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Mae’n bleser mawr i mi, ar ran y Bwrdd Rheoli, gyfl wyno’r 
Adroddiad Gweithgareddau Blynyddol sy’n rhoi trosolwg o’n 
llwyddiannau a gwybodaeth ariannol o 1 Ebrill 2016 hyd at 31 
Mawrth 2017.

Mae ein Cynllun Busnes newydd yn rhoi cyfeiriad clir i ni ar gyfer y 
4 blynedd nesaf wrth i ni ganolbwyntio ar 4 thema allweddol:

• Gwasanaethau Pobl
• Gwasanaethau Eiddo
• Datblygu a Llefydd
• Llywodraethiant a Gwasanaethau Cymorth

Ym mis Tachwedd 2016 bu i’r Ysgrifennydd Cymunedau a Phlant, 
Carl Sargeant, nodi targed uchelgeisiol Llywodraeth Cymru 
o greu 20,000 o dai ff orddiadwy ychwanegol yn ystod tymor 
y llywodraeth hon. Ac mae Cartrefi  Conwy yn ymrwymedig i 
helpu i sicrhau bod y targed hwnnw yn cael ei gyrraedd. Mewn 
gwirionedd, roeddem yn falch iawn bod Carl Sargeant wedi ymuno 
â ni yn agoriad ein datblygiad newydd yn Llanfairfechan eleni. Bu 
i’r cynllun yma arwain at greu 28 o dai newydd yn cynnwys 5 eiddo 
daliadaeth canolraddol.

Ond tydi hyn ond megis dechrau i Gartrefi  Conwy wrth i ni barhau i 
chwilio am gyfl eoedd datblygu newydd. Ein nod yw adeiladu o leiaf 
250 o gartrefi  newydd yn ystod y 4 blynedd nesaf.

Yn ystod y fl wyddyn bu i ni ailstrwythuro’r Tîm Arwain Gweithredol.  
Adrian Johnson yw ein Rheolwr Gyfarwyddwr newydd - 
Gwasanaethau Masnachol, Gwynne Jones yw Rheolwr Gyfarwyddwr 
Cartrefi  Conwy a Tony Deakin yw Cyfarwyddwr Adnoddau’r Grŵp.  
Mae’r tîm yn dal i gael ei arwain gan Andrew Bowden fel Prif 
Weithredwr y Grŵp.  Rwyf yn hyderus bod gennym y sgiliau a’r 
wybodaeth briodol ar lefel weithredol i symud y busnes yn ei fl aen a 
chyfl awni gweledigaeth 2020 a nodwyd yn ein Cynllun Busnes.

CYNNWYS
Crynodeb Y Prif Weithredwr

Sut Ydym Yn Cael Ein Rheoleiddio

Y Daith

Gwasanaethau Pobl

Creu Menter

Gwasanaethau Eiddo

Datblygu a Llefydd

Llywodraethu a Gwasanaethau 
Cymorth

Dadansoddiad Ariannol

Y Bwrdd Rheoli

RHAGAIR GAN 
GADEIRYDD Y BWRDD 

MANYLION CYSYLLTU
PRIF SWYDDFA
Morfa Gele, Parc Busnes Gogledd Cymru, Cae Eithin, Abergele 
LL22 8LJ Ffôn: 0300 124 0040  

Am wybodaeth gyff redinol, 
E-bost: enquiries@cartrefi conwy.org 
www.cartrefi conwy.org

Mae pob galwad i wasanaethau cwsmeriaid yn cael eu recordio.
Mae copïau sain o’r ddogfen hon ar gael hefyd ar gais

Douglas Leech
Cadeirydd y Bwrdd



Lansiwyd ein Cynllun Busnes 2016-2020 ym mis Ebrill 
2016. Mae’n rhoi gweledigaeth strategol glir i ni ar gyfer 
y 4 blynedd nesaf, ac amlinelliad o ba mor wahanol allai 
edrychiad a ffordd o weithio’r sefydliad fod erbyn 2020.  
Fodd bynnag, mae ein gweledigaeth o “creu cymunedau i fod 
yn falch ohonynt” yn parhau i fod yn ddigyfnewid.

Thema allweddol yn ein Cynllun Busnes drwyddo draw yw 
gwneud ‘mwy’ i gefnogi ein tenantiaid, tenantiaid y dyfodol 
a’r cymunedau yr ydym yn gweithio ynddynt.  Ond yr her yw 
cyflawni hynny gydag adnoddau y gallwn barhau i’w fforddio.
Mae ein his-fenter gymdeithasol, Creu Menter, wedi tyfu’n 
gyflym eleni. Roedd trosiant Creu Menter ar gyfer 2016/17 
bron yn £1.3 miliwn (trosiant y flwyddyn flaenorol oedd 
ychydig dros £580,000) ac mae swm dros ben o dros 
£19,000 fydd yn cael ei ail-fuddsoddi er mwyn darparu 
mwy o gyfleoedd cyflogaeth i’n tenantiaid. Hyd yma rydym 
wedi creu 14 o swyddi a gynigiwyd i’n tenantiaid yn unig, ac 
roeddem yn gallu gwneud hynny tra’n gwella’r gwasanaeth yr 
ydym yn ei gynnig i’n tenantiaid hefyd.

O’r blaen roedd ein gwaith gwasanaethu nwy wedi cael ei 
gontractio’n allanol. Drwy ddod â’r gwaith hwn yn fewnol 
rydym wedi llwyddo i gydymffurfio 100% â diogelwch 
nwy ac mae cyfraddau mynediad wedi gwella’n sylweddol 
a thenantiaid yn adrodd am fodlonrwydd 100% gyda’r 
gwasanaeth.  Bellach rydym wedi agor y gwasanaeth cynnal 
a chadw hwn i amryw o sefydliadau eraill megis Bwrdd 
Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Chyngor Bwrdeistref 
Sirol Conwy.  Ein nod yw datblygu Creu Menter i fod y 
contractwr cymdeithasol a ffafrir yng Ngogledd Cymru  
a thu hwnt.

