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Adroddiad y Cadeirydd a’r 					
Prif Weithredwr 2019
Pleser yw cyflwyno ein
hadroddiad blynyddol ar
gyfer 2018/19.
Gan edrych yn ôl dros y flwyddyn
ddiwethaf, rydym wedi cael llwyddiant
mawr unwaith eto ac mae gennym
lawer i ymfalchio ynddo a’i ddathlu!

Karen Courts
Prif Weithredwr
Yn ystod y flwyddyn penodwyd
ymgynghorydd allanol i gynnal adolygiad
llywodraethu cynhwysfawr a ddaeth i’r
casgliad fod gennym, ar y cyfan, drefn
lywodraethu dda, fframweithiau clir, a
pholisïau a gweithdrefnau priodol, a’n bod
yn dangos yr ymddygiad a’r diwylliant iawn
a fydd yn caniatáu inni wella’n barhaus.

Ein Bwrdd sy’n pennu cyfeiriad strategol
y busnes ac yn monitro perfformiad
gweithredol. Byddwn yn recriwtio aelodau
newydd ar gyfer y Bwrdd, a byddwn yn
canolbwyntio ar amrywiaeth ac ar lenwi’r
bwlch sgiliau a ddaeth i’r amlwg yn ystod
proses arfarnu Aelodau Bwrdd 2018.
Rydym yn gweithio gyda’n Grw^ p Safonau
Gwasanaethau Tenantiaid sy’n cyfarfod yn
rheolaidd i drafod materion gweithredol ac
yn ymhél mwy erbyn hyn â cheisio siapio
gwasanaethau a chymorth ar gyfeiriad
strategol y busnes. Mae gan y grw^ p ran
bwysig i’w chwarae wrth ein helpu i wella
ein gwasanaethau a rhoi cyngor ynghylch
materion fel pennu rhenti.
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Ein blaenoriaethau datblygu ar gyfer
eleni fu cwblhau 4 byngalo newydd
ym Mount Pleasant, Ynysowen a
9 fflat newydd yn Adulam Court,
Tramroadside North.

Ym mis Mawrth 2018 dechreuodd Lovells
weithio ar safle’r hen bwll glo yn Ynysowen,
ac rydym wrth ein bodd o fod wedi sicrhau
43 o gartrefi fforddiadwy newydd. Dylai’r
cyntaf o’r rhain fod ar gael tua diwedd
2019.
Unedau yn lle eiddo ar Stryd Taf a Stryd
Cilgant yw’r rhain, a gaiff eu trosglwyddo
yn awr i ddwylo’r awdurdod lleol fel y gellir
bwrw ymlaen â’r rhaglen ddymchwel a
chlirio.
Ym mis Mawrth, dechreuodd y gwaith o
ailwampio’r llawr cyntaf a’r ail lawr yn 4345 Stryd Fawr, ar gyfer darparu wyth fflat
yng nghanol y dref. Caiff y gwaith hwn
ei wneud fel rhan o gynnig pecyn gyda
datblygwr lleol.
Ymhellach, cawsom gyllid grant a chaniatâd
cynllunio ar gyfer wyth uned (pump o rai
newydd a thair o rai i’w hailwampio) yn
Stryd Thomas Isaf, Tramroadside North.
Prynasom bum eiddo arall yn ystod y
flwyddyn a byddwn yn parhau i chwilio am
safleoedd bancio tir yn unol â’n strategaeth
twf ar gyfer cynlluniau datblygu yn y
dyfodol.

£677k

Ein gwarged gweithredu eleni oedd £677k
(£778k y llynedd) a’r diffyg cyffredinol oedd
£567k ar ôl darpariaethau cyfrifyddu’r cynllun
pensiwn.
Mae ein staff wedi ymrwymo i gyflawni
gwasanaeth gwych ac maent yn chwilio’n
barhaus am ffyrdd i wella profiad cwsmeriaid.
Gallant wynebu sefyllfaoedd heriol,
ond gwnânt benderfyniadau i sicrhau’r
canlyniadau gorau ac maent bob amser
yn broffesiynol. Gwyddom fod ein staff yn
mynd allan o’u ffordd i helpu. Ceir mwy o
wybodaeth am yr hyn y maent wedi’i gyflawni
yn yr adroddiad blynyddol hwn.
Llwyddasom i ddal gafael ar ein gwobr
Rhagoriaeth mewn Gwasanaethau
Cwsmeriaid eto eleni a chawsom ein canmol
am y modd yr ydym yn ymgysylltu ac yn
ymgynghori â chwsmeriaid a’n dulliau o fesur
bodlonrwydd ein cwsmeriaid yn rheolaidd.
Yn 2017, cawsom ein gosod gan ein harolwg
bodlonrwydd cwsmeriaid yn y chwartel uchaf
o gymharu â Chymdeithasau Tai eraill yng
Nghymru, ac mae canlyniadau arolwg 2018
yn dangos canlyniadau tebyg, gyda 90%
o’r tenantiaid a ymatebodd yn fodlon gyda’r
gwasanaeth a gynigir gan y Gymdeithas ac
87% yn fodlon fod y rhent a godir yn rhoi
gwerth am arian.

Ein gwarged ar gyfer eleni
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Gwyddom fod Credyd Cynhwysol
a diwygiadau eraill yn ymwneud â
llesiant yn rhoi ein tenantiaid dan
bwysau ariannol cynyddol. Rydym yn
gweithio gyda thenantiaid a phartnersefydliadau i gynnig cymorth mewn
meysydd fel lleihau biliau cyfleustodau
ac rydym yn adolygu ein rhenti’n
flynyddol er mwyn sicrhau eu bod yn
parhau i fod yn fforddiadwy.

