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CYNNWYS 

MANYLION CYSYLLTU
PRIF SWYDDFA 
Morfa Gele, Parc Busnes Gogledd Cymru, Cae Eithin, Abergele LL22 8LJ 

Ffôn: 0300 124 0040  

Cofnodir pob galwad gyda Gwasanaethau Cwsmeriaid.  
 
Am wybodaeth gyffredinol,  
E-bost: enquiries@cartreficonwy.org  
www.cartreficonwy.org

Mae copïau sain o’r ddogfen hon ar gael ar gais.
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Hoffwn hefyd fanteisio ar y cyfle hwn i nodi fy ngwerthfawrogiad 
a diolch am y gwaith a wnaethpwyd gan fy rhagflaenydd, 
Douglas Leech. Mae ei ymroddiad a’i ymrwymiad at gyfeiriad 
strategol clir wedi darparu sylfaen gadarn ar gyfer y dyfodol.

Wrth i ni ddathlu 10 mlynedd o greu cymunedau i fod yn falch 
ohonynt, rydw i’n wastad yn rhyfeddu faint yr ydym wedi’i 
gyflawni ers 2008. Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi UN 
flwyddyn o lwyddiannau Cartrefi Conwy yn unig; dychmygwch 
beth y gallai’r 10 mlynedd nesaf ddod i ni.

Felly, beth yw fy nyheadau ar gyfer Cartrefi Conwy dros y 10 
mlynedd nesaf?

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi eu haddewid i adeiladu 
20,000 o gartrefi newydd yng Nghymru erbyn 2021 ac rydym 
wedi ymrwymo i adeiladu o leiaf 300 o dai newydd, fforddiadwy 
a chynaliadwy ar draws y rhanbarth yn ystod y cyfnod hwn. Bydd 
ein his-gwmni, Creu Menter, yn ein cynorthwyo i gyrraedd y 
targed hwn, wrth ddarparu’r sgiliau a’r swyddi sydd eu hangen ar 
gyfer ein tenantiaid di-waith.

Rydym wedi gweithio’n galed eleni yn datblygu sianeli digidol 
rhyngweithiol newydd i’n tenantiaid a hoffwn weld y momentwm 
hwn yn parhau gyda Cartrefi Conwy ar flaen y gad o ran 
trawsnewid ac arloesi digidol. Rydym yn bwriadu cyflwyno’r 
newidiadau hyn wrth barhau i fod yn sensitif i anghenion pawb.

Mae llais ein tenantiaid mor bwysig i’r ffordd yr ydym yn llunio 
ein gwasanaethau ar gyfer y dyfodol a hoffwn weld mwy 
o denantiaid yn rhannu eu syniadau gyda ni. Bydd darparu 
amrywiaeth o ffyrdd effeithiol i denantiaid gael dweud eu dweud 
yn parhau i fod yn faes gwaith allweddol. Bydd hyn yn cynnwys 
cymryd rhan ffurfiol yn ein gwaith pwyllgor a ffyrdd llai ffurfiol o 
ymgysylltu trwy gydol y flwyddyn.

Mae effaith diwygiad lles eisoes wedi dechrau effeithio’n 
uniongyrchol ar y rhai sy’n dibynnu ar fudd-daliadau. Rydym 
wedi cyflwyno amrywiaeth o wybodaeth ac adnoddau yn ogystal 
â chymorth wyneb yn wyneb i baratoi ein tenantiaid ar gyfer y 
Credyd Cynhwysol a bydd hyn yn dod yn fwy a mwy hanfodol 
dros y misoedd a’r blynyddoedd i ddod.  

Wrth i ni arallgyfeirio a thyfu, mae llwyddiant ein gweithrediadau 
craidd yn parhau i fod yn hollbwysig ar gyfer sefydlogrwydd 
a llwyddiant hirdymor y sefydliad. Mae hyn yn cynnwys 
sefydlogrwydd ariannol a diogelwch a diogeled ein tenantiaid. 
Byddwn yn parhau i flaenoriaethu lles staff, lles tenantiaid ac 
i ddarparu tai a chartrefi o’r safonau gorau posibl. Byddwn yn 
cyflawni hyn wrth barhau i ddatblygu’r sefydliad; gan gynnwys 
moderneiddio a gwella ein trefniadau llywodraethu er lles ein 
tenantiaid a’n partneriaid allweddol.

Heb amheuaeth, mae gennym flynyddoedd prysur o’n blaenau 
ond gyda diolch mae gennym dîm gwych sy’n mynd y filltir 
ychwanegol bob dydd i sicrhau ein bod yn parhau i greu 
cymunedau i fod yn falch ohonynt. Rwy’n falch iawn o fod yn 
arwain y Bwrdd ac rwy’n edrych ymlaen at yr hyn a ddaw gyda’r  
10 mlynedd nesaf.

Huw Evans OBE
Cadeirydd

RHAGAIR ODDI WRTH  
GADEIRYDD Y BWRDD 
Ar ôl chwe blynedd ar Fwrdd Cartrefi Conwy, rwy’n falch iawn o  
ysgrifennu fy rhagair cyntaf fel y Cadeirydd newydd.
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Mae’n ymddangos fel ddoe pan oeddem yn arwyddo ein 
cytundeb trosglwyddo gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol 
Conwy. Roedd y cytundeb yn nodi ein cyfrifoldebau fel 
landlord cymdeithasol newydd ac yn cynnwys dros 120 o 
addewidion i’n tenantiaid, pob un ohonynt yr ydym wedi’u 
cyflawni erbyn 2012. Hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn i 
ddiolch i Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy am wneud y 
penderfyniad dewr a blaengar i drosglwyddo ei stoc tai, yn 
dilyn pleidlais gan denantiaid y Cyngor, a bleidleisiodd o blaid 
trosglwyddo i Gartrefi Conwy. Eu penderfyniad nhw sydd 
wedi dod â ni yma heddiw.

Mae’r byd wedi newid yn sylweddol dros y 10 mlynedd 
diwethaf, fel y mae Cartrefi Conwy. Byddwn yn parhau i 
ymdrechu i fod y cwmni blaengar, sydd wedi ennill sawl 
gwobr, yr ydym ni heddiw. 

