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Adroddiad y Cadeirydd a’r Prif Weithredwr
Mae’n bleser gennym gyflwyno ein hadroddiad blynyddol ar 
gyfer 2016/17. Mae’n dda gennym gael adrodd am flwyddyn 
lwyddiannus arall yn weithredol ac yn ariannol. 

Mae’r ffocws eleni wedi bod ar 
gyflawni gwasanaethau tai craidd 
tra hefyd yn cynyddu datblygiad 
cyfalaf cynlluniau tai ac adfywio.

Yn Ebrill 2016, fe ddechreuom 
ddatblygu 23 o unedau yn 
Nheras Walters gyda dyddiad 
cwblhau diwedd Awst 2017. Mae’r 
datblygiad £2.5miliwn yn cynnwys 
cyfuniad o dai dwy a thair ystafell 
wely a fflatiau un a dwy ystafell 
wely, oll am rent fforddiadwy. Yn 
ogystal â dod â chartrefi newydd 
y mae mawr eu hangen i’r ardal, 
mae’r datblygiad wedi creu 
prentisiaethau newydd i bobl 
leol, ynghyd â nifer o gyfleoedd 
ar gyfer profiad gwaith. Yn dilyn 
ymgynghoriad cyhoeddus, mae’r 
cynllun wedi ei ailenwi yn  Clos y 
Rheilffordd - Railway Close. Rydym 
yn hynod hapus gydag ansawdd y 
gwaith adeiladu gan yr arbenigwyr 
adfywio Keepmoat.

Yn ystod y flwyddyn, fe wnaethom 
gaffael pedwar safle gyda 
chefnogaeth cyllid grant CBSMT 
trwy’r rhaglen adfywio Lleoedd 
Llewyrchus Llawn Addewid 
(LLLA), Grant Tai Cymdeithasol 
Llywodraeth Cymru (SHG) a Cadw.
 

Yn fwyaf nodedig, mae gwaith 
adfer wedi ei gwblhau ar ffasâd 
blaen yr adeilad rhestredig Gradd 
2 yn 115 Y Stryd Fawr, a bydd y 
cynllun mewnol yn darparu 2 fflat 
preswyl ac 1 uned fasnachol.  Ar 
safle Capel Adulam mae un safle 
swyddfa wedi ei drosi i 6 cartref 
newydd ac mae gwaith adeiladu 
wedi cychwyn i ddatblygu 9 o 
fflatiau.

Rydym wedi gweithio mewn 
partneriaeth gyda Chynllun, ‘Yn y 
Cyfamser’ CBSMT ac wedi cefnogi 
dau sefydliad i sefydlu busnesau 
ble rydym wedi darparu’r eiddo, 
sef Lunah Tearooms yn Flooks a 
Furniture Revival yn Yew Street.

Rydym yn gweithio ar bob cyfle 
i wella’r ddarpariaeth tai yn y 
fwrdeistref. Rydym yn falch i gael 
cyhoeddi ein bod wedi darparu 
cynllun tai gwasgaredig gyda Gofal 
sy’n darparu pecyn cefnogaeth 
integredig penodol i unigolion 
yn eu cartref ac wedi darparu 
un uned llety sy’n darparu tai 
fforddiadwy i rai dan 35 a fydd 
wedi eu heffeithio’n sylweddol gan 
y newidiadau yn Diwygiadau Lles.
 

Rydym yn cydnabod bod gennym 
dîm o staff gweithgar a gwybodus 
sy’n ymroddedig i sicrhau bod 
tenantiaid yng nghalon y sefydliad 
ac yn darparu gwasanaeth 
cwsmeriaid gwych. Dangosodd 
ein hymgynghoriadau boddhad 
tenantiaid yn haf 2016 fod 
tenantiaid naill ai’n fodlon iawn 
neu’n fodlon gyda’r rhan fwyaf o’r 
gwasanaethau.

Ym Medi 2016, fe gyhoeddom ein 
hail adroddiad hunanwerthusiad ar 
gyfer tenantiaid sy’n disgrifio sut 
ydym yn perfformio. Rydym wedi 
cyflawni canlyniadau gweithredol 
cryf mewn amgylchedd cymhleth, 
newidiol a heriol. Eto, hoffwn 
ddiolch i’r staff i gyd am eu gwaith 
caled ac ymroddiad.

Yn ystod y flwyddyn cawsom ein 
hailasesu a dargadw dau brif 
achrediad, sef: Buddsoddwyr mewn 
Pobl BmP - Aur a Rhagoriaeth 
mewn Gwasanaethau Cwsmeriaid 
(CSE).
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Fe gyflawnom 
warged o £783k, sy’n 
perfformiad rhagorol. 

Fe wnaethom gwblhau ein 
hadroddiad Gwerth am Arian 
cyntaf sy’n dangos arbedion o 
£173k yn 2016/17 ac £8k arall 
mewn taliadau yn ôl buddion 
cymunedol gan gontractwyr. 
Dylid canmol y sefydliad cyfan am 
reolaeth barhaus o gostau ac am 
geisio cyfleoedd gwerth am arian 
ar bob cyfle.

