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DATGANIAD GWERTH AM ARIAN 2015/16 

Mae’r Bwrdd wedi mabwysiadu strategaeth Gwerth am Arian am y rhesymau a 
ganlyn: 

o Mae gan gymdeithasau tai bwrpas cymdeithasol ac mae rhoi rhywbeth yn ôl 
yn elfen bwysig o gryfder ymrwymiad ein staff. 

 
o Mae’n bwysig fod ein sefydliad a’n tenantiaid a’n cwsmeriaid yn cael y budd 

mwyaf (canlyniadau) am yr adnoddau (mewnbwn) rydym yn eu stiwardio. 
 

o Mae diwylliant sy’n cydnabod ac yn deall ystyr GaA a sut gellir cyrraedd ato 
yn darparu llwybr i roi mwy yn ôl i’r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu, 
h.y. macsimeiddio’r gwerth cymdeithasol. 

 
Gan ddefnyddio’r incwm a gafwyd drwy renti a grantiau (adnoddau) rydym yn penodi 
staff a gwasanaethau contract, ac yn prynu a datblygu tai (mewnbwn) ac yn darparu 
cartrefi, gwasanaethau landlord a gwasanaethau partneriaeth gymunedol (allbwn) 
er mwyn cael tenantiaid bodlon, lleoedd da i fyw, annibyniaeth a gwell ansawdd a 
chyfleon bywyd, yn ogystal ag asedau cymdeithasol (canlyniadau). 
 
Mae amrediad o ganlyniadau a rhaid wrth gydbwysedd rhwng canlyniadau 
cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd. Mae tensiwn hefyd rhwng economi, 
effeithiolrwydd ac effeithioldeb.  
 
Nod y strategaeth yw: 
 

o sicrhau bod y gweithgaredd GaA yn cefnogi gwerthoedd Newydd ac yn darparu 
ein blaenoriaethau sefydliadol 

o sicrhau ein bod yn gwneud y pethau cywir drwy roi tenantiaid a chwsmeriaid 
wrth galon datblygiad ein gwasanaethau 

o plannu diwylliant GaA a sicrhau ein bod yn cael y gorau o’n hasedau drwy  

- economi – gwario llai drwy leihau costau heb leihau’r allbwn 

- effeithiolrwydd - lleihau mewnbwn drwy wneud y prosesau a’r 
perfformiad mor effeithiol â phosib 

- effeithioldeb – macsimeiddio canlyniadau buddsoddiad. 

 
SUT YDYN NI’N PERFFORMIO? 

Rhent a gosod tai 
 
Y llynedd treuliodd Newydd lawer o amser yn paratoi ar gyfer dyfodiad Credyd 
Cynhwysol. Dros yr haf buom yn siarad â thros 500 o denantiaid ynghylch Credyd 
Cynhwysol yn ystod ein sioeau ystâd teithiol. Cynhaliwyd sioeau teithiol eleni eto a 
buom yn trafod newidiadau fel y terfyn 4-wythnos ar ôl-ddyddio budd-dal tai, a’r 
cyfyngu arfaethedig ar fudd-dal tai i bobl dan 35 oed o fis Ebrill 2018 ymlaen. 
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Mae darparu cefnogaeth i denantiaid sy’n cael trafferth i dalu eu rhent yn 
flaenoriaeth gennym. Yn ystod y flwyddyn cyfeiriwyd 119 o denantiaid at y 
gwasanaeth cyngor ar arian. Mae troi rhywun allan am fod ar ôl gyda’r rhent yn 
digwydd dim ond os daw hi i’r pen, ac mae’r nifer sy’n cael eu troi allan yn isel o 
hyd. Drwy gydweithio’n agos â’n tenantiaid, mae’r staff wedi sicrhau bod cefnogaeth 
ar gael ac rydym wedi casglu dros 96% o’r rhent sy’n ddyledus. 

