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          Ffordd Grŵp Tai    Wales & West
Mae’r ffordd y mae unrhyw sefydliad neu 
unigolyn yn ymateb mewn argyfwng yn dweud 
cryn dipyn amdanynt ac mae’r misoedd diwethaf 
wedi dangos grym y diwylliant a welir yn gryf ar 
draws Grŵp Tai Wales & West.  Mae’n diwylliant 
yn llywio ein hymddygiad – y ffordd y byddwn yn 
trin ein cwsmeriaid a’n gilydd a’r ffordd yr ydym 
yn gweithio ac yn darparu gwasanaethau ar gyfer 
ein cwsmeriaid.
    Mae Ffordd Grŵp Tai Wales & West yn 
crisialu ein gwerthoedd craidd, ein dull o arwain 
staff ac mewn cymunedau, ein cenhadaeth i 
wneud gwahaniaeth ym mhopeth a wnawn a’r 

Gadewch i’ch gwaith siarad dros ei hun
Os bydd yn wael, bydd yn aros yn dawel.
Os bydd yn weddol, bydd yn sibrwd.
Os bydd yn dda, bydd yn siarad.
Os bydd yn wych, bydd yn gweiddi.
Os bydd yn athrylithgar, bydd yn canu.

“ “
egwyddorion sy’n sail i’n gwaith o gynllunio a 
darparu gwasanaethau.
    Mae gwneud y peth iawn er mwyn darparu’r 
hyn sy’n bwysig i’n cwsmeriaid yn rhan annatod 
o’n dull gweithredu, ein hethos a’n ffordd o 
feddwl, ac rydym yn falch o’r perthnasoedd 
cadarn sydd gennym gyda’r bobl sy’n byw yn ein 
cartrefi a’r sefydliadau partner niferus yr ydym 
yn gweithio gyda nhw.
    Mae canolbwyntio ar y pethau sy’n 
wirioneddol bwysig yn arwain at weithle gwych a 
chwsmeriaid bodlon.

Sicrhau lle ym mhump uchaf rhestr Cwmnïau Gorau 
Sunday Times a sicrhau statws platinwm 

Buddsoddwyr mewn Pobl 
yw ein staff yn gweiddi.

Rydym yn parhau i weithio ar y canu.

Matshona Dhliwayo



Alex Ashton, Cadeirydd y Bwrdd, 
ac Anne Hinchey, Prif Weithredwr y GrŵpSymud ymlaen

Mae cyfnod heb gynsail yn ymadrodd 
a ddefnyddiwyd yn aml dros y misoedd 
diwethaf ac mae’n wir bod y pandemig 
byd-eang wedi newid ein bywydau 
dyddiol yn ddirfawr.  Mae dyfyniad arall 
– angen yw mam pob dyfais – yn wir 
hefyd wrth i ni fwrw golwg yn ôl dros y 
chwe mis diwethaf, ac wrth i ni a nifer 
o fusnesau eraill drawsnewid ein ffordd 
o weithio er mwyn i ni allu parhau 
i weithredu mewn ffordd ddiogel 
ac effeithiol.  Roedd y newidiadau 
eisoes ar y gorwel, fodd bynnag, 
mae’r cyflymder a’r raddfa wedi 
creu chwyldro, gan arwain at ragor o 
bobl yn gweithio o’u cartrefi, mwy o 
hyblygrwydd a defnyddio technoleg ac 
mae’n syndod nodi hefyd efallai, ei fod 
wedi dwyn pobl ynghyd – cydweithwyr 
yn siarad mwy dros blatfformau ar-lein 
a theuluoedd gartref.
    Wrth i gwmnïau ar draws y byd ail-
werthuso eu modelau gweithredol er 
mwyn ymateb i’r pandemig, rydym 
yn myfyrio am yr hyn yr ydym wedi’i 
ddysgu a pha bethau cadarnhaol y 
gallwn eu cymryd o’n profiad, ac mae 
nifer o wahanol rai y gallwn ddewis 
o’u plith.  Mae’n staff wedi bod 
yn anhygoel – hyblyg, cydnerth ac 
ymroddedig er gwaethaf y sialensiau.  
Yn yr un modd, mae ein cwsmeriaid 
wedi bod yn wych – amyneddgar, llawn 
cydymdeimlad ac yn gefnogol o’i gilydd.  
Gwelwyd cymaint o enghreifftiau o’r 
ffordd y mae cymunedau ac unigolion – 
ein staff a’r bobl sy’n byw yn ein cartrefi 
– wedi uno i gefnogi ei gilydd.
    Rhoddwyd mwy o ffocws ar 
bwysigrwydd mawr y cartref.  Mae tai 
cynnes a diogel ac o ansawdd yn hawl 
sylfaenol ac rydym yn falch o’n rôl wrth 
ddarparu cartrefi y gall pobl fforddio 
byw ynddynt.  Yr unig ffordd y gall pobl 
ffynnu, fodd bynnag, yw os bydd y swm 
y byddant yn ei ennill a’r swm y maent 
yn ei dalu mewn rhent yn adlewyrchu 
costau byw, a dyma pam ein bod yn 
talu’r Cyflog Byw go iawn o leiaf, ac 

