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Adroddiad y Cadeirydd
Ar ôl blynyddoedd o aros,  
mae REDHOUSE Old Town Hall • 
Hen Neuadd Y Dref, ar agor  
o’r diwedd ac mae wedi 
trawsnewid ardal ogleddol  
y dref. Roedd ymweliad  
Tywysog Cymru a’r agoriad 
swyddogol y drannoeth yn sicr  
yn ddigwyddiadau i’w cofio  
yng nghalendr Merthyr.

Cafwyd rhai problemau cychwynnol; 
byddai braidd yn amheus os  
na fyddai problemau ynghlwm  
â phrosiect o’r maint hwn.

Yn yr adroddiad y llynedd,  
cyfeiriais at y newidiadau o ran  
lles a oedd wedi digwydd, yn ogystal 
â’r newidiadau a oedd yn dal ar 
ddod. Bellach, gallwn ddweud mai 
cyfyngedig fu effaith y newidiadau 
hyn ar Gymdeithas Tai Merthyr Tudful 
fel sefydliad. Yn fyr, mae ein tenantiaid 
yn dal i dalu rhent. Ond maent wedi 
cael effaith sylweddol ar rai o’n 
tenantiaid. Roedd llawer ohonynt yn 
cael trafferthion ariannol cyn i’r dreth 
ystafell wely a’r asesiadau anabledd 
gael eu rhoi ar waith; mae’n anoddach 
fyth i rai ohonynt erbyn hyn. 

Y newid mawr ar y gorwel y llynedd 
oedd Credyd Cynhwysol. Ac mae’n 
dal yno: ar y gorwel! Yn wir, mae’n 
gymaint o smonach weinyddol erbyn 
hyn, mae’n achosi i rai ohonom 
amau a gaiff fyth ei roi ar waith,  
yn ei ffurf bresennol o leiaf.  
Ond, p’un a fydd hyn yn digwydd 
ai peidio, ni ddylem orffwys ar ein 
rhwyfau. Byddwn yn parhau i wneud 
popeth o fewn ein gallu i helpu 
tenantiaid sydd angen cymorth  
i reoli eu harian yn well, a gwella ein 
ffyrdd o helpu pob un o’n tenantiaid  
i fod yn fwy sicr wrth reoli eu harian.

 

Os caiff Credyd Cynhwysol ei 
gyflwyno yna bydd ein tenantiaid 
a Chymdeithas Tai Merthyr Tudful 
mewn sefyllfa well i’w reoli; os na 
chaiff ei gyflwyno, yna bydd ein 
gwaith cynllunio ar ei gyfer yn 
gymorth i’n tenantiaid beth bynnag. 

Y llynedd, mynegais rywfaint  
o rwystredigaeth am y diffyg cynnydd 
o ran Strydoedd Taf a Crescent. 
Flwyddyn yn ddiweddarach ac mae’r 
sefyllfa’n dal heb ei datrys, ond rwy’n 
falch o ddweud fod rhywfaint o symud 
yn digwydd o’r diwedd. Mae gwaith 
yn dechrau ar gytuno ar strategaeth 
a fydd yn diwallu anghenion ein 
tenantiaid yno.

 

Hoffwn ddiolch iddynt am eu 
hamynedd a’u hirymaros dros  
gyfnod hirach o amser na’r 
disgwyl, a’u sicrhau y byddwn yn 
gwneud popeth o fewn ein gallu 
i gael canlyniad sy’n diwallu eu 
hanghenion cyn gynted â phosibl. 

Newid yw amod bywyd ond mae rhai 
pethau wedi aros yn hynod o gyson 
yng Nghymdeithas Tai Merthyr 
Tudful. Yn fwy na dim, mae gennym 
staff gwych sy’n gweithio dan 
arweiniad tîm rheoli ardderchog. 

DIOLCH
I BAWB!

Hoffem weld REDHOUSE yn 
ymwneud â mwy o ddathlu 
nag sydd wedi digwydd hyd 
yma. Ond, mae’n dal yn 
newydd ac mae llawer ar 
ôl i’w wneud er mwyn codi 
ymwybyddiaeth trigolion 
Merthyr a’r cyffiniau o’i 
botensial. Fodd bynnag, 
rwy’n dal i fod yn hyderus  
y bydd yn dod yn eicon  
o hyder cynyddol Merthyr  
am flynyddoedd i ddod.
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Mae newidiadau wedi digwydd 
ymhlith y staff a’r tîm rheoli yn ystod 
y flwyddyn; ond mae’r hyn rwyf 
wedi’i weld a’i brofi wedi dangos  
i mi bod y newidiadau hynny yn  
ein gwneud ni’n gryfach nag erioed. 
Ar ran y bwrdd, hoffwn ddiolch 
iddynt oll am yr ymdrech a’r gofal  
y maent yn ei roi i’w gwaith. 

Wrth gwrs, mae’r newid mwyaf  
yn dal i ddod. Bydd Karen Dusgate 
yn ein gadael yn fuan i ymgymryd  
â her arall sy’n ymwneud â thai,  
a hynny mewn ardal sy’n nes  
at ei chartref. Mae’n anodd dweud 
gymaint yw ein dyled i Karen.  
Mae’r ffaith bod Cymdeithas  
Tai Merthyr Tudful bellach yn un  
o Gymdeithasau Tai gorau Cymru  
yn ymwneud â’i harweiniad,  
ei chryfder a’i dewrder ar brydiau. 
Rwy’n siŵr fy mod yn siarad ar  
ran y bwrdd cyfan a’r staff wrth 
ddweud “Diolch Karen am  
bopeth rwyt wedi’i wneud yma. 
Byddwn yn parhau i gynnal  
y gwasanaeth gwych rwyt ti wedi 
gweithio mor galed i’w sefydlu.”

Hoffwn ddiolch i’m cydweithwyr 
ar y bwrdd am eu cymorth a’u 
harweiniad. Mae bod yn gadeirydd 
ar Gymdeithas tai yn gallu bod yn 
heriol ac yn anodd iawn ond mae  
fy mywyd yn llawer haws oherwydd 
y cymorth rwy’n ei gael gan grŵp 
mor gryf o bobl. Mae’r bobl sydd 
wedi ymuno â’r bwrdd yn ddiweddar 
wedi gwneud argraff arbennig  
o dda. Mae’n sefydliad cymhleth, 
gyda llawer i’w ddysgu, ond mae 
aelodau sy’n denantiaid ac aelodau 
annibynnol fel ei gilydd wedi dysgu 
pethau newydd yn gyflym iawn,  
ac mae eu cwestiynau a’u sylwadau 
yn ystod cyfarfodydd y bwrdd wedi 
bod yn dreiddiol ac yn gynnil.

