Adroddiad

Blynyddol
2019/20

Dilynwch ni ar:

Adroddiad y Prif Weithredwr a’r Cadeirydd
Pleser gennym yw cyflwyno ein
hadroddiad blynyddol ar gyfer
2019/20.
Eleni rydym wedi cyfuno ein Hadroddiad
Blynyddol, Adroddiad Gwerth am
Arian a Gwerth Cymdeithasol a’n
Hadroddiad Hunanarfarniad i symleiddio
ein fframwaith adrodd a chyfuno ein
cyflawniadau mewn un adroddiad.
Pleser gennym yw cyflwyno’r adroddiad
hwn sy’n llawn gwybodaeth yngly^ n
â’n gweithgareddau, cyflawniadau a
pherfformiad drwy gydol y flwyddyn
ddiwethaf.
Mae eleni wedi bod yn heriol a llwyddiannus wrth
i ni addasu a newid ein busnes i reoli ffactorau
a phwysau allanol amrywiol, gan gynnwys yr
argymhellion a amlygwyd yn yr “Adolygiad
Annibynnol o’r Cyflenwad o Dai Fforddiadwy yng
Nghymru”. Rydym yn adolygu ein polisi rhent i
sicrhau bod ein rhent yn fforddiadwy i’n tenantiaid,
gan sicrhau ein bod yn parhau’n gynaliadwy
yn ariannol ac mewn sefyllfa dda gyda’r sgiliau
a’r capasiti cywir i ddarparu mwy o gartrefi
fforddiadwy.
Yn ystod y flwyddyn, gwnaethom recriwtio pum
aelod Bwrdd newydd a phleser gennym yw eu
croesawu ar ein Bwrdd Rheoli. Rydym yn falch
bod un o’n haelodau newydd yn denant hefyd, a
gall gyflwyno ei phrofiad o fyw yn un o’n cartrefi
wrth wasanaethu ar y Bwrdd. Y Bwrdd sy’n
gosod cyfeiriad strategol y busnes ac yn monitro
perfformiad gweithredol. Caiff blog y Cadeirydd
ei gyhoeddi’n rheolaidd ac mae’n ffordd wych o
ddilyn ein gwaith, a phenderfyniadau’r Bwrdd.
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Y llynedd, gwnaethom benodi ymgynghorydd
allanol i ymgymryd ag adolygiad o’n trefniadau
rheoli risg, a ddaeth i’r casgliad canlynol;
“Ar y cyfan mae gan MTHA ddull gweithredu
cadarn mewn perthynas â risgiau ac maent wedi
datblygu systemau a phrosesau i adolygu risgiau
ar lefel y bwrdd a’r uwch dîm rheoli. Mae nifer o
bolisïau a dogfennau sy’n nodi’r fframwaith a chaiff
adroddiadau rheolaidd yngly^n â materion risg a
rheoli risgiau eu cyflwyno i’r pwyllgorau a’r bwrdd”
Mae ymgysylltu â thenantiaid yn bwysig i ni ac
rydym yn ymgymryd ag arolwg bodlonrwydd
blynyddol i gael dealltwriaeth o sut ydym yn
perfformio, a sut gallwn barhau i wella ein
gwasanaethau. Mae’r Grw^ p Safonau Gwasanaeth
Tenantiaid yn cyfarfod yn rheolaidd i drafod
materion gweithredol ac yn helpu i lywio a gwella
darpariaeth ein gwasanaeth a dylanwadu ar
gyfeiriad strategol.
Rydym yn darparu rhaglen ddatblygu uchelgeisiol
ac wedi cael 3 chartref fforddiadwy newydd gan
Lovell ar gyn-safle’r gwaith glo yn Ynyswen gyda
40 arall i ddod mewn camau dros y 15 mis nesaf.
Mae gwaith adnewyddu’r llawr cyntaf a’r ail yn
43-45 Stryd Fawr, i ddarparu 8 fflat yng nghanol y
dref yn dirwyn i ben ac mae gwaith wedi dechrau
i ddarparu 8 uned ar Lower Thomas Street,
Tramsroadside North. Yn ogystal, rydym wedi
ymgymryd â chontractau i adeiladu 10 eiddo
yn East Street, Dowlais a 31 eiddo yn Bryniau
Road, Pant.

Prynasom 5 eiddo arall yn ystod y flwyddyn,
a byddwn yn parhau i edrych ar safleoedd
bancio tir a chytundebau pecynnau yn unol
â’n strategaeth dwf ar gyfer cynlluniau
datblygu’r dyfodol.

Ein gorwerth gweithredu eleni oedd

£351k

(£598k y llynedd) gyda gorwerth
cyffredinol o £1,492k ar ôl darpariaethau
cyfrifyddu cynlluniau pensiwn. Rydym yn
falch o’n gwaith mewn partneriaethau a’n
gwaith buddsoddiad cymunedol ac eleni
rydym wedi cyflawni arbedion o

£282k

Bu i’n Tîm Datblygiad Cymunedol helpu i
gyflawni’r prosiect Fit and Fed Merthyr Tudful
i fynd i’r afael â materion megis prinder bwyd,
diffyg ymarfer corff ac unigedd ymhlith pobl ifanc
yn ystod gwyliau ysgol.
Rydym wedi diweddaru ein Cynllun Corfforaethol
5 mlynedd (2020 hyd at 2025) a byddwn yn
canolbwyntio ar gyflawni ein strategaethau Twf,
Gwasanaethau Craidd a Datblygiad Busnes.
Hoffem ddiolch i’n Bwrdd a’n staff am
wneud y flwyddyn yn un llwyddiannus.

ac mae ein Tîm Datblygu Cymunedol
wedi llwyddo i gyflawni oddeutu

£3.8m

o werth cymdeithasol drwy gydol 			
y flwyddyn.
Mae’r Bwrdd a’r Uwch Dîm rheoli yn falch
o’n tîm o staff gwych sy’n ymrwymedig i
ddarparu gwasanaeth rhagorol er mwyn
bodloni anghenion ein cwsmeriaid.
Gwyddom fod ein staff yn mynd y tu hwnt
i helpu, a byddwch yn darllen mwy am eu
cyflawniadau yn yr adroddiad hwn.

Karen Courts
Prif Weithredwr

Cawsom adolygiad Rhagoriaeth
Gwasanaeth Cwsmer llawn fis Rhagfyr
2019 ac rydym wedi llwyddo i ddal ein
gafael ar y wobr am dair blynedd arall
gydag ymweliadau cydymffurfio blynyddol.
Cawsom ein cymeradwyo am ein staff
cwrtais a chyfeillgar, am ein dealltwriaeth
o anghenion cwsmeriaid a sut ydym yn
rhyngweithio gyda chymunedau 		
a’u cefnogi.
Mae’n amlwg bod Credyd Cynhwysol a
diwygiadau llesiant eraill yn parhau i roi ein
tenantiaid dan bwysau ariannol cynyddol,
ond mae ein tîm adfer rhent yn gweithio
gyda thenantiaid i helpu, cefnogi a dod o
hyd i ddatrysiadau.

Ian Bell
Cadeirydd
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Eich Cartref
Rydym yn berchen ar
ychydig dros 1,100 o
gartrefi ledled bwrdeistref
Merthyr Tudful ac mae
gennym dros 1,300 o
denantiaid.

Stoc Tai yn ôl Math

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:

Ward

Nifer o Gartrefi

Y Gurnos

1

Faenor

25

Pen-y-darren

79

Dowlais

344

Tref

118

Parc

250

Cyfarthfa

3

Treharris

116

Bedlinog

5

Ynyswen

88

Plymouth

95

2019/20

2018/19

Fflat un ystafell

21

21

1 ystafell wely

301

308

2 ystafell wely

454

449

3 ystafell wely

277

278

4 ystafell wely

20

15

5 ystafell wely

1

0

Hygyrch

25

25

1099

1096

27

27

1126

1123

Cyfanswm
Unedau Tai â Chymorth

CYFANSWM

• Ddarparu tenantiaethau cynaliadwy mewn
lletyau o ansawdd mewn cymunedau bywiog
• Eu helpu nhw i gyflawni eu llawn botensial
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Mae ein Tîm Tai yn gweithio’n ddygn
i gefnogi ein tenantiaid ac wedi cael
blwyddyn brysur arall.
Dyma yw eu prif uchafbwyntiau:
• Mae’r holl staff bellach yn defnyddio
iPads neu liniaduron i ddarparu
gwasanaeth mwy effeithiol ac
effeithlon wrth ymweld â thenantiaid.
• Mae 3 eiddo newydd ar Safle’r Gwaith
Glo yn Ynyswen (Ymyl yr Afon) wedi’u
gosod i denantiaid.
• Gan weithio mewn partneriaeth
â’r Awdurdod Lleol, Byddin yr
Iachawdwriaeth a Merthyr Valleys
Homes, rydym wedi darparu tai i ddau
gleient drwy’r cynllun Tai yn Gyntaf.
• Gwnaethom adleoli tenantiaid yn
llwyddiannus o eiddo a oedd wedi’i roi
yn ôl a’u symud i lety mwy addas.
• Mae llwyddiant parhaus y Cynllun Tai
Gwasgaredig wedi arwain at gynnydd
cadarnhaol a rhagor o unedau yn cael
eu neilltuo i’r cynllun. Mae’r cynllun yn
caniatáu’r rheiny sydd â phroblemau
iechyd meddwl parhaus a difrifol i
fyw’n annibynnol yn y gymuned, gyda
chefnogaeth gan Platfform a’r Tîm
Iechyd Meddwl Cymunedol.
• Mae’r cynllun yn sicrhau y gall
tenantiaid gynnal tenantiaeth gyda’r
lefel o gefnogaeth yn lleihau cyn pen 2
flynedd fel gall y tenant symud ymlaen i
fyw’n annibynnol.

