
Follow us on:

Adroddiad
Blynyddol

2020/21



Adroddiad Blynyddol2

Gwnaethom gau ein swyddfeydd ar 18 Mawrth 
2020 ac addasodd staff yn gyflym i weithio 
gartref. Gwnaethom gydymffurfio â chanllawiau’r 
llywodraeth ynghylch ymbellhau cymdeithasol a
pharhau i wneud atgyweiriadau hanfodol i eiddo
a chynnal gwasanaethau byw’n ddiogel. 
Gwnaethom flaenoriaethu cysylltu â phob tenant 
i ddarparu cymorth a chyngor a pharhau i gadw 
mewn cysylltiad â thenantiaid yr oedd angen 
cefnogaeth ychwanegol arnynt o ganlyniad i 
arwahanrwydd ac unigrwydd yn ystod y cyfnod clo.

Mae staff wedi colli gweithio wyneb yn wyneb â
chydweithwyr a thenantiaid. Mae hyn wedi gwneud 
ein gwaith yn fwy anodd ac rydym wedi derbyn nifer 
cynyddol o gwynion yn bennaf ynghylch ymddygiad 
gwrthgymdeithasol ac atgyweiriadau. Mae gennym 
ôl-groniad o atgyweiriadau yr ydym yn mynd i’r 
afael â nhw, a byddwn yn ailgychwyn ein rhaglen 
cynnal a chadw wedi’i chynllunio ar gyfer ceginau,
ystafelloedd ymolchi, boeleri, ffenestri a drysau 
newydd yn fuan.

Er gwaethaf y pandemig, gwnaethom barhau
cystal ag y gallem ac mae gennym lawer o bethau 
i’w dathlu ac adrodd o hyd am ein gweithgareddau, 
llwyddiannau a pherfformiad drwy gydol y flwyddyn.

Gwyddom fod y pandemig wedi peri anawsterau
ariannol i lawer o bobl. Rydym wedi atgyfeirio
tenantiaid i asiantaethau partner i helpu gyda biliau
cyfleustodau a darparu talebau bwyd. Byddwn yn 
parhau i lobïo o blaid cynnal y cynnydd wythnosol 
i Gredyd Cynhwysol. Mae ein tîm adennill rhenti 

Adroddiad y Prif Weithredwr a’r Cadeirydd

Mae’n debyg mai’r 12 mis diwethaf oedd y rhai anoddaf yn ein hanes. Mae pandemig 
COVID-19 wedi effeithio ar fywydau pawb ohonom ac rydym wedi gweithio’n galed i barhau 
i ddarparu gwasanaethau wrth gadw ein tenantiaid, staff a chontractwyr yn ddiogel.

Croeso i’n hadroddiad blynyddol ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 
31 Mawrth 2021.

yma i helpu a gweithio â thenantiaid i ddod o hyd i 
ddatrysiadau.

Gwnaethom adolygu ein polisi rhent i sicrhau bod 
ein rhenti yn fforddiadwy a byddwn yn mabwysiadu 
model Rhenti Byw o fis Ebrill 2021 ymlaen. Byddwn 
hefyd yn symud at godiadau rhent blynyddol yn 
hytrach na chynyddu rhenti ar ddyddiad pen-blwydd 
y denantiaeth.

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 y gallwn wella. Mae’r Grw^ p 
Safonau Gwasanaeth Tenantiaid (TSSG) yn cyfarfod 
yn rheolaidd i drafod materion gweithredol a helpu i 
lywio a gwella ein darpariaeth o ran gwasanaethau
a dylanwadu ar gyfeiriad strategol.

Helpodd ein Tîm Datblygu Cymunedol i ddarparu 
prosiect ‘Fit and Fed’ Merthyr Tudful i fynd i’r 
afael â materion o ran newyn gwyliau a diffyg 
gweithgarwch corfforol. Gwnaethant ailsefydlu’r 
gydweithfa fwyd gymunedol o dan y brand Ty^ 
Pantri a danfon ffrwythau a llysiau ffres i’r drws 
ffrynt yn ogystal â chynnig bocs o fwyd cwpwrdd. 
Gwnaeth staff weithio â’r awdurdod lleol i helpu 
i gydlynu a danfon prydau bwyd ysgol am ddim 
ledled y fwrdeistref.

Mae datgarboneiddio yn her fawr i’r sector tai a 
llwyddasom i sicrhau grant gwerth £279k ar gyfer 
gosod cyfarpar mwy diweddar yn rhai o’n heiddo. 
Roedd y grant hwn yn rhan o gais consortiwm o dan 
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y Rhaglen Ôl-osod er mwyn Optimeiddio gyda 
Llywodraeth Cymru. Rydym yn rhan o Gonsortiwm
Llythrennedd Carbon Cymru ac mae tri aelod 
o staff wedi derbyn achrediad fel hyfforddwyr. 
Byddwn yn addysgu a hyfforddi staff i ddod yn 
sefydliad sy’n llythrennog o ran carbon.

Rydym wedi gwneud cynnydd gyda’n rhaglen 
ddatblygu a darparu 42 cartref fforddiadwy 
newydd. Mae gwaith bron wedi’i gwblhau ar 
hen safle gwaith glo yn Ynyswen a gwnaethom 
dderbyn 34 eiddo arall eleni. Cwblhawyd y gwaith 
o ailwampio’r llawr cyntaf a’r ail lawr yn 43-45 
Stryd Fawr a darparodd 8 cartref. Mae gwaith 
wedi dechrau ar y safle i ddarparu 8 uned ar Stryd 
Tomos Isaf, Tramffordd y Gogledd, 10 eiddo ar 
Stryd y Dwyrain, Dowlais a 31 eiddo ar Ffordd 
Bryniau, Pant.

Byddwn yn parhau i edrych ar safleoedd bancio tir
a chytundebau pecynnau yn unol â’n strategaeth 
dwf ar gyfer cynlluniau datblygu’r dyfodol. Mae 
gennym raglen yn yr arfaeth a fydd yn arwain 
atom yn meddu ar 1,350 o unedau erbyn 2025.

Eleni gwelwyd ambell i newid ar ein Bwrdd Rheoli, 
ac mae’n ddrwg gennym weld Denise Morgan, 
Andrew Thomas a Lisa Way yn ymddiswyddo o’r 
Bwrdd. Yn benodol, mae Denise wedi gwneud 
cyfraniad sylweddol i Gymdeithas Tai Merthyr dros
flynyddoedd lawer ac wedi ymrwymo llawer 
iawn o amser ac ymdrech, gan ddod â sgiliau a 
gwybodaeth y bydd colled fawr ar eu hôl. Rydym, 
fodd bynnag, yn falch o groesawu 3 aelod Bwrdd 
newydd - Ann Batley, Gary Colston ac Oonagh 
Lyons sydd i gyd yn dod â sgiliau gwahanol ac 
amrywiol. Y Bwrdd sy’n gosod cyfeiriad strategol y 
busnes ac yn monitro perfformiad gweithredol.

Ym mis Medi 2020, roeddem yn falch iawn o 
dderbyn gwobr Ansawdd mewn Cydraddoldeb ac 
Amrywiaeth (QED) Tai Pawb. Dyma fframwaith 
penodol i Gymru i wella’r effaith gydraddoldeb ac 
amrywiaeth o fewn sefydliad. O ganlyniad, rydym 
wedi gweld ymgysylltu’n cynyddu ac rydym yn 
cael mwy o sgyrsiau gyda staff ynghylch
materion cydraddoldeb ac amrywiaeth. Mae hyn 
yn helpu i wella ymwybyddiaeth ac ymgorffori 
newid diwylliannol.

Yn ystod y flwyddyn, gwnaethom 
gryfhau ein fframweithiau Rheoli 
Risg a Rheoli Perfformiad ac yn dilyn 
adolygiad cydymffurfio blynyddol,
gwnaethom gadw’r wobr 
Rhagoriaeth Gwasanaeth Cwsmer. 

Ym mis Hydref 2020, gwnaethom gomisiynu 
adolygiad o’n trefniadau cynllunio parhad 
busnes ac ymateb i’r pandemig a daeth yr 
adroddiad i’r casgliad bod; “y Gymdeithas 
wedi gweithredu’n effeithlon i liniaru’r risgiau 
sy’n gysylltiedig â’r pandemig a rhoi mesurau 
ar waith i sicrhau bod tenantiaid, cydweithwyr 
a’r Bwrdd yn ymwybodol o’r newidiadau a 
wnaethpwyd.”

Rydym yn parhau mewn sefyllfa gref yn 
ariannol gyda gwarged o

£1.3m ar 
gyfer
y flwyddyn
(£351,000 yn 2020) gyda gwarged cyffredinol o 

£40,000 
ar ôl darpariaethau cyfrifyddu 
cynlluniau pensiwn. 
Mae hyn yn sicrhau ein bod yn fusnes
cynaliadwy ac y gallwn barhau i fuddsoddi yn 
y cymunedau lle’r ydym yn gweithio ynddynt 
a darparu mwy o gartrefi fforddiadwy.
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Ein Diben

Gweithio gyda phobl i wella eu bywydau

Ein Gweledigaeth

Byddwn yn gweithio gyda phobl ym mwrdeistref  
Merthyr Tudful i wella eu bywydau drwy:

• Ddarparu tenantiaethau cynaliadwy mewn llety 
o ansawdd mewn cymunedau bywiog

• Eu helpu nhw i gyflawni eu llawn botensial

Karen Courts
Prif Weithredwr

Ian Bell
Cadeirydd

Rydym wedi ymrwymo i iechyd a llesiant ein 
staff a gwnaethom sicrhau ein bod yn cysylltu 
â phawb yn rhithiol yn ddyddiol ac wythnosol. 
Gwnaethom rannu pecynnau llesiant, cynnal 
cwis wythnosol, sefydlu llwyfannau cyfryngau 
cymdeithasol i staff, cynnal cystadlaethau a 
chynnal digwyddiadau cyfathrebu rhithiol i’r 
holl staff.