Yn ystod y flwyddyn, cyflawnwyd 
adolygiad llawn o’r Cynllun Busnes 
i ffurfioli cyfeiriad y Sefydliad yn 
ystod y tair blynedd nesaf. Byddwn 
yn ffocysu’r busnes ar lwybr twf 
ac arallgyfeirio wrth dal i gynnal 
ansawdd y gwasanaethau craidd 
a ddarperir i’n tenantiaid. Mae’r 
adolygiad hefyd wedi arwain at 
ddiben newydd, ‘gweithio gyda 
phobl i wella eu bywydau’ a 
gweledigaeth.

Wrth symud ymlaen i 
gyflawni’r Cynllun Busnes 
newydd, byddwn yn ffocysu ar 
fframwaith rheoli perfformiad 
a fydd yn defnyddio offer 
meincnodi fel HouseMark a 
Dangosyddion Perfformiad i 
ysgogi gwelliant parhaus.

Yn 2017, byddwn yn dathlu ein 
40fed blwyddyn. Rydym yn falch 
iawn o’n gwreiddiau a byddwn 
yn parhau i weithio i gynnal 
cymunedau, chwarae rôl allweddol 
mewn gweithgareddau adfywio 
a gweithio gyda phobl i wella eu 
bywydau.

Edrychwn ymlaen at atgyfnerthu’r 
Gymdeithas ymhellach trwy symud 
ymlaen gyda strategaethau yn y 
cynllun busnes newydd i sicrhau ein 
bod yn cyflawni’r heriau i ddod.

Dr Alun Batley
Cadeirydd
   

Karen Courts
Prif Weithredwr

waw!
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Diben        Gweithio gyda phobl i wella eu bywydau

Gweledigaeth  Gweithio gyda phobl ym Mwrdeistref Merthyr 
Tudful i wella eu bywydau trwy:

-  Ddarparu tenantiaethau addas mewn llety o ansawdd mewn cymuned bywiog

-  Eu helpu i gyflawni eu llawn botensial

Chwaraeon Cadair Olwyn

Bwyta’n Iach Stablau Dowlais

Ymgynghoriad yr Haf

Hwylio i ffwrdd
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Gofalu amdanoch chi a’ch arian
Rydym yn ceisio sicrhau ein bod yn darparu Gwerth am Arian ym 
mhopeth a wnawn, ac mae hyn yn arbennig o wir ar ran gofalu am 
gartrefi ein tenantiaid.  

Er enghraifft, ni fydd elfennau 
megis boeleri a ffenestri yn cael 
eu newid am eu bod wedi bod 
mewn eiddo am gyfnod penodol 
o amser, ond byddant yn cael 
eu newid os nad ydynt bellach 
yn perfformio fel y disgwyl. Bydd 
unrhyw waith arfaethedig o’r 
fath yn cael ei gyflawni mewn 
ymgynghoriad â’r tenant bob 
amser.

Rydym wedi gwella ein cartrefi, 
gyda 66 yn elwa o systemau gwres 
canolig, ceginau, ystafelloedd 
ymolchi, drysau a ffenestri neu 
systemau awyru newydd.

Mae iechyd a diogelwch ein 
tenantiaid yn bennaf, ac mae 
gennym systemau ar waith 
i sicrhau y cyflawnir unrhyw 
archwiliadau o fewn y cyfnodau 
amser cyfreithiol a ganiateir.  

Blwyddyn diwethaf 
wnaethom ni 
gwbwlhau 100% o 
gwiriadau diogelwch 
nwy mewn 12 mis
  

Mae ein Bwrdd Rheolwyr hefyd yn 
monitro unrhyw archwiliadau yn 
fisol i sicrhau iechyd a diogelwch 
ein tenantiaid.

Yn ystod y flwyddyn, rydym wedi 
cwblhau 149 o archwiliadau 
trydanol ac mae 98% o’n heiddo 
sy’n cynnwys asbestos hefyd wedi 
eu harchwilio.

Mae ein hadran cynnal a chadw 
wedi aros o fewn cyllid ar gyfer 
gwaith adweithiol a ddilëwyd. Yn 
ystod y flwyddyn, daeth 103 o 
eiddo yn wag ac fe gwblhawyd 
gwaith i sicrhau eu bod yn barod 
i’w hail-osod ar y cyfle cyntaf. 
Cyfartaledd cost paratoi eiddo 
gwag fel i fod mewn cyflwr addas 
i’w ail-osod oedd £1,450.

Mae’r ardaloedd cymunedol yn 
ein llety gwarchod – Llys Kevin 
Ryan wedi eu huwchraddio, 
gyda charpedi newydd ac 
ailaddurno. Mae’r golchdy a 
chyfleusterau golchi cymunedol 
wedi eu huwchraddio er mwyn 
lleihau costau goleuo LED gan 
ddefnyddio synwyryddion 
cyfnos amser i leihau’r amser 
mae coridorau ac ystafelloedd 
cymunedol wedi eu goleuo’n 
ddiangen.
 

