol 
â Safonau Ansawdd Tai Cymru 

 � Gosod 93 set drws newydd a 
gynhyrchwyd yn unol â safonau 
Diogel drwy Ddyluniad, gwerth 
£57,800

 � Gosod boeleri newydd ac 
uwchraddio systemau gwresogi 
a’u hoffer rheoli mewn 42 cartref, 
gwerth £97,000. Mae’r boeleri 
newydd yn foeleri effeithiolrwydd 
uchel (gradd A SEDBUK) fydd yn 
helpu i ostwng biliau gwresogi 
preswylwyr

 � Gosod ffenestri UPVC mewn 28 o 
gartrefi a gwella effeithiolrwydd 
ynni mewn 16 cartref drwy osod 
gwydr dwbl. Roedd y gwaith hwn 
yn gyfanswm o £117,200

 � Adnewyddu celfi 1 ystafell ymolchi 
a gosod 49 cawod dros faddonau 
presennol gyda theilsio wal 
ychwanegol a chanllawiau yn ôl 
gofynion Safonau Ansawdd Tai 
Cymru, gwerth £36,700

 � Adnewyddu 2 gartref a’u codi i 
safonau gosod presennol ar gost o 
£16,500

 � Gosod 12 system awyriant tŷ   cyfan 
ar gost o £5,300 fydd yn helpu i 
ostwng y risgiau sy’n gysylltiedig 
gyda chyddwysiad

 � Cynnal arolygon asbestos mewn 
501 o gartrefi

 � Cwblhau ailaddurno ardaloedd 
allanol a mewnol cymunol mewn 
226 cartref ar gost o £101,800

 � Daeth 89 cartref yn wag yn ystod 
y flwyddyn a arweiniodd at werth 
£152,000 o waith cyn cael eu 
hailosod

Gwella ein cartrefi
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Drwy gefnogi a chynnal 
tenantiaethau – rydym wedi:

 � Cynnal 282 o arolygiadau eiddo 
blynyddol ac fel canlyniad wedi 
dynodi gwahanol faterion:

•	Tenantiaid fyddai’n cael budd o 
gymorth a/neu addasiadau

•	Atgyweiriadau sydd eu hangen 
i gartrefi ond na chawsom ein 
hysbysu amdanynt

•	Tenantiaid a allai fod 
eisiau cymryd rhan yn ein 
gweithgareddau a phrosiectau

 � Cynnal cyfrifiad cynhwysfawr o 
denantiaid fydd yn gymorth wrth 
ddynodi gofynion ein tenantiaid 
ar hyn o bryd ac yn y dyfodol a’r 
dulliau sydd orau ganddynt ar 
gyfer cyfathrebu

 � Gwneud 56 atgyfeiriad at 
therapyddion galwedigaethol 
gyda 51 ohonynt wedi arwain at 
asesiadau llwyddiannus a chwblhau 

gwaith gwerth £205,191 drwy’r 
Grantiau Addasiadau Ffisegol

 � Parhau i ganolbwyntio ar 
gynhwysiant ariannol a chymryd 
rhan mewn prosiect cenedlaethol 
– y Gwasanaeth Cyngor Arian i 
hysbysu tenantiaid am gyngor am 
ddim am arian a threfnu cyllideb

 � Gweithio gyda Cartrefi Cymunedol 
Cymru (CHC) a phartneriaid 
eraill i gyflawni Nod Ansawdd ar 
gyfer cynhwysiant ariannol yng 
Nghymru

 � Gostwng ôl-ddyledion rhent i’r lefel 
isaf erioed a pharhau i’w cadw ar 
lefel isel

 � Hyfforddi ein staff i sicrhau eu 
bod yn gyfoes â’r systemau budd-
daliadau er mwyn i’n tenantiaid 
gael yr wybodaeth ddiweddaraf

 � Cadw achrediad Canolfan Cymorth 
Tai ar gyfer Cwrt Kevin Ryan

Gweithio gyda’n tenantiaid
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Drwy adeiladu gwell Merthyr 
Tudful a rhoi cyfle i bobl dyfu.
Ein nod yw helpu i ddatblygu a 
chefnogi cymunedau cytbwys, iach a 
diogel.
Rydym yn helpu i ddatblygu a 
chefnogi cymunedau cytbwys, iach a 
diogel ac rydym wedi:

 � Datblygu a chefnogi Cwmni 
Cydweithredol Bwyd Georgetown 
mewn partneriaeth gyda 
Cymunedau yn Gyntaf Tref a Parc

 � Sefydlu nifer o Gynlluniau Byw’n 
Iach Cynhwysiant Ieuenctid:

•	Bwydydd a Snaciau Iach

•	Rhaglen Chwaraeon Egniol 
yn cynnwys pêl-droed, rygbi, 
badminton a phêl-fasged

 � Helpu pobl ifanc drwy Raglen 
Gwobrau Dug Caeredin

 � Codi arian ar gyfer rhaglen 
ieuenctid preswyl

 � Rhwyfo noddedig

 � Cerdded noddedig

 � Golchi ceir i elusen

Cefnogwn ymgyfraniad ystyrlon a 
darparwn amrywiaeth o ddulliau 
a chyfleoedd i denantiaid gymryd 
rhan/mynegi eu barn ac rydym wedi:

 � Cefnogi datblygu Tîm Asesu 
Tenantiaid drwy Grant Grymuso 
Tenantiaid Llywodraeth Cymru. 
Cafodd pedwar asesydd tenantiaid 
newydd eu hyfforddi i gynnal 
arolygon siopa dirgel a ffôn 
yn ymwneud â’r gwasanaeth 
atgyweirio a gwasanaeth 
cwsmeriaid

 � Cefnogi 7 o grwpiau tenantiaid a 
phreswylwyr ym mhob rhan o’r 
fwrdeistref

 � Cynnal boreau te a choffi anffurfiol 
i gasglu awgrymiadau/sylwadau 
gan denantiaid ar safonau 
gwasanaeth

 � Gweithredu ar adborth o’r cardiau 
monitro safonau gwasanaeth 
chwarterol i wella gwasanaethu

Rydym yn cynyddu cyfleoedd 
i denantiaid gael mynediad i 
hyfforddiant a gwirfoddoli ac rydym 
wedi:

 � Cynnal prosiectau ffilm a 
chyfathrebu gyda Cymry Ifanc 
a Phrifysgol Morgannwg yn 
gysylltiedig â Hen Neuadd y Dref

 � Cynnal prosiect sgiliau animeiddio 
gyda Phrifysgol Morgannwg

 � Cefnogi 12 o bobl i fynd i 
gynlluniau hyfforddiant ffurfiol 
gyda’r coleg lleol

 � Cynorthwyo 16 o bobl i gyflogaeth

 � Helpu 24 o bobl i gymryd rhan 
gyda gwirfoddoli tymor byr neu 
dymor hir

 � Cynnwys 170 o bobl mewn 
gweithgareddau meithrin gallu a 
phrosiectau o fewn eu cymunedau 
lleol

Gweithio i wella ansawdd bywyd
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Mae cynrychiolwyr tenantiaid yn 
cymryd rhan yn ein Gr ŵ  p Safonau 
Gwasanaeth Tenantiaid. Mae’r Gr ŵ  p 
yn cwrdd bedair gwaith y flwyddyn 
i sicrhau fod ein gwasanaeth yn 
cyrraedd y safonau uchel a osodwyd 
gennym ac y mae tenantiaid yn eu 
disgwyl.

Eleni mae’r gr ŵ  p wedi:

 � Ailgynllunio taflenni gwybodaeth ar 
gyfer y gymdeithas

 � Sefydlu troeon stad chwarterol

 � Adolygu a dewis contractwyr 
cynnal a chadw

 � Cymryd rhan wrth osod safonau ar 
gyfer eiddo gwag

Rydym yn helpu i greu cymunedau 
diogelach ac wedi:

 � Datrys 70% o’r 111 achos o 
ymddygiad gwrthgymdeithasol 
a adroddwyd i ni drwy ymyrriad 
cynnar ac yn gweithio i ddarparu 
datrysiadau i’r achosion eraill.

