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‘twf cadarn a chynaliadwy er mwyn
gwneud gwahaniaeth i fywydau,
cartrefi a chymunedau pobl’

Gwneud gwahaniaeth
ym mhopeth a wnawn
Rydym yn darparu cartrefi y gall ein preswylwyr
feithrin eu bywydau ynddynt. Gallant aros gyda
ni am gymaint o amser ag y byddant yn dymuno,
gan deimlo’n dawel eu meddwl y cedwir eu cartref
mewn cyflwr da a’n bod ar gael i helpu gyda’r
anawsterau bob dydd hynny y byddwn oll yn eu
hwynebu o bryd i’w gilydd. Byddwn yn sicrhau
bod yr hanfodion yn gywir – cynnes, diogel – fel y
gall ein preswylwyr ganolbwyntio ar yr agweddau
pwysicach; teulu, iechyd, gwaith ac ychwanegu
gwerth i’w cymuned.
Ar ôl ailgynllunio ein gwasanaethau rheng flaen
mewn ffordd sylweddol ychydig flynyddoedd yn
ôl, symudwyd ein ffocws i’r ffordd y gallem wneud
mwy o wahaniaeth. Yn 2011, penderfynwyd mai
ein cenhadaeth fyddai ‘twf cadarn a chynaliadwy
er mwyn gwneud gwahaniaeth i fywydau,
cartrefi a chymunedau pobl’.
Sut fyddwn yn gwneud hyn? Byddwn yn cyfateb
preswylwyr gyda’r cartref cywir ar eu cyfer nhw,
byddwn yn meithrin y berthynas gywir er mwyn
deall yr hyn sy’n bwysig iddynt, fel eu bod yn dechrau
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ac yn cynnal eu tenantiaeth, a byddwn yn eu trin
fel unigolion fel eu bod yn cael y gwasanaethau
cywir wedi’u teilwra i’w hanghenion. Rydym yn
creu swyddi a phrentisiaethau, rydym yn adeiladu
tai newydd, rydym yn ffurfio cymunedau newydd
a byddwn yn gwneud hyn oll mewn ffordd sy’n
ychwanegu’r gwerth cymdeithasol mwyaf.
Rydym yn gweld newid yn ein cymdeithas ac ym
mywydau pobl ar lefel a arferai ddigwydd ar draws
cenedlaethau yn y gorffennol. Mae gwasanaethau
a chyfleusterau y mae nifer o bobl yn eu cymryd yn
ganiataol wedi diflannu, nid oes banc, llyfrgell nac
ysgol leol mewn nifer o leoedd erbyn hyn. Rydym
yn cynnig gweledigaeth a realiti amgen ar gyfer
y dyfodol. Cwmni llwyddiannus ac effeithlon ac
sy’n meddu ar sefyllfa ariannol gadarn, ac y mae
ganddo gydwybod cymdeithasol sy’n rhoi’r pwys
mwyaf ar ei breswylwyr. Rhywbeth cyson mewn
byd sy’n newid, yno ar gyfer ein preswylwyr pan
fyddant ein hangen, gwella gwasanaethau nid eu
lleihau, canolbwyntio ar y peth cywir i’w wneud
iddyn nhw a’u cymuned.
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Ein diwylliant
Mae’n diwylliant yn syml a gellid ei ddisgrifio fel ‘gwneud y peth iawn’. Rydym oll
yn gwybod wrth reddf yr hyn sy’n iawn a’r hyn nad yw’n iawn pan fyddwn yn cael
gwasanaethau. Rydym yn gwybod yr hyn sy’n deg ac sy’n gyfiawn, rydym yn gwybod
yr hyn sy’n dda a phan fo pethau yn anghywir. Nid yw’n preswylwyr yn dymuno cael
siarteri cwsmeriaid neu safonau gwasanaeth, maent yn dweud wrthym yr hyn sy’n
bwysig iddyn nhw, a’n gwaith ni yw gwrando.
Rydym wedi creu amgylchedd lle’r anogir ein staff a lle y cânt eu galluogi i benderfynu’r
peth cywir i’w wneud, ar sail eu sgyrsiau a’u perthnasoedd gyda’n preswylwyr, a chan
gael eu tywys gan ein gwerthoedd a’n hegwyddorion gweithredol. Mae’n diwylliant yn
rhyddhau staff o’r fiwrocratiaeth a orfodir gan nifer o sefydliadau, gan ganiatáu iddynt
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Rydym wedi creu amgylchedd lle’r
anogir ein staff a lle y cânt eu galluogi
i benderfynu’r peth cywir i’w wneud,
ar sail eu sgyrsiau a’u perthnasoedd
gyda’n preswylwyr, a chan gael
eu tywys gan ein gwerthoedd a’n
hegwyddorion gweithredol.

