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Adroddiad  
Y Cadeirydd 
Roedd yn bleser cael fy mhenodi’n  
Gadeirydd y Gymdeithas ym mis Medi  
2014 a hoffwn ddiolch i’m rhagflaenydd  
Keith Fletcher am ei holl waith caled  
a’i ymroddiad. Bu Keith yn aelod  
o’r Bwrdd am chwe blynedd ac yn  
Gadeirydd am dair blynedd. 

Hefyd eleni gwelwyd rhai newidiadau  
ymysg uwch swyddogion Tai Merthyr.  
Mae ein cyn-Brif Weithredwr, Karen Dusgate,  
wedi ein gadael ac yn ei lle penodwyd Karen 
Courts, sef y Cyfarwyddwr Gwasanaethau 
Corfforaethol blaenorol. Mae gennym 
Gyfarwyddwr Gweithrediadau newydd,  
Tim Macdermott, a Chyfarwyddwr  
Gwasanaethau Corfforaethol newydd,  
Rob Humphreys. 

Rwy’n falch iawn o’r penodiadau, a chredaf  
fod gennym Uwch Dîm Rheoli cadarn sydd  
â’r arbenigedd, yr ysgogiad a’r sgiliau i arwain  
a datblygu’r Gymdeithas i fod hyd oed yn gryfach 
yn y dyfodol. Ein haelodau o staff yw conglfaen 
y Gymdeithas ac, ar ran y Bwrdd, hoffwn ddiolch 
i bob un ohonynt am eu cefnogaeth, eu gwaith 
caled a’u hymroddiad parhaus. 

Mae’r Uwch Dîm Rheoli, ar y cyd â’n staff  
a’r Bwrdd, wedi datblygu map strategaeth 
newydd a chynllun gweithredol a ddiweddarwyd  
a fydd yn ein galluogi i gyflawni ein hamcanion 
allweddol o fis Ebrill 2015 ymlaen. Hefyd, mae’n 
bleser cyhoeddi y cawsom flwyddyn lwyddiannus  
iawn yn weithredol ac yn ariannol. 

Yn ystod y flwyddyn gyntaf, gwelwyd llawer  
o ddigwyddiadau’n cael eu cynnal yn REDHOUSE, 
gan gynnwys arddangosfeydd celf, digwyddiadau 
dawns a cherddoriaeth, perfformiadau theatr, 
ffeiriau priodas, digwyddiad troi goleuadau’r 
Nadolig ymlaen, nosweithiau ciniawa coeth yn 
ogystal â bod yn gartref i’n tenantiaid allweddol, 
gan gynnwys Coleg Merthyr Tudful. 

Mae ein datblygiad newydd cyffrous,  
sef ‘Corona Court’ yn Georgetown, wedi’i gwblhau 
bellach gyda 12 cartref newydd yn cynnig tai 
fforddiadwy mawr eu hangen yn y fwrdeistref. 

Goleuadau’r 
Nadolig yn cael 

eu troi ymlaen yn 
REDHOUSE

Bu’n flwyddyn lwyddiannus i Old Town 
Hall • Hen Neuadd Y Dref REDHOUSE, 
sy’n parhau i ddatblygu ac sydd bellach 
yn ganolfan gelfyddydol, diwylliannol  
a threftadaeth ffyniannus.
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Adeiladwyd y cartrefi hyn er mwyn cyflawni 
Lefel 3 y Cod Cartrefi Cynaliadwy, gan sicrhau 
bod y cartrefi wedi’u hadeiladu gan ddefnyddio 
deunyddiau ecogyfeillgar, eu bod yn effeithlon  
i’w gwresogi a’u bod yn gyfforddus iawn i’r  
sawl sy’n byw ynddynt. Roedd llawer o gyffro  
a gweithgarwch ar y safle cyn i’r gwaith datblygu 
ddechrau oherwydd arwyddocâd archeolegol  
yr ardal, a bu Archeoleg Cymru yn cloddio ar safle’r 
hen stablau a fyddai wedi cael eu defnyddio ar 
gyfer Gweithfeydd Haearn Cyfarthfa ac Ynysfach, 
sy’n dyddio’n ôl i’r 1800au. Daethpwyd o hyd  
i arteffactau y credir iddynt gyfrannu at hanes 
cyfoethog Merthyr Tudful.

Yn ystod y flwyddyn gwnaethom gydnabod sut 
mae’r newidiadau i daliadau lles wedi effeithio  
ar ein tenantiaid, lle nad oedd gan rai ddewis  
ond symud i gartref llai o faint oherwydd  
baich ariannol y Dreth Ystafell Wely. Mae mwy 
o newidiadau i ddod gyda chyflwyniad Credyd 
Cynhwysol. Mae gennym staff ardderchog  
a fydd yn cynorthwyo ac yn cynghori ein 
tenantiaid drwy’r newidiadau hyn. 

Eleni gwelwyd buddsoddiad pellach yn ein  
stoc tai, gyda’n holl stoc bron iawn yn cyrraedd 
Safon Ansawdd Tai Cymru (WHQS). 

Rydym o’r diwedd yn symud ymlaen gyda 
strategaeth a gytunwyd gyda Chyngor 
Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful a Llywodraeth 
Cymru ar gyfer ailddatblygu Stryd Taff  
a Stryd Crescent. Byddwn yn ymgynghori  
â thenantiaid a’r nod yw dechrau gweithio  
ar y datblygiad newydd cyffrous a fydd yn 
darparu 29 o dai amgen. Dyma fydd Cam  
1 yr ailddatblygiad gyda rhagor o dai yn  
cael eu datblygu yn y dyfodol. 

Hoffwn ddiolch i’n tenantiaid sy’n rhoi 
gwybodaeth i ni sy’n ein cynorthwyo  
i gynnig gwasanaeth gwell iddynt. 