I gloi, gair o ddiolch i’n tenantiaid. 
Rydym yma i’ch gwasanaethu 
ond mae’n gweithio’r ddwy ffordd. 
Rydym yn dibynnu arnoch chi a’ch 
cynrychiolwyr a gweithredwyr  
i sicrhau ein bod yn deall beth sydd 
angen i ni ei wneud, ac rydych yn 
gwneud hynny mewn sawl ffordd. 

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

Llongyfarchiadau  
i Karen Dunsgate, 

ENILLYDD yn 10fed 
digwyddiad Gwobrau  

Arwain Cymru.
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Adroddiad y Prif Weithredwr
Mae paratoi’r Adroddiad 
Blynyddol yn gyfle i ni arafu  
ac ystyried faint yn union  
rydym wedi’i gyflawni yn  
ystod y 12 mis diwethaf. 

Yr adeg hon y llynedd,  
ysgrifennais adroddiad am  
(Asesiad Rheoleiddiol ar gyfer 
Cymdeithas Dai) a oedd ar  
y gorwel a’r gwaith i gefnogi ein 
tenantiaid drwy’r diwygiadau lles, 
yn arbennig y ‘Dreth Ystafell Wely’. 
Roedd tri mis ar ôl o’r contract  
i adfer Hen Neuadd y Dref a’r  
gwaith o recriwtio staff ar gyfer 
REDHOUSE yn mynd rhagddo.

Ddeuddeng mis ymlaen,  
gwelwn ostyngiad yn nifer yr  
eiddo sy’n dod yn wag oherwydd 
bod angen i denantiaid symud  
i dai llai – mae’r dreth ystafell  
wely yn bendant wedi cael  
effaith ar bobl sydd wedi cael  
eu gorfodi i symud o’u cartrefi,  
a’u cymunedau mewn rhai 
achosion, oherwydd diffyg  
cartrefi llai. 

Mae’r Gymdeithas wedi profi’r  
effaith hefyd, gyda 21 o eiddo 
ychwanegol yn dod yn wag  
o ganlyniad uniongyrchol i’r Polisi  
hwn gan y Llywodraeth. Mae hyn 
wedi golygu mwy o lwyth gwaith 
i staff ond wedi achosi cynnydd 
sylweddol yn y costau o baratoi 
eiddo i’w ail-osod.

Ym mis Rhagfyr, cafodd y 
Gymdeithas ei gwahodd i fod yn 
sefydliad peilot ar gyfer yr Asesiad 
Rheoleiddiol ar Sail Risg newydd. 
Mae ein profiad hyd yma wedi bod 
yn gadarnhaol, gyda’r dull newydd  
o reoleiddio yn ategu ac yn cyd-fynd 
â’r ffordd rydym yn gweithio.  
Credaf mai’r rheswm dros hyn yw 
oherwydd gwerthoedd y Gymdeithas 
a’i hymrwymiad i fod yn agored,  
i uniondeb a’n parodrwydd  
i ddysgu o’n camgymeriadau  
a gwella’r hyn rydym yn ei wneud.

Dros y blynyddoedd diwethaf,  
rydym wedi adrodd ar gynnydd  
y gwaith o adfer Hen Neuadd  
y Dref; a chanfod ffordd  
newydd a chynaliadwy  
o ddefnyddio’r adeilad. 

Rydym yn llawn balchder ac 
ymdeimlad o gyflawniad wrth 
ddatgan bod y gwaith o adfer  
y neuadd bellach ar ben,  
dechreuodd Coleg Merthyr Tudful 
ddarparu cyrsiau celfyddydau 
perfformio a’r cyfryngau o fis  
Medi diwethaf ac agorodd yr 
adeilad i’r cyhoedd yn swyddogol  
ar Ddydd Gŵyl Dewi. Mae dros  
21,000 o bobl wedi ymweld â’r 
adeilad yn ystod y tri mis ers iddo 
agor, sy’n ffaith galonogol iawn. 
Fodd bynnag, mae angen i ni 
adeiladu ar hyn drwy ddatblygu  
a hyrwyddo rhaglen artistig  
a sicrhau bod yr adeilad yn cael  
ei lenwi a’i ddefnyddio i’r eithaf  
dros y misoedd nesaf er mwyn 
diogelu dyfodol hyfyw  
a chynaliadwy i’r lleoliad.

Hoffwn achub ar y cyfle hwn,  
yn ôl yr arfer, i ddiolch i’r bwrdd, 
fy nghydweithwyr, ein tenantiaid 
a’n sefydliadau partner am eu 
cymorth, eu hymroddiad a’u gwaith 
caled – byddai’n amhosibl darparu’r 
gwasanaethau sydd ar gael heb  
y cymorth a’r partneriaethau  
sy’n bodoli rhyngom. 

Mae dweud diolch yn bwysicach fyth 
i mi eleni gan fy mod hefyd yn dweud 
‘Hwyl Fawr!’ Ar ôl 14 mlynedd gyda 
Chymdeithas Tai Merthyr Tudful, 
ryw’n gadael i ymuno â Chymdeithas 
Tai Teulu yn Abertawe.

21,000
O ymwelwyr  
yn ystod y 3  
mis cyntaf.

Mae wedi bod yn fraint 
bod yn rhan o sefydliad 
sy’n agos iawn i’m calon; 
sefydliad sy’n wirioneddol 
ymrwymedig i wneud 
gwahaniaeth i fywydau’r 
bobl a’r cymunedau  
rydym yn gweithio  
ynddynt. Diolch i bawb  
a phob lwc a llwyddiant  
ar i’r dyfodol.
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Mae 53 o gartrefi wedi cael  
budd o setiau o ddrysau  
newydd a gynhyrchwyd yn unol  
â safonau diogelu drwy ddylunio.  
Cafodd y tenantiaid ddewis o bum 
math o ddrws a phum dewis o liw 
er mwyn gwella golwg allanol eu 
cartrefi. Mae’r rhain wedi gwella 
effeithlonrwydd ynni yn ogystal  
â diogelwch.

