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Ffordd Grŵp Tai Wales & 		
Wrth ystyried dyn, nid y man lle
y mae’n sefyll yn ystod eiliadau
o gysur a chyfleustra yw’r ffordd
o fesur ei hyd a’i led eithaf,
ond lle y mae’n sefyll yn ystod
cyfnodau heriol a dadleuol.
Bydd y gwir gymydog yn peryglu
ei sefyllfa, ei fri, a hyd yn oed ei
fywyd er budd lles eraill

Dr Martin Luther King JR
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West
Mae ein staff wedi bodloni mesur Dr King sawl
gwaith dros y 12 mis diwethaf. Bu nifer fawr o
sialensiau, rhai yr oeddent yn cynnwys risg, y
mae’r staff wedi eu hwynebu yn gadarn er mwyn
cadw pobl yn ddiogel ac yn gynnes yn eu cartrefi.
Rhoddwyd blaenoriaeth i les pawb.
Mae diwylliant unrhyw sefydliad yn adlewyrchiad
o’i arweinyddiaeth, sut y mae’n gweithredu ac yn
y pen draw, ei bobl. Mae ein gwerthoedd yn fwy
na geiriau yn unig, ac ni all unrhyw un sy’n treulio
amser gyda Grŵp Tai Wales & West ddianc rhag
nerth y teimlad, a rennir ar draws y sefydliad
cyfan, ynghylch gwneud y peth iawn.

Mae ein diben cymdeithasol yn fwy clir nag
erioed, yn yr un modd â’n cred ddofn yn yr hyn
a wnawn a’r gwahaniaeth yr ydym yn ei wneud.
Mae ffordd Grŵp Tai Wales & West yn corffori
popeth yr ydym a sut yr ydym yn gweithredu –
cawn ein harwain gan ein gwerthoedd, rydym
yn canolbwyntio ar y cwsmer, ac yn rhoi ffocws
ar wneud yr hyn sy’n bwysig, ac rydym yn benderfynol o ddefnyddio’r adnoddau sydd ar gael
mewn ffordd effeithlon ac yn y ffordd orau. Bu’r
dull gweithredu hwn yn gaffaeliad mawr i ni yn
ystod un o’r cyfnodau mwyaf heriol ym mywydau
unrhyw un ohonom.
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Camau nesaf
Mae gwybod yr hyn sy’n bwysig wedi bod yn
hawdd dros y 12 mis diwethaf; cadw ein staff
yn ddiogel, cadw ein preswylwyr yn ddiogel a’u
cartrefi mewn cyflwr da, a sicrhau bod y busnes
mewn cyflwr da o hyd ar gyfer yr adeg pan fyddai’r
gwaethaf wedi mynd heibio. Yn ddiweddar, mae
Cymru wedi symud i ‘lefel rhybudd 0’, sy’n golygu
bod bron pob cyfyngiad wedi cael eu llacio a
gwelir arwyddion cadarnhaol ein bod yn symud i
berthynas newydd gyda Covid 19.
Rhaid i Gymru edrych ymlaen ac mae’r rhaglen
lywodraethu a gyhoeddwyd yn dilyn etholiadau’r
Senedd ym mis Mai yn pennu agenda glir, lle
y rhoddir blaenoriaeth i dai. Rydym ni hefyd
yn edrych ymlaen, ac er gwaethaf sialensiau’r
pandemig, rydym wedi dod trwyddi mewn ffordd
gryfach ac rydym yn teimlo’n fwy ymroddedig i
helpu pobl i sicrhau cartref o ansawdd y gallant
fforddio byw ynddo a ffynnu ynddo gobeithio.
Bu’n rhaid i’n preswylwyr a’n cwsmeriaid gario
ymlaen gyda’u bywydau, a bu angen i ni gynnal
cymaint o’n ‘busnes fel arfer’ ag y gallem – a
llwyddom i wneud hynny. Parhaom i gyflawni
gwaith diogelwch a chydymffurfiaeth hanfodol
yn ein cartrefi, gan gynyddu cymorth lles, cynnal
gofal a chymorth, helpu preswylwyr yr oeddent
yn cael trafferthion ariannol, gostwng lefel yr
ôl-ddyledion a sicrhau nad oedd gennym unrhyw
restr o waith trwsio a oedd yn cronni.
Rydym yn symud ymlaen i’r bum mlynedd nesaf
yn gryfach nag yr oeddem. Mae gennym ffydd
newydd yn yr hyn y gallwn ei gyflawni hyd
yn oed yn ystod y cyfnodau anoddaf, ac mae
hyn yn rhoi hyder i ni wrth osod ein cynllun
busnes a chorfforaethol ar gyfer y dyfodol.
Mae ein staff wedi coleddu’r ffyrdd newydd
o weithio, gan gyfuno amser yn y cartref neu
yn y swyddfa gydag amser a gaiff ei dreulio
yng nghartrefi cwsmeriaid, ar safleoedd neu
mewn cynlluniau, gan fanteisio i’r eithaf ar
dechnoleg a meddalwedd newydd, a newid
sut a phryd y maent yn gweithio yn ôl y gofyn.
Mae’r hyblygrwydd a ddangoswyd ganddynt yn
rhan allweddol o’n cyflawniadau dros y 12 mis
diwethaf, a bydd yn diffinio’r ffordd y byddwn
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yn rhedeg y busnes yn y dyfodol. Bydd y
buddsoddiad mewn technoleg yn parhau fel bod
gennym ni yr union beth y mae ei angen ar ein
staff er mwyn darparu gwasanaethau law yn llaw
gyda buddsoddiad yn yr amgylchedd swyddfa, fel
ei fod yn cyd-fynd gyda natur amrywiol gwaith yn
y ‘normal newydd’.
Nid Covid fu’r unig stori yn y penawdau, a law yn
llaw â’r pump gwych o Gymru a enillodd fedalau
yng Ngemau Olympaidd Tokyo, gwelwyd straeon
am danau a llifogydd dinistriol ar draws y byd.
Mae’n hollbwysig bod pawb yn gwneud popeth
y gallant i gyfyngu ar y newid yn yr hinsawdd ac
mae gennym sawl prosiect sy’n mynd rhagddynt
er mwyn ein helpu i gynllunio’r strategaeth
fwyaf effeithiol er mwyn datgarboneiddio ein
stoc tai. Rydym yn rhan o’r Rhaglen Ôl-osod er
mwyn Optimeiddio, gan gydweithio gyda 26 o
ddarparwyr tai cymdeithasol ar draws Cymru
ac rydym yn cydweithio’n agos gydag Ysgol