Rwy’n edrych ymlaen at yr heriau sydd 
o’n blaenau ac yn teimlo’n hyderus y bydd 
y Gymdeithas yn parhau i ffynnu o dan 
arweinyddiaeth y tîm rheoli newydd,  
a gyda chefnogaeth Bwrdd gwych sy’n  
meddu ar ystod eang o sgiliau ac sy’n  
frwdfrydig dros y Gymdeithas. 

Dr Alun Batley, Cadeirydd

 

Ewch i’n gwefan i weld copi o’n hadroddiad  
i Gomisiynydd y Gymraeg. 

Datblygiad  
newydd cyffrous – 

Corona Court

Tai  
cynaliadwy 
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Adroddiad  
Y Prif Weithredwr 
Dyma fy adroddiad blynyddol cyntaf ers  
cael fy mhenodi’n Brif Weithredwr ym  
mis Hydref 2014. Gobeithio y byddwch  
yn gweld yr adroddiad hwn yn ddiddorol  
ac yn llawn gwybodaeth. 

Yn gyntaf, hoffwn ddiolch i’m rhagflaenydd,  
Karen Dusgate, a fu’n hollbwysig o ran pennu 
cyfeiriad a llwyddiant y sefydliad hwn. Roedd Karen 
yn frwdfrydig dros y sefydliad hwn ac rydym i gyd 
yn dymuno’r gorau iddi yn ei gyrfa yn y dyfodol. 

Yna, hoffwn gymryd y cyfle hwn  
i groesawu dau aelod newydd i’r Uwch  
Dîm Rheoli – Tim Macdermott, Cyfarwyddwr  
Gweithrediadau a Rob Humphreys,  
Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol. 

Wedi i mi ddechrau fy rôl yn arwain y sefydliad, 
y peth cyntaf rwyf wedi sylw arno yw egni a 
dyfeisgarwch anhygoel y staff. Eleni rydym 
wedi rhagori ar amseroedd ymateb atgyweirio 
adweithiol yn gyson, ac mae ôl-ddyledion rhent 
ein tenantiaid ymysg yr isaf rydym wedi eu gweld. 
Eleni rydym wedi wynebu cynnydd sylweddol 
mewn costau cynnal a chadw adweithiol ac eiddo 
gwag, ond mae canlyniadau ariannol y flwyddyn 
yn dangos ein bod bellach yn gweithredu o fewn 
lefelau cost derbyniol unwaith eto. Mae’r Tîm 
Datblygu Cymunedol yn cynnig amrywiaeth eang  
o weithgareddau ar gyfer tenantiaid, preswylwyr  
a phobl ifanc ac rwy’n falch y cafodd ei lwyddiant 
ei gydnabod wrth iddo ennill y Wobr am Godi Arian 
yn Arloesol gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol 
Cymru ym mis Ionawr 2015.

Mae ailddatblygu REDHOUSE wedi cymryd 
llawer iawn o egni ac amser ac rwy’n falch ei fod 
yn cael ei ystyried yn rhan allweddol o adfywio 
canol y dref. Trosglwyddwyd y cyfrifoldeb am y 
gweithgareddau gweithredol i Ymddiriedolaeth 
Hamdden Merthyr Tudful ar 1 Ebrill 2015 a bydd 
yr Ymddiriedolaeth yn parhau i sicrhau bod yr 
adeilad yn parhau’n ganolbwynt i’r dref gan 
gynnig arlwy celfyddydol a diwylliannol gwych.

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf rydym wedi 
gweithio gyda Llywodraeth Cymru fel sefydliad 
peilot ar gyfer cynllun rheoleiddiol ar sail risg. 
Cyhoeddwyd ein Hadroddiad Asesu Rheoleiddiol 
ym mis Rhagfyr 2014. Rydym wedi cydnabod  
y meysydd i’w gwella a byddwn yn rhoi  
sylw iddynt. 

 

Byddwn yn adolygu ein hopsiynau busnes 
yn 2015/16 er mwyn sicrhau ein bod yn 
gweithredu yn y ffordd fwyaf effeithiol 
er mwyn darparu’r gwasanaethau gorau 
posibl i’n tenantiaid.

Byddwn yn parhau i ail-fuddsoddi ein gwargedion 
yn ôl i’n gwasanaethau. Nid landlord yn unig 
ydym mwyach – rydym yn helpu i gynnal 
cymunedau ac yn chwarae rôl allweddol mewn 
gweithgareddau adfywio; ein nod yw sicrhau  
bod tenantiaid yn ganolog i bopeth rydym yn  
ei wneud. Byddwch yn darllen mwy am sut  
rydym yn cyflawni hyn drwy’r storïau yn yr 
adroddiad blynyddol hwn.

Rydym wedi datblygu map strategaeth  
a chynllun gweithredol newydd sy’n amlinellu 
beth a wnawn a sut y byddwn yn cyflawni ein 
nodau. Rydym yn ymdrechu’n barhaus i wella 
gwasanaethau tenantiaid a byddwn yn  
cyhoeddi manylion ein hunanasesiad a sut  
rydym yn perfformio ym mis Medi 2015. 

Edrychaf ymlaen at flwyddyn lwyddiannus  
arall a’r heriau sydd o’n blaenau. 

Karen Courts, Prif Weithredwr
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Beth Oedd Ein  
Prif Gyflawniadau? 
Yn dilyn adolygiad cynhwysfawr o’r gwasanaeth 
eiddo gwag ac adweithiol, gwnaethom arbed 
£180,000 o’r gyllideb arfaethedig. 

Gwnaeth staff o bob adran helpu i nodi ble  
y gellid gwneud arbedion a ble gellid symleiddio 
prosesau. Mae gennym bellach gofrestr eiddo 
‘mewn perygl’ sydd â system rhybudd cynnar  
i nodi eiddo lle gallai fod problem yn y dyfodol. 
Yna gallwn ymgymryd â gwaith ataliol cynnar  
i sicrhau na chaiff yr eiddo effaith ariannol  
mawr yn y dyfodol. 

