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Lle mae pobl 
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Byddai’n wirion esgus nad yw hwn yn gyfnod anodd a 
heriol i bob un ohonom sydd yn y busnes o sicrhau bod tai 
fforddiadwy ar gael i bawb sydd eu hangen. Y gwir plaen 
yw y byddem yn hoffi gallu datblygu tai newydd, ar gyfer 
y nifer o bobl ym Merthyr sydd mewn angen am dai, yn 
llawer cyflymach nag y mae amgylchiadau ymhell y tu 
hwnt i’n rheolaeth yn debygol o ganiatâu i ni wneud ar 
gyfer y blynyddoedd nesaf.

Er gwaethaf yr anawsterau, nid yw CTMT wedi sefyll yn 
ei unfan yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Mae’r gwaith 
o ddatblygu Hen Neuadd y Dref yn mynd rhagddo’n 
dda a bydd, rwy’n rhagweld yn hyderus, yn gwneud 
gwahaniaeth mawr i deimlad a hyder Canol y Dref yn ei 
gyfanrwydd. Rydym am barhau i gyfrannu’n gadarnhaol at 
ansawdd bywyd y bobl sy’n byw ac yn gweithio yma gan 
ddefnyddio ein sgiliau mewn partneriaeth â’r awdurdod 
lleol, y gwasanaeth iechyd a’r gwasanaethau gwirfoddol.

Rydym bob amser yn edrych am syniadau ynghylch y 
ffordd orau o wneud hyn ac yn dibynnu’n drwm ar gyngor 
ein tenantiaid ein hunain yn arbennig.

Mae wedi bod yn fraint i fod yn Gadeirydd Bwrdd Rheoli 
bywiog ac effeithiol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Yr wyf 
yn falch o’r gwaith y mae CTMT wedi ei wneud ond nid 

yw hynny wedi arwain at laesu dwylo. Mae cyfarfodydd y 
Bwrdd bob amser yn heriol ac yn dal y Gyfarwyddiaeth yn 
gryf i gyfrif. Mae’r ystod o ddoniau sydd gennym ymhlith 
aelodau’r Bwrdd wedi ein galluogi i wneud hynny’n 
effeithiol.

Wedi dweud hynny, 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.

Keith Fletcher
Keith Fletcher 
Cadeirydd

I gael copi o’n hadroddiad monitro blynyddol i Fwrdd yr Iaith 
Gymraeg, gweler ein gwefan
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Ein Cenhadaeth yw 
 � rhoi gwasanaeth tai ardderchog i bobl Merthyr Tudful am 
bris fforddiadwy 
 � gweithio mewn partneriaeth ac ail-fuddsoddi arian dros 
ben yn ôl i’n cymuned 
 � rhoi cyfleoedd i bobl dyfu
 � darparu tai gwell a
 � gwella’r amgylchedd adeiledig



Wrth edrych yn ôl dros y 12 mis diwethaf mae gennym ni, 
unwaith eto, lawer i’w ddathlu a’i gydnabod - Bwrdd cryf 
ac amrywiol a thîm staff sy’n wirioneddol wedi ymrwymo i 
roi’r dinesydd wrth galon yr hyn a wnawn. Nid yw hyn yn 
golygu ein bod bob amser yn cael pethau’n iawn - dydyn 
ni ddim, ond rydym yn cydnabod hynny ac yn dysgu oddi 
wrtho.
Mewn amgylchedd lle disgwylir i bawb fod yn gwneud 
mwy am lai a phan fo safonau a disgwyliadau yn cynyddu 
mae’r pwysau’n gwasgu. Rydym yn aml yn gweithio gyda 
rhai o aelodau mwyaf ymylol ein cymunedau ac mae’n 
bwysig nid yn unig adolygu’r hyn yr ydym wedi’i gyflawni 
ond edrych ymlaen at yr hyn sydd o’n blaenau. Os 
oeddem yn meddwl bod pethau wedi bod yn anodd dros y 
12 mis diwethaf - mae’r dyfodol yn mynd i’n rhoi ni i gyd o 
dan brawf!
Ond rydym wedi gosod sylfeini da - ac rydym yn parhau 
i ddatblygu, er, yn gymedrol. Yn y flwyddyn ddiwethaf 
ein rhaglen ddatblygu oedd cynllun peilot ar draws y 
fwrdeistref lle buom yn gweithio mewn partneriaeth â’r 
awdurdod lleol a chymdeithasau tai eraill i ddod ag eiddo 
gwag yn ôl i reolaeth. Mae hwn yn faes gwaith y mae 
angen i ni barhau i’w archwilio a’i ddatblygu.
Mae ein gwaith ar gynhwysiant ariannol yn cynorthwyo 
tenantiaid i ddeall a pharatoi ar gyfer y newidiadau sydd 