Anne Hinchey, Prif Weithredwr y Grŵp
ac Alex Ashton, Cadeirydd y Bwrdd
Bensaernïaeth Cymru ar amrediad o fentrau a
mathau eiddo. Mae maint y dasg yn enfawr ac
mae maint y newid i’n preswylwyr yr un mor
frawychus. Bydd angen i ni fod yn greadigol a
byddwn yn troi at y sector a Llywodraeth Cymru
ac yn disgwyl iddynt fod yn fwy agored i risg fel
bod y gwaith yn fforddiadwy a’n bod yn gallu
osgoi tlodi tanwydd sy’n cynyddu yn lle ei leihau.
Croesawir ymrwymiad Llywodraeth Cymru i
ddatgarboneiddio a sicrhau 20,000 o gartrefi digarbon newydd. Os yw’r uchelgais hon yn mynd i
gael ei gwireddu, bydd angen gweld newid radical
mewn polisi ac arfer fel bod yr holl randdeiliaid,
megis y prif adeiladwyr tai yng Nghymru, Dŵr Cymru,
Cyfoeth Naturiol Cymru, yn ogystal â’r sector tai
cymdeithasol, oll yn gweithio at nod cyffredin.
Dros y ddegawd ddiwethaf, rydym wedi symud
ein ffocws yn raddol tuag at gynnal tenantiaethau
ac rydym yn falch o’r hyn yr ydym wedi llwyddo