Mae’r synwyryddion mwg hefyd 
wedi eu huwchraddio a’u cysylltu 
i system reoli’r warden. Mae 
tenantiaid gydag anawsterau 
clywed wedi elwa o gyflwyno 
clustogau sy’n dirgrynu er mwyn 
rhoi gwybod iddynt am unrhyw 
ddigwyddiad tra’u bod yn 
gorffwys neu gysgu.

Rydym wedi gwneud 9 
atgyfeiriad ar gyfer asesiadau am 
gynorthwyon ac addasiadau sy’n 
delio ag anghenion tenantiaid 
unigol i’w helpu i aros yn eu 
cartref. Mae gennym hefyd aelod 
o staff sydd wedi cymhwyso 
fel aseswr a ymddiriedir dan y 
Sefydliad Byw i’r Anabl i asesu am 
fân addasiadau. Mae hyn wedi 
bod yn fanteisiol i denantiaid 
gan ein bod wedi gallu darparu 
ymateb cyflymach wrth ddelio â’u 
hanghenion newidiol.



Rydym wedi derbyn adborth positif gan ein tenantiaid 
yn dilyn y Grantiau Addasiadau Ffisegol:

Rydym wedi adolygu’r fanyleb 
beintio gylchol a’r cylch i sicrhau 
gwell gwerth am arian. Mae’r 
Gymdeithas wedi newid i gylch 7 
mlynedd yn hytrach na chylch 5 
mlynedd. Yn seiliedig ar gostau 
contractau blaenorol, bydd hyn yn 
arwain at arbediad i’r Gymdeithas 
o dros £28,000 y flwyddyn.

Rydym wedi prynu nifer o eiddo i 
gynyddu ein stoc tai. Mae’r rhain 
wedi cynnwys eiddo yn Nowlais 
ble mae gennym nifer o eiddo 
eraill yn yr un stryd, ynghyd ag 
ailwampio hen swyddfeydd yn 
Stryd y Capel, Merthyr Tudful. 
Fe gyflawnom waith ailwampio 
i droi’r swyddfeydd yn eiddo 
preswyl dan gyfarwyddyd staff 
Tai Merthyr, gan arbed cost 
ymgynghorwyr.
 

Darparodd y gwaith yma dri thy^ 
1 ystafell wely, dau fflat 1 ystafell 
wely ac un llety rhannu a 2 wely. 
Cwblhawyd y gwaith ar ddiwedd 
mis Mawrth 2017.

Mae datblygiad arall yng nghanol 
y dref hefyd wedi cychwyn a bydd 
yn darparu 9 o fflatiau ar safle hen 
Gapel Adulam.

Gan weithio mewn partneriaeth 
gyda CBSMT a Llywodraeth Cymru 
trwy’r rhaglen Lleoedd Llewyrchus 
Llawn Addewid, rydym yn y broses 
o ddod ag eiddo arall a oedd yn 
adfail yn ôl i ddefnydd yn 115 
Y Stryd Fawr. Wedi ei gwblhau 
bydd yn gyfuniad o ddefnydd 
preswyl a masnachol, ac mae 
wedi gwarchod adeilad rhestredig 
arall yng nghalon ein tref. Mae’r 
prosiect hefyd gyda cefnogaeth 
Cadw.
 

Bydd ein datblygiad adeilad 
newydd, sy’n cynnwys 23 o 
eiddo yn Nheras Walters, Aberfan 
(bellach wedi ei enwi’n swyddogol 
yn Clos y Rheilffordd - Railway 
Close wedi ei gwblhau ac yn barod 
i groesawu eu tenantiaid newydd 
ar ddiwedd yr haf.

Mae’r strategaeth o ddarparu 
datblygiadau adeiladau newydd 
ac adfer eiddo gwag yn galluogi’r 
Gymdeithas i ddarparu safonau 
byw modern yn ogystal â 
chyfrannu i wella’r amgylchedd 
adeiledig trwy ddod ag eiddo 
gwag yn ôl i ddefnydd.

“Mae’r teclyn codi ar 
y nenfwd wedi gwella 
ansawdd bywyd yn 
sylweddol”.

Roedd y contractwyr 
yn “wych, dibynadwy ac 
arbennig” gyda gwaith 
yn mynd yn ei flaen fel 
y cynlluniwyd.

“Mae ansawdd bywyd wedi 
gwella’n fawr iawn. Gall ein 
mab ymolchi’n hawdd gyda 
llai o lid i’w groen”. Clos y 
Rheilffordd - Railway Close
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Rydym yn ymroddedig 
i ofalu am ein stoc 
bresennol a helpu ein 
tenantiaid i reoli eu 
cartrefi.  
Rydym yn cael adroddiadau cynyddol 
gan denantiaid sydd â phroblemau 
gydag anwedd yn achosi llwydni 
sbotiau duon. Yn aml bydd hyn yn 
cael ei ddrysu gyda lleithder, fodd 
bynnag gyda rheolaeth briodol o 
wresogi ac awyru, ni fydd y problem 
hyn yn codi. Er mwyn helpu ein 
tenantiaid i gael gwell dealltwriaeth 
o sut i leihau anwedd, rydym wedi 
bod yn gweithio mewn partneriaeth 
gyda Phrifysgol Caerdydd i wella 
dealltwriaeth o ddefnydd ynni ac 
achosion anwedd.