i ddod mewn diwygio lles sy’n debygol o gael effaith 
sylweddol a allai fod yn andwyol ar ein tenantiaid. Mae 
ein cyfranogiad a’r gwaith a wnawn i hyrwyddo’r Undeb 
Credydau a Moneyline Cymru yn cynnig dewisiadau 
amgen diogel i fenthycwyr ar garreg y drws y mae 
tenantiaid tai cymdeithasol yn aml yn troi atynt mewn 
adegau o argyfwng. Mae ein Cydweithfa Fwyd a’n 
cefnogaeth i Fanc Bwyd Merthyr Cynon yn darparu 
mynediad i gynnyrch ffres a bwyd tun fforddiadwy ar adeg 
pan mae’n mynd yn fwyfwy anodd i lawer o bobl wneud i 
gyllideb wythnosol y cartref fantoli.
Ni ddylai gwaith ein Timau Tai, Cynnal a Chadw a 
Datblygu Cymunedol i ddarparu gwasanaeth rhagorol 
fynd heb ei gydnabod - fel sefydliad yr ydym i gyd yn 
gweithio tuag at yr amcan o fod yn gallu dangos yn glir 
sut y mae cyfranogiad ein tenantiaid yn dylanwadu mewn 
gwirionedd ar ein gwasanaethau a’r canlyniadau ar gyfer 
tenantiaid.
Roedd  ymdeimlad dwfn y Gymdeithas o ymrwymiad i’r 
cymunedau y mae’n gweithio ynddynt yn ymestyn ymhell 
y tu hwnt i dai - mae ein gwaith ym maes adfywio yn 
weladwy iawn trwy brosiectau fel Hen Neuadd y Dref a 
Flooks y Gemydd. Gallai ein gwaith yn cefnogi a chynnal 
cymunedau diogel a chydlynol fod yn llai gweladwy i lawer 
ond mae’n rôl yr ydym yn ei gwerthfawrogi a byddwn 
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yn parhau i gefnogi partneriaethau gan ganolbwyntio ar 
Gydlyniant Cymunedol, Cydraddoldeb ac Amrywiaeth, 
Fforwm y Gweithwyr Mudol, y Gweithgor Ymddygiad 
Gwrthgymdeithasol a G ŵ  yl y Pentref Byd-eang.
 Drwy ac o ganlyniad i’r partneriaethau cryf rydym wedi 
eu ffurfio rydym yn gallu dathlu llwyddiant y 12 mis 
diwethaf ac rydym yn gwybod gyda chefnogaeth ein staff, 
y bwrdd a phartneriaid y byddwn yn wynebu ac yn mynd 
i’r afael â heriau’r 12 mis nesaf yn uniongyrchol a chyda’r 
nod o wneud y gorau y gallwn ar gyfer ein Tenantiaid a 
rhanddeiliaid.

Karen Dusgate
Karen Dusgate
Prif Weithredwr
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 � Ein nod yw darparu ystod o opsiynau tai fforddiadwy a 
gwasanaethau sy’n adlewyrchu anghenion a dewisiadau 
ein tenantiaid presennol ac yn y dyfodol.
 � Cafodd 47 cegin eu cynllunio a’u gosod i Safonau 
Ansawdd Tai Cymru (SATC) gan gynnwys unedau, 
gosodiadau trydanol a lloriau finyl hyd at gyfanswm o 
£179,000
 � Mae 43 o dai wedi elwa o setiau newydd o ddrysau 
ffrynt a chefn allanol a gynhyrchwyd yn unol â safonau 
Diogelu Drwy Ddylunio ac sydd hefyd wedi gwella 
effeithlonrwydd ynni’r cartrefi. Cyfanswm gwerth y 
gwaith oedd £33,000
 � Gosodwyd boeleri newydd a systemau gwresogi wedi’u 
huwchraddio a’u rheolyddion mewn 124 eiddo. Mae’r 
boeleri newydd yn foeleri effeithlonrwydd uchel (gradd A 
SEDBUK) a fydd yn helpu’r trigolion i gwtogi ar eu biliau 
gwresogi. Cyfanswm gwerth y gwaith oedd £331,500
 � Mae 30 eiddo wedi elwa o  ffenestri gwydr dwbl uPVC 
newydd gwerth £48,500. Bydd y ffenestri hyn gydag 
effeithlonrwydd ynni uwch yn helpu i leihau biliau ynni 
trigolion sy’n byw yn y cartrefi hyn
 � Cafodd 17 eiddo eu hystafelloedd ymolchi wedi eu 
huwchraddio gan gynnwys ystafelloedd ymolchi newydd, 
mannau cawod, canllawiau, teils ar y wal a lloriau finyl 
newydd fel sy’n ofynnol gan SATC. Cyfanswm gwerth y 
gwaith oedd £44,500

