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Mewn sawl ffordd, mae hon wedi 
bod yn flwyddyn o aros i bethau 
ddigwydd. Gwelwyd llawer iawn  
o weithgarwch. Mae adeilad  
Ty Coch, sef Hen Neuadd y Dref, 
bron â’i gwblhau, ac mae camau 
olaf datblygiadau mawr o’r 
fath bob amser yn fwrlwm o 
weithgarwch a heriau munud olaf; 
ond mae effeithiau tymor hwy yn 
wynebu’r rhan fwyaf ohonom.

Mae newidiadau lles yn eithaf tebyg 
i hynny hefyd. Cyflwynwyd y dreth 
ystafell wely, ond mae’n rhy gynnar  
o hyd i ragweld yn sicr sut y bydd  
yn effeithio ar ein tenantiaid ac,  
yn y pen draw, arnom ni fel sefydliad. 
Mae llawer eisoes wedi colli incwm, 
ond mae’r rhan fwyaf ohonom yn 
wynebu effeithiau tymor hwy o hyd. 
Y prif newid ar y gorwel yw Credyd 
Cynhwysol; ymddengys ei fod yn 
bellach i ffwrdd nag y credwyd yr 
adeg hon y llynedd. Rydym wedi  
ceisio cynllunio ar gyfer yr hyn y bydd 
yn ei olygu ond, mewn gwirionedd,  
dim ond dyfalu y gallwn ei wneud. 

Yr enghraifft olaf o aros yw’r  
gwaith datblygu, neu yn hytrach 
ddiffyg datblygu, mewn perthynas  
â Stryd Taf a Stryd Crescent. 

Byddem yn falch o allu ymuno â’n 
partneriaid i gyflwyno strategaeth 
i’n tenantiaid a phreswylwyr eraill ar 
gyfer symud ymlaen ond, er gwaethaf 
cyfarfodydd niferus, nid ydym eto 
mewn sefyllfa i wneud hynny.

Serch hynny, mae rhai pethau wedi 
digwydd; prif ddigwyddiad y flwyddyn 
fu agor Caffi Flooks a fflatiau ym 
Mhontmorlais. Fel Hen Neuadd y Dref, 
ond ar raddfa lai, mae adeilad eiconig 
yng Nghanol y Dref wedi’i adfer a’i 
droi’n fenter gymdeithasol ffyniannus 
sy’n diwallu angen gwirioneddol ac a 
gaiff ei rhedeg gan un o’n partneriaid 
gwerthfawr, Llamau. 

Y tu ôl i’r llenni, erys ein blaenoriaeth – 
rydym yn ymdrechu’n barhaus i wella 
ansawdd ein heiddo a’r gwasanaeth 
i’n tenantiaid a’r gymuned. 

Yn adroddiad y llynedd, dywedais:- Ni allaf ragori ar hynny. Nid yn unig 
y mae’n wir o hyd ond archwiliwyd 
CTMT yn fanwl gan asiantaeth  
allanol wrthrychol yn ddiweddar a 
gefnogodd y paragraff hwnnw’n 
llwyr. Mae Buddsoddwyr mewn Pobl 
newydd ddyfarnu, neu yn hytrach  
ail-ddyfarnu’r safon aur i CTMT,  
sef y wobr uchaf bosibl. Mae’n fraint 
cael bod yn Gadeirydd ar Fwrdd 
Llywodraethu sefydliad o’r fath.

Adroddiad y Cadeirydd

Rwy’n gwybod y bydd y 
Bwrdd yn fy nghefnogi yn 
llwyr trwy ddweud mai’r prif 
reswm pam fod CTMT yn gorff 
mor eithriadol yw ansawdd 
eithriadol ein staff. 

Mae arweinyddiaeth bendant 
a chefnogol, ansawdd y 
gwasanaethau a ddarperir 
gan ein tîm cynnal a chadw, 
gofal diddiwedd y bobl hynny 
sy’n gweithio ym maes rheoli 
tai a chyda thenantiaid a’r 
gymuned ehangach ac,  
yn anad dim, effeithlonrwydd 
a sylw i fanylion pwysig 
a roddwyd gan ein staff 
“swyddfa gefn”, i gyd yn 
cyfrannu at wasanaeth 
integredig. Nid ydynt yn 
berffaith ond maent bob 
amser yn agored i syniadau 
am sut i wella. I’r holl staff 
yn CTMT hoffwn i ddweud 
“diolch” o galon!

I gael copi o’n hadroddiad 
monitro blynyddol at 
Gomisiynydd y Gymraeg,  
ewch i’n gwefan.
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Mae’r gwaith a wnawn yn llawer 
mwy na brics a mortar – mae’n 
ymwneud â’r bobl sy’n byw  
yn ein cartrefi a’r cymunedau  
y mae’r cartrefi hynny’n rhan 
ohonynt. Mae’r egwyddor hon  
mor berthnasol i CTMT heddiw  
ag y bu erioed. 

Bob dydd, daw effaith diwygiadau 
lles ar bobl yn fwy amlwg; mae 
gwybodaeth pobl am y newidiadau 
hyn a’u parodrwydd amdanynt 
heb sôn am eu gallu i ymdopi â 
hwy wedi peri i staff y Gymdeithas 
ganolbwyntio eu hegni a’u sylw  
ar gefnogi tenantiaid a’u galluogi  
i ymdopi yn y cyfnod heriol hwn.

Mae newidiadau i’r ffordd y cawn 
ein rheoleiddio wedi arwain at heriau 
ymarferol a deallusol wrth i ni barhau 
i ddatblygu, gweithredu, gwerthuso, 
diwygio a chynnal y cylch parhaus 
hwnnw o waith hunanasesu  
a pharatoi ar gyfer ein HARA  
yn ystod Gwanwyn 2014. 

