
Yng Nghartrefi Conwy rydym yn cymryd perfformiad o ddifrif er
mwyn gwneud yn siŵr ein bod yn darparu gwasanaeth da i’n
cwsmeriaid ac yn sicrhau gwerth am arian. Mae’r crynodeb hwn yn
canolbwyntio ar rai o rannau allweddol ein perfformiad sy'n bwysig
i'n cwsmeriaid a'r sefydliad cyfan.

Adroddiad Perfformiad o fis
Gorffennaf i mis Medi 2017

 

Rhent ac Incwm
Fel busnes, mae’n bwysig fod gennym ddigon o arian yn dod i
mewn fel y gallwn ddarparu gwasanaethau i’n cwsmeriaid.
Rhent yw’r rhan fwyaf o’n hincwm felly mae’n bwysig ein bod yn
cadw ôl-ddyledion mor isel ag sy’n bosibl.

Ôl-ddyledion
Rhent

 Presennol:

O’i gymharu â’r un pwynt y
llynedd:

Gwerth Cymdeithasol
Yn ogystal â darparu gwasanaethau i’n holl gwsmeriaid, rydym
hefyd yn hoffi helpu ein cymunedau lleol drwy roi arian i
brosiectau lleol a chefnogi digwyddiadau cynnwys tenantiaid.

Symiau sydd
wedi’u dyfarnu
hyd yma o'n
Cronfa Cist
Gymunedol

eleni:

Nifer o denantiaid
sydd wedi cofrestru

gyda ‘Rydw i’n
Cyfranogi’:

 

Barn Rheoleiddio
Fel cymdeithas dai, rydym yn cael ein rheoleiddio gan Lywodraeth Cymru
ac rydym yn cael ein hadolygu yn barhaus i sicrhau ein bod yn darparu
gwasanaethau i’n cwsmeriaid yn unol â disgwyliadau Llywodraeth Cymru.
Mae Llywodraeth Cymru yn darparu barn rheoleiddio yn flynyddol ynglŷn
â pha mor dda yr ydym yn darparu gwasanaethau ac yn rhedeg fel
busnes. Cyhoeddwyd ei farn ddiweddaraf ym mis Rhagfyr 2017 ac mae
ar gael ar ein gwefan.

 

Atgyweirio a Chynnal a Chadw
Rydym yn deall fod Atgyweirio a Chynnal a Chadw yn
wasanaeth pwysig a ddarparwn i'n cwsmeriaid. Mae’n bwysig
fod ein cwsmeriaid yn byw mewn cartrefi o safon uchel sy’n
cael eu cynnal a’u cadw’n dda fel eu bod yn para am gyfnod
hir.

Gwaith atgyweirio brys a gwblhawyd o
fewn y targed (24 awr):

Gwaith atgyweirio a gwblhawyd yn iawn
y tro cyntaf:

Boddhad â gwasanaeth atgyweirio:

Gosod Cartrefi

Yr amser cyfartalog a gymerir i ail-osod
cartref:

Yr amser cyfartalog a gymerir i ail-
osod gan gynnwys eiddo sydd ar gael

yn syth:

Mae gwneud yn siŵr ein bod yn ail-osod ein cartrefi
yn gyflym ac i'r tenant cywir yn bwysig iawn i ni.
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£12,474 163
 

18.1
Dyddiau

 

31.5
Dyddiau

Cartrefi sydd â gwasanaeth nwy cyfredol: 100%

Gallwch dderbyn y wybodaeth ddiweddaraf am yr hyn y mae
Cartrefi Conwy yn ei wneud drwy edrych ar ein gwefan a’n

cyfrifon cyfryngau cymdeithasol

www.cartreficonwy.org