 � Gwnaed gwaith adnewyddu mewn 3 eiddo sy’n werth 
£29,500 er mwyn dod â hwy i fyny at safonau gosod 
cyfredol
 � Gosodwyd 17 system awyru ar gyfer y tŷ   cyfan a 
chyfanswm gwerth y gwaith oedd £8,300. Bydd y 
gwaith hwn yn helpu i leihau’r risg o dwf llwydni sy’n 
gysylltiedig ag anwedd
 � Cafodd 195 eiddo eu hailaddurno yn allanol a 
chyfanswm gwerth hyn oedd £124,650
 � Daeth 103 eiddo yn wag yn ystod y cyfnod ac roedd 
angen gwaith gwerth £201,000 arnynt, i ddod â’r eiddo i 
fyny at safonau gosod cyfredol
 � Rydym wedi darparu cyfleusterau cawod dros fath 
ynghyd â theils wal, rheiliau llaw, rheiliau llenni a matiau 
bath mewn 63 eiddo sy’n werth £41,700
 � Mae 2 eiddo wedi elwa o gael gorchuddion to newydd
 � Darparwyd ffensys newydd ym Mythynnod Tai-bach
 � Bu staff yn gweithio gyda phreswylwyr i wella safonau 
gwaith ar y tir y tu allan i ardaloedd cymunedol ein 
cynlluniau
 � Mae 5 cynrychiolydd o’r Gr ŵ  p Safonau Gwasanaeth y 
Tenantiaid wedi cynnal arolygiadau ar y cyd gyda staff i 
ystyried lefel y gwasanaeth a roddir a meysydd ar gyfer 
gwella 

Sut rydym wedi gwella ein cartrefi
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 � Mae’r Gymdeithas wedi gwneud gwaith atgyweirio 
ymatebol yn dilyn ceisiadau gan breswylwyr hyd at 
gyfanswm o £410,000

Grantiau Addasiadau Ffisegol (PAG)
 � Mae’r Gymdeithas wedi gwneud 57 o atgyfeiriadau, ac 
roedd 47 ohonynt yn llwyddiannus
 � Cyfanswm gwerth y gwaith hwn oedd £123,500. Mae’r 
math o addasiadau a gwblhawyd fel rhan o’r gwaith yn 
cynnwys; darparu cawodydd mynediad gwastad, lifftiau 
grisiau, rampiau mynediad, gwell mynediad trwy ddrysau 
ac o amgylch adeiladau

Gwasanaethu Nwy
 � Cyflawnwyd 1088 o wasanaethau nwy yn ystod y 
flwyddyn, sy’n cyfateb i 99.9% o stoc berthnasol y 
Gymdeithas - dim ond 1 Tenant a wrthododd fynediad 
yn dilyn sawl cais
 � Cwblhawyd 726 o wasanaethau ar yr ymweliad cyntaf a 
drefnwyd
 � Cwblhawyd 197 o wasanaethau ar yr ail ymweliad a 
drefnwyd
 � Gyda165 eiddo roedd angen 3 neu fwy o apwyntiadau 
wedi’u trefnu cyn y rhoddwyd mynediad i ymgymryd â’r 
gwasanaeth nwy

Archwiliadau Trydanol Cyfnodol
 � Cwblhawyd 219 o arolygiadau trydanol cyfnodol yn 
ystod y cyfnod 6



 � Rydym wedi gweithio gyda thenantiaid a staff i nodi 
anghenion cymorth diwallwyd yn y gymuned

 � Mae hyn yn sicr wedi gwella ansawdd bywyd ein 
tenantiaid ac wedi eu galluogi i fod ag agwedd 
gadarnhaol ar gyfer y dyfodol. Rydym wedi gweithio 
mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Arglwydd 
Buckland i sicrhau eitemau yr oedd eu mawr angen ar 
gyfer cartrefi, megis carpedi a nwyddau gwyn

 � Yn ogystal â hyn, rydym wedi gwella amodau byw ar 
gyfer tenantiaid drwy eu cynghori am atebion cost 
effeithiol i atal mynd i ddyled,  i hyrwyddo’r gwaith o 
sicrhau y manteisir i’r eithaf ar fudd-daliadau a gwella 
iechyd 

Gosodiadau

Yn ystod 2011/12 cynhaliwyd cyfanswm o 103 o 
osodiadau drwy’r cynllun gosod yn seiliedig ar ddewis i 
ymgeiswyr o’r grwpiau isod:-

 � Yn uniongyrchol oddi ar ein rhestr aros

 � Enwebiadau gan yr Awdurdod Lleol

 � Cefnogwyd enwebiadau tai oddi wrth ein Partneriaid 
drwy MAASH,  ADREF, Barnardos, Llamau a Gofal

Yn ychwanegol, rydym wedi darparu dewisiadau tai eraill:-

 � Eiddo ExtraLet - rydym yn rheoli eiddo perchnogion 
preswyl i gartrefu ymgeiswyr digartref sydd wedi’u 
cofrestru gyda’r Awdurdod Lleol

 � RentB4UBuy (Merthyr Living) - Mae’r cynllun hwn yn 
caniatâu i rai sy’n prynu am y tro cyntaf sy’n sefydlog 
yn ariannol i fynd ar yr ysgol eiddo wrth iddynt arbed ar 
gyfer eu blaendal i brynu eu cartref

 � Gosod Tai Preifat - lle rydym yn gweithredu fel asiant ar 
gyfer perchnogion preswyl

Cymhelliant i symud i le llai

 � Mae cymhelliant ar gael i breswylwyr sy’n barod i symud 
i eiddo llai. Mae hyn yn ein galluogi i symud teuluoedd 
i lety mwy addas. Yn ogystal, gall symudiadau o’r fath 
helpu i atal caledi ariannol o ganlyniad i’r newidiadau 
arfaethedig mewn budd-daliadau lles

