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ADRODDIAD Y CADEIRYDD 
A’R PRIF WEITHREDWR
Mae’n bleser gennym gyflwyno ein hadroddiad blynyddol ar gyfer 2015/16. 
Byddwn yn edrych yn ôl ar rai o’r cyflawniadau gwych yn ystod y flwyddyn 
a hefyd yn rhoi gwybod i chi am ein gwaith yn y dyfodol.

Y llynedd, gwnaed penodiadau newydd  
i’r uwch dîm rheoli a dengys ein canlyniadau 
fod y Gymdeithas yn ffynnu o dan y tîm 
arwain newydd – rydym wedi cael blwyddyn 
lwyddiannus arall, yn weithredol ac  
yn ariannol.

Bu 2015/16 yn flwyddyn o atgyfnerthu  
ac adolygu cyfeiriad y sefydliad.

Y garreg filltir bwysicaf yn ystod y flwyddyn 
oedd cwblhau’r Adolygiad o Opsiynau. 
Canolbwyntiodd yr Adolygiad o Opsiynau  
ar ystyried ein hopsiynau ar gyfer y dyfodol  
ac fe’i cynhaliwyd gan ymgynghorydd 
allanol er mwyn sicrhau her gadarn. Ym mis 
Ionawr 2016, cymeradwyodd y Bwrdd yr 
argymhelliad y dylem barhau’n annibynnol  
a dilyn strategaeth o arallgyfeirio a thwf.

“ Rydym am sicrhau’r dyfodol gorau  
o fewn ein gallu i’r sefydliad; i’n tenantiaid, 
i’n staff ac i’n rhanddeiliaid ac rydym yn 
ymrwymedig i gynyddu ein stoc tai a datblygu  
ein gwasanaethau i ddiwallu anghenion 
tenantiaid a’r gymuned ehangach”.

Rydym yn sefydliad uchelgeisiol gyda  
Bwrdd a thîm staff gwych. Rydym wedi bod  
yn canolbwyntio ar ddarparu gwasanaethau 
tai craidd tra hefyd yn datblygu cynlluniau  
tai ac adfywio.

Ym mis Mehefin 2015, cwblhawyd y gwaith 
o ddatblygu 12 o dai newydd yn Llys Corona, 
Georgetown ac rydym wrth ein bodd gyda’r 
safon adeiladu. 

Aethom ati i weithio gydag Archeoleg Cymru 
ac Ymddiriedolaeth Archeoleg Morgannwg 
a Gwent a roddodd gyngor a chymorth 
ynglŷn ag arwyddocâd archeolegol y safle ac 
wrth gloddio a gwarchod olion yr adeiladau 
hanesyddol. Rydym wedi gallu dangos ein 
bod wedi gwneud cyfraniad cadarnhaol tuag 
at ein treftadaeth bensaernïol ac fel y cyfryw 
rydym yn falch o gyhoeddi i ni ennill Gwobr 
Afal Gwyrdd am Dreftadaeth Bensaernïol 
am adeilad Llys Corona.

Rydym wedi sicrhau caniatâd cynllunio ar 
gyfer 23 o unedau ar safle yn Nheras Walters 
yn Aberfan a fydd yn cynnig llety amgen i 
rai tenantiaid yn Stryd Taff a Stryd Crescent. 
Mae gwaith wedi dechrau ar y safle a bwriedir 
cwblhau’r cynllun erbyn mis Medi 2017. 
Dyma’r cam cyntaf i adleoli ein tenantiaid  
o Stryd Taff a Stryd Crescent.

Gan edrych ymlaen, rydym yn bwrw  
ymlaen â chyfleoedd datblygu ac adfywio 
eraill yn eithaf cyflym. 

O ran pob cynllun datblygu rydym yn  
ceisio ymgysylltu â’r contractwr er mwyn 
rhoi budd i’r gymuned. Gweithiodd ein 
tîm datblygu cymunedol â chontractwyr 
i adeiladu (am ddim) y gasebo yn Ysgol 
Gynradd Gwaunfarren, gan ddarparu 
ardal addysgolyn yr awyr agored. 
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Trosglwyddwyd y gweithgareddau gweithredol 
yn REDHOUSE i Ymddiriedolaeth Hamdden 
Merthyr Tudful ar 1 Ebrill 2015 ac mae’n dda 
gennym nodi cynnydd yn nifer y digwyddiadau 
gan gynnig arlwy ehangach a gwneud gwell 
defnydd o’r adeilad, a dangos bod y busnes yn 
mynd o nerth i nerth o dan reolwyr newydd yr 
Ymddiriedolaeth Hamdden.

Gan droi at yr ochr ariannol, hon yw’r 
flwyddyn gyntaf o gyfrifyddu o dan y safon 
ariannol newydd (FRS102) sydd wedi arwain 
at newidiadau sylweddol i ganlyniadau’r 
cyfrifon o’u cymharu â’r hen sail gyfrifyddu. 
Roedd gan y Gymdeithas warged o £164k,  
ar ôl addasu ar gyfer symudiadau mewn 
diffyg pensiwn, dibrisiant ychwanegol a 
symudiad yng ngwerth yr eiddo buddsoddi 
ar y farchnad.