Rydym wedi gweithio ar sylfaen  
o lywodraethu da, cydraddoldeb  
ac amrywiaeth ac ymgysylltu. 

Mae’n amlwg bod edrych yn onest 
ac yn fyfyriol ar ein hunain a meithrin 
dealltwriaeth glir o anghenion a 
dewisiadau ein tenantiaid yn gallu  
ein helpu i deilwra gwasanaethau. 

Drwy ddefnyddio sgiliau, adnoddau, 
rhwydweithiau a phartneriaethau ein 
sefydliad, mae gennym gyfleoedd  
i wneud gwahaniaeth gwirioneddol  
i fywydau pobl sy’n byw ac yn 
gweithio ym Merthyr Tudful, ac rydym 
eisoes yn gwneud hynny. Dyma gyfle  
i ddiolch i bawb sy’n cyfrannu at  
y gwaith hwnnw, ein Bwrdd, ein staff, 
ein partneriaid a’n tenantiaid. 

Adroddiad y Prif Weithredwr
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Diogelwch ac  
effeithlonrwydd ynni

Drwy ein rhaglen Gwaith Cynnal  
a Chadw wedi’i Gynllunio,  
llwyddwyd i wneud y gwelliannau 
canlynol i gartrefi ein tenantiaid. 

Cafodd 60 o Denantiaid ddrysau 
Diogelu drwy Ddylunio newydd,  
bydd hyn yn gwella diogelwch eu 
cartrefi, yn gwella’r ymddangosiad 
allanol ac yn gwella effeithlonrwydd 
ynni. Cafodd tenantiaid hefyd ddewis 
o bum math o ddrws a phedwar lliw.

Cafodd 43 o Denantiaid geginau 
newydd a oedd yn cynnwys unedau, 
wynebau gweithio, sinc, gosodiadau 
trydanol a llawr finyl newydd. Cafodd y 
tenantiaid gyfle i gyfrannu at gynllun 
y gegin, lliw’r unedau a’r llawr. 

Mae 74 o Denantiaid wedi cael 
boeleri newydd ynni-effeithlon iawn, 
rheiddiaduron wedi’u huwchraddio  
a rheolaethau a fydd yn helpu  
i sicrhau y gallant wresogi eu  
cartrefi yn fwy effeithlon.

Cafodd 17 o Denantiaid  
ffenestri dwbl uPVC newydd  
sy’n ynni-effeithlon iawn. 

Cafodd 184 o Gartrefi eu gwella drwy 
addurno’r tu allan. Cafodd tenantiaid 
ddewis o bum lliw.

Mae 111 o Denantiaid wedi cael 
cawodydd wedi’u gosod dros y bath, 
teils wal ychwanegol, rheiliau llaw a 
matiau bath. Cafodd y tenantiaid 
ddewis o amrywiaeth o liwiau ar  
gyfer y matiau bath a’r teils wal. 

Ansawdd bywyd

Addasiadau Ffisegol – cafodd 
addasiadau pwrpasol eu gwneud i 
gartrefi 73 o denantiaid sydd wedi 
helpu i wella ansawdd eu bywyd. 
Lle bynnag y bo’n bosibl, rydym 
yn cael gafael ar gyllid i alluogi ein 
tenantiaid i aros yn eu cartrefi os yw 
eu hamgylchiadau wedi newid mewn 
ffordd sy’n golygu eu bod yn ei chael 
hi’n anodd mynd i rannau o’u cartref. 

Mae’r rhain yn cynnwys: 

• Cawodydd mynediad gwastad 
• Toiledau arbenigol 
• Lifftiau staer 
• Rampiau mynediad 
• Mynediad gwell drwy ddrysau

Beth arall rydym wedi ei wneud? 

• Rydym wedi gwneud a chwblhau 
4,556 o atgyweiriadau i gartrefi 
tenantiaid

• Rydym wedi gwella tua  
600 o gartrefi, gan ystyried  
dewisiadau’r tenantiaid

• Rydym wedi derbyn pum person 
ifanc i gael profiad o weithio mewn 
amgylchedd cynnal a chadw,  
y mae un ohonynt yn parhau 
i weithio gyda’r Gymdeithas a 
bellach wedi cael ei dderbyn ar 
gwrs yng Ngholeg Merthyr i ddilyn 
cymhwyster adeiladu

• Rydym wedi gweithio gyda 
thenantiaid i sicrhau eu bod wedi 
cael y cyfle i roi eu barn ynghylch  
y gwelliannau i’w cartrefi

Sut Rydym Wedi 
Gwella Ein Cartrefi 
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Beth yw ein targedau  
ar gyfer y flwyddyn nesaf? 

• Diwygio’r ffurflen opsiynau  
tenantiaid ar gyfer gwaith cynnal  
a chadw wedi’i gynllunio a 
Chytundebau Lefel Gwasanaeth

• Ymestyn y ffurflen adolygu contractwyr 
blynyddol er mwyn cael gwybodaeth 
am yr effaith ar yr amgylchedd,  
y budd i’r gymuned a’r effaith 
economaidd, er mwyn sicrhau  
nad yw ein contractwyr yn cael  
effaith andwyol ar yr amgylchedd

• Cynnal adolygiad o safonau eiddo 
gwag mewn partneriaeth â Grwp 
Safonau’r Gwasanaeth Tenantiaid

• Llunio cytundebau rheoli  
ystadau ar gynlluniau yn  
Georgetown a Stablau Dowlais 

• Ymgynghori â thenantiaid a’u cefnogi 
yn ystod gwaith cynnal a chadw 
sylweddol sydd wedi’i gynllunio

• Cwblhau 400 o Arolygon Cyflwr Stoc

• Cwblhau’r holl Brofion Gwasanaethu 
Nwy Blynyddol

• Cwblhau’r holl Wiriadau  
Asbestos Blynyddol

• Gweithio gydag ysgolion lleol  
i gynnig profiad gwaith i bobl ifanc

Beth y gallem ei wneud yn well? 