weithio yn y ffordd orau yn eu barn nhw. Mae rhyddid, fodd bynnag, yn dod law yn
llaw â chyfrifoldeb, y mae gan ein staff yr hyder i’w groesawu, oherwydd eu bod yn
gwybod y byddant yn cael eu cynorthwyo a’u grymuso i wneud y gwahaniaeth yr ydym
yn dymuno’i weld.
Rydym yn galw hyn yn ‘Ffordd Tai Wales & West’, y ffordd y byddwn yn rhedeg y
sefydliad ac yn gwella ansawdd y gwasanaethau yr ydym yn eu darparu yn barhaus. Y
ffordd y mae WWH yn crynhoi ein gweledigaeth, ein gwerthoedd a’r egwyddorion yr
ydym yn disgwyl i bawb o fewn Grŵp Tai Wales &West eu defnyddio er mwyn gwella’r
canlyniadau i breswylwyr ac er mwyn sicrhau ein bod yn fwy effeithlon fyth nag yr
ydym yn barod.

Ein strategaeth
Rydym wedi gwrando ar ein preswylwyr, ein staff a’n rhanddeiliaid er mwyn helpu i gyfrannu
at yr hyn y mae angen i ni ei wneud i wireddu ein huchelgais a gwneud gwahaniaeth. Mae
pum thema yn dod i’r amlwg o ran y meysydd y mae angen i ni ganolbwyntio arnynt er mwyn
cael y math o effaith yr ydym yn dymuno’i chael ar gyfer ein preswylwyr a’u cymunedau.
Mae’n strategaeth yn syml; adeiladu mwy o gartrefi a gofalu am y preswylwyr sydd gennym

yn barod.
Rydym yn disgwyl llawer o ran ansawdd ein gwasanaethau ac rydym yn dymuno
iddynt fod yn well fyth ac i ni fod yn fwy effeithlon fyth – byddwn yn cyflawni hyn trwy
groesawu’r hyn y gall technoleg newydd ei gynnig, ynghyd â’n ffocws diwyro ar wneud
yr hyn sy’n bwysig i breswylwyr a chael gwared ar wastraff yn ein systemau.

Mae’n themâu fel a ganlyn:

Buddsoddi yn ac adfywio
ein cartrefi presennol

Adeiladu mwy o gartrefi

Trawsnewid ein busnes

Gofalu am ein preswylwyr

Bod yn effeithlon a chadw
cartrefi a gwasanaethau yn
fforddiadwy

Adeiladu mwy o gartrefi

DROS Y 5 MLYNEDD NESAF,

EIN NOD YW ADEILADU
Gyda’n partneriaid newydd, byddwn yn
adeiladu mwy o gartrefi bob blwyddyn nag yr
ydym erioed wedi ei wneud o’r blaen. Bydd
y trefniadau partneru hirdymor newydd yr
ydym wedi’u caffael yn ein helpu i fanteisio i’r
eithaf ar ein gallu ar y cyd i adeiladu mwy o dai
a thai gwell. Byddwn yn buddsoddi tua £500
miliwn dros oes ddeng mlynedd y contractau
hyn er mwyn sicrhau cartrefi, swyddi a
phrentisiaethau newydd. Byddwn yn sicrhau’r
gwerth cymdeithasol mwyaf o’r buddsoddiad
hwn er mwyn gwneud y gwahaniaeth mwyaf
y gallwn ei wneud ar gyfer ein preswylwyr a’n
cymunedau ar draws Cymru.
Mae’n hen bryd cael newid yn y sector
adeiladu, a byddwn yn gatalydd ar gyfer y
broses o drawsnewid y ffordd yr adeiladir
cartrefi a lle y cânt eu hadeiladu, y safon a
bennir ar gyfer eu hadeiladwaith a’r ansawdd