Gosodwyd 43 gegin gan gynnwys 
cypyrddau, arwynebau, sinciau, 
gosodiadau trydanol a lloriau vinyl. 
Cafodd y tenantiaid ddewis lliw yn 
ogystal â rhoi mewnbwn i’r gwaith  
o ddylunio’r gegin. Roedd yr 
opsiynau lliw yn bodloni gofynion 
cyferbyniad yr RNIB er mwyn helpu 
pobl sydd â nam ar eu golwg.

Mae 28 o gartrefi wedi elwa  
o foeleri gwres canolog newydd 
a rheiddiaduron a rheolyddion 
gwell. Mae gan y boeleri newydd 
a osodwyd radd uchel o ran 
effeithlonrwydd ynni (SEDBUK A) 
ac, ynghyd â’r rheolyddion gwres 
newydd, byddant yn gwella 
effeithlonrwydd ynni mewn cartrefi. 

Mae 22 eiddo wedi elwa o gael 
ffenestri gwydr dwbl uPVC.  
Bydd y ffenestri hyn, sydd ag 
effeithlonrwydd ynni uwch,  
yn helpu i leihau’r biliau trydan  
ar gyfer tenantiaid sy’n byw  
yn y cartrefi hyn.

Rydym wedi gwella’r systemau  
awyru mewn 6 chartref.  
Cafodd y gwaith hwn ei wneud  
i leihau’r risg o lwydni sy’n  
gysylltiedig ag anwedd.

Cafodd 201 eiddo eu haddurno  
ar y tu allan. Roedd y gwaith hwn 
yn cynnwys rendro a thrwsio gwaith 
pren. Cafodd y tenantiaid bum  
dewis o liw.

Mae 49 eiddo wedi cael budd  
o osod ystafelloedd ymolchi llawn 
newydd. Roedd y gwaith yn cynnwys 
gosod adnoddau hylendid, teils wal, 
lloriau vinyl, cawodydd dros faddonau, 
canllawiau a llenni cawodydd newydd. 
Cafodd y tenantiaid bum dewis  
o liw ac roedd pob un wedi’i 
ddatblygu er mwyn bodloni  
canllaw cyferbyniad lliw’r RNIB.

Yn ogystal â’r eiddo a gafodd 
ystafelloedd ymolchi llawn newydd, 
rydym wedi darparu cyfleusterau 
cawodydd dros faddonau i fwy  
na 20 o gartrefi.

Cwblhaodd y staff, yn ogystal  
â chynrychiolwyr o’r Grŵp Safonau 
Gwasanaeth i Denantiaid (TSSG), 
archwiliadau o’r ardaloedd cymunedol 
allanol mewn cynlluniau amrywiol  
yn ystod y flwyddyn er mwyn ystyried 
safonau’r gwaith a gwblhawyd  
a nodi meysydd i’w gwella.

Sut Rydym Wedi  
Gwella Ein Cartrefi

Mae basgedi  
crog yn ffordd  
wych o wella  
eich cartref.
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Addasiadau Ffisegol (PAGs)

Gan ddefnyddio cyllid gan 
Lywodraeth Cymru, gwnaethom 
addasu cartrefi er mwyn diwallu 
anghenion tenantiaid, ac, yn dilyn 
argymhellion gan therapyddion 
galwedigaethol, gwnaethom osod 
31 o gawodydd mynediad lefel  
a saith lifft cadair. 

Mae’r addasiadau hyn wedi cael 
effaith wirioneddol gadarnhaol  
ar fywydau pobl:

Gosod cawod cerdded i mewn

Cyn i’r gwaith gael ei wneud,  
roedd Tenant X yn ei chael hi’n 
anodd mynd i mewn i’r bath –  
mae ganddi arthritis yn ei dwylo  
a byddant yn aml yn mynd yn 
wan wrth iddi bwyso ar y bath er 
mwyn eistedd ynddo. Mae’r gawod 
cerdded i mewn newydd yn golygu 
y gall ymolchi heb orfod poeni. 
Gwaethygodd ei chyflwr yn 
ddiweddar, a bydd yn gwaethygu 
eto yn y dyfodol, felly mae’r gwaith 
a wnaed yn ei chartref yn rhoi 
tawelwch meddwl mawr iddi.

Gosod bath

Mae gan Denant Y gyflwr sy’n 
golygu bod angen iddo ymdrochi 
yn ddyddiol. Roedd yn rhaid iddo 
ymweld â’i ferch bob dydd er mwyn 
defnyddio ei bath. Mae Tenant Y yn 
hen, ac roedd hyn yn achosi straen 
dyddiol iddo, ac yn anghyfleus iawn. 
Ers i fath gael ei osod yn eu heiddo, 
mae Tenant Y a’i wraig wedi gweld 
gwahaniaeth enfawr yn eu bywydau. 
Bellach, nid oes angen iddynt boeni 
am fynd i gartref eu merch bob dydd 
ac mae hyn wedi lleihau’r straen  
a oedd ar y teulu. 

Pan ofynnwyd iddo am y broses, 
a sut y cafodd eu bywydau eu 
heffeithio yn ystod y gwaith gosod, 
dywedodd Tenant Y fod y broses yn 
ddidrafferth ac yn wych o’r dechrau 
i’r diwedd. Roedd y gweithwyr yn 
gwrtais iawn, ni wnaethant fawr  
o lanast, ac roeddent yn barod  
iawn i helpu. 

Gwasanaethu

Cyflawnwyd archwiliadau blynyddol 
ar eiddo lle nodwyd Deunyddiau  
sy’n Cynnwys Asbestos, er mwyn 
sicrhau bod y deunydd mewn  
cyflwr dibynadwy. 

Cafodd 321 eiddo archwiliadau 
trydanol cyfnodol. 

Cafodd 2 eiddo driniaeth glanhau 
dŵr er mwyn atal y perygl o glefyd  
y llengfilwyr. 

Cafodd 1091 o ymweliadau 
gwasanaethu nwy eu cyflawni  
yn ystod y flwyddyn, sy’n gyfystyr  
â thua 99.5% o stoc y Gymdeithas.

Cafodd 725 o ymweliadau 
gwasanaethu eu cwblhau yn ystod 
yr ymweliad cyntaf a drefnwyd.

Cafodd 208 o ymweliadau 
gwasanaethu eu cwblhau yn  
ystod yr ail ymweliad a drefnwyd.