 � Gweithio at gyflawni Safon 
Rheolaeth Llywodraeth Cymru ar 
gyfer mynd i’r afael ag ymddygiad 
gwrthgymdeithasol

 � Gwneud cais llwyddiannus am 
gyllid i Gronfa Sicrwydd Diogelwch 
Cymunedol ar gyfer Pobl 
Oedrannus drwy Merthyr Tudful 
Ddiogelach a’n galluogodd i osod 
system teledu cylch cyfyng yn 
Nhreharris

 � Trefnu gosod larymau Smart yng 
nghartrefi tenantiaid dros 50 oed 
yn byw yn ardal y Cwâr i atal 
lladron gweld-eu-cyfle

Mae gennym ymrwymiad cryf i’r 
amgylchedd, i ostwng ein ôl-troed 
carbon ac i hyrwyddo cymunedau 
cynaliadwy. Eleni rydym wedi:

 � Rhoi rhan i bobl ifanc wrth greu 
mosaig yng Nghwrt Glyn Jones, 
Dowlais

 � Rhoi rhan i’n tenantiaid wrth greu 
mosaig yng Nghlos Navigation, 
Treharris

 � Dyrannu £35,000 i wella’r 
amgylchedd lleol. Fe helpodd y   
Gr ŵ  p ni i ddyrannu’r gyllideb yma

 � Cynnal troeon stad 4 gwaith y 
flwyddyn i ddynodi ardaloedd y 
medrid eu gwella

 � Ymchwilio cynlluniau i helpu 
tenantiaid i edrych ar ôl eu gerddi

 � Gweithio mewn nifer o ardaloedd 
mewn cysylltiad â Cadw Cymru’n 
Daclus i gael gwared â sbwriel

Rydym yn parhau i geisio sicrhau fod 
ein hanheddau’n effeithiol o ran ynni 
ac rydym wedi:
 � Gweithio mewn partneriaeth 
gyda Nwy Prydain, Llywodraeth 
Cymru a’r Sefydliad Ymchwil 
Adeiladu i gyflwyno rhaglen £1.4 
miliwn o gynlluniau ynni effeithiol 
adnewyddadwy

 � Gosod 206 panel thermol solar 
mewn adeiladau addas

 � Gosod system PV (ffotofoltaig) solar 
yn ein cynllun tai gwarchod yng 
Nghwrt Kevin Ryan

Gweithio i wella ansawdd bywyd
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Adfywio Ehangach 

Anelwn ddarparu gwasanaethau 
adfywio ansawdd uchel a 
sylweddolwn fod gennym 
ymrwymiad i adfywiad ehangach 
Merthyr Tudful. Fel canlyniad 
rydym wedi ymrwymo adnoddau i 
ailddatblygu dau brosiect cyffrous 
sylweddol yng Nghanol y Dref, sef 
adfer Hen Neuadd y Dref a siop 
gemwaith Flooks.

Rydym yn gyfrifol am sicrhau’r cyllid 
a pharatoi’r cynlluniau ar gyfer 
y prosiectau hyn. Bydd adfywio 
Hen Neuadd y Dref a caffe seibr 
yn Flooks yn nodi cam pwysig 
ymlaen yn adfywiad canol y dref a 
Phontmorlais. 

Hen Neuadd y Dref

Mae’r cynlluniau i adnewyddu 
Hen Neuadd y Dref fel canolfan 
i’r diwydiannau celfyddydol a 
chreadigol yn mynd rhagddynt 
yn dda. Bydd yr adeilad tirnod o 
1896 yn dod yn ganolfan ar gyfer 
busnesau creadigol, cynadleddau, 
addysg anffurfiol, creadigrwydd, 
adloniant, cyswllt cymdeithasol a 
rhwydweithio.
Cyhoeddwyd cymeradwyo £6 miliwn 
o gyllid cylch cyntaf gan Lywodraeth 
Cymru a Chronfa Treftadaeth y Loteri 
yn ystod y flwyddyn.
Ar ôl ei adfer, bydd Hen Neuadd 
y Dref yn rhan sylweddol o Ardal 
Ddysgu Merthyr – gan roi cartref 
i raglen addysgu diwydiannau 
creadigol coleg Merthyr Tudful.
Dechreuodd pobl ifanc o Troedyrhiw, 
oedd yn cymryd rhan yn un o’n 
prosiectau ieuenctid, eu hymgyrch 
eu hunain i arbed Hen Neuadd y 
Dref a gwnaethant ffilm gyda Cymry 