i’w gyflawni. Rydym yn pryderu am nifer
gynyddol y bobl y mae angen help arnynt er
mwyn ymdopi gyda bywyd o ddydd i ddydd.
Mae manteisio ar wasanaethau cymorth megis
iechyd meddwl yn anos, mae’n anos talu biliau
cyfleustodau a fforddio bwyd a bydd hi’n anos
fyth gwneud hynny o ystyried y gostyngiad i’r
Credyd Cynhwysol. Mawr obeithiwn y caiff y
buddsoddiad angenrheidiol ei wneud er mwyn
darparu’r cymorth hanfodol y mae ei angen ar
bobl ac y mae pobl yn ei haeddu.
Mae ein sector yn un gwych i weithio ynddo –
mae’n sector lle y gall pobl weld y gwahaniaeth
y maent yn ei wneud bob dydd. Mae ein menter
‘datblygu ein staff ein hunain’ yn golygu ein bod yn
croesawu mwy a mwy o brentisiaid a hyfforddeion
ar draws y Grŵp bob mis. Ar ôl y diwrnodau a’r
wythnosau tywyll a gafwyd yn ddiweddar, mae’n
dda gweld gyrfaoedd newydd yn cychwyn a chael
cyfarfod pobl sy’n teimlo yr un mor angerddol am
y gwaith yr ydym yn ei wneud.
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Roedd Gweithwyr Cymorth Mentrau
Castell, Sarah Harrison ac Aimee
Houston, wrth eu bodd gyda’u
hamddiffynwyr clust cartref
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Ein blaenoriaethau
Mae ein blaenoriaethau ar gyfer y bum mlynedd nesaf yr un fath ag yr oeddent y
llynedd, gan gynnal ein ffocws ar gydnerthedd a bod yn effeithiol ac yn effeithlon wrth
ddarparu ein gwasanaethau craidd. Mae gwelliant parhaus yn rhan o’n diwylliant, gyda
staff wedi’u grymuso i deilwra gwasanaethau i anghenion cwsmeriaid. Mae’r cynllun
busnes yn canolbwyntio ar y newidiadau strwythurol mwy sylweddol y mae gofyn eu
gwneud, megis y gwaith y mae gofyn ei wneud ar y stoc yr ydym yn berchen arno, y
cartrefi newydd yr ydym yn eu hadeiladu, y feddalwedd yr ydym yn ei defnyddio a ble’r
ydym yn ychwanegu gwasanaethau er mwyn cynorthwyo pobl y mae angen gofal arnynt
neu’r rhai sy’n ddigartref.
Rydym wedi symud ymlaen mewn ffordd arwyddocaol gyda rhai blaenoriaethau, megis
Mwy o Gartrefi, ac yn llai gydag eraill o ganlyniad i’r amgylchiadau dros y flwyddyn
ddiwethaf. Bwriadwn ymateb i’r galwadau a gawn gan ein cwsmeriaid, y mae rhai ohonynt
wedi aros yn gymharol debyg, ac mae eraill wedi newid. Mae’r camau y byddwn yn eu
cymryd yn 2022 a dros y bum mlynedd nesaf yn adlewyrchu’r newidiadau hyn.

Adeiladu MWY o gartrefi
BUDDSODDI yn y cartrefi cywir
GOFALU am a gwella LLES
Mynd i’r afael â DIGARTREFEDD
YSTWYTH a HYBLYG
Gwasanaethau EFFEITHLON,
FFORDDIADWY a HYGYRCH
Ymwreiddio FFORDD GRŴP TAI
WALES & WEST
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Adeiladu MWY o gartrefi
Nid yw ein huchelgais i adeiladu mwy o gartrefi wedi
gwanhau. Er gwaethaf y cyfyngiadau dros y 18 mis
diwethaf, rydym wedi parhau i adeiladu. Hyd yn oed
yn ystod anterth y cyfnod clo cenedlaethol, llwyddwyd
i sicrhau bod safleoedd yn ddiogel a chyflwynwyd
protocolau gwaith newydd er mwyn sicrhau eu bod
yn weithredol unwaith eto mor gyflym ag y bo modd.
Mae ein contractau hirdymor dros 10 mlynedd yn
golygu y gallwn gydweithio’n agos gyda’n contractwyr
partner er mwyn eu helpu i ymdopi gyda’r codiad
presennol mewn costau a’r problemau llafur.
Rydym yn dymuno darparu’r mathau o gartrefi y
mae pobl yn dymuno byw ynddynt, yn yr ardaloedd y
maent yn dymuno byw, mewn ffordd gynaliadwy, gan
ddarparu cartrefi diogel ac effeithlon er mwyn cynnig
yr amgylchedd byw gorau i’n preswylwyr. Mewn nifer
o ddatblygiadau, rydym yn gweithio tuag at sefyllfa ddigarbon o ran deunyddiau a gwaith adeiladu, gan arwain
at ddefnydd ynni sy’n agos at sero mewn anheddiad.
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Ein diben yw adeiladu rhagor o gartrefi rhent
cymdeithasol, ac edrychwn ymlaen at sicrhau
cymorth parhaus Llywodraeth Cymru i ddarparu
rhagor o gartrefi. Byddwn yn ceisio datblygu ein
menter perchentyaeth am ostyngiad er mwyn
cynorthwyo’r rhai ar incwm is na allant fforddio’r
prisiau yn y farchnad neu fanteisio ar gartrefi rhent
cymdeithasol, gan greu dewisiadau perchentyaeth y
maent wir yn helpu symudedd.
Disgwyliwn ddarparu 430 o gartrefi eleni, tua 400
flwyddyn nesaf a 2,500 dros gyfnod y cynllun.
Disgwyliwn adeiladu 360 o gartrefi cymdeithasol
a ariannir gan grant bob blwyddyn, ynghyd â 140
o gartrefi pellach mewn datblygiadau deiliadaeth
gymysg, gyda chyfuniad o gartrefi i’w gwerthu
ar y farchnad, cartrefi Perchentyaeth Cost Isel a
chartrefi rhent cymdeithasol a hunan-ariannir.