Roedd 158 eiddo angen 3 ymweliad 
a drefnwyd neu fwy cyn y cawsant 
fynediad i gwblhau’r ymweliadau 
gwasanaethu nwy.

Safon Ansawdd  
Tai Cymru (WHQS)

Yn dilyn ymgynghori â thenantiaid, 
canolbwyntiodd strategaeth  
y Gymdeithas i gyrraedd Safon 
Ansawdd Tai Cymru ar nifer  
o feysydd, megis cynhyrchion  
o ansawdd da ac effeithlonrwydd  
ynni gwell.

Cafodd y manylebau eu hymestyn 
lle roedd hynny’n bosibl er mwyn rhoi 
dewisiadau lliw i denantiaid a oedd 
yn bodloni gofynion cyferbyniad lliw’r 
RNIB. Cafodd y tenantiaid ar y Grŵp 
Safonau Gwasanaeth i Denantiaid 
gyfle i helpu staff y Gymdeithas  
i benderfynu ar y dewisiadau  
terfynol o ran lliwiau.

Mae ymweliadau cynnal a chadw  
a gynlluniwyd ac a gwblhawyd yn  
y blynyddoedd diwethaf wedi gwella 
effeithlonrwydd ynni yn ein heiddo 
fel bod gan 95% o stoc y Gymdeithas 
leiafswm gradd ynni o 65 – gofyniad 
Safon Ansawdd Tai Cymru.

Mae gan 
ein tai leiafswm 

gradd ynni o 65% 
ar gyfartaledd.

 LLEIHAU’R
COST
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Rheoli ein cartrefi

Chwaraeodd y Gymdeithas ran 
weithgar yn y dasg o ail-enwi’r 
Gofrestr Tai Cyffredin – Cofrestr  
Tai Cyffredin Dewis Tai Cyntaf. 
Cafodd band “Diemwnt” newydd 
ei gyflwyno ar gyfer ymgeiswyr tai 
cymdeithasol a gafodd eu heffeithio 
gan y dreth ystafell wely.

Roedd y Gofrestr Tai Cyffredin  
yn cynnwys yr ymgeiswyr canlynol  
ar 31 Mawrth 2014:

Gwnaethom gyrraedd Safon 
Rheolaeth Tai Cymru i fynd i’r afael 
ag ymddygiad gwrthgymdeithasol. 
Mae’r safon yn pwysleisio atal  
a gorfodi, gan hyrwyddo hawliau  
a chyfrifoldebau ar gyfer cymunedau 
lleol diogel a chynaliadwy.

Rydym wedi llwyddo i gadw Achrediad 
Safon Rhagoriaeth Gwasanaeth  
ar gyfer ein cynllun tai lloches –  
Kevin Ryan Court. Mae’r achrediad 
hwn yn sicrhau bod y Gymdeithas  
yn darparu gwasanaeth o’r radd 
flaenaf sy’n bodloni’r saith safon  
sy’n ofynnol gan y Ganolfan Dai.

Band Ymgeiswyr Nifer yr Ystafelloedd 
Gwely Angenrheidiol

%

Cerdyn Argyfwng 1 Fflat un Ystafell 10%
Diemwnt 115 1 Ystafell Wely 41%
Aur 13 2 Ystafell Wely 33%
Arian Plws 104 3 Ystafell Wely 12%
Arian 714 4 Ystafell Wely 3%
Efydd 857 5 Ystafell Wely 1%

Cyfanswm 1,804 100%

Gwirfoddolwyr 
lleol yn helpu  

i gadw’r strydoedd  
a’r parciau’n lân.
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Cymorth

Cwblhaodd 93% o’n tenantiaid 
ffurflen gyfrifiad. Mae hyn yn ein 
galluogi i greu proffil o’n tenantiaid  
a bod yn ymwybodol o’u hanghenion 
newidiol, fel y gallwn gynllunio  
gyda’n gilydd ar gyfer y dyfodol.

Er bod 20% o’n tenantiaid wedi’u 
heffeithio gan y “dreth ystafell wely” 
ac yn gorfod talu tuag at eu rhent  
am y tro cyntaf, mae ffigurau 
dyledion rhent wedi aros yn gyson  
â’r rhifau ar gyfer 2012/13. 

Mae pedwerydd aelod wedi ymuno 
â’n tîm casglu rhent – arbenigwr  
sydd wedi gallu rhoi ei amser er  
mwyn helpu tenantiaid i osod 
cyllidebau a gwneud y gorau  
o’u hincwm/budd-daliadau. 

Sut ydyn ni wedi helpu  
ein tenantiaid? 

• Rydym wedi gwneud 63  
o atgyfeiriadau am asesiadau  
am gymorth ac addasiadau  
o fewn ein stoc tai sy’n diwallu 
anghenion tenantiaid unigol  
er mwyn eu helpu i aros  
yn eu cartrefi 

• Rydym wedi gweithio mewn 
partneriaeth â’r banc bwyd,  
ac wedi gwneud 25 o atgyfeiriadau 
ar gyfer y rheini sydd â’r angen 
mwyaf i gael mynediad at  
eitemau bwyd hanfodol

• Rydym wedi gweithio mewn 
partneriaeth ag Eglwys y Brenin, 
Casnewydd, i gynnig pecynnau 
bwyd sylfaenol i’n tenantiaid sydd 
â’r angen mwyaf. Gwnaethom 
ddosbarthu 33 o becynnau bwyd

• Rydym wedi gweithio ag eglwysi 
ac elusennau lleol i gael dodrefn  
a nwyddau gwyn i denantiaid 
sydd mewn angen

• Rydym wedi gwneud  
atgyfeiriadau at y Cynghorydd 
Effeithlonrwydd Ynni yn SWALEC

• Rydym wedi gwneud atgyfeiriadau 
at yr Hyrwyddwr Lles Cymunedol 
er mwyn helpu tenantiaid gyda’u 
gofynion byw o ddydd i ddydd

• Rydym wedi helpu 65 o denantiaid 
i gael mynediad at offer newydd 
sbon i’r cartref drwy grantiau sydd 
â gwerth tua £19,500

• Rydym wedi helpu tenantiaid  
i arbed gwerth tua £3,760  
ar filiau dŵr

• Rydym wedi helpu 40 o denantiaid 
i gael mynediad at gyngor ynglŷn 
ag arbed ynni neu gymorth wrth 
wneud cais am y gostyngiad 
cartrefi cynnes

• Darparodd ein cydweithfeydd 
bwyd dros 1000 o archebion yn 
ystod y flwyddyn, gan wneud 
bwyta’n iach yn fforddiadwy 
i denantiaid a’r gymuned 
ehangach, ac arbed tua £6,000  
ar gynnyrch ffres

• Llwyddodd ein grwpiau 
cymunedol ac ieuenctid i wneud 
cais am gyllid o fwy na £8,000

• Rydym wedi gallu cynnig  
i bobl ifanc a phobl hŷn gael 
mynediad at gyfleoedd hamdden 
a chwaraeon o safon, gan gynnwys 
cwrs preswyl 4 diwrnod yn Rhosili, 
lle cododd llawer o’r bobl ifanc  
yr arian ar eu pen eu hunain

• Gwnaethom roi cyfle i 15 o bobl  
i wirfoddoli yn ein gweithgareddau 
ieuenctid a chymunedol.