mae’n bolisi gennym i beidio codi mwy 
na’r Rhent Byw.
    Dylai trechu digartrefedd fod yn nod i 
holl genhedloedd y byd ac mae’r camau 
a gymrwyd dros y chwe mis diwethaf 
er mwyn cynnig cartref i bawb, er 
bod hynny am gyfnod dros dro, yn 
gam mawr i’r cyfeiriad cywir.  Mawr 
obeithiwn y bydd yr ymrwymiad yn 
parhau ac wrth i ni ddynesu at etholiad 
yn 2021, mae’r holl wleidyddion yn 
cydnabod bod angen mwy o gartrefi ar 
Gymru sy’n wirioneddol fforddiadwy, 
gan neilltuo’r adnoddau a gweithredu’r 
mesurau er mwyn cyflawni hyn.
    Wrth geisio datrys yr argyfwng tai, 
datgarboneiddio cartrefi wrth ymateb 
i’r argyfwng hinsawdd, neu feithrin 
sgiliau ein pobl iau, ni all y Llywodraeth 
ysgwyddo’r cyfrifoldeb cyfan ar ei phen 
ei hun.  Rydym yn dymuno cyflawni rôl 
a chael cyswllt agos gyda’r gwaith hwn 
fel partner yr ymddiriedir ynom.  Mawr 
obeithiwn cael mwy o ddeialog fel y 
defnyddir dyfeisgarwch, arloesedd a 
chreadigrwydd pawb yn y ffordd orau.  
Mae’r ymadrodd ‘gorau chwarae cyd 
chwarae’ yn un cyfarwydd iawn i Gymru 
erbyn hyn, ac nid yw hyn fyth wedi bod 
yn fwy gwir, ac wrth symud ymlaen o’r 
argyfwng a grëwyd gan COVID-19, mae 
angen i ni gyd ganolbwyntio ar yr hyn 
sy’n wirioneddol bwysig – gofalu am 
ein pobl a sicrhau bod gan bawb gartref 
gweddus.
    Rydym wedi cael blas ar y 
newidiadau yr ydym wedi’u gwneud.  
Hoffem fynd lawer ymhellach, gan 
goleddu’r cyfleoedd technolegol sy’n 
bodoli er lles ein staff a’n cwsmeriaid.  
Mae datblygu ein datrysiadau ein 
hunain wedi bod yn werthfawr, ac 
mae gennym systemau gwell ar gyfer 
gweithwyr gofal i swyddogion tai 
o ganlyniad.  Mae cymaint yn fwy 
i’w wneud, ac er mor dda yw ein 
gwasanaethau a’n systemau, gallant 
wastad fod yn well.