Hoffai’r Bwrdd a’r Uwch Dîm Rheoli ddiolch i’n 
staff arbennig sydd wedi ymrwymo i ddarparu 
gwasanaeth rhagorol ac wedi gweithio’n galed 
o dan amgylchiadau anodd iawn eleni i ddiwallu 
anghenion ein cwsmeriaid. Mae ein staff wedi 
dangos ysbryd tîm a gwytnwch arbennig - da 
iawn pawb!

Ar gyfer y flwyddyn i ddod, edrychwn ymlaen 
at weithio â’n tenantiaid, staff, partneriaid a 
rhanddeiliaid i gryfhau’r busnes ymhellach a 
pharhau i helpu a chefnogi ein gilydd wrth i ni 
ddod allan o’r pandemig. Rydym yn awyddus 
i ddatblygu syniadau arloesol a byddwn yn 
sicrhau ein bod yn ymateb i’r heriau o’n blaen.



Adroddiad Blynyddol 5

Eich Cartref

Stoc Tai yn ôl Math 2020/21 2019/20 2020/21 2019/20

Fflat un ystafell 21 21

1 ystafell wely 320 301

2 ystafell wely 466 454

3 ystafell wely 287 277

4 ystafell wely 18 20

5 ystafell wely 1 1

Eiddo ar gyfer unigolion ag anabledd 27 25

Eiddo masnachol 8 Na chofnodwyd o’r blaen

Cyfanswm 1,148 1,099

Unedau Tai â Chymorth 30 27

CYFANSWM 1,178 1,126

Mae Covid-19 wedi effeithio ar y ffordd yr ydym 
yn darparu ein gwasanaethau i’n tenantiaid.  

Gwnaethom gau ein swyddfa i’r cyhoedd ar 18 
Mawrth 2020 ac yn unol â chyngor y llywodraeth 
mae’n parhau i fod ar gau, fodd bynnag, rydym wedi 
gwneud pob ymdrech i sicrhau cyn lleied o darfu â 
phosibl ac wedi parhau i gynnal ein safon uchel o 
wasanaeth lle’r ydym wedi gallu gwneud hynny.
  
Nid oeddem yn gallu cynnig ein Hymweliadau 
Cadw mewn Cysylltiad arferol, ond gwnaethom 
gysylltu â phawb yn ystod y cyfnod clo.

Er y llwyddasom i osod ein cartrefi, roedd rhaid
i ni roi’r gorau i gynnig cydgyfnewidiadau. Roedd 
hyn er mwyn cadw pawb yn ddiogel gan nad oedd 
yn bosibl i ni sicrhau bod cartrefi yn rhydd o Covid.

Cyfyngwyd yn ddifrifol ar ein hymweliadau cartref, 
yn cynnwys y rheiny yn ymwneud ag ymddygiad 
gwrthgymdeithasol ac archwiliadau cyn gwagio 
gan y cyfyngiadau. Rydym wedi cymryd ymagwedd 
ofalus i sicrhau diogelwch ein tenantiaid a staff.
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Fodd bynnag, gwnaethom newid y ffordd yr ydym yn 
darparu ein gwasanaethau i addasu i’r pandemig.
Gwnaethom gysylltu â phob tenant i ddarparu 
cymorth a chyngor yn ystod y cyfnod clo dros y 
ffôn ac os nad oeddem yn gallu cysylltu â nhw, 
gwnaethom anfon llythyrau atynt. Gwnaethom 
ffonio rhai tenantiaid yn wythnosol gan mai ni oedd 
eu hunig gyswllt gyda’r byd y tu allan yn ystod y 
cyfnod clo.

Gwnaethom ddarparu talebau banc bwyd i’r 
tenantiaid hynny mewn angen. Lle’r oedd tenantiaid 
yn ei chael hi’n anodd cyrraedd siopau i ychwanegu 
at eu mesuryddion nwy a thrydan, gwnaethom helpu
lle y gallem.

Roedd hi’n bwysig wrth i’r sefyllfa newid
yn ystod y flwyddyn, ein bod yn diweddaru tenantiaid 
gyda lefelau gwasanaeth cyfredol. Gwnaethom 
ddefnyddio ein cylchlythyr Beacon a’n gwefan i 
wneud hyn.
  
Yn ystod yr haf, gwnaethom ailgychwyn gosod 
eiddo. Gwnaethom gydymffurfio â chyfyngiadau 
ymbellhau cymdeithasol a defnyddio PPE i gyfarfod â 
darpar denantiaid y tu allan i’n heiddo.

Llwyddasom i barhau â gwaith yn ein heiddo gwag, 
ond rydym wedi cymryd mwy o amser i wneud 
hynny. Er mwyn cynnal diogelwch ein contractwyr 
a gweithlu, gadawyd eiddo yn wag am 72 awr 
cyn dechrau ar y gwaith ac am 72 awr arall ar ôl 
cwblhau’r gwaith cyn gosod yr eiddo. 

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. Cynyddodd 
cwynion am ymddygiad gwrthgymdeithasol 
yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Roedd rhaid i ni 
addasu’r ffordd yr oeddem yn delio ag ymddygiad 
gwrthgymdeithasol o ganlyniad i’r cyfyngiadau 
a osodwyd ar y sector a gwnaethom ddefnyddio 
gwaharddebau i ddelio ag achosion difrifol.
Mae ein timau wedi parhau i gyfarfod yn rhithiol 
yn cynnwys gyda’n partneriaid. Rhoddwyd yr holl 

gyfarpar i’n staff weithio gartref, yn cynnwys 
gliniaduron a ffonau symudol. Galluogodd hyn i 
ni barhau â’n cwrs hyfforddiant Dulliau Adferol yn 
ogystal â rhai eraill yn ystod y flwyddyn.

Dyma’r prif uchafbwyntiau:

•     Mae gwaith tîm wedi bod yn allweddol 
yn ystod y cyfnod clo ac mae pawb wedi 
addasu a symud ymlaen gyda gweithio 
gartref.

•     Gwnaethom sicrhau’r incwm rhent uchaf 
posibl drwy barhau i gynnig gwasanaeth 
cyson drwy osod eiddo, lle’r oedd yn 
ddiogel gwneud hynny, yn ystod y 
pandemig.

•      Gwnaethom weithredu’n gyflym gyda’r 
tenantiaid hynny a gafodd eu heffeithio 
gan y pandemig a’u rhoi ar ffyrlo i leihau 
ôl-ddyledion rhent.

•     Dyfarnwyd gwobr Pawprints Arian   
yr RSPCA i ni.

•     Cyflawnodd gweithiwr cymorth sy’n 
gysylltiedig â thai gymhwyster NVQ Lefel 4 
mewn Cyngor a Chyfarwyddyd Educ8.
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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.

Darparwr Math o gefnogaeth Cefnogaeth a 
ddarparwyd Math o gefnogaeth

Pobl
Hostel Mynediad 

Uniongyrchol 
Digartref 10

Llamau Tai â Chymorth                          Chymorth 24 Awr 10

Llamau Ymadawyr Gofal/
Digartref 

Ymadawyr Gofal Ifanc
Ymadawyr Gofal Ifanc/

Digartref 
4

Drive Meddwl ac Anabledd Cefnogaeth anabl Iechyd 6

Platfform Cynllun Tai Gwasgaredig
Cefnogaeth Iechyd Meddwl 

yn ôl yr Angen
12

Byddin yr Iachawdwriaeth Tai yn Gyntaf 
Digartref ar y stryd yn 

flaenorol Cefnogaeth yn ôl yr 
Angen

2

Mae gennym dri eiddo sy’n cael eu rheoli
gan DRIVE. Dyma gynllun tai a rennir
lle mae dau neu dri 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 trydydd eiddo dri 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 ar fudd-daliadau a pharatoi at 
fyw’n annibynnol.

Yn ystod y flwyddyn, gwnaethom weithio â 
Byddin yr Iachawdwriaeth ar y Cynllun Tai yn 
Gyntaf. Mae Tai yn Gyntaf yn seiliedig ar gynllun 
a ddechreuodd yn yr UDA ac mae’n anelu at fynd 

i’r afael â diweithdra. Mae’n cynnig tai fforddiadwy, 
hirdymor mor gyflym â phosibl i unigolion sy’n 
profi digartrefedd hirsefydlog. Mae’n darparu 
cefnogaeth gyffredinol 24 awr i roi’r cyfle gorau 
posibl i unigolion gynnal eu tenantiaethau yn 
llwyddiannus ac osgoi dychwelyd i’r strydoedd.
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Rydym yn helpu tenantiaid i aros yn eu cartrefi 
drwy eu cefnogi i gael y cymorth ychwanegol 
sydd ei angen arnynt o bosibl. Rydym wedi 
cyfeirio 13 o denantiaid i gael eu hasesu am 
gymorth ac addasiadau i’w galluogi nhw i aros 
yn eu cartrefi. Bydd y gwaith hwn yn cael ei 
gwblhau yn ystod 2021-22.

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 pobl â phroblemau iechyd 
meddwl, dioddefwyr cam-drin domestig, y 
rheiny sydd ag anableddau dysgu a chleientiaid 
sy’n cam-ddefnyddio sylweddau.
  

Rydym yn darparu cefnogaeth i ymgeiswyr sydd ar y 
Gofrestr Tai Cyffredin ac yn eu helpu i gofrestru a
gwneud cynigion am eiddo. Eleni, rydym wedi 
gosod cartrefi i 112 o bobl, gan gynnwys 64 
unigolyn a oedd yn ddigartref cyn hynny.

Rydym yn darparu cefnogaeth i ymgeiswyr sydd ar y 
Gofrestr Tai Cyffredin ac yn eu helpu i gofrestru a
gwneud cynigion am eiddo. Eleni, rydym wedi 
gosod cartrefi i 112 o bobl, gan gynnwys 64 
unigolyn a oedd yn ddigartref cyn hynny.

Cofrestrodd tri deg wyth o denantiaid i’r 
gwasanaeth cyfnewid tai. Nid oedd unrhyw 
gyfnewidiadau yn ystod 2020-21 o ganlyniad i’r 
pandemig. 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 
177 o atgyfeiriadau i helpu tenantiaid mewn 
angen.