Gan edrych tua’r dyfodol, bydd ein tîm
Datblygu Cymunedol yn canolbwyntio ar
weithgareddau sy’n ategu ein hymrwymiad i
gyflawni ar bedair thema allweddol – ymdrin
ag unigrwydd ac unigedd; cymunedau
ffyniannus; pobl iach; economi gref.
Caiff blog y Cadeirydd ei bostio’n rheolaidd
ac mae’n ffordd wych o ddilyn hynt y gwaith
a wnawn a’r penderfyniadau a wneir gan y
Bwrdd. Hoffem ddiolch i’n Bwrdd a’n staff
am helpu i wneud eleni’n llwyddiant.

Rydym wedi diweddaru ein Cynllun Busnes
(2019-2022) a byddwn yn canolbwyntio
ar wasanaethau craidd, digido, arloesi a
fframwaith sicrhau ein Bwrdd.

Ein Diben
Ian Bell
Cadeirydd

					

Gweithio gyda phobl i wella’u bywydau.

Ein Gweledigaeth
Byddwn yn gweithio gyda phobl ym mwrdeistref Merthyr Tudful i
wella’u bywydau trwy gyfrwng y canlynol:
• Darparu tenantiaethau cynaliadwy mewn tai o ansawdd o fewn
cymunedau bywiog
• Eu helpu i gyrraedd eu llawn botensial
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Darparu cartrefi diogel a phriodol
Er mwyn sicrhau bod ein cartrefi’n
ddiogel ac yn cael eu cynnal a’u
cadw’n ôl safon dderbyniol, rydym
yn cynnal arolwg o gyflwr ein stoc
ar bob eiddo bob pum mlynedd.
Eleni, cwblhawyd 194 o arolygon
a all helpu i ganfod unrhyw waith
arfaethedig ar gyfer y dyfodol a
chydymffurfio â Safon Ansawdd Tai
Cymru.
Byddwn yn parhau i fonitro pob
eiddo bob pum mlynedd er mwyn
sicrhau eu bod yn parhau i fod
mewn cyflwr da ac fel y gellir
cynllunio ar gyfer gwella elfennau
fel ceginau, ystafelloedd ymolchi a
ffenestri yn y blynyddoedd i ddod.
Rydym yn archwilio Deunyddiau sy’n
Cynnwys Asbestos yn ein heiddo er mwyn
sicrhau eu bod yn parhau i fod mewn cyflwr
da ac na fyddant yn niweidio iechyd a
llesiant ein tenantiaid na’r bobl sy’n ymweld
â’u cartrefi.
Cynnal a chadw adweithiol
Yn ystod y flwyddyn llwyddasom i gwblhau
5,127 o atgyweiriadau a oedd yn werth
£257,754.
O blith y galwadau a gawsom cafodd:

12.6%
(647) eu hystyried yn argyfyngau a
phennwyd targed o 24 awr ar eu cyfer
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33.8%
(1,731) eu hystyried yn achosion a oedd
angen sylw brys a phennwyd targed o 7
diwrnod ar eu cyfer

53.6%
(2,749) eu hystyried yn achosion nad
oeddynt yn achosion brys a phennwyd
targed o 30 diwrnod ar eu cyfer
O blith y rhain;

616
cwblhawyd gwaith argyfwng mewn 616 o
achosion o fewn y targed 24 awr

1,660
cymerodd 1,660 o achosion gwaith brys dri
diwrnod i’w cwblhau ar gyfartaledd, gyda 73
yn mynd y tu hwnt i’r targed 7 diwrnod

2,652
cymerodd 2, 652 o achosion nad oeddynt
yn achosion brys naw diwrnod i’w cwblhau
ar gyfartaledd, gyda 91 yn mynd y tu hwnt
i’r targed 30 diwrnod

Gwaith cynnal a chadw wedi’i gynllunio
Yn ystod y cyfnod, aethom ati i
uwchraddio 32 o geginau a 25 o
ystafelloedd ymolchi. Roedd hyn yn
cynnwys gosod cawodydd uwchben
baddonau, lloriau diogelwch a
theils wal ynghyd â switiau ystafell
ymolchi. Cafodd y tenantiaid
ddewis o wahanol liwiau ar gyfer
teils y wal ar hyd ymylon y basnau
golchi dwylo a’r baddonau ynghyd
â gwahanol orchuddion llawr sy’n
cynorthwyo pobl â nam ar eu golwg
i’w defnyddio’n ddiogel.

Eiddo gwag

Fe wnaethom uwchraddio 54 o reolyddion
a systemau gwres canolog a arweiniodd at
wneud cartrefi’n fwy tanwydd-effeithlon a
lleihau costau rhedeg.

• Glanhau a chlirio eiddo a gerddi

32

o geginau newydd

Aethpwyd i’r afael â gwaith mewn 118
eiddo a ddaeth yn wag yn ystod y cyfnod.
Roedd y gwaith yn cynnwys dod â’r
unedau’n ôl i safon y gellid eu gosod, ac
roedd yn werth £241,521. Mae hyn yn
cyfateb i £2,046, ar gyfartaledd, ar gyfer pob
eiddo gwag.
Yr amser a gymerwyd i ailosod eiddo gwag,
ar gyfartaledd, oedd 14 diwrnod.
Roedd gwaith nodweddiadol yn ein
heiddo gwag yn cynnwys:

• Gwaith ailaddurno
• Gwaith garddio
• Atgyweirio neu ailosod ceginau
• Atgyweirio ystafelloedd ymolchi
• Gwaith atgyweirio trydanol

25

o ystafelloedd
ymolchi newydd

54

o systemau gwres
canolog
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Diogelwch tân

Ehangu ein stoc bresennol

Rydym wedi cynnal asesiadau risgiau tân
yn yr holl adeiladau a chanddynt ardaloedd
cymunol ac wedi rhoi argymhellion ar
waith sy’n lleihau risgiau tân ymhellach
ac yn sicrhau y bydd adeiladau’n cael eu
gwagio’n ddiogel.

