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Gwneud Gwahaniaeth

Ni yw Tai Wales & West
Rydym yn gymdeithas dai fawr ac mae gennym
ddiben cymdeithasol yr ydym yn ei arddel yn
ddwfn, sef helpu pobl yng Nghymru i gael cartref
sy’n gynnes ac yn ddiogel, ac y gallant ei fforddio.
Rydym yn adeiladu cartrefi ac yn meithrin
perthnasoedd gyda’r preswylwyr yn y cartrefi
hynny.
Ein cwsmeriaid yw’r bobl sy’n byw yn ein
cartrefi, y bobl sydd wedi prynu rhywfaint o’u
cartref neu eu cartref cyfan wrthym, y bobl
yr ydym yn darparu prydau ar eu cyfer, neu’r
rhai yr ydym yn eu cynorthwyo i fyw bywydau
annibynnol a da.
Yn ein barn ni, nid arian yw’r peth sy’n peri i’r
byd droi, ond perthnasoedd. Mae’n busnes yn
llwyddiannus gan ein bod wedi neilltuo’r amser
a’r ymdrech i feithrin perthnasoedd gyda’n
cwsmeriaid a’n partneriaid, felly rydym yn deall
sut y gallwn wneud gwahaniaeth i’w bywydau,

eu cartrefi a’u cymunedau.
Mae perthnasoedd cadarn yn ein helpu ni
gyd i wireddu ein huchelgais, gan olygu y gallwn
ddibynnu ar ein gilydd yn ystod cyfnodau
anodd. Gall un unigolyn wneud gwahaniaeth,
a gyda’n gilydd, gallwn wneud fwy fyth o
wahaniaeth, a byddwn yn gwneud hynny. Rydym
yn fusnes cymdeithasol mawr ac mae’n maint,
ein diwylliant a’n gwerthoedd yn ein galluogi i
wneud mwy ac i fod yn drawsnewidiol mewn
cymunedau ledled Cymru.
Mae’n nerth yn dwyn gallu a chapasiti i ni,
yn ogystal â’r aeddfedrwydd i wybod y gellir
cyflawni llawer mwy trwy weithio mewn
partneriaeth ag eraill. Byddwn yn ceisio
perthnasoedd gyda phartneriaid newydd, yn rhai
bach a mawr, lle y gall rhagor o bobl fanteisio ar
y cartref, a’r bywyd, o ansawdd y maent yn ei
haeddi, trwy gydweithio.

Alex Ashton
Cadeirydd

Anne Hinchey
Prif Weithredwr y Grŵp

Ffordd Tai Wales &

“

iddynt a lle y gallwn gael yr effaith fwyaf.
Mae deall yr hyn sy’n bwysig yn cymryd
amser ac mae’n wahanol i wybod beth mae
rhywun yn ei ddymuno. Efallai y bydd pobl yn
dymuno bod gwaith trwsio yn cael ei gwblhau,
ond yr hyn sy’n bwysig yw’r ffaith ei fod yn cael
ei wneud pryd y maent yn dymuno iddo gael ei
wneud, mewn un ymweliad, ac na fydd angen
ei drwsio eto.
Mae Ffordd WWH yn creu amgylchedd
gwaith lle y mae ein staff yn gwybod bod
ganddynt y rhyddid i deilwra’r ffordd y darparir
gwasanaethau er mwyn cyflawni’r hyn sy’n
bwysig. Mae’n rhyddhaol ac yn ein galluogi i
fanteisio ar greadigrwydd a dyfeisgarwch ein
staff.

Mae ffordd WWH yn adlewyrchu ein
diwylliant, sy’n gwneud cwsmeriaid
yn rhan ganolog o’r ffordd y caiff
ein gwasanaethau eu cynllunio a’u
darparu, ac yn y pen draw, sut y caiff
y busnes ei redeg.