Rydym hefyd eisiau bod yn fwy safi yn ddigidol a chynnig 
amrywiaeth o wasanaethau ar-lein i’n tenantiaid y gallant 
gael mynediad iddynt 24/7.  Mae’r gwaith yn prysur ddod i 
ben ar wefan newydd Cartrefi Conwy a’r porth i denantiaid 
‘Fy Nghartrefi’.  Bydd hyn yn galluogi tenantiaid i wneud 
taliadau, riportio gwaith atgyweirio a gweld eu cyfriflenni 
rhent ar-lein.

Bydd y blynyddoedd nesaf yn parhau i’n herio, yn arbennig 
mewn perthynas ag effaith Diwygiad Lles ar ein tenantiaid 
ac ar ein hadnoddau. Rydym yn gweld tenantiaid ag 
anghenion tai cynyddol gymhleth, felly bydd angen i ni roi 
mwy o gymorth i’n tenantiaid er mwyn iddynt allu cynnal eu 
tenantiaeth i’r dyfodol.

Un o amcanion allweddol Bil Cenedlaethau’r Dyfodol a 
gyflwynwyd gan Lywodraeth Cymru yn 2015 yw creu 
‘cymunedau deniadol, hyfyw, diogel sydd wedi’u cysylltu’n 
dda’. Bydd Cartrefi Conwy yn parhau i gefnogi’r weledigaeth 
hon yn ystod y blynyddoedd nesaf.

Gobeithio bydd yr adroddiad hwn yn rhoi blas i chi o’r hyn yr 
ydym wedi bod yn ei wneud a sut mae ein gwaith yn cyfrannu 
at “greu cymunedau i ymfalchïo ynddynt”.

CRYNODEB Y PRIF 
WEITHREDWR
Bu’n 12 mis cyffrous i bawb yng Nghartrefi Conwy, ac rwy’n falch 
iawn o rannu ychydig o’r uchafbwyntiau gyda chi.  

Andrew Bowden
Prif Weithredwr y Grŵp
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Fel landlord Cymdeithasol Cofrestredig, mae Cartrefi 
Conwy’n cael ei reoleiddio gan Lywodraeth Cymru yn 
unol â Fframwaith Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol 
Cofrestredig yng Nghymru a’r safonau perfformio 
cysylltiedig.

Pwrpas y Fframwaith Rheoleiddio yw sicrhau bod 
Cymdeithasau Tai yn darparu cartrefi o ansawdd da ac yn 
gwella gwasanaethau i denantiaid ac eraill sy’n defnyddio eu 
gwasanaethau. 

Mae’n ofynnol i Gymdeithasau Tai ysgwyddo cyfrifoldeb 
llwyr am eu gweithredoedd a’r ffordd maent yn gweithredu. 
Mae Byrddau yn annibynnol, ac yn gyfrifol am sicrhau 
bod y cymdeithasau yn cael eu rhedeg yn effeithiol.  
Maent yn atebol i’w tenantiaid, i’r bobl sy’n defnyddio 
eu gwasanaethau, i’r rhai sy’n benthyca arian iddynt ac i 
sefydliadau eraill sy’n chwarae rôl allweddol o ran bodloni 
anghenion tai lleol, megis awdurdodau lleol.

Cyhoeddwyd y Farn Reoliadol ar Gartrefi Conwy yn Rhagfyr 
2016, ac mae ar gael i’w gweld ar wefan Cartrefi Conwy a 
gwefan Llywodraeth Cymru (Rheoliadau Tai).  Cynhaliwyd 
hynny yn erbyn Fframwaith Rheoleiddio 2011.

Nid oedd barn y Rheoleiddiwr ar hyfywedd ariannol wedi 
newid ers y flwyddyn flaenorol. Yn Rhagfyr 2016 y farn 
oedd ‘Pasio’, sef y lefel uchaf o ddyfarniad.  Bu i’r Farn hefyd 
gofnodi:

• Mae Cartrefi Conwy yn ariannol hyfyw ac mae ganddo 
adnoddau digonol i fodloni ei ymrwymiadau busnes ac 
ariannol presennol ac i’r dyfodol.

• Ers y Farn Reoliadol ddiwethaf (Chwefror 2016) mae 
llywodraethiant Cartrefi Conwy wedi parhau i fod yn gryf 
a chydnerth.

• Mae’r Bwrdd yn dangos uchelgais i ymestyn a datblygu’r 
busnes mewn ffyrdd arloesol, sy’n adlewyrchu eu sgiliau 
a’u gallu i gyflawni.

Mae Fframwaith Reoleiddio a safonau perfformio newydd 
wedi cael eu cyhoeddi yn 2017.

Mae mwy o wybodaeth am Reoliadau Tai i’w chael ar Wefan 
Llywodraeth Cymru: http://gov.wales/topics/housing-and-
regeneration/services-and-support/regulation

Ein gweledigaeth yw darparu tai fforddiadwy a chynaliadwy o ansawdd da a gwasanaethau ar gyfer cymunedau gan 
annog pawb i gyfranogi a pharchu anghenion pawb. Rhan cyfannol o wireddu’r weledigaeth hon yw gwneud cyfraniad 

gwirioneddol i adfywiad yng Nghymru gaiff ei arwain gan dai, a “chreu cymunedau i ymfalchïo ynddynt”.

Yn Ategu ein Gweledigaeth, Gwerthoedd Cartrefi Conwy yw:

SUT YDYM YN CAEL EIN RHEOLEIDDIO

EIN GWELEDIGAETH A’N GWERTHOEDD

Diwylliant o dryloywder, gonestrwydd ac 
atebolrwydd.

Creu amgylchedd ble mae ein cyflogeion yn 
cael eu gwerthfawrogi ac yn gwireddu eu 
llawn botensial.

Annog cynaliadwyedd yn ein holl drefniadau 
busnes ac wrth ddarparu gwasanaethau.

Cofleidio amrywiaeth ein cymunedau.

Trin pobl yn deg gyda gonestrwydd  
ac uniondeb.

Ymrwymo i fod yn bositif ynghylch darparu 
safonau gwasanaethau rhagorol.