Yn ystod y flwyddyn, cwblhaodd y Bwrdd 
gyfres o sesiynau gweithdy a arweiniodd  
at lunio Cynllun Datblygu i’r Bwrdd. Y nod  
yw bod y bwrdd yn cymryd rhan mewn  
proses o welliant parhaus ac ymrwymo  
i fwrw ymlaen â chamau datblygu.

Rydym wrthi’n rhoi ein map strategaeth  
a’n cynllun gweithredu newydd ar waith 
sy’n amlinellu beth a wnawn a sut y byddwn 
yn cyflawni ein nodau. Ym mis Medi 2015, 
cyhoeddwyd manylion ein hunanasesiad  
a sut rydym yn perfformio. Rydym yn 
ymgysylltu’n llawn â Llywodraeth Cymru 
yn y broses o gyd-reoleiddio a chaiff ein 
hadolygiad rheoleiddio nesaf ei gynnal yn 
ystod hydref 2016.

“ Rydym wedi mabwysiadu strategaeth 
Gwerth am Arian newydd ac wedi diweddaru 
ein mapiau risg i’r busnes. Rydym hefyd wedi 
gweithredu Housemark, sef system y gallwn ei 
defnyddio i feincnodi costau ein gwasanaethau 
ac fel adnodd i sbarduno gwelliant parhaus”.

Dengys ein canlyniadau gweithredol ein bod 
yn rhagori ar ein safonau ar gyfer amseroedd 
ymateb atgyweirio adweithiol ac ôl-ddyledion 
rhent tenantiaid yn gyson sy’n adlewyrchu 
ymrwymiad y staff ac ymgais i ymgysylltu  
â thenantiaid. Mae’r tîm tai yn gweithio’n  
galed i fynd i’r afael â phroblemau rheoli 
tenantiaethau mewn amgylchedd cymhleth 
a heriol. Mae’r tîm datblygu cymunedol yn 
cynnig amrywiaeth eang o weithgareddau ar 
gyfer tenantiaid, preswylwyr a phobl ifanc. 
Hoffem ddiolch i’r holl staff am y gwaith caled 
a’r ymrwymiad a ddangosir ganddynt bob dydd.
Gwyddom fod cyfnod anodd o’n blaenau wrth  
i’r Credyd Cynhwysol gael ei roi ar waith,  
yn enwedig yr effaith ar bobl o dan 35 oed 
a chysylltu rhenti tai cymdeithasol â’r 
Lwfans Tai Lleol. Bydd ein staff yn gweithio 
gyda thenantiaid ac ymgeiswyr tai i godi 
ymwybyddiaeth o’r materion hyn a byddwn  
yn gweithio gyda’n gilydd i’ch cefnogi.
Rydym yn falch o fod yn Gymdeithas Tai 
gymunedol draddodiadol a byddwn yn parhau 
i weithio er mwyn helpu i gynnal cymunedau, 
chwarae rôl allweddol mewn gweithgareddau 
adfywio a gwneud gwahaniaeth i unigolion.  
Caiff y gwahaniaeth a wnawn ei adlewyrchu 
yn yr hyn a ddywedwch wrthym am ein 
gwasanaethau a gallwch ddarllen rhai 
enghreifftiau o hyn drwy’r adroddiad cyfan.  
Y flwyddyn nesaf, byddwn yn dathlu 40 mlynedd 
ers ein sefydlu a byddwn yn nodi’r achlysur  
drwy ddigwyddiadau a gweithgareddau hwyl.

Gobeithio y bydd yr adroddiad hwn yn  
ddiddorol ac yn llawn gwybodaeth i chi. 
Edrychwn ymlaen at flwyddyn lwyddiannus  
arall a’r heriau sydd o’n blaenau!
Dr Alun Batley, Cadeirydd a 
Karen Courts, Prif Weithredwr.

Mae copi o Adroddiad Monitro ein Cynllun  
Iaith Gymraeg i Gomisiynydd y Gymraeg  
ar gael ar ein gwefan.
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Gwellodd  
effeithlonrwydd 

ynni mewn  
47 o gartrefi

SUT RYDYM WEDI 
GWELLA EIN CARTREFI
Fel gyda phob math o welliant i’r cartref a wnawn, megis uwchraddio  
ceginau ac ystafelloedd ymolchi, ein blaenoriaeth yw sicrhau bod ein  
tenantiaid yn cael dewis a’u bod yn fodlon ar unrhyw waith arfaethedig. 

Yn ystod y flwyddyn uwchraddiwyd cegin  
neu ystafell ymolchi mewn 30 eiddo.  
Nid yw pob un o’n tenantiaid am gael  
gwaith uwchraddio pan fydd wedi’i 
amserlennu ac ar yr amod nad oes unrhyw 
broblemau iechyd a diogelwch, dymuniadau 
ein tenantiaid yw’r ystyriaeth bwysicaf.