Cawsom ein dewis gan Lywodraeth Cymru  
i dreialu’r asesiad rheoleiddiol ar sail risg newydd. 
Yn dilyn adolygiad trylwyr dros gyfnod o 12 mis 
bu’r tîm rheoleiddiol yn siarad â’n Bwrdd, ein staff, 
ein tenantiaid a’n partneriaid cawsom adroddiad 
cadarnhaol ynglŷn â’n busnes.

Rydym wedi gweithio’n agos gyda ysgolion  
lleol i gynnig lleoliadau gwaith i bump  
o ddisgyblion. Mae aelodau o staff hefyd  
wedi helpu i gynnal ‘ffug’ gyfweliadau er  
mwyn helpu disgyblion i baratoi ar gyfer  
y brifysgol a/neu gyfleoedd gwaith. 

Mae ein Hadran Datblygu Cymunedol  
wedi ychwanegu tua £300,000 o werth 
cymdeithasol at yr economi leol. 

Rydym wedi cyfrifo’r ffigur hwn gan ddefnyddio 
adnodd mesur sydd wedi’i gymeradwyo 
gan y llywodraeth sy’n edrych ar y budd i’r 
gymuned gyfan a phwrs y wlad, ac sy’n cynnwys 
gweithgareddau megis cydweithfeydd bwyd  
a chlybiau cinio, gweithio gyda grwpiau 
preswylwyr a’n gweithgareddau ieuenctid. 

Rydym wedi sicrhau £55,000 o arian grant  
i helpu grwpiau ac unigolion i gymryd rhan  
mewn gweithgareddau a digwyddiadau.

Rydym wedi cynorthwyo 17 o unigolion  
i gael hyfforddiant achrededig ac wedi 
cynorthwyo 2 denant i ddod o hyd i waith. 

Mae ein tîm adennill rhent yn parhau  
i gynorthwyo ein tenantiaid i wneud  
y gorau o’u hincwm ac i dalu eu rhent ar  
amser. O ganlyniad mae ein hôl-ddyledion  
rhent yn parhau’n isel, o dan 1%.

Rydym wedi llwyddo i gadw ein gwobrau  
IIP Aur (Buddsoddwyr mewn Pobl),  
Iechyd Corfforaethol Aur, Rhagoriaeth  
mewn Gwasanaethau Cwsmeriaid  
ac Ôl-troed Tai Efydd RSPCA. 

Adeiladwyd ein datblygiad 12 uned,  
Corona Court, gan ddefnyddio deunyddiau 
ecogyfeillgar ac sy’n effeithlon i’w gwresogi. 

Mae ein nawdd  
hyn helpu i  

gefnogi pêl-droed  
ym Merthyr
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Mae’r eiddo’n elwa o foeleri cyfunol nwy gradd  
A+ a rheolyddion thermostatig ym mhob ystafell, 
sy’n sicrhau bod biliau gwresogi mor isel â phosibl. 

Cyn i’r gwaith adeiladu ddechrau, aethpwyd â  
60 o aelodau o’r gymuned a 30 o blant ysgol 
ar daith dywys o amgylch y gwaith cloddio 
archeolegol a ddeilliodd o’r hyn a ddarganfuwyd 
yn ystod y gwaith o baratoi’r pridd. Cafodd ei 
enwi’n Corona Court yn dilyn ymgynghoriad 
cymunedol, a chafodd ei ddadorchuddio yn  
dilyn digwyddiad agored yn manylu ar yr hyn  
a ddarganfuwyd ar y safle. 

Rydym wedi trosglwyddo’r cyfrifoldeb am ochr 
reoli weithredol REDHOUSE i Ymddiriedolaeth 
Hamdden Merthyr Tudful, sydd newydd gael 
ei ffurfio, ac sy’n gyfrifol am wasanaethau 
megis Canolfannau Hamdden a Chymunedol 
a Llyfrgelloedd. Y bwriad gwreiddiol oedd creu 
sefydliad ar wahân unwaith byddai’r gwaith 
adnewyddu wedi’i gwblhau, felly pan ddaeth 
yr Ymddiriedolaeth newydd atom, roedd yn 
sefydliad delfrydol i oruchwylio’r gwaith  
o redeg REDHOUSE (trosglwyddwyd yn  
swyddogol ar 1 Ebrill 2015).

Bydd y rhai ohonoch sydd wedi ymweld  
â’n swyddfa yn ddiweddar wedi sylwi ei bod  
wedi’i hadnewyddu. Cafodd y dderbynfa ei 
hailddylunio i’w gwneud yn fwy croesawgar  
a bydd cyfleusterau TG ar gael i ymwelwyr  
eu defnyddio. Cafodd y gwaith adnewyddu  
ei wneud o fewn y gyllideb ac yn gynt  
na’r disgwyl. 

Rydym wedi darparu deg diwrnod  
Buddsoddiad Cymunedol, a oedd yn  
cynnwys clirio tŷ, taith gerdded noddedig  
a gwirfoddoli mewn cydweithfa fwyd.  
Mae bron i 80% o’r staff wedi cymryd rhan  
yn y gweithgareddau hyn, nifer ohonynt na 
fyddent wedi gallu digwydd oni bai am eu help. 

Mae’r Gymdeithas wedi datblygu  
cydberthnasau gweithio mewn partneriaeth 
ardderchog drwy sicrhau cynrychiolaeth ar  
y Fforwm Ymddygiad Gwrthgymdeithasol,  
Grŵp Anghenion Pobl Ifanc, Grŵp Gweithredol 
Pwynt Mynediad Sengl, Panel Tai Lleol, Fforwm 
Tai â Chymorth, Fforwm Gwasanaethau Tai, 
Grŵp Llywio Pobl Hŷn, a MARAC (Cynhadledd 
Amlasiantaeth Asesu Risg). 