Mae nifer o denantiaid wedi cael 
amrywiaeth o fonitorau i’w gosod 
yn y cartref i’w galluogi i ddeall sut 
mae’r modd y defnyddir yr eiddo 
yn cysylltu’n uniongyrchol i’r lefel 
o leithder yn yr aer sy’n arwain at 
ffurfio llwydni trwy anwedd. Mae hyn 
wedi galluogi’r rhai sy’n cymryd rhan 
i gael gwell gwerth a dealltwriaeth o 
ddefnydd ynni ac i leihau’r risgiau y 
bydd llwydni’n tyfu.

Mae ein polisi o ofyn i’n contractwyr 
ddarparu 1% o arian yn ôl ar 
unrhyw gontractau a ddyfarnwyd 
gennym wedi arwain at sicrhau 
£8,295 i’r Gymdeithas. Bydd hyn 
yn cael ei ddefnyddio i gynorthwyo 
tenantiaid yn ôl i waith neu i chwilio 
am gyflogaeth. Gall hyn gynnwys 
hyfforddiant, prynu offer, help gyda 
CVs ac ati. Byddwn yn cyflawni 
gwerthusiad ar sut mae’r arian yma 
wedi helpu tenantiaid wedi iddo gael 
ei neilltuo.
.  

Mae unrhyw gontract 
gyda’r Gymdeithas 
yn gofyn am dalu 1% 
yn ôl mewn Buddion 
Cymunedol.  

£12,000 
o arbediad i denantiaid 
ar gymharu ynni



Dathliadau 40 Mlynedd
Mae’r Gymdeithas yn dathlu ei 40fed Mlynedd 
yn 2017 ac mae nifer o ddigwyddiadau yn cael 
eu cynnal i nodi’r achlysur.

Sefydlwyd y Gymdeithas ar 29ain 
Mehefin 1977 fel Cymdeithas 
Ddiwydiannol a Darbodus nad 
oedd yn gwneud elw gyda rheolau 
nad oeddynt yn elusennol (a 
newidiwyd i reolau elusennol yn 
1998). Roedd y swyddfa gyntaf 
wedi ei lleoli uwchben Station 
Café yng nghanol y dref cyn 
symud i Milbourne Chambers. Yn 
1997, gyda’r nifer o eiddo a staff 
yn tyfu, prynwyd y Locomotive Inn 
a’i drosi yn swyddfeydd.  

Prynwyd y ty^ cyntaf 
gan y Gymdeithas 
yn Wyndham Street, 
Dowlais.     

Yn gyntaf, roedd y Gymdeithas yn 
gweithio yn ardaloedd penodol 
Dowlais, Aberfan, Troedyrhiw 
a Chefn Coed, ond yn raddol 
lledaenodd y gwaith i holl 
Fwrdeistref Sirol Merthyr Tudful.

Un o’r prosiectau mawr cyntaf a 
gyflawnwyd gan y Gymdeithas 
oedd adfer un o adeiladau mwyaf 
eiconig y dref – Stablau Dowlais, a 
adeiladwyd gan y teulu Guest yn 
1820.  

Yn anffodus, aeth y Stablau yn 
adfail, ond yn ffodus cawsant 
eu hachub gan Ymddiriedolaeth 

Treftadaeth Merthyr Tudful a 
brynodd yr adeilad yn 1982 
ac yn ystod y 5 dilynol, fe 
lwyddon i adfer y ffasâd blaen. 
Yn 1987 gwerthwyd yr adeilad 
i’r Gymdeithas a gomisiynodd 
adeiladu 16 o fflatiau i’r henoed. 
Agorwyd y Stablau yn swyddogol 
ar 20fed Medi 1990 gan Mr Gareth 
Gwenlan, yn wreiddiol o Ferthyr a 
chyn Bennaeth Comedi yn y BBC. 
Mae EUB y Tywysog Charles wedi 
ymweld ddwywaith â’r safle - yn 
1981 cyn i’r adeliad gael ei achub 
rhag dymchwel ac yn 1994 pan 
blannodd goeden goffaol.

Mwy na darparwr tai.
Mae Tai Merthyr yn deall yr angen 
i gefnogi ein tenantiaid a’r bobl 
y byddwn yn gweithio gyda nhw. 
Mae ein staff nid yn unig yn 
darparu cyngor ar faterion yn 
ymwneud â thai, ond hefyd yn 
gweithio gyda phobl i’w helpu i 
wella eu bywydau.

Trwy bartneriaeth gyda Mind 
Merthyr mae trigolion Llys Kevin 
Ryan yn derbyn sesiwn crefftau 
a gweithgareddau wythnosol. 
Mae cyfranogwyr yn ennill sgiliau 
gwerthfawr ac yn hybu eu nodau 
personol eu hunain.
 

Rydym yn parhau i gefnogi’r 
fenter Bwyd Cydweithredol gyda’r 
nifer o gwsmeriaid yn parhau 
i dyfu. Yn ystod y Nadolig, bu 
staff a gwirfoddolwyr yn pacio 
a danfon 50 o fasgedi Nadolig i 
bobl leol. Yn rhan o’n partneriaeth 
gyda Theuluoedd yn Gyntaf 
Twyncarmel cawsom gyfle i gynnig 
bag profi i 60 o deuluoedd o naill 
ai ffrwythau neu lysiau o’n menter 
Bwyd Cydweithredol. Y nod oedd 
annog cyfranogwyr i fwyta’n iach 
a mynd ar drywydd cynnyrch rhad  
o allfa gymunedol leol.