.
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Ein Cynlluniau ar gyfer 2021-22

•  Nawr bod y cyfyngiadau yn llacio, byddwn yn parhau i gryfhau’r perthnasoedd rhwng ein  
tenantiaid a staff

•  Byddwn yn dychwelyd i ymweliadau cartref ac yn dal i fyny ag archwiliadau eiddo

•  Byddwn yn dychwelyd i ymweliadau wyneb yn wyneb i ddelio â materion yn ymwneud ag 
ymddygiad gwrthgymdeithasol  

Gwyddom fod angen i ni barhau i wella ein gwasanaethau ac eleni byddwn yn canolbwyntio ar:

 •  Weithredu dull adferol i’n gwasanaethau cwsmer a chytuno ar newid mewn arferion  gweithio 
fel sy’n ofynnol

 •  Gweithio â’n system rheoli tai i sicrhau bod y broses tâl gwasanaeth yn  esmwyth

 •  Gweithredu ein Fframwaith Rheoli Perfformiad newydd a monitro ein cynnydd wrth  gyflawni 
Cynllun Gweithredu Gwasanaethau Craidd y Cynllun Corfforaethol
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O ganlyniad i’r pandemig, ar gyfer llawer o’r 
flwyddyn dim ond atgyweiriadau allweddol y gallem 
eu cwblhau. O ganlyniad, roeddem wedi ein cyfyngu 
i waith brys gan fwyaf. Roedd hyn er mwyn cadw 
ein tenantiaid, staff a chontractwyr yn ddiogel.  
atgyweiriadau i waliau ffiniol a ffensys. Bydd yr holl 
atgyweiriadau yr adroddwyd amdanynt y llynedd 
yn cael eu cwblhau eleni, yn amodol ar fynediad 
yn cael ei roi gan denantiaid a chyfyngiadau’r 

Gwella a Chynnal a Chadw eich Cartref

160
o Ddrysau Tân newydd 
wedi’u gosod

Mae Covid-19 wedi effeithio 
ar y rhaglen hon

5
o Geginau
newydd 
wedi’u 
gosod

5
o Ystafelloedd 
Ymolchi
wedi’u gosod 

cyfnod clo. Ar ôl i’r cyfyngiadau lacio, llwyddasom 
i gynyddu’r gwaith y gallem ei gyflawni. Unwaith 
eto, gyda diogelwch mewn golwg, gwnaethom 
ganolbwyntio ar waith allanol. Roedd hyn yn 
cynnwys atgyweirio a gosod toeon newydd ac  
Llwyddasom i weithio yn ein heiddo gwag i sicrhau 
eu bod yn cyrraedd ein safon osod. Cymerodd hyn 
fwy o amser nag arfer o ganlyniad i arferion Covid 
diogel a gyflwynwyd gennym.

Yn ystod y flwyddyn, gwnaethom:

• Osod 160 o ddrysau tân newydd. Bydd y drysau 
hyn yn helpu i leihau’r risgiau o dân ac yn 
darparu amddiffyniad ychwanegol rhag tân a 
mwg. Rydym wedi defnyddio drysau sy’n rhagori 
ar ofynion y Rheoliadau Adeiladu

• Gosod ceginau newydd mewn pum eiddo gwag

•  Gosod systemau gwresogi isgoch mewn saith 
fflat pan ddaethant yn wag

•  Uwchraddio pum ystafell ymolchi   
mewn eiddo gwag

Mae diogelwch ein tenantiaid yn hollbwysig, 
a gwnaethom barhau â’n holl wiriadau byw’n 
ddiogel. Roedd y rhain yn cynnwys cynnal 
gwasanaeth nwy, arolygon cyflwr gosodiadau nwy,
profion clefyd y lleng filwyr, gwiriadau offer 
diogelwch tân wythnosol a gwiriadau cynllun misol. 
Yn ystod y cyfnodau clo cenedlaethol, gwnaethom 
gydnabod nad oedd rhai tenantiaid yn gyfforddus 
â chael contractwyr yn eu cartrefi, felly gwnaethom 
drefnu i’r gwiriadau hyn gael eu cwblhau ar ôl i’r 
cyfyngiadau lacio.

Gohiriwyd arolygon cyflwr stoc yn ystod
y flwyddyn. O ganlyniad, bydd ein rhaglen cynnal a 
chadw wedi’i chynllunio flwyddyn ar ei hôl hi.

o Systemau Gwresogi 
Isgoch wedi’u gosod

7
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5

Atgyweiriadau
Er nad oeddem yn gallu darparu gwasanaeth 
cynnal a chadw llawn y llynedd, gwnaethom 
gwblhau 2,944 o atgyweiriadau.

Cwblhawyd y rhan fwyaf o atgyweiriadau brys o 
fewn yr amser targed o 24 awr gydag amser 
ymateb cyfartalog o 1 awr 11 munud.

Cwblhawyd atgyweiriadau nad oeddent yn 
fater o frys y gellid eu cwblhau yn ystod y cyfnod 
yn ddiogel yn unol â’n harferion Covid o fewn 5.4 
diwrnod ar gyfartaledd. Nid yw’r ffigwr hwn yn 
cynnwys archwiliadau a gwaith nad oedd yn fater o 
frys a gofnodwyd i’w cwblhau ar ôl y pandemig.

Bydd oddeutu 400 o geisiadau a gofnodwyd
yn ystod 2020-21 yn cael eu cwblhau yn ystod 
2021-22.
  

Rydym yn cydnabod bod y ffordd yr oedd 
rhaid i ni weithio’r llynedd wedi peri 
problemau i’n tenantiaid. Yn ystod
2021-22 byddwn yn gweithio i:

• Gwblhau’r 400 o atgyweiriadau heb eu cwblhau 
yn 2020-21

• Gwella ein cyfathrebu â thenantiaid

• Addasu ein harferion gweithio er mwyn cynnal 
Asesiadau Risg Covid ac arferion gweithio diogel

• Ailgychwyn arolygon cyflwr stoc

• Ailgychwyn gwaith cynnal a chadw wedi’i 
gynllunio

• Cyfyngu effaith unrhyw gyfnod clo yn y dyfodol

Rhaglen Ôl-osod er mwyn 
Optimeiddio
Yn ystod 2020-21 roeddem yn rhan o gais 
consortiwm llwyddiannus am gyllid gan 
Lywodraeth Cymru. Bydd y prosiect hwn yn 
cyllido ôl-osod mesurau carbon isel ac effeithlon 
o ran ynni mewn cartrefi cyfredol i gefnogi 
targedau datgarboneiddio Llywodraeth Cymru.
Datgarboneiddio yw lleihau allyriadau carbon 
deuocsid drwy ddefnyddio ffynonellau pw^ er 
carbon isel, gan gyflawni allbwn is o nwyon 
ty^ gwydr i’r atmosffer. Mae deddfwriaeth 
genedlaethol a rhyngwladol yn ei gwneud yn 
ofynnol iallyriadau nwyon ty^  gwydr a gynhyrchir 
ledled Cymru CO2 yn benodol.

Roedd y cais consortiwm yn llwyddiannus a 
dyfarnwyd grant gwerth £279,298 i MTHA a 
fydd yn cael arian cyfatebol i ddod â’r cyfanswm 
i £372,298. Mae’r gyllideb hon ar gyfer darparu 
Systemau Ynni Deallusol i 73 o’n cartrefi ynghyd 
â’r arolwg cartref cyfan cysylltiedig. Byddwn yn 
darparu solar ffotofoltaig gyda storfa fatris i 21 
eiddo yn ystod 2021-22.

Bydd y rhaglen hon yn helpu i leihau’r costau
tanwydd ar gyfer ein tenantiaid a lleihau 
allyriadau Yn ogystal, byddwn yn deall yn well
 sut y caiff ynni ei ddefnyddio.

Llythrennedd Carbon
Llythrennedd carbon yw’r wybodaeth a gallu sy’n 
ofynnol i greu newid cadarnhaol yn y ffordd mae 
pobl yn byw, gweithio ac ymddwyn mewn ymateb 
i newid yn yr hinsawdd. Mae’n ymwybyddiaeth 
o gostau ac effeithiau gweithgareddau bob dydd 
o safbwynt CO2 a’r gallu a chymhelliant i leihau 
allyriadau ar sail unigol, gymunedol a sefydliadol. 
Mae MTHA wedi ymrwymo i hyfforddi tri aelod o 
staff i gyflawni achrediad Hyfforddi’r Hyfforddwr 
i sicrhau y gallwn gychwyn ar raglen o addysg i’n 
staff, rhanddeiliaid, a thenantiaid. Dechreuodd y 
gwaith hwn yn ystod 2020-21 a bydd yn parhau 
drwy gydol y flwyddyn nesaf.
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Mae Covid wedi effeithio ar ein rhaglen ddatblygu gan arwain at oedi gyda

dyddiadau trosglwyddo prosiectau.

Llwyddasom i barhau ein cefnogaeth i grwpiau
cymunedol ac ysgolion megis y gwaith
arfaethedig yn Ysgol Pant ar gyfer eu Gardd
Natur.

Yn ystod y flwyddyn, gwnaethom gwblhau
ailddatblygiad Woolworths. Creodd y prosiect 
hwn 8 fflat un ystafell wely wedi’u hadnewyddu 
yng nghanol y dref. Roedd yn fuddsoddiad o dros 
£610,000. Symudodd y tenantiaid cyntaf i mewn 
ddiwedd mis Hydref 2020. Ymwelodd Arweinydd 
y Cyngor, cynghorwyr plwyf, yr Aelod Seneddol 
a’r Aelod o’r Senedd i gyd â’r safle ar ôl i’r gwaith 
orffen a gwnaethant ganmol y Gymdeithas am 
ein gwaith caled a gorffeniadau o safon uchel.

Datblygiadau Newydd 
Rydym yn parhau i weithio ar bedwar safle 
ar draws y fwrdeistref. Bydd hyn yn gweld 
datblygiad pellach 55 cartref fforddiadwy newydd 
(mewn contract ac ar y safle) yn y fwrdeistref a 
chyfanswm buddsoddiad yn ein cymunedau o 
dros £7 miliwn.