500

O GARTREFI NEWYDD
Y FLWYDDYN

a’r cysur a gynigir i’r preswylwyr. Cyn bod
hir, byddwn yn cychwyn ar gartrefi y byddant
bron yn ddi-ynni i’w llenwi a chaiff eraill eu
dylunio gan gadw safon passivhaus mewn
cof. Byddwn yn dysgu o’r prosiectau hyn,
a’r rhai a gefnogir trwy Raglen Tai Arloesol
Llywodraeth Cymru, er mwyn trawsnewid
ein rhaglen yn y dyfodol.
Mae angen cartrefi ar bobl sy’n fforddiadwy, a
dyma’r rheswm pam y bydd ein blaenoriaeth
yn parhau fel ag y mae wastad wedi bod, sef
tai rhent cymdeithasol. Rydym yn dymuno
adeiladu cymaint o gartrefi ag y gallwn hefyd,
felly bydd ein rhaglen yn sicrhau cydbwysedd
rhwng cartrefi rhent cymdeithasol a chartrefi
perchentyaeth cost isel. Dros gyfnod y
cynllun busnes hwn, byddwn yn cynyddu’r
cynhyrchiant i oddeutu 500 o gartrefi newydd
y flwyddyn.

Gofalu am ein preswylwyr
Byddwn yn parhau i dyfu ein busnes gofal a
chymorth wrth i ni ddatblygu rhagor o gynlluniau
gofal ychwanegol a thai â chymorth.
Rydym eisoes yn ddarparwr ac yn landlord
blaenllaw tai â chymorth yng Nghymru, a byddwn
yn ceisio bod yn ddarparwr gofal a chymorth yn
y cynlluniau hyn er mwyn darparu gwasanaeth
holistig a di-dor ar gyfer ein preswylwyr.
Fel darparwr gofal cymharol newydd, yn ystod
ein tair blynedd gyntaf, rydym wedi bod yn
dysgu sut y gall ein dull o ddarparu gwasanaeth
wneud gwahaniaeth i’r ffordd yr ydym yn gofalu
am breswylwyr ac yn eu cynorthwyo. Mae’r
canlyniadau yn siarad drostynt eu hunain, wrth
i ni weld bywydau’n cael eu trawsnewid a phobl
yn fwy abl i wireddu eu potensial yn ystod pob
cam o’u bywyd.

Trwy gyfrwng ein his-gwmni, Gofal a
Chymorth Castell, rydym wedi creu
enw da am ansawdd a gwerth da a
gwyddwn y gallwn gystadlu mewn
amgylchedd gweithredol heriol.
Rydym yn teimlo’n gyffrous ac
yn uchelgeisiol am y dyfodol a’r
gwahaniaeth y byddwn yn ei wneud.

Buddsoddi yn ac adfywio ein cartrefi presennol

Mae cartref gweddus, diogel a chynnes mor
hanfodol er mwyn byw bywyd da ac rydym
yn dymuno i bob un o’n preswylwyr fod yn y
cartref cywir iddyn nhw. Cartref y gallant ei
fforddio, sy’n bodloni eu hanghenion ac sy’n
eu galluogi i wireddu eu potensial.
Byddwn yn buddsoddi mewn ffordd ddoeth er
mwyn cadw ein tai mewn cyflwr gwych, gan
brynu cydrannau megis boeleri, ffenestri a
drysau sy’n para, sy’n garedig i’r amgylchedd
ac sy’n helpu i gadw biliau ynni yn isel. Byddwn
yn addasu cartrefi yn gyflym ac mewn ffordd
ddiffwdan er mwyn sicrhau eu bod yn bodloni
anghenion pobl, a gallant aros am ba mor hir
ag y byddant yn dymuno.