Roedd adborth gan denantiaid yn cynnwys:

“ Mae gen i fwy o unedau wal a galla i storio 
mwy. Mae hyn o gymorth gan na alla i blygu  
i ddefnyddio’r cypyrddau isaf ”.

“ Mae golwg lawer mwy dymunol ar  
fy nghegin newydd”.

Er mwyn helpu i wella effeithlonrwydd 
ynni yn ein cartrefi, gosodwyd ffenestri a 
drysau newydd neu uwchraddiwyd systemau 
gwresogi canolog mewn 47 eiddo.

Roedd adborth gan denantiaid yn cynnwys:

“ Mae’r system wresogi yn gweithio’n well 
ac mae’n gynhesach. Dim problem gyda’r 
contractwr o gwbl”.

“ Roedd popeth yn wych”.

Rydym wedi ailaddurno 222 eiddo, gyda 
thenantiaid yn cael dewis o 5 o liwiau.

Er mwyn gwella safonau yn ein cynlluniau 
cymunedol rydym yn gwahodd tenantiaid  
i gynnal archwiliadau ar y cyd â’r staff er  
mwyn nodi meysydd lle mae angen  
rhagor o waith a hefyd feysydd lle mae  
safonau yn uchel.

Mae’r llwydni sy’n gysylltiedig ag anwedd  
yn parhau i achosi problemau cynyddol  
i denantiaid ac i’n heiddo.

Gall drysau a ffenestri newydd sydd wedi’u 
dylunio i arbed costau ynni tanwydd i’n 
tenantiaid olygu bod ein heiddo hefyd yn  
dod yn fwy aerglos a all, yn ei dro, arwain  
at broblemau a achosir gan ddŵr anwedd. 
Er mwyn ceisio gwella problemau o ran dŵr 
anwedd, mae systemau awyru wedi cael eu 
huwchraddio mewn 12 eiddo. 

Eleni, rydym wedi dechrau’r broses o  
raddio asedau ein heiddo. Mae hyn yn  
golygu dadansoddi ein gwariant ar  
eiddo dros y pum mlynedd diwethaf a  
nodi eiddo sy’n fwy proffidiol nag eraill.  
Wrth osod cydrannau newydd mewn eiddo, 
gall defnyddio’r cynhyrchion rhataf arwain 
at fwy o gost yn yr hirdymor felly gall 
defnyddio cydrannau mwy costus olygu  
gwell gwerth am arian yn yr hirdymor.
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TROSOLWG 
O’R FLWYDDYN
Gwaith ieuenctid yn cael ei  
gydnabod unwaith eto

Daeth rhaglen Boxfit MTHA yn ail yng 
Ngwobrau Tlws Crisial Bwrdd Iechyd Cwm 
Taf a dyfarnwyd £1,000 i barhau â’r rhaglen. 
Mae’r rhaglen yn gweithio gyda merched 
rhwng 11 a 18 oed a chafodd ei sefydlu i helpu 
i wrthsefyll diffyg gweithgarwch corfforol 
ymhlith merched yn y grŵp oedran hwn.

Mae dros 100 o ferched wedi cymryd rhan 
yn y rhaglen a gynhelir mewn amgylchedd 
disgo tywyll gyda cherddoriaeth uchel fel nad 
yw’r merched yn teimlo’n hunanymwybodol. 
Maent yn gwneud newidiadau a fydd yn eu 
cadw’n heini ac yn eu helpu i werthfawrogi 
pwysigrwydd bwyta’n iach a byw bywyd 
egniol, cytbwys ac iach a fydd yn dod â 
manteision pan fyddant yn hŷn. 

Cawsom ein cydnabod hefyd yng Ngwobrau 
Gemau Stryd i Ferched! Daeth yn ail yng 
nghategori prosiect cenedlaethol y flwyddyn.

Parhawyd i ddarparu gweithgareddau  
grŵp ieuenctid am ddim drwy gydol 
y flwyddyn, gan gynnwys tair sesiwn 
chwaraeon wythnosol, prosiect Strafagansa 
Chwaraeon a Diwylliannol a chyfnod  
preswyl am ddim i Dŷ Borfa yn Abertawe.

Trefnodd TREF4Youth – Fforwm Ieuenctid 
Treftadaeth REDHOUSE ddigwyddiad yn  
yr Amgueddfa yng Nghastell Cyfarthfa,  
gan ail-greu bywyd yn y 1840au i ymwelwyr, 
gan gynnwys y Dirprwy Weinidog Ken Skates. 
Fel rhan o Ddiwrnod Plant yn Meddiannu 
Amgueddfeydd, sef digwyddiad undydd 
cenedlaethol sy’n rhoi pobl ifanc wrth wraidd 
bywyd amgueddfa, defnyddiodd TREF4Youth 
ymarferion chwarae rôl i adrodd straeon  
plant a phobl ifanc a oedd yn byw ym  
Merthyr Tudful bron 200 mlynedd yn ôl.