Achoswyd yr oediadau gan newidiadau mewn 
arferion gweithio, problemau o ran cyflenwad 
deunyddiau a chyrff statudol yn methu ag ymateb 
a chymeradwyo trwyddedau a cheisiadau yn eu 
hamserlenni arferol. Erbyn diwedd mis Mawrth 
2021, er gwaethaf yr oediadau, roeddem
wedi trosglwyddo’r allweddi ar 43 o gartrefi
fforddiadwy newydd.

Cyn dechrau ar y safle, rydym fel rheol yn cynnal 
digwyddiadau i breswylwyr a busnesau lleol 
gyda’r cynllunwyr, ymgynghorwyr a chontractwyr. 
Mae’r digwyddiadau hyn yn rhoi’r cyfle i drafod 
dyluniadau a phenderfyniadau dadleuol, sy’n helpu 
i leddfu unrhyw bryder cymunedol neu ganiatáu i 
bryderon gael eu cofnodi ac ystyried, o leiaf, pan 
fo’r contractwr ar y safle.
Rheoli traffig, sw^ n a pharcio yw’r prif bynciau 
trafod fel rheol. O ganlyniad i ofynion ymbellhau 
cymdeithasol nid ydym wedi gallu cynnal y 
digwyddiadau hyn. Yn hytrach, rydym wedi anfon 
llythyrau at ein rhanddeiliaid ac ymateb i unrhyw 
bryderon neu ymholiadau cyffredinol a godwyd.
  

Cartrefi Newydd

 

Safle Gwaith Glo (Ymyl yr Afon), Ynyswen
Mae’r gwaith hwn i fod i ddod i ben fis Awst 2021. Bydd gennym gyfanswm o 43 cartref newydd ar y 
safle hwn. Ar ddiwedd 2020/21, roedd 37 eiddo wedi cael eu trosglwyddo i ni. Bydd y 6 sy’n weddill yn 
barod ar gyfer tenantiaid erbyn mis Medi 2021. Rydym wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth â Lovell i 
gwblhau’r gwaith hwn a bydd cyfanswm y buddsoddiad dros £4.7 miliwn.
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Stryd y Dwyrain, Dowlais 

Bydd y datblygiad hwn yn creu pedwar cartref dwy ystafell 
wely a chwe fflat un ystafell wely. Roedd y prosiect i fod 
i ddechrau ym mis Mehefin 2020 ond fe’i gohiriwyd o 
ganlyniad i Covid gyda’r contractwr yn dechrau, o ddifrif, 
ar y safle ym mis Medi 2020. Bu oedi pellach o 9 wythnos 
o ganlyniad i Covid a gwaith gosod seilbyst. Disgwylir i’r 
prosiect gael ei drosglwyddo ym mis Ionawr 2022. 

Cyn-swyddfeydd Cyngor ar Bopeth,   
Canol Tref Merthyr

Dechreuasom ar y safle ym mis Tachwedd 2020, bydd 
tri fflat wedi’u hadnewyddu a pum fflat newydd. Mae’r 
datblygiad wedi cael ei ohirio o ganlyniad i Covid a 
chydsyniad Wal Gydrannol a bydd nawr yn cael ei 
gwblhau ddechrau 2022. Dyma fuddsoddiad o ychydig 
o dan £1 miliwn.

Ffordd Bryniau, Pant

Dechreuodd y datblygiad newydd hwn o 31 cartref ar y 
safle ym mis Mawrth 2021. Unwaith eto, fe’i gohiriwyd 
o ganlyniad i’r pandemig. Bydd yn cynnwys 31 cartref 
newydd. Mae hyn yn cynnwys pymtheg fflat un ystafell 
wely, deuddeg fflat dwy ystafell wely, dau dy^ tair ystafell 
wely a dau fyngalo dwy ystafell wely gyda mynediad 
i gadeiriau olwyn. Disgwylir trosglwyddo’r prosiect yn 
ystod haf 2022. Bydd cyfanswm y buddsoddiad dros 
£3.7 miliwn.  

Mae’n bwysig ein bod yn adeiladu cartrefi sy’n 
effeithlon o ran ynni ac yn gadael ôl-troed carbon isel. 
Yn ystod 2021/22 byddwn yn datblygu ein Strategaeth 
Ddatgarboneiddio a fydd yn ystyried sut y gallwn 
helpu i leihau ein heffaith amgylcheddol wrth ddiwallu 
anghenion ein tenantiaid yn y presennol a’r dyfodol. 
Gallai hyn gynnwys newid y ffordd yr ydym yn adeiladu 
cartrefi a defnyddio Dulliau Adeiladu Modern.  

Byddwn yn parhau i dyfu ein rhwydwaith o 
dirfeddianwyr, ymgynghorwyr, asiantaethau a 
chontractwyr i ddatblygu prosiectau i gyflawni ein 
targedau twf ac adeiladu ar gyfer y dyfodol. 
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Eich Arian

Fodd bynnag, rydym yn cydnabod yr oedd y llynedd 
yn anodd i bawb. Gwnaethom gefnogi polisi 
Llywodraeth Cymru na ddylid troi tenantiaid allan 
os oeddent yn ei chael hi’n anodd talu eu rhent o 
ganlyniad i’r pandemig. I gynorthwyo gyda hyn, 
gwnaethom ohirio ein polisi ailgodi taliadau o fis 
Mawrth 2020 tan fis Rhagfyr.

Effeithiodd y pandemig ar y ffordd y 
gallem ddarparu ein gwasanaethau 
gan nad oeddem yn gallu cyfarfod â 
thenantiaid wyneb yn wyneb. Llwyddasom 
i gefnogi 158 o denantiaid a hawliodd 
Credyd Cynhwysol am y tro cyntaf, serch 
hynny. Er nad oeddem yn gallu cyfarfod 
â nhw wyneb yn wyneb, gwnaethom eu 
cefnogi dros y ffôn, drwy neges destun neu 
e-bost.

Mae gennym eisoes amrywiaeth o ddulliau talu ar 
gael i denantiaid, felly roeddem yn gallu parhau 
i’w cefnogi. Golygodd ein mynediad parhaus i 
systemau partneriaid fod gennym ddealltwriaeth o’r 
hyn oedd yn digwydd â’n tenantiaid a’u taliadau 
i’n galluogi i’w cefnogi’n sydyn ac yn effeithlon.

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 rhenti yn parhau i fod yn 
fforddiadwy, wrth sicrhau y gallwn ddarparu gwasanaethau i’n tenantiaid.

Cynyddodd ein hôl-ddyledion rhent yn ystod 
2020/21 ac ar ddiwedd mis Mawrth 2021 roeddent 
yn 3.93%, cyfanswm o £197,004. Roedd yn gynnydd 
o ychydig dros £26,000 ers mis Mawrth 2020.

Perodd y pandemig anawsterau i nifer o bobl a 
llwyddasom i atgyfeirio ein tenantiaid i’r gydweithfa 
fwyd yn ogystal â Chynllun y Groes Goch Brydeinig 
ar gyfer cymorth ariannol ychwanegol gyda 
biliau cyfleustodau. Gwnaethom barhau i wneud 
atgyfeiriadau am gefnogaeth i Cyngor ar Bopeth, 
MTCBC neu ein Swyddog Cefnogaeth yn ôl yr Angen.

Lefelau Rhent Wythnosol 2020/21 2019/20

Fflat ag 1 ystafell wely i 2 unigolyn £74.28 £72.34

Ty^ â 2 ystafell wely i 4 unigolyn £92.21 £89.82

Ty^ â 3 ystafell wely i 5 unigolyn £96.88 £94.41
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Hoffem barhau i gefnogi ein tenantiaid ac yn 2021/22, mae ein 
hamcanion fel a ganlyn:

• Sicrhau yr adeiladir ar lefel y gefnogaeth a 
ddarparwyd yn ystod Covid eleni i sicrhau bod 
gan bob tenant incwm digonol a chyfleoedd

• Sicrhau yr ailgyflwynir sgyrsiau cyn cofrestru â 
thenantiaid cyn gynted ag y mae’r swyddfa yn 
ailagor

• Sicrhau y cynhelir cyfarfodydd ar draws timau 
idenantiaid ag anghenion cymorth dwys

• Recriwtio a hyfforddi Swyddog Rhenti arall i 
weithio’n bennaf ar Ailgodi a Dyledion Cyn-
denantiaid

• Gweithredu codiadau rhent blynyddol a fydd yn 
dechrau ym mis Ebrill 2021 

• Sicrhau bod cyfathrebu ynghylch codiadau 
rhent yn gryno a chynhwysol

• Parhau i weithio â Grw^ p Llesiant Cwm Taf a CHC 
i lobïo o blaid cynnal y cynnydd wythnosol o £20 
i Gredyd

•  Gweithio ag Awdurdod Lleol i sicrhau y telir y 
40% ychwanegol o’r Gronfa Taliadau 

• Disgresiwn at Gostau Tai iddynt sy’n ei dro yn 
helpu’r gymuned leol a thenantiaid

• Parhau i ymchwilio i ffyrdd o sicrhau’r incwm 
uchaf posibl i’r Gymdeithas 

• Parhau i graffu ar y mecanweithiau adrodd   
ar waith 

• Parhau i edrych tuag allan am arferion da

• Gweithredu i awtomeiddio post sy’n mynd allan
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Ein Cymunedau
Mae effaith Covid wedi golygu nad oeddem yn gallu gwneud ein gwaith datblygu cymunedol arferol. Mae 
nifer o’n gweithgareddau yn dibynnu ar allu gweld pobl wyneb yn wyneb ac adeiladu perthnasoedd nad 
oedd yn bosibl ar gyfer y rhan fwyaf o’r 12 mis diwethaf. Roedd rhaid i’n holl rolau gwirfoddoli a rolau 
darparu yn cynnwys darparu buddion cymunedol a hyfforddiant gwaith ddod i ben a golygodd hyn fod rhaid 
ailstrwythuro darpariaeth gwasanaethau datblygu cymunedol i’n galluogi i gyflawni ein gweithgareddau.