Yn ogystal, byddwn yn cychwyn rhaglen er
mwyn adfywio rhai o’n tai y gallent fynd yn
amhoblogaidd heb ymyrraeth gynnar. Rydym
yn dymuno bod yn arloesol, gan ddefnyddio
buddsoddiad er mwyn gweld i ba raddau y gall
dylunio a defnyddio deunyddiau mewn ffordd
glyfar drawsnewid ein cynlluniau.
Yn ogystal, byddwn yn defnyddio proses
adolygu debyg ar gyfer ein gwasanaethau
safle. Rhaid i’n cynlluniau fod yn ddeniadol ac
yn fforddiadwy i ofalu amdanynt ac unwaith
eto, gall dylunio gyflawni rôl arwyddocaol.

Trawsnewid ein busnes
Rydym wedi trawsnewid ein busnes er
mwyn canolbwyntio ar yr hyn sy’n bwysig
i’n preswylwyr ac er mwyn cynllunio
darpariaeth y gwasanaeth o bersbectif
y cwsmer. Mae’r cam nesaf ar ein taith
yn drawsnewidiad technolegol er mwyn
croesawu ymarferoldeb a fydd yn helpu
staff a phreswylwyr i weithredu lle y maent
yn dymuno ac ar adegau ac mewn ffyrdd
sydd fwyaf addas iddyn nhw.
Mae’r cyfle yn sylweddol ac yn gyffrous.
Rydym yn meddwl mewn ffordd wahanol
am yr hyn y mae data a rheoli gwybodaeth
effeithiol yn ei olygu yn yr unfed ganrif
ar hugain, lle y croesawir cyfathrebu o’r

boeler sydd wedi torri, llif Instagram a hyd
yn oed technoleg fel Alexa.
Bydd technoleg yn ein galluogi i wneud
mwy gyda’r adnoddau sydd gennym, felly
wrth i ni dyfu, bydd ein gwasanaethau yn
parhau i fod yn yn rhai o ansawdd uchel ac
mor hygyrch ag y maent ar hyn o bryd.
Ni all unrhyw beth ddisodli’r berthynas
gadarn sydd gennym gyda’n preswylwyr a
byddwn yno, yn bersonol, i dywys, i gynghori
ac i helpu. Law yn llaw â’r gwasanaeth
personol hwnnw, byddwn yn ehangu’r
dewis sydd gan ein preswylwyr am y ffordd
y maent yn rhyngweithio gyda ni.

Bod yn effeithlon a chadw gwasanaethau a
chartrefi yn fforddiadwy

Er ei fod yn swnio’n amlwg, byddwn yn
parhau i ganolbwyntio ar y meysydd hynny
o fewn ein busnes lle y gwelir y cyfle mwyaf
i fod yn effeithlon, megis rheoli trysorlys a
lleihau’r gost o adeiladu cartrefi newydd.
Rydym yn dymuno gwneud gwelliannau
cynyddol mewn gwasanaethau megis
gwaith trwsio, gosod a rhentu, gan wneud
gwahaniaeth i’r gwasanaeth y mae ein
preswylwyr yn ei gael, ond rydym yn
gwybod nad yw’r rhain yn cael fawr iawn o
effaith ar werth am arian.
Mae arbedion effeithlonrwydd a manteision
ariannol o ran y ffordd y rheolir ôl-ddyledion

rhent, er enghraifft, yn cyfateb â gwario swllt
er ennill ceiniog. Mae’n hymdrechion yn
canolbwyntio ar y mân welliannau y gallwn
eu gwneud mewn meysydd allweddol y
mae ganddynt y potensial i arbed miloedd
o bunnoedd.
Rydym yn dymuno cael mwy o reolaeth dros
y rhenti yr ydym yn eu codi, er mwyn i ni allu
helpu ein preswylwyr i sicrhau cydbwysedd
rhwng cost eu cartref a’r holl gostau
eraill y mae’n rhaid iddynt eu talu megis
cyrraedd y gwaith. Mae fforddiadwyedd
yn hollbwysig a byddwn yn creu model sy’n
ymateb i wahanol leoliadau yng Nghymru
ac amrywiaeth ein preswylwyr.

