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Adroddiad y Prif Weithredwr a’r Cadeirydd

Bu rhai newidiadau ar ein Bwrdd Rheoli eleni 
ac roedd yn drist i weld Alun Batley (Cadeirydd 
blaenorol) ac Anne Roberts yn gadael am eu  
bod ond yn gallu gwasanaethu am uchafswm 
o 9 mlynedd. Mae’r ddau ohonynt wedi gwneud 
cyfraniad enfawr i Tai Merthyr ac maent wedi 
ymroi llawer o amser ac ymdrech, gan ddod  
â sgiliau a gwybodaeth y byddwn yn eu gweld 
eu heisiau yn fawr.

Fodd bynnag, rydym yn falch o groesawu  
4 aelod newydd i’r Bwrdd – Steve Walters,  
Robert Wathen, Tim Smith a Huw Williams,  
sydd i gyd yn dod â sgiliau gwahanol ac  
amrywiol i osod cyfeiriad strategol y busnes.

Ym mis Hydref 2017, cymerodd Ian Bell drosodd 
fel Cadeirydd y Bwrdd Rheoli ac yn ddiweddar 
mae wedi dechrau blog misol y Cadeirydd 
sy’n rhoi gwybodaeth am gyfarfodydd, 
gweithgareddau a digwyddiadau’r Bwrdd sy’n 
cael eu cynnal – cadwch lygad allan amdano!

Eleni, ein blaenoriaethau oedd cwblhau’r 
datblygiad o 23 o gartrefi newydd yn Clôs 
Rheilffordd, Aberfan a chanolbwyntio ar 
wella gweithgareddau gweithredol gan 
sicrhau fforddiadwyedd rhent ar gyfer ein 
tenantiaid a darparu gwerth am arian.

Ym mis Mawrth 2017, gwnaethom ddechrau 
gweithio ar safle Capel Adulam (canol y dref) 
ar gyfer datblygiad newydd o 9 o fflatiau. 
Bydd y fflatiau hyn ar gael yn 2018 ac, yn dilyn 
ymgynghoriad cyhoeddus, enw’r cynllun yw 
‘Adulam Court’.

 

Karen Courts  
Prif Weithredwr

Mae’n bleser gennym gyflwyno 
ein hadroddiad blynyddol ar gyfer 
2017/18. Rydym yn dathlu 40 
mlynedd eleni ac rydym yn falch 
o roi gwybod bod y Gymdeithas 
yn mynd o nerth i nerth gyda 
llwyddiant mawr yn weithredol 
ac yn ariannol.



Gwnaethom hefyd ddechrau gweithio ar  
4 byngalo yn Ynysowen gyda datblygwr 
preifat, a chaiff 2 o’r rhain eu haddasu.  
Mae’r rhain bron wedi’u gorffen a byddant 
yn barod ym mis Medi 2018.

Ym mis Gorffennaf 2017, cwblhawyd 
cam cyntaf 23 o gartrefi newydd yn Clôs 
Rheilffordd, Aberfan a symudodd y tenantiaid 
cyntaf i mewn. Mae’r datblygiad yn rhan o 
raglen adfywio strategol Prosiect Riverside, a 
chynigiwyd y cartrefi newydd hyn i denantiaid 
ar Taff Street a Crescent Street, oherwydd 
bydd y strydoedd hynny yn cael eu dymchwel 
ar ôl llifogydd difrifol a phryder sylweddol am 
iechyd a diogelwch y tenantiaid.

Mae’r datblygiad yn cynnwys cymysgedd 
o fflatiau a thai i deuluoedd, i gyd am rent 
fforddiadwy. Mae’r cynllun hefyd yn cynnwys 
saith eiddo sydd wedi cael eu haddasu ar 
gyfer preswylwyr ag anghenion symudedd. 
Cwblhawyd y datblygiad hwn ym mis Hydref 
2017 ac mae’r holl denantiaid bellach wedi 
ymgartrefu yn eu cartrefi newydd.

Ym mis Rhagfyr 2017, cwblhawyd gwaith 
yn 115 Stryd Fawr yng nghanol y dref, ar ôl 
adfer y ffasâd rhestredig Gradd 2 yn llawn 
a gwneud gwaith adnewyddu mewnol, gan 
ddarparu 1 uned fasnachol a 2 fflat preswyl. 
Darparwyd cyllid drwy Grant Tai Cymdeithasol 
ac arian Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid 
a gefnogwyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol 
Merthyr Tudful.

Yn ystod y flwyddyn gwnaethom gaffael tir  
yn East Street yn Nowlais ac rydym wedi 
sicrhau cyllid ar gyfer 12 eiddo newydd ar  
y safle hwn gyda chymysgedd o fflatiau,  
tai a byngalos wedi’u haddasu. Byddwn yn 
parhau i chwilio am safleoedd bancio tir yn 
unol â’n strategaeth twf ar gyfer cynlluniau 
datblygu yn y dyfodol. 

Yn 2017/18 her ariannol fawr yr oedd  
y Gymdeithas yn ei hwynebu oedd  
y cynnig gan y Llywodraeth i gapio 
rhent tai cymdeithasol ar gyfradd  
y Lwfans Tai Lleol. 

Byddai hyn yn golygu gostyngiad sylweddol 
mewn incwm rhent i ni, yn ogystal â dod  
o hyd i dai fforddiadwy i bobl o dan 35 oed 
a’u darparu. Gwnaethom gwblhau llawer 
iawn o waith ar hyn, gan ymgynghori â’n 
Grŵp Safonau Gwasanaeth i Denantiaid. 
Fforddiadwyedd rhent oedd y brif eitem  
i’w thrafod gan y grŵp ar ein diwrnod cwrdd  
i ffwrdd cyntaf ym mis Tachwedd 2017.

Yn ystod hydref 2017, diddymwyd y cynnig 
gan y Llywodraeth ac rydym bellach wedi 
gallu canolbwyntio ar wella darpariaeth 
gwasanaethau a lleihau taliadau  
gwasanaeth mewn ffordd ystyriol.

Rydym yn falch o’n tîm o staff a’n Bwrdd 
gwybodus sy’n gweithio’n galed ac sy’n 
ymrwymedig i sicrhau bod tenantiaid wrth 
wraidd y sefydliad a’n bod yn darparu 
gwasanaeth cwsmeriaid gwych.
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Unwaith eto eleni, dangosodd 
canlyniadau ein hymgyngoriadau 
boddhad tenantiaid yn ystod haf  
2017 fod tenantiaid naill ai yn fodlon 
iawn neu’n fodlon ar y rhan fwyaf  
o feysydd gwasanaeth. 