Bod yn sefydliad agored a blaengar sy’n darparu’r 
gwasanaethau y mae tenantiaid eu hangen.

Gwrando ar gwsmeriaid ac ymgynghori â 
thenantiaid ar bolisïau a materion yn ymwneud â 
gwasanaethau. 

Being an open and forward thinking organisation 05
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Y DAITH

GWOBR TIMES 100 - 
CHWEFROR 2017

Ein hail fl wyddyn o fod yn gwmni 
gwobrwyog i weithio iddo.

Daeth dros 800 o denantiaid 
i’n diwrnod hwyl blynyddol 

i denantiaid (enillydd 
Digwyddiad y Flwyddyn CHC 

PR a Gwobr Cyfathrebu 
2016).

DIWRNOD ALLAN 
MAWR - AWST 2016

ROSPA  AUR - 
MAWRTH 2017

Bu i ni ennill ROSPA Aur am y 
chweched fl wyddyn yn olynol 
sy’n amlygu ein hymrwymiad i 

iechyd a diogelwch.

Lansiwyd ein cynllun gwobrau 
tenantiaid newydd ar gyfer 

tenantiaid sy’n talu eu rhent ar-lein, 
sy’n gofalu am eu cartrefi , sy’n 

ymwneud â Chartrefi  Conwy ac yn 
defnyddio ein porth ar-lein.

GWOBRAU 
CARTREF - MAI 2016

DIWRNOD POBL 
HŶN - MEDI 2016
Fe lansiodd Creu Menter ei 
Wasanaeth Cynnal a Chadw 

Eiddo - Medi 2016
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Lansiwyd ein Cynllun Busnes newydd 
sy’n nodi sut rydym am i Gartrefi  Conwy 

dyfu yn ystod y 4 blynedd nesaf, gan 
adeiladu ar ein cryfderau fel ein bod yn 
troi’r busnes o fod yn dda i fod yn wych.

CYNLLUN BUSNES 
2016-2020 - 
EBRILL 2016

LANSIO EIN 
STRATEGAETH 

CYNALIADWYEDD - 
HYDREF 2016

Mae’n nodi ein hamcanion o 
fod y fwy cynaliadwy a mwy 

amgylcheddol gyfeillgar. FE LAWNSWYD 
EIN STRATEGAETH 
CYNALIADWYEDD – 

HYDREF 2016
Mae hyn yn gosod ein nodiadau 
i fod yn fwy cynaliadwy ac yn 

gyfeillgar ir amgylchedd.

DAETH CREU 
MENTER YN 

GONTRACTWR I’R 
GIG - TACHWEDD 

2016

AGORIAD 
LLANFAIRFECHAN - 

IONAWR 2017
Agorodd ein datblygiad newydd 
yn Llanfairfechan, sy’n darparu 

28 o dai newydd ar gyfer y 
gymuned.



GWASANAETHAU 
POBL
Rydym yn ymdrechu i ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid, profi ad a chynhyrchion 
rhagorol. Dyma rai o’r prosiectau sydd wedi ein helpu i gyrraedd y nod eleni:

MAE 89% O’N TENANTIAID YN FODLON BOD EU 
RHENT YN DARPARU GWERTH AM ARIAN
2.25% - CYFANSWM DYLEDION PRESENNOL EIN TENANTIAID

Yn ystod y fl wyddyn ddiwethaf mae ein hymweliadau partneriaid cartrefi  wedi arwain at:

276 O GARTREFI’N CAEL EU HATGYFEIRIO AM WIRIADAU 
DIOGELWCH TÂN CARTREFI
39 O DENANTIAID YN CAEL EU HATGYFEIRIO AT GYMORTH 
TENANTIAID
26 O DENANTIAID YN CAEL EU HATGYFEIRIO AT Y TÎM 
CYNHWYSIANT ARIANNOL
960 O GARTREFI’N CYMHWYSO AR GYFER RWY’N FALCH.

GWASANAETHAU
POBL

GWOBRAU CARTREF
Mae ein cynllun cymhelliant i denantiaid newydd yn gwobrwyo 
tenantiaid sydd yn:
• Talu eu rhent yn brydlon ac sydd heb ddyledion (Rwy’n Talu)
• Gofalu am eu cartrefi  (Rwy’n Falch)
• Yn cyfrannu i’w cymuned neu at wella ein gwasanaethau 

(Rwy’n Cyfrannu)
• Defnyddio ein porth tenantiaid Fy Nghartref (Rwy’n 

Gysylltiedig)

RHENT 
Mae casglu rhent yn bwysig iawn er mwyn sicrhau y gallwn barhau 
i ddarparu gwasanaethau i’n cwsmeriaid a pharhau i fod yn ariannol 
gadarn. Er gwaethaf gofynion diwygiad lles a phwysau eraill ar 
incwm ein tenantiaid, rydym wedi llwyddo i ostwng ein dyledion rhent 
ychydig o 2.26% yn 2015/16 i 2.25% yn 16/17.
Gyda rhagor o diwygiad lles i ddod yn y dyfodol agos, rydym yn 
paratoi ar gyfer yr heriau newydd yma drwy geisio gwneud y mwyaf o 
incwm ein tenantiaid a’u helpu i gynnal eu tenantiaeth.

PARTNERIAID CARTREFI
Mae’r tîm Partneriaid Cartrefi  yn cyfarfod â’n tenantiaid yn eu cartrefi  
er mwyn ein helpu i wella’r gwasanaethau maent yn ei dderbyn.
Ers i’r gwasanaeth hwn gael ei gyfl wyno rydym wedi helpu cannoedd 
o denantiaid gydag amryw o faterion yn cynnwys cynilo arian ar fi liau 
tanwydd, cyllidebu, cymorth ariannol a chymorth tai.  Bu i fanteision 
gwasanaeth Partneriaid Cartrefi  i denantiaid gael eu cydnabod 
yn ddiweddar pan enillodd y brif wobr yng Ngwobrau Tai Cymru 
Sefydliad Siartredig Tai drwy bleidlais yr aelodau.
Mae’r Partneriaid Cartrefi  yn mynd gyda’n peirianwyr nwy ar eu 
hymweliadau diogelwch nwy blynyddol.