Roedd dyfyniadau gan aelodau ifanc  
o TREF4Youth a gymerodd ran yn y  
Diwrnod Meddiannu yn cynnwys:

“ Fel arfer, rydym yn mynd ar deithiau ysgol, 
sy’n golygu gwrando ar ffeithiau, fel bod yn y 
dosbarth. Mae hyn wedi bod yn wych, am i ni 
gael cyfle i gymryd rhan. Rwy’n teimlo mwy o 
gysylltiad â’r amgueddfa nawr ac mae wir wedi 
fy ysbrydoli i ddysgu am hanes”.
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Adnewyddu’r swyddfa

Y llynedd aethom ati i ailddylunio ac 
ailaddurno ein swyddfa. Roeddem am  
wella diwyg ein swyddfa er mwyn galluogi  
ein staff i weithio’n well gyda’i gilydd a  
chael mwy o le i ffwrdd oddi wrth eu  
desgiau i gynnal cyfarfodydd anffurfiol  
a bwyta eu cinio. Roeddem hefyd yn  
awyddus i wneud ein derbynfa yn fwy 
croesawgar a chyfforddus i ymwelwyr.

Bu adborth ymwelwyr yn gadarnhaol iawn, 
gyda phawb yn canmol yr olwg fwy agored  
a’r lliwiau tawel.

Her y Tri Chopa 

Ym mis Mai ymgymerwyd â her dringo  
Tri Chopa Cymru, sef Pen-y-Fan, Cadair  
Idris a’r Wyddfa i godi arian i Cymorth  
Canser Merthyr Tudful. 

Wrth odre’r mynydd olaf roedd y rhyddhad 
o orffen yn amlwg ond y teimlad mwyaf 
ymhlith pawb oedd balchder, balchder o gael 
pawb i fyny ac i lawr pob un o’r tri mynydd  
a balchder o allu cyfrannu at achos mor dda. 
Codwyd cyfanswm o £2,135.50 gennym ac 
edrychwn ymlaen at yr her nesaf a chodi  
mwy o arian at achos gwych.

Gwerth am arian – helpu ein tenantiaid 

Parhawyd i helpu ein tenantiaid i arbed 
arian drwy roi cyngor ar ynni a thariffau i 
denantiaid ynghyd â grantiau ychwanegol. 
Rydym wedi helpu dros 100 o denantiaid i 
arbed bron £11,500. Rydym hefyd wedi rhoi 
cyngor wedi’i deilwra i’n tenantiaid er mwyn 
lleihau eu biliau a gwella ansawdd eu bywyd.

Drwy roi cymorth i’n saith grŵp o denantiaid 
a grŵpo phreswylwyr rydym wedi gallu 
darparu gweithgareddau cymdeithasol  
i lawer o’n tenantiaid mwy ynysig a  
gwella ansawddeu bywydau.

Drwy roi mwy o bwyslais ar gynnig cyfleoedd 
i gael profiad gwaith ac ennill cymwysterau 
rydym wedi llwyddo i gynyddu cyfleoedd 
bywyd a chyflogadwyedd ein tenantiaid ac 
unigolion yn y gymuned ehangach:

• Cafodd 44 o unigolion gymorth 
uniongyrchol i ennill cymhwyster.

• Cafodd 2 berson ifanc leoliad gwaith 
hirdymor â thal a hyfforddiant.

• Cefnogodd 17 o bobl i gael lleoliad  
hirdymor i wirfoddolwyr.

• Cafodd 35 o unigolion a theuluoedd  
hamperi a pharseli bwyd ar adegau  
o argyfwng.

Drwy ein holl raglenni gan gynnwys y prosiect 
coginio araf, y Cwmni Bwyd Cydweithredol, 
Boxfit a gweithgareddau ieuenctid, rydym 
yn gallu cynnig cyfleoedd iechyd a lles i’n 
tenantiaid a’r gymuned ehangach am ddim 
neu am gost isel. Prynwyd y nifer fwyaf  
erioed o hamperi bwyd drwy’r Cwmni  
Bwyd Cydweithredol a helpodd i sicrhau  
bod y Nadolig yn fwy fforddiadwy.

Rydym wedi cynnwys cymal ad-dalu o 1% 
ym mhob un o’n contractau cynnal a chadw. 
Yna caiff hyn ei fuddsoddi mewn cronfa 
y gall y Gymdeithas ei defnyddio ar gyfer 
gweithgareddau buddsoddi cymunedol,  
a’n helpu i gefnogi dau hyfforddai.