Rydym wedi cefnogi nifer o 
ddyddiau hwyl cymunedol ac 
wedi darparu stondinau crefft 
mewn nifer o ddigwyddiadau 
lleol. Mynychodd 2,000 o bobl y 
digwyddiadau hyn am ddim, ac 
maent yn darparu cyfleoedd i 
gymuned Merthyr ddod ynghyd ar 
gyfer digwyddiadau hwyliog ac yn 
bwysig i uno cymunedau.

Rydym yn dal i chwarae 
rhan allweddol wrth drefnu’r 
digwyddiad amrywiaeth Pentref 
Byd Eang blynyddol sydd wedi ei 
gynnal yn flynyddol yn y dref ers 
10 mlynedd.
  



Gwerth am Arian
Yn Nhai Merthyr rydym 
yn deall bod Gwerth am 
Arian yn fwy na lleihau 
costau a sicrhau arbedion, 
mae hefyd yn golygu 
sicrhau cydbwysedd 
rhwng effeithlonrwydd, 
effeithiol a pherfformiad 
ariannol (economaidd) y 
busnes. 

Yn rhan o’n strategaeth Gwerth 
am Arian, mae staff ar draws y 
sefydliad yn ceisio chwilio am 
ffyrdd i arbed arian ar bopeth a 
wnawn. Ya Fe gofnodir yr arbedion 
hyn a’u cyfrifo ar ddiwedd pob 
blwyddyn. Yn ystod 2016/17, 
mae’r Gymdeithas wedi arbed 
£173,000. Roedd bron i £35,000 o 
hyn o ganlyniad i ddefnyddio ein 
staff ein hunain i gyflawni gwaith 
a fyddai fel arfer yn cael ei wneud 
gan ymgynghorwyr fel penseiri a 
rheolwyr prosiect.

Mae barn ein 
tenantiaid yn 
allweddol i lunio sut 
ydym yn darparu ein 
gwasanaethau ac i 
sicrhau ein bod yn 
rhoi ein tenantiaid yn 
ganolog i bopeth a 
wnawn.
Byddwn yn ymgynghori ar ansawdd 
ein gwasanaethau yn flynyddol.

O’r arolwg a gyflawnwyd yn 2016, 
roedd yr adborth yn bositif iawn ar 
gyfer mwyafrif y 27 o gwestiynau 
a holwyd, ac fe gawsom gyfradd 
ymateb o 10%. Un o’r canlyniadau 
mwyaf calonogol oedd bod 98% 
o’r rhai a ymatebodd yn teimlo y 
gallent ymddiried ynom. Rydym 
wedi nodi’r meysydd canlynol ble 
roedd ein tenantiaid yn llai na 
bodlon iawn neu’n weddol fodlon.

Byddwn yn gweithio i ddeall pam 
fod boddhad yn y meysydd hyn yn 
llai na meysydd eraill: 

• Ansawdd cyffredinol eich cartref

•  Rhent yn darparu gwerth am arian

•  Gyda’r broses i drefnu apwyntiad 
ar gyfer trwsio

•  Gyda’r diogelwch a diogeled  
eich cartref

£173k
wedi ei arbed trwy   
Werth am Arian
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Cydnabod ein cyflawniadau
Derbyniom Wobr Afal Werdd yn gydnabyddiaeth am y modd 
cynaliadwy yr adeiladwyd y cartrefi newydd yn Llys Corona, 
gan sefydlu mesurau i ganiata^ u ar gyfer cyflawni ymchwiliad 
archeolegol yn y safle yn y dyfodol. 

Roedd y wobr hefyd yn 
gydnabyddiaeth am y gwaith 
buddion cymunedol a gyflawnwyd 
ar y safle ac yn y gymuned gydag 
ymweliadau addysgol ar gyfer 
ysgolion, dyddiau agored i’r cyhoedd 
ac ardal addysg awyr agored yn cael 
ei chreu ar gyfer ysgol gynradd leol.

Derbyniom ddwy wobr am ein 
gwaith gyda People Plus a
Keepmoat – gwobr ail safle ar 
gyfer cyflogwr Hyfforddeiaeth 
y Flwyddyn, ac fe enillodd 
un o’n tenantiaid ar leoliad 
gyda’n contractwr wobr 
Dysgwr y Flwyddyn Ymgysylltu 
Hyfforddeiaeth. Ers derbyn y wobr 
hon, mae’r unigolyn wedi mynd 
ymlaen i sicrhau cyflogaeth llawn 
amser.

Am yr ail flwyddyn yn 
olynol, roeddem yn ail yn y 
gwobrau Her Iechyd Tlws 
Crisial ar gyfer ein prosiect 
Can’t Cook Slow Cook.  