Mae’r addasiadau hyn yn gwneud
gwahaniaeth gwirioneddol:

Bydd y gwaith o archwilio drysau tân
a dulliau atal tân yn parhau i fod yn
ganolbwynt i’r Gymdeithas wrth symud
ymlaen, a byddwn yn anelu at wella
diogelwch tân ar gyfer ein holl denantiaid
sy’n byw mewn fflatiau lle y mae’n rhaid
mynd trwy ardaloedd cymunol at ddrysau
mynediad.

“Mae’n arbed cymaint o drafferth imi wrth
orfod symud llai ac rydw i’n teimlo’n llawer
gwell ar ôl cael y gawod newydd. Rydw
i’n hapusach – gallaf godi yn y bore heb
unrhyw deimladau negyddol.”

Rydym yn ymchwilio i’r posibilrwydd o
uwchraddio drysau mynediad fflatiau
sy’n rhagori ar ofyn presennol y Rheoliad
Adeiladu, sef gwrthsefyll tân a mwg am 30
munud, gyda drysau sy’n gwrthsefyll tân a
mwg am 60 munud.
Addasu cartrefi i ddiwallu anghenion
ein tenantiaid
Rydym wedi gweithio gyda therapyddion
galwedigaethol i addasu 14 o gartrefi er
mwyn iddynt ddiwallu anghenion penodol
ein tenantiaid a’u helpu i aros yn eu cartrefi.
Roedd y gwaith hwn yn cynnwys darparu
lifftiau grisiau, cawodydd mynediad
gwastad, lifft trwy’r llawr, ymestyn toiled ac
addasu ceginau.

“Mae’r lifft risiau wedi bod yn well nag ennill
y loteri.”
should this be "grisiau" ? please
check

“Mae wedi gwneud gwahaniaeth enfawr,
oherwydd yn awr rydw i’n mynd allan yn
amlach i gymdeithasu, lle cynt roeddwn i’n
gaeth i ‘bedair wal’. Mae wedi fy ngalluogi i
wneud llawer mwy.”

“Mae wedi gwneud gwahaniaeth
gwirioneddol; yn awr, gallaf wneud mwy yn
y gegin.”

Rydym wedi datblygu pedwar byngalo
ym Mount Pleasant, Ynysowen (dau ar
gyfer anghenion cyffredinol a dau wedi’u
haddasu) ac rydym wedi cwblhau’r
gwaith o ddatblygu Adulam Court, sy’n
darparu naw fflat yn ardal y dref.
Prynasom naw eiddo trwy werthwyr tai lleol.
Bydd y rhain yn cael eu trin er mwyn iddynt
fodloni safonau gosod y Gymdeithas, cyn
iddynt gael eu rhoi ar osod. Rydym wedi
prynu’r hen Ganolfan Cyngor ar Bopeth
gyda’r bwriad o ddatblygu pum eiddo
newydd ac atgyweirio tri eiddo presennol yn
ystod y flwyddyn nesaf.
Cynorthwyo ein tenantiaid
Mae ein staff wedi ymrwymo i gynorthwyo
ein tenantiaid i gynnal eu tenantiaethau:
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Rydym wedi cael gafael ar fwy o gyllid i
ddarparu oriau ychwanegol ar gyfer ein
Swyddog Cymorth Tai. Gallwn gynnig
cymorth yn ymwneud â thai i bawb
sy’n byw ym mwrdeistref Merthyr, nid
ein tenantiaid ein hunain yn unig.
Rydym wedi cynorthwyo ein tenantiaid i
wella cyflwr eu cartrefi trwy gyfrwng ein
hymweliadau Cadw mewn Cysylltiad.
Trefnwyd 642 o ymweliadau a chwblhawyd
329. Hefyd, mae’r ymweliadau hyn yn ein
helpu i weld a fyddai ein tenantiaid yn elwa
ar addasu eu cartrefi er mwyn eu helpu i
aros ynddynt, neu nodi unrhyw anghenion
cymorth ychwanegol.
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Mae llwyddiant ein Cynllun Tai Gwasgaredig
wedi arwain at gynyddu’r ddarpariaeth yn
y math yma o dai, sy’n ein galluogi i roi
cartref i bobl sy’n dod allan o’r ysbyty ar ôl
cyfnod maith neu leoliad iechyd meddwl
costus mewn eiddo anghenion cyffredinol.
Cânt gymorth gan y Tîm Iechyd Meddwl
Cymunedol a Gofal, er mwyn sicrhau y
gallant barhau â’u tenantiaeth.

Rydym wedi cynorthwyo darpar
denantiaid a thenantiaid presennol i
gofrestru ar y Gofrestr Tai Cyffredin ac
wedi’u helpu i ymgeisio am eiddo a
allai fod yn fwy addas i’w hanghenion.
Rydym wedi hyrwyddo Home Swapper i
gynorthwyo tenantiaid i chwilio am lefydd
eraill i aros, gan gofrestru 58 o ymgeiswyr yn
ystod y flwyddyn. Bu 4 yn llwyddiannus.
Rydym wedi gweithio gyda’r banc bwyd lleol
ac wedi trefnu i atgyfeirio 55 o denantiaid
a oedd mewn angen, er mwyn iddynt allu
bwydo’u teuluoedd. Ymhellach, rydym
wedi gweithio’n agos gyda phartnerasiantaethau i reoli cwynion yn ymwneud
ag ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Deallwn yn iawn y caledi y mae rhai
o’n tenantiaid wedi’i wynebu wrth
hawlio Credyd Cynhwysol, ac rydym
yn cynorthwyo ein tenantiaid trwy’r
broses hon.
Rydym wedi cynyddu nifer y ceisiadau
a’r taliadau mewn perthynas â’r Taliad
Disgresiwn at Gostau Tai gan yr Awdurdod
10

Lleol i’n tenantiaid er mwyn eu helpu trwy
gyfnodau o galedi ariannol. Cyfanswm
y Taliadau Disgresiwn at Gostau Tai
oedd £10,500 er mwyn helpu i leihau ôlddyledion ar gyfer 10 o denantiaethau. .