Mae ymddygiad gwrthgymdeithasol yn 
rhywbeth y mae’r Gymdeithas yn ei gymryd yn 
wir o ddifrif, ac mae gennym aelod penodedig 
o staff sy’n ymdrin â phob achos. Rydym wedi 
llwyddo i gael 100% o’r gorchmynion llys a 
geisiwyd gennym. Mae hyn yn rhoi gwerth  
am arian gan fod y Swyddog Datrys 
Anghydfodau wedi eirioli ar bob achos. 

Parhaodd ein Tîm Casglu Rhent i sicrhau lefel 
isel o ôl-ddyledion rhent. Gall neilltuo amser 
i helpu tenantiaid i gyllidebu er mwyn cael 
y gwerth gorau o’u hincwm/budd-daliadau 
a rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i bawb am 
y newidiadau a allai effeithio ar bobl o ran 
Diwygio Lles a Chredyd Cynhwysol.
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Mae ein Tîm Datblygu Cymunedol a’n Tîm 
Casglu Rhent wedi cydweithio’n agos ar y 
Strategaeth Cynhwysiant Ariannol a Datblygu 
Cymunedol i sicrhau bod tenantiaid yn cael  
y cymorth a’r cyngor sydd eu hangen arnynt i 
helpu i gynnal eu tenantiaethau, ac rydym wedi 
parhau i gydweithio’n agos ag asiantaethau 
cymorth i dywys tenantiaid drwy’r newidiadau 
sydd eisoes wedi’u rhoi ar waith.
Mae’r gwaith a wnaed gennym wedi arwain 
at ganlyniadau cadarnhaol, gyda gostyngiad 
o 30% yn nifer yr achosion o ôl-ddyledion 
a gyflwynwyd gerbron llys, er gwaethaf y 
newidiadau o ganlyniad i Ddiwygio Lles.
Rydym wedi parhau i gydweithio’n agos  
â’n tenantiaid yn Stryd Taff a Stryd Crescent  
i roi’r wybodaeth ddiweddaraf am 
ddatblygiadau iddynt ac ymgynghori  
â hwy ynglŷn â’u gofynion llety presennol  
a’u gofynion yn y dyfodol.
Lle bynnag y bo modd, rydym yn gweithio 
gyda’n tenantiaid i’w helpu i aros yn eu cartrefi 
drwy roi cymhorthion a gwneud addasiadau. 
Cyfeiriwyd chwe achos at ein partner Steddy 
Limited i gynnal asesiadau a rhoi argymhellion 
i gynorthwyo ein tenantiaid. Mae’r newidiadau 
hyn wedi gwneud gwahaniaeth gwirioneddol  
i iechyd a lles ein tenantiaid:

“ Mae sawl addasiad wedi cael ei wneud ac mae 
pob un yn gwneud gwahaniaeth mawr i’n ffordd o 
fyw. Mae wir yn lleihau’r pwysau arnon ni fel teulu”.

“ Doeddwn i ddim yn ymdopi â’r baddon felly 
mae’r gwahaniaeth wedi bod yn enfawr. Dw i ddim yn 
poeni am y dyfodol mwyach. Hoffwn hefyd ddweud 
bod y contractwr yn dda iawn. Cymerodd bythefnos, 
ond cadwodd mewn cysylltiad drwy’r amser”.

“ Mae’n gwneud gwahaniaeth mawr –  
mae’n llawer mwy diogel”.

Bob blwyddyn mae aelodau o staff yn cymryd 
rhan mewn diwrnodau buddsoddi cymunedol 
lle maent yn rhoi o’u hamser i helpu gyda 
phrosiectau a gynhelir gan y sefydliad.

Mae’r rhain wedi cynnwys Cadwch Gymru’n 
Daclus, y Pentref Byd-eang, Llys Kevin Ryan, 
gosod gasebo yn Ysgol Gwaunfarren ac 
ailddylunio swyddfa’r Undeb Credyd.

At ei gilydd, mae’r staff wedi rhoi 32 diwrnod 
i helpu gyda phrosiectau cymunedol.

Drwy weithio gyda’n Grŵp Safonau 
Gwasanaeth Tenantiaid (TSSG) rydym  
wedi arbed £45,000 drwy newid ein  
polisi ynglŷn â lwfansau addurno. 

Cydraddoldeb ac amrywiaeth
Rydym yn ymrwymedig i gydraddoldeb 
ac amrywiaeth yn y gweithle a hefyd wrth 
ddarparu ein gwasanaeth.

Rydym yn ymrwymedig i fonitro  
effeithiau cydraddoldeb ac amrywiaeth  
ac ymgorffori cydraddoldeb, amrywiaeth  
a hawliau dynol ym mhob gweithgaredd 
drwy’r sefydliad cyfan.

Yn anad dim, byddwn yn parhau i hyrwyddo  
a sicrhau cydraddoldeb fel rhan annatod 
o bwy ydym a’r hyn a wnawn ac er mwyn 
cyflawni hyn byddwn yn:

• Rhoi gwerth ar amrywiaeth i'r holl 
bobl rydym yn gweithio gyda.

• Buddsoddi mewn gweithlu medrus  
ac amrywiol.