Mae pob tîm o staff yn gweithio’n galed iawn 
mewn amgylchiadau sy’n gallu bod yn anodd ac 
yn heriol – darllenwch fwy am eu cyflawniadau 
nes ymlaen yn yr adroddiad blynyddol hwn.

Dylid canmol pob aelod o staff am ei wasanaeth 
cwsmeriaid rhagorol ac am ei waith caled a’i 
ymrwymiad. Caiff hyn ei adlewyrchu hefyd yn  
ein hasesiad ar gyfer Customer Service Excellence 
(CSE), gwobr rydym wedi’i chadw eleni.

Ein gwarged eleni oedd £778k (£783k y llynedd), 
sy’n cynrychioli perfformiad ariannol arbennig 
sydd wedi rhagori ar ein canlyniadau ariannol 
disgwyliedig ac sy’n dangos y gallwn gynnal 
gwargedau uwch i ailfuddsoddi yn ein cartrefi  
a’n cymunedau.
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£778k
Gwarged y flwyddyn ariannol hon

Mae ein hadroddiad Gwerth am Arian yn dangos 
arbedion o £107k yn 2017/18, £4k pellach yn ein 
had-daliadau budd cymunedol gan gontractwyr 
a gwnaethom lansio ein Cronfa Gwelliant 
Cymunedol sy’n nodi sut a ble byddwn yn gwario’r 
arian hwnnw. Byddwn yn parhau i ddefnyddio 
contractwyr lleol lle bynnag y bo’n bosibl.

Mae hyn yn rhoi gwerth am arian ac mae  
hefyd yn sicrhau y caiff ein gwariant gwaith  
trwsio adweithiol a gwariant cynnal a chadw 
arfaethedig ei gadw’n lleol. 

Rydym wedi diweddaru ein Cynllun Busnes  
(2018-2021) a byddwn yn canolbwyntio ar  
dwf, digido a’n fframwaith rheoli perfformiad 
i nodi Dangosyddion Perfformiad er mwyn 
blaenoriaethu ar gyfer gwella’r busnes.

Edrychwn ymlaen at weithio gyda’n tenantiaid, 
staff, partneriaid a rhanddeiliaid er mwyn 
cryfhau’r busnes ymhellach. Rydym yn awyddus  
i ddatblygu syniadau arloesol a byddwn yn sicrhau 
ein bod yn ateb yr heriau sydd o’n blaenau.

Ian Bell 
Cadeirydd
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Ein diben:

Gweithio gyda phobl i wella eu bywydau.

Ein gweledigaeth:

Byddwn yn gweithio gyda phobl 
ym mwrdeistref Merthyr Tudful 

i wella eu bywydau drwy:

Ddarparu tenantiaethau cynaliadwy 
mewn llety o ansawdd o fewn  

cymunedau bywiog.
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Datblygu ein stoc

 

Yn ôl yr arfer, pryd bynnag y 
byddwn yn gwario arian rydym 
yn sicrhau bod darparu Gwerth 
am Arian wrth wraidd popeth 
rydym yn ei wneud. Dyma fydd 
yr achos p’un a yw’n ymwneud 
â chost adnewyddu tap sy’n 
gollwng neu adeiladu stad 
newydd o dai.
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Ym mis Gorffennaf 2017, symudodd y 
preswylwyr cyntaf i mewn i’r tai newydd yn  
Clôs Rheilffordd yn Aberfan. Adeiladwyd y 23 
eiddo ar hen safle Walters Terrace, gan greu  
tai o ansawdd uchel ar gyfer preswylwyr o Taff 
Street, Crescent Street a’r Neuadd Rechabaidd, 
sydd wedi cael eu clustnodi i’w dymchwel 
oherwydd y perygl o lifogydd o afon Taf.

Mae’r mwyafrif helaeth o’n tenantiaid yn yr 
ardal hon bellach wedi symud i eiddo amgen  
ac rydym wedi prynu cartrefi ychwanegol ar  
gyfer y rhai sydd ar ôl.

Rydym wedi parhau i weithio gyda’r Awdurdod 
Lleol i ddefnyddio eiddo gwag yng nghanol 
y dref unwaith eto. Gwnaethom adnewyddu 
adeilad rhestredig adfeiliedig, gan ei drosi yn  
2 fflat ac uned fasnachol lle mae Mind Merthyr 
a’r Cymoedd wedi’i lleoli.

Rydym wedi ailddatblygu hen safle segur  
capel Adulam yng nghanol y dref yn naw  
fflat 1 ystafell wely.

Dechreuodd y gwaith ar y datblygiad hwn  
yn 2017 a bydd yn croesawu ei breswylwyr 
newydd yn 2018.

23
o gartrefi newydd

Rydym wedi cytuno ar becyn gyda datblygwr 
preifat i adeiladu 4 byngalo (y caiff 2 ohonynt  
eu haddasu) yn Trem y Mynydd, Ynysowen  
a bydd y cartrefi newydd hyn ar gael ar ddiwedd 
haf 2018.

Gwnaethom hefyd brynu’r hen adeilad Cyngor 
ar Bopeth a’r tir cysylltiedig yn East Street yn 
Nowlais gyda’r nod o ddatblygu’r safleoedd  
hyn yn 2019.

Byddwn yn parhau i gynyddu ein stoc  
a helpu i adfywio canol y dref pryd 
bynnag y bydd safleoedd ac adeiladau 
addas ar gael.
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Rydym wedi ymgymryd â 205 o arolygon cyflwr 
stoc. Mae hyn yn ein galluogi i adolygu hynt 
ein gwaith cynnal a chadw arfaethedig, megis 
darparu ceginau, ystafelloedd ymolchi, drysau  
a ffenestri newydd, ynghyd â chydymffurfio  
â Safon Ansawdd Tai Cymru.

Rydym wedi uwchraddio’r canlynol yng 
nghartrefi ein tenantiaid: 50 o ystafelloedd 
ymolchi newydd; uwchraddio 36 o systemau 
gwres canolog, 23 o ddrysau newydd a 20 
o geginau newydd.

Rydym wedi ymgymryd â 243 o arolygon Cyflwr 
Gosodiad Trydanol drwy gontractwr trydanol 
lleol, gan nodi cyfanswm o 99% o eiddo yn cael 
eu hasesu o fewn y 5 mlynedd diwethaf gan 
sicrhau bod tenantiaid yn aros yn eu cartrefi  
yn ddiogel rhag peryglon trydanol cysylltiedig.