Alex Ashton, Cadeirydd y Bwrdd, 
ac Anne Hinchey, Prif Weithredwr y Grŵp
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blaenoriaethau
            Ein



Yn ystod argyfwng, mae angen i’r hanfodion 
weithio, mae angen bod y car yn cychwyn, 
bod y golau yn dod ymlaen neu bod y biliau 
sy’n cyrraedd fel yr oeddem yn disgwyl iddynt 
fod – dim pethau annisgwyl.  Yn aml, dim ond 
pan fyddwn yn gwybod bod ein tŷ ein hunain 
mewn trefn y gallwn droi at anghenion eraill.
    Dros y bum mlynedd nesaf, bydd ein cynllun 
busnes yn canolbwyntio ar sicrhau ein bod yn 
fwy cydnerth, gan gryfhau ein craidd, fel ein 
bod mewn sefyllfa well fyth i wrthsefyll beth 

 

blaenoriaethau

bynnag y byddwn yn dod ar ei draws, a byddwn 
wastad yno yn sicrhau bod yr hanfodion yn 
gywir, bob tro.
    Mae’n blaenoriaethau yn adlewyrchu 
galwadau ein cwsmeriaid, ein profiad dros y 
misoedd diwethaf a’n dymuniad i sicrhau gwerth 
o’r arian y byddwn yn ei gael.  Mae’n maint a’n 
capasiti yn gryfder ac mae’n golygu y gallwn 
ymateb mewn ffordd gadarnhaol yn y byd yr 
ydym oll yn byw ynddo, sy’n newid o hyd.

Adeiladu RHAGOR o gartrefi

GOFALU am a gwella LLES

BUDDSODDI yn y cartrefi cywir

YSTWYTH a HYBLYG

Trechu DIGARTREFEDD

Gwasanaethau EFFEITHLON, 
FFORDDIADWY a HYGYRCH

Ymgorffori FFORDD GRŴP TAI 
WALES & WEST



Rydym yn adeiladu mwy o gartrefi nag yr ydym 
fyth wedi eu gwneud yn ystod y ganrif hon.  
Rydym yn adeiladu eiddo a fydd yn cynnig cartref 
cyntaf rhywun, y cartref y byddant yn magu eu 
teulu ynddo a’r cartref y byddant yn ymddeol iddo.  
Gyda bron i 2,000 o gartrefi yn cael eu hadeiladu 
neu’n cael eu dylunio ar hyn o bryd, mae Grŵp Tai 
Wales & West Housing yn mynd i newid bywydau 
miloedd o bobl.
    Fel busnes sydd â diben cymdeithasol cadarn, 
bydd rhan fwyaf ein cartrefi newydd yn gartrefi 
rhent cymdeithasol.  Mewn cymunedau ar draws 
Cymru, byddwn yn cyfarfod gyda phobl y mae 
angen tai arnynt ond y mae rhenti’r farchnad yn 
rhy ddrud iddynt, a bydd cartrefi gwirioneddol 
fforddiadwy yn golygu y gallant lwyddo yn 

hytrach na bodoli yn unig.  Edrychwn ymlaen at 
gefnogaeth barhaus ar gyfer tai cymdeithasol gan 
Lywodraeth Cymru, er mwyn manteisio i’r eithaf ar 
ein gallu i adeiladu rhagor o gartrefi.
    Mae’n uchelgais gan nifer o bobl i fod yn 
berchen ar eu cartref eu hunain a bydd ein menter 
sy’n cynnig gostyngiad er mwyn prynu cartref yn 
helpu’r bobl hynny ar incymau is, nad ydynt yn 
gallu manteisio ar dai cymdeithasol na fforddio 
prynu tŷ yn unol â phrisiau’r farchnad.  Rydym yn 
dymuno cynnig ffordd allan o gartrefi rhent preifat 
drud, ac y maent yn aml o ansawdd gwael, i’r bobl 
hyn.
    Bwriadwn adeiladu 2,500 o gartrefi newydd ar 
draws Cymru dros y bum mlynedd nesaf.