Rydym yn disgwyl darparu

430
400
2,500

o gartrefi eleni, tua
flwyddyn nesaf a
dros gyfnod y cynllun

Rhiw Cefn Gwlad, Bryn Bragl, Pen-y-bont ar Ogwr
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BUDDSODDI yn y cartrefi
cywir
Mae’n hawdd dweud yng nghanol argyfwng tai bod
unrhyw le yn iawn, ond nid yw mor syml â hynny.
Nawr, efallai yn fwy nag erioed o’r blaen, mae pobl yn
dymuno cael cartref y maen nhw yn berchen arno, un
sy’n ddiogel ac yn gynnes, ac yn gynyddol, cartref y
gallant weithio ohono a chynnal eu teulu.
Rydym yn cynnal ein stoc tai i safon uchel. Rydym
yn buddsoddi mwy na’r rhan fwyaf o landlordiaid
cymdeithasol gan ddefnyddio tua 40 ceiniog o bob
punt a gawn ar ffurf rhent er mwyn cadw cartrefi
mewn cyflwr da. Hwn yw’r prif brawf sylfaenol o’n
perfformiad a’r maes yr ydym yn cael y rhan fwyaf
o sgyrsiau gyda’n cwsmeriaid amdano. Mae eu
disgwyliadau nhw yn uchel, mae eu rhent yn gyfran
fawr o’u hincwm fel arfer, felly maent yn dymuno
cael gwerth am arian.
Rydym wedi cwblhau’r adolygiad mwyaf arwyddocaol
o’n portffolio tai ac mae gennym strategaeth glir er
mwyn sicrhau cydbwysedd o’r newydd o ran ein stoc,
Gosod system batri
Tesla
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gan waredu’r rhai ar y cyrion, yn bennaf cartrefi na
wnaethom eu hadeiladu ond y gwnaethom eu caffael
flynyddoedd yn ôl, a phrynu cartrefi a werthom dan
yr hawl i brynu. Trwy fod yn berchen ar derasau
cyfan, neu ddau dŷ dan yr unto, gallwn uwchraddio,
inswleiddio a datgarboneiddio mewn ffordd fwy
effeithlon ac ychwanegu rhagor o gartrefi rhent
cymdeithasol yn ystod cyfnod lle y gwelir yr angen
mwyaf. Byddwn yn gweithio gyda’n cyd gymdeithasau
tai er mwyn gweld pa stoc y gallwn ei gyfnewid, ei
brynu neu ei werthu er mwyn sicrhau bod y dasg o
ddatgarboneiddio a gwella eiddo yn haws i bawb.
Mae gwneud gwaith ôl-osod mewn cartrefi yn her
enfawr y mae pob perchennog tŷ yn ei hwynebu,
ac rydym yn dysgu’r ffyrdd gorau o gyflawni hyn.
Byddwn yn archwilio sut y gallwn helpu Cambria,
ein cwmni cynnal a chadw, a chontractwyr bach
a chanolig eraill yng Nghymru i baratoi ar gyfer y
mathau newydd o waith y byddwn oll ei angen.