• Mae 17 o bobl wedi cael  
cymorth â chyfleoedd hyfforddi  
a chyflogaeth yn ddiweddar

• Rydym wedi chwarae rhan 
weithgar wrth sicrhau bod gan 
bob preswyliwr ym Merthyr gyfle 
i gael mynediad at ymgyrch 
cyfnewid ynni Cymru gyfan

 
Diwrnod allan 
yn Folly Farm.
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• Mae gennym fwy o gyfleoedd  
i denantiaid fod yn rhan  
o ymgynghoriadau drwy ehangu’r 
defnydd o ymgynghoriadau 
cyfryngau cymdeithasol ac  
ar y wefan

• Rydym yn rhan o nifer o Grwpiau 
Budd-daliadau Lles ac yn gweithio 
mewn partneriaeth â’r Awdurdod 
Lleol ar ariannu ceisiadau am 
brosiectau ledled y Fwrdeistref

• Rydym wedi helpu tenantiaid  
i gael mynediad at nwyddau sy’n 
newydd ac yn ynni effeithlon ar 
gyfer eu cartref heb orfod cael 
benthyciadau neu fentrau cyllid 
costus eraill

• Gall tenantiaid fewnbynnu’r 
gwasanaethau a ddarperir gan 
Gymdeithas Tai Merthyr Tudful 
drwy nifer o ddulliau, gan sicrhau 
ein bod yn derbyn amrywiaeth 
eang o adborth

• Mae grwpiau i denantiaid  
a phreswylwyr yn rhoi cyfle  
i aelodau o’r gymuned fod  
yn rhan o grŵp lleol, aros yn  
rhan o’r gymuned a mynd ar 
deithiau ac i ddigwyddiadau

• Rydym wedi helpu’r rheini  
sy’n wynebu’r “dreth ystafell  
wely” i gadw eu tŷ, neu wedi  
eu helpu i ddod o hyd  
i lety arall

• Mae 20 o’n tenantiaid  
bellach yn cael Taliadau  
Tai Dewisol

Beth mae ein tenantiaid  
wedi gofyn i ni ei wneud  
a sut y gwnaethom ymateb?

• Roedd nifer o denantiaid yn 
awyddus i allu cysylltu  
â Chymdeithas Tai Merthyr 
Tudful mewn ffordd haws,  
lle roedd modd iddynt gymryd 
rhan heb orfod mynd i gyfarfod 
neu ddod i’r swyddfa ar amser 
penodol. Gan ymestyn ein dull  
o ymgysylltu â thenantiaid  
i gynnwys ymgynghoriadau  
dros e-bost ac ymgynghoriadau 
dros gyfryngau cymdeithasol, 
rydym wedi gallu cynnig  
y dewis haws hwn

• Drwy gynnal ymweliadau  
â safleoedd gyda’r tîm ystadau 
chwarterol, rydym wedi gallu 
gwella golwg ein hystadau gyda 
chymorth tenantiaid lleol

• Cafodd tenantiaid ddewis 
o amrywiaeth o geginau ac 
ystafelloedd ymolchi, a thrwy 
gynnal ymgynghoriadau drwy 
gyfryngau cymdeithasol ac 
e-bost, mae Cymdeithas Tai 
Merthyr Tudful bellach yn cynnig 
ceginau a gafodd y rhan fwyaf  
o bleidleisiau gan denantiaid

• Diwygiadau Lles – rydym wedi 
rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf 
i’n tenantiaid ac rydym yn 
cydymffurfio â’r arfer gorau

• Rydym yn parhau i weithredu 
cyn gynted â phosibl ar ran 
ein tenantiaid er mwyn datrys 
unrhyw ymholiadau neu 
broblemau sy’n ymwneud  
â thalu rhent a hawliadau

• Rydym yn cynorthwyo ein 
tenantiaid i gadw eu tai  
gyda’n swyddogion ymroddedig,  
neu drwy eu hatgyfeirio  
at bartneriaid er mwyn  
atal/datrys unrhyw broblemau  
yn rhagweithiol

• Rydym wedi helpu tenantiaid  
i wneud ceisiadau am eiddo,  
pan na allant wneud hynny  
eu hunain

• Rydym wedi cwblhau  
gwelliannau amgylcheddol  
ar gais tenantiaid – torri coed, 
torri gwrychoedd ac ati

Ymweliad  
addysgol â 

Techniquest.
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• Rydym wedi gosod addasiadau  
er mwyn galluogi tenantiaid  
i aros yn eu cartrefi – cawod lefel 
mynediad, lifftiau cadair,  
rampiau ac ati

• Rydym wedi cyflwyno gwasanaeth 
neges destun i’r rheini a nododd 
mai dyma oedd eu dewis ffordd  
o gysylltu

Beth rydym ni am ei wneud  
y flwyddyn nesaf?

• Cadw ein Achrediad Safon 
Rhagoriaeth Gwasanaeth  
ar gyfer ein cynllun tai lloches  
yn Kevin Ryan Court

• Cwblhau Ymweliad Eiddo 
Blynyddol ar gyfer bob tenant 

• Lleihau’r costau a’r amser  
sy’n gysylltiedig â pharatoi ein 
heiddo ar gyfer tenant newydd  
pan fydd y tenant blaenorol  
yn symud allan

• Annog a chynorthwyo  
tenantiaid i ddeall eu 
cyfrifoldebau o ran cynnal  
a chadw eu cartrefi  
a gofalu amdanynt.