Dechreuasom y cyfnod clo drwy annog ein 
tenantiaid i aros yn bositif a chefnogi gweithwyr 
allweddol a’r GIG. Gwnaeth y tîm weithio â’r 
awdurdod lleol i helpu i gydlynu a danfon prydau 
bwyd ysgol am ddim ledled y fwrdeistref. Yn 
ogystal, gwnaethant gydlynu cefnogaeth a 
chyfrannu at y ward plant yn Ysbyty’r Tywysog Siarl.

Gwnaethom weithio â Sefydliad Gellideg a
helpu i ddanfon 6,703 o barseli bwyd a 2,682 o 
brydau poeth i 2,886 o aelwydydd.

Drwy ein partneriaeth â FareShare, gwnaethom 
ddarparu 231 o barseli bwyd i denantiaid MTHA a 
oedd yn gwarchod eu hunain. Yn ogystal, rhannwyd 
101 o dalebau banc bwyd.

Gan weithio â phartneriaid, gwnaethom helpu ein 
tenantiaid i gael mynediad at dros £13,000:

• Arbedion o £3,780 drwy ostyngiadau Cartref 
Cynnes i 26 tenant

• Arbedion o £540 i dri thenant drwy Gynllun 
HelpU Dw^ r Cymru

• Cefnogwyd chwe thenant drwy’r Gronfa Cymorth 
Dewisol a derbyniasant dros £6,500. Gwnaeth 
hyn eu helpu i brynu eitemau megis gwelyau, 
poptai ac oergelloedd.

• Atgyfeiriwyd deunaw o denantiaid i Cyngor ar 
Bopeth am gefnogaeth gyda biliau cyfleustodau 
cynyddol yn ystod y cyfnod clo. Roedd pob un yn 
gymwys am £140, sy’n werth cyfanswm o £2,520.
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Cynhaliwyd 42 o ymweliadau tenantiaeth newydd. 
Cwblhawyd y rhain dros y ffôn a gwnaethom 
helpu i sicrhau bod gan denantiaid newydd yr holl 
wybodaeth oedd ei hangen arnynt.  

Cwblhawyd Arolwg Tenantiaid Blynyddol 2020
yn yr hydref. Cawsom dros 200 o ymatebion. 
Rydym wedi dadansoddi’r ymatebion a byddwn yn 
defnyddio’r canfyddiadau i’n helpu i barhau i siapio 
a gwella’r gwasanaethau a gynigwn.

Treharris Phoenix RFC Calon Treharris 
Mae Treharris Phoenix RFC wedi bod yn gweithio’n 
ddiflino i gefnogi ei gymuned leol drwy’r pandemig 
drwy helpu i gydlynu ymateb y gymuned leol i Covid 
a gweithio i gefnogi’r rheiny sy’n gwarchod ac yn 
wynebu caledi ariannol. Heb ddim rygbi, a bar y 
clwb ar gau am gyfnod hir, ychydig iawn o incwm 
a oedd yn cael ei greu i’r clwb. Gyda chefnogaeth 
y tîm datblygu cymunedol, sicrhawyd grant gwerth 
£10,000 i helpu’r clwb. Bydd hyn yn helpu i sicrhau 
bod y clwb yn parhau i fod wrth galon y pentref.

Fit and Fed
Mae Fit and Fed wedi edrych yn wahanol iawn eleni 
gyda grwpiau cymunedol ac ieuenctid yn gorfod 
cydymffurfio â chanllawiau Llywodraeth Cymru 
ynghylch gweithgareddau dan do. Gwnaethpwyd 
llawer o’r gweithgareddau drwy waith estyn allan ac 
ieuenctid datgysylltiedig. Eleni, mae’r ffocws wedi 
bod ar addysg bwyd gyda 240 o Lyfrau Ryseitiau 
Sgiliau Maeth Am Oes wedi’u rhoi i’r Prosiect 
Gofalwyr Ifanc a’r Tîm Cymorth Ieuenctid.

Creodd Gofalwyr Ifanc Barnardo’s ap bwyta’n 
iach. Gwnaethant weithio â 90 o deuluoedd gan 
ddarparu cynhwysion wythnosol ar gyfer ryseitiau 
yn y llyfr. Yn ogystal â gweithio gyda’r llyfr ryseitiau, 
dangoswyd i’r gofalwyr ifanc sut i wneud prydau 
o gynhwysion craidd a sut i wneud i fwyd fynd 
ymhellach.

Gwnaethom ddanfon 78 bag o ffrwythau a llysiau 
ffres i safle Teithwyr, Sipsiwn a Roma yn ystod 
y Nadolig a gwyliau ysgol mis Chwefror. Mae 
safleoedd eraill wedi defnyddio’r arian Fit and Fed 
i brynu pecynnau gweithgareddau i’r plant a phobl 
ifanc y maent yn eu cefnogi.

Ty^ Pantri

Gwnaethom ailsefydlu ein cydweithfa fwyd o dan y 
brand Ty^ Pantri. Rydym yn danfon ffrwythau a llysiau 
ffres i’r drws ffrynt yn ogystal â chynnig bocs o fwyd 
cwpwrdd. Cyflwynwyd system ddanfon yn ystod y 
pandemig i gynorthwyo tenantiaid ac aelodau’r 
gymuned fel ei gilydd i allu prynu eitemau heb orfod 
mynd i’r siopau ar adeg pan oedd pobl yn bryderus 
am adael eu cartrefi. Rydym wedi meddwl yn ofalus 
am ein hamgylchedd wrth gynllunio ar gyfer Ty^ 
Pantri ac mae pob bag yn fioddiraddiadwy ac mae 
bocsys hanfodol yn ailgylchadwy.

Mae’r Nadolig yn aml yn gyfnod prysur ar gyfer 
ein co-op bwydydd ac nid oedd eleni’n eithriad. Bu 
i ni ddarparu 35 o hamperi Nadolig, 13 o fagiau 
ffrwyth, 14 o fagiau llysiau a 28 o focsys o nwyddau 
Nadolig hanfodol i’r cwpwrdd.

 



Adroddiad Blynyddol18

Buom yn coginio

Symudodd ein Grw^ p Crochan Araf ar-lein gyda fideos 
YouTube rhyngweithiol. Mae gan y Grw^ p 41 o aelodau 
drwy ein tudalen Facebook

 (www.facebook.com/mthaslowcooking).   
Mae aelodau wedi elwa’n ariannol a chymdeithasol 
yn ogystal â gwella eu hiechyd a hunanhyder.

“ Rwy’n arbed arian drwy wneud prydau i’r   
teulu cyfan.”

“Rwy’n mwynhau mewngofnodi, sgwrsio gydag 
eraill yn y grw^ p a rhannu ryseitiau.”

“ Rwyf wedi bod yn coginio prydau iachach yn fy  
nghrochan araf newydd.”

“ Mae’n wych ac i gael fy annog i ofalu amdanaf 
fy hun yn well a gwnaeth fy helpu i gael  crochan 
araf mwy. Gallaf goginio mwy a gwneud  prydau 
i’r rhewgell. Mae’n tynnu fy meddwl oddi ar  y 
pandemig ac yn fy helpu i ymdopi. Rwy’n sicr yn 
teimlo’n  well ar ôl ymuno â’r grw^ p.”

“ Mynychais y grw^ p rai blynyddoedd yn ôl ac mae  
gennyf y crochan araf a gefais bryd hynny o hyd. 
Rwy’n ei ddefnyddio sawl  gwaith yr wythnos ac 
rwy’n mwynhau edrych ar eich syniadau.”

“ Daliwch ati i rannu’r ryseitiau! Mae’n llawer haws 
pan rydych yn byw ar eich pen eich hun.”
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Stablau Dowlais

2020 oedd blwyddyn pen-blwydd Stablau Dowlais 
yn 200 oed. Gweithiodd y tîm yn galed ar brosiect 
rhyng-genedlaethol i ddathlu’r pen-blwydd. Gan 
weithio gyda phreswylwyr a Grw^ p Ieuenctid MTHA, 
comisiynwyd meinciau coffaol.. 

Gardd Gloÿnnod Byw Stablau Dowlais

Gan ddefnyddio grant gan Cadwch Gymru’n 
Daclus, gwnaethom sefydlu gardd gloÿnnod 
byw. Ar ôl iddynt flodeuo, bydd y blodau yn denu 
ystod o wenyn, gloÿnnod byw a phryfetach i helpu 
bioamrywiaeth yr ardal.

Prosiect Teuluoedd Actif 

Ariannwyd y prosiect hwn gan Street Games. 
Gwnaethom ddarparu 34 pâr o dreinyrs i 
deuluoedd ac ystod o drowsusau loncian, crysau-t 
a hwdis fel bod ganddynt y dillad iawn i ymarfer 
corff. Gwnaethom ddarparu 15 o grochanau 
araf a rhannu ystod o’n fideos YouTube i helpu 
teuluoedd i fwyta’n iachach. Gwnaethom 
ddarparu 30 bag o offer chwaraeon i helpu i gael 
teuluoedd yn actif gartref.

Bwydo Eich Teulu am lai na £30 yr wythnos

Gwnaethom gynhyrchu ystod o fideos, rhestrau 
siopa a rhestrau ryseitiau i helpu teuluoedd i 
wneud bwyd fynd ymhellach a  bwydo eu hunain 
ar gyllideb o £30 yr wythnos.

Mynd yn Ddigidol 

Rydym wedi bod yn cefnogi ein tenantiaid i 
fynd yn  ddigidol. Gwnaethom roi un llechen 
gyfrifiadurol i helpu gydag addysgu gartref, dwy 
lechen gyfrifiadurol i gysylltu preswylwyr hy^n gyda’u 
teuluoedd yn byw i ffwrdd ac mae 17 llechen 
gyfrifiadurol yn barod i ddechrau ein prosiect 
cynhwysol digidol newydd yn Llys Kevin Ryan.
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Pecynnau Gweithgareddau a The Prynhawn

Ddiwedd mis Mawrth 2021, gwnaethom anfon 70 
o becynnau Crefftau’r Pasg i blant tenantiaid.

I helpu i ledaenu’r neges am ein prosiect 
cynhwysiant digidol, anfonwyd te prynhawn a 
nodyn i 100 o breswylwyr Georgetown. Drwy 
gyd-ddigwyddiad, gwnaethpwyd hyn ar ddiwrnod 
mwyaf diflas y flwyddyn yn ôl pob sôn, felly 
gweithredodd fel anrheg “codi calon” hefyd.
 