Cefnogi a chynnal tenantiaethau

Yn ystod y 12 mis diwethaf rydym wedi cynnal arolygiadau 
blynyddol ar 348 eiddo sydd wedi tynnu sylw at nifer o 
broblemau:-

 � Tenantiaid a fyddai’n elwa o gymorth a / neu addasiadau

Gweithio gyda’n tenantiaid
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 � Atgyweiriadau sydd eu hangen i eiddo nad ydynt wedi 
cael eu hadrodd i ni

 � Tenantiaid a allai fod eisiau cymryd rhan yn ein 
gweithgareddau a’n prosiectau

 � Tenantiaid a allai elwa o symud i le llai oherwydd y 
newidiadau sydd yn yr arfaeth i fudd-daliadau lles

Ymddygiad Gwrthgymdeithasol

 � Derbyniwyd 147 o gwynion, yn bennaf oherwydd 
niwsans s ŵ  n a niwsans anifeiliaid anwes

 � Cafodd y Gymdeithas ASBO yn erbyn un tenant a gafodd 
ei droi allan yn ddiweddarach

 � Mae gweithio’n effeithiol mewn partneriaeth gyda’r 
Heddlu wedi arwain at weithredu yn erbyn tenantiaid 
am ddefnyddio cyffuriau yn anghyfreithlon - sydd, mewn 
rhai achosion, wedi arwain at eu troi allan

 � Mewn rhai achosion mae ymddygiad gwrthgymdeithasol 
wedi ei achosi gan denantiaid lle, yn dilyn ein 
hymholiadau cychwynnol, rydym wedi darganfod bod 
ganddynt anghenion cymorth. Mewn achosion o’r 
fath, mae gweithio aml-asiantaeth helaeth wedi helpu i 
ddatrys y problemau niwsans

6
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 � Mae’r Tîm Asesu Tenantiaid, yn y flwyddyn ddiwethaf, 
wedi recriwtio a hyfforddi gwirfoddolwyr i helpu Tai 
Merthyr a’r cymdeithasau tai sy’n gweithio fel partneriaid 
i ni i asesu ein gwasanaethau. Yn ystod y flwyddyn 
ddiwethaf rydym wedi cael ein cynllun tai gwarchod 
wedi ei asesu a chynhaliwyd asesiadau ar 2 gynllun arall. 
Mae’r gr ŵ  p yn bwriadu asesu mwy o’r gwasanaethau a 
ddarperir yn y flwyddyn sydd i ddod gyda’r posibilrwydd 
o hyfforddi gwirfoddolwyr newydd
 � Mae’r gydweithfa fwyd gymunedol wedi mynd o nerth i 
nerth. Mae staff wedi gwirfoddoli yn y gydweithfa fwyd 
gydag aelodau o bob adran yn rhoi help llaw. Cryfder 
gwirioneddol y gydweithfa fwyd yw’r gwirfoddolwyr 
gwych sydd yno bob wythnos i bacio’r archebion bwyd 
gwahanol. Uchafbwynt y flwyddyn oedd yr hamperi 
Nadolig a gymerodd bron i ddiwrnod llawn i’w pacio ac 
a arweiniodd at y ffaith fod nifer o deuluoedd wedi gallu 
prynu eu holl fwyd i ddathlu dydd Nadolig am £15 heb 
yr angen i wynebu’r torfeydd ar y stryd fawr!
 � Buom yn darparu disgo ac adloniant gyda balwnau ar 
gyfer y ganolfan blant integredig ym Mhentrebach ac 
yn darparu cefnogaeth a marchnata ar gyfer digwyddiad 
iach, cyfoethog a doeth Age Concern Morgannwg
 � Mae staff wedi bod yn weithgar yn ystod dyddiau 
buddsoddi cymunedol lle mae aelod staff yn cymryd 
diwrnod / hanner diwrnod i ffwrdd oddi wrth ei rôl 

arferol i gynorthwyo mewn gweithgareddau cymunedol 
sydd o fudd nid yn unig i’n tenantiaid, ond hefyd i’r 
gymuned ehangach
 � Rydym wedi bod yn cynnig cyfle i rai o’n tenantiaid 
gael eu biliau cyfleustodau wedi eu hasesu gan aelod 
staff a fydd yn cysylltu â’r cwmni cyfleustodau er mwyn 
sicrhau eu bod ar y tariff gorau a hefyd i sicrhau bod 
biliau misol cyfredol yn ddigonol i dalu am gost flynyddol 
y nwy a thrydan. Dyfarnwyd arian ychwanegol i rai 
trigolion i dalu am gost nwy a thrydan drwy gynlluniau’r 
llywodraeth
 � Bu Staff yn helpu tenantiaid i gynnal prawf defnydd 