“

... yn y bôn, y ffordd yr ydym yn rhedeg y
busnes sy’n dwyn ynghyd ein gwerthoedd, ein
gweledigaeth a’n hegwyddorion gweithredol.
Mae ffordd WWH yn adlewyrchu ein
diwylliant, sy’n sicrhau bod cwsmeriaid
wrth wraidd y ffordd y caiff ein cartrefi a’n
gwasanaethau eu dylunio a’u darparu, ac yn y
pen draw, y ffordd y caiff y busnes ei redeg.
Yn yr un modd â’r busnesau cyhoeddus a
phreifat mwyaf llwyddiannus, rydym wedi
dysgu ein bod yn fwy effeithlon ac effeithiol
pan fyddwn yn gwir ddeall yr hyn sy’n bwysig
i’n cwsmeriaid, gan sicrhau mai hyn sydd wrth
wraidd popeth a wnawn. Wrth geisio sicrhau’r
berthynas gywir gyda’r holl bobl yr ydym yn delio
â nhw, byddwn yn dysgu am yr hyn sy’n bwysig

West

Cyfnod ansicr
Rydym mewn cyfnod lle y gwelir mwy o ansicrwydd
nag a welwyd ar unrhyw adeg arall yn ystod ein
hanes. Ers y penderfyniad a wnaethpwyd yn y
refferendwm yn 2016, mae’n ymddangos ar brydiau
na fu ffocws ar unrhyw beth ac eithrio Brexit, ond er
hyn, mae’r byd yn symud yn ei flaen.
Mae gennym lawer i deimlo’n falch amdano;
cyfraddau llog isel, diweithdra isel, incymau sy’n
codi, er bod y codiadau yn fach, technoleg newydd
a rhyfeddol sy’n ein galluogi i gyd i wneud pethau
nad oedd yn bosibl rai blynyddoedd yn ôl hyd yn
oed. Rydym yn gryfach fel busnes ac yn darparu
rhagor o gartrefi ac yn newid rhagor o fywydau gyda
gwasanaethau newydd megis gofal a chymorth.
Fe’n sefydlwyd dros 50 mlynedd yn ôl, a byddwn
yma o hyd, mewn rhyw ffurf, ymhen 50 mlynedd
arall. Rydym yn cynnig sicrwydd i’r 20,000 o bobl
sy’n byw yn un o’n heiddo, ac y gallant barhau i fyw
ynddynt am ba mor hir ag y maent yn ei ddymuno, a
byddwn yn gweithio’n galed i sicrhau bod eu cartref
yn parhau i fod yn fforddiadwy iddynt.
Mae ymrwymiad Llywodraeth Cymru i dai
fforddiadwy wedi bod yn bwysig a chroesawir ei
phenderfyniad i gomisiynu a derbyn canfyddiadau’r
Adolygiad Annibynnol o Gyflenwad Tai Fforddiadwy
yn fawr. Mae angen sicrwydd arnom nawr gan
Lywodraeth Cymru ynghylch rhenti, y grant tai
cymdeithasol a’r safonau ar gyfer cartrefi newydd
a phresennol, i enwi rhai yn unig, fel y gallwn
ddefnyddio ein sgiliau a’n creadigrwydd i osod
ein cynllun yng nghyd-destun yr hyn a fydd yn
amgylchedd gweithredol newydd. Rydym yn
teimlo’n hyderus am ein gallu i arloesi ac ymateb yn
gadarnhaol i ffyrdd o weithio a rheolau newydd.