2,500 o gartrefi newydd ar draws 
Cymru dros 5 mlynedd

Adeiladu RHAGOR o gartrefi



Yn WWH, mae ein cartrefi yr un mor bwysig i ni ag y 
maent i’n preswylwyr.  Mae cael cartref diogel, eang 
ac sy’n cael ei gynnal a’i gadw yn dda yn cynnig 
sylfaen i gymaint o bethau eraill mewn bywyd, gan 
ddarparu’r amgylchedd lle y gall sefydlogrwydd, 
diogelwch a llwyddiant dyfu.  Felly, bydd buddsoddi 
yn ein cartrefi;  yn wir, buddsoddi yn y cartrefi cywir, 
o’r pwys mwyaf dros y bum mlynedd nesaf ac i’r 
dyfodol.
    Mae’n hadolygiad treigl o’r holl gartrefi ar draws 
Cymru yn ein helpu i ddeall eu perfformiad o 
amrywiaeth o bersbectifau, gan amrywio o’r gost 
o’u cynnal a’u gwella, i’w poblogrwydd ymhlith 
darpar breswylwyr, eu cysur thermol a’r gost o’u 
rhedeg o ddydd i ddydd.  Nid yn unig y mae hyn yn 
caniatáu i ni wario’n ddoeth ar welliannau lle y mae 
eu hangen fwyaf, ond mae’n caniatáu i ni hefyd i 
nodi’r cartrefi hynny na ellir eu gwella i’r safon y 

byddem yn ei dymuno ar gyfer preswylwyr, waeth 
faint o fuddsoddiad a wneir.  Ar yr adeg gywir, 
byddwn yn gwerthu cartrefi, naill ai i landlordiaid 
eraill sydd mewn sefyllfa well i’w rheoli, neu i 
berchnogion preifat y byddai ganddynt yr adnoddau 
er mwyn creu’r cartref y maent yn ei ddymuno. 
    Rydym yn rhannu pryder y Llywodraeth ynghylch 
yr argyfwng hinsawdd, gan gydnabod yr angen i 
bawb weithio tuag at ddatgarboneiddio.  Nid oes 
digon o adnoddau i gyflawni hyn yn unigol.  Rydym 
yn cymryd camau mentrus a chadarnhaol, gan 
gydweithio gydag eraill ar draws ein sector a thu 
hwnt, i ddeall y mesurau cywir i’w cymryd er mwyn 
cael yr effaith fwyaf - llai o garbon a chostau is o ran 
gwres a golau.  Byddwn yn cyflawni ein rhan wrth 
greu map trywydd ar gyfer datgarboneiddio tai 
cymdeithasol yng Nghymru.

BUDDSODDI yn y cartrefi cywir



Mae’n hawdd cymryd y gallu i fyw bywyd 
annibynnol yn ganiataol, mae gan y rhan fwyaf 
ohonom yr arian, y perthnasoedd gydag eraill 
neu’r lles corfforol a meddyliol i wneud yr holl 
bethau yr ydym yn dymuno pryd bynnag y 
byddwn yn dymuno gwneud hynny.  Yn aml, 
dim ond mewn argyfwng, pan fydd un o’r 
ffactorau hynny yn diflannu dros dro, y bydd 
y rhan fwyaf yn cael blas o’r ffordd y mae bod 
yn ddibynnol ar rywun arall yn teimlo.  
    Rydym yn darparu rhwydwaith helaeth 
o ofal a chymorth i bobl ar draws Cymru.  
Rydym yn darparu mwy a mwy o hyn yn 
uniongyrchol trwy gyfrwng Mentrau Castell, 
ein cwmni Grŵp sydd wedi cofrestru gyda 
AGC, yn ogystal â gweithio gydag asiantaethau 
cymorth partner er mwyn helpu pobl i fyw y 