Plant ysgol 
yn cloddio ar  

y safle 

Mae 80% 
o staff yn 

ymwneud â’r 
gymuned
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Sut Rydym Wedi  
Gwella Ein Cartrefi? 
• Mae 20 o gartrefi wedi cael setiau drws 

newydd sydd nid yn unig wedi gwella 
diogelwch, ond hefyd effeithlonrwydd ynni. 
Cafodd y tenantiaid ddewis o bum steil a lliw. 

• Uwchraddiwyd y gegin mewn 27 o gartrefi. 
Cafodd y tenantiaid ddewis o amrywiaeth 
o liwiau ac roeddent yn gallu rhoi adborth 
wrth gynllunio’r gegin. Rhoddodd pob tenant 
y sgôr uchaf posibl i’r Gymdeithas o ran 
gwasanaethau cwsmeriaid, cadw apwyntiadau 
a rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf ar gynnydd 
i denantiaid. Roedd yr holl sylwadau’n rhai 
cadarnhaol – “Gwrandawodd y syrfëwr a’r 
contractwr ar fy mhryderon a gwnaethant 
weithio gyda mi i gynllunio fy nghegin gyda fi 
mewn golwg”… “Mae staff Tai Merthyr yn dda 
iawn am wrando ar fy anghenion bob amser”. 

• Gwnaethom 22 o atgyfeiriadau i Steddy 
Limited ar gyfer asesu ar gyfer cymhorthion ac 
addasiadau o fewn ein stoc tai er mwyn mynd i’r 
afael ag anghenion tenantiaid unigol i’w helpu 
i aros yn eu cartrefi - “Mae llawer o waith wedi’i 
wneud i’r eiddo er mwyn ei gwneud yn haws  
i mi fyw ynddo. Prin y gallaf symud oherwydd 
fy nghyflwr, felly mae popeth sydd wedi cael 
ei wneud yn ei gwneud yn haws i mi fyw mor 
normal ag y gallaf. Mae’r staff wedi bod mewn 
cysylltiad â mi yn barhaus ac wedi ystyried 
popeth. Rwy’n hapus iawn gyda’r gwaith”.

• Mae 15 o eiddo wedi elwa o ystafelloedd 
ymolchi newydd, gyda’r tenantiaid unwaith 
eto’n cael dewis o nifer o opsiynau lliw.

• Mae 10 o’n heiddo wedi cael boeleri 
effeithlonrwydd ynni uchel a systemau  
gwres canolog newydd er mwyn helpu  
i leihau faint sy’n rhaid i’n tenantiaid ei  
wario ar nwy a thrydan. 

• Mae 218 o’n heiddo wedi cael eu haddurno y tu 
allan neu cafodd yr ardal gymunedol fewnol ei 
wella. Unwaith eto, cafodd y tenantiaid ddewis 
o nifer o opsiynau lliw gwahanol.

• Gosodwyd systemau awyru yn 11 o’n  
heiddo. Cafodd y gwaith hwn ei wneud  
i leihau’r risg o lwydni sy’n gysylltiedig ag 
anwedd. Mae anwedd yn dod yn broblem 
gynyddol gyda rhai tenantiaid yn cael trafferth 
fforddio gwresogi eu cartrefi. Yn gysylltiedig  
â hyn, mae ein hadran Datblygu Cymunedol 
wedi cynorthwyo dros 100 o bobl i adolygu  
eu tariffau a’u darparwyr ynni er mwyn  
sicrhau bod unigolion ar y tariff gorau  
posibl a gyda’r cyflenwr gorau i ddiwallu 
eu hanghenion. Rydym hefyd wedi gallu 
cynorthwyo tenantiaid i gael gafael  
ar grantiau sydd hefyd yn gallu lleihau  
eu biliau ynni.

• Mae gwaith cynnal a chadw a gynlluniwyd  
a gwblhawyd yn y blynyddoedd diwethaf  
wedi gwella effeithlonrwydd ynni yn ein  
heiddo. Ar hyn o bryd mae gan 95% o stoc y  
Gymdeithas leiafswm gradd ynni o 65 – 
gofyniad Safon Ansawdd Tai Cymru. 

Gwaith ieuenctid o’r radd flaenaf 
• Mae’r Gymdeithas yn gwbl ymrwymedig  

i gefnogi ac ymgysylltu â phobl ifanc  
sy’n byw yn ein heiddo. 

• Yn ystod y 12 mis diwethaf rydym  
wedi ymgysylltu â 262 o blant a phobl  
ifanc drwy’r 19 o brosiectau rydym yn  
eu cynnal a’u darparu. 

• Rydym wedi sefydlu dau glwb chwaraeon 
stepen drws Gemau Stryd llwyddiannus  
yn Dowlais Engine House, lle rydym yn  
cynnal prosiect pêl-droed a phrosiect  
aml-gampau. Mae hyn yn rhoi dau gyfle  
i blant a phobl ifanc gymryd rhan mewn  
5 x 6 munud o ymarfer corff a argymhellir  
bob wythnos.

Effeithlonrwydd 
ynni gwell
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• Rydym wedi sefydlu dosbarth Boxfit merched 
yn unig sy’n targedu merched rhwng 11 a 18 
oed. Nod y prosiect yw annog mwy o ferched 
i gymryd rhan mewn gweithgaredd corfforol a 
chynnal hyn. Hyd yma, mae 66 o ferched wedi 
cofrestru ac mae 12 o bobl ym mhob sesiwn 
ar gyfartaledd. Yn ddiweddar, roedd y dosbarth 
hwn yn llwyddiannus yng Ngwobrau Tlws Crisial 
Her Iechyd a bydd y wobr yn cael ei defnyddio  
i ehangu ar yr hyn a gynigir ar hyn o bryd. 