2.

Cwrt Lavender, Caerdydd
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Audrey Thomas gydag Ezma Zhao,
Swyddog Lles yng nghynllun Gofal
Ychwanegol Llys Glan yr Afon yn Y
Drenewydd, Powys
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GOFALU am a gwella
LLES
Mae’r pandemig wedi bod yn brawf ar les pawb,
gan beri i ni gyd fod yn fwy ymwybodol o’n
hiechyd meddwl a’r angen i gysylltu â’n gilydd.
Rydym yn ymwybodol iawn o’r ymdeimlad o
unigrwydd ac arwahanrwydd y mae rhai o’n
preswylwyr yn ei deimlo. Bu ein timau yn
gwneud galwadau lles trwy gydol y pandemig
i’n preswylwyr oedrannus ac agored i niwed er
mwyn sicrhau bod ganddynt rwydwaith cymorth,
ac yn aml, dim ond sgwrs gyfeillgar yr oeddent yn
dymuno’i chael. Bellach, rydym yn dymuno deall
y darlun hwnnw yn well er mwyn i ni allu nodi’r
hyn y gallwn ei wneud, fel landlord, i helpu.
Rydym yn dymuno i bobl gael cysylltiadau cryf ac
ystyrlon yn eu cymunedau.
Nid yn ein cymunedau yn unig yr ydym yn gweithio
i wella lles. Hyfforddwyd dros 40 o staff WWHG
dros y flwyddyn ddiwethaf i fod yn hyrwyddwyr

lles, gan gynnig lle diogel a chlust i wrando, heb
farnu o gwbl, er mwyn i’w cydweithwyr gael eu
clywed, a byddwn yn parhau gyda’r gwaith hwn.
Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae Mentrau Castell,
ein cwmni Grŵp sydd wedi cofrestru gydag AGC,
wedi sicrhau twf enfawr. O ddarpariaethau
newydd sy’n cynorthwyo pobl iau i gynlluniau
Gofal Ychwanegol newydd, mae Mentrau Castell
yn canolbwyntio ar ddarparu gofal o ansawdd
trwy ddeall yr hyn sy’n bwysig i’w gwsmeriaid a
chynllunio’r cymorth mewn ffordd briodol. Caiff
yr holl gymorth a ddarparir ei greu mewn ffordd
hyblyg, fel y gall newid yn barhaus, gan sicrhau
bod yr unigolyn wrth wraidd popeth ac yn gallu
rheoli’r ffordd y maent yn byw eu bywyd. Yn
ystod cyfnod y cynllun hwn, byddwn yn ymestyn
y gwasanaeth hwn o Ogledd a Chanolbarth
Cymru i Dde Cymru.

Gofal Ychwanegol Plas yr Ywen, Treffynnon, Sir y Fflint
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Mynd i’r afael â
DIGARTREFEDD
Wrth i ni adeiladu rhagor o gartrefi, rydym
yn gweithio gydag awdurdodau lleol, fel ein
partneriaid, i nodi’r cartrefi cywir ar gyfer yr
angen lleol. Rydym yn adeiladu mwy o gartrefi
1 ystafell wely a mwy o lety gyda chymorth ar
gyfer pobl iau nag erioed o’r blaen, a byddwn yn
parhau i wneud ein rhan wrth ddarparu’r cartrefi
cywir er mwyn mynd i’r afael â’r argyfwng tai.
Rydym yn parhau gyda’n cefnogaeth ar gyfer
cynlluniau Tai yn Gyntaf.
Mae ein timau Tai yn neilltuo amser i ddeall pob
ymgeisydd, gan sicrhau eu bod nhw’n addas
ar gyfer pob cartref, a bod y cynllun talu a’r

strwythur cymorth cywir yn ei le er mwyn helpu
i gynnal y denantiaeth. Trwy fuddsoddi’r amser
hwn a’r ddealltwriaeth hon yn y darlun mawr,
gallwn barhau i weithio’n galed er mwyn cadw
ein cyfraddau troi allan yn isel.
Rydym yn sefyll gyda Llywodraeth Cymru a’r
awdurdodau lleol sy’n bartneriaid i ni yn ein
dymuniad i drechu digartrefedd am byth.
Trwy gydweithio, rhwng Llywodraeth Cymru,
awdurdodau lleol sy’n bartneriaid, Shelter Cymru
ac asiantaethau cymorth ar draws y sector, gallwn
fynd i’r afael â’r mater hwn. Credwn bod gan
bawb yr hawl i gael lle diogel a chynnes i fyw.