• Sicrhau bod tenantiaid yn  
cael y wybodaeth ddiweddaraf 
wrth i’r newidiadau Diwygiadau 
Lles ddod i rym, gan gynnwys 
Credyd Cynhwysol

• Helpu pob tenant i leihau eu 
gwariant, gan ganolbwyntio  
ar gyfleustodau/dyledion

• Helpu ein pob tenant i wneud  
y gorau o’u hincwm/budd-daliadau

• Gweithio gyda’r Tîm Atebion  
Tai er mwyn helpu i gadw tai  
a sicrhau’r canlyniadau gorau  
ar gyfer ein tenantiaid

• Sicrhau bod ein holl waith  
a’n canlyniadau yn cael eu 
bwydo’n ôl i’n tenantiaid drwy 
gylchlythryr Beacon, y wefan  
a dulliau dewisol eraill 

• Cwblhau’r ymarfer mapio 
cynhwysiant ariannol/digidol  
fel y gallwn ganolbwyntio  
ar ble y gallai fod angen  
cymorth a gweithio ochr yn  
ochr â phartneriaid er mwyn 
canfod pa atebion sydd ar gael

• Cynyddu nifer y tenantiaid  
sy’n gwneud cais am  
y gostyngiad cartrefi cynnes

• Creu stori ddigidol am  
y gwahaniaeth y mae  
Cymdeithas Tai Merthyr Tudful  
yn ei wneud i fywydau pobl 

• Cynnig mwy o gyfleoedd  
i denantiaid roi mewnbwn  
i wasanaethau gan gynnig  
mwy o ymgynghoriadau dros 
gyfryngau cymdeithasol a’r 
rhyngrwyd, tra’n dod yn fwy 
amlwg mewn cymdogaethau 
hefyd drwy gynnig 
ymgynghoriadau cymunedol

• Cynnig hyfforddiant cynhwysiant 
ariannol i bobl ifanc (o dan 25)  
yn gyntaf, ac yna i unrhyw  
denant sy’n awyddus i’w gael

• Cynnig cyfleoedd am hyfforddiant 
a chyfleoedd gwirfoddoli  
i denantiaid Cymdeithas Tai 
Merthyr Tudful gan weithio  
gyda’n contractwyr a’n cyflenwyr  
i ddarparu cyfleoedd byrdymor

• Cynyddu’r defnydd  
o gydweithfeydd bwyd yn  
y fwrdeistref er mwyn sicrhau  
bod mwy o ddewisiadau  
bwyta’n iach ar gael,  
gan gynnwys hyrwyddo  
ryseitiau syml
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Beth sydd angen i ni ei wneud  
yn well? 

• Cynorthwyo dealltwriaeth ein 
tenantiaid o’u cyfrifoldebau  
o ran cynnal a chadw eu cartrefi  
a gofalu amdanynt 

• Chwilio’n barhaus am gyfleoedd  
i sicrhau bod ein holl wasanaethau 
a’n gweithgareddau yn cynnig 
gwerth am arian a darparu safon 
uchel o wasanaethau cwsmeriaid

• Gwella’r ffordd rydym yn  
ymateb i gwynion a sicrhau  
ein bod yn mynd i’r afael  
â hwy yn brydlon

• Nodi pob tenant sy’n cael  
ei effeithio gan y newidiadau  
a darparu cymorth a chyngor 
ariannol wyneb yn wyneb cyn  
i’r newidiadau ddigwydd

• Rhoi rhagor o adborth ar yr arian 
mae ein tenantiaid yn ei arbed 
oherwydd ein cymorth/cyngor,  
er mwyn annog rhagor o bobl  
i ganiatáu i ni eu helpu 

• Gweithio mewn partneriaeth  
â’r Tîm Datblygu Cymunedol  
er mwyn ymgymryd â rhagor  
o Brosiectau Cynhwysiant Ariannol

• Creu rhagor o gyfleoedd  
i denantiaid roi mewnbwn o ran 
cyflawni gwasanaethau drwy 
gynnal mwy o ymgynghoriadau 
cymunedol ar ffurf canfasio  
o ddrws i ddrws a barbiciws  
stryd ac ati

• Helpu tenantiaid i ddeall effaith 
eu ffordd o fyw o ran creu 
anwedd yn eu heiddo, a lleihau’r 
problemau sy’n deillio o hyn

HELFA 
WYAU 
PASG

 
Archwilio cefn 
gwlad Cymru.

Cyfleodd  
gwych am 

hyfforddiant.
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Cafodd diwedd y gwaith o adfer 
Hen Neuadd y Dref (a elwir yn 
REDHOUSE hefyd) ei nodi gan 
ymweliad Brenhinol gan EUB 
Tywysog Charles, a ddaeth  
i’r adeilad ar 28 Chwefror.

Cafodd y Tywysog daith dywys  
o gwmpas yr adeilad a threuliodd 
amser yn siarad â chynrychiolwyr  
o’r tîm cynllunio, y contractwyr,  
staff Cymdeithas Tai Merthyr  
Tudful, sefydliadau partner  
a chyn-gyflogeion y Cyngor, a fu’n 
gweithio yn yr adeilad ar un adeg.

Ar Ddydd Gŵyl Dewi, rhoddodd 
Richard Harrington y cloc ymlaen am 
y tro cyntaf i nodi agoriad swyddogol 
yr adeilad. Ar y diwrnod hwnnw yn 
unig, daeth 3,000 o bobl i ymweld 
â REDHOUSE er mwyn ymuno â’r 
dathlu a gweld y gweithgareddau 
oedd yn digwydd yn yr adeilad,  
a chymryd rhan ynddynt.

Mae’r Gymdeithas yn cynnal  
ei hymrwymiad i sicrhau ein 
bod yn hyrwyddo Cydraddoldeb, 
Amrywiaeth a Chydlyniant 
Cymunedol o fewn y sefydliad  
a thu hwnt. 

Caiff hyn ei gyflawni drwy chwarae 
rôl flaenllaw yn y gwaith o drefnu 
Digwyddiad Pentref Byd-Eang – 
dathliad blynyddol o amrywiaeth  
o wahanol ddiwylliannau.  
Byddwn hefyd yn chwarae rôl 
flaenllaw yn y Fforwm Amrywiaeth 
Aml-asiantaeth (MADF) lleol a’r 
Fforwm Gweithwyr Mudol (MWF), 
gan hyrwyddo cydlyniant cymunedol. 
Bellach, mae gan y Gymdeithas 
Gynllun Cydraddoldeb Unigol  
a chynllun gweithredu sy’n 
ymrwymedig i sicrhau bod 
Cydraddoldeb ac Amrywiaeth  
yn rhan annatod o bopeth  
a wnawn.