• Cyfathrebu’n well gyda’n tenantiaid 
a’n holl randdeiliaid

• Archwilio ffyrdd o wella gwasanaethau 
cynnal a chadw gyda’n tenantiaid

Beth yw eich barn  
ar ein gwasanaeth? 

Dyma rai o’r sylwadau a gafwyd gan ein 
tenantiaid am y gwaith a gwblhawyd:-

• Mae gwaith Richard (DLO) yn 
broffesiynol ac yn wirioneddol wych

• Aeth ati’n ddidrafferth, roedd  
yn gwrtais iawn a chwblhaodd  
y dasg yn dda

• Roedd y contractwr a’r gwasanaeth 
cyfan yn wych, ni allai fod yn well

• Cafodd y gwaith trwsio ei wneud  
yr un dydd ac i safon uchel

• Rwy’n fodlon iawn ar y gwaith a wnaed, 
roedd y gweithiwr yn gwrtais iawn ac 
ni fu’n rhaid i mi wneud unrhyw waith 
glanhau, gwnaeth ef y cyfan

 
Rydym 

wedi gwneud a 
chwblhau 4556 
o atgyweiriadau 

i gartrefi 
tenantiaid

Gweithio 
gydag ysgolion  
lleol i gynnig  

profiad gwaith  
i bobl ifanc



Tudalen 5

Gweithio gyda’n tenantiaid

• Rydym wedi trefnu 13 o Sioeau 
Teithiol Budd-daliadau Lles gyda’n 
hasiantaethau partner er mwyn 
egluro goblygiadau’r diwygiadau 
lles i rai o’n tenantiaid

• Anfonwyd arolwg tenantiaid llawn 
at bob un o’n tenantiaid  
er mwyn cael barn ar berfformiad  
y Gymdeithas a sut y gallem wella  
ein gwasanaethau. Cyflwynwyd  
y canfyddiadau i’n rheolwyr er 
mwyn gwneud unrhyw welliannau

• Gwnaethom helpu 12 aelod o’r 
gymuned i fanteisio ar gyfleoedd 
gwirfoddoli hirdymor

• Gwnaethom helpu naw aelod 
o’r gymuned i gael gafael ar 
hyfforddiant ffurfiol ac aeth  
un ohonynt ymlaen i gael 
cyflogaeth llawn amser

• Cafwyd pum grant ar gyfer y grwp 
preswylwyr, sef cyfanswm o £6,500 

• Cafwyd tri grant ar gyfer ein grwp 
ieuenctid, sef cyfanswm o £2,300

• Rydym wedi helpu tenantiaid  
i gael gafael ar grantiau ar gyfer 
nwyddau gwyn drud ac eitemau 
eraill i’r cartref

• Rydym wedi helpu 20 o denantiaid  
i gael grant cartrefi cynnes  
y llywodraeth, sef £130 y pen 

• Drwy weithio gyda Dwr Cymru,  
mae tenantiaid wedi gallu arbed 
hyd at 50% oddi ar eu biliau dwr  
ac mae eraill wedi cael pris sefydlog 
is am eu dwr. Mae dros 35 o bobl 
wedi cael help i arbed arian  
ar eu biliau dwr neu gyngor  
ar sut i ddefnyddio llai o ddwr

• Mae’r siop fwyd gydweithredol  
yn cynnig y cyfle i denantiaid  
ac aelodau’r gymuned brynu 
ffrwythau a llysiau ffres o safon 
uchel am bris gostyngol

• Mae wyth tenant wedi manteisio ar 
gynllun cymhelliant yr undeb credyd 
i gael hyd at £20 wedi’i ychwanegu 
at eu cyfrifon os byddant yn cynilo 
am nifer o fisoedd, ac mae sesiwn 
gasglu yn parhau i gael ei chynnal 
yn llwyddiannus yn Llys Kevin Ryan 
ar ddydd Mawrth rhwng 12 ac 1pm

• Mae ein tenantiaid mwyaf  
agored i niwed/anghenus wedi  
cael parseli bwyd sylfaenol  
(dros 100 o denantiaid drwy’r 
flwyddyn) neu dalebau banc bwyd

• Mae Grwp Safonau’r Gwasanaeth 
Tenantiaid wedi dylanwadu ar y 

ffordd y caiff y Gymdeithas  
ei rhedeg ac yn gwneud nifer  
o benderfyniadau allweddol o ran 
y modd y dylid dyrannu cyllidebau 
penodol a sut y dylid targedu 
gwasanaethau 

• Mae ein gwefan wedi cael ei 
diweddaru ac mae bellach yn 
cynnwys gwybodaeth am arian, 
swyddi a hyfforddiant 

• Mae’r Prosiect Cynhwysiant 
Ieuenctid wedi gweithio gyda  
105 o bobl ifanc, y mae 22 ohonynt 
yn aelodau newydd

• Mae tri pherson ifanc wedi ennill 
Gwobrau Arweinwyr Chwaraeon

• Mae pedwar person ifanc wedi ennill 
OCN mewn Dinasyddiaeth Weithgar

• Rydym wedi sicrhau £1,000 gan 
Gronfa Ffos y Fran ar gyfer teithiau  
i ogofau Dan yr Ogof, Techniquest  
a phwll nofio LC2 