Yn unol â sicrhau Gwerth am Arian, rydym 
bellach yn ymgymryd ag 80% o’n hadolygiadau 
asbestos blynyddol yn fewnol. Nid yn unig mae 
hyn yn arbed arian i ni, ond hefyd mae gennym  
y potensial bellach i leihau’r anghyfleustra  
i denantiaid yn y dyfodol drwy gwblhau  
arolygon asbestos wrth ymgymryd ag 
archwiliadau cynnal a chadw eraill.

Mae anwedd yn parhau i achosi problemau yng 
nghartrefi ein tenantiaid. Yn hytrach na gosod 
unedau awyru tŷ cyfan, yr hyn a wnaed oedd 
monitro ansawdd aer a thymheredd dros gyfnod 
o amser er mwyn helpu i ddeall ffordd o fyw y 
tenant yn ogystal â phroblemau adeiladu er 
mwyn sicrhau ein bod yn mynd ati i ddatrys y 
broblem o ran anwedd yn y ffordd orau bosibl.

Gofalu am ein tenantiaid a’u cartrefi 

Mae sicrhau ein bod yn darparu 
eiddo diogel a phriodol ar gyfer ein 
tenantiaid wrth wraidd yr hyn rydym 
yn ei wneud. Er mwyn gwneud hyn 
mae angen i ni gynnal nifer o brofion 
ar gartrefi ein tenantiaid.

50
o ystafelloedd 
ymolchi newydd

36
o systemau gwres 
canolog wedi’u 
huwchraddio

20
o geginau newydd

23
o ddrysau newydd



9

Rydym wedi cwblhau 148 o ymweliadau Cadw 
mewn Cysylltiad. Diben yr ymweliadau hyn yw i 
ni nodi unrhyw newidiadau mewn amgylchiadau 
neu unrhyw anghenion cymorth newydd sydd 
gan ein tenantiaid. Maent hefyd yn ein galluogi 
i nodi unrhyw achosion o dorri tenantiaeth 
y byddai angen mynd i’r afael â nhw megis 
gormod o sbwriel mewn gardd.

Mae gennym rwymedigaeth gyfreithiol  
i ymgymryd â gwiriad diogelwch nwy blynyddol 
yn ein holl eiddo. Er mwyn sicrhau ein bod yn 
cydymffurfio â hyn, mae gennym raglen 10 mis 
er mwyn ein galluogi i ymweld ag eiddo o fewn  
y cyfnod o 12 mis. Gwnaethom gwblhau 99%  
o’r gwaith gwasanaethu nwy o fewn y cyfnod. 

Rydym wedi adolygu’r asesiadau risg o dân 
ar gyfer pob ardal gymunedol o fewn y cyfnod 
gyda chymorth Fire-Rite. Mae gennym nifer  
o eiddo sydd â lifft cadair a theclynnau codi, ac 
rydym wedi ymgymryd â’r gwaith o wasanaethu 
a chynnal a chadw’r rhain mewn 32 eiddo  
drwy gydol y flwyddyn, ac rydym yn ymweld  
â phob un ddwywaith er mwyn sicrhau eu bod  
yn gweithredu’n ddiogel.

Weithiau mae amgylchiadau ein tenantiaid 
yn newid, sy’n ei gwneud hi’n anodd iddynt 
aros yn eu cartref. Rydym wedi gweithio gyda 
Therapyddion Galwedigaethol i ddatblygu 
cynlluniau mewn 18 eiddo a’u haddasu i ddiwallu 
anghenion penodol y tenant er mwyn ei alluogi 
i barhau i fyw yn ei gartref. Rydym hefyd wedi 
gweithio i helpu’r Awdurdod Lleol i ddatblygu 
cynlluniau mewn 5 eiddo er mwyn helpu 
perchnogion cartrefi preifat i addasu eu cartrefi 
i ddiwallu anghenion aelodau anabl o’r teulu.

Mae’r addasiadau hyn wedi cynnwys cawodydd 
mynediad gwastad, lifftiau cadair, toiledau uchel, 
rampiau a chanllawiau.

Yn dilyn yr addasiadau hyn rydym wedi  
cael adborth cadarnhaol:

Mae wedi’i gwneud hi cymaint yn 
haws i ymolchi, cyn hynny roeddwn 
i’n cael trafferth o ddydd i ddydd. 

Mae’n golygu fy mod i’n fwy 
cyfforddus gartref.

Rwy’n teimlo’n llawer gwell ar ôl 
cael y gawod newydd. Rwy’n llawer 
hapusach fy mod yn gallu codi yn y 

bore heb unrhyw negyddoldeb.

Mae wedi gwneud gwahaniaeth 
enfawr oherwydd nawr rwy’n gallu 

cymdeithasu’n fwy, cyn hynny 
roeddwn i’n gaeth i’r ‘pedair wal’ 

hyn. Mae wedi fy ngalluogi 
i wneud llawer mwy.

Yn ystod y flwyddyn roedd 146 eiddo ar  
gael i’w hailosod i denantiaid newydd. 
Y gost ar gyfartaledd i gwblhau’r gwaith 
ym mhob eiddo oedd £1,553.

Rydym wedi gweithio mewn partneriaeth  
â’r Tîm Iechyd Meddwl Cymuned a Gofal  
i greu gwasanaeth tai newydd, sef y Cynllun  
Tai Gwasgaredig. Mae hyn yn ein galluogi  
i roi cartref i bobl sy’n dod allan o’r ysbyty  
ar ôl cyfnod hir neu leoliad iechyd meddwl  
cost uchel mewn eiddo anghenion cyffredinol 
gyda chymorth gan y Tîm Iechyd Meddwl 
Cymuned a Gofal, er mwyn sicrhau y gall  
y tenant gynnal ei denantiaeth.
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Gweithio gyda’n tenantiaid

Fel un o bartneriaid prosiect peilot gyda 
Cymunedau Digidol Cymru, bu modd i ni roi 
benthyg nifer o liniaduron i denantiaid a rhoi 
mynediad i’r rhyngrwyd. Gwnaeth y cynllun hwn 
alluogi unigolion i ailgysylltu â theulu a ffrindiau 
a lleihau arwahanrwydd cymdeithasol wrth 
gynyddu llythrennedd digidol hefyd.

Fel rhan o’n hymgyrch i sicrhau bod ein 
tenantiaid wrth wraidd poeth rydym yn ei wneud, 
cynhaliodd ein Grŵp Safonau Gwasanaeth  
i Denantiaid ei ddiwrnod cwrdd i ffwrdd cyntaf, 
lle gwnaeth drafod amrywiaeth o bynciau o’n 
polisi pennu rhent i’n blaenoriaethau cymunedol. 
Mae’r grŵp bellach yn cwrdd bob yn ail fis ac 
mae croeso i denantiaid ymuno â’r grŵp.