• Bob blwyddyn mae ein pobl ifanc yn cael  
cyfle i fynd i Wersyll Haf a dysgu sgiliau  
newydd. Mae’r bobl ifanc yn gyfrifol am gynnal 
gweithgareddau codi arian er mwyn iddynt  
fynd. O ganlyniad i’w hymdrechion a’u gwaith 
caled, gwnaethant godi digon o arian i fynd ar  
y Gwersyll Haf am ddim. Cafodd eu hymdrechion 
eu cydnabod yn gyhoeddus pan enillodd y  
Grŵp Ieuenctid wobr CGGC am godi arian  
yn arloesol mewn digwyddiad yng Nghaerdydd  
a gyflwynwyd gan Jason Mohammed. 

• Mae’r Gymdeithas hefyd wedi llwyddo  
i gael dros £6,000 er mwyn helpu i gynnig 
gweithgareddau ar gyfer pobl ifanc. 

• Rydym yn ymdrechu i sicrhau bod ein holl 
brosiectau am ddim neu am gost isel iawn 
fel y gall ein teuluoedd a’u plant fwynhau 
amrywiaeth o weithgareddau diwylliannol, 
chwaraeon a hamdden. 

•  Mae’r prosiectau rydym yn eu rhedeg yn ei 
gwneud yn haws i bobl gwrdd â ffrindiau  
newydd ac adeiladu ar gyfeillgarwch sy’n 
bodoli’n barod. Mae’r prosiectau a chymryd rhan 
yn y Grŵp Ieuenctid yn dod yn ffordd hawdd o 
gwrdd â phobl newydd a gwneud cyfeillion oes. 
Mae’r prosiectau’n helpu i wella sgiliau’r rhai 
sy’n cymryd rhan a’r nod yw datblygu sgiliau 
cyfathrebu, llythrennedd a rhifedd.

• Mae aelodau o’r fforwm ieuenctid yn gallu 
cynllunio digwyddiadau a gweithgareddau 
y dymunant gymryd rhan ynddynt dros 
gyfnod o 12 mis. Cânt eu grymuso i wneud 
penderfyniadau ynglŷn â’u dyfodol a beth 
hoffent gymryd rhan ynddo, a byddant yn 
cymryd rhan weithredol mewn gwneud 
penderfyniadau ynglŷn â beth hoffent ei wneud. 

Rydym bob amser yn derbyn adborth 
cadarnhaol o’r gweithgareddau rydym  
yn eu darparu, gan y rhai a gymerodd  
ran a’u teuluoedd: 

• “Roedd yn hwyl mynd gyda ffrindiau.  
Fy hoff brofiad cofiadwy oedd ffrind  
newydd yn fy ngwahodd i barti”. 

• “Rhoddodd gyfle i’m plant gael amser  
i ffwrdd a mwynhau’r profiad yn hytrach  
na bod gartref tra dwi’n gweithio”.

• “Rwyf wedi dod yn fwy hyderus a threfnus. 
Byddaf yn dechrau yn yr Ysgol Uwchradd  
ym mis Medi ac mae hyn wedi rhoi hwb i mi. 
Roedd yn brofiad braf bod yng nghwmni  
fy ffrindiau yn hytrach na bod yn y tŷ”. 

• “Rhoddodd gyfle i fy merch gael amser  
i ffwrdd yn ystod ei chwe wythnos o wyliau 
haf. Cafodd y profiad o gwrdd â phlant eraill 
o wahanol rannau o Ferthyr Tudful a gwneud 
ffrindiau newydd. Mae wedi bod yn wych gan 
nad ydym yn gallu fforddio mynd ar wyliau  
ar hyn o bryd”. 

• “Mae’r Gwersyll Haf wedi bod o gymorth  
mawr i ni, nid yn unig am resymau ariannol, 
ond oherwydd y cyfle a roddodd i’m mab  
brofi a cheisio gweithgareddau na fyddai  
wedi gallu eu gwneud fel arfer. Gan fy mod  
i’n anabl ac yn gaeth i’r tŷ, nid wyf yn gallu 
mynd â’m mab allan, a rhoddodd hefyd 
seibiant haeddiannol iddo oddi wrth ei 
ddyletswyddau dyddiol fel gofalwr ifanc  
a threulio amser gyda phlant eraill”. 

Sut rydym wedi gwneud  
gwahaniaeth? 
• Yn ôl ein harolwg tenantiaid diwethaf mae 

costau ac effeithlonrwydd ynni yn bwysig i’n 
tenantiaid. Gan fod cyfraddau allgau digidol 
mor uchel ymysg tenantiaid tai cymdeithasol,  
yn aml dim ond drwy waith y staff y mae’r rhai 
sydd wedi’u hallgáu fwyaf ac sydd waethaf 
eu byd yn cael cyfle i arbed costau ynni. Drwy 
amrywiaeth o ddulliau gweithredu rydym wedi 
llwyddo i helpu’r rhai sydd â’r angen ariannol 
mwyaf a galluogi pobl i aros yn eu cartrefi.
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• Cafodd y Gymdeithas ei chymeradwyo gan  
y Barnwr yn y Llys Sirol am y gefnogaeth  
rydym yn ei rhoi i’n tenantiaid wrth geisio 
sicrhau eu bod yn gallu parhau â’u tenantiaeth  
a’r disgresiwn a ddefnyddiwn wrth ddelio  
ag achosion o ôl-ddyledion rhent. 

• Mae tenantiaid yn gofyn i ni eu hysbysu o’r 
gwahaniaeth y’n eu rôl yn y broses gwneud 
penderfyniadau wedi ei wneud a’r effaith maent 
wedi ei chael yn ystod adolygiadau o feysydd 
gwasanaeth ac eitemau unigol. Rydym wedi 
addasu ein prosesau mewnol er mwyn gwneud 
ein proses ac eitemau gwneud penderfyniadau 
yn fwy tryloyw ac i sicrhau y caiff pob eitem 
y mae tenantiaid yn rhan o’r broses gwneud 
penderfyniadau yn ei chylch ei hyrwyddo’n eang. 