• Rydym wedi sicrhau grant o  
£500 gan Ymddiriedolaeth 
Ieuenctid Heddlu De Cymru ar  
gyfer cyfarpar celf a GPS newydd  
ar gyfer ‘geocaching’

• Rydym wedi sicrhau Grant Cist 
Gymunedol o £800 gan Chwaraeon 
Cymru i redeg prosiect nofio a  

fydd yn dechrau ym mis  
Medi/Hydref 2013

• Ymddangosodd prosiect  
pêl-droed Dowlais ar y Loteri 
Genedlaethol ym mis Mawrth 
fel enghraifft o’r prosiectau a 
ariannwyd ym Merthyr Tudful 

• Aethom ag 11 o bobl ifanc  
i ffwrdd am dridiau dros yr haf  
i Aberdaugleddau lle gwnaethant 
ddysgu am effaith pobl ar yr 
amgylchedd a choginio’n iach

• Rydym wedi sefydlu grwp Ieuenctid 
Cymunedol CTMT newydd 

Ein nod y flwyddyn nesaf

• Helpu preswylwyr i gael  
gafael ar grantiau ar gyfer  
effeithlonrwydd ynni

• Cynnig mwy o gyfleoedd i drigolion 
roi adborth heb fynychu cyfarfodydd

• Cynnal ymgynghoriadau/
cynghorfeydd stryd/cymdogaeth 

• Parhau i weithio gyda phartneriaid 
er mwyn sicrhau bod ein tenantiaid 
yn gallu cael gafael ar yr holl 
wybodaeth gymunedol briodol

• Cynnal mwy o ymgynghoriadau 
cymunedol yn y gymdogaeth
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Rheoli ein cartrefi 

• Daeth y Gymdeithas yn bartner  
yng Nghofrestr Tai Cyffredin  
Tai Dewis ym mis Medi 2012.  
Rhestr tai ar gyfer ardal Awdurdod 
Lleol yw’r Gofrestr Tai Cyffredin,  
a gynhelir ar ran y pedair 
cymdeithas tai (Cymdeithas Tai 
Merthyr Tudful, Cartrefi Cymoedd 
Merthyr, Hafod a Wales & West) 
sydd â stoc yn y fwrdeistref. Gall 
ymgeiswyr ei defnyddio drwy 
gwblhau ffurflen. Caiff y ffurflen  
ei chofrestru ac hysbysir ymgeiswyr 
yn ysgrifenedig o’u band a’u rhif 
cyfeirnod, sy’n eu galluogi wedyn  
i wneud cynnig am eiddo  
perthnasol a hysbysebir

• Rhoesom System Rheoli  
Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 
newydd ar waith sy’n galluogi’r 
Gymdeithas i gofnodi cwynion  
yn gywir a rheoli’r broses o 
ymchwilio i achosion. Mae’r  
system yn galluogi’r Gymdeithas  
i lunio ystadegau ac adroddiadau  
ar statws achosion, e.e. o dan  
rybudd, faint o amser a gymerir  
i ddatrys achos

• Rydym wedi cadw Achrediad y 
Ganolfan Cymorth Tai ar gyfer 
y Cynllun Tai Gwarchod yn Llys 
Kevin Ryan. Mae’r achrediad hwn 
yn sicrhau bod y Gymdeithas yn 
darparu gwasanaeth o’r radd 
flaenaf sy’n cyrraedd y saith Safon 
ofynnol a bennwyd gan y Ganolfan 
Cymorth Tai 

Ar 31ain Mawrth 2013,  
roedd y Gofrestr Tai Cyffredin yn 
cynnwys yr ymgeiswyr canlynol: 

Sut rydym wedi gwneud 
gwahaniaeth? 

• Rydym wedi atgyfeirio 53  
o achosion at Steddy Limited 
i’w hasesu am gymhorthion ac 
addasiadau o fewn ein stoc tai  
sy’n diwallu anghenion tenantiaid 
unigol er mwyn eu helpu i aros  
yn eu cartref eu hunain

• Rydym hefyd yn delio ag 
atgyfeiriadau gan Gofal a Thrwsio 
a Therapydd Galwedigaethol 
Cymunedol CBSMT am 
gymhorthion ac addasiadau

• Defnyddiwyd Gwasanaeth Cyfryngu 
i ddatrys achos rhwng dau denant 
a oedd yn gwrthdaro’n barhaus. 
Gweithiodd cyfryngwyr gyda’r 
tenantiaid a chytunwyd ar gynllun 
gweithredu a arweiniodd at ddatrys 
eu problemau yn llwyddiannus

• Rydym wedi gweithio gydag  
eglwysi ac elusennau lleol i gael 
dodrefn a nwyddau gwyn ar  
gyfer tenantiaid anghenus 

• Drwy atgyfeirio achosion at MAASH 
(Pwynt Mynediad Sengl bellach) 
rydym wedi sicrhau bod tenantiaid 
yn cael y cymorth sydd ei angen 
arnynt i gynnal eu tenantiaeth

• Gweithio mewn Partneriaeth 
– Rydym wedi atgyfnerthu 
cydberthnasau gwaith drwy sicrhau 
cynrychiolaeth ar Grwp Gweithredol 
y Pwynt Mynediad Sengl,  
y Fforwm Landlordiaid, y Panel  
Tai Lleol, Fforwm Digartrefedd,  
y Fforwm Tai â Chymorth,  
y Grwp Llywio Pobl Hyn a thrwy 
ymuno â’r Gofrestr Tai Cyffredin 

Band Ymgeiswyr Nifer y Gwelyau  
sydd eu Hangen

%

Cerdyn Argyfwng 2 Fflat un ystafell 11%

Aur 31 Un ystafell wely 42%

Arian + 152 Dwy ystafell wely 31%

Arian 693 Tair ystafell wely 13%

Efydd 782 Pedair ystafell wely neu fwyww 3%

Heb ei Bennu 
(Aros am Wybodaeth)

2

Total 1622 100%
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Beth rydym wedi ei gyflawni? 