Rydym wedi helpu dros 40 o unigolion i ddod 
o hyd i waith neu wella eu cymwysterau  
drwy weithio mewn partneriaeth. Mae hyn 
wedi galluogi tenantiaid ac aelodau eraill  
o’r gymuned i ddod yn fwy hyderus ac yn 
fwy cyflogadwy.

Gwnaethom barhau i gefnogi 6 grŵp o 
breswylwyr gyda llawer ohonynt yn cael arian ar 
gyfer teithiau a gweithgareddau cymdeithasol er 
mwyn helpu i leihau arwahanrwydd cymdeithasol 
a theimlo’n unig. Mae’r grwpiau hyn hefyd yn 
creu fforwm pwysig i breswylwyr roi mewnbwn 
i’w cymunedau lleol ac mae cynghorwyr lleol 
a swyddogion cymorth cymunedol yr heddlu 
yn aml yn bresennol.

Yn anffodus rydym wedi gweld cynnydd yn 
nifer y talebau banc bwyd a roddir. Y cyfanswm 
y llynedd oedd 47.

Rydym yn gweithio’n agos gyda’n 
tenantiaid i sicrhau y gallant dalu  
eu rhent a gwneud y gorau o’u 
hincwm. Rydym wedi cynyddu nifer  
y ceisiadau Taliadau Tai Dewisol  
a thaliadau gan yr awdurdod lleol  
i helpu ein tenantiaid yn 
uniongyrchol gyda chyllidebu 
a chyngor ychwanegol gan 
asiantaethau allanol.

Rydym yn parhau i fod yn bwynt cyswllt cyntaf 
i’r rhan fwyaf o’n tenantiaid ac yn ffynhonnell 
o wybodaeth/cyngor y gellir ymddiried ynddi ar 
gyfer yr holl fudd-daliadau y gallant eu hawlio. 
Rydym wedi gweithio i ddiwygio’r cwestiynau 
dilysu fel y gellir targedu budd-daliadau ac incwm 
cyn i bobl ddod yn denantiaid. Mae hyn hefyd  
yn rhoi arwydd gwell i ni o unrhyw broblemau 
y gallent ddod ar eu traws yn y dyfodol. 

Rydym yn cynnal tenantiaethau ac mae gennym 
gyfradd troi allan isel. Lle y bo’n bosibl, rydym 
wedi lleihau swm y taliadau gwasanaeth y mae 
angen i denantiaid ei dalu am fod newid mewn 
deddfwriaeth wedi golygu nad yw pob un o’r 
rhain wedi’u cwmpasu gan Fudd-dal Tai ac rydym 
yn ceisio cadw’r costau hyn mor isel ag y gallwn.

Rydym wedi helpu 25 o deuluoedd  
i gael nwyddau gwyn yn rhad ac am  
ddim fel rhan o grant a ddarperir  
gennym a wnaeth arbed cyfanswm 
cyfunol o dros £7,500 i deuluoedd.
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Cyn y Nadolig, gwnaeth ein staff Datblygu 
Cymunedol wirfoddoli yn Tesco yng nghanol 
y dref ym Merthyr lle y gwnaethom gasglu 
cyflenwad o fwyd hanfodol, diolch i haelioni  
pobl Merthyr Tudful.

Fel rhan o’n rhaglen gweithgareddau 
flynyddol, gwnaethom gynnal prosiectau 
chwaraeon stryd a bwyta’n iach mewn  
3 chymdogaeth. 

Fel rhan o’n hagenda Iechyd a Llesiant,  
rydym wedi parhau i redeg ein cydweithfa  
fwyd gymunedol sy’n tyfu o flwyddyn 
i flwyddyn. Uchafbwynt y flwyddyn  
unwaith eto oedd yr hamper bwyd Nadolig.  
Archebwyd 63 sef y nifer fwyaf erioed.

Gwnaethom ddarparu 2 grant mewn 
cydweithrediad â National Energy Action. 
Gwnaeth y grant cyntaf helpu dros 100  
o unigolion i sicrhau eu bod ar y tariff ynni  
rhataf yn ogystal â sicrhau bod unrhyw un 
a oedd yn gymwys yn hawlio gostyngiad 
cartrefi cynnes y Llywodraeth o £140.

Diben yr ail grant oedd galluogi teuluoedd  
i brynu nwyddau gwyn megis popty neu  
oergell a rhewgell, os oedd y rhai presennol  
wedi torri neu’n aneffeithlon. Gwnaeth y  
grantiau hyn arbed miloedd o bunnoedd  
mewn costau ynni a phrynu i’n cymuned  
leol. Ni yw’r unig sefydliad yng Nghymru  
sy’n rhedeg y cynllun nwyddau gwyn.

Enillodd ein prosiect coginio araf yr ail wobr  
a £750 yng ngwobrau Tlws Crisial Cwm Taf.  
Bydd y wobr a’r prosiect yn parhau i helpu 
teuluoedd ac unigolion i ddysgu sut i goginio 
prydau iach wrth leihau cost bwyta’n iach hefyd. 

Gwnaethom weithio mewn partneriaeth  
â Teuluoedd yn Gyntaf a galluogi 20  
o deuluoedd i gymryd rhan mewn  
prosiect am ddim i’w haddysgu sut  
i goginio prydau iach a ffyrdd amgen  
o brynu cynhyrchion iachach.
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Cefnogi sefydliadau lleol

Unwaith eto, gwnaethom chwarae  
rhan ganolog wrth gefnogi’r ŵyl Pentref 
Byd-eang. Gwnaethom sicrhau arian 
hanfodol a darparu cymorth gweinyddol  
a gwirfoddol gan alluogi dros 4,500 
o bobl i fwynhau’r ŵyl gerddorol 
a chelfyddydol amlddiwylliannol.

Gwnaethom gefnogi diwrnod hwyl y 
Ganolfan Plant Integredig ym Mhentrebach 
a diwrnod hwyl y Gwasanaethau Brys 
ym Mharc Cyfarthfa. Daeth bron i 1,000  
o bobl i’r diwrnod hwyl i’r teulu, a chododd 
diwrnod hwyl y Gwasanaethau Brys dros 
£1,600 i elusennau lleol.

Gan weithio gyda’n contractwyr er budd 
y gymuned leol rydym wedi codi bron 
£5,000 ar gyfer ein mentrau budd 
cymunedol. Caiff y gronfa hon ei  
defnyddio i helpu’r gymuned leol 
i wella adeiladau a thirweddau.

Cynhaliwyd ein prosiect cymunedol 
cyntaf yng Nghlwb Bechgyn a Merched 
Georgetown lle cynhaliwyd prosiect paentio 
a gwelliant mewnol llawn yn ogystal â 
gwelliannau tirwedd allanol. Cwblhawyd 
yr holl waith hwn gan ein staff ein hunain.