Sut yr hoffem wella? 
• Byddwn yn cynnig mwy o leoliadau gwaith  

ar gyfer pobl leol yn fewnol a thrwy ein proses 
gaffael a’n gwaith gyda chontractwyr lleol.

• Byddwn yn cynyddu cyfleoedd iechyd  
a lles drwy ehangu’r gydweithfa fwyd  
a drwy gynnal cyrsiau bwyta’n iach. 

• Byddwn yn cynnig cyfleoedd digidol ar gyfer 
tenantiaid ac aelodau o’r gymuned yn ein 
swyddfeydd, mewn grwpiau cymunedol  
ac yng nghartrefi tenantiaid. 

• Byddwn yn gweithredu’r newidiadau  
i ddeddfwriaeth Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, 
er mwyn sicrhau dull o weithredu a arweinir 
gan y dioddefwr ac i weithio gyda’r troseddwyr 
a’u helpu i ymgysylltu â chymorth, cyn y gwneir 
unrhyw benderfyniadau gorfodi. 

• Byddwn yn dechrau Cam 1 datblygiad  
Stryd Taff a Stryd Crescent a fydd yn ein  
galluogi i ddechrau darparu cartrefi ar gyfer  
ein tenantiaid sy’n wynebu perygl o lifogydd  
ar hyn o bryd. 

• Byddwn yn datblygu ein strategaethau  
Rheoli Asedau a Gwerth am Arian. 

• Byddwn yn ymchwilio i ffyrdd o leihau’r 
anghyfleustra i denantiaid pan fyddwn yn  
cynnal archwiliadau a gwaith gwasanaethu  
a chynnal a chadw. 

• Ein nod fydd gwella’r ddealltwriaeth sydd  
gan denantiaid ynglŷn â’r effaith y caiff  
eu ffordd o fyw ar faterion yn ymwneud  
ag anwedd a sut y gall hyn gael effaith  
andwyol ar gyflwr eu cartref. 

• Ar y cyd â’r Awdurdod Lleol, byddwn yn cynnal 
gwaith ymchwil i ganfod faint o’n tenantiaid 
sy’n meddu ar gyfrifon banc ac sydd wedi’u 
hallgáu’n ddigidol. Bydd hyn o gymorth wrth  
i ni baratoi ar gyfer cyflwyniad Credyd 
Cynhwysol yn ddiweddarach eleni. 

• Byddwn yn parhau i fod yn ymwybodol o’r 
newyddion diweddaraf ynglŷn â Diwygio Lles  
fel y gallwn roi’r wybodaeth gywir i’n tenantiaid  
a bod y Gymdeithas a’r tenantiaid mor barod  
â phosibl pan ddaw’r newidiadau i rym.

• Byddwn yn cynorthwyo’n tenantiaid drwy’r 
newid i Gredyd Cynhwysol drwy gynnig cymorth 
cyllidebu a chymorth TG pan fo angen. 

• Byddwn yn parhau i weithio gyda’r Tîm Atebion 
Tai er mwyn helpu i gadw tenantiaeth a sicrhau’r 
canlyniadau gorau ar gyfer ein tenantiaid. 

Asesiad Rheoleiddiol –  
Prosiect Peilot 
Ym mis Rhagfyr 2014 cyhoeddodd Llywodraeth 
Cymru ei adroddiad Asesu Rheoleiddiol cyntaf o’r 
cynllun seiliedig ar risg newydd, sy’n edrych ar dri 
phrif faes: Gwasanaethau Landlord; Llywodraethu 
a Rheolaeth Ariannol. Roedd Tai Merthyr yn un  
o ddau sefydliad a ddewiswyd i dreialu’r dull 
newydd hwn o weithredu.

Yn dilyn yr asesiad a’r ymgynghoriad,  
tanlinellodd yr adroddiad risgiau’r sector  
(a all fod yn gymwys i bob Cymdeithas Dai)  
a risgiau penodol sy’n berthnasol i ni  
fel Cymdeithas. 

Yn dilyn yr adroddiad hwn, rhoddwyd cynlluniau 
ar waith er mwyn mynd i’r afael â’r risgiau hyn, 
ac rydym yn parhau i weithio gyda Llywodraeth 
Cymru i roi sicrwydd bod y Gymdeithas yn  
parhau i gael ei llywodraethu’n dda a’n bod  
yn ariannol gadarn.
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Llywodraethu  
Corfforaethol 
Cafodd y Gymdeithas ei sefydlu yn 1977 gan grŵp bach o bobl 
ymrwymedig, a nhw oedd y cyfranddeiliaid cyntaf. 

Mae cyfranddeiliaid yn bwysig i ni, a nhw sy’n rhannu ein hamcanion ac yn 
ffurfio’r gronfa o bobl rydym yn ei defnyddio i ethol y rhan fwyaf o’r bwrdd. 

Rydym felly’n croesawu ceisiadau gan unrhyw unigolyn neu sefydliad sy’n 
rhannu ein gwerthoedd a’n hamcanion ac sy’n awyddus i hyrwyddo ein gwaith. 