• Rydym wedi helpu tenantiaid  
i aros yn eu cartrefi drwy  
ddarparu cyfleusterau cawod 
mynediad gwastad, tapiau lifer, 
toiledau clos-o-mat, drysau 
mynediad gwastad, lifftiau  
staer a systemau intercom

• Rydym wedi cydnabod yr  
anghenion cymorth a nodwyd 
drwy’r Cyfrifiad ac ymweliadau’r  
API (Arolwg Eiddo Blynyddol)  
ac wedi eu hatgyfeirio drwy’r  
broses Pwynt Mynediad Sengl

• Gwnaethom ennill achos Llys yn 
ymwneud â phroblem ymddygiad 
gwrthgymdeithasol hirsefydledig  
a oedd yn achosi problemau  
i breswylwyr eraill yn y gymuned 

• Rydym wedi helpu tenantiaid  
i sicrhau cyd-gyfnewidfeydd,  
sy’n eu galluogi i gael eiddo  
sy’n fwy addas i’w hamgylchiadau, 
e.e. cael eiddo llai o faint oherwydd  
y dreth ystafell wely

• Rydym wedi helpu i symud 
tenantiaid sydd wedi bod yn 
dioddef aflonyddu ac ymddygiad 
gwrthgymdeithasol gan unigolion  
y tu hwnt i’n rheolaeth

• Rydym wedi hysbysu tenantiaid  
o oblygiadau’r dreth ystafell wely  
ac wedi egluro’r opsiynau sydd ar 
gael os ydynt yn dymuno symud  
i eiddo llai o faint, e.e. y Gofrestr  
Tai Cyffredin, HomeSwapper

• Helpu tenant ag anghenion cymorth 
sylweddol, drwy ei hatgyfeirio am 
gymorth a chysylltu ag asiantaethau 
ar ei rhan. Mae cymorth bellach  
ar waith ac mae’r denantiaeth  
yn cael ei chynnal

• Helpu tenant a oedd yn dioddef trais 
domestig, drwy ei atgyfeirio a chael 
y cymorth perthnasol. Gwnaethom 
sicrhau bod yr eiddo’n fwy diogel 
drwy osod cloeon newydd ac mae’r 
tenant wedi parhau i ymgysylltu â’r 
gwasanaethau cymorth ac mae’r 
denantiaeth yn cael ei chynnal

• Helpu tenantiaid sydd 20+ wythnos 
yn feichiog i gael eitemau ar gyfer 
y cartref er mwyn gofalu am eu 
baban yn ystod eu beichiogrwydd

Yn dilyn grantiau addasiadau 
ffisegol, derbyniodd y Swyddog Tai 
â Chymorth yr adborth canlynol...

• Mae’n ei gwneud yn llawer haws  
i mi fynd i fyny ac i lawr y grisiau’n 
gysurus, ac mae troi’r ystafell 
ymolchi yn ystafell wlyb wedi 
gwneud fy mywyd yn haws.  
Mae’r bariau cymorth a osodwyd  
yn ei gwneud yn llawer mwy glân  
a hawdd ei defnyddio. 

• Mae’r addasiadau a wnaed wedi 
gwneud gwahaniaeth sylweddol 
i’m bywyd bob dydd ac wedi gwella 
ansawdd fy mywyd. Ni allaf ddiolch  
i CTMT ddigon 

• Nid yw’r addasiadau wedi gwneud 
gwahaniaeth i’m hiechyd ond 
maent yn sicr wedi helpu i wneud 
bywyd bob dydd yn llai o hunllef i mi 

• Gallaf fynd i fyny’r grisiau’n amlach 
ac mae’r gawod yn llawer gwell na 
mynd i mewn ac allan o’r bath

• Maent yn sicr wedi gwneud 
gwahaniaeth ym mhob ffordd.  
Cyn gosod y gawod newydd 
roeddwn yn ei chael hi’n anodd 
mynd i mewn ac allan o’r bath,  
ond nawr gallaf gerdded i mewn  
i’r uned, eistedd ar y sedd gawod,  
a chyffwrdd â’r botwm am ddwr  
- yn ddiogel ac yn gyfforddus

• Mae’n haws cael cawod nawr, 
roeddwn yn ei chael hi’n anodd 
mynd i mewn ac allan o’r bath

 
Gallaf fynd 

o amgylch fy 
nghartref yn llawer 
haws, a does dim

 rhaid i mi fynd i fyny’r 
grisiau diolch i Dai 

Merthyr
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Sut rydym wedi ymateb  
i geisiadau ein tenantiaid?

• Addasiadau – ar ôl eu nodi neu  
gael gwybod amdanynt gan 
denant, rydym wedi gwneud yr 
addasiadau gofynnol i alluogi’r 
tenant i aros yn ei gartref E.e. 
cawodydd mynediad gwastad, 
lifftiau staer, toiledau uwch.

• Rhoi adborth i denantiaid ar y wefan 
ac ym mhapur newydd y Beacon

• Gwneud gwelliannau amgylcheddol 
a nodwyd gan denantiaid, megis 
tynnu coed a thorri gwrychoedd 

Beth yw ein targedau  
ar gyfer y flwyddyn nesaf?