Ifanc yn apelio am ei adfer.
Roedd y gerdd am gyflwr diffaith 
Hen Neuadd y Dref – a roddwyd ar 
arwydd mawr o flaen yr adeilad – yn 
dweud:
‘For its future we will fight,
‘To bring it back to life and into the 
light.’   
   Bethan Thomas

Flooks – Caffe Bling 
Ar ôl ei adnewyddu daw’r adeilad 
yn ganolfan Dysgu Oes gyda 
chaffe seibr ar y llawr isaf a fflatiau 
uwchben ar gyfer llety preswyl. Caiff 
y prosiect ei reoli gan Llamau, elusen 
i’r digartref sydd â’i phencadlys 
yng Nghaerdydd. Sicrhawyd cyllid 
ar gyfer y prosiect hwn o nifer o 
ffynonellau yn cynnwys: Grant Tai 
Cymdeithasol, Grant Gwella Adeilad 
(CBSMT), CADW a Landaid.
Mae Tai Merthyr hefyd yn darparu 
cyllid ar gyfer y prosiect. Dylai 
gwaith ar Flooks gael ei gwblhau yng 
ngwanwyn 2012.

Helpu i adeiladu gwell Merthyr Tudful
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Ein nod yw darparu gwasanaeth 
ymatebol, effeithiol ac effeithlon i 
bawb y gweithiwn gyda hwy, yn 
cynnwys tenantiaid, contractwyr 
a’n staff ac fel canlyniad i’r gwaith 
caled yma fe wnaethom ennill 
nifer o wobrau yn cydnabod ein 
llwyddiannau.

Dyfarniad Aur Buddsoddwyr 
mewn Pobl

Ym mis Gorffennodd enillodd 
y Gymdeithas ddyfarniad Aur 
Buddsoddwyr mewn Pobl. Mae 
hyn yn cydnabod ymrwymiad y 
sefydliad i’w staff a’u datblygiad 
parhaus, a derbyniodd Cymdeithas 
Tai Merthyr Tudful y dyfarniad am y 
tro cyntaf yn ôl yn 2002. Cyflwynir 
y Dyfarniad Aur i lai na 1% o’r holl 
gwmnïau ar draws y Deyrnas Unedig 
bob blwyddyn. Caiff sefydliadau eu 
hasesu ar nifer o safonau ac allan o 
196 o feini prawf posibl, cyflawnodd 
Cymdeithas Tai Merthyr Tudful 192 
- un o’r nifer uchaf i’w cyflawni gan 

unrhyw sefydliad yn gwneud cais am 
y dyfarniad.

Safon Aur Iechyd Corfforaethol 

Yn fuan ar ôl ennill y dyfarniad 
Aur Buddsoddwyr mewn Pobl, 
daeth dyfarniad Aur Safon Iechyd 
Corfforaethol gyda Chymdeithas 
Tai Merthyr Tudful y corff lleiaf i 
dderbyn y dyfarniad. Caiff y Safon 
Iechyd Corfforaethol ei redeg 
gan Lywodraeth Cymru, a dyma’r 
nod ansawdd ar gyfer hyrwyddo 
iechyd gweithle yng Nghymru. 
Cydnabuwyd Cymdeithas Tai 
Merthyr Tudful am roi iechyd a lles 
y staff yn flaenllaw yn eu holl waith. 
Mae cynlluniau’n cynnwys dyddiau 
Llun ffrwythus, clwb brecwast 
iach misol, ymarfer amser cinio yn 
cynnwys cerdded, beicio a rhedeg, 
ynghyd â nifer fawr o gynlluniau 
eraill i annog staff i gadw’n heini ac 
iach.