 

Rhent a gosodiadau 2015/16 2014/15 Ein targed 

Canran rhent a gasglwyd 96.54% 96.47% 98.9% 

Canran ôl-ddyledion rhent y tenantiaid 
presennol 

2.28% 2.2% 2% 

Canran ôl-ddyledion rhent cyn-
denantiaid 

3.06% 2.88% Dim targed 

Maint yr ôl-ddyledion rhent a 
ddiddymwyd 

£46,627 £31,029 Dim targed 

Canran rhent a gollwyd am fod 
cartrefi’n wag 

0.87% 1.21% 1.2% 

Nifer y rhybuddion cais am feddiant 
(NOSP) oherwydd ôl-ddyledion rhent 

370 348 Dim targed 

Nifer y tenantiaid a drowyd allan 
oherwydd ôl-ddyledion rhent 

19 15 Dim targed  

 
Cartrefi gwag a gwasanaeth gosodiadau 
Mae galw mawr am ein heiddo o hyd, a thros 97% o denantiaid newydd yn dewis 
aros gyda ni ar ôl eu blwyddyn gyntaf. 
 

Eiddo gwag a gosodiadau 2015/16 2014/15 

Nifer uchaf o wrthodiadau  9 – fflat un 
ystafell 
wely 

16 – fflat dwy 
ystafell wely 

Canran o denantiaethau newydd sy’n para mwy na 
12 mis 

97.4% 85% 

Canran trosiant tenantiaid 12.1% 12.7% 

Canran eiddo a osodwyd o fewn 10 dydd gwaith 60% 61% 

Canran ymweliadau tenantiaeth newydd a wnaed o 
fewn 6 wythnos 

98.5% 92% 

 
Gwasanaeth cynnal a chadw 
Roedd eleni yn flwyddyn heriol iawn, gan mwyaf oherwydd cyfnod hir o dywydd 
gwlyb gyda’r canlyniad fod cynnydd yn y gwaith o drwsio toeon. Cafodd hyn effaith 
gynyddol ar allu ein contractwyr i ddatrys nifer fawr o’r achosion o waith trwsio. O’r 
herwydd bu gostyngiad bach yn y canran o waith trwsio a gwblhawyd yn brydlon a 
chynnydd yng nghost gwaith trwsio ymatebol. 
 
Ar gyfer y dyfodol bydd Newydd nawr yn edrych ar ehangu ein gwaith llafur 
uniongyrchol i gwblhau mwy o waith trwsio ymatebol ac ehangu i gynnig gwasanaeth 
cynnal a chadw cynlluniedig.  
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Rheolaeth 

 
Nod y Grŵp yw cynnal safonau uchel o reolaeth ac mae wedi mabwysiadu Cod 
Llywodraethiant Cartrefi Cymunedol Cymru. Mae cydymffurfiaeth â’r Cod yn cael ei 
adolygu’n rheolaidd a gall y Byrddau gadarnhau eu bod yn gweithredu’n gwbl unol 
ag ef ac y byddant yn para i adolygu’r cynnydd i sicrhau bod y gydymffurfiaeth yn 
para. Mae’r Bwrdd hefyd wedi ymrwymo i gynyddu’r amrywiaeth yn ei aelodaeth 
drwy fabwysiadu her amrywiaeth mewn arweinyddiaeth y Sefydliad Tai Siartredig 
erbyn 2020. 
 
YDYN NI’N LLWYDDO I GAEL GWERTH AM ARIAN? 
 
Mae’r Grŵp yn cydnabod bod gwerth am arian yn ganlyniad i weithredoedd 
gweithwyr, tenantiaid a rhanddeiliaid. Mae rhannu gwerthoedd corfforaethol yn dod 
â chysondeb agwedd i ddarpariaeth gwerth am arian ledled y sefydliad. 
 
Bu’r hyn mae tenantiaid yn rhoi pris uchel arno – rydym wedi gofyn iddyn nhw ac 
maen nhw wedi dweud wrthyn ni – yn sylfaen i’n mesur perfformiad gwasanaeth 
mewnol dros y 7 mlynedd diwethaf.  Yn yr holiadur diweddaraf i staff, roedd y rhan 
fwyaf o weithwyr yn teimlo eu bod yn gweithio i sefydliad lle mae pawb am wneud 
ei orau bob amser, a lle mae’r staff yn ymroddedig i’w gwaith. Neges gyffredin gan 
randdeiliaid allweddol, awdurdodau lleol, contractwyr ac ymgynghorwyr, byd 
masnach, sefydliadau proffesiynol a gwirfoddol, oedd fod  Newydd yn bartner da. 