Gweithio gyda’n tenantiaid

Rydym wedi rhwystro 73% o achosion troi
allan oherwydd ôl-ddyledion rhent trwy
weithio’n agos gyda’r llysoedd a’r Tîm
Atebion Tai i sicrhau bod gan y tenantiaid
hyn y cymorth a’r sgiliau iawn i gynnal eu
tenantiaethau wrth symud ymlaen.

Rydym yn parhau i fod yn bwynt cyswllt
cyntaf ar gyfer y rhan fwyaf o’n tenantiaid
sydd angen gwybodaeth a chyngor yn
ymwneud â budd-daliadau a thai.
Pan oedd hynny’n briodol, fe wnaethom
gyfeirio tenantiaid at bartneriaid /
asiantaethau allanol er mwyn iddynt gael
help i ddatrys ôl-ddyledion a chynnal eu
tenantiaethau.
Rydym wedi ymestyn ein dulliau talu rhent
er mwyn cynnwys dull cyflymach o drefnu
debydau uniongyrchol a thaliadau rheolaidd
â chardiau, ac rydym yn parhau i ddarparu
cyngor a chyfeirio pobl at gyngor cyffredinol
yn ymwneud â gwneud y gorau o’u hincwm
a materion cyffredinol yn ymwneud â
dyledion.
Rydym yn siarad â’n darpar denantiaid ac
yn rhoi cyngor ynghylch budd-daliadau cyn
i’r denantiaeth gychwyn er mwyn osgoi ôlddyledion o’r cychwyn cyntaf, a hefyd pan
fyddant yn dod â’u tenantiaeth i ben neu’n
symud i eiddo arall.

Mae ein tîm Datblygu Cymunedol
yn gweithio’n galed i ddod o hyd
i brosiectau a mentrau a fydd yn
fuddiol, nid yn unig i’n tenantiaid,
ond i’r gymuned yn gyffredinol. Mae’r
uchafbwyntiau eleni’n cynnwys y
canlynol:

• Aethom â 12 o bobl ifanc ar ein taith
breswyl flynyddol. Cymerodd y bobl ifanc
hyn ran mewn wythnos o weithgareddau
cynhwysiant ariannol a oedd â’r bwriad
o’u gwneud yn fwy ymwybodol o realiti
cardiau credyd, benthyciadau a ffurfiau
eraill ar gyllid.

• M
 ae ein gwaith datblygu cymunedol a
chynhwysiant ieuenctid wedi arwain at
werth cymunedol cyfunol o £3,281,342
drwy’r fwrdeistref.

• Fel rhan o’n rhaglen Cronfa
Buddsoddi Cymunedol – lle y mae
contractwyr yn rhoi 1% o’u contract
yn ôl, neu’n rhoi cyfraniad nad yw’n
ariannol – bu modd inni gynorthwyo
i greu Gardd Goffa’r Holocost ar
gyfer y fwrdeistref. Ymhellach,
bydd yr ardd hon yng nghanol y
dref yn fan cymunedol ac yn ardal
dysgu awyr agored a fydd ar gael i’r
gymuned gydol y flwyddyn.

• Fe wnaethom gefnogi grw^ p Bell i
ailbaentio hosteli ieuenctid i’r digartref.
• Ni oedd y sefydliad arweiniol mewn
prosiect a roddwyd ar waith trwy’r holl
fwrdeistref i daclo newyn yn ystod
gwyliau’r ysgol. Buom yn gweithio gyda
nifer o wahanol sefydliadau ar bum safle
i alluogi 748 o bobl ifanc i fwyta prydau
iach a maethlon a chael cyfle hefyd i
gymryd rhan mewn gweithgareddau
hamdden rhad ac am ddim.
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• Rydym wedi rhoi cyngor ar gynhwysiant
ariannol i 126 o unigolion a theuluoedd,
yn cynnwys cynorthwyo llawer o bobl i gael
gafael ar grantiau a lleihau neu ddileu eu
dyledion.
• Rydym wedi cyflawni tri phrosiect yn
ymwneud â dysgu aelodau’r gymuned leol
sut i ddefnyddio popty araf i’w galluogi
i goginio prydau iach. Cafodd y rhai a
gymerodd ran gadw’r popty araf ar ôl i’r
prosiect ddod i ben.

• Mae nifer y bobl sy’n archebu pethau
gan ein cwmni bwyd cydweithredol
cymunedol yn parhau i gynyddu,
gyda mwy nag erioed o denantiaid
ac aelodau’r gymuned yn prynu
gwerth dros £1,000 o gynhyrchion
o’n hamper Nadolig arbennig.
• Rydym wedi cynorthwyo teuluoedd i
wneud gweithgareddau egnïol gyda’i
gilydd mewn prosiect peilot lle y cymerodd
23 o unigolion o bob oed ran er mwyn
gwella’u gwybodaeth am fwyta’n
iach a dysgu sut i gymryd rhan mewn
gweithgareddau y gall yr holl deulu eu
mwynhau.
• Aethom ati i gefnogi prosiect i danio
diddordeb pobl leol yn y diwydiant ffilm.
Mynychodd mwy na 100 o bobl ddiwrnod
agored i ddysgu am y gwahanol rolau
sydd ar gael yn y diwydiant ffilm, ac mae
sawl un yn parhau i gymryd rhan gyda’r
prosiect gan weithio ar sawl ffilm ar draws
y cymoedd a’r cyffiniau.
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• Fe wnaethom gefnogi’r Ganolfan
Blant Integredig i gyflwyno
diwrnod blynyddol ‘hwyl i’r teulu’,
a chymerodd mwy na 1,000
o drigolion yr ardal ran yn y
digwyddiad rhad ac am ddim.
• Rydym wedi parhau i gefnogi digwyddiad
Treftadaeth Ewropeaidd Drysau Agored
trwy agor drysau Stablau Dowlais i’r
cyhoedd unwaith eto, er mwyn iddynt allu
cerdded o gwmpas a siarad am hanes lleol
pwysig y safle.
• Unwaith eto, buom â rhan allweddol yn y
dasg o drefnu’r digwyddiad amrywiaeth
blynyddol – Pentref Byd-eang.