Felly beth sydd ar y gorwel ar ein cyfer dros y 10 mlynedd 
nesaf?

Bydd creu cymunedau i fod yn falch ohonynt a sicrhau bod 
ein holl gartrefi yn cael eu cadw i safon uchel bob amser yn 
flaenoriaeth gan Cartrefi Conwy. I ddeud y gwir, rydym yn 
cychwyn ar raglen wella newydd a fydd yn gweld £30 miliwn 
ychwanegol yn cael ei wario ar gynnal a gwella ein stoc tai 
presennol dros y 5 mlynedd nesaf.

Byddwn hefyd yn canolbwyntio ein hymdrechion ar barhau 
i adeiladu cartrefi cynaliadwy, fforddiadwy, sy’n diwallu 
anghenion y gymuned leol. Rydym wedi creu 162 o dai 
fforddiadwy newydd hyd yn hyn, ac rydym yn bwriadu 
adeiladu dros 300 yn y 3 i 4 blynedd nesaf. Diolch yn fawr 
iawn i’n bancwyr Banc Barclays a BAE Systems Pensions am 
ein cynorthwyo i gynnal a chynyddu ein portffolio tai.

Rydym wedi treulio llawer o amser a gwneud ymdrech fawr 
eleni yn cyflwyno llwyfannau digidol newydd i’n tenantiaid i 
wneud taliadau, rhoi gwybod am waith atgyweirio a chysylltu 
â ni ar-lein yn gyflym ac yn rhwydd. Bellach mae gan y porth 
newydd MyCartrefi 679 o ddefnyddwyr a gwnaed £341,114 
o daliadau eleni. Rydym hefyd yn brysur yn adeiladu ap 
tenantiaid newydd, a fydd yn cael ei lansio ym mis Hydref 
2018. Bydd dod o hyd i ffyrdd newydd ac arloesol i’w 
gwneud hi’n hawdd i’n tenantiaid i gyfathrebu â ni yn parhau 
i fod yn flaenoriaeth i ni dros y 10 mlynedd nesaf. 

Roeddem wrth ein bodd o gael ein cydnabod ymysg 100 
Sefydliad Nid Er Elw Gorau’r Sunday Times i weithio iddynt 
eto eleni yn ogystal â chyflawni’r Safon Rhagoriaeth 
Cwsmeriaid y mae parch mawr iddo.

Byddwn hefyd yn parhau i dyfu ein his-gwmni, Creu Menter. 
Fe sefydlom Creu Menter ddwy flynedd a hanner yn ôl yn 
unig, ac mae’n ysbrydoledig pa mor llwyddiannus y mae’r 
sefydliad wedi datblygu mewn cyfnod mor fyr. Mae ein 
hymrwymiad i sicrhau bod y rhai sydd ymhell o’r farchnad 
swyddi yn ennill cyfleoedd gwaith go iawn trwy weithgarwch 
masnachol wedi bod yn llwyddiant ysgubol ac roeddem wrth 
ein boddau i dderbyn cydnabyddiaeth genedlaethol  
pan enillon ni Wobr Menter Gymdeithasol y Flwyddyn  
Cymru eleni.

Rydw i mor falch o’r hyn y mae Cartrefi Conwy wedi’i 
gyflawni dros y degawd diwethaf ac rwy’n gyffrous iawn o 
weld beth a ddaw yn y 10 mlynedd nesaf.

Andrew Bowden
Prif Weithredwr y Grŵp

CRYNODEB Y PRIF 
WEITHREDWR
Fel mae’r adroddiad gweithgareddau blynyddol hwn yn cael ei 
ysgrifennu, rydym yn dathlu 10 mlynedd o Cartrefi Conwy.
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MAI 2017
CERDDODD 16 O 

GYDWEITHWYR 55 MILLTIR 
MEWN 3 DIWRNOD GAN GODI 
£4,578 I’W RANNU RHWNG 

AWYR LAS, ELUSEN GIG  
LEOL GOGLEDD CYMRU  

A CHYMDEITHAS  
ALZHEIMER.

RHAGFYR 2017 
RYDYM UNWAITH ETO 

YN GWMNI 
100 SEFYDLIAD NID ER 
ELW GORAU’R SUNDAY 

TIMES I WEITHIO 
IDDYNT

MEDI 2017 
MAE DROS 200 O 
DENANTIAID HŶN 

YN YMUNO Â NI AR 
GYFER DIWRNOD 

POBL HŶN

HYDREF 2017  
CREU MENTER YN ENNILL 
MENTER GYMDEITHASOL 

Y FLWYDDYN YNG 
NGWOBRAU MENTRAU 

CYMDEITHASOL CYMRU

RHAGFYR 2017 
RYDYM YN 

CYFLAWNI’R SAFON 
RHAGORIAETH I 

GWSMERIAID
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GWASANAETHAU POBL
Rydym yn ymdrechu i ddarparu gwasanaeth, profiad 
a chynhyrchion rhagorol i gwsmeriaid. Dyma rai o’r 
prosiectau sydd wedi ein helpu i gyflawni’r nod hwn 
eleni:

CREDYD CYNHWYSOL
Mae nifer of denantiaid yn derbyn Credyd Cynhwysol yn barod  
a bydd hyn yn cynyddu yn 2018/19 wrth i’n canolfannau gwaith 
lleol gyflwyno ‘gwasanaeth llawn’ gyda Chredyd Cynhwysol.

Roeddem yn brysur ar draws y sefydliad yn ystod 2017/18 yn paratoi i gyflwyno Credyd 
Cynhwysol yn ehangach. Lansiwyd ein hymgyrch ymwybyddiaeth o Gredyd Cynhwysol i 
hyrwyddo nad yw Credyd Cynhwysol  yn frawychus. 
Gall ein Tîm Cymorth Ariannol helpu ein tenantiaid trwy roi cyngor ar sut y gallant 
wneud y mwyaf o’u hincwm a’u budd-daliadau yn ogystal â chymorth gyda chyllidebu. 
Yn 2017/18 yn unig, rhoddodd ein Tîm Cymorth Ariannol gyngor i 228 o denantiaid a’u 
helpu i ennill dros £434,385.58 mewn incwm ychwanegol. Cytunwyd ar ddechrau 2018 
i ychwanegu rôl newydd i’r tîm sef ‘Cynghorydd Credyd Cynhwysol’ a fydd yn gallu rhoi 
cyngor a chymorth i denantiaid yn ogystal â chydweithwyr ar bob mater sy’n ymwneud â 
Chredyd Cynhwysol.
Rydym hefyd wedi gweithio gyda phartneriaid a chynnal sesiynau galw heibio Cymorth 
Ariannol ar draws ein cymunedau i sicrhau y gallwn ddarparu cymorth a chefnogaeth i 
gynifer o denantiaid ag y gallwn. 
Mae yna adran wybodaeth bwrpasol ar Gredyd Cynhwysol ar wefan Cartrefi Conwy.