Mae’r Gymdeithas yn gweithio mewn
partneriaeth â 4 sefydliad gwirfoddol a’r
Awdurdod Lleol i ddarparu gwasanaethau tai a
chefnogaeth arbenigol i unigolion bregus.
Mae gennym 3 eiddo sy’n cael eu rheoli gan
DRIVE. Cynllun tai a rennir yw hwn lle mae 2 neu
3 thenant yn byw gyda’i gilydd ac yn cael eu
cefnogi gan DRIVE a Platfform. Mae gan ddau o’r
eiddo denantiaid sydd ag anghenion ychwanegol
ac mae staff ar y safle 24 awr y dydd. Mae gan
y 3ydd eiddo 3 thenant sydd angen 		
cefnogaeth ddyddiol.
Yn ogystal â’r cynlluniau tai a rennir, mae gennym
hostel ddigartref â 10 ystafell wely sy’n cael ei
rheoli gan Pobl a chynllun pobl ifanc wedi’i reoli
gan Llamau. Mae’r cynllun pobl ifanc yn darparu
llety cychwynnol i’r rheiny sy’n gadael gofal a
phobl ifanc sydd o bosibl yn ddigartref. Yn ogystal,
mae’n darparu cefnogaeth gyda sgiliau bywyd,
cyflogaeth, cyngor am fudd-daliadau a pharatoi
at fyw’n annibynnol.
Cyn

Math o gefnogaeth

Cefnogaeth a
ddarparwyd

Rhif

Hostel Hygyrch DRIVE

Digartref

10

Platfform

Ty^ a Rennir

Iechyd Meddwl

4

Platfform

Cynllun Tai Gwasgaredig

Cymorth Iechyd
Meddwl yn ôl yr Angen

12

Tai â Chymorth

Tai â Chymorth 24 Awr

9

Ymadawyr Gofal Ifanc

Ymadawyr Gofal
Ifanc/Digartref

4

Cefnogaeth Anabl

Iechyd Meddwl ac Anabledd

6

Darparwr
Adref

Llamau
Llamau Ymadawyr
Gofal/Digartref
DRIVE

Rydym yn helpu tenantiaid i aros yn eu cartrefi drwy eu cefnogi i gael y cymorth ychwanegol sydd ei angen
arnynt. Rydym wedi cyfeirio 38 o denantiaid i gael eu hasesu am gymorth ac addasiadau i’w galluogi nhw
i aros yn eu cartrefi. Erbyn diwedd mis Mawrth 2020, roedd 21 o’r rhain wedi’u cwblhau. Roedd y rhain yn
cynnwys cawodydd â llawr gwastad, lifft grisiau, ramp a chanllaw.
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Cawodydd â
llawr gwastad

5

Lifft
grisiau

11

eraill megis
addasiadau i’r ardd a
drws peiriant

Yn ystod ymweliad Cadw mewn Cysylltiad, canfuom fod angen rhagor o gymorth ar denant gyda’r grisiau
ac yn yr ystafell ymolchi. Aethom ati i osod y cynorthwyon hyn ac roedd y tenant yn hapus dros ben bod ei
symudedd wedi gwella drwy wneud yr addasiadau bychain hyn. Dywedodd:
“Mae’r lifft grisiau yn well nag ennill y loteri”

Ar ôl

Weithiau, mae angen cefnogaeth arall ar denantiaid, ac rydym yn eu cyfeirio at Cefnogi Pobl. Mae hyn yn
helpu i wella iechyd a llesiant tenantiaid yn ogystal â chynnal eu tenantiaethau. Mae’r rhaglen Cefnogi
Pobl yn comisiynu gwahanol gynlluniau cefnogi yn y fwrdeistref sy’n gallu darparu cefnogaeth yn ôl
yr angen i denantiaid. Mewn rhai achosion, darperir cefnogaeth arbenigol. Gall hyn gynnwys cefnogi
unigolion gyda phroblemau iechyd meddwl, dioddefwyr cam-drin domestig, y rheiny sydd ag anableddau
dysgu a chleientiaid sy’n cam-ddefnyddio sylweddau.
“Roedd tenant wedi cael rhybudd am dorri amodau tenantiaeth drwy gasglu nwyddau. Roedd yr eiddo yn
anniben, a oedd yn ei gwneud yn anodd symud o gwmpas y cartref. Cafodd gymorth gan Weithiwr Cefnogi
i ddechrau ail-ymgysylltu â gwasanaethau allweddol, gan gynnwys cefnogaeth gyda phrofedigaeth. Aeth
yn wael ei hiechyd ac fe’i hanfonwyd i’r ysbyty. Yn ystod y cyfnod hwnnw, gweithiodd y Gweithiwr Cefnogi
gyda’i mab a’i brawd i glirio’r eiddo. Pan ddychwelodd y tenant i’w chartref, cafodd gefnogaeth gan
asiantaethau a rhoddodd ganiatâd i’w pherthnasoedd ei chefnogi yn ei ‘chartref newydd’’.

6

7

Rydym yn darparu cefnogaeth i ymgeiswyr sydd ar y Gofrestr Tai Cyffredin ac yn eu helpu i
gofrestru a gwneud cynigion ar gyfer eiddo. Eleni, rydym wedi gosod cartrefi i 112 o bobl, gan
gynnwys 15 unigolyn a oedd yn ddigartref cyn hynny.
Cofrestrodd 35 o denantiaid ar y gwasanaethau
Cyfnewid Tai a llwyddodd 4 i ddod o hyd i gyfnewid
yn 2019-20. Mae cyfnewid tai yn system ar-lein
lle gall tenantiaid gofrestru eu heiddo a manylion
cyswllt ar-lein er mwyn cyfnewid eiddo gyda pharti
cofrestredig arall sydd â diddordeb.
Drwy weithio gyda’r Banc Bwyd lleol, gwnaethom
41 o atgyfeiriadau i helpu tenantiaid mewn angen.
Gwyddom fod ymddygiad gwrthgymdeithasol yn
destun pryder ac rydym yn parhau i weithio’n agos
ag asiantaethau partner er mwyn rheoli cwynion
am ymddygiad gwrthgymdeithasol.
“Mynegodd denant hy^n ei werthfawrogiad ar ôl i
denantiaid swnllyd gael eu troi allan o’r fflat uwch ei
ben. Roedd eu hymddygiad yn cael effaith enfawr ar
ei iechyd a oedd eisoes yn dirywio”
Cawsom 60 o atgyfeiriadau ar gyfer y cynllun
cefnogaeth yn ôl yr angen. Mae Cefnogaeth yn ôl
yr Angen yn wasanaeth hyblyg sy’n helpu pobl i
sicrhau a chynnal eu tenantiaeth. Mae ein Swyddog
Cefnogaeth yn ôl yr Angen yn darparu cefnogaeth
a chyngor ymarferol i bobl fregus a’r rheiny sy’n
wynebu digartrefedd, yn eu cartrefi eu hunain a’r
gymuned. Gall hyn fod yn gefnogaeth wyneb yn
wyneb neu dros y ffôn.

O blith yr atgyfeiriadau hyn, mae 35 wedi symud
ymlaen yn llwyddiannus i lety dros dro neu barhaol
ac rydym yn parhau i gefnogi 25 o unigolion
drwy’r cynllun.

“Cafodd unigolyn ifanc digartref sy’n dibynnu
ar gadair olwyn gefnogaeth i symud i lety dros
dro. Gweithiodd y Swyddog Cefnogi yn ôl yr
Angen gyda’r unigolyn ifanc i wneud cais am
fudd-daliadau, cyllid brys, nwyddau gwynion a
chefnogaeth cyn-denantiaeth i’w baratoi i symud
o westyi lety dros dro. Mae ef bellach mewn 		
ty^ parhaol”

“Bu i denant gysylltu â Gwasanaeth Cefnogi yn ôl yr
Angen Tai Merthyr yn gofyn am gymorth wedi iddo
gael llythyrau yn ei rybuddio o achos llys yn sgil ôlddyledion rhent. Yn dilyn asesiad ariannol, canfuom
ei fod yn gordalu am wahanol wasanaethau a
ddim yn hawlio digon o fudd-daliadau. Ar ôl cysylltu
â Budd-dal Tai, cafodd daliad wedi’i ôl-ddyddio
o £1,000 a dalodd am yr ôl-ddyledion rhent. Yn
ogystal, nid oedd wedi derbyn digon o Lwfans
Cyflogaeth a Chymorth a chafodd £700 arall. Mae
bellach wedi setlo, yn gwneud cynlluniau ar gyfer y
dyfodol ac yn teimlo’n well nag y bu ers peth amser”

Ein Cynlluniau ar gyfer 2020-21:
• Sicrhau bod yr holl denantiaid yn ymwybodol o
oblygiadau Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016.
• Parhau i wella gwasanaethau cwsmer a
theilwra ein gwasanaethau i fodloni 		
anghenion tenantiaid.

Gwyddom fod angen i ni barhau i wella ein
gwasanaethau ac eleni byddwn yn canolbwyntio ar:
• Annog cymaint o denantiaid â phosibl i gymryd
rhan yn ein prosesau gwneud penderfyniadau.

• Cynyddu ein stoc drwy brynu yn y farchnad
agored yn ogystal ag adeiladu cartrefi
fforddiadwy o ansawdd y mae pobl eisiau
byw ynddynt.

• Annog a chynyddu ymgysylltiad gydag ystod
eang o denantiaid i gasglu safbwyntiau
gwahanol. Gallai hyn gynnwys - grwpiau
preswylwyr, grwpiau ffocws, ymweliadau.

• Parhau i weithio gyda phartneriaid i edrych ar
ffyrdd o leihau ymddygiad gwrthgymdeithasol a’r
ffordd mae’n effeithio ar denantiaid.

• Ymchwilio i wahanol ddulliau o weithio, gan
gynnwys ymweliadau rhithwir.

• Gweithio gyda’r Awdurdod Lleol ac asiantaethau
perthnasol eraill i atal digartrefedd.
• Cwblhau hyfforddiant Dulliau Adferol a
mewnosod hyn yn ein harferion gweithio i fod o
fudd i’n tenantiaid.

Ein Costau:
Roedd ein costau rheoli ar gyfer y flwyddyn
yn uwch na’r targed, a gwnaethant gostio

£645
8

i ni fesul eiddo. Mae hyn yn uwch na ffigwr
y llynedd o £601 ac mae hynny oherwydd
costau chwyddiant.
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Gwella a Chynnal a Chadw eich Cartref

Atgyweiriadau:

Gwaith Cynnal a
Chadw Arfaethedig:

Rydym yn parhau i ymateb i alwadau brys ymhell
cyn pen ein hamser targed o 24 awr. Gwnaethom
ymateb i 643 o alwadau brys ac ymatebwyd i 635
ohonynt o fewn y targed. Yr amser cyfartalog oedd
llai nag awr. Byddwn yn parhau i weithio’n ddygn
i sicrhau bod yr holl alwadau yn cael eu datrys cyn
pen 24 awr.