Adfer Hen  
Neuadd y Dref  
Merthyr Tudful

Cydraddoldeb  
ac Amrywiaeth

3,000
O ymwelwyr 

â REDHOUSE.

Richard 
Harrington  
yn troi’r cloc  

ymlaen.
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Cafodd y Gymdeithas dai  
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 
hamcanion ac yn awyddus  
i hyrwyddo ein gwaith.

Y Bwrdd Rheoli
John Dawes 
(Caniatâd arbennig i fod yn absennol) 
Cyn Gyfarwyddwr Gwasanaethau 
Tai, wedi Ymddeol 
Blynyddoedd o wasanaeth: 17 
Presenoldeb: 55%
Geoff Davies ACIB 
Banciwr wedi ymddeol 
Blynyddoedd o wasanaeth: 10  
Presenoldeb: 91%
Anne Roberts RCN, UKCC, BAC, BA, RHV 
Uwch Ymwelydd Iechyd 
Blynyddoedd o wasanaeth: 10  
Presenoldeb: 82%
Dr Alun Batley  
Cyfarwyddwr y Cwmni 
Blynyddoedd o wasanaeth: 8  
Presenoldeb: 55%
Keith Fletcher  
(Cadeirydd Etholedig CCB 2011) 
Ymgynghorwr Busnes 
Blynyddoedd o wasanaeth: 6   
Presenoldeb: 82%
Ian Bell BSc (Anrh.), PGDip Tai, 
CIOH (Ymddiswyddodd Medi 13) 
Cyn Gyfarwyddwr Gwasanaethau 
Tai, wedi Ymddeol 
Blynyddoedd o wasanaeth: 9  
Presenoldeb: 75%

Stuart Brisbane  
(Ymddiswyddodd Medi 13) 
Ymgynghorwr Adeiladu 
Blynyddoedd o wasanaeth: 3  
Presenoldeb: 50%

Huw Baker (Ymddiswyddodd Medi 13) 
Cyfrifydd 
Blynyddoedd o wasanaeth: 3 
Presenoldeb: 0%

Helen Williams 
Rheolwr Adnoddau Dynol 
Blynyddoedd o wasanaeth: 3   
Presenoldeb: 91%

Dr Gabriela Zapata-Lancaster  
MSc. Bsc. Arch (Ymunodd Ionawr 2014) 
Ymchwilydd,  
Ysgol Pensaernïaeth Cymru  
Blynyddoedd o wasanaeth: –   
Presenoldeb: 67%

Denise Morgan (Ymunodd Ionawr 2014) 
Rheolwr Codi Arian, wedi Ymddeol 
Blynyddoedd o wasanaeth: –   
Presenoldeb: 100%

Timothy Worel  
(Ymddiswyddodd Medi 13) 
Aelod o’r Bwrdd Tenantiaeth 
Blynyddoedd o wasanaeth: 3   
Presenoldeb: 67%

Courtney Roberts 
Aelod o’r Bwrdd Tenantiaeth 
Blynyddoedd o wasanaeth: 3   
Presenoldeb: 82%

Neville Carpenter 
Aelod o’r Bwrdd Tenantiaeth 
Blynyddoedd o wasanaeth: 3   
Presenoldeb: 63%

Robert Hancock  
(Ymunodd mis Hydref 2013) 
Aelod o’r Bwrdd Tenantiaeth 
Blynyddoedd o wasanaeth: –   
Presenoldeb: 100%

Swyddogion Gweithredol
Karen Dusgate BA (Anrh.)  
PGDip HM CIOH 
Prif Weithredwr

Karen Courts FCCA, MA 
Cyfarwyddwr Gwasanaethau  
Corfforaethol

Gail Scerri  
(Wedi ymddeol Ebrill 2014) 
Cyfarwyddwr Gwasanaethau  
Tai, Eiddo a Chymunedol

Tim McDermott DSM, MSC 
(Ymunodd Mawrth 2014) 
Cyfarwyddwr Gweithrediadau 

Cyfranddeiliaid Llywodraethu  
Corfforaethol
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Gosodiadau yn  
ôl Categori

    Fl. H.Y Fl. H.Y

 
Ebr– 
Meh

Gor– 
Med

Hyd– 
Rhag

Ion– 
Maw Na %

Deimwnt – – 1 5 6 5%
Aur 3 1 1 1 6 5%
Arian 18 21 13 10 62 50%
Efydd 5 5 4 10 24 19%
Tai â Chymorth/ 
MAASH 3 1 1 5 10 8%

Penderfyniad Brys Gan  
y Rheolwyr 4 2 4 3 13 11%

Tai â Blaenoriaeth –  
Digartref – 2 – 1 3 2%

Cyfanswm 33 32 24 35 124 100%

Gosodiadau yn  
ôl Grwp Targed

    Fl. H.Y Fl. H.Y

 
Ebr– 
Meh

Gor– 
Med

Hyd–
Rhag

Ion– 
Maw Na %

Digartref 4 4 7 3 18 15%
Gweithio 2 3 4 8 17 14%
Grŵp Ethnig Lleiafrifol 2 1 – 3 6 5%
Llety â Chymorth/MAASH. 3 1 1 5 10 8%
Sâl/Anabl 9 9 6 8 32 25%
Di-waith 13 12 4 7 36 29%
Rhoi Cymorth a’i Gael – 2 2 1 5 4%

Cyfanswm 33 32 24 35 124 100%

Data Allweddol
2013/14
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Ôl-ddyledion Rhent  
(Tenantiaid presennol) 

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

2013/14 Targed 2012/13
Gros £95,673 2.32% 1.35% £58,675 1.47%
Budd-daliadau 
Tai Heb ei Dalu £54,045* 1.31% – £15,035 0.38%

Net £41,628 1.01% 1.20% £43,639 1.09%

2013/14 2012/13

Nifer % Nifer %

Tenantiaid 
Mewn  
Ôl-ddyledion

750 75 % 286 25%

>4 Wythnos 45 4.5% 22 2%
>13 Wythnos 6 0.6% 13 1%

* Oherwydd bod y ffigurau wedi’u nodi mewn wythnos wahanol yn ystod y Cylch  
Budd-daliadau Tai 4 wythnos, mae nifer y tenantiaid sydd mewn ôl-ddyledion  
rhent yn amrywio’n fawr o’u cymharu â’r Flwyddyn Ariannol ddiwethaf.