• Cyrraedd Safon Rheoli  
Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 
Llywodraeth Cymru

• Cadw achrediad CHS (y Ganolfan 
Tai a Chymorth) yn Llys Kevin Ryan

• Darparu mwy o stoc tai

• Cwblhau holl ffurflenni’r  
cyfrifiad gyda’n tenantiaid

• Cwblhau’r holl Arolygon  
Eiddo Blynyddol

• Lleihau’r cyfnod o amser  
pan fydd cartrefi’n wag

• Parhau i ddarparu  
gwasanaeth tai o safon

• Parhau i fod yn bartner dewisol

• Bod yn aelod gwerthfawr  
o’r Gofrestr Tai Cyffredin

Beth sydd angen  
i ni ei wneud yn well? 

• Cyfathrebu’n well gyda’n  
tenantiaid a’n rhanddeiliaid

• Gwella adborth i’n tenantiaid

• Sicrhau bod gennym wybodaeth 
gyfredol am ein tenantiaid drwy’r 
cyfrifiad fel y gallwn ddarparu 
gwasanaeth gwell i’n tenantiaid 
sy’n diwallu anghenion unigol

• Parhau i fonitro cyflwr ein  
heiddo a sicrhau y caiff 
atgyweiriadau eu nodi drwy 
Arolygiadau Eiddo Blynyddol

Gwaith adennill rhent

Rydym yng nghanol y newid mwyaf 
mewn Budd-daliadau Lles a welwyd 
yn y wlad hon ers tro ac yma yn CTMT, 
rydym wedi ceisio sicrhau nid yn unig 
ein bod yn barod fel Cymdeithas, 
ond bod ein tenantiaid yn gwybod 
sut a phryd y gall y newidiadau hyn 
effeithio arnynt. 

Mae’r Tîm Adennill Rhent wedi bod 
yn eithriadol o brysur dros y 12 mis 
diwethaf. Gwnaethom ymuno â’r  
Tîm Datblygu Cymunedol ym mis 
Ionawr/Chwefror gan fynd â’r Sioe 
Deithiol Diwygiadau Lles i 10 ardal 
wahanol ym Merthyr. 

Cynigiwyd cyngor perthnasol  
i’n tenantiaid ar y newidiadau 
Diwygio Lles a ffyrdd ymarferol  
o arbed arian gyda chymorth  
amryw gwmnïau cyfleustodau.

Rydym wedi hysbysu ein tenantiaid 
ynghylch y newidiadau Diwygio  
Lles drwy erthyglau ym mhapur 
newydd y Beacon a gwybodaeth 
ychwanegol a anfonwyd gyda’r 
cyfriflenni rhent chwarterol. 

Drwy fod yn gyson ragweithiol,  
rydym wedi sicrhau bod ein tenantiaid 
yn gallu cynnal eu tenantiaethau, 
drwy sicrhau eu bod yn cael yr incwm 
mwyaf posibl a rhoi cyngor iddynt ar 
ffyrdd o arbed arian o ddydd i ddydd. 

Fel tîm, rydym yn ymwybodol iawn  
o’r heriau ariannol a wynebwyd 
gan ein tenantiaid dros y flwyddyn 
ddiwethaf ac rydym yn ymrwymedig 
i roi’r un lefel o gymorth a chyngor 
arbenigol wrth i’r Newidiadau  
Diwygio Lles fynd rhagddynt.
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Mae’r gwaith o adfer a throi 
Hen Neuadd y Dref yn ganolfan 
celfyddydau creadigol wedi 
datblygu’n dda dros y flwyddyn 
ddiwethaf. Carreg filltir sylweddol  
a gyflawnwyd ar ddiwedd 2012 
oedd seremoni i ddathlu’r ffaith 
bod yr adeilad yn dal dwr a bod y 
to gwydr godidog sy’n addurno’r 
iard ganolog wedi’i gwblhau. 

Bydd yr ardal hon, a arferai fod yn 
ardal awyr agored, yn awditoriwm 
ysbrydoledig - ac yn ganolbwynt 
i’r adeilad - ac fe’i defnyddir gan 
ystod eang o gwmnïau celfyddydau 
perfformio amatur a phroffesiynol, 
corau, ac ati. Bydd hefyd yn fan 
cymdeithasol bywiog i bobl  
Merthyr Tudful a thu hwnt. 

Cynhaliwyd y seremoni yng 
Nghanolfan Soar ac roedd llawer  
o randdeiliaid Hen Neuadd  
y Dref yn bresennol, a chawsant 
gyflwyniadau gwych gan aelodau 
allweddol o’r tîm prosiect. 

Yn dilyn y cyflwyniadau hyn, 
ymwelodd dros 70 o westeion  
â’r safle, a ddangosodd 
werthfawrogiad o’r gwaith a 
gwblhawyd a brwdfrydedd dros 
ddyfodol hirdymor yr adeilad. 

Erbyn diwedd mis Mawrth 2012, 
roedd yr adeilad yn dechrau  
gwneud cynnydd gwirioneddol,  
gyda nodweddion traddodiadol,  
fel y paneli gwydr lliw hyfryd, wedi’u 
hadfer i’w priod le yn Hen Neuadd y 
Dref. Mae llawer o waith i’w wneud 
o hyd er mwyn cwblhau’r gwaith 
ymarferol, ond rydym yn hyderus, 
gyda’r ewyllys da sy’n bodoli ymhlith 
y rhanddeiliaid a’r tîm prosiect, y bydd 
gan Ferthyr Tudful ased diwylliannol 
newydd eithriadol, pan fydd yr adeilad 
yn agor yn swyddogol i’r cyhoedd  
ar Ddydd Gwyl Dewi 2014.

Sefydlwyd y gymdeithas tai 
yn 1977 gan grwp bach o bobl 
ymrwymedig a ddaeth yn 
randdeiliaid cychwynnol.