CWBLHAWYD 1,435 O APWYNTIADAU
616 O ATGYFEIRIADAU AR GYFER CYMORTH TAI A 
THENANTIAETH PELLACH
ATGYFEIRIWYD 201 AT WASANAETH TÂN GOGLEDD CYMRU 
AM WIRIAD DIOGELWCH A LLES

Mae ein Partneriaid Cartref bellach wedi eu hyfforddi i allu 
cyflawni gwiriadau ‘Diogelwch a Lles’.

GWASANAETH PARTNER CARTREF 
Mae ein tîm Partner Cartref wedi parhau i ymweld â’n tenantiaid 
yn eu cartrefi i’n helpu ni i wella’r gwasanaethau a gânt. Mae’r 
Partneriaid Cartref wedi helpu cannoedd o denantiaid gydag 
amrywiaeth o faterion, gan gynnwys arbed arian ar filiau tanwydd, 
cyllidebu a chymorth ariannol a chymorth tai.
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GWASANAETHAU  
POBL



MAE 89% O’N TENANTIAID YN FODLON BOD EU RHENT YN RHOI 
GWERTH AM ARIAN
2.43% - CYFANSWM ÔL-DDYLEDION TENANTIAID PRESENNOL

MYCARTREFI A NEWID SIANEL
Lansiom MyCartrefi, ein gwefan newydd i denantiaid, ym mis 
Awst 2017. Mae MyCartrefi yn caniatáu i’n tenantiaid reoli eu 
cyfrif 24/7 a:

Fe wnaethon ni ddefnyddio diwrnodau hwyl y tenantiaid ‘Diwrnod 
Mawr Allan’ a’r ‘Diwrnod Pobl Hŷn’ i hyrwyddo’r wefan newydd ac 
rydym wedi gweld nifer y bobl sy’n ymuno a’r nifer o daliadau a 
wnaed yn cynyddu’n raddol trwy gydol y flwyddyn.

NIFER Y BOBL A GOFRESTRWYD  679
NIFER O DALIADAU   3,354
CYFANSWM Y TALIADAU   £341,114
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GWNEUD TALIADAU RHENT
GWIRIO EU BALANS
RHOI GWYBOD AM ATGYWEIRIADAU
GWNEUD YMHOLIADAU CYFFREDINOL

GWOBR RHAGORIAETH CWSMERIAID
Dyfeisiwyd y Safon Rhagoriaeth Cwsmeriaid gan y Llywodraeth i 
ysgogi newid sy’n canolbwyntio ar gwsmeriaid ac yn benodol mae’n 
ein profi o ran darparu, amseroldeb, gwybodaeth, proffesiynoldeb 
ac agwedd staff. Mae’n rhoi dilysiad annibynnol o gymhwysedd 
sefydliad mewn gwasanaeth i gwsmeriaid.
Mae’r achrediad yn offeryn ar gyfer gyrru gwelliant parhaus ac 
yn dweud wrth ein cwsmeriaid pa mor bwysig yw gwasanaeth 
cwsmeriaid rhagorol i ni. Bydd y Safon yn ein helpu i ganolbwyntio ar 
yr hyn sy’n ystyrlon i ni a’n cwsmeriaid. Mae’n ein hatgoffa i feddwl 
am y ffordd yr ydym yn cyfathrebu â’n cwsmeriaid ac i newid ein 
gwasanaethau i ddiwallu anghenion newidiol ein cwsmeriaid.  

Yn ystod yr ymweliad arolygu dau ddiwrnod, ymwelodd yr asesydd â 
nifer o safleoedd a siaradodd â nifer o bobl, gan gynnwys tenantiaid, 
cydweithwyr, aelodau’r bwrdd a sefydliadau partner. Adborth  yr 
aseswr oedd “Roedd yn glir o ansawdd a natur fanwl y dystiolaeth a 
gyflwynwyd ar gyfer yr asesiad bod Cartrefi Conwy yn ceisio mynd 
ati i ddiwallu ethos a gofynion y Safon Rhagoriaeth Gwasanaeth 
Cwsmer”. Dywedodd hefyd “Mae’r tenantiaid yn cydnabod ac yn 
gwerthfawrogi ystod a manteision y gwasanaethau sy’n cael eu 
darparu. Mynegwyd lefelau uchel o fodlonrwydd ag ansawdd y 
gwasanaeth i gwsmeriaid”.



CARTREFI CONWY – SEFYDLIAD SY’N DEALL DEMENTIA
Gyda heneiddio’n iach yn y llygad cyhoeddus, rydym yn falch iawn o fod yn gweithio tuag at fod yn sefydliad Dementia-Gyfeillgar.

DYWEDOCH CHI / GWNAETHOM NI
Cydnabuwyd ein tîm Gwasanaeth Cwsmeriaid nad oedd ein proses cofrestru 
tenantiaeth yn rhoi’r profiad gorau i’n cwsmeriaid wrth symud i mewn i un o’n 
cartrefi.