57

Uwchraddio
Gwres Canolog

49

Ceginau Newydd

“Mae’r gwresogi newydd yn wych ac yn arbed arian i mi yn barod”
“Rwy’n hapus iawn gyda’r boeler newydd, mae’r ty^ yn gynnes braf
drwy’r amser.”

“Mae’r gegin wedi gwneud gwahaniaeth enfawr i mi, rwyf
bellach yn gallu defnyddio’r cypyrddau ar y wal oherwydd eu
bod wedi’u gosod yn is, mae’r strwythur yn wych, rwyf bellach yn
gallu edrych allan drwy ffenestr y gegin wrth olchi llestri”

99.9%
Gwasanaethu Nwy
wedi’i gwblhau ar
amser.

13

Ystafelloedd
Ymolchi
Wedi’u Gosod

12

Drysau Tân
Newydd
wedi’u gosod
Mae’r rhaglen hon wedi’i
heffeithio gan Covid-19

Llys Kevin Ryan
Dechreuwyd rhaglen gosod system wresogi newydd
fis Chwefror 2020. Fel rhan o’r system wresogi
isgoch newydd, roedd angen cael gwared ar y
boeler presennol a gosod boeler cyfunol gradd ‘A’,
thermostat ystafell a gwresogyddion newydd. Cyn
cyfnod clo Covid-19, roedd y gwaith hwn wedi’i
gwblhau yn nhraean o’r fflatiau. Bydd y gweddill yn
cael eu cwblhau unwaith fydd y cyfnod clo wedi llacio.
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Rydym wedi buddsoddi
£859,000 yn eich cartrefi eleni.

Cwblhawyd
1,155

o dasgau brys y llynedd, gan gymryd ar gyfartaledd
llai na 3 diwrnod i’w cwblhau. Dim ond 17 o
dasgau a gafodd eu cwblhau y tu hwnt i’r targed o
7 diwrnod.

“Galwodd y tîm cynnal a chadw cyn pen dwy
awr o’r adroddiad, gyda’r holl waith wedi’i
wneud. Gwasanaeth gwych, diolch”

Cwblhawyd
3,494
o dasgau heb fod yn frys y llynedd, gan gymryd
ar gyfartaledd 8.2 diwrnod i’w cwblhau.

Eiddo Gwag
Yn ystod y flwyddyn cawsom 112 o eiddo
gwag a llwyddasom i’w hail-osod ar ôl
cyfartaledd o 23 diwrnod. Costiodd hynny
£68,093 i ni mewn incwm wedi’i golli,
cynnydd o £33,096 y llynedd. Mae hyn yn
sgil ehangder y gwaith a oedd ei angen
i adfer y cartrefi gwag yn ôl i’n safon
ail-osod.

Cyn

Ar ôl

Byddwn yn parhau i weithio gyda’n
tenantiaid i leihau’r costau hyn fel y gallwn
fuddsoddi mwy o arian yn ein cymunedau
a gwella ein cartrefi.
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Contractwyr
Testun balchder i ni yw gweithio gyda chwmnïau a chontractwyr lleol. Mewn gwirionedd, mae dros 90%
o’n contractwyr wedi’u lleoli ym Merthyr Tudful. Mae hyn yn golygu bod ein gwaith yn cefnogi economi
ehangach y fwrdeistref yn ogystal â lleihau ein hôl-troed carbon.

“Mae Albert and Flaherty yn falch iawn o fod yn un o gontractwyr MTHA, mae hyn wedi ein
galluogi ni i gyflogi, hyfforddi a chadw prentisiaid drwy’r contract. Rydym yn ymwneud â chyflenwyr
ac is-gontractwyr lleol er mwyn ei gadw yn yr economi leol, sy’n helpu i ffurfio cysylltiadau gwell gyda
chyflenwyr i’n galluogi ni gael rhagor o ddisgownt i adlewyrchu marchnad fwy cystadleuol. Rydym yn
gallu helpu mwy yn y gymuned leol drwy helpu gyda gwaith cynnal a chadw cyffredinol am ddim, h.y.
Clwb Bechgyn Georgetown”

“Mae cael ein dyfarnu â’r contractau sydd gennym
gyda MTHA wedi bod yn gyflawniad gwych
i Lightning Solutions (Wales Ltd). Mae’r
contract wedi bod yn amhrisiadwy i lwyddiant a
sefydlogrwydd y busnes ac wedi cynorthwyo gyda
chyflogaeth hirdymor i’n gweithlu”.

“Mae gweithio gyda MTHA dros nifer o flynyddoedd
wedi bod yn bleser. O dderbyn tendrau i
gwblhau’r dasg, mae’r cwbl yn digwydd mor ddidrafferth â phosibl. Mae cyfarfodydd cyson gyda
diweddariadau parhaus yngly^n â phob mater yn
ymwneud â’n math o waith wastad wedi bod yn
dda iawn gan Dai Merthyr.”
Diolch, Ceri Richards

Cyn

Ar ôl

(S&R Carpentry & Building LTD)

“Diolch am yr holl waith yr ydych wedi’i roi i ni yn Jamar Building Services dros nifer o flynyddoedd.
Rydym yn gwerthfawrogi’n arw cyfraniad eich cwmni i’n busnes. Rydym wedi cyffroi gyda’r cyfleoedd a’r
heriau yr ydych wedi’u cynnig i ni fel cwmni ac yn hyderus i dystio’r arferion gweithio da yr ydych chi’n eu
cyflwyno i gyflogeion, is-gontractwyr a gofal a lles eich tenantiaid.”
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Cartrefi Newydd Cartrefi Newydd
Woolworths, Canol Tref Merthyr

Yn y flwyddyn ddiwethaf rydym wedi
prynu pedwar eiddo newydd yn y farchnad
agored, yn ogystal ag adeiladu rhai
newydd. Roedd dau o’r rhain ym
Mhen-y-darren, 1 yn Nowlais ac un arall
yn Nhreharris. Mae hyn yn ein helpu ni i
gael cartrefi sy’n addas i anghenion 		
ein tenantiaid.

Bydd y prosiect hwn yn creu 8 fflat un ystafell
wely wedi’u hadnewyddu. Roedd y prosiect i fod
i’w gwblhau fis Mai 2020 ond effeithiwyd arno
gan Covid-19. Mae hwn yn fuddsoddiad o dros
£610,000.

Yn ystod 2020-21, byddwn yn gweithio gyda’r
Sefydliad Ymchwil Adeiladu i wella effeithiolrwydd
ynni y cartrefi newydd hyn. Rydym yn archwilio’r
defnydd o dechnolegau adnewyddadwy a fydd yn
gwneud y cartref hwn yn fwy effeithlon o ran ynni
ac felly yn rhatach i’w gynnal i’r tenant. Bydd hyn
yn ein helpu ni i ddod o hyd i ffyrdd o leihau tlodi
tanwydd drwy ddyluniad yr adeilad.

East Street, Dowlais
Byddwn ar y safle fis Mehefin 2020 ac yn
cwblhau 10 cartref newydd erbyn mis Mehefin
2021. Rydym yn buddsoddi dros £1.3miliwn yn
y datblygiad hwn.

Datblygiadau Newydd
Rydym yn parhau i weithio ar bum safle ar draws y
fwrdeistref. Effeithiwyd ar y cynnydd gan Bandemig
Covid-19 gan fu rhaid cau’r safleoedd fis Mawrth
2020. Erbyn diwedd 2021, bydd gennym 96 cartref
arall i’w rentu.
Safle Gwaith Glo (Ymyl yr Afon), Ynyswen
Mae’r gwaith hwn i fod i ddod i ben fis Gorffennaf 2021. Bydd gennym gyfanswm o 43 cartref newydd
ar y safle hwn. Rydym wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth â Lovell i gwblhau’r gwaith hwn a bydd
cyfanswm y buddsoddiad dros £4.7miliwn.

Cyn-swyddfeydd Cyngor ar Bopeth,
Canol Tref Merthyr
Byddwn ar y safle fis Ebrill 2020 a bydd 3 fflat
wedi’u hadnewyddu a 5 fflat newydd yn cael
eu cwblhau erbyn mis Ebrill 2021. Mae hwn
yn fuddsoddiad o ychydig dan £954,000.

Bryniau Rd, Pant
Bydd y datblygiad newydd hwn o 31 cartref
yn dechrau fis Mai 2020 ac yn cael ei
gwblhau erbyn mis Tachwedd 2021. Bydd
cyfanswm y buddsoddiad dros £3.7miliwn.
14
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Eich Arian
^
Er mwyn cynnal ein busnes, rydym yn dibynnu ar incwm rhent. Mae ein Bwrdd a’n Grw
p
Safonau Gwasanaeth Tenantiaid yn ymdrechu i sicrhau bod ein rhent yn parhau i fod yn
fforddiadwy, gan sicrhau ein bod yn gallu darparu gwasanaethau i’n tenantiaid.

Lefelau Rhent Wythnosol

2019/20

2018/19

Fflat ag un ystafell wely i 2 unigolyn

£72.34

£70.65

Ty^ â dwy ystafell wely i 4 unigolyn

£89.82

£87.71

Ty^ â thair ystafell wely i 5 unigolyn

£94.41

£92.20

Mae Diwygio Lles a Chredyd Cynhwysol wedi cyflwyno heriau i’n tenantiaid a’n sefydliad. Rydym yn
parhau i weithio’n agos â staff i’w diweddaru yngly^ n â newidiadau gyda budd-daliadau fel y gallant
barhau i gefnogi cymaint o denantiaid â phosibl.
Mae ein hôl-ddyledion rhent yn parhau’n gyson ac ar ddiwedd mis Mawrth 2020, roeddynt ar 1.98%, a
oedd yn £93,592
Rydym yn gweithio
gydag asiantaethau
partner i gefnogi
tenantiaid sy’n ei
chael hi’n anodd
lleihau dyledion ac
achosion o droi allan.
Gwnawn hyn drwy:

• Weithio’n agos â’n tenantiaid i adnabod a datrys materion o
ddechrau eu tenantiaeth;
• Cyfeirio tenantiaid ar bob cyfle at ein partneriaid/asiantaethau
allanol yngly^ n â materion tenantiaeth i helpu lleihau ôl-ddyledion a
hyrwyddo cynaliadwyedd tenantiaeth;
• Rydym yn parhau i symleiddio ein prosesau sy’n gwneud talu yn fwy
syml a rhwydd i’n tenantiaid;
• Rydym wedi ehangu ein dulliau talu rhent, gan gynnwys sefydlu
Debyd Uniongyrchol yn gyflymach a thaliadau cerdyn rheolaidd;
• Rydym yn parhau i gyfeirio a rhoi cyngor cyffredinol yngly^ n ag uchafu
incwm a materion cyffredinol yn ymwneud â dyledion;
• Rydym yn sgwrsio gyda’n tenantiaid ac yn eu cynghori ar faterion
budd-daliadau CYN eu bod yn dechrau eu tenantiaeth ac ar ddiwedd
eu tenantiaeth er mwyn sicrhau nad oes ôl-ddyledion o’r cychwyn
cyntaf nac wrth iddynt symud ymlaen i eiddo newydd;
• Rydym yn parhau i gynnig Debyd Uniongyrchol ar unrhyw ddiwrnod
ac unrhyw amlder fel bod y taliad mor gyfleus â phosibl i’r tenant, sy’n
ei helpu i gyllido.
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“Canfuwyd tenant mewn dyledion sylweddol wedi
iddo gofrestru ar gyfer catalogau a chardiau credyd
yn ddiarwybod iddo. Yn sgil cymhlethdod cyflwr
iechyd y tenant, gweithiodd y Gweithiwr Cefnogi
ar y cyd â Christnogion yn Erbyn Tlodi i leihau’r
dyledion. Ar ôl 12 mis, llwyddodd y tenant i dalu ei
ddyledion i gyd.”
Testun balchder i ni yw y gallwn barhau i fod y
pwynt cyswllt cyntaf i’r rhan fwyaf o’n tenantiaid
a bod ein Tîm Rhent yn cael ei ystyried fel
ffynhonnell wybodaeth a chyngor ddibynadwy.
Weithiau, mae’n rhaid i ni gynnal achos cyfreithiol
yn erbyn y tenantiaid hynny nad ydynt yn talu
eu rhent. Yn ystod 2019-20, cafodd 72% o’r
achosion troi allan eu datrys gyda’r tenantiaid yn
aros yn eu cartrefi. Yn anffodus, cafwyd 5 achos
o droi allan, fodd bynnag, roedd 3 o’r rheiny
oherwydd bod tenantiaid wedi gadael eu heiddo.
“Roedd gan denant ôl-ddyledion rhent ac mewn
perygl o gael ei droi allan. Gweithiasom gyda’r
tenant a chanfod nad oedd wedi cael tâl digonol
o £3,000 gan yr Adran Gwaith a Phensiynau; wedi
gordalu cwmnïau cyfleustodau ac yn gymwys am
Daliad Annibyniaeth Personol a chyfradd uwch o
Lwfans Cyflogaeth a Chymorth. Cafodd y tenant
gymorth i hawlio’r Taliad Annibyniaeth Personol
a’r Lwfans Cyflogaeth a Chymorth, gan glirio’r
ôl-ddyledion rhent a dyledion, a bellach mae wedi
symud i lety mwy addas.”
“Roedd tenant yn ei chael hi’n anodd ac mewn risg
o droi allan yn sgil ôl-ddyledion rhent. Gweithiodd
y Gweithiwr Cefnogi gyda’r tenant a’i theulu i
sicrhau ei bod yn hawlio Credyd Cynhwysol, yn
cael cymorth ariannol (gan gynnwys cefnogaeth
ariannol ar ôl profedigaeth) ac yn mynychu
apwyntiadau. Erbyn hyn mae’r tenant mewn
gwaith ac yn lleihau’r ôl-ddyledion rhent yn araf.”

Hoffem barhau i gefnogi ein tenantiaid
ac yn 2020-21, mae ein hamcanion fel a
ganlyn:
• Parhau i roi’r diweddaraf i bob tenant
yngly^ n â Diwygio Llesiant
• Parhau i gynorthwyo’r holl denantiaid
i leihau eu treuliau gyda phwyslais ar
gyfleustodau/dyledion ac uchafu eu
hincwm/budd-daliadau
• Parhau i weithio’n agos â’r holl
asiantaethau/partneriaid allanol
• Parhau i weithio gyda’r Tîm Datrysiadau
Tai i helpu cynnal tenantiaethau a
sicrhau’r canlyniadau gorau i’n tenantiaid
• Sicrhau bod ein prosesau yn rhoi
tenantiaid ar flaen popeth a wnawn
• Sicrhau bod ein tenantiaid wedi’u
cynnwys ar lefel ariannol a digidol
• Parhau i geisio arfer orau
• Parhau i symleiddio a gwella prosesau

Gwyddom fod angen i ni wella ein
gwasanaethau a darpariaeth yn barhaus.
Rydym wedi dynodi’r meysydd canlynol fel
meysydd i’w gwella:
1. Dod i adnabod ein tenantiaid yn well ac
ystyried sut mae ein prosesau yn bodloni
eu hanghenion
2. Gwella ein gwaith ar draws y sefydliad i
ddarparu gwasanaeth fwy cyd-gysylltiedig
i’n tenantiaid
3. Gweithio’n rhagweithiol gyda thenantiaid
a fydd yn cael eu heffeithio gan Ddiwygio
Llesiant
4. Sicrhau bod ein systemau yn ein caniatáu
i adrodd ar effaith Diwygio Llesiant ar
ein tenantiaid yn fanwl gywir, cyflym ac
effeithiol
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Ein Cymunedau
Credwn fod ein rôl yn fwy na bod yn landlord yn unig. Dechrau’r daith yw cartrefu rhywun. Credwn mai
er mwyn cyflawni ein nod o weithio gyda phobl i wella eu bywydau, mae angen i ni greu amgylchedd lle
mae ein holl gymuned yn cael cyfle cyfartal i gyflawni eu nodau personol eu hunain. Rydym yn dangos
yr ymrwymiad hwn i’n cymunedau drwy gefnogi ein Tîm Datblygu Cymunedol i ymgymryd ag ystod o
weithgareddau, a’r cwbl wedi’u dylunio i wella cyfleoedd bywyd i’r holl denantiaid a’r gymuned ehangach.

Yn ystod 2019/20:
• Cyflawnodd dîm Datblygiad Cymunedol
Tai Merthyr oddeutu £3,778,452 o werth
cymdeithasol drwy ein gwahanol weithgareddau
yn y flwyddyn ariannol
• Bu i ni alluogi 61 cyfle gwirfoddoli.
• Bu i ni alluogi 58 cyfle hyfforddi.
• Bu i ni alluogi 7 unigolyn i ennill cyflogaeth lawn
amser.
• Arweiniasom brosiect ar draws y fwrdeistref
a oedd yn sicrhau bod cannoedd o bobl
ifanc ym Merthyr yn cael prydau iachus a
gweithgareddau hamdden yn ystod gwyliau
ysgol.
• Cynaliasom gwrs adeiladu, gyda’r holl fynychwyr
yn ennill cymwysterau, a rhai yn cael cyflogaeth
neu hyfforddiant llawn amser o ganlyniad
uniongyrchol i fynychu’r cwrs.
• Mae ein cyrsiau poptai pwyll wedi parhau i fod
yn boblogaidd gyda 43 o bobl yn mynd ar 3
chwrs a dysgu sgiliau newydd.
• Rydym wedi cynnal sawl prosiect cymunedol
gyda phartneriaid i wella mannau o’r fwrdeistref
a oedd wedi gordyfu, gan gynnwys dyddiau sgip
mewn mannau lle’r oedd pryderon yngly^ n â
thipio anghyfreithlon.
• Rydym wedi parhau i gynnal ein prosiect
ieuenctid llwyddiannus gyda phobl ifanc yn
cymryd rhan yn nifer o deithiau hamdden ac
addysgol, gan gynnwys cyfnod preswyl ym
Mhendine.
• Yn yr haf, cynaliasom gyfres o ddigwyddiadau
Cinio Mawr i ddwyn cymunedau ynghyd gyda
thros 100 o deuluoedd yn cymryd rhan yn y
digwyddiadau hwyliog ac am ddim.
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• Roedd Tai Merthyr yn bartner allweddol wrth
baratoi ar gyfer Gw^ yl Pentref Byd Eang, a’i
gyflwyno, a ddenodd dorf o dros 4,000 o bobl i
ganol y dref.
• Fel rhan o fenter hyfforddiant gyda chwmni
cynhyrchu ffilmiau “It’s my Shout”, rhoddwyd
cyfle i gannoedd o bobl leol, gan gynnwys
tenantiaid, i gymryd rhan mewn profiad ffilm
greadigol a oedd yn cyrraedd penllanw gyda
fflachdorf ar Sgwâr Penderyn!
• Cymerodd Tai Merthyr ran unwaith eto, drwy
Stablau Dowlais, yn yr “Open Doors Festival”
sy’n cael ei chynnal ledled Ewrop ac yn cynnwys
teithiau cerdded o gwmpas yr ardal gyda
sgyrsiau hanesyddol yngly^ n â hanes y stablau.
• Fel rhan o’n hymrwymiad i hanes Merthyr
Tudful, gwnaethom gomisiynu plac ger
mynedfa’r Capel Adulam sydd newydd ei
adnewyddu, yn rhoi manylion am hanes yr
adeilad.
• Gweithiom mewn partneriaeth â’r Ganolfan
Blant Integredig ym Mhentrebach ynghyd
â phartneriaid cymunedol eraill i gyflwyno
diwrnod o hwyl i’r teulu gyda dros 1,200 o bobl
yn mynychu.

Plismyn yn yr Ardd yw ein prosiect sy’n
pontio’r cenedlaethau yn gweithio gyda
chadetiaid yr heddlu. Mae’r prosiect wedi’i
leoli yn Llys Kevin Ryan lle mae gwirfoddolwyr
ifanc yr heddlu wedi bod yn gweithio gyda
thenantiaid Llys Kevin Ryan i wella’r ardd
gymunedol. Gyda’i gilydd, maent wedi rhoi
bywyd newydd i’r ardd drwy blannu blodau a
phlanhigion newydd, paentio dodrefn yr ardd
a gwneud yr ardal yn fan bleserus i bawb ei
mwynhau. Fel rhan o’r prosiect, cyflwynodd
gadetiaid yr heddlu sgiliau cyfrifiaduron
sylfaenol i denantiaid a’u helpu nhw i fynd
ar-lein i gysylltu â’u teuluoedd a ffrindiau.
Trefnwyd gemau bingo rheolaidd am hwyl
rhwng y grwpiau. Mae’r prosiect wedi bod
yn ffordd wych o oresgyn y rhwystrau rhwng
grwpiau oedran a herio ystrydebau 			
a rhagdybiaethau a oedd wedi bodoli 		
yn y gorffennol.