Y nod oedd annog unigolion 
a theuluoedd i ganfod dulliau 
iachach a haws o goginio. Roedd 
buddion ychwanegol yn cynnwys 
helpu taclo ynysu cymdeithasol ar 
gyfer unigolion, helpu uchafu eu 
hincwm a helpu llesiant cyffredinol 
y 23 oedd yn cymryd rhan.

Rydym yn dal i gyflawni gwobr 
Buddsoddwyr mewn Pobl ar lefel 
Aur, ac wedi cyflawni’r wobr dan y 
fframwaith newydd.

Cawsom adolygiad llawn o’n Gwobr 
Rhagoriaeth mewn Gwasanaethau 
Cwsmeriaid yn Nhachwedd 2016 
ac rydym yn dal i gyflawni’r safonau 
uchel a osodir gan y wobr hon.

Ym Mawrth 2017 fe ddaethom i 
fod yn gymdeithas dai gyntaf yng 
Nghymru i fod ag ymwybyddiaeth 
o awtistiaeth a thrwy ein gwaith 
ar y cyd, mae CLlLC (Cymdeithas 
Llywodraeth Leol Cymru) wedi 
gallu creu modwl ymwybyddiaeth 
awtistiaeth ar gyfer darparwyr tai a 
fydd ar gael yn fuan ledled Cymru.

Mae boddhad cwsmeriaid o ran sut 
ydym yn delio gydag ymddygiad 
gwrthgymdeithasol a chwynion 
cyffredinol yn dal i fod yn uchel, ac 
rydym wedi derbyn adborth positif 
gan yr heddlu ar y camau prydlon i 
reoli sefyllfaoedd anodd.

Paratoadau coginio

Bwyta’n Iach
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Hyfforddiant a 
chefnogaeth
Rydym wedi cefnogi 4 o bobl 
ifanc (dan 25 oed) trwy gyfleoedd 
lleoliad gwaith i gyfanswm o 
2,685 o oriau.

Cefnogwyd cyfanswm o 28 o 
bobl leol i gyflawni tystysgrif 
hyfforddiant achrededig.

Ynghyd â’n contractwr Keepmoat 
a Chymunedau am Waith, rydym 
wedi datblygu a chyflawni rhaglen 
hyfforddiant 2 wythnos ar gyfer 6 
o unigolion oedd wedi bod yn ddi-
waith am o leiaf 6 mis.

Derbyniodd y cyfranogwyr eu 
cymwysterau achrededig mewn 
nifer o feysydd, yn cynnwys codi a 
chario, TGCh lefel 1, a gweithio ar 
uchder.

 
Llwyddom i sicrhau cyllid o’r Grant 
Rhwydwaith Arbed Ynni Mawr i 
gynorthwyo 100 o bobl i gymharu 
eu tariff ynni ac arbed arian trwy 
newid sut maent yn talu am ynni.

Gwnaethom gais am grantiau 
ategol megis y gostyngiad cartrefi 
clyd a grantiau penodol Dw^ r 
Cymru. Llwyddom i gyrraedd dros 
100 o denantiaid a nodi bron i 
£12,000 mewn arbedion trwy 
gymharu ynni.

Fe helpom 32 o gartrefi i ymgeisio 
am y gostyngiad cartref clyd oedd 
yn cyfateb i arbedion o £4,480.
 

Mae ein hadran rhent wedi 
parhau i gynnal lefel isel o ôl-
ddyledion rheng, fod bynnag mae 
ôl-ddyledion cyffredinol wedi 
cynyddu’n ddiweddar gyda’r 
hawlwyr atodol yn derbyn Credyd 
Cynhwysol. Mae ein rôl Swyddog 
Rhent a Budd-daliadau nawr 
yn swydd barhaol ac rydym yn 
dal i ymroi cryn dipyn o amser 
i gyllidebu gyda’n tenantiaid 
ac i uchafu eu hincwm a budd-
daliadau.
 

Llongyfarchiadau

28 

o bobl wedi    
eu cefnogi 
i hyfforddiant



Ein pobl ifanc
Yn ystod yr haf bu’r grw^ p ieuenctid yn cymryd rhan mewn 
amrywiaeth o wahanol weithgareddau am ddim, yn cynnwys 
ein digwyddiad chwaraeon stryd Olympaidd i ddathlu Gemau 
Olympaidd a Pharalympaidd Rio 2016. 
Cynhelir ein gweithgareddau 
Gemau Stryd, 3 gwaith yr wythnos 
yn Nhy^ Injan Dowlais. Mae hyn 
yn galluogi pobl ifanc i brofi 
amrywiaeth o weithgareddau 
chwaraeon am ddim. Rydym 
yn dal i fod yr unig gymdeithas 
dai yng Nghymru sy’n darparu’r 
prosiect Gemau Stryd.

Mae ein rhaglen ffitrwydd paffio 
i ferched yn unig wedi tyfu mewn 
niferoedd ac mae bellach yn 
ariannu ei hun, ac wedi arwain at 
fuddion hirdymor ar gyfer nifer 
o’r cyfranogwyr gan gynnwys 
ymarfer corff ychwanegol.