Cynnal a chadw 2015/16 2014/15 Ein 
targed 

Canran gwaith trwsio a gwblhawyd yn 
brydlon 

97.1% 98.5% 99% 

Canran tenantiaid bodlon ar ôl 
archwiliadau  

99% 99.1% 99.25% 

Canran apwyntiadau a dorrwyd heb 
ddweud wrth y tenant 

0.1% 0.2% 0.25% 

Canran tenantiaid anfodlon gyda lefel 
sgiliau’r contractiwr neu gyda’r offer oedd 
ganddo i gwblhau’r gwaith 

0.1% 0.2% 0.25% 

Nifer cartrefi yr ymwelwyd â hwy 4 gwaith 
i geisio datrys problem wresogi 

2 10 0 

Canran tenantiaid sy’n anfodlon â’r gwaith 
trwsio 

1% 1% 1% 

Canran Holiaduron Boddhad Tenant a 
ddychwelwyd  

17% 16% 40% 

Canran cyllid cynnal a chadw a wariwyd ar 
gynnal a chadw cynlluniedig  

61% 70% 70%  
 

Canran cyllid cynnal a chadw a wariwyd ar 
gynnal a chadw ymatebol  

39% 30% 30% 
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Mae gennym ddiwylliant amlwg o onestrwydd a didwylledd, etheg tîm sy’n fodlon 
trafod materion, a rhannu’r broses o ddatrys problemau. 
 
Perfformiad asedau 

 
Aseswyd perfformiad asedau unigol drwy ddefnyddio data cyfredol sy’n seiliedig ar 
amrediad o wybodaeth ansoddol a meintiol gan gynnwys cynaliadwyedd tenantiaeth, 
galw, cyflwr y stoc, gwaith trwsio, cartrefi gwag, graddfa’r gymdogaeth, boddhad y 
cwsmer, ymddygiad gwrthgymdeithasol, cwynion, cost rheolaeth a pherfformiad 
ariannol.   Mae’r data canlynol wedi ei werthuso yn erbyn prawf effeithiolrwydd a’i 
ddosbarthu yn themâu sydd wedi rhoi i ni feincnod mewnol i asesu cynnydd 
perfformiad dros y 6 blynedd nesaf. 
 

Dosbarth 
asedau 

Disgrifiad 
grŵp 

Disgrifiad 
syml 

Penderfyniad 
buddsoddiad 

Nifer 
cynlluniau 

Nifer 
unedau 

% 
unedau 

A Asedau 
cynaliad
wy yn y 
tymor hir 

Asedau 
proffidiol 
sy’n 
sgorio’n 
uchel  

Rhaglenni 
buddsoddiad 
blynyddol 
parhaus  

186 1,739 68.1% 

B Cynaliad
wy – i’w 
cadw dan 
arolwg 

Asedau 
sy’n 
gwneud 
‘elw’ ond 
sy’n 
‘methu’ 
mewn un 
categori 
prawf 

Gallai fod 
angen peth 
buddsoddiad 
neu ymyriad 
yn y tymor 
canol yn 
ychwanegol at 
y rhaglen 
fuddsoddi 
flynyddol  

48 287 11.2% 

C Stoc sydd 
angen 
gwerthusi
ad dewis 
a 
strategae
th ail-
fuddsoddi 
clir 

Asedau 
sy’n 
methu’r 
prawf 
ansawdd 
a chost 
neu sy’n 
gwneud 
colled 

Stoc a 
dargedir ar 
gyfer 
gwerthiant, 
buddsoddiad 
neu ailfodelu*    

60 528 20.7% 

Cyfanswm    294 2,554 100% 

 
*Bydd rhai cynlluniau yn dal i dderbyn trawsgymhorthdal mewnol yn seiliedig ar y 
gwerth cymdeithasol mae’r asedau yn ei gyfrannu i’r gymuned leol. 
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Strategaeth Chwe Blynedd ar gyfer Gwella Perfformiad Asedau  
 
Cynhelir adolygiad o berfformiad asedau cyfredol bob tair blynedd, sef yn 2018 a 
2021. Mae’r gwerthusiad opsiynau dechreuol wedi canfod y strategaeth a ganlyn ar 
gyfer stoc sy’n tangyflawni. 
 