bywydau y maent yn eu dewis.  Mae diogelu 
annibyniaeth am gyfnod mor hir ag y bo modd 
yn rhan ganolog o’n gwasanaethau.  Rydym yn 
canolbwyntio ar yr hyn y gall pobl ei wneud ac 
yn eu cynorthwyo i ddysgu ac adennill sgiliau 
newydd – nid yw hi fyth yn rhy hwyr.   
    Daw sialensiau i’n hannibyniaeth mewn 
sawl ffurf, ac mae’r pandemig wedi amlygu 
graddau’r arwahanrwydd a’r gofid y mae nifer 
o’n cwsmeriaid yn ei deimlo, a’r diffyg cymorth 
sydd ar gael gan brif asiantaethau.  Rydym 
wedi ymateb gan estyn allan i bobl yn y sefyllfa 
hon, ac rydym yn dymuno gwneud mwy nawr.
    Yn ystod cyfnod y cynllun hwn, byddwn 
yn datblygu gwasanaeth newydd er mwyn 
llenwi’r bylchau a fu mor amlwg dros y 
misoedd diwethaf.

GOFALU am a gwella LLES



Mae Cymru wedi sicrhau cymaint o 
gynnydd dros y blynyddoedd diwethaf.  
Ymrwymiad gwleidyddol, deddfwriaeth 
flaengar a pharodrwydd i roi cynnig ar 
wahanol ddulliau megis Tai yn Gyntaf.  
Rydym yn sefyll gyda Llywodraeth Cymru 
a’n partneriaid sy’n awdurdodau lleol yn ein 
dymuniad i weld digartrefedd yn diflannu 
am byth.
    Rydym yn gefnogwyr cadarn yr uchelgais 
o beidio gweld unrhyw achosion troi allan 
sy’n arwain at ddigartrefedd, ac rydym wedi 
gweithio’n galed dros y ddegawd ddiwethaf 
i weld gostyngiad yn nifer yr achosion lle y 
bydd angen i ni geisio adennill meddiant o 

gartref rhywun.  Dim ond mewn achosion 
prin y byddwn yn cymryd camau o’r fath, ac 
mae ein perfformiad yn dangos hyn gan bod 
gennym un o’r cyfraddau isaf o ran achosion 
troi allan yn y wlad.
    Byddwn yn cydweithio gyda Shelter 
Cymru a Chymdeithas Tai Clwyd Alyn 
er mwyn dysgu sut y gallem wella ein 
perfformiad ymhellach, gan greu proses ar 
gyfer rheoli symudiadau, er mwyn sicrhau 
nad digartrefedd yw’r canlyniad pan fydd 
yn rhaid i rywun adael.  Yn ogystal, byddwn 
yn datblygu llwyddiant y cynlluniau Tai 
yn Gyntaf sydd gennym, gan ymestyn y 
ddarpariaeth hon.

Trechu DIGARTREFEDD



a rheoli data a dogfennau.  Rydym yn 
cyfarwyddo â byd rhith a byddwn yn archwilio 
pryd y gall hwn ychwanegu gwerth fel rhan 
o’r broses o ddarparu gwasanaethau, a’r 
adegau pan na fydd yn gallu gwneud hynny.  
    Rydym wedi gweld ein bod yn cael 
mwy o’n staff pan fyddwn yn eu galluogi i 
weithio mewn ffordd fwy hyblyg.  Mae gan 
ein cwsmeriaid fywydau prysur ac maent 
yn dymuno cael gwasanaethau ar adegau 
sy’n addas iddyn nhw ac mae’n rhaid i ni 
ymateb.  Mae dod yn fwy ystwyth yn creu’r 
hyblygrwydd y bydd ei angen arnom ni a’n 
staff i weithio yn ôl y gofyn ac ar adegau pan 
welir y galw mwyaf. 