Rydym yn dymuno i Lywodraeth y DU wrando
ar y lleisiau niferus sy’n sôn am effaith y Credyd
Cynhwysol a’r sialensiau sy’n codi yn sgil ei
weithredu. Mae uchelgais y Credyd Cynhwysol
yn dda ac mae pob system newydd yn cymryd
amser i setlo, fodd bynnag, gellir gwneud cryn
dipyn ac mae angen gwneud cryn dipyn i liniaru’r
canlyniadau i bobl nad ydynt yn gallu deall neu
weithredu eu hunain wrth iddynt symud i’r budddal lles newydd.
Mae’n heiddo ymhlith y rhai cynhesaf yng
Nghymru, ond er hyn, mae lleihau effaith carbon
cartrefi newydd a phresennol yn her fawr. Rydym
yn derbyn ei bod hi’n argyfwng ar yr hinsawdd,
ac rydym wedi gweithio gyda phartneriaid i
arbrofi gyda gwahanol ffyrdd o wneud gwaith
ôl-osod mewn cartrefi ac adeiladu rhai newydd.
Mae’r datrysiadau posibl amrywiol yn cynnig eu
sialensiau eu hunain ac mae angen gwneud mwy i
rannu dysgu a helpu’r cyhoedd i ddeall pam y bydd
cartrefi yn wahanol a sut i groesawu’r newidiadau.
Edrychwn ymlaen at weld Llywodraethau, a
llunwyr polisi, yn dychwelyd i ganolbwyntio ar rai
o’r sialensiau go iawn yr ydym yn eu hwynebu.
Nid oes digon o gartrefi yn cael eu hadeiladu ac
mae’r prosesau statudol er mwyn cynorthwyo
datblygiad yn ei chael hi’n anodd ymdopi. Gallwn
gystadlu yn erbyn y datblygwyr mawr os cawn ein
trin yn yr un modd. Pan fyddwn oll yn gweithio yn
unol â’r un rheolau, gallwn wneud gymaint mwy
er mwyn helpu i fynd i’r afael â rhai materion dwys
megis pobl sy’n cysgu allan, digartrefedd, tlodi
tanwydd, anghydraddoldebau iechyd a’r newid yn
yr hinsawdd.

Ymatebol
ac uchelgeisiol
Mae’n chwe blaenoriaeth ar gyfer y dyfodol
yn seiliedig ar yr hyn y mae’n cwsmeriaid a’n
partneriaid yn galw amdano, ac mae’r rhain wedi
ein helpu i ddeall yr hyn sy’n bwysig iddyn nhw.
Ein strategaeth o hyd yw adeiladu rhagor o
gartrefi a darparu’r gwasanaethau a ddisgwylir
gennym mewn ffordd effeithlon ac effeithiol.

Ein ffocws nawr, fel erioed, yw sicrhau ein bod
yn gwneud y pethau sylfaenol yn iawn, bob tro.
Rydym yn gwybod nad ydym wastad yn llwyddo,
ac rydym yn agored ac yn onest pan na fyddwn yn
iawn, ond rydym yn teimlo’n angerddol ynghylch
gwella ac mae gan bawb yn WWH rôl yn hyn o
beth.
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Adeiladu RHAGOR o gartrefi
Mae’n cartrefi newydd yn hyfryd. Maent
oll wedi cael eu dylunio’n dda a’u hadeiladu
i safon uchel, ac maent yn gynnes ac yn
ddiogel.
Rydym yn gwrando ar ein cwsmeriaid
sy’n dweud wrthym eu bod yn dymuno cael
cartref sydd mewn lleoliad da, sy’n hawdd
i’w ddefnyddio ac yn bwysicaf oll efallai,
sy’n fforddiadwy i fyw ynddo. Rydym wedi
ymateb i’r argyfwng tai sy’n parhau yng
Nghymru, gan gynyddu graddfa ein rhaglen
ddatblygu yn sylweddol fel bod gennym
bron i 1,600 eiddo sy’n mynd trwy’r broses
ddatblygu.
Ni all nifer o bobl gael y cartref y mae ei
angen arnynt am yr hyn y gallant ei fforddio.
Ein blaenoriaeth yw adeiladu cartrefi
rhent cymdeithasol, ond mae’r cymorth