 
Nid yw rhenti tai cymdeithasol yng Nghymru yn uchel ac mae mwy na thraean o stoc 
y Grŵp mewn ardaloedd lle mae’r rhenti yn is na’r cyfartaledd Cymreig. Felly mae 
cael adenillion da ar fuddsoddiad, a phara i gynnal Safon Ansawdd Tai Cymru, yn 
her. Mae’r strategaeth gwella perfformiad asedau mewn grym i sicrhau bod 
buddsoddi yn y stoc gyfredol yn cynhyrchu’r adenillion rydym eu hangen er mwyn 
para i fuddsoddi mewn datblygu cartrefi newydd. Cafwyd effaith negyddol ar 
gyllideb 2017 gan y rhagolwg y bydd cynnydd mewn ôl-ddyledion a dyledion na chânt 
eu hadennill, oherwydd gweithredu credyd cynhwysol yn ein holl gartrefi sydd ar 
rent. 
 

  cyllideb gwir gwir 

Cyfrifon 
Cynhwysfawr 

Cymru 
(cymedrig) 

  2017 2016 2015 2015 

Gwarged cyn llog a threth ar 
gyfanswm asedau  1.99% 2.26% 1.67% 2.78% 

Rhenti fesul uned £4,091 £3,996 £3,727 £4,090 

 
Perfformiad gwasanaethau 
 
Mae’r Grŵp wedi gosod her i wella a darparu gwasanaethau craidd yn gyfnewid am 
rent byw. 
 
Mae’r tri phrif gategori o ran costau  tai, sef cynnal a chadw, staffio, a’r trysorlys, 
wedi eu hadolygu’n allanol gan roi sicrwydd ein bod yn perfformio yn unol â’n 
cymheiriaid. Mae costau cyflog yn cael eu gosod ar ganolrif y farchnad, sy’n cael ei 
adolygu bob tair blynedd. 
  
Darparodd y rheolydd Seisnig brif gost tai cymdeithasol fesul uned sy’n ddefnyddiol 
iawn, gyda’r nod o ddarparu mesur cyffredinol cadarn o’r costau ar draws darparwyr.  
Elfennau’r gost yw costau rheolaeth a thâl gwasanaeth, costau refeniw a chynnal a 
chadw cyfalaf, gan anwybyddu dibrisiant. Mae’r Grŵp yn perfformio’n dda o 
gymharu â phrif gostau fesul uned yn Lloegr. 

Gwelliant perfformiad a dargedir yn Nosbarth C a’r cynlluniau isaf eu 
perfformiad yn Nosbarth B 

 Cyfanswm 
niferoedd 

Gwerthu Buddsoddi Ailfodelu 

Cynlluniau 69 20 45 4 

Eiddo 609 46 430 133 
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Mae’n anodd dod o hyd i gymharydd da o gostau rheolaeth gan fod pob sefydliad 
wedi ei strwythuro’n wahanol ac yn darparu amrediad eang o wasanaethau. Rydym, 
yn hytrach, yn dwyn cysur o’r ffaith fod cyfanswm ein prif gostau yn dangos ein bod 
fel sefydliad yn darparu gwerth am arian. 
 
Mae arolwg manylach o gynnal a chadw a chasglu incwm yn dangos ein bod, mewn 
cymhariaeth â Chymru benbaladr, yn perfformio’n dda o gymharu â’n cymheiriaid. 

 

Gwerth Ychwanegol 

 
Cynhwysir cymalau cymdeithasol ym mhob cytundeb sydd dros £50,000. Mae’r 
buddion i’r cymunedau rydym yn gweithio ynddynt yn cynnwys prentisiaethau, 
hyfforddi ieuenctid, profiad gwaith a lleoliadau gwaith.   
 
Mae’r astudiaethau achos sy’n dilyn yn rhoi sampl o’r buddion sy’n deillio o gynnwys 
cymalau cymdeithasol.  
 