£5,000
wedi’i godi ar gyfer mentrau budd 
cymunedol lleol.

 

Dathliadau’r Deugain

Prif ddigwyddiad ein dathliadau 40 
mlynedd oedd diwrnod hwyl i’r teulu 
a gafodd ei gynnal yng Nghanolfan 
Hamdden Merthyr. Roedd gweithgareddau 
am ddim i bawb gan gynnwys paentio 
wynebau, cestyll neidio, artistiaeth balŵn, 
hud a lledrith, dringo creigiau, pêl-droed 
Zorb a rhai gwestai arbennig iawn gan 
gynnwys Sam Tân.

Gwnaethom hefyd gynnal prynhawn 
coffaol arbennig iawn i nodi’r achlysur 
gan ddangos ein fideo 40 mlynedd am y 
tro cyntaf. Roedd llawer o bwysigion gan 
gynnwys y Maer a’r Aelod Cynulliad yn 
bresennol, yn ogystal â sawl aelod o’n 
Grŵp Safon Gwasanaeth i Denantiaid, 
Bwrdd Rheoli a staff a chontractwyr 
a phartneriaid.

Nododd ein Grŵp Ieuenctid ddatblygiad  
tai cymdeithasol dros y 200 mlynedd 
diwethaf gydag ymweliad â Sain Ffagan 
a sesiwn addysg gyda’r amgueddfa yng 
Nghastell Cyfarthfa.

40 mlynedd
o Gymdeithas Tai Merthyr
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Gweithio gyda’n Pobl Ifanc

Er mwyn sicrhau y caiff lleisiau pobl  
ifanc eu clywed a’u hystyried wrth  
wneud penderfyniadau, rydym wedi  
sefydlu Grŵp Safonau Gwasanaeth  
i Denantiaid Ieuenctid er mwyn  
adlewyrchu gwaith y prif grŵp.

Mae croeso i bobl ifanc (dros 6 oed)  
fynychu’r cyfarfodydd neu unrhyw 
weithgarwch grŵp ieuenctid arall,  
a gan fod pob gweithgaredd yn rhad  
ac am ddim, rydym yn annog pob  
preswylydd â phobl ifanc i gysylltu â ni.

Eleni aethom â 2 grŵp o bobl ifanc ar daith 
breswyl estynedig. Cyflawnodd y grŵp 
hŷn weithgareddau dysgu yn ogystal â 
chwblhau cwrs cymorth cyntaf sylfaenol. 
Manteisiodd y grŵp iau ar y tywydd braf 
gyda gweithgareddau chwaraeon, bwyta’n 
iach a thân ar y traeth min nos gyda malws 
melys wedi’u tostio. 

Cymerodd y grŵp ieuenctid ran mewn 
nifer o deithiau yn ystod y flwyddyn gan 
gynnwys canŵio a chaiacio, diwrnodau ar 
y traeth, teithiau cerdded rhaeadrau, lido 
Pontypridd a llawer mwy. Mae hyn wedi 
rhoi’r cyfle i’n pobl ifanc gael profiadau 
newydd, na fyddai eu teuluoedd yn gallu  
eu fforddio fel arall efallai.

12
o ddiwrnodau allan

Gwnaethom gydlynu rhaglen llwgu yn 
ystod gwyliau ysgol yn ystod hanner tymor 
mis Hydref ac, ynghyd â’n partneriaid, 
gwnaethom ddarparu rhaglenni bwyta’n 
iach, celfyddydau, crefftau ac ymarfer corff 
i bobl ifanc a fyddai yn gymwys fel arfer  
i gael prydau ysgol am ddim, ac efallai  
na fyddent wedi bwyta’n iawn dros gyfnod 
y gwyliau fel arall.

Cawsom ein comisiynu gan Street Games 
(rhaglen gweithgarwch corfforol ieuenctid) 
i redeg prosiect ymgysylltu â theuluoedd 
a oedd yn ymgynghori â theuluoedd am 
rwystrau roeddent yn eu hwynebu wrth  
fod yn weithgar fel teulu.

Gwnaethom ymgysylltu â 22 o unigolion  
a gweithio gydag 8 o deuluoedd, a nododd 
pawb eu bod bellach yn gallu gwneud 
gweithgarwch corfforol fel teulu. Rydym yn 
gobeithio rhedeg y prosiect hwn ar raddfa 
fwy yn y flwyddyn i ddod gan helpu mwy  
o deuluoedd i fod yn fwy gweithgar  
a bwyta’n fwy iachus.

Cafodd 6 o’n pobl ifanc achrediad mewn 
addysg awyr agored a llwyddom i gael 
grant o £750 am offer i gyflawni gwobrau 
Efydd Dug Caeredin. Cwblhaodd 3 pherson 
ifanc eu halldaith ymarfer cyntaf.

Gwnaethom ddarparu sesiynau  
wythnosol mewn clybiau ysgol y tu allan 
i oriau lle y gall tenantiaid ac aelodau o’r 
gymuned gymryd rhan mewn amrywiaeth  
o weithgareddau hamdden yn rhad 
ac am ddim.
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Llywodraethu

Mae ein Bwrdd Rheoli yn cynnwys pobl 
o feysydd arbenigol amrywiol sy’n rhoi 
o’u hamser yn wirfoddol i helpu’r Uwch  
Dîm Rheoli i redeg y Gymdeithas.  
Rydym yn ymrwymedig i gydraddoldeb 
ac amrywiaeth yn y gweithle a hefyd wrth 
ddarparu ein gwasanaethau, ac fel y cyfryw 
rydym yn cydnabod yr angen i sicrhau bod 
gennym Fwrdd amrywiol sydd â’r sgiliau 
angenrheidiol i redeg y busnes, ond sydd 
hefyd yn cynrychioli’r gymuned y mae’n 
gweithio ynddi.
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Datganiad o gyfrifoldebau 
aelodau’r Bwrdd 

Mae aelodau’r Bwrdd yn gyfrifol am baratoi 
adroddiad y Bwrdd a’r datganiadau ariannol 
yn unol â chyfraith a rheoliadau cymwys.

Mae cyfraith Cymdeithasau Cydweithredol 
a Chymdeithasau Budd Cymunedol a  
deddfwriaeth tai cymdeithasol yn ei 
gwneud yn ofynnol i’r Bwrdd baratoi  
datganiadau ariannol ar gyfer pob blwyddyn 
ariannol yn unol ag Arfer Cyfrifyddu a 
Dderbynnir yn Gyffredinol yn y Deyrnas  
Unedig (Safonau Cyfrifyddu’r Deyrnas  
Unedig a chyfraith gymwys).