Mae rhanddeiliaid yn bwysig i ni ac  
yn rhannu ein hamcanion ac o blith  
y gronfa hon y caiff y rhan fwyaf  
o aelodau’r Bwrdd eu hethol.

Croesawn felly geisiadau gan  
unrhyw unigolyn neu sefydliad  
sy’n rhannu ein hamcanion ac  
yn barod i hyrwyddo ein gwaith. 

Hen Neuadd y Dref Rhanddeiliaid 
Corfforaethol
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Bwrdd Rheoli Swyddogion  
Gweithredol

John Dawes
Cyfarwyddwr Gwasanaethau  
Tai wedi Ymddeol –  
Cymdeithas Tai Rhondda 
Blynyddoedd o wasanaeth: 16 
Presenoldeb: 80%

Ian Bell BSc (Anrh), 
PGDip Tai, CIOH 
Cyfarwyddwr Gwasanaethau  
Tai wedi Ymddeol 
Blynyddoedd o wasanaeth: 8 
Presenoldeb: 100%

Geoff Davies ACIB
Bancwr wedi ymddeol
Blynyddoedd o wasanaeth: 8 
Presenoldeb: 70%

Anne Roberts RCN, UKCC, 
BAC, BA, RHV
Uwch Ymwelydd Iechyd
Blynyddoedd o wasanaeth: 7 
Presenoldeb: 60%

Paul Evans (Ymddiswyddodd 
ym mis Rhagfyr 2012)
Cyfarwyddwr Cartref Ymddeol
Blynyddoedd o wasanaeth: 7 
Presenoldeb: 66%

Dr Alun Batley 
Cyfarwyddwr Cwmni 
Blynyddoedd o wasanaeth: 5 
Presenoldeb: 70%

Eirwen Morgan  
Gweithiwr siop wedi ymddeol
(ymddiswyddodd ym mis  
Chwefror 2012) 
Aelod o Fwrdd y Tenantiaid 
Blynyddoedd o wasanaeth: 5 
Presenoldeb: 0%

Keith Fletcher  
(Cadeirydd a etholwyd yng  
Nghyfarfod Cyffredinol  
Blynyddol 2011)
Ymgynghorydd Busnes 
Blynyddoedd o wasanaeth: 4 
Presenoldeb: 80%

Helen Williams
Rheolwr Adnoddau Dynol
Blynyddoedd o wasanaeth: 2 
Presenoldeb: 90%

Stuart Brisbane
Ymgynghorydd Adeiladu
Blynyddoedd o wasanaeth: 2 
Presenoldeb: 60%

Huw Baker
Cyfrifydd
Blynyddoedd o wasanaeth: 2 
Presenoldeb: 10%

Timothy Worel
Aelod o Fwrdd y Tenantiaid
Blynyddoedd o wasanaeth: 2 
Presenoldeb: 80%

Courtney Roberts
Aelod o Fwrdd y Tenantiaid
Blynyddoedd o wasanaeth: 2 
Presenoldeb: 70%

Neville Carpenter
Aelod o Fwrdd y Tenantiaid
Blynyddoedd o wasanaeth: 2 
Presenoldeb: 90%

Karen Dusgate BA (Anrh) 
PGDip HM CIOH
Prif Weithredwr

Karen Courts FCCA, MA
Cyfarwyddwr Gwasanaethau 
Corfforaethol

Gail Scerri 
Cyfarwyddwr Tai, Eiddo a 
Gwasanaethau Cymunedol 
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Data Allweddol Tenantiaid mewn  
Ôl-ddyledion

Ôl-ddyledion Rhent (Tenantiaid Presennol) Perfformiad Ailosod

Ffynhonnell  
Gosodiadau

Gwirioneddol 
2012/13

Targed 
2012/13

Gwirioneddol 
2011/12

Ceisiadau Uniongyrchol 56% 22% 36%

Enwebwyd gan yr ALl 28% 50% 40%

Achosion a Drosglwyddwyd 7% 13% 14%

Tai â Chymorth 9% 15% 10%

Cyfanswm 100% 100% 100%

2012/13 2011/12

Nifer % Nifer %

Tenantiaid mewn 
Ôl-ddyledion

286 25% 264 23%

>4 wythnos 22 2% 31 3%

>13 wythnos 13 1% 13 1%

2012/13 Targed 2011/12

Gros £58,675 1.47% 2.25% £50,707 1.54%

Budd-dal Tai 
Heb ei Dalu

£15,035 0.38% - £11,723 0.31%

Net £43,639 1.09% 1.50% £46,983 1.23%

2012/13 2011/12

Rhent a Gollwyd o Eiddo Gwag £70,670 1.61% £57,390 1.36%

Amser Cyfartalog  
a gymerwyd i Ail-osod

25  
diwrnod

- 23.8 
diwrnod

-
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Lefelau Rhent

Ymatebolrwydd y  
Gwasanaeth Cynnal  
a Chadw

Stoc Tai (Yn ôl Math)

Costau Rheoli Tai

2012/13 2011/12

Fflat 1 ystafell wely/2 berson £60.13 £57.21

Ty 2 ystafell wely/4 person £74.64 £71.02

Ty 3 ystafell wely/5 person £78.46 £74.65

2012/13 2011/12

Fflat un ystafell 22 22

1 ystafell wely 296 296

2 ystafell wely 444 444

3 ystafell wely 301 301

4 ystafell wely 15 15

Anabl 26 26

Cyfanswm 1,104 1,104

Unedau Tai â Chymorth 27 23

Cyfanswm 1,131 1,127

Gwirioneddol 
2012/13

Targed 
2011/12

Gwirioneddol
2011/12

Brys 1 awr 44 munud < 1 diwrnod 1 awr 37 munud

Pwysig 2.89 diwrnod < 7 diwrnod 1.87 diwrnod

Arferol 15.75 diwrnod < 30 diwrnod 12.75 diwrnod

12/13 Targed 2011/12

Cost Fesul Eiddo £467 £461 £427 
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Tai â Chymorth 2012/13 Mantolen Cryno  
ar 31ain Mawrth 2013

Mae’r Gymdeithas yn gweithio mewn partneriaeth â chwe sefydliad 
gwirfoddol a’r Awdurdod Lleol i ddarparu gwasanaethau tai a chymorth 
arbenigol i unigolion agored i niwed. Mae’r mathau o gynlluniau yn 
amrywio o gymorth yn ôl yr angen i dai a rennir.