Twf cadarn a chynaliadwy er mwyn
gwneud gwahaniaeth
Mae’n nerth ariannol yn rhan allweddol o’n gallu i wireddu ein gweledigaeth. Rydym yn canolbwyntio ar
sicrhau arian rhydd ac mae’n cynllun busnes yn dangos y bydd hwn yn codi o £5.9m yn 2019 i £7.2m yn 2023.
Mae’r broses hon o greu arian rhydd yn deillio o sicrhau bod yr hanfodion yn gywir – gwasanaeth wedi’i
deilwra ar gyfer ein preswylwyr, gwasanaeth cynnal a chadw rhagorol a darparu cartrefi diogel. Mae’r arian
rhydd a gaiff ei greu yn cynnal ein busnes ac yn ein caniatáu i fodloni ein cyfamodau gyda chyllidwyr. Dim
ond er mwyn adeiladu cartrefi newydd y byddwn yn benthyca arian, a byddwn yn cynorthwyo Llywodraeth
Cymru trwy adeiladu mwy o gartrefi newydd fel ein cyfraniad ni i’r 20,000 o gartrefi fforddiadwy newydd a
dargedwyd ganddynt yn ystod oes y Cynulliad presennol. Yn gyfnewid am hyn, disgwyliwn y bydd Llywodraeth
Cymru yn darparu’r amgylchedd polisi cywir a byddwn yn gweithio gyda nhw er mwyn helpu i ddatblygu
polisi tai hirdymor sy’n sicrhau cydbwysedd rhwng anghenion preswylwyr, yr angen i ddatrys y prinder mawr
o ran tai a hyfywedd ariannol hirdymor darparwyr tai.

Cyfrif incwm a gwariant
2019

2020

2021

2022

2023

£m

£m

£m

£m

£m

63.5
(6.1)

67.5
(6.5)

72.5
(6.8)

76.2
(7.2)

79.3
(7.3)

Costau eiddo

(19.0)

(20.4)

(22.1)

(23.7)

(25.0)

Costau gorbenion

(17.8)

(18.5)

(19.3)

(19.7)

(20.7)

20.6
(3.3)
(8.9)
(0.1)
8.3

22.1
(3.3)
(10.3)
(0.2)
8.3

24.3
(3.4)
(12.1)
(0.2)
8.6

25.6
(3.5)
(13.7)
(0.2)
8.2

26.3
(3.6)
(15.3)
(0.2)
7.2

2019
£m
783.1

2020
£m
841.9

2021
£m
886.4

2022
£m
932.7

2023
£m
988.8

(131.5)
651.6
32.4
40.6
(352.5)
(259.8)
(30.9)
81.4

(143.3)
698.6
33.1
44.2
(380.9)
(279.0)
(26.3)
89.7

(156.3)
730.1
32.6
43.4
(395.5)
(288.3)
(24.0)
98.3

(170.2)
762.5
32.0
42.6
(405.7)
(302.8)
(22.1)
106.5

(184.8)
804.0
31.4
41.8
(419.5)
(323.6)
(20.4)
113.7

34%

33%

33%

33%

33%

Ar gyfer blynyddoedd yn gorffen ar
31 Rhagfyr

Incwm – gros
Costau gwasanaeth

Gwarged gweithredol
Gwaith trwsio mawr
Llog sy’n daladwy – net
Cost Pensiwn FRS102
Gwarged net

Mantolen
ar 31 Rhagfyr
Cost Eiddo Gros
Dibrisiant
Cost net eiddo
Asedau sefydlog eraill
Asedau cyfredol
Grant tai
Benthyciadau
Darpariaethau a chredydwyr eraill
Cronfeydd wrth Gefn ac Asedau Net
Cymhareb Gerio – Cost Gros