Rydym yn gwneud y broses ymgeisio a’r wybodaeth a ddarparwyd mor syml â phosibl wrth 
sicrhau bod yr holl wybodaeth bwysig yn cael ei rhannu gyda’r tenant newydd.
Yn seiliedig ar yr adborth gan denantiaid, rydym yn ail-ysgrifennu ac ail-ddylunio’r llawlyfr 
tenantiaid yn llwyr a’r ddogfennaeth gofrestru i gynnwys rhestr wirio newydd gyda lle i 
gynnwys unrhyw gwestiynau / pryderon a godwyd gan y tenant, cardiau gwybodaeth ar gyfer 
darlleniadau mesurydd, analluogi nwy ac ati
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PANEL TROSOLWG A CHRAFFU  
GWAITH ATGYWEIRIO A GWBLHAWYD YN  
IAWN Y TRO CYNTAF
 

Yn ystod 2017/18, cwblhaodd ein Panel Trosolwg a 
Chraffu eu hadolygiad i’n proses atgyweiriadau a faint 
ohonynt sy’n cael eu cwblhau yn iawn ar yr ymweliad 
cyntaf. Mae hwn yn fater pwysig iawn i denantiaid ac i 
ni gan ein bod am sicrhau bod ein tîm Atgyweiriadau yn 
darparu gwasanaeth da a mor effeithlon â phosib.
Roedd y panel yn hynod hapus â’r gwaith a’r prosesau a 
wnaed gan y Tîm Gwasanaeth Cwsmer yn y maes hwn ac 
fe wnaed nifer o argymhellion ar gyfer gwella:

• Rhoi cardiau apwyntiad i denantiaid os oes angen ail 
ymweliad.

• Cryfhau gwiriadau ansawdd yr atgyweiriadau a wneir 
gan is-gontractwyr ar ran Cartrefi Conwy

• Dweud mwy am y broses lawn o atgyweiriadau i’n 
tenantiaid o’r alwad ffôn cyntaf i gwblhau’r gwaith.

• Sicrhau fod y data ar atgyweiriadau mor gywir â 
phosib

Cyflwynwyd adroddiad gyda’r argymhellion hyn i’r 
Pwyllgor Gweithrediadau ym Mehefin 2017 ac rydym wedi 
gweld gwelliant da mewn perfformiad, o 89% ar ddechrau 
2017/18 i 96.57% ar ddiwedd y flwyddyn. O’i gymharu â 
chymdeithasau tai eraill, mae hyn yn rhoi Cartrefi Conwy 
ymhlith y rhai sy’n perfformio orau.

RHEDWYD 13 SESIWN YMGYNGHORI AR BYNCIAU 
GWAHANOL Y FLWYDDYN YMA A CHAFWYD 416 O 
DENANTIAID EU LLEISIAU WEDI’I GLYWED
TREFNWYD 54 O WEITHGAREDDAU 
HYFFORDDIANT ADEILADU SGILIAU AR GYFER 
225 O DENANTIAID
RYDYM HEFYD YN CEFNOGI DROS 20 O GRWPIAU 
CYMUNEDOL I GYFLAWNI EU NOD A GWELLA’U 
HARDALOEDD



LLYWODRAETH A 
CHYMORTH
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HYFFORDDIANT A DATBLYGIAD
Mae Cartrefi Conwy yn parhau i fuddsoddi mewn cyfleoedd dysgu a 
datblygu i gydweithwyr fel y gallant weithio’n effeithiol, yn effeithlon 
ac yn ddiogel i gyflawni blaenoriaethau allweddol ar gyfer y sefydliad.

Gofalu am Les Meddwl ein Cydweithwyr 
- manteisiodd y sefydliad cyfan ar y cwrs 
Lift! Resilience a drefnwyd gennym fel 
bod cydweithwyr yn gallu bod yn y ffrâm 
meddwl gorau i ddarparu gwasanaethau 
i’n cwsmeriaid. 
Roeddem wrth ein bodd i dderbyn Gwobr 
‘Diolch’ gan Wales TUC Cymru am ein 
‘hymroddiad i hyfforddi a gwella sgiliau pob 
aelod o staff yn y gweithlu’. Cyflwynwyd 
y wobr gan Eluned Morgan, Gweinidog 
Cynulliad Cymru dros Ddysgu Gydol Oes.

Rydym mor falch o fod yn 57fed yn y 100 Sefydliad Nid Er 
Elw Gorau’r Sunday Times i weithio iddynt yn 2018. Mae ein 
cydweithwyr wedi dweud wrthym: 
Mae nhw yn teimlo yn gryf fod ein cwmni yn ‘rhoi rywbeth yn 
ôl’ ac rydym yn gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl.
Mae ein cydweithwyr wedi siarad yn uchel o ei adranau ac 
Cartrefi Conwy ar y cyfan.
“Mae o hyd fwrlwm yn yr aer, mae’r swyddfeydd yn teimlo 
yn llawn o egni ac hyd yn oed fod pawb yn brysur, mae yna 
awyrgylch positif”
 “…lle cyffroes ac llawn bwrlwm i weithio ynddo lle does dim 
dau ddiwrnod yn debyg”

GWOBRAU ELENI 
Bu’n flwyddyn wych arall ar gyfer gwobrau i Cartrefi Conwy:
Gwobrau Arloesedd Cyllid Cyhoeddus  
Cymeradwyaeth Uchel (Ar gyfer Datrysiadau Tai Conwy 
mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy)
Gweithiwr Tai Proffesiynol Ifanc y Flwyddyn CIH 
Cymru Rownd Derfynol - Claire Twamley
Gwobrau Tai Cymru CIH Cymru  
Enillydd Gwobr Ymgyrchu, Cyfathrebu a Chyhoeddi
Gwobrau Baner Werdd  
Enillydd Gweithiwr y Flwyddyn, Matt Stowe
Prentis y Flwyddyn (Gwobrau Busnes Conwy) 
Ffion Lloyd 
Safon Rhagoriaeth Gwasanaeth Cwsmeriaid
Menter Gymdeithasol y Flwyddyn ar gyfer Creu 
Menter

Hefyd cyflawnwyd y Wobr Aur ROSPA 
am y 7fed flwyddyn sydd yn dangos y 
gwaith caled sydd wedi mynd i mewn i 
iechyd a diogelwch ein cydweithwyr ac 
ein cwsmeriaid.