Mae Fit and Fed Merthyr Tydfil yn brosiect
ledled y fwrdeistref sy’n cael ei gydlynu a’i reoli
gan MTHA. Ei ddiben yw cael plant a phobl ifanc
yn actif yn ystod y gwyliau, cysylltu â ffrindiau a’u
darparu â phrydau bwyd a byrbrydau i’w cadw
nhw i fynd yn ystod y dydd. Yn ystod 2019-20,
ymgysylltodd Fit and Fed Merthyr Tudful gyda 812
o wahanol blant a phobl ifanc mewn 182 sesiwn,
lle maent wedi ymgysylltu 2,510 o weithiau. Yn
ystod y sesiynau hyn, darparwyd o leiaf 182 awr
o weithgarwch corfforol yn ogystal â 2,358 pryd o
fwyd a 2,827 byrbryd. Mae’r prosiect wedi cefnogi
53 o deuluoedd drwy ddarparu parseli bwyd yn
ystod y penwythnos, gan ddarparu cyfanswm o
318 drwy gydol chwe wythnos o wyliau’r haf. Eleni,
mae’r prosiect wedi cynhyrchu gwerth cymdeithasol
cyfunedig o £2,688,512. Gwerth cymdeithasol
yw’r term a ddefnyddir i ddisgrifio gweithgareddau
y mae Tai Merthyr yn ymgymryd â nhw sy’n bwysig
i unigolion, teuluoedd a’r gymuned ehangach ac
yn cyfoethogi bywydau, ond ei bod yn anodd rhoi
gwerth ariannol arnynt.

Roedd un tenant ifanc yn teimlo’n unig gan
nad oedd ganddo deulu ac roedd yn isel
iawn ei ysbryd. Bu i’n Tîm Tai ei gyfeirio at
un o’n Cyrsiau Poptai Pwyll gan yr arferai fod
yn gogydd. Ymunodd â’r dosbarthiadau ac
mae wedi gwneud ffrindiau newydd, sydd
wedi gwella ei lesiant.
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Grw^ p Safonau Gwasanaeth Tenantiaid (TSSG)
Mae’r TSSG yn cefnogi’r Bwrdd i redeg
MTHA. Mae tenantiaid yn gwirfoddoli i
wasanaethu ar y grw^ p a rhoi eu safbwyntiau
ac argymhellion yngly^ n â phethau megis
polisïau a gweithdrefnau, newidiadau i sut
caiff gwasanaeth ei ddarparu, newidiadau
mewn rhent a nifer o faterion eraill. Mae
aelodau TSSG yn mynychu’r Bwrdd ac
mae aelodau’r Bwrdd yn mynychu’r TSSG i
sicrhau bod cysylltiad clos a bod tenantiaid
yn cyfrannu at benderfyniadau allweddol
a wneir gan y MTHA. Bob blwyddyn bydd y
TSSG yn cael Diwrnod i Ffwrdd gyda’r Uwch
Dîm Rheoli i drafod cyfeiriad strategol y
MTHA a rhoi eu safbwyntiau o
bersbectif tenantiaid.

Yn ystod 2019-20, gwnaethant
ein helpu ni i ystyried y materion
canlynol:
• Gosod rhenti a chwestiynu tegwch y model
rhenti byw
• Iechyd a diogelwch, yn enwedig drysau tân
• Dylanwadu ar ddewisiadau teils, unedau,
lloriau a cheginau
• Ein helpu ni i ddatblygu’r cynllun Handy Man
• Diwrnod codi arian at ymwybyddiaeth
Awtistiaeth
• Newid yr holiadur safon gwasanaeth
• Gwerth am arian
• Adolygu sgyrsiau rhwng y MTHA a
thenantiaid
• Helpu i adnabod ac ysgrifennu erthyglau ar
gyfer y Beacon
• Ein helpu i adolygu’r llawlyfr Tenantiaid
• Mynychu grwpiau ffocws tenantiaid a
gynhaliwyd gan TPAS

Yn ystod 2020-21, ein gobaith
yw datblygu hyn ymhellach a
chynnal Diwrnod i Ffwrdd ar y
cyd rhwng TSSG a’r Bwrdd.

Canmoliaeth a Chwynion
Rydym yn ymrwymedig i ymdrin yn effeithiol ag unrhyw bryderon neu gwynion sydd gennych yngly^ n
â’n gwasanaeth. Rydym yn anelu at egluro unrhyw faterion nad ydych yn sicr ohonynt. Os yw’n bosib,
byddwn yn unioni unrhyw gamgymeriadau y gallwn fod wedi’u gwneud. Byddwn yn darparu unrhyw
wasanaeth y mae gennych hawl iddo, yr ydym wedi methu â’i ddarparu. Os ydym wedi cael rhywbeth
yn anghywir, byddwn yn ymddiheuro ac yn anelu at unioni pethau. Rydym hefyd yn anelu at ddysgu o’n
camgymeriadau a defnyddio’r wybodaeth a gawn i wella ein gwasanaethau.

Yn ystod y flwyddyn, cawsom 18 cwyn.
Heb gael ystafell ymolchi newydd,
cyfathrebu gwael

Materion cyffredinol yn ymwneud ag eiddo
Amrywiaeth o faterion

Pryder yngly^ n ag Asbestos yn yr

Anhapus gyda’r safon ail-osod

Eidoo Cwyn am y bil/ailgodi tâl

Ddim yn fodlon gyda’r ymateb

Tir o gwmpas yr eiddo MTHA

Cwyn am y rhent

Cwyn gan gontractwr

Cwyn am gontractwr

Cyfarpar ddim yn addas at y diben

Gwaith Cynnal a Chadw Gwael

Cwyn am gyflwr yr eiddo

Cwyn am eiddo MTHA

Cwyn am neilltuo eiddo

Gwaith cynnal a chadw heb ei wneud ar amser

Ceisio iawndal am broblemau yn yr eiddo

Mae materion anwedd yn parhau i achosi problemau yng nghartrefi ein tenantiaid. Yn hytrach na gosod
unedau awyru drwy’r cartref i gyd, y dull gweithredu oedd monitro ansawdd a thymheredd yr aer dros
gyfnod o amser i ddeall ffordd o fyw tenant, yn ogystal â materion adeiladu i sicrhau ein bod yn cymryd
y dull gweithredu gorau i ddatrys y broblem anwedd. Rydym wedi uwchlwytho fideo i’n gwefan i helpu
tenantiaid i ddeall sut mae’r anwedd yn cael ei achosi.
www.mtha.org.uk/tenant-handbook/repairs-maintenance/helpful-hints-tips-2

Yn ystod y flwyddyn, cawsom 148 o ganmoliaethau.
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Data Bodlonrwydd Tenantiaid

A ydych chi’n fodlon gyda’r modd yr
ydym yn ymdrin â chwynion?

150

Rydym yn pryderu am fodlonrwydd ein tenantiaid gyda’n gwasanaethau. Gwnaethom arolygu ein
tenantiaid yn hydref 2019 a chasglu ymatebion drwy arolwg post a dolen we a gafodd ei hysbysebu ar
ein gwefan a’n sianelau cyfryngau cymdeithasol. Cafodd yr arolwg gyfradd ymateb o 16%. Rydym yn
defnyddio’r wybodaeth hon i wella ein gwasanaethau a’i rhannu gyda Llywodraeth Cymru.

Bu i’n sgoriau bodlonrwydd cyffredinol ostwng y llynedd.
Bodlonrwydd 2019 Bodlonrwydd 2018
Q1. Y gwasanaeth a ddarperir gan eich Cymdeithas

89.3%

93.7%

Q2. Ansawdd cyffredinol eich cartref

93.2%

95.5%

Q3. Cymdogaethau fel lle i fyw ynddynt

88.6%

94.4%

Q4. Rhent yn darparu gwerth am arian

94.4%

96.3%

Q5. Y Gymdeithas yn darparu’r gwasanaeth mae
tenantiaid a phreswylwyr yn ei ddisgwyl

88.5%

92.6%

Q6. Y modd mae eich Cymdeithas yn ymdrin ag
atgyweiriadau a gwaith cynnal a chadw

88%

92.5%

Q7. Eich Cymdeithas yn gwrando ar safbwyntiau
tenantiaid a phreswylwyr ac yn gweithredu arnynt

87.8%

95%

Q8 Rydym yn deall ac yn ymateb i’ch anghenion

87.9%

94.4%

120
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Gostyngodd lefelau bodlonrwydd ychydig o 2018 (73.7%)
i 2019 (72.6%), mae lefelau anfodlonrwydd wedi cynyddu
hefyd o 12% yn 2018 i 15.7% yn 2019. Mae achosion
Amherthnasol wedi cynyddu eto, sy’n arwyddocau nifer is o
ymatebwyr nad oes ganddynt unrhyw brofiad wrth adrodd
cwynion. Gellir ystyried ymateb niwtral fel bod y tenant
heb ymgysylltu â’r gwasanaeth ac felly ni all ymateb yn
gadarnhaol neu negyddol.

Amherthnasol

“Wedi delio ag achos o aflonyddwch yn gyflym ac effeithiol”
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Ydynt

Nac ydynt

A yw’r staff yn barod i helpu ac yn gwrtais?
Mae ein lefelau bodlonrwydd wedi lleihau ychydig gyda’r rheiny yn dweud eu
bod yn anfodlon yn cynyddu yn yr un modd â’r rheiny a ymatebodd ddim
yn berthnasol.

Amherthnasol,
11.60%
Nac ydynt,
15.70%
Ydynt,
72.70%

“Credaf fod y staff yn barod iawn i helpu ac maent bob amser yn fodlon
gwrando arnoch heb eich beirniadu, ac mae’r gweithwyr bob amser yn barod i
wrando arnoch.”
“Mae staff yn barod iawn i helpu, yn dangos dealltwriaeth ac yn gefnogol iawn”
“Rwy’n falch iawn gyda staff MTHA, cyfeillgar a chwrtais, a phryd bynnag yr wyf
angen gwaith cynnal a chadw ar gyfer atgyweiriadau etc. - maent yn brydlon
dros ben. Da iawn MTHA”

Nac ydynt,
9.20%

Mae Tenantiaid a Phreswylwyr yn ymddiried yn y
Gymdeithas
Ydynt,
90.80%

Nac ydynt,
5.20%

Amherthnasol,
4.50%

Ydynt,
90.30%

Dengys canlyniadau’r arolwg ychydig o ostyngiad yn 2019 i 90.8% mewn
cymhariaeth â 94.3% yn 2018. Nid oes tystiolaeth yn yr arolygon i awgrymu
pam bod y sgôr wedi gostwng, ond mae’n unol â graffiau eraill yn dangos
gostyngiad cyffredinol yng nghyfraddau bodlonrwydd.