YMGYRCH CYMRYD RHEOLAETH
Mae ein hymgyrch Cymryd Rheolaeth yn parhau i fod yn 
llwyddiannus iawn ac mae’n canolbwyntio ein hymdrechion ar 
annog tenantiaid i gymryd rheolaeth ar eu materion ariannol ac 
i ddod atom am gymorth a chefnogaeth.

212 O DENANTIAID WEDI DERBYN 
CYMORTH CYNHWYSIANT 
ARIANNOL A CHYLLIDEBU YN 
YSTOD 2016/17.
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343 - NIFER Y TAI O OSODWYD YN YSTOD 2016/17.
18.97 DIWRNOD - AMSER AILOSOD CYFARTALOG 
AR GYFER CARTREF GWAG SAFONOL.
1.75% - RHENT A GOLLWYD O GANLYNIAD I 
GARTREFI GWAG.

GOSOD
Mae’n rhaid i ni sicrhau ein bod yn gwneud y defnydd 
gorau o’r cartrefi sydd ar gael drwy eu gosod yn gyflym 
ac i bobl sydd ag angen amlwg am gartref. Rydym 
wedi gweld gwelliant o ran pa mor gyflym yr ydym yn 
ailosod cartrefi gwag eleni ac rydym yn parhau i edrych 
ar ffyrdd o fyrhau mwy ar yr amser yma.
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ROEDDECH CHI’N DWEUD A NINNAU’N GWNEUD

SICRHAU BOD YR HOLL 
GYHOEDDUSRWYDD AM Y BROSES GWYNO 
YN GLIR A CHYSON DRWYDDI DRAW.

CYNHYRCHWYD TAFLEN GWYNO NEWYDD.

CYHOEDDI ARGAELEDD GWYBODAETH 
MEWN IEITHOEDD ERAILL.

MAE YNA DDATGANIAD AR Y FFURFLEN NEWYDD A’R POLISI SY’N 
HYSBYSU BOD GWYBODAETH AR GAEL MEWN IEITHOEDD ERAILL.

TAFLENNI A FFURFLENNI CWYNO AR GAEL 
MEWN YSTOD O WAHANOL LEOLIADAU 
CARTREFI CONWY.

MAE TAFLENNI CWYNO NAWR AR GAEL YM MHOB LLEOLIAD AC MAE COPI 
WEDI’I GYNNWYS MEWN PECYNNAU COFRESTRU. HYSBYSWYD YR HOLL 
AELODAU STAFF AM Y DAFLEN NEWYDD A BLE GELLIR CAEL GAFAEL ARNI.

GWELLA’R BROSES O GASGLU DATA AC 
ADRODD AR BERFFORMIAD Y BROSES 
GWYNO.

RYDYM WEDI CYNYDDU A GWELLA’R DULLIAU A DDEFNYDDIR I FONITRO 
SUT RYDYM YN YMDRIN Â CHWYNION. MAE GWYBODAETH AM GWYNION 
A PHERFFORMIAD YN CAEL EI RHOI I STAFF DRWY GYLCHLYTHYR MISOL.

MWY O HYFFORDDIANT YMWYBYDDIAETH 
I STAFF AR GOFNODI CWYNION.

MAE MWY O HYFFORDDIANT AC ARWEINIAD UN I UN WEDI CAEL EI 
DDARPARU I STAFF PRESENNOL AC MAE HYNNY NAWR WEDI’I GYNNWYS 
YM MHROSES GYFLWYNO STAFF NEWYDD.

Y BROSES GWYNO
Bu i’r Panel Craff u a Throsolwg gynnal adolygiad o’r broses Gwyno yn ystod 2016/17 er mwyn nodi meysydd i’w 
gwella. Bu i’r panel gyfarfod â gwahanol aelodau staff  sy’n ymwneud llawer â rheoli cwynion, a bu i hynny alluogi i’r 
panel gael gwell dealltwriaeth o sut mae’r broses yn gweithio. Bu iddynt ddefnyddio’r wybodaeth hon  i asesu’r polisi 
Cwyno yn erbyn meini prawf arferion gorau’r Ombwdsmon. Roedd yna nifer o argymhellion, a manylir ar rai yma:

RYDYCH CHI’N DWEUD, A NINNAU’N GWNEUD
Rydym yn ymwybodol o bwysigrwydd cynnwys ein tenantiaid er mwyn helpu i siapio a gwella’r gwasanaethau 
maent yn eu derbyn, ac rydym yn chwilio am fwy o denantiaid i gymryd rhan.

STRATEGAETH PROFIAD CWSMERIAID
Oherwydd mai ein cwsmeriaid yw ein busnes, rydym yn deall ei bod 
yn gynyddol bwysig ein bod yn cynnig profi ad positif i gwsmeriaid. 
Hyd yma rydym wedi adolygu’r broses gwyno ac wedi canolbwyntio ar 
sicrhau ein bod yn delio â chwynion yn gyfl ymach; rydym wedi gweld 
gwelliant mawr yn y maes yma.

“HOFFWN DDWYN I’CH SYLW’R CYMORTH A DDERBYNIAIS YN DDIWEDDAR 
GAN FERCH IFANC O’R ENW NIA SY’N GWEITHIO YN Y GANOLFAN ALWADAU 
ATGYWEIRIO. MAE WEDI BOD YN GYSON GEFNOGOL, YN GWRTAIS AC 
YSTYRIOL WRTH DDELIO Â PHROBLEM BARHAUS YR WYF WEDI GORFOD 
DELIO Â HI YN DDIWEDDAR, GAN FYND YR AIL FILLTIR ER MWYN HELPU 
I’W DATRYS. ROEDDWN EISIAU I CHI FOD YN YMWYBODOL O’I GWAITH 
RHAGOROL, GAN OBEITHIO Y BYDDWCH YN CYFLEU FY NIOLCH IDDI.”