 d ̂w  r. Ar ôl mynd drwy’r broses syml llwyddodd yr holl 
drigolion a drosglwyddodd i fesurydd d ̂w  r arbed symiau 
eithaf sylweddol ar eu taliadau d ̂w  r gyda’r rhan fwyaf yn 
arbed oddeutu 50% yn dibynnu ar eu hamgylchiadau
 � Rydym wedi cefnogi grwpiau tenantiaid i ddenu dros 
£9,000 mewn cyllid grant. Codwyd yr arian hwn i 
ariannu ystod o weithgareddau a phryniannau gan 
gynnwys cit pêl-droed, gweithgareddau awyr agored a 
gweithgareddau hamdden ar gyfer y gr ŵ  p ieuenctid, 
dosbarthiadau ymarfer corff ysgafn i drigolion mwy 
aeddfed hyd at ystod o weithgareddau diwylliannol a 
threftadaeth a theithiau yn rhychwantu ystod oedran 
lawn ein tenantiaid

Sut rydym wedi gweithio gyda’n tenantiaid
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 � Ymgynghoriadau cymunedol - cynhaliwyd boreau coffi, 
prynhawniau ci poeth a nosweithiau cyfranogiad a 
phasta i alluogi tenantiaid i roi adborth ar wasanaethau 
a dysgu am yr hyn sydd gan y Gymdeithas i’w gynnig 
mewn modd anffurfiol

 � Mae plannu mewn amryw o leoliadau, nid yn unig 
yn gwella golwg yr ardal, ond hefyd yn rhoi cyfle i 
denantiaid gymryd perchnogaeth os ydynt yn ymwneud 
â’r plannu ac am ofalu am yr ardal wedyn

 � Parseli bwyd i’r bobl leol y mae’r Gymdeithas yn gwybod 
sydd â’r angen mwyaf, gan weithio gydag Eglwys King’s 
Casnewydd

 � Cyfeirio tenantiaid sydd â diddordeb at asiantaethau 
partner am gyfleoedd i wirfoddoli i wella eu siawns o gael 
eu cyflogi

 � Cyfeirio tenantiaid at ddarparwyr addysg gyda phynciau 
yn amrywio o gymorth cyntaf a hylendid bwyd i 
hyfforddiant gwaith cymdeithasol a sgiliau adeiladu

 � Ymgysylltu â thenantiaid er mwyn iddynt fod yn rhan o’r 
broses o gynllunio digwyddiadau cydlyniant cymunedol

 � Hyrwyddo amrywiaeth a chydraddoldeb trwy gymryd 
rhan mewn Pentref Byd-Eang

 � Hwyluso a chefnogi nifer o denantiaid a grwpiau preswyl

Beth arall ydyn ni wedi’i 
wneud?
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Gweithio gyda’n pobl ifanc
Mae wedi bod yn flwyddyn brysur iawn i’r Prosiect 
Cynhwysiad Ieuenctid. Eleni, mae wedi:-

 � Ymgysylltu â 177 o bobl ifanc, yr oedd 93 ohonynt yn 
aelodau newydd

 � Trefnu Prosiect Chwaraeon Lluosog a Byw’n Iach a 
ariannwyd gan Sefydliad Prydeinig y Galon. Mae’r 
prosiect yn edrych ar ddefnyddio chwaraeon i annog 
pobl ifanc i fyw bywyd mwy egnïol a dangos iddynt 
ba mor bwysig yw bwyta’n iach. Rhoddodd y prosiect 
wybodaeth, dealltwriaeth a’r sgiliau sydd eu hangen 
i arwain a chynnal ffordd iach o fyw i’r gr ŵ  p. Daeth 
y prosiect i ben ym mis Tachwedd 2011 ac mae’n 
ymwneud â 71 o bobl ifanc, gyda 47 ohonynt yn aelodau 
newydd

 � Mewn partneriaeth â Fforwm Dowlais a Heddlu De 
Cymru, rydym wedi bod yn cynnal sesiynau pêl-droed. 
Mae’r prosiect yn helpu i ddatblygu hyder y bobl ifanc, 
gan helpu i wella eu sgiliau chwarae mewn tîm a’u 
sgiliau cyfathrebu, gan ddatblygu eu ffitrwydd a gwella 
ansawdd eu hamser hamdden. Cynhelir y gr ŵ  p o 
ddynion ifanc sy’n mynychu “oddi ar y stryd” ar adeg 
allweddol pan mae YGG (ASB) sy’n cynnwys pobl ifanc 
yn cael ei gyflawni. Ar gyfartaledd rydym yn cael 18 o 
bobl ifanc yn wythnosol

 � Mae’r rhaglen ‘Game On’ yn gweithio yn bennaf gyda 
phobl ifanc ar lawr gwlad ac yn anelu at eu hannog nid 
yn unig i gymryd rhan mewn pêl-droed, ond hefyd yn 
eu hysgogi i newid eu bywydau er gwell a chynyddu eu 
hymrwymiad a’u cyfranogiad yn y cymunedau y maent 
yn byw ynddynt 