• Diogelu ein staff rhag gwahaniaethu.

• Herio gwahaniaethu o bob math.

• Dim ond gweithio gyda phartneriaid 
sy’n rhannu ein gwerthoedd  
o ran cydraddoldeb.

• Ymgynghori er mwyn sicrhau ein bod  
yn darparu ein gwasanaethau mewn  
ffordd agored a theg.

• Cydnabod bod pawb yn wahanol a thrin  
y gwahaniaethau hyn gyda pharch.



Beth yw ein cynlluniau ar gyfer 
y flwyddyn nesaf?

Y flwyddyn nesaf, 2017, bydd Tai  
Merthyr yn dathlu 40 mlynedd ers  
ei sefydlu. Mae llawer o ddigwyddiadau  
a chystadlaethau ar y gweill a bydd  
rhai eitemau coffaol ar gael hefyd.

Byddwn yn darparu lleoliadau gwaith 
ychwanegol drwy weithio’n agosach  
gyda’n partneriaid a’n contractwyr  
i nodi cyfleoedd.

Byddwn yn sicrhau y caiff y cymalau  
budd cymunedol sy’n rhan o’n contractau  
eu cyflawni er budd y gymuned leol.

Byddwn yn dod yn Ganolfan Gwobrau  
Dug Caeredin achrededig i helpu pobl  
ifanc i ennill y wobr.

Byddwn yn parhau i hawlio grantiau 
o darddiadau amrywiol ffynonellau  
i weithio gyda thenantiaid er mwyn  
sicrhau bod ganddynt ddigon o arian  
i wresogi eu cartrefi.

Byddwn yn parhau i wella lefelau 
gwasanaethau cwsmeriaid a theilwra’r 
gwasanaethau a ddarparwn i ddiwallu 
anghenion unigol.

Byddwn yn parhau i sicrhau bod ein 
tenantiaid presennol a’n tenantiaid yn  
y dyfodol yn ymwybodol o oblygiadau  
Credyd Cynhwysol a sut y gall effeithio  
ar eu tenantiaeth.

Beth rydym ni am ei wella?

Gwella ein cydberthnasau ag asiantaethau 
partner er mwyn sicrhau nad yw’r gwaith a 
wnawn yn cael ei ddyblygu mewn man arall 
ac y gellir ei rannu ag eraill.

Nodi’n gyflym unrhyw denantiaid y gall fod 
angen cymorth dwysach arnynt i’w helpu 
i gadw eu tenantiaeth a chael gafael ar y 
cymorth sydd ei angen arnynt.

Hyrwyddo’n well yr arbedion ariannol rydym 
yn eu sicrhau i’n tenantiaid sy’n ymgysylltu 
â ni fel y gall eraill weld manteision gweithio 
gyda ni i wella eu sefyllfa. 

Gwella’r wybodaeth a roddwn i’n tenantiaid 
o ran sut y gall dewisiadau ffordd o fyw gael 
effaith ar anwedd yn y cartref a’r problemau  
a achosir ganddo.

Cael gwell dealltwriaeth o ‘daith tenant’ pan 
fydd yn cysylltu â’r Gymdeithas a gwella eu 
profiadau o ddelio â ni.

Sicrhau ein bod yn hyrwyddo’r arbedion 
rydym wedi’u sicrhau i’n tenantiaid a nodi  
sut y rydym yn rhoi gwerth am arian am  
y rhent a gawn.

8

Achlysur 
dadorchuddio 

Llys Corona

Y DYFODOL 
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LLYWODRAETHU 
CORFFORAETHOL 
Cafodd y Gymdeithas ei sefydlu yn 1977 gan grŵp bach o bobl ymrwymedig, 
a nhw oedd y cyfranddalwyr cyntaf. Mae cyfranddalwyr yn bwysig i ni,  
a nhw sy’n rhannu ein hamcanion ac yn ffurfio’r gronfa o bobl rydym yn  
ethol y rhan fwyaf o’r bwrdd o’u plith. Rydym felly’n croesawu ceisiadau  
gan unrhyw unigolyn neu sefydliad sy’n rhannu ein gwerthoedd a’n  
hamcanion ac sy’n barod i hyrwyddo ein gwaith. 