“ROEDD Y DYN ATGYWEIRIO’N GEFNOGOL IAWN AC FE 
HWFRODD AR EI ÔL A CHYNNIG RHOI EITEMAU YN ÔL YN 
EU LLE. ROEDDWN YN HYNOD FALCH PAN DDYCHWELAIS 
ADREF O’R GWAITH.  ROEDD Y DYN ATGYWEIRIO WEDI 
GADAEL POPETH MOR LÂN A THACLUS AR EI ÔL. ROEDDWN 
YN HAPUS IAWN, A DIOLCHWCH IDDO AR FY RHAN”
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MEN’S SHED ABERGELE
Mae’r grant Cist Gymunedol mae Cartrefi  Conwy wedi 
ei roi tuag at y prosiect cymunedol yma wedi eu helpu 
i wella eu cyfl eusterau drwy gael cyfl enwad trydan 
llawn i’r sied a phrynu off er newydd. Bydd hynny’n 
helpu’r Men’s Shed i fod yn fwy hunangynhaliol.

RHOI BLE’R YDYCH YN BYW
Rhoi Ble’r Ydych yn Byw yw prosiect bancio amser 
unigryw Cartrefi  Conwy ac mae’n wirioneddol wedi 
mynd o nerth i nerth yn ystod y 12 mis diwethaf.  Mae 
GWYL yn grymuso pobl hŷn i rannu sgiliau ei gilydd a 
chefnogi ei gilydd i fyw’n annibynnol.
O ganlyniad i fwy o gyllid, rydym erbyn hyn wedi sefydlu 
dau brosiect bancio amser arall ym Mae Colwyn ac 
Abergele yn ogystal â pharhau i gynnal y 
cynllun gweithgar iawn yn Llandudno.
Mae GWYL wedi gwella iechyd a 
llesiant ei aelodau drwy frwydro 
yn erbyn unigedd cymdeithasol 
a chreu cymuned gryfach a fwy 
cydlynol.

Y RWSTERS
Sefydlwyd côr ‘Y Rwsters’ yn 2016 ar 
gyfer trigolion hŷn Cartrefi  Conwy a’r 
gymuned leol. Bu i nawdd gan Gelfyddydau a 
Busnes Cymru a chronfa Cist Gymunedol Cartrefi  
Conwy helpu i sefydlu’r grŵp, ac mae’r aelodau’n 
amrywio o bobl yn eu chwedegau i’w nawdegau.  
Mae’r Rwsters yn unigryw yn yr ystyr nad oedd 
dim un o’r aelodau wedi cael unrhyw brofi ad o ganu 
blaenorol, ac o fewn 3 mis roeddent yn perff ormio 
yn Venue Cymru o fl aen cannoedd o bobl, maent 
wedi ymddangos ar newyddion ITV Cymru ac wedi 
cynhyrchu eu rhaglen ddogfen Rwsters eu hunain.
Mae’r prosiect,  sydd â’r nod o wella iechyd a llesiant 
tenantiaid hŷn gwledig, wedi mynd o nerth i nerth 
ac erbyn hyn maent yn perff ormio’n rheolaidd mewn 
digwyddiadau Cartrefi  Conwy.

LLEISIAU  @ CARTREFI 

Mae “creu cymunedau i ymfalchïo ynddynt” yn rhan ganolog o bopeth a wnawn yng 
Nghartrefi  Conwy.  Dyma i chi fl as o rai o’r prosiectau gwych yr ydym wedi’u datblygu eleni:

“MAE MEN’S SHED ABERGELE YN DDIOLCHGAR AM Y RHODD 
ARIANNOL AC MAE’R ARIAN WEDI CAEL EI WARIO’N DDOETH 
WRTH I NI BRYNU OFFER.” – MAL HUGHES, CADEIRYDD

MAE GENNYM GYFANSWM O 85 AELOD SYDD WEDI 
RHANNU 850 O ORIAU GWIRFODDOL.

141 - TENANTIAID SYDD WEDI YMRWYMO I 
YMWNEUD AG YMGYNGHORIADAU, GRWPIAU 
FFOCWS A HELPU I WELLA EIN GWASANAETHAU
144 - NIFER Y DIGWYDDIADAU I DENANTIAID, 
MEGIS YMGYNGHORIADAU A GRWPIAU FFOCWS Y 
BU I NI EU CEFNOGI YN YSTOD Y FLWYDDYN
£10,984 - Y SWM A RODDWYD I GYNLLUNIAU LLEOL 
DRWY GRONFA CIST GYMUNEDOL
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Er mwyn sicrhau ein bod yn darparu’r cartref delfrydol i’n holl gwsmeriaid, mae 
Cartrefi  Conwy yn darparu amrywiaeth eang o wasanaethau ac arbenigedd sy’n helpu i 
gynnal ein portff olio o eiddo sy’n tyfu’n barhaus.
Ein nod yw darparu gwasanaeth eiddo a chymorth eithriadol sy’n helpu i fodloni 
anghenion tai unigol a lleol. 

GWASANAETHAU
EIDDO

GWASANAETHAU EIDDO

10, 597 - NIFER O’R TASGAU ATGYWEIRIO YMATEBOL A GWBLHAWYD YN 2016/17

99.69% - LEFELAU BODLONRWYDD Â GWAITH ATGYWEIRIO

98.16% O’R GWAITH ATGYWEIRIO BRYS WEDI’U CWBLHAU O FEWN 24 AWR

100% CYDYMFFURFIAETH Â DIOGELWCH NWY AR 31AIN MAWRTH 2017
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TASGAU ATGYWEIRIO AM BOB EIDDO
2013/14 2014/15 2015/16 2016/17

4.56 4.35 3.14 2.76

AMSER AILOSOD CARTREFI GWAG MEWN DYDDIAU (CARTREFI GWAG 
SAFONOL YN CYNNWYS IAP AC EITHRIADAU)