ariannol sydd ar gael i ddarparu’r rhain yn
gyfyngedig. Caiff y cartrefi eraill y byddwn
yn eu hadeiladu eu gwerthu i aelwydydd
sydd ar incwm is, nad ydynt, heb ein help ni,
yn gallu dianc o dai rhent preifat sy’n costio
llawer ac y maent yn aml yn rhai o ansawdd
gwael.
Bydd ein cynnyrch gwerthu gyda
gostyngiad, Help2Own, yn helpu cannoedd
o bobl bob blwyddyn i sicrhau eu cartref eu
hunain. Bydd yn helpu teuluoedd i symud,
gan ryddhau tai rhent cymdeithasol y mae
angen dybryd amdanynt, gan gynnig cartref
o ansawdd eu breuddwydion i eraill.
Bydd 2,500 o gartrefi newydd yn ystod
cyfnod y cynllun busnes yn cael effaith go
iawn mewn cymunedau ar draws Cymru ac
rydym yn awyddus i wneud mwy.
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EIN NOD YW ADEILADU

2500
O GARTREFI NEWYDD

GOFALU am a gwella
LLES
Mae cael rhywle i’w alw’n gartref yn
hollbwysig i les cyffredinol unigolyn,
ond mae nifer o bobl yn gwerthfawrogi
ac angen cymorth ychwanegol er mwyn
eu helpu i gynnal eu hiechyd corfforol a
meddyliol a’u hannibyniaeth yn gyffredinol.
Yn rhy aml, gwelir pobl yn cael anhawster
wrth fanteisio ar y cymorth hwn, felly
rydym yn sicrhau ein bod yn cynnig ystod
eang o ofal a chymorth iddynt, law yn llaw
â’n gwasanaethau tai.
Trwy gyfrwng Mentrau Castell, ein
hasiantaeth gofal a chymorth sydd wedi
cofrestru gydag AGC, sy’n darparu gofal
dyddiol i gannoedd o’n preswylwyr,
neu trwy ein timau tai sy’n cynorthwyo
pobl i fanteisio ar eu hawliau ariannol,
gwasanaethau statudol a sicrhau bod pobl

yn byw mewn mannau diogel, rydym yn
gwneud cymaint yn barod. Mae hyn yn
cynnwys darparu cymorth arbenigol i’r rhai
sy’n cael yr anhawster mwyaf.
Gan gydnabod y sialensiau y mae nifer
o’n preswylwyr yn eu hwynebu, byddwn
yn gwneud mwy fyth i helpu i osgoi
sefyllfaoedd lle y bydd yn rhaid i bobl fynd
i’r ysbyty, atal unigrwydd sy’n gallu bod
yn rhywbeth mor niweidiol, a sicrhau bod
pobl yn ddiogel yn eu cartrefi ac yn rhydd
rhag camdriniaeth. Yn ogystal, byddwn
yn parhau i ddarparu cymorth cadarn i’n
preswylwyr i’w helpu i fanteisio ar a chael
y gofal a’r cymorth y mae ganddynt yr hawl
i’w gael gan wasanaethau statudol yng
Nghymru.

BUDDSODDI yn y cartrefi cywir
Rydym yn buddsoddi 40 ceiniog o bob punt y
byddwn yn ei hennill yn ein stoc tai. Rydym
yn falch ein bod yn cynnal ac yn cadw ein tai i
fod o safon da a’n bod yn cadw ein hystadau
yn fannau deniadol a phleserus i fyw. Rydym
yn ystyried y gwaith o reoli asedau o ddifrif,
fodd bynnag, ac mae hynny’n golygu nad yw
pob cartref yn addas i landlord cymdeithasol
cyfrifol ei gadw a buddsoddi ynddo.
Mae gennym brofiad da o resymoli stoc i
landlordiaid cymdeithasol eraill yn bennaf,
y maent mewn sefyllfa well i reoli’r cartrefi.
Bydd rhai’n cael eu gwaredu i berchnogion
preifat y mae ganddynt yr adnoddau i’w
trawsnewid yn gartrefi y maent yn eu dymuno.