A ydych chi’n fodlon gyda’r modd yr ydym yn
ymdrin ag Ymholiadau Cyffredinol?
Yn wahanol i’r gostyngiad yn lefelau bodlonrwydd yn y cwestiynau yngly^ n â’n
gwasanaeth, mae lefelau bodlonrwydd wedi parhau ar oddeutu yr un lefel
dros y 4 blynedd diwethaf, mewn perthynas â sut mae’r MTHA yn ymdrin ag
ymholiadau cyffredinol.
“Gwasanaeth gyda gwên bob tro gan Gymdeithas Tai Merthyr, diolch”
“Gwasanaeth da iawn 10/10
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Gwerth am Arian
Mae ein strategaeth Gwerth am Arian yn nodi
sut ydym yn sicrhau bod ein holl staff ar draws
y Gymdeithas yn deall ac yn gallu tystio sut
maent yn darparu gwerth am arian
Ystyrir bod Gwerth am Arian yn ymdrin â
phedair elfen:
Mae’r cwmwl geiriau yn arddangos y geiriau mwyaf cyffredin
sy’n codi pan ofynnir i bobl roi rhagor o wybodaeth yngly^ n â’u
hatebion. Atgyweirio oedd yr ateb mwyaf cyffredin a gododd
gyda phobl yn dewis gwneud yr un faint o sylwadau mewn cyddestun negyddol a chadarnhaol.

Agweddau da ar ein gwaith
“Mae’r holl atebion yn wir, rydych yn
gwmni gwych i fod ynghlwm ag o,
daliwch ati â’r gwaith. Diolch”

“Rwyf wedi bod ynghlwm â chi ers 17
mlynedd, rwyf wedi cael cegin, ystafell
ymolchi a boeler newydd. Drws ffrynt
newydd a ffenestri wedi’u peintio, a
gwasanaeth gwych bob tro”

“Mae Cymdeithas Dai Merthyr Tudful yn
darparu cartrefi da i bobl Merthyr Tudful.
Rwy’n fodlon ac yn hapus gyda’r holl
wasanaethau maent yn eu darparu. Ni
allaf roi digon o ganmoliaeth i’w gwaith
caled ac ymdrechion”

“Rwy’n hynod fodlon gyda’r gwaith
atgyweirio yr ydych chi’n ei wneud a’r
modd y mae eich staff yn ymdrin â’r holl
ymholwyr”

Yn ystod 2020-21 byddwn yn adolygu lefelau bodlonrwydd ein tenantiaid ac yn gweithio
gyda’r TSSG, y Bwrdd a’n staff i edrych ar ffyrdd o wella ein gwasanaethau i’r holl denantiaid.
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1. Economi: Gwneud pethau am y ‘pris gorau
2. Effeithlonrwydd: Lleihau gwastraff a
gwneud pethau y ‘ffordd orau’
3. Effeithiolrwydd: Gwneud y ‘pethau cywir’
drwy uchafu’r canlyniadau cadarnhaol a
gynhyrchir
4. Ecwiti: Cydnabod amrywiaeth a gwario’n
deg i sicrhau bod y rheiny sydd mewn
angen mwyaf yn cael eu hystyried
Er mwyn helpu arian tenantiaid fynd
ymhellach, rydym wastad yn chwilio am ffyrdd
o wneud arbedion wrth gynnal gwasanaeth
da. Yn ystod 2019-20, gwnaethom arbedion o
£281,851

• Gwnaethom drefnu contract gwell
gydag Allpay, sydd wedi arwain at
arbediad o £900 y flwyddyn am 		
3 blynedd.
• Roedd tenant yn dymuno symud i
eiddo newydd yn syth. Drwy ddarparu
gwerth £300 o ddeunyddiau addurno,
llwyddasom i arbed dros £3,000.
• Gwnaethom wagio Milbourne
Chambers a symud peiriant golchi o
ansawdd dda o’r fan honno i Lys Kevin
Ryan. Roedd hwn yn arbediad o £1,000.
• Gwnaethpwyd arbediad o £275,000
drwy drafod contract datblygiad, mae
hyn hefyd wedi ein caniatáu ni i gael
grant gan Lywodraeth Cymru.
• Roedd angen i ni dynnu coeden,
a thrwy weithio gyda chymydog a
chytuno ar gael mynediad drwy ei
ardd, llwyddasom i arbed dros £1,400.
Roedd y ddau denant yn hapus gyda’r
canlyniad ac fel diolch, rhoddodd y
contractwr focs o siocled i’r cymydog.
Rydym yn dangos gwerth am arian
drwy adrodd ar ein heffeithlonrwydd,
effeithiolrwydd a chostau drwy ystod o
ddangosyddion perfformiad allweddol a
dangosyddion perfformiad.
Yn ogystal, gellir mesur ein perfformiad
yn erbyn cymdeithasau eraill drwy ein
defnydd o HouseMark a gwybodaeth
Global Accounts. Mae’r ffigyrau
bodlonrwydd yn allweddol i dystio
safbwynt ein tenantiaid o’r gwasanaethau
yr ydym yn eu darparu.
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Gwella’n Barhaus

Covid-19

Rydym yn ymrwymedig i wella ein gwasanaethau i denantiaid ac
yn ystod 2019-20 cwblhaom dri adolygiad gwasanaeth.

Yn sgil Covid-19, bu rhaid i ni gau ein swyddfeydd ar 18 Mawrth
2020. Mae hyn wedi effeithio ar y gwasanaethau yr oeddem
yn gallu eu cynnig i denantiaid yn sgil gofynion ymbellhau
cymdeithasol a phryderon iechyd a diogelwch i’n tenantiaid yn
ogystal â’n staff.

Ailgodi taliadau
Mae ein gweithdrefn Ailgodi Taliadau wedi’i ddiwygio fel bod ein Syrfewyr Adeiladau yn gyfrifol am egluro
i denantiaid/cyn-denantiaid beth yw’r taliadau sydd wedi’u hailgodi a sut mae’r costau wedi’u rhoi at ei
gilydd. Mae prydlondeb pennu’r costau ailgodi tâl wedi’i gydnabod ac erbyn hyn mae’r broses ailgodi tâl
yn llawer cyflymach.

Grant Addasiadau Ffisegol
Adolygasom ein prosesau i sicrhau bod addasiadau yn cael eu gwneud yn gyflym i helpu ein tenantiaid
i aros yn eu cartrefi. Rydym yn gweithio’n agosach gyda’n contractwr Therapydd Galwedigaethol a
thenantiaid i sicrhau bod y gwaith a awgrymir yn bodloni anghenion tenantiaid. O ganlyniad, bydd ein
polisi a gweithdrefnau yn cael eu diwygio yn ystod 2020-21.

Digido
Mae’r adolygiad hwn mewn dau gam. Mae cam 1 sy’n anelu at ddigido cymaint o’n gwaith papur
â phosibl wedi’i gwblhau. Rydym wedi ceisio gwneud cymaint o’n ffurflenni a phrosesau â phosibl yn
electronig ac awtomatig. Mae ein staff wedi’u darparu ag offer TG sy’n eu caniatáu nhw i gwblhau’r
gwaith papur tra eu bod allan yn ein cymunedau. Yn ogystal, mae hyn wedi ein helpu i barhau â pheth o’n
gwasanaethau yn ystod y cyfnod clo. Mae cam 2 yn parhau i fod yn flaenoriaeth ar gyfer 2020-21
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Cysylltodd ein Tîm Tai â’n holl denantiaid i wirio eu llesiant, cynnig
cyngor a darparu cefnogaeth yn ôl yr angen. Bu i ni ffonio rhai
tenantiaid yn wythnosol i gadw cysylltiad â nhw.
Cysylltodd tenant ym Medlinog ag un o’n staff i’n cynghori ni bod ganddo Covid-19 ac nad oedd ganddo
deulu i’w helpu gyda siopa. Gwnaethom wirio Facebook ar gyfer grwpiau lleol a manylion Cynghorydd.
Aeth aelod o staff ag ychydig o fwyd iddo dros y penwythnos hyd tan i ni ddisgwyl i’r tenant roi caniatâd i
anfon ei fanylion ymlaen i Gynghorydd lleol a allai helpu. Roedd y tenant yn gwerthfawrogi ein cymorth yn
fawr iawn.
Mae un tenant ar ein rhestr cadw cysylltiad wythnosol yn methu â mynd allan oherwydd ei bod yn
amddiffyn ei hun. Nid oedd yn gallu sicrhau slot danfon bwyd, felly gwnaethom gysylltu â Chynghorydd
lleol a roddodd gymorth iddi i ddefnyddio gwasanaeth siopa. Roedd hi’n gwerthfawrogi ein holl gymorth,
yn ogystal â’r alwad wythnosol.
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Edrych tua’r Dyfodol
Digido
Byddwn yn datblygu’r gwaith a ddechreuasom
y llynedd, a Cham 2 y prosiect yw dadansoddi a
dogfennu ein prosesau cyfredol, awgrymu gwelliannau,
gwelliannau gweladwy a mapio byd perffaith. Hoffem
ddatblygu porth tenantiaid. Bydd hyn yn helpu
tenantiaid i reoli eu cyfrifon rhent ar-lein a gwneud cais
am atgyweiriadau.

Dulliau Adferol
Yn 2019-20, dechreuodd rai o’n staff y rheng flaen gael
hyfforddiant mewn dulliau adferol. Bydd hyn yn newid
y ffordd yr ydym yn rhyngweithio gyda’n tenantiaid ac
yn ein helpu ni i ddarparu gwasanaeth mwy personol.
Mae’r hyfforddiant wedi’i oedi gan Covid-19, ond
byddant yn ail-gydio ynddi pan fydd hyfforddiant wyneb
yn wyneb yn cael ei ganiatáu unwaith eto.

Dulliau Adeiladu Modern
Rydym yn ymrwymedig i adeiladu cartrefi newydd
ond cydnabyddwn yr angen i sicrhau eu bod mor
agos at garbon niwtral â phosibl. Yn ogystal â bod yn
rhatach i’w cynnal i’n tenantiaid, maent yn well i’n
hamgylchedd. Un o’r ffyrdd y gellir gwneud hyn yw
newid arddull a math y cartrefi yr ydym yn eu hadeiladu
a defnyddio dulliau adeiladu modern.