MYNYCHODD 77 O GYDWEITHWYR RHENG FLAEN SESIYNAU 
BENTHYCA ARIAN ANGHYFREITHLON CYMRU I’N HELPU 
I DDIOGELU EIN TENANTIAID RHAG BENTHYCA ARIAN 
ANGHYFREITHLON
CWBLHAODD 150 O GYDWEITHWYR HYFFORDDIANT Y 
RHEOLIADAU GWARCHOD DATA CYFFREDINOL (GDPR)
CWBLHAODD 104 O GYDWEITHWYR HYFFORDDIANT PLAIN 
ENGLISH I WELLA’R FFORDD YR YDYM YN CYFATHREBU Â’N 
CWSMERIAID
308 AWR O HYFFORDDIANT IAITH GYMRAEG I GYNYDDU EIN 
GALLU I YMATEB I DDEWISIADAU CYMRAEG EIN CWSMERIAID 

Yn ogystal â:

RYDYM WEDI CEFNOGI 3 PRENTIS MODERN 
1402 O GYFLEOEDD DATBLYGU I GYDWEITHWYR

GWASANAETHAU 
LLYWODRAETHU  
A CHYMORTH



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
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NIFER O DASGAU ATGYWEIRIO YMATEBOL A GWBLHAWYD YN 2017/18 –  
10,459 

LEFELAU BODLONRWYDD GYDA’R GWAITH ATGYWEIRIO – 99%

GWAITH ATGYWEIRIO BRYS A GWBLHAWYD O FEWN 24 AWR – 98.45%

GWAITH ATGYWEIRIO A GYFLAWNWYD YN IAWN Y TRO CYNTAF – 96.57%

CYDYMFFURFIAETH A DIOGELWCH NWY AR 31 MAWRTH 2018 – 100%

ATGYWEIRIADAU YN YMWNEUD AG ASEDAU RISG TÂN Y CWBLHAWYD O FEWN  
Y TARGED – 100%

GWASANAETHAU  
EIDDO



RHAGLEN WELLA
Byddwn yn gwario £23 miliwn dros y pum mlynedd 
nesaf gan wella ein cartrefi a’n cymunedau. Bydd y 
buddsoddiad hwn yn cwmpasu gwelliannau ar draws 
nifer fawr o’n cartrefi, gan gynnwys ystafelloedd 
ymolchi, ceginau a ffenestri.

Ein his-gwmni Creu Menter sydd yn gwneud y 
mwyafrif o’r gwaith. Mae hyn yn sicrhau gwerth am 
arian o gwmpas y buddsoddiad, bydd hefyd yn helpu 
i gefnogi ein tenantiaid a’r cymunedau lleol drwy’r 
Academi Gyflogaeth a phartneriaethau â chwmnïau 
lleol.

SIOEAU TEITHIOL 
DIOGELWCH TÂN
Yn dilyn y tân trasig yn Grenfell yn Llundain, roedd 
yn bwysig ein bod ni’n siarad yn uniongyrchol â’n 
tenantiaid (sy’n byw mewn adeiladau cymunedol) i’w 
sicrhau bod eu cartrefi yn ddiogel a’u hatgoffa o’r 
weithdrefn ‘arhoswch ble rydych’ ar gyfer eu blociau 
fflatiau.
Gan weithio’n agos â Gwasanaeth Tân ac Achub 
Gogledd Cymru, trefnwyd nifer o sioeau teithiol 
diogelwch tân ar draws y Sir.
Fe wnaethom adnewyddu’r arwyddion diogelwch tân 
mewn blociau cymunedol i sicrhau eu bod yn hawdd eu 
darllen a’u deall.
Cyflwydwyd sticeri ar gyfer drysau tan i atgoffa 
tenantiaid i’w cadw ar gau bob amser.

HAWS – EIN GWASANAETH 
LANDLORD PREIFAT
Mae HAWS yn cynnig gwasanaeth asiantaeth osod 
lawn i landlordiaid preifat ar draws y Sir a thu hwnt.
HAWS yw’r unig asiantaeth yn Sir Conwy i gynnig 
cynllun prydles y Cyngor i landlordiaid. Rydym yn 
rheoli dros 90 o unedau llety ar brydles i Gyngor 
Bwrdeistref Sirol Conwy ac rydym yn darparu 
gwasanaeth atgyweirio a chynnal a chadw ar gyfer y 
rhain.
Rydym yn rheoli oddeutu 30 o eiddo landlordiaid 
preifat ac rydym wedi cynyddu ein ffrwd incwm trwy 
gynnig ein gwasanaethau tu allan i oriau gwaith 
a gwasanaethau atgyweirio a chynnal a chadw i’r 
landlordiaid hyn.

ADNEWYDDU BRYN  
EGLWYS A MAES GLAS
Yn ystod Hydref 2017, dechreuwyd gwaith gwella 
ar stadau Bryn Eglwys a Maes Glas yn Llandrillo-
yn-Rhos. Gosodwyd inswleiddiad wal allanol i helpu 
i wneud cartrefi ein tenantiaid deimlo’n gynhesach 
ac yn arbed arian ar filiau tanwydd. Yn ogystal â’r 
inswleiddio, gwnaethom hefyd welliannau i’r adeiladau 
a’r ardaloedd cymunedol. Dewisodd y tenantiaid 
lliw’r waliau allanol ac ail-luniwyd y llwybrau ac 
ailwampiwyd yr ardaloedd biniau cymunedol.
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Mae Cartrefi Conwy yn parhau i gefnogi uchelgais Llywodraeth 
Cymru i adeiladu 20,000 o gartrefi newydd yng Nghymru dros 
y blynyddoedd i ddod. 
Prynwyd neu adeiladwyd 27 yn fwy o gartrefi yn siroedd 
Conwy, Gwynedd a Sir Ddinbych yn ystod 2017/18 ac rydym 
wedi dechrau nifer o ddatblygiadau newydd ar raddfa fwy.

DATBLYGIAD  
A LLEOEDD

ELMWOOD, BAE COLWYN
Dechreuodd cwmni adeiladu Brenig weithio ar 
Elmwood (yr hen Feddygfa Rhoslan) ym mis Medi 
2017. Mae’r datblygiad yn cynnwys adeilad Sioraidd 
mawr ochr yn ochr ag estyniad adeilad newydd mawr 
i’r cefn. Ar ôl ei gwblhau bydd yn darparu 14 o fflatiau 
un a dwy ystafell wely ar ddeiliadaeth ganolradd. Bydd 
y datblygiad yn cael ei gwblhau erbyn Hydref 2018.