Dathlwyd Dydd Gw^ yl Dewi gyda chwis a bocs te 
prynhawn i 110 o’n preswylwyr hy^n ym Mynwent y 
Crynwyr a Georgetown.

Cylchlythyr Beacon 

Cynhyrchodd y tîm, mewn ymgynghoriad â’r TSSG 
Beacon Nadolig. Yn ogystal, anfonwyd Cylchlythyr 
Beacon newydd ym mis Ionawr a oedd yn diweddaru 
tenantiaid ynghylch gwasanaethau MTHA yn ystod 
y cyfnod clo, cymorth a chefnogaeth leol a sut mae 
cymryd rhan gyda MTHA.

Cyfathrebu ar y Cyfryngau Cymdeithasol a’r Wefan 
Drwy gydol y pandemig rydym wedi parhau 
i ddiweddaru ein gwefan, sianeli cyfryngau 
cymdeithasol a chreu gweithgareddau ymgysylltu 
ar-lein i’n tenantiaid.
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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 y caiff gwasanaeth ei 
ddarparu, newidiadau mewn rhent a nifer 
o faterion eraill. Mae aelodau’r 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 MTHA. Cafodd y TSSG a’r Bwrdd 
ddiwrnod i ffwrdd ar y cyd ym mis Rhagfyr 
2020 i ystyried ein polisi pennu rhenti a 
datgarboneiddio.
  
Mae’r TSSG wedi mynd yn ddigidol. Derbyniodd 
holl aelodau’r TSSG lechen gyfrifiadurol i’w 
galluogi i gymryd rhan mewn cyfarfodydd ar-lein 
wythnosol. Ariannwyd y llechi cyfrifiadurol
drwy grant CGGC.

Y ffocws ar gyfer 2021/22 fydd ailgychwyn
nifer o’n gweithgareddau datblygu cymunedol 
arferol yn enwedig y rheiny sy’n darparu 
gweithgareddau cymdeithasol i’n tenantiaid, 
y mae nifer ohonynt wedi bod yn ynysig yn 
gymdeithasol dros y flwyddyn ddiwethaf.

Byddwn yn canolbwyntio ar ailgychwyn cyfleoedd
hyfforddi i’n tenantiaid a’r gymuned ehangach 
drwy weithio â’n partneriaid i ddarparu cyfleoedd 
i bobl wella eu cyflog/cyfleoedd cyflogaeth.

Bydd y Grw^ p Ieuenctid yn ailgychwyn a byddwn 
hefyd yn sicrhau bod y rhaglen newyn gwyliau 
Fit and Fed yn cyrraedd hyd yn oed mwy o bobl 
ifanc i sicrhau nad oes yr un person ifanc yn cael 
ei adael ar ôl neu’n mynd heb fwyd drwy unrhyw 
wyliau ysgol.

Bydd prosiect Ty^ Pantri yn chwilio am gartref 
newydd a byddwn yn archwilio model 
gweithio newydd. Bydd MTHA yn cydweithio â 
phartneriaid o bob rhan o’r trydydd sector yn 
ogystal â’r awdurdod lleol i drechu tlodi bwyd 
drwy rwydwaith o bantrïau wedi’u lleoli ar draws 
y fwrdeistref gyda chefnogaeth rhwydwaith tlodi 
bwyd lleol.

Bydd y tîm Datblygu Cymunedol hefyd yn 
blaenoriaethu mynediad digidol i gleientiaid i 
gynorthwyo cymaint o bobl ag sy’n bosibl i gael 
eu cynnwys yn ddigidol, fel y byddai llai o bobl yn 
cael eu hallgáu’n ddigidol/gymdeithasol pe bai 
trydedd don o’r pandemig.

Bydd craffu ar denantiaid yn uchel ar ein 
hagenda hefyd gyda ffocws ar gynnig 
ymgynghoriad ar y Model Rhenti Fforddiadwy 
yn ogystal â chynyddu maint y Grw^ p Safonau 
Gwasanaeth Tenantiaid i sicrhau llywodraethu 
effeithiol a chyfranogiad tenantiaid.
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Canmoliaethau a Chwynion

Gwnaethom gyflwyno Polisi Cwynion newydd ym mis Mai 2020. Mabwysiadodd y Gymdeithas Bolisi 
Model Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru. Mae copi ar gael ar ein gwefan. 
https://www.mtha.org.uk/wp-content/ uploads/2020/09/Complaints-Policy-2020.pdf

Yn ystod 2020-21 derbyniwyd lefel uwch o gwynion nag mewn blynyddoedd blaenorol. Yn rhannol, roedd 
hyn o ganlyniad i’r ffordd yr ydym wedi’u cofnodi. 

Dengys y siart isod ffynonellau’r cwynion yr ymchwiliwyd iddynt. O’r 71 o gwynion a dderbyniwyd, 
derbyniwyd 19 yn uniongyrchol gan y tenant. Derbyniwyd deugain drwy Gynghorydd, yr Aelod Seneddol 
neu’r Aelod o’r Senedd lleol. Roedd y rhain yn aml yn ychwanegol i gw^ yn wreiddiol y cleient.

Ffynhonnell y Gw^ yn

Cynghorydd 27%

Aelod Seneddol 20%

Aelod o’r Senedd  10%

Cyngor ar Bopeth  1%

Iechyd yr 
Amgylchedd  1%

Cymydog 4%

Ombwdsman 7%

Tenant 27% Perthynas Tenant  3%

Cynnwys y Gw^ yn

Ymddygiad Gwrthgymdeithasol / Cymydog 
/ Sbwriel 37%

Atgyweiriadau 24%

Addasrwydd Offer ac Eiddo  7%

Ailgartrefu 2%

Galwadau/Negeseuon E-bost heb eu hateb 9%

Holi ynghylch dehongli Canllawiau 
Llywodraeth Cymru  3%

Staff 4%

Lleithder, Cyddwysiad, Dw^ r yn dod i mewn  8%

Contractwr heb gyrraedd 2%

Gwasanaeth heb ei ddarparu  2%

Atgyweirio Gwael 2%
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Iechyd yr 
Amgylchedd  1%

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 bosibl, 
byddwn yn unioni unrhyw gamgymeriadau y gallwn 
fod wedi’u gwneud. Byddwn yn darparu unrhyw 
wasanaeth 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. Rydym wedi edrych ar
y cwynion mewn manylder ac roedd pob un 
ohonynt yn ymwneud â rhyw agwedd ar broblem 
gyfathrebu.

Yn ystod 2021-22 byddwn yn gweithredu ein 
Strategaeth Gyfathrebu newydd ac yn canolbwyntio 
ar wella ein cyfathrebu â thenantiaid. Yn ystod 
y flwyddyn, gwnaethom ail-lansio ein arolwg 
boddhad â chwynion. Gwnaethom ofyn i 
achwynwyr am eu safbwyntiau ynghylch y broses 
gwyno. Roedd y canlyniadau’n siomedig gyda’r 
rhan fwyaf o ymatebwyr yn anfodlon iawn â’r 
broses. Byddwn yn gweithio â thenantiaid i 
archwilio ffyrdd o wella’r broses gwyno.

DLO 23%

Syrfewyr 23%

Contractwyr 8%

Atgyweiriadau Cyffredin 8%

Staff Cynnal a Chadw 8%

MTHA Cyffredinol 30%

Mathau o Ganmoliaethau 
a Gafwyd

Canmoliaethau
Derbyniwyd llai o ganmoliaethau eleni. Y llynedd (2019/2020) derbyniodd y sefydliad 41 o ganmoliaethau 
o’i gymharu â 13 eleni. Mae hyn o ganlyniad i’r rhaglen waith lai yr ymgymerwyd â hi.
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Bodlon
Iawn

Eithaf
Bodlon

2019 2020 2019 2020

C1. Y gwasanaeth a 
ddarparwyd gan eich 
Cymdeithas

59.3% 46.5% 26.6% 25.7%

C2. Ansawdd
cyffredinol eich cartref

54.3% 44.6% 29.7% 25.8%

C3. Cymdogaethau
fel lle i fyw ynddynt

58.5% 47.6% 24.4% 34.2%

C4. Rhent yn darparu 
gwerth am arian 60.3% 44.6% 29% 31.2%

C5. Mae’r
Gymdeithas yn
darparu’r
gwasanaeth y
 mae tenantiaid a 
phreswylwyr yn ei
ddisgwyl 

57% 43.9% 25.1% 26.2%

C6. Y ffordd mae eich 
Cymdeithas yn ymdrin ag 
atgyweiriadau a chynnal 
a chadw

54.5% 41.8% 26.7% 24.1%

C7. Mae eich
Cymdeithas yn gwrando
ar safbwyntiau 
tenantiaid a phreswylwyr
ac yn gweithredu
arnynt

49.7% 38.8% 28.3% 26.2%

C8. Mae eich
Cymdeithas yn cadw
eich cartref yn
ddiogel

53.8% 44.4% 26.6% 27.8%

Ddim yn Fodlon 

nac yn Anfodlon

Ddim yn 

Anfodlon Iawn
Eithaf 

Anfodlon Tuedd
2019 2020 2019 2020 2019 2020

3.4% 10.2% 6.2% 6.4% 4.5% 11.4%

9.1% 13.4% 3.4% 8.1% 3.4% 8.1%

5.7% 5.3% 4% 4.3% 7.4% 8.6%

9.1% 11.3% 2.8% 5.4% 2.8% 7.5%

7.4% 10.1% 6.9% 8% 4.6% 11.8%

6.8% 11.2% 5.7% 9.6% 6.3% 13.4%

9.8% 13.1% 7.5% 7.6% 4.6% 14.2%

7.5% 9.1% 6.9% 5.9% 5.2% 12.8%

Data Bodlonrwydd Tenantiaid
Rydym yn pryderu am fodlonrwydd ein tenantiaid gyda’n gwasanaethau. Gwnaethom arolygu ein 
tenantiaid yn hydref 2020 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 17%. Rydym yn 
defnyddio’r wybodaeth yma i wella ein gwasanaethau a’i rhannu gyda Llywodraeth Cymru. Bu i’n sgoriau 
bodlonrwydd cyffredinol ostwng y llynedd.