Yn ystod tair wythnos ar ddiwedd mis 
Mawrth, galluogom gannoedd o’n staff i 
adael eu desgiau yn ein swyddfeydd, gan 
weithio o’u cartrefi.  Llwyddom i gyflawni 
mwy nag yr oeddem yn credu y byddai’n 
bosibl, o ddarparu offer newydd i greu ffyrdd 
arloesol o gynnal mynediad i systemau 
mewn ffordd ddiogel.  Rydym yn dymuno 
datblygu’r hyn a gyflawnom, gan fynd gam 
ymhellach hyd yn oed, fel y gall ein staff 
weithio o bell mewn ffordd mor effeithiol ag 
yr oeddent yn arfer ei wneud yn y swyddfa.
    Mae’r dechnoleg yno, a’r her i ni yw 
manteisio ar y ffwythiant sydd ar gael yn 
y ffordd fwyaf effeithiol, a fydd yn golygu 
datrysiadau newydd ym maes teleffoni 

YSTWYTH a HYBLYG



y maent yn ei dalu yn cynrychioli gwerth am arian.  
Er mor dda yw’r canlyniadau, maent yn dangos 
hefyd bod angen gwneud mwy.
    Bydd pobl yn ymddiried o ganlyniad i 
weithredoedd, nid geiriau.  Mae Ffordd Grŵp Tai 
Wales & West yn grymuso ac yn galluogi ein staff 
i ddilyn ein hegwyddorion ac i wneud y peth iawn 
wrth iddynt gyflawni eu swyddi o ddydd i ddydd.  
Mae’n rhoi’r hyder i bobl weithredu mewn ffordd 
ddiduedd ac mae’n golygu ein bod wedi sicrhau 
tair seren Cwmnïau Gorau Sunday Times a statws 
platinwm BmP.  Taith yw hon, fodd bynnag, ac nid 
yw un cwrs hyfforddiant yn creu pwy ydym ni, a 
byddwn yn cymryd camau pellach i ymwreiddio 
ein diwylliant a bod pobl yn wirioneddol gredu ein 
bod yn dymuno iddynt feddwl a gweithredu yn 
unol ag egwyddorion y cwmni, yn hytrach na dilyn 
set o reolau a gweithdrefnau yn ddall.

Ffordd Grŵp Tai Wales & West yw ein model 
gweithredol.  Rydym wedi dewis cofnodi’r 
ffactorau sy’n cynnig sail i bwy ydym a sut yr 
ydym yn gweithredu.  Rydym yn falch o’r ffaith ein 
bod yn gwmni a arweinir gan ein gwerthoedd ac 
sy’n gweithredu gydag uniondeb a gonestrwydd.  
Rydym yn dymuno i’n cwsmeriaid ymddiried 
ynom – i ymddiried yn y ffaith y byddwn yn 
darparu’r gwasanaethau y maent yn disgwyl eu 
cael, i ymddiried yn y ffaith y byddwn yn onest ac 
yn cyfaddef hynny pan fyddwn yn gwneud y peth 
anghywir ac yn ymddiried y byddwn wastad yn 
gwneud ein gorau i unioni’r sefyllfa.
    Rydym yn gwybod ein bod ar y trywydd iawn, 
dywedodd arolwg Bodlonrwydd Preswylwyr 2020 
wrthym bod 9 o bob 10 preswylydd yn ymddiried 
ynom bellach, gan gredu ein bod yn darparu’r 
gwasanaethau y maent yn eu disgwyl, ei bod yn 
hawdd cael gafael ar y person cywir a bod y rhent 

Ymgorffori FFORDD GRŴP TAI 
WALES & WEST



Rydym yn canolbwyntio ar sicrhau’r gwerth 
mwyaf o’r ffordd yr ydym yn gwario ein harian.  
Ers cryn amser, rydym wedi gweithredu set o 
egwyddorion ‘prynu’n gywir’ er mwyn archwilio 
pob cynnyrch a brynwn i sicrhau ein bod yn cael 
y gwerth mwyaf i ni a’n cymunedau.  Mae’n 
golygu ein bod yn gwario ein harian gyda 
chwmnïau lleol pryd bynnag y gallwn wneud 
hynny, gan gefnogi busnesau Cymreig.  Y mwyaf 
y gallwn helpu i dyfu a datblygu mentrau bach a 
chanolig, y mwy o gyfleoedd cyflogaeth fydd ar 
gael i breswylwyr, a bydd bywyd ychydig yn fwy 

