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o denantiaid yn fodlon gyda’r gwasanaeth a ddarparwyd gan Cartrefi
Conwy. Mae hyn yn gynnydd bychan o gymharu â’r llynedd ac mae’r
canlyniad yn rhywbeth yr ydym yn teimlo’n falch ohono. 

 

o denantiaid yn teimlo bod eu rhent yn werth am arian. Mae hyn ychydig
yn is na’r llynedd (89%) ac yn faes y byddwn yn cadw llygad arno er
mwyn sicrhau bod ein rhenti’n parhau i fod yn fforddiadwy. 

 

o denantiaid yn teimlo bod eu taliadau gwasanaeth yn rhoi gwerth am
arian. Mae hyn ychydig yn is na’r llynedd (71%) ac mae’n faes yr ydym
eisiau canolbwyntio arno er mwyn sicrhau bod ein taliadau gwasanaeth
yn rhoi gwerth am arian.

 

o denantiaid yn fodlon gyda safon eu cartref ac mae 89% yn fodlon
gyda’u cymdogaeth fel lle i fyw. 

 

o denantiaid yn fodlon â’r ffordd y mae Cartrefi Conwy yn gwrando ar eu 
safbwyntiau, ac yn gweithredu arnynt. Mae hyn ychydig yn is na’r llynedd
(75%) ac yn faes y byddwn yn ei adolygu ymhellach.

 

o denantiaid yn fodlon â’r gwasanaeth Atgyweirio a Chynnal a Chadw, sydd
ychydig bach yn uwch na’r llynedd (84%). Rydym yn cadw llygad ar y
gwasanaeth yn rheolaidd er mwyn sicrhau ein bod yn cynnal wasanaeth da.

 

o denantiaid yn dweud bod staff Cartrefi Conwy yn gyfeillgar ac yn
hawdd mynd atynt, ac rydym yn teimlo’n falch iawn o hyn.
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Yr hyn byddwn ni’n ei wneud nesaf...
 Bydd eich barn yn ein cynorthwyo i ganolbwyntio ar beth sydd angen ei wella ac yn siapio ein 

gwasanaethau yn y dyfodol.Rydym wedi gweld ychydig o welliant a rhai gostyngiadau bychan
mewn bodlonrwydd yn y canlyniadau.

 

Byddwn yn cynnal arolwg o’n tenantiaid eto’r flwyddyn nesaf fel y
gallwn weld ym mha feysydd yr ydym wedi gwella a gweld hefyd ar ba
feysydd eraill y mae angen i ni ganolbwyntio.

Bydd ein Grŵp Rhagoriaeth Mewn Gwasanaethau Cwsmeriaid yn
adolygu’r canlyniadau ac yn edrych ar yr hyn y gallwn ei wneud ar draws
y busnes er mwyn gweithredu ar yr adborth a gafwyd a gwella ein
gwasanaethau eto fyth.

 