Rhagoriaeth Gwasanaeth 
Cwsmeriaid 

Daeth yr anrhydedd terfynol i’r 
Gymdeithas ym mis Tachwedd 
gyda dyfarniad Safon Rhagoriaeth 
Gwasanaeth Cwsmeriaid. Mae’r 
dyfarniad hwn yn profi’n fanwl 
iawn y meysydd hynny y dynododd 
ymchwil sy’n flaenoriaeth i 
gwsmeriaid, gyda ffocws neilltuol 
ar ddarpariaeth, prydlondeb, 
gwybodaeth, proffesiynoldeb ac 
agwedd staff. Rhoddir pwyslais 
hefyd ar ddatblygu gwybodaeth 
cwsmeriaid, deall profiad y 
defnyddiwr a mesur 
cadarn ar foddhad 
gwasanaeth.

Cyflawni gyda’n gilydd
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Cais Uniongyrchol

Enwebiad Awdurdod Lleol

Trosglwyddo

Tai â Chymorth
Gwirioneddol 

2009 - 10

33%
11%

9%

47%

Targed 
2010 - 11

22%
15%

13%

50%

Gwirioneddol 
2010 - 11

10%
12%

49%

29%

Tenantiaid mewn 
Ôl-ddyled

>4 wythnos

>13 wythnos

Gros

Budd-dal Tai heb ei dalu

Net - Targed 1.35%

Ffynhonnell Gosodiadau

Ôl-ddyledion Rhent Tenantiaid mewn 
Ôl-ddyled 2009 -10

2009 -10
2010 -11

2010 -11

242
24%

37 (4%)

10 (1%)

234
23%

42 (4%)

18 (2%)£3,932 (0.11%) £4,794 (0.13%)

£52,361
1.48%

£54,394
1.50%

£56,293 (1.59%
)

£59,188 (1.63%
)
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Stoc Tai yn ôl Math 2009/10 2010/11

Fflat un ystafell 22 22
1 llofft 296 296
2 lofft 426 444
3 llofft 276 301
4 llofft 14 15
Anabl 23 26
Cyfanswm 1,057 1,104
Unedai Tai â Gefnogir 23 23
CYFANSWM 1,080 1,127

Tai â Chymorth 2010/11 

Mae’r Gymdeithas yn gweithio mewn partneriaeth gyda 
5 mudiad gwirfoddol a’r Awdurdod Lleol i ddarparu 
gwasanaethau tai a chymorth arbenigol i unigolion 
bregus.
Mae’r mathau o gynlluniau yn amrywio o gymorth fel y 
bo angen i dai rhannu.

Barnardos  Cymorth achlysurol   6  Pobl ifanc

Adref Hotel Mynedad Uniongyrchol 10  Digartref

Gofal  Cymorth achlysurol  6  Iechyd Meddwl

Gofal  Tŷ   a rennir  4  Iechyd Meddwl

BAWSO  Cymorth achlysurol   3  Lloches
(WFS)    Menywod

Llamau Tai â chymorth  7 Pobl ifanc yn  
     gadael gofal
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Data Allweddol
Perfformiad o ran ail-osod

  2009/10  2010/11
Rhent a gollwyd  
o eiddo gwag £57,972   1.62% £64,289  1.56%
Amser cyfartalog i  
ail-osod (newydd)  21       - 18 
  diwrnod    diwrnod   -

Lefelau Rhent

  2009/10  2010/11
Fflat 1 llofft2p £53.12  £54.18
Tŷ   2 lofft 4p £65.93  £67.25
Tŷ   3 llofft 5p £69.28  £70.67

Costau Rheoli Tai 

  2009/10 Targed 2010/11

Costau am  
bob uned £379 £441 £460

Ymateb Gwaith Cynnal a Chadw 

  Gwir  Targed  Gwir
  2009/10 2010/11 2010/11
Argyfwng  1.57 awr <1 diwrnod 1awr 45munud
Brys 1.87 diwrnod <7 diwrnod 1.81 diwrnod
Arferol 16.18 diwrnod <30 diwrnod 20.84 diwrnod



Datganiad yr Archwilydd 
Annibynnol i aelodau 
Cymdeithas 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 yn unig, 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 
crynodeb o’r adroddiad blynyddol yn 
unol â deddf berthnasol y Deyrnas 
Unedig. 