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17

49.50 42.30 39.69 28.28

DYDDIAU CYFARTALOG Y CYMERODD Y TIMAU ATGYWEIRIO A CHYNNAL A 
CHADW I GAEL EIDDO GWAG YN BAROD

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17

24.41 19 18.2 17.02

COST AM BOB EIDDO AM WAITH ATGYWEIRIO 
YMATEBOL AC MEWN EIDDO GWAG

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17

£918.47 £805.33 £792.80 £775.73

PROSIECT GWELLIANNAU 
ALLANOL LLANDUDNO
Buddsoddwyd dros £1.5 miliwn yn un o’n hystadau 
mwyaf yn Llandudno eleni. Roedd hynny’n cynnwys 
gwelliannau i’r ynysydd er mwyn mynd i’r afael â 
lleithder. Tynnwyd yr ynysydd wal geudod a gosod 
ynysydd wal allanol sydd nid yn unig yn golygu bod 
yr adeilad yn dal dŵr, ond mae hefyd yn cadw gwres 
i mewn ac yn gostwng costau tanwydd ein 
tenantiaid. Rhoddwyd dewis i’n tenantiaid 
o ran lliw’r inswleiddiad, ac ar yr un pryd 
bu i ni uwchraddio eu cartrefi  â boeleri 
gradd A a ff enestri newydd.

DARPARU GWERTH AM 
ARIAN DRWY GAFFAEL
Drwy weithio gyda chymdeithasau tai eraill, rydym 
wedi cyfuno ein pŵer prynu er mwyn caff ael 
gwasanaeth Travis Perkins fel ein prif gyfl enwr. Mae 
hynny wedi creu arbedion ac wedi creu gwerth am 
arian pan ydym yn atgyweirio ac yn cynnal a chadw ein 
cartrefi  er mwyn eu cadw i Safon Ansawdd Tai Cymru.

10, 597 - NIFER O’R TASGAU ATGYWEIRIO YMATEBOL A GWBLHAWYD YN 2016/17

99.69% - LEFELAU BODLONRWYDD Â GWAITH ATGYWEIRIO

98.16% O’R GWAITH ATGYWEIRIO BRYS WEDI’U CWBLHAU O FEWN 24 AWR

100% CYDYMFFURFIAETH Â DIOGELWCH NWY AR 31AIN MAWRTH 2017
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Un o brif amcanion ein Cynllun Busnes newydd yw cynnig 
amrywiaeth eang o dai sy’n bodloni anghenion ein cwsmeriaid. 
Rydym hefyd yn ymrwymedig i gefnogi targed uchelgeisiol 
Llywodraeth Cymru o greu 20,000 o gartrefi ychwanegol.
Bu i ni brynu neu adeiladu 50 o gartrefi ychwanegol yn ystod 
2016/17 ac mae gennym nifer o ddatblygiadau ar waith ar hyn 
o bryd.

DATBLYGU A 
LLEFYDD

Datblygu  a 
Llefydd

MAES GLANARFON - 
LLANFAIRFECHAN 
Bu i ni agor ein cynllun Llanfairfechan newydd yn 
gynnar yn 2017. Agorwyd y cynllun swyddogol gan 
Carl Sargeant AC ym Mawrth 2017, ac mae’n cynnwys 
28 o gartrefi newydd sy’n cynnwys cartrefi teuluoedd, 
fflatiau bwthyn a rhandai.
Bu i’r datblygiad arwain at nifer o fuddion gwirioneddol 
i’r gymuned leol yn cynnwys digwyddiadau dysgu 
adeiladu mewn ysgolion lleol a cholegau, nawdd 
ar gyfer digwyddiadau a chlybiau lleol, a llafur a 
gwasanaeth rheoli prosiect am ddim ar gyfer yr holl 
waith o adnewyddu ac adfywio Llyfrgell Gymunedol 
Llanfairfechan.

CARTREFI GWAG
Mae’r cynllun hwn yn amcanu at wireddu amcan 
llywodraeth leol a chenedlaethol o ailddefnyddio 
cartrefi gwag (sydd wedi bod yn wag am 6 mis neu 
fwy). Rydym wedi adnewyddu a gosod pum tŷ gwag 
ym Mae Colwyn fel rhan o Brosiect Adfywio Bywiog a 
Hyfyw Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy. Prynwyd deg 
eiddo arall yn gynnar yn 2017, tri yn Sir Ddinbych gan 
ein bod yn ymdrechu i helpu Awdurdodau Lleol eraill i 
wireddu eu hamcanion tai. 

PRYNU YM MANGOR
Rydym hefyd wedi llwyddo i brynu 85 o unedau tai 
fforddiadwy ar safle tai newydd ym Mhenrhosgarnedd, 
Bangor. Bu i ni osod y deg cyntaf yn gynnar yn 2017 
a byddwn yn gosod y gweddill yn ystod y tair blynedd 
nesaf pan fyddant wedi’u hadeiladu. Bydd y rhain yn 
cael eu gosod am rent canolraddol oherwydd ein bod 
yn cynnig mwy o hyblygrwydd gyda’r cartrefi yr ydym 
yn eu gosod.  
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DADANSODDIAD O’R STOC BRESENNOL

RHENT 
CYMDEITHASOL  ANGHENION 

CYFFREDINOL LLOCHES

TAI A 
BYNGALOS

1 YSTAFELL WELY 47 281

2 YSTAFELL WELY 419 180

3 YSTAFELL WELY 1284 0

4 YSTAFELL WELY 68 0

5+ YSTAFELL WELY 3 0

FFLATIAU

1 YSTAFELL WELY 440 377

2 YSTAFELL WELY 492 109

3 YSTAFELL WELY 61 0

FFLAT UN 
YSTAFELL 1 YSTAFELL WELY 8 40

RHENT 
CANOLRADDOL    

TAI A 
BYNGALOS

2 YSTAFELL WELY 4

3 YSTAFELL WELY 11

FFLATIAU
2 YSTAFELL WELY 17

3 YSTAFELL WELY 2

STRATEGAETH CYNALIADWYEDD
Ym mis Hydref 2016, cafodd ein Strategaeth Cynaliadwyedd newydd ei chymeradwyo gan y Bwrdd. Mae’r strategaeth 
yn cydnabod ac yn nodi ein cyfrifoldebau er mwyn sicrhau ein bod yn gwneud popeth a allwn i leihau unrhyw effeithiau 
annymunol ar yr amgylchedd naturiol o ganlyniad i’n gweithgareddau busnes. Mae’n ymrwymiad i ni gynnal a gwella 
cynaliadwyedd yr hyn a wnawn. Hyd yma:
• Rydym wedi gwella ailgylchu yn ein swyddfeydd a fydd yn lleihau faint o’n gwastraff aiff i dirlenwi - mae amcangyfrifon 