Amcanion y rhaglenni yw:- 
 � Cynyddu hyder
 � Cynyddu cyfranogiad mewn pêl-droed
 � Ymgysylltu â phobl ifanc dan anfantais
 � Cyfeirio pobl ifanc oddi wrth ymddygiad 
gwrthgymdeithasol
 � Cynyddu cydlyniad cymunedol drwy fancio amser
 � Annog ffordd iach o fyw
 � Cynyddu addysg a nodau personol 

 � Rydym wedi cofrestru dwy ochr i mewn i’r gynghrair ac 
mae’r bobl ifanc sy’n cymryd rhan yn cael cymysgu ag 
eraill o gymoedd Cynon, Taf, Rhondda a Merthyr. Ers 
mis Tachwedd rydym wedi cymryd rhan mewn chwe 
thwrnamaint cynghrair a byddwn yn cwblhau’r gynghrair 
ar ddiwedd mis Mai. Yn ychwanegol at hyn, byddant 
yn cymryd rhan mewn twrnamaint Cwpan a gynhelir ar 
Feysydd Chwarae Prifysgol Morgannwg  ym mis Mehefin
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 � Fe brynodd MITIE - Cwmni Prynu Trwy Gontractau 
Allanol a Gwasanaethau Ynni Strategol git llawn, dwy set 
o fenig golwr a chwe phêl i’r gr ŵ  p hyfforddi gyda nhw. 
Mae wedi rhoi hunaniaeth i’r tîm, ymdeimlad o berthyn a 
pherchnogaeth o fewn eu cymuned

 � Mae’r prosiect Chwaraeon Lluosog wedi cael ei enwebu 
gan Gyngor Chwaraeon Cymru am wobr arfer da

 � Gofynnwyd i un o’n pobl ifanc - Jessica Fleming - gan 
Faer Merthyr Tudful wneud cyflwyniad i’r cyngor am Hen 
Neuadd y Dref. Gweithiodd Jessica yn eithriadol o galed y 
llynedd i gynhyrchu ffilm fer sy’n crynhoi hanes y OTH a’r 
dyheadau i adfer yr adeilad i’w hen ogoniant

 � Ym mis Rhagfyr 2011 gweithiodd CTMT mewn 
partneriaeth â’r Prosiect Noson Allan i gael gr ŵ  p o 
bobl ifanc i gynllunio noson perfformiad. Bu’r rhai fu’n 
ymwneud â’r cynllun yn cymryd gofal am farchnata, 
gwerthiant tocynnau, nawdd, arlwyo a chyflwyno’r 
noson

 � Ym mis Mawrth 2012 dechreuwyd ar brosiect ysgrifennu 
creadigol, gyda’r enw cod, Imagination Station, a oedd 
yn edrych ar ddatblygu sgiliau llythrennedd y gr ŵ  p. Yn y 
diwedd byddant yn cynhyrchu cylchgrawn. Rydym eisoes 
wedi gweld gwelliant sylweddol a hyder yn sgiliau darllen 
ac ysgrifennu’r bobl ifanc sydd wedi bod yn cymryd rhan 
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 � Cawsom gwrs preswyl haf llwyddiannus iawn yn Wise 
Man’s Bridge. Cymerwyd 18 o bobl ifanc i ffwrdd am 
bum niwrnod ac enillodd y gr ŵ  p wybodaeth a sgiliau 
hanfodol yn ymwneud â choginio iach. Cafwyd cyfle i 
roi cynnig ar fyrddio’r tonnau yn nhraeth Maenorbyr 
ac i archwilio pyllau glan môr traeth Wise Man’s Bridge. 
Cafwyd teithiau i Oakwood a Folly Farm i wneud y 
profiad hyd yn oed yn fwy cofiadwy. Mae’r gr ŵ  p yn awr 
yn y broses o godi arian ar gyfer cwrs preswyl 2012
 � Cafodd gr ŵ  p trigolion Navigation grant i’w trigolion 
ifanc i gael profiad o adeiladu tîm a gweithgareddau 
diwylliannol. Roedd y gweithgareddau’n cynnwys taith i’r 
Theatr Newydd i wylio Robinson Crusoe, taith i Stadiwm 
y Mileniwm i wylio Cymru yn hyfforddi wrth baratoi ar 
gyfer teitl y Gamp Lawn, hanner diwrnod o farchogaeth 
ceffylau a grwmio, ogofeuo yn Nolygaer a rafftio d ̂w  rr 
gwyn ym Mae Caerdydd. Bu i’r gweithgareddau wella 
sgiliau cyfathrebu’r gr ŵ  p yn sylweddol wrth iddynt 
orfod siarad â’i gilydd pan oeddent yn y cwch neu 
yn yr ogof i sicrhau eu bod yn gweithio gyda’i gilydd 
fel tîm. Llwyddodd hefyd i ddatblygu rhinweddau 
arweinyddiaeth y rhai oedd yn cymryd rhan, gan 
ddangos pa mor bwysig yw cefnogi ffrindiau ac aelodau’r 
gr ŵ  p wrth wneud rhywbeth heriol. Dangosodd hefyd 
gydag ychydig o resymeg a hyder ynddynt eu hunain, y 
gallant gyflawni unrhyw beth