Cynhaliwyd 2 ddigwyddiad 
preswyl dros yr haf – y cyntaf yn 
brofiad gwersylla i Borth Eynon, 
ble bu ein pobl ifanc yn cymryd 
rhan yn yr wyl cerflunio tywod, 

corff fyrddio ac yn archwilio 
arfordir Gw^ yr. Buont yn helpu i 
baratoi bwyd ar gyfer coginio iach 
ac yn dysgu am ddiogelwch tân. 

Ar gyfer yr ail ddigwyddiad 
preswyl, bu grw^ p yn cymryd rhan 
mewn hwylio ar fwrdd Challenge 
Wales. Helpodd y prosiect y 
grw^ p i fagu hyder, adeiladu ar eu 
sgiliau cyfathrebu, gwaith tîm ac 
arweinyddiaeth, ac yn gyfle iddynt 
roi cynnig ar rywbeth newydd.

Pawb ar y llong!

Buddion paffio

Profiad gwersylla
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Llywodraethu
Mae ein Bwrdd Rheoli yn cynnwys pobl gydo arbenigedd amrywiol 
sy’n rhoi eu hamser yn wirfoddol i gynorthwyo’r Uwch Dîm Rheoli i 
redeg y Gymdeithas.
Rydym yn ymroddedig i 
gydraddoldeb ac amrywiaeth yn 
y gweithle a hefyd wrth ddarparu 
ein gwasanaeth, felly rydym yn 
cydnabod yr angen i sicrhau bod 
gennym Fwrdd amrywiol sydd 
nid yn unig yn meddu ar y sgiliau 
gofynnol i redeg y busnes, ond 
hefyd yn cynrychioli’r gymuned y 
mae’n gweithio ynddi.

Cyfranddalwyr
Sefydlwyd y Gymdeithas yn 
wreiddiol yn 1977 gan grw^ p 
bychan o bobl ymroddedig 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 ar gyfer ethol 
mwyafrif aelodau’r Bwrdd.

Felly rydym yn croesawu 
ceisiadau gan unrhyw unigolion 
neu sefydliadau sy’n rhannu ein 
gwerthoedd ac amcanion ac sy’n 
barod i hyrwyddo ein gwaith.

Ein Bwrdd Rheoli



Enw Galwedigaeth
Anne Roberts RCN, UKCC, BAC, BA, RHV Uwch Ymwelydd Iechyd wedi Ymddeol

Dr Alun Batley Cyfarwyddwr Cwmni

Denise Morgan Aelod Panel Ymgynghorol Ynad Wedi Ymddeol

Helen Williams MSc HRM, MCIPD, BA (Anrh) HRM Cyfarwyddwr Cwmni

Dr Gabriela Zapata-Lancaster Ymchwilydd Ysgol Pensaernïaeth Cymru

Tom Broadhead BSc, MSc, CIHCM Cyfarwyddwr Cynorthwyol Cymunedau, Menter a 
Pherfformiad

Ian Bell BSc (Anrh) PGDip Tai, CIOH Cyfarwyddwr Cartrefi a Chymunedau

Liam Davies ACCA Cyfrifydd

Geoff Davies ACIB Bancwr wedi Ymddeol (Ymddiswyddodd Ebrill 16)

Diane Morris Tenant sy’n Aelod o’r Bwrdd (Ymddiswyddodd Medi 16)

Katie Howells Tenant sy’n Aelod o’r Bwrdd (Ymddiswyddodd Mai 17)

Lisa Daniels Griffiths FCCA Arweinydd Tîm WEFO (Ymddiswyddodd Mehefin 16)

Bwrdd Rheoli

£1,450 
cyfartaledd cost ailosod
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2017 2016

£000 £000

Trosiant 5,352 5,386

Gwariant Gweithredu - ac eithrio cost pensiwn (3,934) (4,072)

Gwariant gweithredu - cost pensiwn (33) (397)

Gwarged gweithredu 1,385 917

Diffyg ar waredu eiddo, offer a chyfarpar (15) (48)

Incwm ariannol arall 24 22

Costau Llog a Chyllid (611) (626)

Symudiad yng ngwerth teg buddsoddiad - (101)

Cyfanswm ar gyfer y flwyddyn 783 164

Datganiad o Incwm Cynhwysfawr ar 31ain Mawrth 2017

23 

eiddo newydd a 
adeiladwyd 
yn Aberfan



98%
o’n tenantiaid yn 
ymddiried ynom

Datganiad o Safle Ariannol ar 31ain Mawrth 2017
2017 2016

£000 £000

Asedau sefydlog 53,083 50,677

Eiddo Tai 7,228 7,228

Eiddo, offer a chyfarpar arall 777 740

Asedau diriaethol sefydlog 61,088 58,645

Asedau cyfredol 4,894 5,744

Rhwymedigaethau cyfredol (4,027) (4,088)

Rhwymedigaethau hirdymor

Benthyciadau (14,044) (14,874)

Rhwymedigaethau Pensiwn (1,119) (1,202)

Grant tai (39,014) (37,230)

(54,177) (53,306)

Asedau net 7,778 6,995

Cyfalaf cyfranddaliadau - -

Cronfa wrth gefn 5,785 5,002

Cronfa ailbrisio wrth gefn 1,300 1,300

Cronfa gyfyngedig 693 693

Cyfanswm ar gyfer y flwyddyn 7,778 6,995
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Tabl 2 2016-17