• Fe wnaethom gynorthwyo 18 o
unigolion i ennill cymhwyster mewn
hylendid bwyd, a bellach mae nifer
o’r rhai a gymerodd ran yn gweithio
neu’n gwirfoddoli yn y diwydiant
gwasanaeth bwyd.
• Gan weithio ar y cyd â Keepmoat,
llwyddasom i ennill gwobr tai 2018 y
Sefydliad Tai Siartredig yn y categori
‘contractwr â ffocws cymunedol’ ar sail
ein gwaith ar y cyd ar raglen buddion
cymunedol wrth ddatblygu Clôs
Rheilffordd.
• Fe wnaethom gyflwyno prosiect o’r
enw “Driving Ambitions” i gynorthwyo
tenantiaid i ddysgu gyrru er mwyn eu
gwneud yn fwy cyflogadwy. Cawsom

lwyddiant yn gynnar yn y prosiect pan
gafodd tenant nad oedd erioed wedi
gweithio o’r blaen gynnig swydd yn
uniongyrchol o ganlyniad i gymryd rhan yn
y prosiect.

• Rydym wedi parhau i gefnogi chwech
o grwpiau preswylwyr i gael cyllid ar
gyfer gwahanol fathau o deithiau er
mwyn cynorthwyo i leihau unigedd
cymdeithasol ac unigrwydd. Mae’r
grwpiau hyn hefyd yn creu fforwm
pwysig i breswylwyr sy’n eu galluogi i
gyfrannu at eu cymunedau lleol, gan
fod cynghorwyr lleol a Swyddogion
Cymorth Cymunedol yr Heddlu yn
aml yn mynychu.
• Rydym wedi parhau â’n partneriaeth gyda
Street Games Wales sydd wedi ein galluogi
i barhau i gyflwyno chwaraeon ‘ar garreg y
drws’ i bobl ifanc ar draws y fwrdeistref, yn
rhad ac am ddim.
• Trwy gyfrwng gwaith yn ymwneud â
chynhwysiant ariannol rydym wedi

galluogi nifer o denantiaid a phreswylwyr
i gynyddu eu hincwm a lleihau eu
halldaliadau, gan roi cyfle iddynt gael
ansawdd bywyd gwell.

• Mae’r prosiect Fit and Fed yn sicrhau
bod modd i bobl ifanc fwyta prydau
iach a maethlon, gan roi cyfle iddynt
hefyd gymryd rhan yn eu cymuned
leol. Ymhellach, mae’n tynnu’r
pwysau oddi ar adnoddau teuluol
yn ystod gwyliau’r haf pan fyddai’r
plant wedi cael prydau bwyd ysgol
am ddim.
• Rydym wedi rhoi cyfle i deuluoedd a
chanddynt blant ifanc gymryd rhan, yn
rhad ac am ddim, mewn gweithgareddau
na fyddai nifer ohonynt wedi gallu eu
mwynhau heb gymorth y Gymdeithas.
• Rydym wedi rhoi mwy o gyfleoedd i’n
tenantiaid ddysgu sgiliau ychwanegol
er mwyn eu galluogi i ddod yn fwy
cyflogadwy.
13

Llywodraethu

Datganiad o gyfrifoldebau 		
Aelodau’r Bwrdd
Mae aelodau’r Bwrdd yn gyfrifol am baratoi
adroddiad y Bwrdd a’r datganiadau ariannol
yn unol â’r gyfraith a’r rheoliadau perthnasol.
Mae cyfraith Cymdeithasau Cydweithredol
a Chymdeithasau Budd Cymunedol a
deddfwriaeth tai cymdeithasol yn ei gwneud
yn ofynnol i aelodau’r Bwrdd baratoi
datganiadau ariannol ar gyfer pob blwyddyn
ariannol yn unol ag Arferion Cyfrifyddu a
Dderbynnir yn Gyffredinol yn y DU (Safonau
Cyfrifyddu’r DU a’r gyfraith berthnasol).
Wrth baratoi’r datganiadau ariannol
hyn, mae’n ofynnol i aelodau’r Bwrdd
wneud y canlynol:

Mae Rheolwyr ein Bwrdd yn cynnwys
pobl a chanddynt arbenigedd mewn
amryfal feysydd, sy’n rhoi o’u hamser
yn wirfoddol i gynorthwyo’r Tîm Uwchreolwyr i redeg y Gymdeithas.
Rydym wedi ymrwymo i gydraddoldeb
ac amrywiaeth yn y gweithle, a hefyd
wrth ddarparu ein gwasanaethau, ac o’r
herwydd rydym yn cydnabod yr angen i
sicrhau bod gennym Fwrdd amrywiol sydd
nid yn unig â’r sgiliau angenrheidiol i redeg
y busnes, ond sydd hefyd yn cynrychioli’r
gymuned y mae’n gweithio ynddi.
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• dewis polisïau cyfrifyddu addas a’u
defnyddio’n gyson;
should “o’u” be “eu’n” ?