Bwrdd rheoli 
Geoff Davies  
ACIB 
Banciwr wedi 
Ymddeol  
Blynyddoedd  
o wasanaeth: 11  
Presenoldeb: 82%

Anne Roberts  
RCN, UKCC, BAC, BA, RHV 
Uwch Ymwelydd 
Iechyd  
Blynyddoedd  
o wasanaeth: 11  
Presenoldeb: 91%

Dr Alun Batley  
Cyfarwyddwr Cwmni  
Blynyddoedd  
o wasanaeth: 9  
Presenoldeb: 100%

Helen Williams 
MSc. HRM, MCIPD,  
BA (Hons) HRM 
Cyfarwyddwr Cwmni  
Blynyddoedd  
o wasanaeth: 4  
Presenoldeb: 64%

Dr Gabriela  
Zapata-Lancaster 
MSc. Bsc. Arch 
Ymchwilydd, Ysgol 
Pensaernïaeth Cymru  
Blynyddoedd  
o wasanaeth: 1  
Presenoldeb: 64%

Denise Morgan 
Aelod o Bwyllgor 
Cynghori Ynadon 
wedi Ymddeol  
Blynyddoedd  
o wasanaeth: 1  
Presenoldeb: 91%

Gary Kenning  
(Ymunodd Hydref 14, 
ymddiswyddodd Maw 15)  
Rheolwr Gyfarwyddwr 
wedi Ymddeol  
Blynyddoedd  
o wasanaeth: -  
Presenoldeb: 67%

Lisa Daniels-
Griffiths  
(Ymunodd Hyd 14)  
Arweinydd Tîm, 
Swyddfa Cyllid 
Ewropeaidd Cymru  
Blynyddoedd  
o wasanaeth: -  
Presenoldeb: 64%

Courtney Roberts 
Aelod o’r Bwrdd 
Tenantiaeth  
Blynyddoedd  
o wasanaeth: 4  
Presenoldeb: 82%

Neville Carpenter  
(Ymddiswyddodd Maw 15)  
Aelod o’r Bwrdd  
Tenantiaeth  
Blynyddoedd  
o wasanaeth: 4  
Presenoldeb: 82%

Robert Hancock 
Aelod o’r Bwrdd  
Tenantiaeth  
Blynyddoedd  
o wasanaeth: 1  
Presenoldeb: 100%

Dianne Morris  
(Ymunodd Med 2014)  
Aelod o’r Bwrdd  
Tenantiaeth  
Blynyddoedd  
o wasanaeth: -  
Presenoldeb: 84%

Swyddogion 
gweithredol 
Karen Courts  
FCCA, MA 
Prif Weithredwr 

Rob Humphreys  
BSc(Hons) FCA 
Cyfarwyddwr  
Gwasanaethau  
Corfforaethol 

Tim Macdermott  
DSM, MSC  
Cyfarwyddwr  
Gweithrediadau 

Croesewir 
ymgeiswyr i fod 

yn Aelodau  
o’r Bwrdd
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Data Allweddol  
2014/15

Gosodiadau yn  
ôl categori 

    Cyfanswm 
am y  
flwyddyn 

Cyfanswm 
am y  
flwyddyn 

 
Ebr- 
Meh

Gor- 
Med

Hyd- 
Rhag 

Ion- 
Maw Nifer % 

Diemwnt 1 1 3 – 5 6%
Aur 1 1 – 1 3 3%
Arian 10 16 5 12 43 47%
Efydd 4 7 6 6 23 25%
Tai â chymorth/Pwynt 
Mynediad Sengl 4 1 1 5 11 12%

Penderfyniad brys gan  
y rheolwyr 3 1 – 2 6 7%

Tai â blaenoriaeth –  
Digartref* – – – – – 0%

Cyfanswm 23 27 15 26 91 100%

*Ymgeiswyr lle mae’r Awdurdod Lleol wedi derbyn dyletswydd i ailgartrefu.

Gosodiadau yn  
ôl grŵp targed

    Cyfanswm 
am y  
flwyddyn

Cyfanswm 
am y  
flwyddyn

 
Ebr- 
Meh

Gor- 
Med 

Hyd- 
Rhag 

Ion- 
Maw Nifer % 

Digartref 1 6 1 1 9 10%
Gweithio 2 3 3 7 15 16%
Grŵp ethnig lleiafrifol 2 – 2 – 4 4%
Llety â chymorth 
/MAASH 4 1 1 5 11 12%

Sâl/anabl 6 7 2 6 21 23%
Di-waith 7 7 6 6 26 29%
Rhoi a derbyn cymorth 1 3 – 1 5 6%

Cyfanswm 23 27 15 26 91 100%

Gweithio 
gyda’r

gymuned
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2014/15 Targed 2013/14
Gros £102,518 2.41% – £95,673 2.32%
Budd-dal Tai 
heb ei dalu £54,878 1.29% – £54,045 1.31%

Net £47,640 1.12% 1.35% £41,628 1.01%

Tenantiaid Mewn Ôl-ddyledion  
(Rhentu’n gymdeithasol yn unig)

Tenantiaid mewn  
ôl-ddyledion o…

2014/15 2013/14

Nifer % Nifer %
>4 wythnos 49 4.9% 45 4.5%
>13 wythnos 7 0.7% 6 0.6%

Perfformiad Ailosod 
2014/15 2013/14

Colli rhent o eiddo gwag £60,686 1.33% £70,670 1.61%
Amser cyfartalog a gymerwyd  
i ailosod 

25  
diwrnod – 25  

diwrnod –

Lefelau Rhent
2014/15 2013/14

Fflat 1 ystafell wely 2 berson £64.59 £62.29
Tŷ 2 ystafell wely 4 person £80.19 £77.33
Tŷ 3 ystafell wely 5 person £84.29 £81.28

Ôl-ddyledion Rhent  
 (Tenantiaid presennol)

Taith cwch 
yn Rest Bay,
Porthcawl
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2014/15 Target 2013/14
Costau fesul eiddo £548 £599 £517

Stoc Tai  
(Yn ôl math)

2014/15 2013/14
Fflat un ystafell 22 22
1 ystafell wely 295 296
2 ystafell wely 448 443
3 ystafell wely 291 300
4 ystafell wely 17 15
5 ystafell wely – 1
Anabl 25 26
Cyfanswm 1,098 1,103
Unedau tai â chymorth 27 27

Cyfanswm 1,125 1,130

Noder – cafodd rhai eiddo eu hailddiffinio yn 2014/15. Cymerwyd tri allan  
o’n rheolaeth a gwerthwyd dau. Nid yw’r datblygiad newydd yn Corona Court 
wedi’i gynnwys yn ffigurau 2014/15.