Gosodiadau yn 
ôl Grw^ p Targed

    Blwyddyn 
hyd yma

Blwyddyn 
hyd yma

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

Digartref 1 7 6 6 20 22%

Gweithio 10 3 3 5 21 23%

Grw^ p Ethnig 
Lleiafrifol

1 0 0 1 2 2%

Llety â
Chymorth/SAP

1 1 1 3 6 6%

Sâl/Anabl 7 1 4 9 21 23%

Di-waith 5 6 2 8 21 23%

Rhoi a Derbyn 
Cymorth

0 1 0 0 1 1%

Cyfanswm 25 19 16 32 92 100%

 Tabl 3 Ebr-Meh Gor-Medi Hyd-Rhag Ion-Maw Nifer

Rhentu ar y 
Farchnad

0 4 1 0 5

Rhentu Dros Dro 0 3 0 3 6

Cyfanswm 0  7  1 3  11

Data Allweddol 2016/2017
Tabl 1 2016-17

Diwedd y 
Flwyddyn

Gosodiadau yn 
ôl Categori

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

Diemwnt 2 1 0 1 4 4%

Aur 0 0 0 0 0 0%

Arian 16 13 10 20 59 64%

Efydd 3 0 3 0 6 7%

Addasedig 0 0 0 1 1 1%

Llety â 
Chymorth/SAP

1 1 1 3 6 7%

Penderfyniad
Rheoli 
Brys

2 1 0 1 4 4%

Blaenoriaeth Tai 
Digartref

1 3 2 6 12 13%

Cyfanswm 25 19 16 32 92 100%



Tenantiaid mewn Ôl-ddyledion - rhent cymdeithasol yn unig 

Perfformiad Ailosod

Lefelau Rhent yr Wythnos

2016/2017 2015/16

Nifer % Nifer %

Tenantiaid mewn ôl-ddyledion 686 69.2% 316 28.1%

>4 wythnos 59 6.0% 37 3.3%

>13 wythnos 14 1.4% 5 0.4%

2016/2017 2015/16

Colli rhent o eiddo gwag £28,185 0.60% £41,614 0.87%

Cyfartaledd amser i ailosod 23 o ddyddiau - 15 o ddyddiau -

2016/2017 2015/16

Fflat 1g2p £66.60 £66.01

Ty^ 2g4p £82.69 £81.95

Ty^ 3g5p £86.92 £86.14

Ôl-ddyledion Rhent Tenantiaid Cyfredol - rhent cymdeithasol yn unig

2016/17 Targed 2016/17 2015/16

Gros £104,509 2.44% 1.35% £89,300 2.07%

Budd-dal Tai 
Heb ei dalu

£53,512 1.25% - £56,426 1.31%

Net £50,997 1.19% 1.20% £32,874 0.76%
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Amserau Ymateb Cynnal a Chadw

Costau Rheoli Tai
2016/17 Targed 2016/17 2015/16

Costau fesul eiddo £566.30 £579.23 £474.79

Gwir 2016/17 Targed 2016/17 Gwir 2015/16

Argyfwng    2 awr 7 munud 24 hours 1 awr 55 munud

Pob galwad arall 9.35 o ddyddiau 28 o ddyddiau 10.01 o ddyddiau

2016/17 2015/16

Cwynion a dderbyniwyd 28 16

Cwynion a ddatryswyd 
(i foddhad yr achwynydd)

23 9

Llety â Chymorth 2016/17

Darparwr Math o gymorth Cymorth a ddarperir Nifer

Adref   Hostel Mynediad 
Uniongyrchol

Digartref 10

Gofal Llety a Rennir Iechyd Meddwl 4

Llamau Tai â Chymorth Tai a chymorth 
24 awr

7

Llamau leavers/Homeless Gadawyr Gofal Ifanc Gadawyr Gofal Ifanc/
Digartref

4

Drive Cymorth i’r anabl Iechyd Meddwl
ac Anabledd

7

Mae’r Gymdeithas yn gweithio mewn partneriaeth gyda 4 o sefydliadau gwirfoddol a’r Awdurdod Lleol i 
ddarparu gwasanaethau tai a chymorth arbenigol i unigolion bregus.

Mae’r mathau o gynlluniau sydd ar gael yn amrywio o gymorth fel y bo’r angen i dai a rennir.  



Cyfanswm gyda llety + chymorth 
2016/17 = 1,124

Y llynedd: 1,124

Cyfanswm 2016/17 = 1,097
Y llynedd: 1,097

Stoc Dai (Yn ôl math)

Y llynedd: 22 Y llynedd: 299 Y llynedd: 447

Y llynedd: 287 Y llynedd: 17

Y llynedd: 25

Y llynedd: 27

27

25 Anabl22 fflat Un ystafell 299 Un gwely 447 Dau wely

287 Tri gwely 17 Pedwar gwely

11/12 Lower High Street, Merthyr Tudful, CF47 8EB
Ffôn: 01685 352800 
www.mtha.org.uk 

Unedau Llety â Chymorth