Perfformiad Ail-osod

2013/14 2012/13
Colli Rhent o Eiddo Gwag £60,686 1.33% £70,670 1.61%
Amser Ail-osod ar Gyfartaledd 25  

diwrnod
– 25  

diwrnod
–

Lefelau Rhent 

Costau Rheoli Tai
2013/14 Targed 2012/13

Costau Fesul Eiddo £517 £507 £469

2013/14 2012/13
Fflat 1 Ystafell Wely/2 Person £62.29 £60.13
Tŷ 2 Ystafell Wely/4 Person £77.33 £74.64
Tŷ 3 Ystafell Wely/5 Person £81.28 £78.46
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Ymatebolrwydd  
Cynnal a Chadw

2013/14 Targed 2012/13

Argyfwng 1 awr 28 
munud < 1 diwrnod 1 awr 44 munud

Brys 2.93 diwrnod <7 diwrnod 2.89 diwrnod
Arferol 18.23 diwrnod <30 diwrnod 15.75 diwrnod

Stoc Tai (Yn ôl math)

2013/14 2012/13
Fflat un Ystafell 22 22
1 Ystafell Wely 296 296
2 Ystafell Wely 443 444
3 Ystafell Wely 300 301
4 Ystafell Wely 15 15
5 Ystafell Wely 1 –
Anabl 26 26
Cyfanswm 1,103 1,104
Unedau Tai â Chymorth 27 27

Cyfanswm 1,130 1,131

Tai â Chymorth 2013/14

Mae’r Gymdeithas yn gweithio mewn partneriaeth â 6 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.

> Cymorth Fel y bo’r Angen
> 7 Person Ifanc

> Cymorth Fel y bo’r Angen
> 15 Merch sy’n Ceisio Cymorth 

> Cymorth Fel y bo’r Angen
> 6 Iechyd Meddwl

> Tai â Chymorth 24 Awr
> 4 Gofal Ifanc

> Hostel Mynediad Uniongyrchol
> 10 Digartref

> Tai â Chymorth  
> 7 Gofal Ifanc

> Tŷ a Rennir
> 4 Iechyd Meddwl

> Cymorth i’r Anabl
> 6 Iechyd Meddwl ac Anabledd
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Mantolen Gryno 
Ar 31 Mawrth 2014

2014 2013
£'000 £'000

Eiddo sy'n Dai 59,262 59,606

Grantiau Tai Cymdeithasol (39,985) (39,954)

Asedau Sefydlog Eraill 2,015 6,201

Buddsoddiadau Mewn Eiddo 19 –

Asedau Diriaethol Sefydlog 21,311 25,853

Asedau Cyfredol 3,613 3,701

Rhwymedigaethau Cyfredol (2,580) (2,005)

Rhwymedigaethau Cyfredol Net 1,033 1,696

Credydwyr sy'n Ddyledus ar  
ôl Mwy Na Blwyddyn

(16,006) (22,768)

Asedau Net 6,338 4,781

Cynrychiolwyd Gan
Cronfeydd Wrth Gefn Penodedig 660 587

Cronfeydd Wrth Gefn Ailbrisio 1,233 –

Cronfeydd Wrth Gefn Elw Wedi'i  
Rannu a Refeniw

4,445 4,194

6,338 4,781

Crynodeb o’r Cyfrif  
Incwm a Gwariant
Ar gyfer y flwyddyn a ddaeth  
i ben 31 Mawrth 2014

2014 2013
£’000 £’000

Trosiant 5,419 4,807

Costau Gweithredu (4,450) (3,648)

Gwarged Gweithredu 969 1,159

Diffyg o Adnewyddu 
Cydrannau Tai 

(97) (146)

Gwerthu Eiddo (1) 1

Gwerthiannau Eiddo 32 90

Llog Sy’n Daladwy (580) (641)

Gwarged am y Flwyddyn 323 463

Daw’r wybodaeth hon o gyfriflenni ariannol statudol y Gymdeithas.
Mae’r cyfriflenni ar gael ar gais o swyddfa gofrestredig y Gymdeithas. 
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Rydym wedi archwilio’r gyfriflen 
ariannol gryno ar gyfer y 
flwyddyn a ddaeth i ben 31 
Mawrth 2014 sy’n cwmpasu’r 
Fantolen Gryno a Chrynodeb  
o’r Cyfrif Incwm a Gwariant.

Caiff yr adroddiad hwn ei ysgrifennu 
i aelodau’r Gymdeithas, fel corff, 
yn unig, yn unol ag Adran 9 
Deddf Cymdeithasau Cyfeillgar, 
Diwydiannol a Darbodus 1968. 
Rydym wedi ymgymryd â’r gwaith 
archwilio hwn fel y gallwn ddatgan 
y materion hynny y mae gofyn i ni 
eu datgan i aelodau’r Gymdeithas 
mewn datganiad o’r fath, ac nid  
at unrhyw ddiben arall. I’r graddau 
helaethaf yn ôl y gyfraith, nid ydym 
yn derbyn cyfrifoldeb nac yn cymryd 
cyfrifoldeb dros unrhyw un arall 
ond y Gymdeithas ac aelodau’r 
Gymdeithas fel corff, am ein gwaith 
archwilio, am y datganiad hwn na’r 
farn a ffurfiwyd gennym.

Priod gyfrifoldebau’r  
Bwrdd a’r Archwilwyr

Mae’r bwrdd 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 gyda’r  
gyfriflen ariannol flynyddol  
lawn ac Adroddiad y Rheolwyr. 

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.

Gwnaethom gynnal ein  
gwaith yn unol â bwletin 2008/3  
a gyhoeddwyd gan y Bwrdd  
Arferion Archwilio. Mae ein 
hadroddiad ar gyfriflenni ariannol 
blynyddol llawn y Gymdeithas  
yn disgrifio sail ein barn ar  
y datganiadau ariannol hynny.

Barn

Rydym o’r farn bod y datganiad 
ariannol cryno yn gyson â’r 
adroddiad blynyddol llawn  
a’r datganiadau ariannol.
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