Digartrefedd
Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ddod
â digartrefedd i ben. Byddwn yn gweithio gyda’r
awdurdod lleol, Llywodraeth Cymru a phartneriaid eraill
i ddatblygu dull gweithredu cefnogol i gynorthwyo’r
rheiny sydd mewn angen fwyaf yn ein cymunedau.
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Cynllun Busnes 2020-25
Rydym wedi adolygu ein cynllun busnes a’i ddiweddaru i
adlewyrchu ein blaenoriaethau newidiol. Mae gennym dair
thema, sef twf; gwasanaethau craidd; a datblygiad busnes.
Twf:
• I 1,350 uned erbyn 31 Mawrth 2025
• Gwneud cynnydd ar gyfleoedd
bancio tir
• Gwneud cynnydd gyda mentrau
datblygu arloesol

Gwasanaethau Craidd:

Datblygu Busnes:

• Darparu rheolaeth tenantiaeth well
ac effeithiol drwy denantiaethau
parhaus a chynnwys tenantiaid wrth
siapio gwasanaethau

• Gweithredu syniadau am
brosiectau arloesol

• Gwella effeithiolrwydd rheolaeth
asedau

• Gweithredu strategaeth
ddatgarboneiddio
• Mwy o gydweithio

• Hyrwyddo a chyfrannu at
gynaliadwyedd cymunedau
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Llywodraethu
Datganiad o Gyfrifoldebau Aelodau’r Bwrdd
Aelodau’r Bwrdd sy’n gyfrifol am baratoi adroddiad y Bwrdd a’r datganiadau ariannol yn unol â’r gyfraith
a rheoliadau perthnasol.

Wrth baratoi’r datganiadau ariannol hyn mae’n ofynnol i aelodau’r Bwrdd:
• Ddewis polisïau cyfrifyddu addas a’u cymhwyso’n gyson;
• Gwneud beirniadaethau ac amcangyfrifon cyfrifyddu sy’n rhesymol a doeth;
• Nodi a yw Safonau Cyfrifyddu perthnasol y DU a Datganiad o’r Arfer a Argymhellir:
Cyfrifyddu gan ddarparwyr tai cymdeithasol cofrestredig 2018 wedi’u dilyn, yn amodol ar
unrhyw wyriad o’r arfer yn cael ei ddatgelu a’i egluro yn y datganiadau ariannol; a
• Pharatoi datganiadau ariannol ar sail cwmni gweithredol oni bai ei bod yn amhriodol
cymryd yn ganiataol y bydd y Gymdeithas yn parhau mewn busnes.
Aelodau’r Bwrdd sy’n gyfrifol am gadw cyfrifon
priodol sy’n ddigonol i ddangos ac egluro trafodion y
Gymdeithas a datgan sefyllfa ariannol y Gymdeithas
gyda manwl gywirdeb rhesymol ar unrhyw bryd a’u
galluogi nhw i sicrhau bod y datganiadau ariannol yn
cydymffurfio â Deddf Cymdeithasau Cydweithredol a
Chymdeithasau Budd Cymunedol 2014, Gorchymyn
Deddf Tai ac Adfywio 2008 a Gofynion Cyfrifyddu
ar gyfer Penderfyniad Cyffredinol Landlordiaid
Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) 2015.

Rhanddeiliaid
^
Sefydlwyd MTHA yn 1977 gan grw
p bach o bobl ymroddedig a
ddaeth y rhanddeiliaid cyntaf.

Mae rhanddeiliaid yn bwysig i ni a nhw sy’n rhannu ein hamcanion ac yn ffurfio’r gronfa o bobl lle caiff
y rhan fwyaf o aelodau’r Bwrdd eu hethol. 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.
Ni chaniateir aelodaeth i unrhyw unigolyn na sefydliad lle gall unigolyn wneud elw personol, naill ai’n
ariannol neu fel arall.
Dylai rhanddeiliaid gynrychioli holl adrannau’r gymdeithas, ac ni fydd unrhyw grw^ p buddiant penodol yn
cael ei gynrychioli’n ormodol mewn aelodaeth gyfrannol.
Nid yw’r ffaith bod ymgeisydd yn denant yn golygu ei fod yn gymwys yn awtomatig am aelodaeth a
bydd y Bwrdd yn asesu’r cais yn erbyn y meini prawf sydd wedi’u sefydlu. Wrth ystyried ceisiadau gan
denantiaid, bydd y Bwrdd yn rhoi sylw penodol i’r egwyddor elusennol sy’n atal mwy na thraean o’r
rhanddeiliaid rhag bod yn denantiaid.

Wrth ystyried ceisiadau am aelodaeth, bydd angen i’r Bwrdd fodloni ei hun yngly^ n â’r canlynol
mewn perthynas ag ymgeisydd:
• Rhesymau dros wneud cais am aelodaeth
• Gallu uniaethu â gwrthrychau MTHA
• Ymrwymiad hirdymor i hyrwyddo gwaith MTHA
• Sgiliau, gwybodaeth neu brofiad sy’n gallu bod o fudd i’r MTHA

Maent hefyd yn gyfrifol am ddiogelu asedau’r Gymdeithas ac, felly, am gymryd camau rhesymol i atal a
chanfod twyll ac anghysondebau eraill.
Caiff Datganiadau Ariannol eu cyhoeddi ar ein gwefan yn unol â deddfwriaeth y Deyrnas Unedig sy’n
rheoli gwaith paratoi a lledaenu datganiadau ariannol, sy’n gallu bod yn wahanol i ddeddfwriaethau
awdurdodaethau eraill.
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Bwrdd Rheoli

Cyflogau aelodau’r Bwrdd a staff uwch
Nid yw aelodau’r Bwrdd yn cael cyflog ac maent yn darparu eu gwasanaethau yn wirfoddol, gan hawlio
treuliau a ganiateir yn unig, megis costau teithio i gyfarfodydd y Bwrdd ac oddi yno.

Enw

Galwedigaeth

Nifer y cyfarfodydd a fynychwyd

Ian Bell BSc (Anrh) PGDip Tai, CIOH:
CADEIRYDD

Rheolwr Rhanbarthol

9 allan o 10

Tom Broadhead BSc, MSc, CIHCM:
IS-GADEIRYDD

Cyfarwyddwr Gwella Busnes

7 allan o 10

Tim Smith FCA:
CADEIRYDD y Pwyllgor Archwilio a Risgiau

Cyfrifydd Siartredig wedi ymddeol

10 allan o 10

Rheoli Risg

Denise Morgan

Rheolwr Codi Arian Proffesiynol
wedi ymddeol

9 allan o 10

Huw Williams BA (Anrh)

Darlithydd

9 allan o 10

Caiff holl faterion archwilio a risg eu rheoli ar ran y Bwrdd gan y Pwyllgor Archwilio a Risgiau. Wrth fodloni
ei gyfrifoldebau i’r Bwrdd, mae’r Pwyllgor Archwilio a Risgiau wedi mabwysiadu dull gweithredu yn seiliedig
ar risg i reolyddion mewnol sy’n cael eu mewnosod yn y prosesau rheoli a llywodraethiant arferol.

Liam Davies ACCA

Cyfrifydd
(Wedi diswyddo fis Medi 2019)

1 allan o 1

Andrew Thomas BSc (Anrh), MCIOB

Pennaeth Cynnal a Chadw
(Penodwyd mis Medi 2019)

7 allan o 7

Lisa Way

Rheolwr Datblygiad (Penodwyd
mis Medi 2019)

7 allan o 7

Julie Reynolds BSc, CIHCM

Rheolwr Tai Ardal (Penodwyd mis
Medi 2019)

5 allan o 7

Phillip Gruneberg

Pensaer Busnes (Penodwyd mis
Medi 2019)

6 allan o 7

Rebecca Little

Aelod o’r Bwrdd Tenantiaid
(Penodwyd mis Gorffennaf 2019)

6 allan o 7

Mae’r Bwrdd wedi adolygu ei gryfderau a’i
wendidau yn erbyn Cod Llywodraethiant y CHC ac
ar gyfer rhan fwyaf o’r agweddau, mae’r Bwrdd yn
cydymffurfio â’r Cod.
Mae unrhyw feysydd i’w gwella yn ffurfio rhan
o’r Cynllun Gweithredu Llywodraethiant sydd
wedi’i ddylunio i sicrhau bod y Bwrdd yn cynnig
rhagoriaeth yn ei lywodraethiant o MTHA drwy
gyfuniad o sgiliau, cryfderau ac arbenigedd.

Mae gan MTHA Bolisi Rheoli Risgiau wedi’i ddogfennu sy’n amlinellu dull gweithredu’r Gymdeithas i reoli
risgiau, ac mae’n canolbwyntio ar y broses o adnabod a gwerthuso risgiau, adnabod rheolyddion addas a
monitro’r rheolyddion hynny.
Caiff y prif risgiau sy’n wynebu’r MTHA eu cofnodi ar y Cofrestri Risgiau Strategol a Gweithredol.

Cynhaliwyd ymgyrch recriwtio aelodau’r Bwrdd
yn 2019 a chymerwyd camau gweithredu
cadarnhaol drwy’r hysbyseb i ddenu ymgeiswyr
o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol, gan
gynnwys pobl ifanc, pobl anabl, merched a phobl
o gefndiroedd du a lleiafrifoedd ethnig. Bu’r
ymgyrch yn llwyddiannus a phenodwyd 5 aelod
Bwrdd newydd, a arweiniodd hefyd at Fwrdd
mwy amrywiol.
Mae holl aelodau’r Bwrdd yn ymgymryd â
hunanarfarniad unigol a hunanarfarniad tîm bob
blwyddyn i asesu meysydd i’w datblygu, sy’n cael
eu monitro gydag amcanion drwy Gynlluniau
Datblygu Personol unigol.
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Caiff cyflogau staff uwch eu hadolygu yn erbyn cyfraddau marchnad y sector tai bob 3 blynedd a chânt eu
gosod yn unol â’r canolrif ar gyfer cyflogau yn seiliedig ar y nifer o unedau a staff yn y sefydliad.

Bydd MTHA yn parhau i edrych ar sut i fabwysiadu arloesedd ac ystyried y berthynas rhwng risgiau,
cyfleoedd ac arloesedd a, lle bo’n briodol, bod yn barod i dderbyn lefel gymedrol o risg.