GOETRE UCHAF, BANGOR
Bydd y datblygiad newydd cyffrous hwn ym Mangor 
yn gweld 85 o gartrefi newydd yn cael eu gosod 
ar ddeiliadaeth ganolradd erbyn Awst 2019. Mae’r 
datblygiad hwn yn cynnig amrywiaeth o gartrefi, o 
fflatiau 2 ystafell wely i gartrefi teuluol 3 ystafell wely.

DATBLYGU 
A LLEOEDD



EIN CARTREFI
RHENT  

CYMDEITHASOL
YSTAFELL 

WELY
ANGHENION 

CYFFREDINOL
TAI  

GWARCHOD

TAI A  
BYNGALOS

1 46 281

2 415 179

3 1273 0

4 70 0

5+ 4 0

FFLATIAU

1 440 378

2 495 109

3+ 51 0

FFLATIAU UN 
YSTAFELL 1 8 40

GWOBR ARIAN SHIFT AR 
GYFER CARTREFI CONWY
Cawsom ganlyniadau ein hasesiad cynaliadwyedd SHIFT 
diweddaraf ym mis Mawrth 2018. Fe wnaethom wella’n 
perfformiad yn sylweddol ar yr asesiad blaenorol yn 2016 
a chawsom Wobr Arian am ein hymdrechion cynaliadwyedd 
ar draws y busnes.
Mae hyn yn welliant mawr ar ein perfformiad yn 2016 pan 
gawsom wobr Efydd a chynyddom ein sgôr yn yr asesiad 

cynaliadwyedd o 75% i  
gymharu â 2016.
Cafodd ein Strategaeth Cynaliadwyedd,  
a gymeradwywyd gan y Bwrdd ym mis  
Hydref 2016, radd arbennig o uchel gan yr asesiad.
Cafodd ein hadeiladau presennol hefyd radd uchel am 
eu heffeithlonrwydd ynni a dŵr cyffredinol ac ar gyfer 
ailddefnyddio ac ailgylchu gwastraff a gynhyrchir gan 
weithgareddau adnewyddu a chynnal a chadw.
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RHENT 
CANOLRADD

YSTAFELL 
WELY 

ANGHENION 
CYFFREDINOL

TAI A  
BYNGALOS

2 9

3 15

FFLATIAU
2 17

3 2

PROSIECT ADFYWIO 
AMGYLCHEDDOL TRE CWM
Ar ôl dwy flynedd o gynllunio ac ymgynghori, aeth y rhawiau 
cyntaf i’r ddaear i gyflwyno Cynllun Adfywio Amgylcheddol 
Tre Cwm yn Llandudno ym mis Gorffennaf 2017. Yn ystod 
darparu’r prosiect, mae dros 40 o gynlluniau unigol ar gost 
o bron i £1.4 miliwn wedi’u hadeiladu neu eu gwella er mwyn 
mynd i’r afael â phroblemau yn yr ardal.  
Trwy ymgynghori â phreswylwyr, cyflwynwyd 3 prif ddyhead:  
• Meysydd gwyrdd a thirlunio lle bynnag y bo modd
• Mwy o bosibiliadau chwarae ar gyfer pobl ifanc
• Amgylchedd glanach
Cyflawnwyd glasu’r ystâd gyda phlannu dros 40 o goed yn 
cynnwys 9 coeden stryd. Mewn sawl ardal a oedd yn arfer 
bod yn goncrid neu’n darmac, crëwyd 10 gwely plannu mawr 

amrywiaeth ystod eang o lwyni collddail a bytholwyrdd i 
rannu’r ardaloedd ac annog bioamrywiaeth.     
Darparodd newidiadau creadigol i’r dirwedd a oedd hefyd yn 
gwella sut yr oedd ardal yn edrych a chyfleoedd i bobl ifanc 
chwarae; naill ai trwy ddringo clogfeini, cydbwyso ar waliau 
isel, rowlio i lawr llethrau, neu redeg o amgylch llwybrau 
troed.  
Cyflwynwyd amgylchedd glanach, nid yn unig trwy 
bartneriaeth dda â Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, sydd 
wedi cyflwyno biniau sbwriel newydd ar yr ystâd, ond 
hefyd trwy newidiadau isadeiledd enfawr i’r ardal. Roedd y 
newidiadau hyn yn cynnwys ailstrwythuro meysydd parcio, 
ailadeiladu ardaloedd i’w gwneud yn fwy agored, gostwng 
uchder waliau, adeiladu 2 ramp newydd ar hyd y prif 
lwybrau cerddwyr, creu llwybrau newydd lle mae pobl yn 
cerdded, adnewyddu neu ychwanegu arwyddion stryd, ac 
ail-gyflunio ffyrdd. 



CREU MENTER
Parhaodd Creu Menter i dyfu yn 2017/2018. Dros 
y flwyddyn, darparodd ein menter gymdeithasol 
arobryn, a sefydlwyd ers 2015, gynnal a chadw eiddo, 
gwasanaethau datblygu a rheoli cyfleusterau i gleientiaid 
y sector cyhoeddus a phreifat. Darparodd Creu Menter 
werth cymdeithasol a pharhaodd i fod y Contractwr 
Cymdeithasol o Ddewis trwy:
• Ddarparu’r safonau ansawdd uchaf o ran gofal 

cwsmeriaid, crefftwaith a gwerth am arian.
• Cynnig gwasanaethau wedi’u teilwra i ddiwallu 

anghenion cleientiaid.
• Darparu gwerth ychwanegol trwy greu cyfleoedd 

gwaith i denantiaid di-waith Cartrefi Conwy a ‘meithrin 
effaith gymdeithasol gadarnhaol’.

• Addasu gyda’r amser a buddsoddi yn gyson mewn 
ffyrdd newydd o weithio.