2013 2012

£'000 £'000

Eiddo Tai 59,606 59,421

Grant Tai Cymdeithasol (39,954) (39,669)

Asedau Sefydlog Eraill 6,201 2,699

Asedau Sefydlog Diriaethol 25,853 22,451

Asedau Cyfredol 3,701 2,863

Rhwymedigaethau Cyfredol (2,005) (1,362)

Asedau Cyfredol Net 1,696 1,501

Credydwyr Sy’n Ddyledus  
Ar Ôl Mwy Na Blwyddyn

(22,768) (19,634)

Asedau Net 4,781 4,318

Cynrychiolir gan:

Cronfeydd Dynodedig Wrth Gefn 587 509

Cyfalaf Cyfrannau a Chronfeydd  
Refeniw Wrth Gefn 

4,194 3,809

4,781 4,318

> Cymorth Yn ôl yr Angen
> 6 o Bobl Ifanc

> Cymorth Yn ôl yr Angen
> 15 o Ferched sy’n Ceisio Lloches

> Cymorth Yn ôl yr Angen
> 6 o Bobl ag Anghenion Iechyd Meddwl

> Tai â Chymorth 24 awr 
> 4 Person Ifanc mewn Gofal

> Hostel Mynediad Uniongyrchol 
> 10 o Bobl Ddigartref

> Tai â Chymorth 
> 7 Person Ifanc mewn Gofal

> Ty a Rennir
> 4 Person ag Anghenion Iechyd Meddwl
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Mantolen Cryno  
ar 31ain Mawrth 2013

Cyfrif Incwm a Gwariant Cryno 
ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31ain Maweth 2013 

2013 2012

£’000 £’000

Trosiant 4,807 4,584

Costau Gweithredu (3,648) (3,419)

Gwarged Gweithredu 1,159 1,165

Diffyg ar Amnewid (146) (161)

Cydrannau Tai 1 5

Gwerthiannau Eiddo 90 43

Llog Sy’n Daladwy (641) (502)

Gwarged Ar Gyfer y Flwyddyn 463 550

Daw’r wybodaeth hon o 
ddatganiadau ariannol statudol  
y Gymdeithas. Mae’r datganiadau 
ariannol ar gael ar gais gan swyddfa 
gofrestredig y gymdeithas.
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Rydym wedi archwilio’r  
datganiad ariannol cryno ar gyfer 
y flwyddyn a ddaeth i ben 31 
ain Mawrth 2013 sy’n cynnwys 
Mantolen Gryno a Chyfrif Incwm  
a Gwariant Cryno.

Gwneir y datganiad hwn i aelodau’r 
Gymdeithas yn unig, fel corff yn 
unol â thelerau ein gwaith. Rydym 
wedi cyflawni ein gwaith fel y gallwn 
gyflwyno i aelodau’r Gymdeithas  
y materion hynny y mae’n ofynnol  
i ni eu cyflwyno mewn datganiad  
o’r fath, ac nid at unrhyw ddiben arall. 
I’r graddau eithaf a ganiateir gan  
y gyfraith, nid ydym yn derbyn nac  
yn tybio unrhyw gyfrifoldeb i unrhyw 
un ar wahân i’r Gymdeithas ac  
aelodau’r Gymdeithas fel corff  
am ein gwaith, y datganiad hwn,  
a’r farn a luniwyd gennym.

Priod gyfrifoldebau’r  
bwrdd ac archwilwyr

Mae’r Bwrdd yn gyfrifol am baratoi’r 
adroddiad blynyddol cryno yn unol â 
chyfraith gymwys y Deyrnas Unedig. 

Ein cyfrifoldeb ni yw cyflwyno ein 
barn i chi ar gysondeb y datganiadau 
ariannol cryno â’r datganiadau 
ariannol blynyddol llawn ac Adroddiad 
y Bwrdd Rheoli. Rydym hefyd yn 
darllen y wybodaeth arall a geir yn 
yr adroddiad blynyddol cryno ac yn 
ystyried y goblygiadau i’n hadroddiad 
os deuwn yn ymwybodol o unrhyw 
gamddatganiadau ymddangosiadol 
neu anghysondebau perthnasol â’r 
datganiad ariannol cryno.

Sail ein barn 

Gwnaethom gyflawni ein  
gwaith yn unol â Bwletin  
2008/3 ‘Datganiad yr archwilwyr  
ar 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 ar y datganiadau  
ariannol hynny.

Barn

Yn ein barn ni, mae’r datganiad 
ariannol cryno yn gyson â’r  
adroddiad blynyddol llawn a’r 
datganiadau ariannol.

BDO (UK) LLP 

Archwilydd Statudol 
Caerdydd, DU 
Dyddiad 25ain Mehefin 2013

Datganiad yr Archwilwyr Annibynnol i Aelodau 
Cymdeithas Tai Merthyr Tudful

 
Fersiwn

Gymraeg