Llif Arian
ar gyfer blynyddoedd yn gorffen ar 31 Rhagfyr
Gwarged gweithredol ariannol (cyn gwaith
trwsio mawr)
Gwaith trwsio mawr
Gwariant cyfalaf cyfnewid
Cydrannau cyfnewid
Taliadau llog net
Cyfraniadau diffyg pensiwn
Mewnlif arian rhydd
Gwariant datblygu
Grantiau
Derbynebau gwerthu eiddo
All-lif ariannol net cyn cyllido
Cyfleuster cylchol a dynnwyd/(ad-dalwyd)
Gofyniad am gyfleuster ychwanegol
Prif ad-daliadau benthyciadau
Cynnydd / (gostyngiad) net mewn arian

w

2019

2020

2021

2022

2023

£m
29.9

£m
32.1

£m
35.5

£m
37.5

£m
38.8

(3.3)
(1.1)
(8.4)
(9.3)
(1.9)

(3.3)
(1.1)
(8.7)
(10.8)
(2.1)

(3.4)
(1.2)
(9.0)
(12.5)
(2.1)

(3.5)
(1.2)
(9.3)
(13.9)
(1.8)

(3.6)
(1.2)
(9.6)
(15.4)
(1.8)

5.9

6.1

7.3

7.8

7.2

(58.1)
18.3
4.8
(29.1)
11.0
21.0
(2.6)
0.3

(54.4)
17.7
10.5
(20.1)
21.8
(2.7)
(1.0)

(45.4)
10.2
18.6
(9.3)
(13.0)
25.2
(2.9)
-

(65.9)
8.3
35.3
(14.5)
(10.0)
27.9
(3.4)
-

(94.1)
9.5
56.5
(20.9)
8.0
16.3
(3.4)
-

2019

2020

2021

2022

2023

Cynllun

Cynllun

Cynllun

Cynllun

Cynllun

3.0%
3.1%
3.5%
2.0%

3.0%
2.9%
3.5%
2.0%

3.0%
2.7%
3.5%
2.0%

3.0%
2.0%
3.0%
2.0%

3.0%
2.0%
3.0%
2.0%

4.3%
58.0%
276

4.8%
58.0%
500

5.3%
58.0%
600

5.8%
58.0%
383

5.8%
58.0%
500

Tybiaethau
Ar gyfer blynyddoedd yn gorffen ar 31 Rhagfyr
Chwyddiant
Rhent
Cyflogau
Costau cynnal a chadw
CPI
Cyllid
Cyfradd benthyciadau newydd
Cyfradd grant
Cwblhau tai

Ble yr ydym yn gweithredu
MAE GENNYM BRON I

12

MIL O EIDDO

20

M I L O
B R E S W Y LW Y R

YN LLETYA MWY NAG
Sir y Fflint

933

Conwy

284

MEWN 15

Sir Ddinbych

428

AW D U R D O D L L EO L

Wrecsam

1,016

Cyfanswm y stoc

11,871

Powys

1,100

Cardiff Carmarthenshire
Ceredigion

Ceredigion

901

Sir Gaerfyrddin

159

Sir Benfro

367

Bridgend Caerphilly

Anghenion cyffredinol
Ymddeoliad

Merthyr

Cardiff

466

Abertawe

109

RhCT

313

Conwy Denbighshire Flintshire

Gofal Ychwanegol
Â Chymorth
Perchnogaeth cartref

Caerffili

Pen-y-bont
ar Ogwr

1,422

228

Bro
Morgannwg

641

Caerdydd

3,504

Prif
Swyddfa
Tŷ’r Bwa
77, Parc Tŷ Glas
Llanisien
Caerdydd
CF14 5DU

Swyddfa
Gogledd Cymru
Tŷ Draig
Parc Dewi Sant
Ewlo
Glannau Dyfrdwy
CH5 3DT

Swyddfa
Gorllewin Cymru
Cwrt y Llan
Lôn yr Eglwys
Castellnewydd Emlyn
Sir Gaerfyrddin
SA38 9AB
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