Enillodd Creu Menter yr anrhydedd uchaf yng ngwobrau 
Busnesau Cymdeithasol Cymru a chafodd ei enwi’n ‘Fenter 
Gymdeithasol y Flwyddyn 2017.’ Erbyn diwedd y flwyddyn 
ariannol, roedd Creu Menter wedi’i achredu am greu 
effaith gymdeithasol go iawn a dyfarnwyd y Marc Menter 
Gymdeithasol iddo. Y Marc Menter Gymdeithasol yw’r unig 
achrediad menter gymdeithasol a asesir yn annibynnol, 
ac roedd yn rhaid i Greu Menter fodloni meini prawf 
cymhwyster cadarn i brofi eu hymrwymiad i greu newid 
cymdeithasol cadarnhaol.
Erbyn diwedd y flwyddyn agorwyd Academi 
Cyflogaeth Creu Menter newydd a 
phencadlys newydd ym Mochdre, 
i ateb y galw cynyddol am 
wasanaethau Creu Menter.

ADEILADU GWERTH CYMDEITHASOL
CANLYNIADAU CREU MENTER 2017/2018 

219 o atgyfeiriadau tenantiaid
24 o wirfoddolwyr
40 o dreialon gwaith i denantiaid
61 o denantiaid wedi ymgysylltu mewn 
digwyddiadau
18 tenant yn cael eu cyflogi’n allanol
21 o denantiaid yn cael eu cyflogi trwy’r 
Academi Gyflogaeth Creu Menter
175 o sesiynau hyfforddi sgiliau meddal yn cael 
eu darparu i denantiaid

ALLAN YN Y GYMUNED 
4079 o foeleri wedi cael gwasanaeth 
346 o eiddo wedi’u paentio
50 o geginau / ystafelloedd ymolchi wedi eu 
newid
422 o eiddo wedi eu clirio
248 glanhad trylwyr
134 o ffensys a llwybrau wedi’u hailosod
72 gardd wedi’u clirio
2.3 tunnell fetrig o ddodrefn wedi’i 
ailddefnyddio

CYFLAWNI CONTRACTAU AR GYFER CLEIENTIAID 
ALLANOL Mae Creu Menter wedi gweithio gyda:
• Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
• Bwyty Dylan
• Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr
• Cartrefi Emeritws
• Brenig Construction
• Cyngor Tref Colwyn
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CERRIG CAMU
Gwirfoddolwyd 22 o denantiaid trwy brosiect Cerrig 
Camu a ariennir gan y Loteri Fawr. Magodd pob un o’r 
22 denantiaid sgiliau newydd, cafodd 17 o denantiaid 
hyfforddiant ac enillodd 7 tenant gymhwyster. Nod 
y cynllun yw rhoi cyfle i denantiaid wella eu sgiliau 
gwaith fel gwirfoddolwyr. Yna mae opsiwn i ymuno 
â’r Academi Gyflogaeth Creu Menter ar gytundeb 12 
mis am gyflog, sy’n darparu hyfforddiant, cefnogaeth a 
mentora, gan eu gwneud yn barod am waith.

CAMAU CYNTAF
Mynychodd 12 o denantiaid gwrs 11 wythnos ‘Camau 
Cyntaf i Gyflogaeth’, er mwyn rhoi’r hyder iddynt ddod 
yn ôl i gyflogaeth.

GWASANAETHAU CYMORTH CHWILIO AM 
SWYDDI
Cynigiwyd awgrymiadau ar gyfer ysgrifennu CV i’r 
tenantiaid, arweiniad a chefnogaeth, awgrymiadau 
chwilio am swyddi, technegau ar gyfer cyfweliad a 
chyfleoedd i ddysgu sgiliau newydd. Roeddent hefyd 
yn gallu pori trwy swyddi lleol oedd ar gael yn y 
gymuned.

STRAEON LLWYDDIANT 
CREU MENTER

JOHN WILLIAMS, LLYSFAEN
Roedd John wedi bod yn aros gartref i fagu ei 4 
plentyn am fwy na 2 flynedd cyn iddo ddechrau gydag 
Academi Gyflogaeth Creu Menter. Er nad oedd ganddo 
unrhyw brofiad adeiladu blaenorol, ar ôl llawer o 
hyfforddiant yn y swydd mae John bellach yn gweithio 
ar un o’n datblygiadau newydd fel Gweithiwr Tir.
“Mae’n berffaith i mi. Rwy’n gweithio’n llawn amser. 
Mae fy ngwaith yn wahanol bob dydd. 
“Doedd gen i ddim profiad adeiladu, ond nawr rydw i 
wrth fy modd ac yn ei fwynhau ac mae gen i gymaint o 
sgiliau newydd,”
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YR ACADEMI GYFLOGAETH, 
HYFFORDDIANT A GWIRFODDOLI 

WENDY DAVIS, ABERGELE
Mae Wendy yn gofalu llawn amser am ei gŵr tra hefyd 
yn gofalu am ei ŵyr ifanc. Ymunodd â Chreu Menter 
fel glanhawr gwirfoddol y llynedd.
Dywedodd Wendy: “Mae’r cyfan yn troi o gwmpas 
edrych ar ôl y teulu a phawb arall ac rydych chi’n 
anghofio amdanoch chi’ch hun, felly roeddwn i’n 
edrych ar-lein a dilynais y ddolen gyswllt o Gartrefi 
Conwy i Greu Menter.
“Rydw i wedi gwirfoddoli yn y gorffennol gyda 
Gweithredu Dros Blant a Gofalwyr Ifanc, ond rhoddais 
y gorau iddi er mwyn gofalu am fy ŵyr.
“Rwyf wrth fy modd yn glanhau, mae pobl yn meddwl 
fy mod i’n wallgof! Rwy’n glanhau swyddfeydd Cartrefi 
Conwy yn Abergele ac rwy’n dotio ar y peth!”
“Rwyf wedi gwneud dau gwrs gan gynnwys cymorth 
cyntaf sydd wedi bod yn wych o ran gofalu am fy 
nheulu. Rwyf hefyd wedi dysgu sut i fynd yn ôl i’r 
gwaith ac ymhle i edrych,” ychwanegodd. 