yn awgrymu y gallai ein gwastraff aiff i dirlenwi fod un rhan o dair yn llai.
• Mae ein cydweithwyr wedi ymrwymo i  ‘Adduned Cynaliadwyedd’ i gymryd camau cynaliadwyedd yn eu bywydau bob 

dydd
• Mae contractau cyflenwad trydan newydd ar gyfer ein swyddfeydd erbyn hyn yn drydan sy’n 100% adnewyddadwy/

gwyrdd, sy’n golygu bod ein hôl troed carbon yn 268.9 tunnell yn llai bob blwyddyn
Wrth symud ymlaen rydym yn amcanu at godi ymwybyddiaeth tenantiaid o effeithlonrwydd ynni a newid tariffau fel ffordd o 
ostwng biliau’r cartref.
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Mae sicrhau ein bod yn rhedeg busnes hyfyw ac yn cael ein cydnabod fel 
partner dibynadwy a chyfl ogwr a ff afrir yn bwysig iawn i Gartrefi  Conwy. 
Rydym eisiau gwneud y mwyaf o gyfl eoedd drwy weithio’n fwy creadigol 
gyda phartneriaid dibynadwy drwy strwythurau masnachol a mentrau 
cymdeithasol. Ein nod yw adeiladu ar ein henw da dibynadwy a pharhau i 
fod yn fusnes creadigol, eff eithiol, eff eithlon a llwyddiannus, fel yr ydym 
heddiw.

Llywodraethiant  
a   Gwasanaethau 

Cymorth

LLYWODRAETHU A 
GWASANAETHAU CYMORTH

GWEFAN NEWYDD A FY 
NGHARTREF
Mae ein gwefan newydd a’r porth tenantiaid wedi’i 
ddiweddaru, ‘Fy Nghartref’, bellach wedi cael eu 
lansio yn dilyn llawer o waith caled y tu ôl i’r llenni 
gan ein timau Cyfathrebu a TG. Erbyn hyn mae ‘Fy 
Nghartref’ yn caniatáu i’n tenantiaid wneud taliadau 
ar-lein, gofyn am waith atgyweirio a  rheoli eu cyfrifon 
yn fwy cyfl eus.  Mae gan y wefan newydd edrychiad 
mwy ff res ac mae’n llawer haws ei defnyddio ac mae 
hynny’n galluogi defnyddwyr i ganfod yr hyn maent yn 
chwilio amdano yn llawer cyfl ymach.

GWOBRAU
Gwobr Cwmnïau Gorau - 100 Uchaf Y Times  
Gwobr Aur ROSPA am y 6ed fl wyddyn yn olynol
Digwyddiad y Flwyddyn = Diwrnod allan Mawr (Gwobr 
Cyfathrebu CHC)
Gwobr Tai Cymru 2016 - Gwobr yr Aelodau am ein 
Gwasanaeth Partneriaid Cartrefi 
Gwobrau Tai’r DU - rhestr fer ar gyfer Datblygiad 
Newydd Rhagorol y Flwyddyn

HYFFORDDIANT A DATBLYGU
Mae Cartrefi  Conwy’n parhau i fuddsoddi mewn 
cyfl eoedd dysgu a datblygu i gydweithwyr fel y gallent 
weithio’n eff eithiol, eff eithlon ac yn ddiogel er mwyn 
cyfl awni blaenoriaethau allweddol i’r 
sefydliad.

Apprentices - 4
1,381 - Cyfl eoedd datblygu yn ystod 
y fl wyddyn....
Dyfeisiau symudol - 60+ o gydweithwyr wedi 
eu hyff orddi i ddefnyddio dyfeisiau symudol i’w 
galluogi i ddarparu gwasanaeth eff eithlon
Yr Iaith Gymraeg - bu i 2 o gydweithwyr fu’n 
dysgu sgiliau Cymraeg gyda Phrifysgol Bangor 
lwyddo i gael tystysgrif CBAC Lefel Mynediad 
mewn Cymraeg Ail Iaith i Oedolion
Mae Iechyd, Diogelwch a Llesiant cydweithwyr 
yn parhau i fod yn fl aenoriaeth ac mae 
cyrsiau hyff orddi yn cael eu darparu ar 
Ddiogelwch Personol (123 o gydweithwyr) ac 
Ymwybyddiaeth o Gyff uriau ym Maes Tai (65 o 
gydweithwyr rheng fl aen)

Mae cymwysterau eraill y mae cydweithwyr wedi eu 
hennill yn cynnwys:

2 o bobl wedi ennill Prentisiaeth Lefel Uwch 
mewn Rheoli Prosiectau
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CREU MENTER
Creu Menter yw ein menter gymdeithasol wobrwyol a sefydlwyd yn Ebrill 2015.  
Ein nod yw bod y “contractwr cymdeithasol a ffafrir” i sefydliadau’r sectorau 
preifat a chyhoeddus. Rydym yn darparu’r safonau ansawdd uchaf o ran gofal 
cwsmeriaid, safon gwaith a gwerth am arian ym maes cynnal a chadw eiddo, 
gwasanaethau datblygu a rheoli cyfleusterau.

Ar yr un pryd, mae Creu Menter yn cefnogi ein hamcanion cymdeithasol o greu 
cyfleoedd gwirfoddoli, hyfforddiant a chyflogaeth i denantiaid tai cymdeithasol 
drwy ein Hacademi Gyflogaeth unigryw. 

Mae Creu Menter wedi 
llwyddo i gyflawni 
contractau ar gyfer 
amrywiaeth o gwmnïau 
allanol yn cynnwys Betsi 
Cadwaladr, Cyngor 
Bwrdeistref Sirol 
Conwy, Cynghorau Tref 
a chwmnïau adeiladu.