Cost  
Rheoli Tai  

Gŵyl Fwyd 
Caerdydd

Taith 
diwrnod 

i Fae  
Caerdydd
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Mae’r Gymdeithas yn gweithio mewn partneriaeth â phum  
sefydliad gwirfoddol a’r Awdurdod Lleol i ddarparu tai arbenigol  
a gwasanaethau cymorth 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 
> 10 digartref 

> Cymorth fel y bo’r angen 
> 6 iechyd meddwl 

> Tŷ a rennir 
> 4 iechyd meddwl 

> Tai â chymorth 24 awr 
> 7 eiddo 

> Tai â chymorth 
> 4 person ifanc mewn gofal 

> Cymorth fel y bo’r angen 
> 15 merch sy’n ceisio cymorth 

> Cymorth i’r anabl 
> 6 iechyd meddwl ac anabledd 

Gwella 
eiddo

Cyn

Tai â Chymorth  
(2014/15)

Ar ôl
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Mantolen Gryno  
ar 31 Mawrth 2015

2015 2014
£'000 £'000

Eiddo tai 59,370 59,262
Grant tai cymdeithasol (40,454) (39,985)
Asedau sefydlog eraill 2,109 2,015
Buddsoddiadau mewn eiddo – 19
Asedau sefydlog diriaethol 21,025 21,311

Asedau cyfredol 3,689 3,613
Rhwymedigaethau cyfredol (2,130) (2,580)
Rhwymedigaethau cyfredol net 1,559 1,033

Credydwyr sy'n ddyledus ar ôl mwy na blwyddyn (15,753) (16,006)
Asedau net 6,831 6,338

Cynrychiolwyd gan: 
Cronfeydd dynodedig wrth gefn 693 660
Cronfa ailbrisio wrth gefn 1,233 1,233
Cyfalaf cyfrannau a chronfeydd refeniw wrth gefn 4,905 4,444

6,831 6,337

Cyfrif Incwm a Gwariant  
ar 31 Mawrth 2015

2015 2014
Trosiant 5,398 5,419
Costau gweithredu (4,224) (4,450)

Gwarged gweithredu 1,174 969

Diffyg ar amnewid cydrannau tai (78) (97)
Gwerthiannau eiddo 1 (1)
Llog a delir 24 32
Llog sy'n daladwy (628) (580)
Gwarged ar gyfer y flwyddyn 493 323
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Datganiad yr Archwiliwr  
Annibynnol i Aelodau Cymdeithas  
Tai Merthyr Tudful 
Rydym wedi archwilio’r gyfriflen  
ariannol gryno ar gyfer y flwyddyn  
a ddaeth i ben 31 Mawrth 2015 sy’n 
cwmpasu’r fantolen gryno a chrynodeb  
o’r cyfrif incwm a gwariant cryno. 

Priod gyfrifoldebau’r 
ymddiriedolwyr ac archwilwyr 

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

Ein cyfrifoldeb yw adrodd i chi ar ein barn  
am gysondeb y datganiad ariannol cryno  
o fewn yr adroddiad blynyddol cryno gyda’r 
datganiadau ariannol blynyddol llawn  
ac Adroddiad y Bwrdd Rheoli. 

Rydym hefyd yn darllen y wybodaeth arall sy’n 
rhan o’r adroddiad blynyddol cryno ac yn ystyried 
y goblygiadau ar gyfer ein hadroddiad os deuwn 
yn ymwybodol o unrhyw gamddatganiadau neu 
anghysondebau â’r datganiad ariannol cryno. 
Mae’r wybodaeth arall yn cynnwys Adroddiad y 
Cadeirydd ac Adroddiad y Prif Weithredwr yn unig. 

Paratowyd ein hadroddiad yn unol â thelerau  
ac amodau ein llythyr ymgysylltu ac nid at  
unrhyw ddiben arall. Nid oes hawl gan unrhyw 
berson i ddibynnu ar yr adroddiad hwn oni  
bai bod person o’r fath yn berson sydd â hawl  
i ddibynnu arno yn rhinwedd ac at ddiben  
telerau ein llythyr ymgysylltu dyddiedig 9 Mai 
2013 neu sydd wedi’i awdurdodi i wneud hynny 
drwy ein caniatâd ysgrifenedig ymlaen llaw.  
Eithr yr uchod, nid ydym yn derbyn cyfrifoldeb  
am yr adroddiad hwn i unrhyw berson arall  
nac at unrhyw ddiben arall a gwrthodwn  
unrhyw a phob atebolrwydd o’r fath. 

Sail ein barn 
Gwnaethom gyflawni ein gwaith yn unol  
â Bwletin 2008/3 ‘Datganiad yr archwilwyr ar y 
datganiad ariannol cryno yn y Deyrnas Unedig’  
a gyhoeddwyd gan y Cyngor Adroddiadau 
Archwilio. Mae ein hadroddiad ar ddatganiadau 
ariannol blynyddol llawn y Gymdeithas yn disgrifio 
sail ein barn ar y datganiadau ariannol hynny  
ac ar Adroddiad y Bwrdd Rheoli. 

Barn 
Rydym o’r farn bod y datganiad ariannol cryno  
yn gyson â’r datganiadau ariannol blynyddol  
llawn ac Adroddiad Bwrdd Rheoli Cymdeithas  
Tai Merthyr Tudful ar gyfer y flwyddyn a ddaeth  
i ben 31 Mawrth 2015. 

BDO LLP
Archwiliwr Statudol  
Bryste, y DU  
Dyddiad: 23 Mehefin 2015 

Mae BDO LLP yn bartneriaeth atebolrwydd  
cyfyngedig sydd wedi’i chofrestru yng Nghymru  
a Lloegr (gyda’r rhif cofrestredig 0C305127). 

Saesneg

Enillwyr 
Gwobr Scoop  

ar ran Tai 
Merthyr 