Byddwn yn parhau i ystyried gwerthu eiddo er
mwyn sicrhau bod ein holl gartrefi yn bodloni
disgwyliadau ein cwsmeriaid.
Bydd yr her i ddatgarboneiddio ein
tai presennol yn brawf o’n sgiliau rheoli
asedau. Rhagwelwn y byddwn yn cael
cyllid ychwanegol gan Lywodraeth Cymru i
gynorthwyo, o leiaf yn ystod dyddiau cynnar
y dasg hon. Byddwn, fodd bynnag, yn
cymryd camau ychwanegol ein hunain i wella
effeithlonrwydd ein rhaglen waith fel y gallwn
barhau i fuddsoddi mewn gwaith trwsio mawr
a gwaith adnewyddu a gynlluniwyd, law yn
llaw â gwaith i leihau’r ôl troed carbon.

TRAWSNEWID digidol
Mae datblygu ein meddalwedd rheoli tai
wedi bod yn heriol ac yn werth chweil.
Mae wedi rhoi’r cyfle i ni gynllunio
cynnyrch gyda’n staff rheng flaen a fydd
yn rhoi’r offer y bydd ei angen arnynt,
ble bynnag, pryd bynnag a sut bynnag y
byddant ei angen. Rydym ar fin cwblhau
prif gydrannau’r system ac erbyn dechrau
2020, byddwn wedi stopio defnyddio ein
darparwr presennol.
Mae’r offer megis Dynamics mor
bwerus fel ein bod wedi gweld y
potensial a’r cwmpas i drawsnewid
meysydd gwaith eraill a’r ffordd yr

ydym yn rheoli gwybodaeth ar draws y
busnes. Bydd ein dadansoddwyr busnes
yn archwilio syniadau newydd lle y
gallwn ddigidoleiddio arfer presennol ac
integreiddio rhagor o elfennau yn y brif
system.
Rydym wedi agor sianelau mynediad
newydd i’n gwasanaethau a byddwn yn
parhau i ddatblygu ac ehangu’r rhain.
Rydym yn dymuno cael ffwythiant sy’n
bodloni anghenion ein cwsmeriaid
oherwydd eu bod yn ei ddymuno, nid
oherwydd ein bod yn gallu ei wneud.

w

Mynd i’r afael â DIGARTREFEDD

Mae lefelau digartrefedd a chysgu allan yn
uwch nag y maent erioed wedi bod yn ystod
y ganrif hon, ac maent, o leiaf yn rhannol, o
ganlyniad uniongyrchol i’r ffaith nad oes digon
o gartrefi fforddiadwy yn cael eu hadeiladu.
Mae gwledydd eraill yn Ewrop wedi lleihau’r
malltod hwn yn sylweddol a cheir cyfle i
wneud yr un fath yng Nghymru.
Credwn nad yw digartrefedd yn iawn,
felly rydym yn gweithio’n galed i helpu ein
cwsmeriaid i aros yn eu cartrefi am gyfnod
mor hir ag y byddant yn dymuno. Dyma pam
bod gennym y gyfradd troi allan isaf ymhlith y
darparwyr tai cymdeithasol yng Nghymru. Yn
ogystal, rydym yn rhoi cymorth gweithredol
i’r rhai sy’n ddigartref neu y gallent fod mewn
perygl o fod yn ddigartref yn y dyfodol trwy

gyfrwng amrediad o wasanaethau arloesol
a chymorth wedi’i bersonoli, y byddwn yn ei
ddatblygu ac yn ei ehangu dros y flwyddyn
nesaf.
Rydym wedi ymrwymo i wneud popeth y
gallwn ei wneud i gynorthwyo cynghorau lleol
a Llywodraeth Cymru. Byddwn yn ehangu
nifer y cartrefi y byddwn yn eu darparu i
gynllun Tai yn Gyntaf, gan archwilio beth yn
fwy y gall Gofal a Chymorth Castell ei wneud i
gynorthwyo cynlluniau o’r fath.
Byddwn yn defnyddio ein rhaglen ddatblygu
i ddarparu tai mwy arbenigol a phwrpasol lle y
mae angen hyn, gan gynorthwyo asiantaethau
eraill megis Shelter Cymru, Wallich, Crisis a
Llamau.