Astudiaeth Achos 1 
 
Sicrhaodd datblygiad Ger Y Môr, Y Barri, y buddion gwerth ychwanegol canlynol i’r 
gymuned: 

o cyfle i gael 40 wythnos o brofiad gwaith wedi’i ddarparu gan gontractwyr ac 
isgontractwyr  

  cyllideb gwir gwir 

Cyfrifon 
Cynhwysfawr 

Cymru 
(cymedrig) 

HCA -
Canolrif 

gan 
ddarparwr  

  2017 2016 2015 2015 2015 

Prif gostau tai fesul 
uned £2,937 £3,122 £2,886 £4,998 £3,550 

Gwariant refeniw 
cynnal a chadw fesul 
uned £1,127 £1,222 £1,151 £1,181   

Amnewid Cydran 
(cyfalaf a refeniw)  £683 £867 £678 £1,514   

Cyfanswm gwariant 
cynnal a chadw fesul 
uned £1,809 £2,089 £1,829 £2,695   

Colled o gartrefi 
gwag, fesul uned £48 £37 £49 £90   

Dyledion drwg ac 
unedau gwag/rhenti 
gros derbyniadwy 3.10% 1.58% 1.97% 2.58%   

javascript:ClickThumbnail(23)


                                                                                          

  
  

o cwblhawyd 2 gwrs hyfforddi NVQ  

o cwblhawyd 64 wythnos brentisiaeth  

o cyfrannwyd £1.5 miliwn o’r £1.7 miliwn o werth y contract i fusnesau bach a 
chanolig sydd wedi eu lleoli yng Nghymru 

o cysylltiadau gwaith agos gydag ysgol gynradd leol, Ysgol Gynradd Ynys y Barri, 
contractwyr yn ymweld ag ysgolion, sesiynau dysgu rhyngweithiol, plant ysgol 
yn ymweld â safle, a chladdu capsiwl amser.  

  
Astudiaeth Achos 2 

 
Mae Willis Construction yn darparu gwasanaeth cynnal a chadw cynlluniedig ac fel 
rhan o berthynas fframwaith â Chymdeithas Tai Newydd mae wedi darparu amrediad 
o fuddion cymunedol sy’n rhoi gwerth ychwanegol. O ganlyniad darparwyd y mentrau 
canlynol: 
 

o cydweithio â Newydd, Cymunedau’n Gyntaf Y Barri a Construction Youth Trust 
i ddarparu seminar ar gyflwyniad  i adeiladu 

o darparu sesiynau blas ar waith i gefnogi pobl leol sydd â chardiau CSCS  

o cyflwyno i grŵp o ddeg person di-waith amlinelliad o’r cyfleon sydd ar gael 
yn y diwydiant adeiladu. Cymerodd y grŵp ran mewn profiad dysgu dros chwe 
diwrnod oedd yn cynnwys amrywiaeth o sgyrsiau, gweithgaredd, hyfforddiant 
proffesiynol (IOSH), prawf CSCS ar-lein, a diwrnod o brofiad ymarferol o waith 
saer/adeiladu sylfaenol. 

o darparu lleoliadau gwaith yn unol â gofynion cwricwlwm NVQ 

o darparu sesiynau blas ar waith i denantiaid y Gymdeithas 

o cefnogi tenantiaid y Gymdeithas i gyflawni prosiectau cymunedol 

o cyflwyno mewn ysgolion i godi ymwybyddiaeth o gyfleon gyrfa mewn 
diwydiant 

o noddi prosiect “Barry Kicks”, menter bartneriaeth rhwng Cymdeithas Tai 
Newydd, Cymunedau’n Gyntaf Y Barri, Heddlu De Cymru, Legacy Leisure, 
Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig a Cardiff City FC Foundation. Yn ogystal â 
chynnig hyfforddiant a chystadlaethau pêl-droed, mae’r fenter yn cynnig 
amrediad o weithgareddau positif i ddatblygu selogion chwaraeon ifanc 
ynghyd â sesiynau datblygu ac addysgu sy’n delio â materion fel byw’n iach, 
a pheryglon ymwneud ag alcohol a chyffuriau. 

o Noddi grŵp o bobl ifanc ar eu stad yn Rhydyfelin i brynu trwydded Cinema 
Club er mwyn dangos ffilmiau plant/teulu yn yr hyb cymunedol. 
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