Wrth baratoi’r datganiadau ariannol  
hyn, mae’n ofynnol i aelodau’r Bwrdd  
wneud y canlynol:

• Dewis polisïau cyfrifyddu addas ac  
yna’u cymhwyso yn gyson;

• Llunio barn a gwneud amcangyfrifon 
cyfrifyddu sy’n rhesymol ac yn ddarbodus;

• Nodi a ddilynwyd Safonau Cyfrifyddu cymwys 
y DU a’r Datganiad o Arfer a Argymhellir: 
Cyfrifyddu gan ddarparwyr tai cymdeithasol 
cofrestredig 2014, yn amodol ar unrhyw 
wyriadau perthnasol a ddatgelir ac a eglurir 
yn y datganiadau ariannol;

• Paratoi’r datganiadau ariannol ar sail busnes 
gweithredol, oni bai ei bod yn amhriodol tybio 
y bydd y gymdeithas yn parhau i weithredu

Mae aelodau’r Bwrdd yn gyfrifol am gadw 
cofnodion cyfrifyddu digonol i ddangos ac 
egluro trafodion y Gymdeithas a datgelu 
sefyllfa ariannol y Gymdeithas yn rhesymol 
gywir a’u galluogi i sicrhau bod y datganiadau 
ariannol yn cydymffurfio â Deddf Cymdeithasau 
Cydweithredol a Chymdeithasau Budd 
Cymunedol 2014, Deddf Tai ac Adfywio 2008 
a Phenderfyniad Cyffredinol (Cymru) ynghylch 
Gofynion Cyfrifyddu ar gyfer Landlordiaid 
Cymdeithasol Cofrestredig 2015.

Maent hefyd yn gyfrifol am ddiogelu  
asedau’r Gymdeithas ac felly am gymryd  
camau rhesymol i atal a chanfod twyll 
a mathau eraill o afreoleidd-dra.

Y Bwrdd sy’n gyfrifol am sicrhau y caiff 
Adroddiad y Bwrdd ei baratoi yn unol 
â’r Datganiad o Arfer a Argymhellir:  
Cyfrifyddu gan ddarparwyr tai cymdeithasol 
cofrestredig 2014.

Cyhoeddir datganiadau ariannol ar wefan 
y Gymdeithas yn unol â deddfwriaeth yn 
y Deyrnas Unedig sy’n rheoli’r gwaith o 
baratoi a dosbarthu datganiadau ariannol 
a all fod yn wahanol i ddeddfwriaeth 
mewn awdurdodaethau eraill.

Aelodau’r Bwrdd sy’n gyfrifol am gynnal  
gwefan y Gymdeithas a sicrhau ei bod yn 
gywir. Mae cyfrifoldeb aelodau’r Bwrdd hefyd 
yn ymestyn i gywirdeb parhaus y datganiadau 
ariannol sydd ar y wefan.
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Cyfranddalwyr

Cafodd y Gymdeithas ei sefydlu yn 1977 gan 
grŵp bach o bobl ymrwymedig, a nhw oedd 
y cyfranddalwyr cyntaf.

Mae cyfranddalwyr yn bwysig i ni, a nhw sy’n 
rhannu ein hamcanion ac yn ffurfio’r gronfa o 
bobl 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 barod  
i hyrwyddo ein gwaith.

Er mwyn cryfhau ei gallu i gyflawni ei  
hamcanion drwy gysylltiadau cyfansoddiadol, 
bydd y Gymdeithas yn derbyn yn aelodau 
unigolion a sefydliadau sy’n debygol o fod  
â buddiant hirdymor mewn hyrwyddo gwaith  
y Gymdeithas.

Ni chaiff unrhyw unigolyn na sefydliad ei 
dderbyn lle gallai unigolyn gael budd personol, 
yn ariannol neu fel arall.

Dylai cyfranddalwyr gynrychioli pob rhan o’r 
gymuned, ac ni chaiff unrhyw grŵp buddiant 
arbennig ei gynrychioli’n ddiangen mewn 
aelodaeth a rennir.

Nid yw’r ffaith bod ymgeisydd yn denant yn 
ei wneud ef/hi yn gymwys i fod yn aelod yn 
awtomatig, a bydd y Bwrdd yn asesu’r cais yn 
erbyn y meini prawf a nodwyd. Wrth ystyried 
ceisiadau gan denantiaid bydd y Bwrdd yn  
rhoi sylw arbennig i’r egwyddor elusennol  
sy’n eithrio mwy na thraean o Gyfranddalwyr 
rhag bod yn denantiaid.

Wrth ystyried ceisiadau i ddod yn  
aelodau bydd angen i’r Bwrdd fod 
yn fodlon ar y canlynol: 

• Rhesymau dros wneud cais am aelodaeth

• Uniaethu ag amcanion y Gymdeithas

• Ymrwymiad hirdymor i hyrwyddo 
gwaith y Gymdeithas

• Sgiliau, gwybodaeth neu brofiad a all 
fod o fudd i’r Gymdeithas
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Y Bwrdd Rheoli

Enw Galwedigaeth Nifer y cyfarfodydd 
a fynychwyd

Anne Roberts 
RCN, UKCC, BAC, BA, RHV

Uwch Ymwelydd Iechyd wedi 
Ymddeol (gadawodd y rôl ym  
mis Mawrth 18 oherwydd y rheol 
9 mlynedd)

10 o 10

Dr Alun Batley Cyfarwyddwr y Cwmni (gadawodd 
y rôl ym mis Mawrth 18 oherwydd 
y rheol 9 mlynedd)

10 o 10

Denise Morgan Aelod o Bwyllgor Cynghori 
Ynadon wedi Ymddeol

8 o 10

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

Swyddog Datblygu  
Partneriaeth Pobl

7 o 10

Dr Gabriela 
Zapata-Lancaster

Ymchwilydd, Ysgol Pensaernïaeth 
Cymru (Ymddiswyddodd Chwefror 18)

5 o 8

Ian Bell BSc (Anrh)  
PGDip Tai, CIOH Cadeirydd 
o fis Hydref 2018

Pennaeth Tai Pobl Hŷn 8 o 10

Tom Broadhead BSc, 
MSc, CIHCM

Cyfarwyddwr Gwella Busnes 10 o 10

Liam Davies ACCA Cyfrifydd 9 o 10

Katie Howells Aelod o'r Bwrdd sy'n Denant 
(Ymddiswyddodd ym mis Mai 17)

0 o 1

Stephen Walters Rheolwr Datblygu Busnes a 
Phrosiectau Cenedlaethol

4 o 6

Robert Wathen FRICS Rheolwr Gyfarwyddwr 
wedi Ymddeol

5 o 5

Tim Smith FCA Cyfrifydd Siartredig wedi Ymddeol 4 o 5

Huw Williams BA (Anrh) Darlithydd 3 o 5
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Mae’r Bwrdd wedi adolygu ei gryfderau 
a’i wendidau yn erbyn Cod Llywodraethu 
Tai Cymunedol Cymru, ac mae’r Bwrdd yn 
cydymffurfio â’r Cod ar gyfer y rhan fwyaf  
o agweddau.