• gwneud penderfyniadau a chyflwyno
amcangyfrifon cyfrifyddu rhesymol a
darbodus;
• nodi a ddilynwyd Safonau Cyfrifyddu
perthnasol y DU a’r Datganiad o Arferion
a Argymhellir: Cyfrifyddu gan ddarparwyr
tai cymdeithasol cofrestredig 2014, yn
amodol ar unrhyw wyriadau perthnasol a
ddatgelir ac a esbonnir yn y datganiadau;

shouldn’t this be one
word i.e. “oherwydd” ?

• paratoi’r datganiadau ariannol ar sail
busnes gweithredol, oni bai ei bod yn
amhriodol tybio y bydd y busnes yn
parhau.
Mae aelodau’r Bwrdd yn gyfrifol am gadw
cofnodion cyfrifyddu digonol i ddangos ac
esbonio trafodion y Gymdeithas a datgelu
sefyllfa ariannol y Gymdeithas yn rhesymol

gywir ar unrhyw adeg, 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.
Ymhellach, maent yn gyfrifol am ddiogelu
asedau’r Gymdeithas, ac felly am gymryd
camau rhesymol i atal a chanfod twyll ac
afreoleidd-dra o fath arall.
Y Bwrdd sy’n gyfrifol am sicrhau bod
Adroddiad y Bwrdd yn cael ei baratoi’n
unol â’r Datganiad o Arferion a Argymhellir:
Cyfrifyddu gan ddarparwyr tai cymdeithasol
cofrestredig 2014.
Cyhoeddir datganiadau ariannol ar wefan y
Gymdeithas, yn unol â’r ddeddfwriaeth yn
y DU sy’n llywodraethu’r gwaith o baratoi
a dosbarthu datganiadau ariannol, a all
fod yn wahanol i ddeddfwriaeth mewn
awdurdodaethau eraill. Cyfrifoldeb aelodau’r
Bwrdd yw cynnal gwefan y Gymdeithas a
sicrhau ei bod yn gywir. Ymhellach, mae
cyfrifoldeb aelodau’r Bwrdd yn ymestyn i
gywirdeb y datganiadau ariannol sydd ar y
wefan.

Cyfranddalwyr
Sefydlwyd y Gymdeithas yn 1977 gan
grw^ p bach o bobl ymrwymedig a ddaeth
yn gyfranddalwyr cyntaf y Gymdeithas.
Mae cyfranddalwyr yn bwysig inni; hwy
sy’n rhannu ein hamcanion ac yn ffurfio’r
15

Y Bwrdd Rheoli
Enw

Swydd

Ian Bell BSc (Anrh) PGDip Tai,
Rheolwr Rhanbarthol
Cadeirydd CIOH
y De Orllewin
Hydref 2017

gronfa o bobl a ddefnyddiwn i ethol y rhan
fwyaf o’n Bwrdd. Felly, rydym yn croesawu
ceisiadau gan unrhyw unigolyn neu
sefydliad sy’n rhannu ein gwerthoedd a’n
hamcanion ac sy’n fodlon hyrwyddo ein
gwaith.
Er mwyn gwella gallu’r Gymdeithas i
gyflawni’i hamcanion trwy gysylltiadau
cyfansoddiadol, bydd y Gymdeithas
yn derbyn unigolion a sefydliadau sy’n
debygol o fod â buddiant hirdymor mewn
hyrwyddo gwaith y Gymdeithas. Ni fydd
unrhyw unigolyn neu sefydliad yn cael ei
dderbyn fel aelod mewn sefyllfa pan allai’r
unigolyn gael budd personol – yn ariannol
neu mewn modd arall.
Dylai cyfranddalwyr gynrychioli pob
rhan o’r gymuned. Ni fydd unrhyw grw^ p
arbennig yn cael ei orgynrychioli ymhlith yr
aelodau.
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Nid yw’r ffaith fod 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 bennwyd. 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:

9 o 10

Denise Morgan

Aelod o Bwyllgor Cynghori
Ynadon wedi Ymddeol

9 o 10

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

Swyddog Datblygu
Partneriaeth Pobl

5o5
(ymddiswyddodd 25.09.18)

Tom Broadhead BSc, MSc,
CIHCM

Cyfarwyddwr 		
Gwella Busnes

8 o 10

Liam Davies ACCA

Cyfrifydd

10 o 10

Stephen Walters

Rheolwr Datblygu Busnes a
Phrosiectau Cenedlaethol

5o8
(ymddiswyddodd 25.02.19)

Robert Wathen FRICS

Rheolwr Gyfarwyddwr
wedi Ymddeol

7o9
(ymddiswyddodd 01.03.19)

Tim Smith FCA

Cyfrifydd Siartredig 		
wedi Ymddeol

10 o 10

Huw Williams

Darlithydd

6 o 10

• y rhesymau dros wneud cais am aelodaeth
• uniaethu ag amcanion y Gymdeithas

Nifer y cyfarfodydd a
fynychwyd

• ymrwymiad hirdymor i hyrwyddo gwaith y
Gymdeithas
• sgiliau, gwybodaeth neu brofiad a all fod o
fudd i’r Gymdeithas
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Mae’r Bwrdd wedi adolygu ei gryfderau
a’i wendidau yn erbyn Cod Llywodraethu
Cartrefi 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 trwy gymysgedd o sgiliau,
cryfderau ac arbenigedd. Mae pob aelod o’r
Bwrdd yn cwblhau arfarniad hunanasesu
blynyddol ac arfarniad tîm er mwyn asesu
meysydd y mae angen eu datblygu. Caiff
y rhain eu monitro gydag amcanion trwy
Gynlluniau Datblygu Personol unigol. Yn
2018, aeth y Gymdeithas trwy adolygiad
llywodraethu annibynnol a bu’r canlyniad yn
gadarnhaol iawn.