Gweithio gyda’n pobl ifanc
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Mae’r Gymdeithas yn cymryd ei chyfrifoldebau tuag at 
ddatblygu cymunedol yn ddifrifol iawn. Un enghraifft o’r 
gwaith estyn allan hwn yw caffael Hen Neuadd y Dref 
Merthyr fel ychwanegiad at ei bortffolio masnachol.
Mae’r adeilad ysblennydd hwn o’r cyfnod Fictoraidd hwyr 
yn llawn hanes cenedlaethol a’r bwriad yw y gwelir pennod 
newydd yn ei ddatblygiad fel ased cymunedol allweddol. 
Mae gwaith eisoes ar y gweill i droi’r adeilad dinesig 
mawreddog hwn yn ganolfan celfyddydau creadigol ac yn 
ganolfan ddiwylliannol a fydd yn mynd rywfaint o’r ffordd 
tuag at drawsnewid canfyddiadau am Ferthyr Tudful ac y 
bydd, yn y broses, yn darparu cyfleusterau prin y mae eu 
gwirioneddol angen a chyfleoedd i ddatgloi eu potensial 
creadigol.
Gobeithir y bydd yr adeilad wedi’i adnewyddu yn agor yn 
hydref y flwyddyn nesaf ac mae’r adeilad hwn yn personoli 
ymrwymiad CTMT at ei raglen datblygu cymunedol 
gynyddol.
 

Hen Neuadd y Dref
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Cais Uniongyrchol

Enwebiad Awdur. Lleol

Trosglwyddiadau

Tai a gefnogir
Gwirioneddol

2011 - 12

36%
10%

14%

40%

Targed 
2011 - 12

22%
15%

13%

50%

Gwirioneddol
2010 - 11

10%
12%

49%

29%

Tenantiaid mewn 
Dyledion

>4 wythnos

>13 wythnos

Gros

Budd-dâl Tai heb ei dalu

Net - Targed 1.35%

Ffynhonnell y Gosodiadau

Dyledion Rhent Tenantiaid mewn 
Dyledion 2010 -11

242
24%

37 (4%)

10 (1%)

2011-12

264
23%

31 (3%)

13 (1%)

2011-12

2010 -11

£11,723 
(0.31%)£4,794 (0.13%)

£46,983
1.23%

£54,394
1.50%

£50,707 (1.54%
)

£59,188 (1.63%
)

Data 
Allweddol
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Stoc Tai yn ôl Math  2011/12 2010/11

Fflat un ystafell 22 22
1 llofft 296 296
2 llofft 444 444
3 llofft 301 301
4 llofft 15 15
Anabl 26 26
Cyfanswm 1,104 1,104
Unedau tai a gefnogir 23 23
Cyfanswm 1,127 1,127

Tai â Chymorth 2011/12 
Mae’r Gymdeithas yn gweithio mewn partneriaeth gyda 
6 o sefydliadau gwirfoddol a’r Awdurdod Lleol i ddarparu 
gwasanaethau tai â chymorth arbenigol i oedolion bregus.
Mae’r mathau o gynlluniau yn amrywio o gefnogaeth fel y 
bo’r angen i dai a rennir.

Barnardos  Lloches gyda Chymorth       
  fel y bo’r angen 6 Pobl Ifanc 

Adref  Hostel Mynediad      
  Uniongyrchol 10 Digartref

Gofal  Lloches gyda Chymorth       
  fel y bo’r angen 6 Iechyd Meddwl

Gofal  Tŷ   a Rennir 4  Iechyd Meddwl

BAWSO  Cymorth fel y bo’r 3 Merched yn chwilio  
  angen i Ferched  am Loches

Llamau Tai a gefnogir 7 Pobl Ifanc yn   
    gadael gofal

Data Allweddol
Perfformiad o ran ail-osod

  2011/12  2010/11
Rhent a gollwyd 
o eiddo gwag £57,390    1.36% £64,289  1.56%
Amser cyfartalog i  23.8
ail-osod (newydd)   diwrnod       -      -      -

Lefelau Rhent

  2011/12  2010/11
Fflat 1 llofft 
2 person £57.21  £54.18
Tŷ   2 lofft 4 person £71.02  £67.25
Tŷ   3 llofft 5 person £74.65  £70.67

Costau Rheoli Tai 

  2011/12   Targed 2010/11
Costau fesul 
eiddo £427   £429 £441

Ymateb i Waith Cynnal 

  Gwirioneddol Targed Gwirioneddol
  2011/12 2011/12 2010/11
Argyfwng  37mun awr  <1 diwrnod 1 awr 45 munud
Brys 1.87 diwrnod <7 diwrnod 1.81 diwrnod
Arferol 12.75 diwrnod <30 diwrnod 20.84 diwrnod
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Datganiad archwilwyr annibynnol i aelodau o 
Gymdeithas Tai Merthyr Tudful

Rydym wedi archwilio’r datganiad ariannol cryno sy’n 
cynnwys y Fantolen Gryno a’r Cyfrif Incwm a Gwariant 
Cryno.