Mae unrhyw feysydd i’w gwella yn rhan o  
Gynllun Datblygu cyffredinol y Bwrdd sydd 
wedi’i lunio i sicrhau bod y Bwrdd yn rhagori  
wrth lywodraethu’r Gymdeithas drwy  
gymysgedd o sgiliau, cryfderau ac arbenigedd.

Mae pob aelod o’r Bwrdd yn cwblhau arfarniad 
hunanasesu blynyddol ac arfarniad tîm er mwyn 
asesu meysydd i’w datblygu sy’n cael eu monitro 
gydag amcanion drwy Gynlluniau Datblygu 
Personol unigol.

Cyflogau aelodau’r Bwrdd ac  
uwch aelodau o staff

Ni chaiff aelodau’r Bwrdd eu talu ac maent  
yn darparu eu gwasanaethau yn wirfoddol,  
gan ond hawlio treuliau a ganiateir megis  
costau teithio ar gyfer cyfarfodydd y Bwrdd.

Caiff cyflogau uwch aelodau o staff eu hadolygu 
yn erbyn cyfraddau’r farchnad ar gyfer y sector 
tai bob 3 blynedd, a chânt eu gosod yn unol  
â’r canolrif cyflogau ar sail nifer yr unedau 
a nifer y staff yn y sefydliad.

Rheoli risg

Caiff yr holl faterion archwilio a risg eu rheoli ar 
ran y Bwrdd, gan y Panel Asesu Busnes a’r Panel 
Asesu Risg. 

Wrth gyflawni eu cyfrifoldebau i’r Bwrdd, mae’r 
Panel Asesu Busnes a’r Panel Asesu Risg wedi 
mabwysiadu dull gweithredu ar sail risg o ran 
rheolaethau mewnol sydd wedi’u hymgorffori  
yn y broses rheoli a llywodraethu arferol.

Mae gan y Gymdeithas Bolisi Rheoli  
Risg wedi’i ddogfennu sy’n amlinellu dull 
gweithredu’r Gymdeithas o ran rheoli risg 
ac sy’n canolbwyntio ar y broses o nodi 
a gwerthuso risg, nodi rheolaethau addas  
a monitro’r rheolaethau hynny.

Caiff y risgiau allweddol y mae’r Gymdeithas 
yn eu hwynebu eu cofnodi ar y map risg 
Gweithredol a Strategol lefel uchel.

Bydd y Gymdeithas yn parhau i edrych 
ar sut i feithrin arloesedd ac ystyried 
y berthynas rhwng risg, cyfleoedd ac 
arloesedd, a bod yn barod i dderbyn lefel 
o risg y gellir ei goddef lle y bo’n briodol.
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Datganiad o incwm cynhwysfawr ar 31 Mawrth 2018

2018 2017

£000 £000

Trosiant 5,475 5,353

Gwariant gweithredu – heb gynnwys cost pensiwn (3,970) (3,968)

Gwariant gweithredu – cost pensiwn – –

1,505 1,385

Gwarged gweithredu

Diffyg o waredu eiddo, peiriannau ac offer (99) (15)

Incwm cyllid arall 9 24

Llog a chostau cyllid (570) (611)

Symudiad yng ngwerth teg buddsoddiadau (67) –

Cyfanswm ar gyfer y flwyddyn 778 783
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Datganiad o sefyllfa ariannol ar 31 Mawrth 2018

2018 2017

£000 £000

Asedau sefydlog 55,243 53,083

Eiddo sy'n d ai 7,161 7,228

Eiddo, peiriannau ac offer eraill 719 777

Asedau sefydlog diriaethol 63,123 61,088

Asedau cyfredol 4,002 4,894

Rhwymedigaethau cyfredol (3,469) (4,027)

Rhwymedigaethau hirdymor

Benthyciadau (13,480) (14,044)

Rhwymedigaethau pensiwn (974) (1,119)

Grantiau tai (40,647) (39,014)

(55,101) (54,177)

Asedau net 8,555 7,778

Cyfalaf cyfranddaliadau – –

Cronfeydd refeniw wrth gefn 6,562 5,785

Cronfa ailbrisio wrth gefn 1,300 1,300

Cronfeydd cyfyngedig 693 693

Cyfanswm ar gyfer y flwyddyn 8,555 7,778
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Datganiad yr archwiliwr annibynnol i aelodau 
Cymdeithas Tai Merthyr Tudful

Barn:

Rydym wedi adolygu’r datganiad ariannol cryno 
ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 
2018 sy’n cynnwys y datganiad cryno o incwm 
cynhwysfawr a datganiad o sefyllfa ariannol.

Daw’r Cyfrifon Cryno o’r datganiadau  
ariannol blynyddol llawn wedi’u harchwilio,  
a gymeradwywyd gan y bwrdd ar 26 Mehefin 
2018. Nid oedd adroddiad yr archwilwyr  
ar y datganiadau ariannol blynyddol llawn 
yn amodol.

Nid yw’r Cyfrifon cryno yn cynnwys  
digon o wybodaeth i allu deall materion  
ariannol y Gymdeithas yn llawn. Gellir cael 
copi o’r datganiadau ariannol blynyddol  
llawn ac Adroddiad y Bwrdd Rheoli o’r  
swyddfa gofrestredig.

Barn ar y datganiadau ariannol cryno:

Rydym o’r farn bod y datganiadau ariannol  
cryno yn gyson â datganiadau ariannol  
blynyddol llawn Cymdeithas Tai Merthyr  
Tudful ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben  
31 Mawrth 2018.

Nid ydym wedi ystyried effeithiau unrhyw 
ddigwyddiadau rhwng 27 Mehefin 2018, 
y dyddiad y gwnaethom lofnodi ein hadroddiad 
ar y datganiadau ariannol blynyddol llawn, 
a dyddiad yr adroddiad hwn.

Priod gyfrifoldebau’r bwrdd a’r archwilydd:

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

Ein cyfrifoldeb yw rhoi ein barn ar gysondeb  
y datganiadau ariannol cryno yn erbyn 
y 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.