EFFEITHLON a
FFORDDIADWY i bawb
Rydym yn dymuno i’n holl gartrefi a
gwasanaethau fod yn fforddiadwy i’n
cwsmeriaid. Mae costau tai pawb yn
cynrychioli rhan mor fawr o incwm yr
aelwyd, fel ei bod yn hanfodol sicrhau nad
ydynt yn uwch nag y mae angen iddynt fod.
Fel cyflogwr sydd wedi bod yn talu’r
Cyflog Byw Go Iawn ers tro, rydym yn hoff o
gysyniad rhent byw, a byddwn yn archwilio
sut y byddai modd gweithredu hyn a’r

effaith bosibl.
Rydym yn ceisio sicrhau lefelau uwch fyth
o ran effeithlonrwydd ac rydym yn parhau
i dargedu’r meysydd lle y gwelir y gwariant
uchaf, megis ceginau, ystafelloedd ymolchi,
ffenestri, drysau ac addurno.
Mae sicrhau ein bod yn cael gwerth am
bob punt y byddwn yn ei gwario yn rhan
allweddol o ffordd WWH ac yn rhan annatod
o’n hegwyddorion gweithredol.

“Mae fy nghegin newydd
wedi gwneud cymaint o
wahaniaeth. Mae’n wych.”

Twf cadarn a chynaliadwy er
Mae’n nerth ariannol yn rhan allweddol o’n
gallu i gyflawni ein gweledigaeth.
Rydym yn canolbwyntio ar greu arian rhydd
ac mae’n cynllun busnes yn dangos y bydd
hwn yn codi o £6.4m yn 2020 i £9.4m yn 2024.
Daw’r gweithgarwch creu arian rhydd hwn
o redeg busnes sy’n canolbwyntio ar sicrhau
gwerth am arian.
Rydym yn ystyried bod gwerth am arian yn

Cyfrif incwm a gwariant

golygu darparu gwasanaeth effeithlon sy’n
bodloni preswylwyr ac sy’n creu gwerth
cymdeithasol. Mae’r arian rhydd a gaiff ei
sicrhau yn cynnal ein busnes, gan ddarparu
busnes gwych ar gyfer heddiw, ac mae’n
sicrhau ein busnes ar gyfer yfory trwy
fuddsoddi’n gywir yn ein cartrefi.
Dim ond benthyca er mwyn adeiladu
rhagor o gartrefi newydd y byddwn yn ei

mwyn gwneud gwahaniaeth
wneud, ac mae gennym uchelgais gadarn,
ond cynaliadwy, i adeiladu mwy dros y bum
mlynedd nesaf.
Rydym yn byw mewn cyfnod ansicr,
ond mae’n cynllun yn gadarn yn wyneb y
sialensiau allanol o’n blaenau. Disgwyliwn
y bydd Llywodraeth Cymru yn gweithredu
ynghylch yr Adolygiad o Gyflenwad
Tai Fforddiadwy, gan weithredu polisi

Mantolen

rhent hirdymor yn y lle cyntaf a fydd yn
cynnig sicrwydd, ac a fydd yn ystyried
fforddiadwyedd i breswylwyr, ac yn ail, polisi
grant hirdymor sy’n caniatáu i ni gyflawni rôl
wrth ddatrys prinder cronig tai fforddiadwy o
ansawdd da yng Nghymru.

Llif Arian

Rhagdybiaethau

Ble yr ydym yn gweithredu
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