ember and senior staff salaries
Ni chaiff aelodau’r Bwrdd eu talu ac maent
yn darparu eu gwasanaethau’n wirfoddol,
gan hawlio treuliau a ganiateir yn unig, fel
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 tair blynedd, a chânt
eu gosod yn unol â’r canolrif cyflogau
ar sail nifer yr unedau a nifer y staff yn y
sefydliad.

sk management

Wrth gyflawni eu cyfrifoldebau i’r Bwrdd,
mae’r Panel Asesu Busnes a’r Panel Asesu
Risg wedi mabwysiadu dull gweithredu
seiliedig ar risg o ran dulliau rheoli mewnol
sydd wedi’u hymgorffori yn y broses reoli a
llywodraethu arferol. Mae gan y Gymdeithas
Bolisi Rheoli Risg wedi’i ddogfennu sy’n
amlinellu dull y Gymdeithas o ymdrin â
rheoli risg ac sy’n canolbwyntio ar y broses
o bennu a gwerthuso risgiau, nodi dulliau
rheoli addas a monitro’r dulliau rheoli hynny.
Caiff y risgiau allweddol y mae’r Gymdeithas
yn eu hwynebu eu cofnodi ar y map risgiau
gweithredol a strategol lefel uchel.

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

Datganiad o incwm cynhwysfawr ar 					
31 Mawrth 2019
2019

2018

£’000

£’000

5,679

5,475

(4,322)

(3,970)

1,357

1,505

(30)

(99)

10

9

(574)

(570)

Symudiad yng ngwerth teg buddsoddiadau

(86)

(67)

Gwarged ar gyfer y flwyddyn

677

778

Trosglwyddo untro o Gynllun Cyfraniadau Diffiniedig
i Gynllun Buddion Diffiniedig (y flwyddyn flaenorol)

(841)

-

Colledion actiwaraidd Buddion Diffiniedig mewn
perthynas â chynllun pensiwn (y flwyddyn bresennol)

(403)

-

Cyfanswm yr Incwm Cynhwysfawr/(Gwariant) 		
ar gyfer y flwyddyn

(567)

778

Trosiant
Gwariant gweithredu – heb gynnwys cost pensiwn

Gwarged gweithredu
Diffyg o waredu eiddo, peiriannau ac offer
Incwm cyllid arall
Llog a chostau cyllid

Caiff yr holl faterion archwilio a risg eu
rheoli ar ran y Bwrdd gan y Panel Asesu
Busnes a’r Panel Asesu Risg.
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Datganiad yr Archwilydd Annibynnol i aelodau
Cymdeithas Tai Merthyr Tudful

Datganiad o’r sefyllfa ariannol ar 31 Mawrth 2019
2019

2018

£’000

£’000

Asedau sefydlog
Eiddo sy’n dai
Eiddo buddsoddi
Eiddo, peiriannau ac offer eraill
Asedau sefydlog diriaethol

Asedau cyfredol
Rhwymedigaethau cyfredol
Asedau cyfredol net / (rhwymedigaethau)

Credydwyr – symiau sy’n ddyledus ar 			
ôl mwy na blwyddyn
Pensiwn – rhwymedigaeth budd diffiniedig

Asedau net

57,229

55,243

7,197

7,161

607

719

65,033

63,123

3,295

4,002

(3,328)

(3,469)

(33)

533

(54,803)

(55,101)

(2,209)

-

7,988

8,555

-

-

Cronfa refeniw wrth gefn

5,995

6,562

Cronfa ailbrisio

1,300

1,300

693

693

7,988

8,555

Cyfalaf cyfranddaliadau

Cronfa gyfyngedig
Cyfanswm ar gyfer y flwyddyn
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Barn:
Rydym wedi adolygu’r datganiad ariannol
cryno ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i
ben ar 31 Mawrth 2019, sy’n cynnwys y
datganiad cryno o incwm cynhwysfawr
a datganiad o’r sefyllfa ariannol. Mae’r
Cyfrifon Cryno yn deillio o’r datganiadau
ariannol blynyddol llawn sydd wedi’u
harchwilio, a gymeradwywyd gan y
bwrdd ar 25 Mehefin 2019. Ni chafodd
adroddiad yr archwilwyr ar y datganiadau
ariannol blynyddol llawn ei amodi. 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 gan y swyddfa
gofrestredig.
Barn yngly^ n â’r datganiadau
ariannol cryno:
Yn ein tyb ni, mae’r datganiadau ariannol
cryno yn gyson â datganiadau ariannol
blynyddol llawn Cymdeithas Tai Merthyr
Tudful ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben
ar 31 Mawrth 2019.
Nid ydym wedi ystyried effeithiau unrhyw
ddigwyddiadau rhwng 25 Mehefin 2019,
sef 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 ag
Arferion Cyfrifyddu a Dderbynnir yn
Gyffredinol yn y DU.
Mae’n gyfrifoldeb arnom i gyflwyno ein
barn i chi ynghylch cysondeb y datganiadau
ariannol cryno yn erbyn y datganiadau
ariannol blynyddol llawn ac Adroddiad y
Bwrdd Rheoli.
Rydym hefyd yn darllen yr wybodaeth arall
a geir yn yr 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. should this be "gwybodaeth"?
Fe wnaethom 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 yngly^n â’r
datganiadau ariannol hynny ac
Adroddiad y Bwrdd Rheoli.
Bevan Buckland LLP 			
Cyfrifwyr Siartredig
ac Archwilwyr Statudol
Abertawe SA1 8QY
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Data allweddol 2018/2019
Gosodiadau yn ôl Categori
Sylwer: Cynigiwyd Arian ac
Efydd cyn i’r band newid
Arian
Efydd
Band 1
Band 1 – llai o flaenoriaeth
Band 2
Band 2 – llai o flaenoriaeth
Band 3
Band 3 – llai o flaenoriaeth
Addasedig
Tai â chymorth/SAP
Penderfyniad brys 		
gan y rheolwyr
Blaenoriaeth – cynnig
uniongyrchol
Trosglwyddo
Cyfanswm