DADANSODDIAD CYLLID
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SUT RYDYM NI’N CAEL EIN RHEOLEIDDIO
Fel Landlord Cymdeithasol Cofrestredig, mae Llywodraeth 
Cymru yn rheoleiddio Cartrefi Conwy yn unol â’r Fframwaith 
Rheoleiddio ar gyfer Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig 
yng Nghymru a’r safonau perfformiad cysylltiedig. Pwrpas y 
Fframwaith Rheoleiddio yw sicrhau bod Cymdeithasau Tai yn 
darparu cartrefi o ansawdd da a gwasanaethau o ansawdd 
uchel, gan gymryd cyfrifoldeb llawn am eu gweithredoedd a’r 
ffordd y maent yn gweithredu.
Cyhoeddwyd y Farn Reoleiddio ddiweddaraf ar Gartrefi 
Conwy ym mis Rhagfyr 2017 ac mae ar gael i’w weld ar 
wefan Cartrefi Conwy ac un Llywodraeth Cymru (Rheoleiddio 
Tai). Seiliwyd y dyfarniad ar werthusiad y Gymdeithas ei 
hun o’i gydymffurfiad â’r safonau perfformiad newydd a 
gyhoeddwyd ym mis Mehefin 2017, ynghyd â gwybodaeth 
reoleiddiol a enillwyd trwy reolaeth reolaethol barhaus, cyd-
reoleiddiol rhwng y Rheoleiddiwr a’r Gymdeithas.

2016-17 2017-18

Dangosir symiau mewn miloedd o £

Rhent a Thaliadau Gwasanaeth £16,627 £17,551

Grant Cefnogi Pobl £528 £523

Grant Cyfalaf £1,137 £2,973

Grant Llywodraeth Cymru £2,600 £2,698

Grantiau Eraill £0 £65

Gwerthu Eiddo Tai £611 £1,688

Benthyciadau Gan Fenthycwyr Preifat £0 £15,000

Llog a Dderbynniwyd £6 £8

Incwm Arall £1,433 £1,127

O BLE 
MAE’R 
ARIAN 

YN 
DOD
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Barn Reoleiddiol –  
Statws Cyd-Reoleiddio – Rhagfyr 2017 
Llywodraethu a Gwasanaethau – Safonol 
• Nodi a rheoli risgiau newydd a risgiau sy’n dod i’r amlwg 

yn briodol.
Hyfywedd Ariannol – Safonol 
• Yn cwrdd â gofynion hyfywedd ac mae ganddo’r gallu 

ariannol i ddelio â senarios yn briodol.
Daeth deddfwriaeth newydd yn ymwneud â rheoleiddio 
landlordiaid cymdeithasol cofrestredig yng Nghymru i rym ar 
15 Awst 2018. Mae’r newidiadau a gyflwynwyd gan Reoliad 
Deddf Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) 
2018 yn cynnwys y gofyniad i leihau nifer yr aelodau bwrdd 
a benodwyd gan awdurdod lleol i ddim mwy na 24% o 
gyfanswm aelodaeth y bwrdd a dileu hawl yr Awdurdod Lleol 
i bleidleisio fel Cyfranddeiliad. 

Felly, cwtogwyd cyfansoddiad Bwrdd Rheoli Cartrefi Conwy 
o 2 benodiad Awdurdod Lleol o 15/08/2018. Mae’r Bwrdd 
hefyd yn meddwl ei bod yn amserol i adolygu ei drefniadau 
llywodraethu yn ehangach er mwyn sicrhau eu bod yn 
briodol ar gyfer anghenion y busnes yn y dyfodol, ac yn dilyn 
hynny bydd Rheolau’r Gymdeithas yn cael eu diweddaru 
i adlewyrchu’r gofynion statudol newydd ac unrhyw 
newidiadau ychwanegol y cytunir arnynt. 

Mae rhestr o’r rhai a benodwyd i’r Bwrdd Rheoli a’i 
bwyllgorau wedi’u cynnwys isod. Mae rhagor o wybodaeth 
am y Fframwaith Rheoleiddiol ar gyfer Cymdeithasau Tai yng 
Nghymru i’w gweld ar wefan Llywodraeth Cymru:

https://gov.wales/topics/housing-
and-regeneration/publications/
regframeworkhousingassoc

2016-17 2017-18

Dangosir symiau mewn miloedd o £

Rheoli Tai £5,762 £6,475

Gwasanaethau Eiddo a Chynllun £1,456 £1,541

Caffael Eiddo a Datblygu £4,728 £5,696

Gwelliannau Eiddo £1,005 £2,053

Cynnal a Chadw Arferol £2,767 £2,840

Cynnal a Chadw a Gynlluniwyd a Gwaith Atgyweirio Mawr £5,098 £5,042

Prynu Asedau Sefydlog Eraill £171 £924

Benthyciadau wedi aildalu £0 £11,000

Llog A Dalwyd A Thaliadau Tebyg £1,562 £1,655

Costau Eraill £1,923 £1,903

I BLE 
MAE’R 
ARIAN 

YN 
MYND



AELODAU’R BWRDD

BWRDD RHEOLI AR 31 AWST 2018 

HUW EVANS  
Cadeirydd y Bwrdd 

DAVID SHEPHERD  
Cadeirydd y Pwyllgor Cydnabyddiaeth ac Enwebiadau

BILL HUNT 
Cadeirydd y Pwyllgor Gweithrediadau 

JIM ILLIDGE 
Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Rheoli Risg

GARETH JONES 
Cadeirydd y Pwyllgor Datblygu

DAVE COWANS
COLIN MATHEWS
ROBERT REDHEAD
GREGORY ROBBINS
ELWEN ROBERTS
JOAN VAUGHAN

AELODAU CYFETHOLEDIG Y BWRDD A 
PHWYLLGORAU

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

PETER PARRY  
Y Pwyllgor Datblygu

PATRICIA QUINEY 
Y Pwyllgor Archwilio a Rheoli Risg

EXECUTIVE OFFICERS

ANDREW BOWDEN  
Prif Weithredwr y Grŵp

TONY DEAKIN 
Cyfarwyddwr Adnoddau’r Grŵp

GWYNNE JONES 
Rheolwr Gyfarwyddwr Cartrefi Conwy

ADRIAN JOHNSON 
Rheolwr Gyfarwyddwr Gwasanaethau Masnachol

SANDRA LEE
Ysgrifennydd y Cwmni
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Mae proffiliau holl Aelodau’r Bwrdd cyfredol a’r Tîm 
Arweinyddiaeth Gweithredol i’w gweld ar ein gwefan:
WWW.CARTREFICONWY.ORG