Y Bwrdd Rheoli

Geoff Davies ACIB  
Bancwr wedi 
ymddeol
Blynyddoedd  
o wasanaeth: 12 
Presenoldeb: 45%

Anne Roberts RCN, 
UKCC, BAC, BA, RHV  
Uwch Ymwelydd 
Iechyd Wedi Ymddeol
Blynyddoedd  
o wasanaeth: 12 
Presenoldeb: 81%

Dr Alun Batley 
Cyfarwyddwr Cwmni
Blynyddoedd  
o wasanaeth: 10 
Presenoldeb: 100%

Helen Williams 
MSc, HRM, MCIPD, 
BA (Anrh) HRM 
Cyfarwyddwr Cwmni
Blynyddoedd  
o wasanaeth: 5 
Presenoldeb: 100%

Dr Gabriela 
Zapata-Lancaster 
MSc. Bsc. Arch. 
Ymchwilydd Ysgol 
Bensaernïaeth Cymru 
Blynyddoedd  
o wasanaeth: 2 
Presenoldeb: 81%

Denise Morgan  
Aelod o'r Panel 
Cynghori i'r 
Ynadon Heddwch 
Wedi Ymddeol 
Blynyddoedd  
o wasanaeth: 2 
Presenoldeb: 100%

Lisa Daniels-
Griffiths FCCA  
Arweinydd  
Tîm WEFO 
Blynyddoedd  
o wasanaeth: 1 
Presenoldeb: 45%
 
 

Courtney Roberts 
(Ymddiswyddodd  
Gor 15) Aelod o’r 
Bwrdd sy’n Denant 
Blynyddoedd  
o wasanaeth: 4

Neville Carpenter 
(Ymddiswyddodd  
Mai 15) Aelod o’r 
Bwrdd sy’n Denant
Blynyddoedd  
o wasanaeth: 4

Robert Hancock 
(Ymddiswyddodd 
Maw 16)Aelod  
o’r Bwrdd  
sy’n Denant
Blynyddoedd  
o wasanaeth: 2 
Presenoldeb: 36%

Diane Morris 
Aelod o’r Bwrdd 
sy’n Denant 
Blynyddoedd  
o wasanaeth: 1 
Presenoldeb: 63%

Tom Broadhead  
BSc. MSc. CIHCM  
(Penodwyd Med 15) 
Cyfarwyddwr 
Cynorthwyol 
Cymunedau, Menter 
a Pherfformiad 
Presenoldeb: 83%

Liam Davies ACCA  
(Penodwyd Maw 16)  
Cyfrifydd 
Presenoldeb: 100% 

Ian Bell BSc (Anrh)
PGDip Tai, CIOH 
(Penodwyd Med 15) 
Cyfarwyddwr 
Cartrefi a 
Chymunedau 
Presenoldeb: 71%

Croesewir 
ymgeiswyr i  

fod yn Aelodau  
o’r Bwrdd
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DATA ALLWEDDOL 2015/16
Gosodiadau yn ôl categori Cyfanswm 

ar gyfer y 
Flwyddyn

Cyfanswm 
ar gyfer y 
Flwyddyn

 Ebr-Meh Gor-Med Hyd-Rhag Ion-Maw Nifer %

Diemwnt 5 3 1 1 10 7%
Aur 1 0 0 0 1 1%
Arian 27 20 11 16 74 51%
Efydd 24 7 4 3 38 26%
Addasedig 0 0 1 0 1 1%
Tai â chymorth/SAP 2 2 0 5 9 6%
Penderfyniad brys  
gan y rheolwyr 3 3 1 1 8 6%

Tai â blaenoriaeth – 
digartref 0 0 1 2 3 2%

Cyfanswm 62 35 19 28 144 100%

Gosodiadau yn ôl grŵp targed Cyfanswm 
ar gyfer y 
Flwyddyn

Cyfanswm 
ar gyfer y 
Flwyddyn

 Ebr-Meh Gor-Med Hyd-Rhag Ion-Maw No. %

Digartref 2 6 1 2 11 8%
Yn Gweithio 15 9 4 5 33 23%
Grŵp ethnig lleiafrifol 3 0 1 1 5 3%
Tai â chymorth/SAP 2 2 0 5 9 6%
Sâl/anabl 9 6 5 5 25 17%
Di-waith 29 11 6 9 55 38%
Rhoi a derbyn cymorth 2 1 2 1 6 4%
Cyfanswm 62 35 19 28 144 100%

Gweithgareddau 
grŵp ieuenctid 

am ddim
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ÔL-DDYLEDION RHENT 
(Tenantiaid presennol, rhentu cymdeithasol yn unig)

2015/16 Targed 2014/15
Gros £89,300 2.07% 1.35% £102,518 2.41%

Budd-dal tai  
heb ei dalu £56,426 1.31% – £54,878 1.29%

Net £32,874 0.76% 1.20% £47,640 1.12%

TENANTIAID MEWN ÔL-DDYLEDION 
(Rhentu cymdeithasol yn unig)

2015/16 2014/15
Tenantiaid mewn 
ôl-ddyledion 316 28.1% 753 75.9%

>4 wythnos 37 3.3% 49 4.9%
>13 wythnos 5 0.4% 7 0.7%

PERFFORMIAD AILOSOD
2015/16 2014/15

Colli rhent o eiddo gwag £41,614 0.87% £48,788 1.05%

Cyfnod cyn ailosod 
ar gyfartaledd 15 diwrnod 27 days

LEFELAU RHENT
2015/16 2014/15

Fflat 1 ystafell wely 2 person £66.01 £64.59
Tŷ 2 ystafell wely 4 person £81.95 £80.19
Tŷ 3 ystafell wely 5 person £86.14 £84.29
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COST RHEOLI TAI
2015/16 Targed 2014/15

Costau fesul eiddo £475 £561 £535

AMSEROEDD YMATEB  
GWAITH CYNNAL A CHADW*

2015/16 Targed 2014/15
Argyfwng 1 awr 55 mun < 1 diwrnod 1 awr 26 mun
Brys

10 diwrnod
– 3.69 diwrnod

Arferol <28 diwrnod 18.69 diwrnod

* Mae gwaith brys a gwaith arferol wedi cael eu huno erbyn hyn.