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

Nifer

%

0
0
2
1
6
0
4
0
0
1

0
0
3
1
15
1
12
0
3
2

0
0
4
0
11
0
2
1
0
2

6
1
12
2
42
2
22
2
3
7

5%
1%
10%
2%
36%
2%
19%
2%
3%
6%

1

1

4

3

9

8%

1

2

0

1

4

4%

1
31

1
18

0
41

0
24

2
114

2%
100%

Ebr - Meh
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YTD

6
1
3
0
10
1
4
1
0
2

YTD

YTD

Ion-Maw

Nifer

%

Gosodiadau yn ôl Categori
Digartref
Gweithio
Grw^ p ethnig lleiafrifol
Llety â chymorth/SAP
Anabl
Di-waith
Rhoi a derbyn cymorth
Cyfanswm

YTD

Gor-Med Hyd - Rhag

4
5
0
2
7
12
1

4
1
0
1
6
5
1

2
12
0
2
16
9
0

2
6
0
2
2
11
1

12
24
0
7
31
37
3

11%
21%
0%
6%
27%
32%
3%

31

18

41

24

114

100%

Gosodiadau eraill
Ebr - Meh Gor - Med Hyd - Rhag Ion - Maw

Rhent y farchnad
Rhent canolradd
Cyfanswm

Nifer

0
2

0
1

0
0

1
0

1
3

2

1

0

1

4

Ôl-ddyledion rhent tenantiaid presennol
– rhentu cymdeithasol yn unig

2018/19

Gros
Budd-dal tai heb ei dalu
Net

2017/18

£135,488 2.96% £113,275 2.62%
£61,217 1.34% £58,889 1.36%
£74,271 1.62% £54,387 1.26%

Tenantiaid presennol mewn ôl-ddyledion –
rhentu cymdeithasol yn unig

2018/19
Nifer
671
73
24

Tenantiaid mewn ôl-ddyledion
>4 wythnos
>13 wythnos

Perfformiad ailosod

%
67.0%
7.3%
2.4%

2018/19

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

2017/18
Nifer
736
72
16

%
75.0%
7.3%
1.6%

2017/18

£34,997 0.71% £27,268 0.57%

Amser cyfartalog a gymerwyd i ailosod

14 diwrnod

15 diwrnod

Lefelau rhent – wythnosol

2018/19

2017/18

£70.65
£87.71
£92.20

£67.93
£84.34
£88.65

Fflat 1 ystafell wely 2 berson
Ty^ 2 ystafell wely 4 person
Ty^ 3 ystafell wely 5 person
Costau rheoli tai
Costau fesul eiddo

2018/19 Targed 2018/19
£601

£588

2017/18
£627
23

Tai â chymorth 2018/19
Amseroedd ymateb gwaith
cynnal a chadw

Gwirioneddol
2018/19

Targed 2018/19

Gwirioneddol
2017/18

Argyfwng
Pob galwad arall

2 awr 27 mun
6.24 diwrnod

24 awr
28 diwrnod

2 awr 7 mun
9.35 diwrnod

2018/19
21
308
450
278
15
0
25
1,097

2017/18
22
302
439
276
17
0
24
1,080

27
1,124

27
1,107

Stoc tai yn ôl math
Fflat un ystafell
1 ystafell wely
2 ystafell wely
3 ystafell wely
4 ystafell wely
5 ystafell wely
anabl
Cyfanswm
Unedau tai â chymorth
Cyfanswm

Mae’r Gymdeithas yn gweithio mewn partneriaeth â phedwar mudiad
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
Adref
Gofal
Gofal

Math o gymorth
Hostel mynediad
uniongyrchol
Ty^ a rennir
Cynllun tai
gwasgaredig

Nifer
10

Iechyd meddwl
Cymorth iechyd
meddwl fel y bo’r
angen
Tai â chymorth
24 awr

4
9

Llamau

Tai â chymorth

Pobl sy’n gadael Llamau/
pobl ddigartref

Pobl ifanc sy’n
gadael gofal

Pobl ifanc sy’n gadael
gofal/digartref

4

Drive

Cymorth i’r anabl

Iechyd meddwl
ac anabledd

6

Cwynion
Cwynion a gafwyd
Cwynion a ddatryswyd 				
(er boddhad yr achwynydd)

2017/18
28
21 (75%)

Cwynion a gaewyd heb eu datrys
Tenantiaethau a derfynwyd
Ar y gweill

2 (7%)
1 (4%)
4 (14%)

Pa mor fodlon ydych 				
chi gyda’r canlynol?
Y gwasanaeth a ddarperir gan 			
eich Cymdeithas
Ansawdd cyffredinol eich cartref
Mae’r rhent yn rhoi gwerth am arian
Y modd y mae eich Cymdeithas yn delio ag
atgyweiriadau a gwaith cynnal a chadw
Mae tenantiaid a phreswylwyr yn ymddiried
yn y Gymdeithas
24

Cymorth a roddwyd
Digartref

7

2016/17
34
26 (76%)

Bodlon iawn / eithaf Anfodlon iawn / eithaf
2018/19 2017/18 2018/19 2017/18
90%
92%
6%
3%
88%
87%
82%

90%
92%
82%

Ydynt:
94%

Ydynt:
95%

4%
4%
7%

4%
5%
8%

Nac ydynt: Nac ydynt:
6%
5%
25

2018/19 mewn ffigurau

25

54

1%

118

o ystafelloedd
ymolchi

yn ôl gan
gontractwyr

£3,281,342
Gwerth
Cymdeithasol

14

o addasiadau

26

o systemau gwres
canolog

eiddo gwag

32

o geginau
newydd

Atgyweiriadau
5,127 galwad
£257,754