fforddiadwy.  Mae’n polisi rhent newydd, model 
Rhent Byw JRF, yn sicrhau bod ein cartrefi yn 
fforddiadwy ac mae’r adolygiad o wasanaethau 
safle wedi gostwng taliadau gwasanaeth.  
Byddwn yn parhau gyda phrosiectau fel y 
rhain er mwyn gwella gwerth am arian ar 
gyfer ein cwsmeriaid.  Mae ein cynnig digidol 
i gwsmeriaid wedi ehangu’n araf wrth ymateb 
i’w galwadau a’u ceisiadau.  Bellach, byddwn 
yn cyflymu’r newid a wneir er mwyn sicrhau’r 
trawsnewidiad o ran mynediad yr ydym ni a’n 
cwsmeriaid yn ei ddymuno.

Gwasanaethau EFFEITHLON, 
FFORDDIADWY a HYGYRCH





Cyfrif incwm a gwariant

Mae’n nerth ariannol yn rhan allweddol o’n 
gallu i gyflawni’r uchelgais yn ein cynllun busnes.  
Rydym yn canolbwyntio ar sicrhau arian rhydd 
ac mae’n cynllun busnes yn dangos y bydd 
hwn yn cynyddu dros y bum mlynedd.  Daw’r 
gweithgarwch cynhyrchu arian rhydd hwn o 
redeg busnes sy’n canolbwyntio ar sicrhau 
gwerth am arian.  Rydym yn gweld bod gwerth 
am arian yn ymwneud â gwerth, yn hytrach na’r 
cost isaf.  Mae hyn yn golygu ein bod yn darparu 

gwasanaeth effeithlon sy’n bodloni preswylwyr ac 
sy’n creu gwerth cymdeithasol.  Credwn hefyd bod 
yn rhaid i ni sicrhau ein busnes nid yn unig ar gyfer 
preswylwyr heddiw, ond hefyd ar gyfer preswylwyr 
yfory ac mae hyn yn golygu ein bod yn buddsoddi 
yn ein cartrefi yn y ffordd iawn, gan sicrhau eu bod 
yn parhau i fod yn gartrefi o ansawdd uchel am sawl 
blwyddyn i ddod.
    Mae’r perfformiad cadarn o ran cynhyrchu arian 
rhydd yn ein galluogi i fenthyca ar gyfer y dyfodol.  

Y nerth ariannol i wneud       

Ar gyfer blynyddoedd yn dod i ben ar 31 Rhagfyr 2021 2022 2023 2024 2025
£m £m £m £m £m

Incwm – gros 69.4 74.1 78.5 83.1 86.8
Costau gwasanaeth (6.0) (6.4) (6.6) (6.8) (7.1)
Costau eiddo (11.9) (13.0) (13.6) (14.3) (14.8)
Costau gorbenion (19.2) (19.6) (20.2) (20.7) (21.2)
Gwarged gweithredol 32.3 35.1 38.1 41.3 43.7
Dibrisiant ac eitemau anariannol (10.1) (10.8) (11.6) (12.4) (13.1)
Gwaith trwsio mawr (3.3) (3.3) (3.4) (4.0) (4.1)
Llog sy’n daladwy – net (9.7) (11.1) (12.1) (13.2) (14.2)
Gwarged net 9.2 9.9 11.0 11.7 12.3



Mantolen

Dim ond er mwyn adeiladu rhagor o gartrefi newydd 
y byddwn yn benthyca, ac mae gennym uchelgais 
gref, ond cynaliadwy, i adeiladu mwy fyth dros y bum 
mlynedd nesaf. 
     Rydym yn byw mewn cyfnod rhyfedd, a dim ond 
dau o’r sialensiau yr ydym yn eu hwynebu yw’r 
pandemig a Brexit, ond mae ein cynllun yn un cadarn 
ac mae’n gallu gwrthsefyll y rhain a sialensiau eraill.
    Rydym yn croesawu’r polisi rhent pum mlynedd 
a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru, ond hoffem 