STOC TAI (Yn ôl math)

Fflat  
un ystafell

Y llynedd: 22

Pedair  
ystafell wely

Y llynedd: 17

Un  
ystafell wely

Y llynedd: 295

Dwy  
ystafell wely

Y llynedd: 448

Anabl
Y llynedd: 25

O unedau tai  
â chymorth

Y llynedd: 27

Tair  
ystafell wely

Y llynedd: 291

22

17

299 447

25 27

287

Cyfanswm ar gyfer 2015/16 = 1,124  
Y llynedd: 1,125



Mae MTHA  
yn hapus 

i gefnogi’r  
RSPCA
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TAI Â CHYMORTH  
2015/16
Mae’r Gymdeithas yn gweithio mewn partneriaeth â phedwar sefydliad  
gwirfoddol a’r Awdurdod Lleol i ddarparu tai a gwasanaethau cymorth  
arbenigol i unigolion sy’n agored i niwed. Mae’r mathau o gynlluniau  
sydd ar gael yn amrywio o gymorth fel y bo’r angen i dai a rennir.

> Hostel mynediad 
uniongyrchol

> Digartref – 10 lle 
yn eiddo MTHA

> Tai â chymorth 
> Tai â chymorth 

24 awr – 7 lle yn 
eiddo MTHA

> Pobl ifanc sy’n 
gadael gofal 

> Pobl ifanc sy’n 
gadael gofal/
digartref – 4 lle  
yn eiddo MTHA

> Tŷ a rennir
> Lechyd meddwl –  

4 lle yn eiddo 
MTHA

> Cymorth i’r anabl 
> Lechyd meddwl  

ac anabledd – 6 lle 
yn eiddo MTHA
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DATGANIAD O’R 
SEFYLLFAARIANNOL
Ar 31 Mawrth 2016

2016 2015
£000 £000

Asedau sefydlog 50,677 51,178
Eiddo sy’n Dai 7,228 7,458
Eiddo, peiriannau ac offer eraill 749 689

Asedau sefydlog diriaethol 58,645 59,325

Asedau cyfredol 5,744 3,680
Rhwymedigaethau cyfredol (4,088) (2,130)

Rhwymedigaethau hirdymor:
Benthyciadau (14,874) (15,620)
Rhwymedigaethau pensiwn (1,202) (887)
Grantiau tai (37,230) (37,546)

(53,306) (54,053)

Asedau net 6,995 6,831

Cyfalaf cyfranddaliadau – –
Cronfeydd refeniw wrth gefn 5,002 4,737
Cronfa ailbrisio wrth gefn 1,300 1,401
Cronfeydd cyfyngedig 693 693

Cyfanswm ar gyfer y flwyddyn 6,995 6,831
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DATGANIAD O INCWM 
CYNHWYSFAWR
Ar 31 Mawrth 2016

2016 2015
£000 £000

Trosiant 5,386 5,794
Gwariant gweithredu –  
heb gynnwys cost pensiwn (4,072) (4,376)

Gwariant gweithredu –  
cost pensiwn (397) (43)

Gwarged gweithredu 917 1,375

Diffyg o waredu eiddo,  
peiriannau ac offer (48) (77)

Incwm cyllid arall 22 24
Llog a chostau cyllid (626) (654)

Symudiad yng ngwerth  
teg buddsoddiad (101) –

Cyfanswm ar gyfer y flwyddyn 164 668

Cyn

Ar ôl
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2015/16 MEWN 
FFIGURAU

100%

140

0.76%

222
148

1 awr 55 mun

5
cydymffurfiaeth 
diogelwch nwy

o denantiaid wedi  
cael cymorth i arbed 

arian ar eu biliau

eiddo wedi’u gosod  
yn ystod y flwyddyn

diwrnod – amser 
paratoi eiddo gwag 
gyda gwaith cynnal  

a chadw

Aelod o’r Grŵp 
Ieuenctid yn  

aelodau o fforwm y 
Fwrdeistref gyfan

 

eiddo wedi’u 
hailaddurno

amser ymateb ar gyfer gwaith  
atgyweirio brys ar gyfartaledd

47
o gartrefi sydd 
wedi gwella eu 

heffeithlonrwydd  
ynni

ôl-ddyledion  
rhent  

tenantiaid

12
cartref newydd  

wedi’u hadeiladu  
yn Llys Corona
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