Bu i’n sgoriau bodlonrwydd cyffredinol ostwng y llynedd.
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Arsylwyd ar ostyngiad cyfartalog o 7% ar draws
yr ystod o gwestiynau uchod. Mae hyn yn siomedig
pan mae staff wedi gweithio mor galed i gadw 
gwasanaethau yn rhedeg, fodd bynnag, byddem 
yn disgwyl gweld gostyngiad mwy sylweddol 
mewn boddhad o ystyried nifer yr anawsterau 
y mae pandemig y Coronafeirws wedi’u peri i’r 
Gymdeithas a’n tenantiaid. Mae’r canlyniadau 
hyn yn pwysleisio’r angen am gyfathrebu cyson â 
thenantiaid. Bydd cyflwyno cylchlythyr chwarterol, 
ynghyd â chofrestru ar gyfer galwadau llesiant yn 

A yw’r staff yn barod i helpu ac yn gwrtais?

Roedd 84% o ymatebwyr yn hapus gyda’r ffordd 
mae MTHA yn delio ag ymholiadau cyffredinol, 
mae hyn wedi lleihau 6% ers 2019.

Roedd 64.7% o ymatebwyr yn hapus gyda’r ffordd 
mae MTHA yn delio â chwynion, mae hyn wedi 
lleihau 8% ers y llynedd.

Roedd 54% o ymatebwyr yn hapus gyda’r 
ffordd mae MTHA yn delio ag ymddygiad 
gwrthgymdeithasol. Mae hyn wedi lleihau 7% ers 
y llynedd.

No, 
74.13%

Yes, 
25.87%

Er y bu rhai rhwystredigaethau ymhlith tenantiaid. 
Mae’n wych gweld bod gwaith caled aelodau o 
staff yn cael ei gydnabod. Roedd nifer o sylwadau 
cadarnhaol yn canmol y gwaith hwn yn cynnwys 
canmoliaeth i staff.

‘Rydych chi’n ffonio i weld a oes unrhyw beth 
y gallwch ei wneud i helpu. Rydych chi i gyd yn 
arbennig. Diolch i chi i gyd’.

‘Dim byd. Mae MTHA yn gofalu am ei holl 
denantiaid. Diolch i bawb.’

A oes unrhyw beth y gallem fod wedi’i wneud yn 
wahanol yn ystod Covid?

Atebodd bron i chwarter yr ymatebwyr pan 
ofynnwyd ‘Beth arall allai MTHA fod wedi’i wneud 
yn ystod Pandemig Covid-19’

Gellir rhannu’r sylwadau yn ddwy brif thema

1. Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 
Fel Cymdeithas, gwnaethom ddelio â nifer cynyddol 
o gwynion am ymddygiad gwrthgymdeithasol 
y llynedd, yn rhannol, roedd hyn o ganlyniad i’r 
cyfnod clo ac yn adlewyrchu’r sefyllfa genedlaethol. 
Yn yr arolwg tenantiaid, cododd tenantiaid 
bryderon am ymddygiad gwrthgymdeithasol 
cynyddol yn eu cymunedau.

‘Ar hyn o bryd mae llawer o ymddygiad 
gwrthgymdeithasol yn fy ardal a thrwy’r cyfnod clo, 
gangiau, partïon a phobl yn cwffio. Rwy’n credu 
y dylid cael CCTV yn yr ardal i rwystro’r gangiau a 
phartïon’.. 

‘Mwy o gymorth a chyswllt i ddelio ag ymddygiad 
gwrthgymdeithasol sy’n digwydd o hyd’.

cyfrannu i ryw raddau at wella cyfathrebu. Hyd yn 
hyn, mae diweddariadau gwasanaeth wedi cael 
eu postio ar y wefan a’r cyfryngau cymdeithasol 
ynghyd â dau rifyn o’r cylchlythyr Beacon. Gobeithir 
y bydd y cylchlythyr mwy aml yn cyrraedd tenantiaid 
na allant gael mynediad at wybodaeth yn ddigidol.

Mae 89.6% o ymatebwyr yn credu bod staff 
MTHA yn barod i helpu ac yn gwrtais. Er bod hyn yn 
parhau’n uchel, mae wedi lleihau 5% ers sgorau 
2019.

Roeddem yn awyddus i ddarganfod beth oedd 
barn tenantiaid am ein gwasanaeth yn ystod y 
pandemig a gwnaethom ofyn a oedd unrhyw beth 
y gallem fod wedi’i wneud yn wahanol. Roedd 
ychydig o dan dri chwarter o’n tenantiaid yn credu 
ein bod wedi gwneud popeth y gallem.
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2. Cynnal a Chadw
O ran atgyweiriadau a chynnal a chadw, roedd 
y materion a godwyd yn ymwneud yn bennaf â 
pharhad gwaith allanol. Gallai’r sylwadau hyn fod 
wedi’u dylanwadu gan denantiaid ddim yn llwyr

ymwybodol o’r cyfyngiadau yr oedd y Gymdeithas

yn gweithio oddi tanynt. Gellid fod wedi gwella 
hyn gyda chyfathrebu gwell, yn benodol gan fod 
tenantiaid yn deall pam oedd gwaith mewnol wedi’i 
effeithio gan ein harferion gweithio diwygiedig.

‘Gallai MTHA fod wedi parhau â gwaith a chynnal a
chadw allanol...daeth fy wal ffiniol i lawr ar y 
briffordd ym mis Chwefror ac nid yw byth wedi 
cael ei hailadeiladu ac mae fy ngardd yn gorlifo i’r 
ffordd o ganlyniad...gellid fod wedi ymbellhau’n 
gymdeithasol o hyd wrth wneud gwaith y tu allan. 
Siomedig’

‘….Roeddwn yn siomedig iawn y rhoddwyd y gorau 
i dorri’r glaswellt. Rydym yn talu am y gwasanaeth 
hwn’.

Mewn meysydd eraill, mae’n dda gwybod bod 
gwaith eisoes wedi dechrau i leddfu pryderon 
allweddol i denantiaid megis ymddygiad 
gwrthgymdeithasol. Casglwyd y data yn yr 
adroddiad hwn rhwng mis Ebrill a mis Medi 
2020. Recriwtiwyd swyddog ymddygiad 
gwrthgymdeithasol arall am bedwar mis tuag at 
ddiwedd 2020 tan ddechrau 2021 i gynorthwyo â’r 
llwyth gwaith cynyddol. 

Bydd effeithiau pandemig y Coronafeirws yn hir a 
phellgyrhaeddol felly mae’n allweddol ein bod yn 
defnyddio’r data i siapio gwasanaethau lle y gallwn. 
Dywed tystiolaeth anecdotaidd wrthym fod y rheiny 
â mwy o anghenion cymorth yn teimlo’n ynysig, 
felly mae targedu ardaloedd lle mae tenantiaid hy^n 
a’r rheiny â phroblemau iechyd cyfyngol yn bwysig.
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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:

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 wneud y gorau o’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 i fynd 
ymhellach, rydym bob amser yn chwilio 
am ffyrdd o wneud arbedion wrth gynnal 
gwasanaeth da.
 
O ganlyniad i’r newidiadau yn ein harferion 
gweithio rydym wedi gwneud arbedion ar 
dreuliau teithio gan fod nifer o gyfarfodydd 

wedi cael eu cynnal yn rhithiol, yn
ogystal ag ar ein costau rhedeg swyddfa, 
gyda’r rheiny yn lleihau.

•   Gwnaethom weithio â Llywodraeth 
Cymru ar ein datblygiad Ffordd 
Bryniau ac rydym wedi dangos iddynt y 
darparodd y prosiect werth am arian.

•  Mae’r agenda Ddatgarboneiddio yn un 
yr ydym yn ei chefnogi’n llwyr, a bydd 
ein strategaeth yn cael ei chyhoeddi yn 
2021-22. Rydym yn cymryd ymagwedd 
ffabrig yn gyntaf sy’n darparu gwerth am 
arian ac fel canllaw cyffredinol am bob 
punt a warir ar adeg adeiladu, byddai’n 
costio £4 ar adeg ôl-osod.

  
•  O fis Ebrill 2021 byddwn yn symud at 

godiad rhent blynyddol yn hytrach 
na gwneud hyn ar adeg pen-blwydd y 
denantiaeth a fydd yn arbed amser ac 
adnoddau.

•  Gwnaethom weithio â Swyddog 
Ymyrraeth Gynnar yr Awdurdod Lleol 
i glirio dyledion ar gyfer tenantiaid 
blaenorol a phresennol - cyfeiriwyd 
chwech at Cyngor ar Bopeth am gyngor 
arbenigol ar fudd-daliadau/dyledion.