Cafodd y gwaith ar y 
fenter gymdeithasol 
arloesol hon ei 
gydnabod yn 
genedlaethol pan 
enillodd Wobr Busnes 
Cymdeithasol Cymru - 
Un i’r Dyfodol

TROSIANT 
15/16 
580,000

TROSIANT 
16/17  
£1.3 
MILIWN

GWARGED 
AR GYFER 
16/17  
£19,000

Mae 100% o’r tenantiaid sydd wedi cwblhau’r 
Academi Cyflogaeth wedi mynd ymlaen i 
gyflogaeth barhaol
12 tunnell o ddodrefn a gasglwyd wrth glirio 
cartrefi gwag wedi cael eu hailddefnyddio
3,821 o foeleri wedi eu gwasanaethu
9 tenant wedi eu cyflogi eleni
470 o oriau gwirfoddol 
21o dreialon gwaith
17 cymhwyster i denantiaid

Yn ystod y flwyddyn a fu, mae wedi mynd o nerth 
i nerth ac erbyn hyn mae’r sefydliad yn darparu’r 
gwasanaethau canlynol:
• Cynnal a Chadw Eiddo
• Rheoli Cyfleusterau
• Gwaith Tir
• Paentio ac Addurno
• Gwasanaethu Tanwydd
• Newid Systemau Gwresogi 
• Gwasanaeth Gwaith Mân
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ACADEMI GYFLOGAETH - 
GWIRFODDOLI
Cychwynnodd rhaglen wirfoddoli newydd yn ystod 
2016/17 sy’n galluogi tenantiaid i gael profi ad ar draws 
nifer o adrannau yng Nghartrefi  Conwy a Chreu Menter.  
Mae cymorth yn cael ei roi gan gyfaill gwaith  ac mae 
hwn yn gam cyntaf gwych tuag at sicrhau cyfl ogaeth 
barhaol.

JOANNE LLOYD - GWIRFODDOLWR GWEINYDDOL
“Buaswn yn argymell gwirfoddoli, yn arbennig os nad 
yw pobl wedi bod yn gweithio ers amser. Rydych yn 
cyfarfod â phobl newydd mewn amgylchedd newydd. 
Rwy’n teimlo fy mod yn fwy cymdeithasol nawr, rwy’n 
gofyn mwy o gwestiynau. Adref maent yn dweud fy 
mod yn fwy hwyliog a hapusach ers i mi gychwyn 
gwirfoddoli.”

CRAIG PALMER - PEINTIWR AC ADDURNWR
“Mae’r Academi Gyfl ogaeth yn unigryw oherwydd rwyf 
yn ennill cyfl og bob mis, yn cael hyff orddiant mewn 
swydd ac rwyf yn gweithio tuag at gymhwyster NVQ.”

DAVID GATHERN - 
GWEINYDDWR CONTRACTAU
“Mae ennill cyfl og unwaith eto yn 
wych, gallaf dalu am ddyddiau allan 
i fy mhlant a phrynu pethau iddynt 
na allwn cyn hynny.”
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2015-16 2016-17

Rhent a Thaliadau Gwasanaeth £15,893 £16,627
Grant Cefnogi Pobl £530 £528
Grant Cyfalaf £1,741 £1,137
Grant Llywodraeth Cymru £2,600 £2,600
Grantiau Eraill £3 £0
Gwerthu Eiddo Tai £496 £611
Benthyciadau Gan Fenthycwyr Preifat £2,000 £0
Llog a Dderbynniwyd £9 £6
Incwm Arall £866 £1,433

2015-16 2016-17

Rheoli Tai £5,565 £5,762
Gwasanaethau Eiddo a Chynllun £1,330 £1,456
Caffael Eiddo a Datblygu £3,765 £4,728
Gwelliannau Eiddo £1,710 £1,005
Cynnal a Chadw Arferol £2,979 £2,767
Cynnal a Chadw a Gynlluniwyd a Gwaith Atgyweirio Mawr £6,277 £5,098
Prynu Asedau Sefydlog Eraill £267 £171
Llog A Dalwyd A Thaliadau Tebyg £1,614 £1,562
Costau Eraill £1,442 £1,923

DADANSODDIAD ARIANNOL
O BLE MAE’R ARIAN YN DOD

I BLE MAE’R ARIAN YN MYND
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Y BWRDD RHEOLI

Y BWRDD RHEOLI AR 31 AWST 2017 

DOUGLAS LEECH 
Cadeirydd y Bwrdd

HUW EVANS  
Is-gadeirydd y Bwrdd a Chadeirydd y Pwyllgor Cydnabod ac 
Enwebu
SARAH BENNETT-EVANS
DAVE COWANS
CHRIS HUGHES

BILL HUNT 
Cadeirydd y Pwyllgor Gwaith

JIM ILLIDGE 
Cadeirydd Bwrdd Creu Menter
IAN JENKINS

GARETH JONES 
Cadeirydd y Pwyllgor Datblygu
COLIN MATHEWS
ROBERT REDHEAD
ELWEN ROBERTS

CLIFTON ROBINSON 
Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Risg
JOAN VAUGHAN

AELODAU CYFETHOLEDIG Y BWRDD A’R PWYLLGOR

NEIL ASHBRIDGE   
Y Bwrdd a’r Pwyllgor Archwilio a Rheoli Risg

PETER PARRY   
Pwyllgor Datblygu

FIONA PORTLOCK 
Pwyllgor Archwilio a Rheoli Risg

TÎM ARWAIN GWEITHREDOL

ANDREW BOWDEN  
Prif Weithredwr y Grŵp

TONY DEAKIN 
Cyfarwyddwr Adnoddau’r Grŵp

GWYNNE JONES 
Rheolwr Gyfarwyddwr – Cartrefi Conwy

ADRIAN JOHNSON 
Rheolwr Gyfarwyddwr – Gwasanaethau Masnachol

Mae proffiliau holl aelodau presennol y Bwrdd a’r Tîm 
Arwain Gweithredol ar ein gwefan:
WWW.CARTREFICONWY.ORG
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