Credwn bod gan
bawb yr hawl i gael
lle diogel a chynnes
i fyw.
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YSTWYTH
YSTWYTHa HYBLYG
HYBLYG

Mae’r normal newydd, a fyddai wedi
ymddangos mor bell i ffwrdd o’n ffyrdd
traddodiadol o weithio tan yn ddiweddar iawn,
wedi dod yn normal. Ac wrth i ni gael ei traed
danom yn y byd newydd, byddwn yn ystyried
dulliau gweithio hyblyg, hybrid, fel ein bod yn
y man lle y mae’r gwaith yn gofyn i ni fod er
mwyn gwneud y peth iawn.
Rydym wedi darparu gwasanaeth gwych er
gwaethaf y sialensiau, gan gynorthwyo ein staff
a’n preswylwyr trwy gydol y cyfnod hwn. Mae
ein timau wedi cael eu grymuso i weithio mewn
ffordd fwy hyblyg, ac maent wedi cyflawni.
Aethom ati i ddwyn dros 700 aelod o staff ar
draws y Grŵp ynghyd am y tro cyntaf i ddathlu
ein cyflawniadau, gan fanteisio ar yr hyn sy’n
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bosibl mewn arena rith. Dangosodd Gŵyl WWHG
sut yr ydym wedi addasu, ac mae wedi dwyn
ymdeimlad cryf o fod gyda’n gilydd mewn byd pell
i ffwrdd o’n gilydd.
Dim ond crafu’r wyneb yr ydym wedi’i wneud o
ran yr hyn y mae modd ei gyflawni trwy gyfrwng
rhai o’r systemau a’r feddalwedd newydd yr ydym
yn eu defnyddio, a thrwy ymchwilio ymhellach,
byddwn yn gallu archwilio’r hyn a fydd yn dwyn yr
effaith fwyaf i’n cwsmeriaid.
Wrth i’r byd ailagor, rhagwelwn weithlu y dyfodol
a fydd yn wirioneddol ystwyth a hyblyg, ac wedi’i
rymuso, ac yn gallu bod yn y lle iawn i wneud y gwaith
gorau ar gyfer ein preswylwyr a’n cwsmeriaid.

Gwasanaethau EFFEITHLON,
FFORDDIADWY a HYGYRCH
Rydym wedi ymrwymo i ddarparu cartrefi a
gwasanaethau sy’n cynrychioli gwerth am
arian i’n preswylwyr. Dangosodd ein Harolwg
Bodlonrwydd Preswylwyr yn 2020 bod 88%
o breswylwyr yn cytuno bod ein rhent yn
cynrychioli gwerth am arian. Ond rydym yn
dymuno mynd gam ymhellach. Wrth i ni adeiladu
cartrefi newydd a chynnal a chadw ein stoc
presennol, rydym yn ychwanegu mwy o systemau
er mwyn mynd i’r afael â thlodi tanwydd a cheisio
helpu preswylwyr i wneud arbedion.
Mae ein system tai newydd a’r ffordd yr ydym yn
gweithio yn caniatáu i’n staff gyrraedd preswylwyr
yn gyflym a’u cynorthwyo i dalu eu rhent.
Fel rhan o’n trawsnewidiad digidol parhaus,