•  Rydym wedi cefnogi naw o denantiaid 
sy’n hawlio  Taliadau Disgresiwn at 
Gostau Tai yn amrywio o £39 - £111 bob 
4 wythnos
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Mesurir perfformiad yn erbyn cyfartaledd y 
sector, ac mae’n bleser gweld ein bod yn well na 
chyfartaledd y sector mewn wyth allan o’r un ar 
ddeg dangosydd. Mae ein costau trwsio ymatebol 
fesul uned tai cymdeithasol yn chwartel pedwar 
ac roedd hyn o ganlyniad i gostau foid cynyddol 
ac ailddatblygu Stryd Taf a Stryd Cilgant. Mae ein 
drwg-ddyledion fesul uned tai cymdeithasol hefyd
yn chwartel pedwar ac roedd hyn o ganlyniad i 
gynnydd yn

Cyfartaledd Sector 
Cymru 2019

MTHA 
2019

Chwartel 
2019

Chwartel 
2018

Trosiant fesul uned tai cymdeithasol £5,459 £5,081

Cyfanswm costau gweithredu fesul uned 
tai cymdeithasol 

£3,345 £2,374

Costau rheoli fesul uned tai cymdeithasol £1,284 £555

Costau trwsio ymatebol fesul uned tai 
cymdeithasol 

£1,144 £1,649

Costau trwsio mawr a chydrannau fesul 
uned tai cymdeithasol (Cyfalaf)

£887 £348

Costau trwsio mawr a chydrannau fesul 
uned tai cymdeithasol (Cyfalaf a Refeniw)

£1,233 £348

Mewnlif (all-lif) arian rhydd fesul
uned tai cymdeithasol

£31 £85

Trosiant tai cymdeithasol/
ôl-ddyledion gros 

4.5% 4.2%

Mewnlif (all-lif) arian rhydd fesul
uned tai cymdeithasol

£585 £1202

Trosiant tai cymdeithasol/ôl-ddyledion gros 4.7% 3%

Colled foid rhent fesul uned tai 
cymdeithasol 

£72 £39

Rydym yn dangos gwerth am arian drwy adrodd ar 
ein heffeithlonrwydd, effeithiolrwydd a chostau drwy 
ystod o ddangosyddion perfformiad allweddol a
dangosyddion perfformiad. Mae’r ffigyrau 
bodlonrwydd yn allweddol i dystio safbwynt ein 
tenantiaid ynghylch y gwasanaethau yr ydym yn eu 
darparu. Yn ogystal, gellir mesur ein perfformiad yn 
erbyn cymdeithasau eraill drwy ein defnydd o
wybodaeth Cyfrifon Cynhwysfawr Cymdeithas  

Tai Cymru a Llywodraeth Cymru. Mesurir
perfformiad ar draws yr holl gymdeithasau tai
yng Nghymru ac fe’i rhennir yn bedwar chwartel, 
gyda’r rheiny sy’n perfformio orau yn y chwartel 
gwyrdd, cyn symud i oren a choch, gyda du yn 
golygu’r chwartel sy’n perfformio waethaf. Mae’r 
data cyhoeddedig diweddaraf yn adlewyrchu’r 
sefyllfa ar 31 Mawrth 2019 ac fe’i dangosir
yn y tabl isod:

y ddarpariaeth drwg-ddyledion i denantiaid yn 
trosglwyddo i Gredyd Cynhwysol. Nid yw hyn wedi 
digwydd, ac mae’r ddarpariaeth drwg-ddyledion 
wedi lleihau yn unol â hynny. Dylai ein perfformiad 
wella yn y set nesaf o ffigyrau.

Rydym yn fodlon â chost gyfartalog
cyfalaf wedi’i phwysoli, sef canolrif y sector 4.2%
er ein bod yn chwartel tri.
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Edrych tua’r Dyfodol

Cynllun Corfforaethol 2020-2025

Rydym wedi adolygu ein Cynllun Corfforaethol a’i ddiweddaru i 
adlewyrchu ein blaenoriaethau newidiol. Mae gennym dair thema, 
sef twf; gwasanaethau 

Twf:

• I 1,350 uned erbyn 31 Mawrth 2025

• Gwneud cynnydd ar gyfleoedd bancio tir

•  Gwneud cynnydd gyda mentrau datblygu 
arloesol

Gwasanaethau Craidd:

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

• Gwella effeithiolrwydd rheolaeth asedau

•  Hyrwyddo a chyfrannu at gynaliadwyedd 

cymunedau

Datblygu Busnes:

•  Gweithredu syniadau am brosiectau arloesol

• Gweithredu strategaeth ddatgarboneiddio

• Mwy o gydweithio
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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.

Mae aelodau’r Bwrdd yn 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.

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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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 MTHA
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Bwrdd Rheoli

Enw Galwedigaeth Nifer y cyfarfodydd a 
fynychwyd

Ian Bell: CADEIRYDD Rheolwr Rhanbarthol 10 allan o 10

Tom Broadhead: IS-GADEIRYDD Cyfarwyddwr Gwella Busnes 8 allan o 10

Tim Smith:
CADEIRYDD y Pwyllgor Archwilio a Risgiau

Cyfrifydd Siartredig wedi ymddeol 10 allan o 10

Denise Morgan
Aelod o Banel Cynghori ar Ynadon
Heddwch wedi ymddeol (Wedi 
ymddiswyddo fis Medi 2020)

5 allan o 5

Huw Williams Darlithydd 10 allan o 10

Andrew Thomas
Pennaeth Cynnal a Chadw
(Wedi ymddiswyddo fis Medi 2020)

3 allan o 5

Lisa Way
Rheolwr Datblygu
(Wedi ymddiswyddo fis Mawrth 2021)

7 allan o 10

Julie Reynolds Rheolwr Tai Ardal 10 allan o 10

Phillip Gruneberg Pensaer Busnes 7 allan o 10

Rebecca Little Aelod o’r Bwrdd Tenantiaid 10 out of 10

Ann Batley
Cyfarwyddwr Gwasanaethau 
Cymdeithasol wedi ymddeol
(Cyfetholwyd ym mis Mawrth 2021)

1 allan o 1

Gary Colston
Rheolwr Datblygu
(Cyfetholwyd ym mis Mawrth 2021)

1 allan o 1

Oonagh Lyons
Cyfarwyddwr Tai (Cyfetholwyd ym mis 
Mawrth 2021)

1 allan o 1

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.

Cynhaliwyd ymgyrch recriwtio aelodau’r Bwrdd yn 
2020 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 3 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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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.

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.

Rheoli Risg

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.

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.

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. O ganlyniad i’r pandemig, 
ni adolygwyd y Gymdeithas yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Fodd 
bynnag, cynhaliwyd cyfarfodydd rheolaidd â’n Rheolwr Rheoleiddio.

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 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 set o 
ymrwymiadau 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.

Gwnaethom gyflawni Nod Barcud Ansawdd mewn 
Amrywiaeth a Chydraddoldeb (QED) Tai Pawb ym 
mis Medi 2020. Mae gwobr QED yn nod ansawdd 
ar gyfer y sector tai yng Nghymru ac yn darparu 
fframwaith cynhwysfawr sy’n benodol i Gymru i’n 
helpu i adolygu a gwella effaith gydraddoldeb ac 
amrywiaeth ein sefydliad. Ni oedd yr unig bedwaredd 
Gymdeithas Tai yng Nghymru i gyflawni’r safon hon. 
Mae’n ein helpu ni i wella’r ffordd yr ydym yn sicrhau 
cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ein gwasanaethau a
gweithgareddau. Rydym yn monitro amrywiaeth 
ein Bwrdd a’n gweithlu. 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.

Aelodau’r Bwrdd yn ôl 
Rhywedd ar 31/03/21

Gwryw
60%

Benyw
40%

Pob Aelod o Staff
yn ôl Rhywedd

Benyw
50%

Gwryw
50%

Pob Aelod o Staff yn ôl 
Hunaniaeth Genedlaethol

Prydeinig
41%

Pwylaidd
2%

Seisnig 2%

Cymreig
55%
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Aelodau’r Bwrdd yn ôl 
Proffil Oedran

Uwch Dîm Rheoli
yn ôl Rhywedd

Gwryw

Benyw

Pob Aelod o Staff yn ôl Proffil Oedran

45 - 64 oed

65+ oed

30 - 44 oed

16-24
30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

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. Nid oes gennym yr wybodaeth hon i’n holl 
denantiaid, ac yn ystod 2021-22 byddwn yn cynnal 
cyfrifiad o denantiaid. Bydd hyn yn ein galluogi ni i 
ddeall ein cwsmeriaid yn well.
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Datganiad o Wariant Cynhwysfawr ar 31 Mawrth 2021

2021
£

2020
£

Trosiant 5,878,494 5,698,009

Gwariant gweithredu (4,245,227) (4,832,633)

Enillion/(colledion) gwaredu ar eiddo tai (10,910) 44,944

Gwarged gweithredu 1,622,357 910,320

Llog yn dderbyniadwy 1,775 13,853

Costau llog a chyllido (310,956) (572,939)

Gwarged ar gyfer y flwyddyn 1,313,176 351,234

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

(1,273,000) 1,141,000       

Cyfanswm yr incwm/(gwariant) cynhwysfawr ar gyfer y flwyddyn 40,176 1,492,234
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Datganiad o Sefyllfa Ariannol ar 31 Mawrth 2021

Asedau Sefydlog 2021
£

2020
£

Eiddo tai 60,257,739 58,270,070

Eiddo buddsoddi 7,035,849 7,085,849

Eiddo, offer a chyfarpar arall 581,145 572,730

67,874,733 65,928,649

Buddsoddiadau mewn asedau sefydlog

Benthyciadau cymorth prynu yn dderbyniadwy 138,150 -

Asedau cyfredol

Dyledwyr: symiau yn daladwy cyn pen blwyddyn 296,652 425,350

Dyledwyr: symiau yn daladwy ar ôl mwy na blwyddyn 1,538,760 -

Arian a chyfwerth ag arian 3,507,622 2,823,609

5,343,034 3,248,959

Credydwyr: symiau yn daladwy cyn pen blwyddyn (4,987,316) (5,114,287)

Asedau/(rhwymedigaethau) cyfredol net 355,718 (1,865,328)

Cyfanswm asedau ar ôl tynnu rhwymedigaethau cyfredol 68,368,601 64,063,321

Credydwyr: symiau yn daladwy ar ôl mwy na blwyddyn (56,835,973) (53,614,869)

Rhwymedigaeth pensiwn budd-dal diffiniedig (2,062,000) (968,000)

Asedau net 9,470,628 9,480,452

Cyfalaf a chronfeydd wrth gefn

Cyfalaf cyfranddaliadau 28 28

Cronfa incwm a gwariant wrth gefn 7,454,357 7,487,681

Cronfa ailbrisio wrth gefn 1,249,993 1,299,993

Cronfa gyfyngedig wrth gefn 766,250 692,750

Cyfanswm y cronfeydd wrth gefn 9,470,628 9,480,452
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DATGANIAD YR ARCHWILIWR ANNIBYNNOL I AELODAU 
CYMDEITHAS TAI MERTHYR TUDFUL

Barn

Rydym wedi adolygu’r datganiad ariannol cryno ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 
2021, 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 22 Mehefin 2021. 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 Tai 
Merthyr Tudful ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2021.

Nid ydym wedi ystyried effeithiau unrhyw ddigwyddiadau rhwng 22 Mehefin 2021, 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 yr 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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