Rheoliad
Cawn ein rheoli gan Lywodraeth Cymru i sicrhau ein bod yn
bodloni Fframwaith Rheoleiddio ar gyfer Cymdeithasau Tai
sydd wedi’u Cofrestru yng Nghymru 2011. Yn 2019, llwyddasom
unwaith eto i gyflawni Safon-Safon, sef y farn uchaf.
Mae’r Uwch Dîm Rheoli a’r Bwrdd yn parhau i gyd-weithio’n effeithiol i gynnal safonau
llywodraethiant uchel a sicrhau bod y Bwrdd yn cael y sicrwydd sydd ei angen arno i fod yn
hyderus bod y Gymdeithas yn cael ei rhedeg yn gwbl effeithiol a phriodol.
Mae’r Gymdeithas wedi mabwysiadu Cod Llywodraethiant Tai Cymunedol Cymru yn ogystal
â chymhwyso’r fframwaith Y Pethau Iawn i gefnogi llywodraethiant o safon.
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Cydraddoldeb ac Amrywiaeth
Mae MTHA wedi cofrestru ar her Arwain
Amrywiaeth erbyn 2020 y Sefydliad Tai
Siartredig (CIH). Mae siarter cydraddoldeb
ac amrywiaeth y CIH yn fframwaith hyblyg
sy’n ein helpu ni i adnabod pa ganlyniadau all
gwasanaeth tai teg a hygyrch eu cyflawni.
Mae tai yn chwarae rôl sylfaenol ym mywyd pawb.
Mae cartrefi, a’r cymunedau y maent wedi’u
lleoli ynddynt, yn dylanwadu’n uniongyrchol
ar fynediad at gyfleoedd cymdeithasol ac
economaidd allweddol ac yn effeithio ar lesiant.
Mae cydraddoldeb yn golygu bod y sector tai yn
ymdrechu am gyfartaledd gwell o ran cyfleoedd,
adnoddau a phrosesau gwneud penderfyniadau i
staff, cwsmeriaid a chymunedau. Bydd bod yn fwy
ymwybodol a rhagweithiol yngly^ n ag amrywiaeth
cwsmeriaid yn sicrhau ein bod yn darparu’r
gwasanaethau cywir ac yn bodloni’r anghenion a’r
dyheadau cywir. Mae’r siarter yn cynnwys cyfuniad
o gymunedau sy’n seiliedig ar ystod o ganlyniadau gyda’i gilydd, mae’r ymrwymiadau a’r canlyniadau
yn darparu fframwaith y gall sefydliadau ei
ddefnyddio i asesu eu sefyllfa bresennol a lle maent
yn dyheu am gael bod.

Mae’r siarter yn cynnwys dwy elfen graidd:
• Pwy ydym ni: arweinyddiaeth gynhwysol a
diwylliant cyfundrefnol
• Pwy ydym yn eu gwasanaethu: cwsmeriaid
ymglymedig a grymus yn y cymunedau
lle’r ydym yn gweithio
Byddwn yn parhau i weithio gyda Tai Pawb i wella’r
ffordd yr ydym yn sicrhau ansawdd ac amrywiaeth
ac anelu at gyflawni eu Nod Barcud QED yn ystod
2020-21.
Rydym yn monitro amrywiaeth ein Bwrdd 		
a’n gweithlu.
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Aelodau’r Bwrdd yn ôl Rhywedd

Benyw
40%
Gwryw
60%

Uwch Dîm Rheoli yn ôl Rhywedd

Staff yn ôl Rhywedd

Gwryw
33%
Benyw
50%

Gwryw
50%

Benyw
67%

Aelodau’r Bwrdd yn ôl Oedran

Proffil Oedran Staff
35-39

65+ oed
20%

7.89%

30-34
45 - 65 oed
50%

30 - 44 oed
30%

16-24

2.63%

40-44
26.32%

2.63%
60-64

Mae gan 10% o’n Bwrdd anabledd neu gyflwr
iechyd sy’n eu cyfyngu. Rydym yn ymwybodol
nad yw ein Bwrdd yn adlewyrchu poblogaeth ein
tenantiaid yn gyfan gwbl, gan ei fod yn 100%
Gwyn Prydeinig. Byddwn yn gweithio gyda
phartneriaid i annog unigolion o gefndiroedd
ethnig eraill i ddod yn aelodau o’r Bwrdd a
chymryd rhan yng ngwaith y Gymdeithas.

5.26%

25-29

55-59

5.26%

7.38%

23.68%
18.42%
45-49
50-54

Mae ein holl staff yn ystyried eu hunain yn
Wyn Prydeinig ac mae gan ychydig dros 10%
anabledd neu gyflwr iechyd sy’n eu cyfyngu.

Rydym yn gofyn i’n tenantiaid lenwi ffurflenni monitro
cydraddoldeb ac amrywiaeth er mwyn i ni allu darparu
gwasanaethau sy’n hygyrch a theg i bawb.
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Datganiad o Wariant Cynhwysfawr ar 31 Mawrth 2020

Datganiad o Sefyllfa Ariannol ar 31 Mawrth 2020

2020
£

2019
£

Asedau Gosodedig

2020
£

2019
£

Trosiant

5,698,009

5,678,673

Eiddo tai

58,270,070

57,228,920

Gwariant gweithredu

(4,832,633)

(4,321,783)

Eiddo buddsoddi

7,085,849

7,197,352

Enillion/(colledion) gwaredu ar eiddo tai

44,944

(29,869)

Eiddo, offer a chyfarpar arall

572,730

606,710

65,928,649

65,032,982

Gorwerth gweithredu

910,320

1,327,021

Asedau cyfredol

Llog yn dderbyniadwy

13,853

10,299

Dyledwyr

425,350

319,562

Costau llog a chyllido

(572,939)

(574,586)

Buddsoddiadau

-

900,000

Symudiad yng ngwerth teg offerynnau ariannol

-

(86,177)

Arian

2,823,609

2,074,999

3,248,959

3,294,561

Credydwyr: Symiau yn daladwy cyn pen blwyddyn

(5,114,287)

(3,327,825)

(Atebolrwydd) cyfredol net

(1,865,328)

(33,264)

Cyfanswm asedau ar ôl tynnu atebolrwydd cyfredol

64,063,321

64,999,718

Credydwyr: Symiau yn daladwy ar ôl mwy na blwyddyn

(53,614,869)

(54,802,504)

Pensiwn - atebolrwydd budd-dal diffiniedig

(968,000)

(2,209,000)

Asedau net

9,480,452

7,988,214

Cyfalaf cyfranddaliad

28

24

Refeniw wrth gefn

7,487,681

5,995,447

Ailbrisiad wrth gefn

1,299,993

1,299,993

Refeniw cyfyngedig

692,750

692,750

Cyfanswm wrth gefn

9,480,452

7,988,214

Gorwerth ar gyfer y flwyddyn

351,234

676,557

Trawsnewid un tro o Gynllun Cyfraniad Diffiniedig i Gynllun Budd-dal
Diffiniedig (blwyddyn flaenorol)

-

(841,000)

Elw/(colled) actiwaraidd mewn budd-dal diffiniedig mewn perthynas â
chynllun pensiwn (blwyddyn gyfredol

1,141,000

(403,000)

Cyfanswm yr incwm/(gwariant) cynhwysfawr am y flwyddyn

1,492,234

(567,443)

Cyfalaf ac wrth gefn
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DATGANIAD YR ARCHWILIWR ANNIBYNNOL I AELODAU
CYMDEITHAS DAI MERTHYR TUDFUL
Barn
Rydym wedi adolygu’r datganiad ariannol cryno ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth
2020, sy’n cynnwys crynodeb o ddatganiad incwm cynhwysfawr a’r datganiad o sefyllfa
ariannol. Mae’r Cyfrifon Cryno wedi’u tynnu o’r datganiadau ariannol blynyddol llawn sydd
wedi’u harchwilio, a gafodd eu cymeradwyo gan y bwrdd ar 23 Mehefin 2020. Roedd adroddiad
yr archwilwyr o’r datganiadau ariannol blynyddol llawn yn ddiamod. Nid yw’r Cyfrifon cryno yn
cynnwys digon o wybodaeth i ganiatáu dealltwriaeth lawn o faterion ariannol y Gymdeithas. Gellir
cael copi o’r datganiadau ariannol blynyddol llawn ac Adroddiad y Bwrdd Rheoli gan y 		
swyddfa gofrestredig.

Barn ar y crynodeb o ddatganiadau ariannol:
Yn ein barn ni, mae’r datganiadau ariannol cryno yn gyson â datganiadau blynyddol llawn
Cymdeithas Dai Merthyr Tudful ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2020.
Nid ydym wedi ystyried effeithiau unrhyw ddigwyddiadau rhwng 23 Mehefin 2019, sef y dyddiad
y gwnaethom lofnodi ein hadroddiad o’r datganiadau ariannol blynyddol llawn, a dyddiad yr
adroddiad hwn.

Cyfrifoldebau perthnasol y bwrdd a’r archwiliwr:
Y Bwrdd sy’n gyfrifol am baratoi’r adroddiad blynyddol cryno yn unol â chyfraith berthnasol y
Deyrnas Unedig.
Ein cyfrifoldeb yw rhoi ein barn i chi yngly^ n â chysondeb y datganiadau ariannol cryno yn erbyn y
datganiadau ariannol llawn ac Adroddiad y Bwrdd Rheoli.
Rydym hefyd yn darllen y wybodaeth arall sydd wedi’i chynnwys yn yr adroddiad blynyddol
cryno ac yn ystyried y goblygiadau ar gyfer ein hadroddiad os bydd unrhyw gamddatganiadau
amlwg neu anghysondebau mewn perthynas â’r datganiad ariannol cryno yn dod i’n sylw. Mae’r
wybodaeth arall yn cynnwys Adroddiad y Cadeirydd ac Adroddiad y Prif Weithredwr yn unig.
Cynaliasom ein gwaith yn unol â’r ISA (720) a gyhoeddwyd gan y Bwrdd Arferion Archwilio. Mae
ein hadroddiad am ddatganiadau ariannol blynyddol llawn y gymdeithas yn disgrifio sail ein barn
yngly^ n â’r datganiadau ariannol ac ar Adroddiad y Bwrdd Rheoli.
Bevan & Buckland
Cyfrifwyr Siartredig ac Archwilwyr Statudol
Abertawe SA1 8QY
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