Ein cyfrifoldeb ni yw dweud wrthych 
beth yw ein barn am gysondeb y 
datganiad ariannol 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
PKF (UK) LLP

Archwilwyr statudol

Caerdydd, y DU

28 Mehefin 2011

Datganiad yr Archwilydd Annibynnol
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Mantolen 
 2011 2010
 £’000 £’000

Eiddo Tai 59,600 57,491

Grant Tai Cymdeithasol (39,582) (40,126)

Asedau Sefydlog Eraill 1,632 592

Asedau Sefydlog Diriaethol 21,650 17,957

Asedau Cyfredol 2,420 804

Ymrwymiadau Cyfredol (1,694) (2,482)

Asedau Cyfredol 
Net/(Ymrwymiadau)  726 (1,678)

Credydwyr yn ddyledus 
ar ôl mwy na 1 flwyddyn (18,044) (12,419)

Asedau Net 4,332 3,860

Cynrychiolir gan:
Cronfeydd wrth 
gefn dynodedig 1,940   1,933

Cyfalaf cyfrannau ac 
arian refeniw wrth gefn 2,392   1,927

 4,332 3,860

Cyfrif Incwm a Gwariant 
 2011   2010
 £’000 £’000

Trosiant 4,687  4,364

Costau Gweithredu (3,781) (3,389)

Gweddill Gweithredu 906 975

  

Gwerthiannau Eiddo - (1)

Llog i’w dalu (434) (414)

Gweddill am y flwyddyn 472 560

Mae’r wybodaeth hon yn deillio o ddatganiadau 
ariannol statudol y Gymdeithas.

Mae’r datganiadau ariannol ar gael ar gais o swyddfa 
gofrestredig y Gymdeithas.

Datganiad Ariannol Cryno fel ar 31 Mawrth 2011

14



Blynyddoedd o wasanaeth  Presenoldeb% 
Mr John Dawes
Cyfarwyddwr Tai CT Rhondda 
(absenoldeb drwy afiechyd) 15 18%
Ian Bell 
BSc (Anrh), PGDip Tai, CIOH
Rheolwr Gwasanaethau Tai
Cymdeithas Tai Cadwyn 7 91%
Geoff Davies
ACIB
Rheolwr Banc wedi ymddeol 7 91%
Anne Roberts
RCN, UKCC, BAC, BA, RHV
Uwch Ymwelydd Iechyd 6 64%
Paul Evans
Cyfarwyddwr Cartref Ymddeol 6 64%
Dr Alun Batley
Etholwyd yn Gadeirydd CCB 2008
Cyfarwyddwr Cwmni 4 82%
Eirwen Morgan 
Tenant Aelod Bwrdd
Siopwraig wedi Ymddeol 4 64%

Avril Spacey
Tenant Aelod Bwrdd
Gweithwraig Ffatri wedi ymddeol 4 82%
Keith Fletcher 
Ymgynghorydd Busnes 3 82%
Max Kasprzyk 
Tenant Aelod Bwrdd
Cyfetholwyd Ionawr 2009  3 55%
Desley Reynolds
Tenant Aelod Bwrdd
Etholwyd 2009 AGM
Ymddiswyddodd Ionawr 2011  2 50%
Tim Worel
Tenant Aelod Bwrdd
Cyfetholwyd Ionawr 2011  - 100%

Swyddogion Gweithredol:

Karen Dusgate 
BA (Anrh) PGDip HM CIOH
Prif Weithredwr

Karen Courts 
FCCA, MA
Cyfarwyddwr Gwasanaethau 
Corfforaethol

Gail Scerri 
Cyfarwyddwr Tai, Eiddo a 
Gwsanaethau Cymunedol15

Bwrdd Rheoli