Mae’r datganiad hwn i aelodau’r Gymdeithas yn unig, fel 
corff yn unol â thelerau ein penodiad. 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 ac aelodau’r 
Gymdeithas fel corff, am ein gwaith, am y datganiad hwn, 
nac am y farn a ffurfiwyd gennym.

Cyfrifoldebau priodol y Bwrdd a’r Archwilwyr

Mae’r Bwrdd yn gyfrifol am baratoi’r crynodeb o’r 
adroddiad blynyddol yn unol â deddf gymwys y Deyrnas 
Unedig.

Ein cyfrifoldeb ni yw adrodd i chi ein barn ar gysondeb y 
datganiadau ariannol cryno gyda’r datganiadau ariannol 
blynyddol 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

Cynhaliwyd 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 cyd-fynd 
â’r datganiadau ariannol blynyddol llawn ac Adroddiad y 
Bwrdd Rheoli.

PKF (UK) LLP
Archwilwyr statudol

Caerdydd, y DU

26 Mehefin, 2012

Datganiad Archwilwyr Annibynnol 
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Mantolen 

 2012 2011
Ailddatganwyd

 £’000 £’000

Eiddo Tai 59,421 59,036

Grant Tai Cymdeithasol (39,669) (39,582)

Asedau Sefydlog Eraill 2,699 1,632

Asedau Sefydlog 22,451 21,086
Cyffyrddadwy

Asedau Cyfredol 2,863 2,420

Dyledion Cyfredol (1,362) (1,695)

Asedau Cyfredol Net 1,501    725

Credydwyr yn ddyledus ar
ôl mwy nag 1 Flwyddyn  (19,634)   (18,044)

Asedau Net 4,318 3,767

Cynrychiolir gan:  
Arian wrth gefn dynodedig 509   462

Cyfalaf Cyfrannau a
Chronfeydd Refeniw 3,809   3,305

 4,318 3,767

Cyfrif Incwm a Gwariant 

 2012   2011
 Ailddatganwyd
 £’000 £’000

Trosiant 4,584  4,687

Costau Gweithredu (3,419) (3,671)

Gweddill Gweithredu 1,165 1,016

Diffyg ar Amnewid  (161) (153) 
Cydrannau Tai  

Gwerthiannau Eiddo 5 -

Llog i’w dderbyn 43 -

Llog i’w dalu (502) (434)

Gweddill am y flwyddyn  550 429

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

Mae’r datganiadau ariannol ar gael o wneud cais 
amdanynt o swyddfa gofrestredig y Gymdeithas.

Y Fantolen ar 31 Mawrth, 2012
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Sefydlwyd y gymdeithas dai ym 1977 gan gr ŵ  p bach 
o bobl ymroddedig a ddaeth yn gyfranddeiliaid cyntaf. 
Mae cyfranddalwyr yn bwysig i ni a nhw sy’n rhannu 
ein hamcanion ac yn ffurfio’r gronfa o bobl yr etholir y 
rhan fwyaf o’r Bwrdd o’u plith. Rydym felly yn croesawu 
ceisiadau gan unrhyw unigolyn neu sefydliad sy’n rhannu 
ein hamcanion ac sy’n barod i hyrwyddo ein gwaith.

Bwrdd Rheoli
Blynyddoedd gwasanaethu   Presenoldeb % 

Mr John Dawes
Cyfarwyddwr Gwasanaethau  
Tai wedi ymddeol - CT Rhondda   15 92%
Ian Bell 
BSc (Anrh), PGDip Tai, CIOH
Cyfarwyddwr Tai NHT  7 100%
Geoff Davies
ACIB
Banciwr wedi ymddeol  7 75%
Anne Roberts
RCN, UKCC, BAC, BA, RHV
Uwch Ymwelydd Iechyd  6 75%
Paul Evans
Cyfarwyddwr Cartref wedi Ymddeol  6 67%
Dr Alun Batley
Cyfarwyddwr Cwmni 4 83%

Eirwen Morgan      Blynyddoedd gwasanaethu   Presenoldeb %
Siopwr wedi ymddeol Aelod o’r 
Bwrdd Tenantiaid
Absenoldeb arbennig a ganiatawyd  4 36%
Keith Fletcher 
(Cadeirydd Etholedig yng Nghyfarfod 
Cyffredinol Blynyddol 2011)   
Ymgynghorydd Busnes   3 67%
Helen Williams 
Rheolydd AD 1 100%
Stuart Brisbane
Ymgynghorydd Adeiladu 1 67%
Huw Baker
Cyfrifydd 1 33%
Timothy Worel
Aelod o Fwrdd y Tenantiaid 1 83%
Courtney Roberts
Aelod o Fwrdd y Tenantiaid 1 100%
Neville Carpenter
Aelod o Fwrdd y Tenantiaid 1 67%
Swyddogion Gweithredol:
Karen Dusgate 
BA (Anrh), PGDip HM, CIOH, Prif Weithredwr 
Karen Courts 
FCCA, MA farwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol
Gail Scerri 
Cyfarwyddwr Tai, Eiddo a Gwasanaethau Cymunedol

Cyfranddalwyr Llywodraethu Corfforaethol
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