Gwnaethom gynnal ein gwaith yn unol 
ag ISA (720) 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 ac ar Adroddiad y Bwrdd Rheoli.

Bevan & Buckland 
Cyfrifwyr Siartredig  
ac Archwilwyr Statudol

Abertawe SA1 8QY
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Data allweddol 2017/2018

Gosodiadau yn ôl categori Y flwyddyn 
hyd yma

Y flwyddyn 
hyd yma

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

Diemwnt 0 1 0 1 2 1%

Aur 0 0 3 1 4 3%

Arian 16 17 8 22 63 46%

Efydd 3 2 0 1 6 4%

Addasedig 1 1 0 2 4 3%

Tai â chymorth/SAP 3 7 1 2 13 10%

Penderfyniad brys gan 
y rheolwyr

3 1 3 2 9 7%

Tai â blaenoriaeth – digartref 5 1 0 2 8 6%

Tenant meddiannol 1 0 0 0 1 1%

Trosglwyddo (Taff Street a 
Crescent Street)

0 17 6 2 25 19%

Cyfanswm 32 47 21 35 135 100%

Gosodiadau yn ôl grŵp targed Y flwyddyn 
hyd yma

Y flwyddyn 
hyd yma

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

Digartref 6 6 4 6 22 16%

Gweithio 3 8 3 6 20 15%

Grŵp ethnig lleiafrifol 0 0 0 0 0 0%

Llety â chymorth/SAP 1 7 1 2 11 8%

Sâl/anabl 5 5 4 11 25 19%

Di-waith 17 21 9 9 56 41%

Rhoi a derbyn cymorth 0 0 0 1 1 1%

Cyfanswm 32 47 21 35 135 100%
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Gosodiadau eraill

Ebr-Meh Gor-Med Hyd-Rhag Ion-Maw Nifer

Rhent y Farchnad 0 0 1 0 1

Rhent Canolradd 0 2 7 1 10

Cyfanswm 0 2 8 1 11

Ôl-ddyledion rhent tenantiaid presennol 
– rhentu cymdeithasol yn unig

2017/18 2016/17

Gros £113,275 2.62% £104,509 2.44%

Budd-dal tai heb ei dalu £58,889 1.36% £53,512 1.25%

Net £54,387 1.26% £50,997 1.19%

Tenantiaid presennol mewn ôl-ddyledion 
– rhentu cymdeithasol yn unig

2017/18 2016/17

Nifer % Nifer %

Tenantiaid mewn ôl-ddyledion 736 75.0% 686 69.3%

>4 wythnos 72 7.3% 59 6.0%

>13 wythnos 16 1.6% 14 1.4%

Perfformiad ailosod 2017/18 2016/17

Colli rhent o eiddo gwag 
(% yw cyfanswm y rhent a thaliadau gwasanaeth)

£27,268 0.57% £28,185 0.59%

Amser cyfartalog a gymerwyd i ailosod 15 diwrnod – 23 diwrnod –

Lefelau rhent 2017/18 2016/17

Fflat 1 yst. w 2 berson £67.93 £66.60

Tŷ 2 yst. w 4 person £84.34 £82.69

Tŷ 3 yst. w 5 person £88.65 £86.92
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Costau rheoli tai 2017/18 Targed 2017/18 2016/17

Costau fesul eiddo £627 £570 £566

Amseroedd ymateb gwaith 
cynnal a chadw

Gwirioneddol 
2017/18

Targed 
2017/18

Gwirioneddol 
2016/17

Argyfwng 2 awr 27 munud 24 awr 2 awr 7 munud

Pob galwad arall 6.24 diwrnod 28 diwrnod 9.35 diwrnod

Stoc tai yn ôl math 2017/18 2016/17

Fflat un ystafell 22 22

1 ystafell wely 302 297

2 ystafell wely 439 440

3 ystafell wely 276 282

4 ystafell wely 17 17

5 ystafell wely 0 0

Addasedig 24 25

Cyfanswm 1,080 1,083

Unedau tai â chymorth 27 27

Aros i'w dymchwel 62 32

Llety nad ydynt yn dai cymdeithasol 10 8

Cyfanswm 1,179 1,150
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Tai â chymorth 2017/18

Mae’r Gymdeithas yn gweithio mewn partneriaeth â 4 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.

Darparwr Math o gymorth Cymorth a roddwyd Nifer

Adref Hostel mynediad 
uniongyrchol

Digartref 10

Gofal Tŷ a rennir Iechyd meddwl 4

Llamau Tai â chymorth Tai â chymorth 24 awr 7

Pobl sy'n gadael Llamau/
pobl ddigartref

Pobl ifanc sy'n gadael 
gofal

Pobl ifanc sy'n gadael gofal/
pobl ddigartref

4

Drive Cymorth i'r anabl Iechyd meddwl ac anabledd 6

Cwynion 2017/18 2016/17

Cwynion a gafwyd 34 28

Cwynion a ddatryswyd 
(er boddhad yr achwynydd)

26 (76%) 23 (82%)

Pa mor hapus ydych chi 
gyda’r canlynol?

Bodlon Iawn 
i Eithaf Bodlon

Eithaf Anfodlon  
i Anfodlon Iawn

Y gwasanaeth a ddarperir gan eich Cymdeithas 92% 3%

Ansawdd cyffredinol eich cartref 90% 4%

Mae'r rhent yn rhoi gwerth am arian 92% 5%

Y gwasanaeth a ddarperir gan 
eich Cymdeithas

82% 8%

Mae tenantiaid a phreswylwyr yn ymddiried 
yn y Gymdeithas

95% 5%
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2017/18 mewn ffigurau

 

99%
Cydymffurfiaeth 
diogelwch nwy

15
o ddiwrnodau 
paratoi ar 
gyfartaledd

146
o eiddo wedi’u 
gosod yn ystod 
y flwyddyn

25
o deuluoedd a 
gafodd help i gael 
nwyddau gwyn

1.26%
Ôl-ddyledion 
rhent tenantiaid

243
o archwiliadau 
trydanol

40
o unigolion a 
gafodd help i ddod 
o hyd i waith

2 awr 
27 mun
Amser ymateb 
cyfartalog ar gyfer 
atgyweiriadau brys

23
o gartrefi newydd 
a adeiladwyd yn 
Clôs Rheilffordd

40
Dathlu 40 
mlynedd
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Dilynwch ni ar

Cymdeithas Tai Merthyr Tudful 
11/12 Stryd Fawr Isaf, 
Merthyr Tudful, CF47 8EB

Ffôn. (01685) 352800 
E-bost. mtha@mtha.org.uk 
Ewch i. mtha.org.uk