gwahaniaeth
weld hwn yn mynd gam ymhellach, gan gynnwys 
y model rhenti byw yr ydym wedi’i fabwysiadu, 
sy’n ystyried fforddiadwyedd go iawn i breswylwyr.  
Ein gobaith yw y bydd y Lywodraeth newydd a 
etholir i Gymru yn 2021 yn ategu’r ymrwymiad i 
dai cymdeithasol, gan gynyddu’r cyllid sydd ar gael 
ymhellach, er mwyn caniatáu i ni gyflawni ein rôl wrth 
ddarparu cartrefi fforddiadwy ac o ansawdd da i’r 
dinasyddion niferus yng Nghymru nad ydynt yn gallu 
manteisio arnynt ar hyn o bryd.

Ar 31 Rhagfyr 2021 2022 2023 2024 2025
£m £m £m £m £m

Cost eiddo gros 887.0 946.4 1,004.9  1,076.8  1,151.6 
Dibrisiant (146.6) (159.4) (173.1) (187.8) (203.4)
Cost net eiddo 740.4 787.0 831.8 889.0 948.2
Asedau sefydlog eraill 34.2 34.5 34.0 33.4 32.9 
Arian 3.5 5.4 14.2 13.3 6.0 
Grant tai (397.5) (419.1) (442.6) (467.9) (494.1)
Benthyciadau (288.1) (307.1) (327.1) (347.1) (361.5)
Asedau eraill / (rhwymedigaethau) (4.8) (3.1) (1.7) (0.4) 1.1 
Asedau net a chronfeydd wrth gefn 87.7 97.6 108.6 120.3 132.6

Cymhareb Gerio – Cost Gros 35% 35% 35% 35% 34%



Rhagdybiaethau

Llif arian

Ar gyfer y blynyddoedd yn gorffen ar 31 Rhagfyr 2021 2022 2023 2024 2025
£m £m £m £m £m

Gwarged gweithredol ariannol (cyn gwaith 
trwsio mawr)

32.3 35.1 38.1 41.3 43.7 

Gwaith trwsio mawr (3.3) (3.3) (3.4) (4.0) (4.0)
Disodli cydrannau (7.6) (7.6) (8.1) (8.6) (9.0)
Gwariant cyfalaf amnewid (1.0) (1.0) (1.1) (1.1) (1.1)
Taliadau llog net (10.0) (11.3) (12.4) (13.4) (14.6)
Cyfraniadau diffyg pensiwn (1.8) (1.8) (1.8) (1.9) (1.9)
Mewnlif arian rhydd 8.6 10.1 11.3 12.3 13.1 
Gwariant datblygu (70.9) (55.4) (66.9) (85.4) (88.4)
Grantiau 18.7 18.6 24.2 23.8 24.6 
Derbyniadau gwerthu 3.6 9.9 20.3 28.5 29.2 
All-lif ariannol net cyn ariannu (40.0) (16.8) (11.1) (20.8) (21.5)
Cyfleuster cylchol a dynnwyd / (ad-dalwyd) 1.1 (1.1)   -    -    -  
Gofyniad cyfleuster ychwanegol 20.0 20.0 20.0 20.0 15.0 
Prif ad-daliadau benthyciad (0.1) (0.2) (0.1) (0.1) (0.8)
Cynnydd / (gostyngiad) net mewn arian (19.0) 1.9 8.8 (0.9) (7.3)

Ar gyfer y blynyddoedd yn gorffen ar 31 Rhagfyr 2021 2022 2023 2024 2025
Cynllun Cynllun Cynllun Cynllun Cynllun 

Chwyddiant
Rhent 2.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0%
Cyflogau 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0%
Costau cynnal a chadw 2.5% 3.5% 3.5% 3.0% 3.0%
CPI 1.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0%
Cyllid
Cyfradd fenthyca newydd 4.2% 5.1% 5.3% 5.4% 5.4%
Cyfradd grant 58% 50% 50% 50% 50%
Cwblhau tai 387 538 500 500 500
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