mae cwmnïau’r Grŵp, Mentrau Castell a
Gwasanaethau Cynnal a Chadw Cambria wedi
lansio gwefannau dwyieithog newydd. Gan
ymgynghori gyda’n preswylwyr a’n cwsmeriaid,
rydym yn creu darlun o’r hyn y dylai ein cynnig
digidol fod er mwyn cynnig yr effaith a’r budd
mwyaf iddyn nhw. Yn ystod cyfnod y cynllun
hwn, caiff y tirlun hwn ei ffurfio.
Lle y gallwn, rydym yn dymuno gwario ein
harian yng Nghymru. Rydym yn gweithredu set
o egwyddorion ‘prynu’n gywir’ ac yn gwneud
penderfyniadau caffael da, ac mae gennym
ddisgwyliadau uchel y bydd ein partneriaid
a’n contractwyr yn gwneud yr un fath, gan
gynorthwyo ein cymunedau wrth wneud hynny.
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Ymwreiddio FFORDD GRŴP
Rydym yn falch o’r ffaith ein bod yn gwmni sy’n
cael ein gyrru gan ein gwerthoedd a’n bod wedi
sicrhau tair seren gan gynllun Cwmnïau Gorau
Sunday Times a statws Platinwm BmP. Mae ein
diwylliant bwriadol a neilltuol, sef ffordd Grŵp
Tai Wales & West, yn tywys popeth a wnawn. Ein
nod, ac efallai’r hyn sy’n peri i ni fod yn wahanol,
yw’r ffaith ein bod yn dymuno teilwra a newid ein
gwasanaeth er mwyn bodloni’r hyn sy’n bwysig
ar gyfer ein cwsmeriaid – rydym yn dymuno iddo

Elliott ac Isaac,
Hyfforddeion yn y Tîm Data
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gael ei gynllunio ar eu cyfer nhw yn benodol,
gymaint ag y gallwn. Mae ein staff yn gyfrifol
am newid y gwasanaeth er mwyn cyflawni’r hyn
sy’n bwysig, ac rydym yn ymddiried yn ein staff i
wneud y peth iawn ac i wneud penderfyniadau da.
Rydym yn sefydliad sy’n tyfu ac mae’n anodd
rhagweld y dyfodol. Mae ein diwylliant, ffordd
Grŵp WWH, yn rheswm sylfaenol pam bod ein
pobl yn aros gyda ni felly rydym yn dymuno

TAI WALES & WEST
gwneud popeth y gallwn i’w ddiogelu. Er mwyn
diogelu ein diwylliant, mae angen i ni recriwtio
pobl sy’n credu yn ein gweledigaeth, sy’n byw ein
gwerthoedd, ac y byddant yn ein helpu i gyflawni ein
cenhadaeth i wneud gwahaniaeth ym mhopeth a
wnawn.
‘Meithrin ein staff ein hunain’ yw ein menter hyfforddi
newydd a fydd yn ein helpu i ddatblygu ein gweithlu
ar gyfer y dyfodol trwy ddarparu profiad hyfforddiant

holistig, cynnig sylfaen yn y rôl, y sefydliad,
a’r sector, yn ein ffordd unigryw ni. Rydym yn
dymuno meithrin a datblygu pobl sy’n credu yn
ein gwerthoedd ac sy’n byw ein gwerthoedd,
gan hyrwyddo ffordd Grŵp WWH mewn
ffordd weithredol a dangos rhagoriaeth yn y
proffesiwn o’u dewis.
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Y grym ariannol i wneud
gwahaniaeth
Mae ein grym ariannol yn rhan allweddol o’n gallu i
gyflawni uchelgais ein cynllun busnes. Profwyd ein
cydnerthedd eleni gan Brexit a phandemig Covid-19
ac rydym yn falch iawn bod ein model ariannol
wedi ymdopi’n dda gyda’r straen a fu arno. Mae
ein sylfeini yn gadarn ac mae ein cynlluniau ar gyfer
y dyfodol yn parhau i ganolbwyntio ar gynhyrchu
arian rhydd. Mae’r pandemig wedi cyfyngu ar ein
gallu i gyflawni graddau arferol ein buddsoddiad yn
ein cartrefi, ond mae ein cynllun pum mlynedd yn
cynnwys yr holl wariant sy’n angenrheidiol er mwyn
ein rhoi’n ôl ar y trywydd hwn. Mae’r buddsoddiad
hwn yn bwysig er mwyn gwneud yn siŵr ein bod
yn sicrhau ein busnes, nid yn unig ar gyfer Cymru
heddiw ond hefyd, ar gyfer Cymru yfory.

yn darparu gwasanaeth effeithlon sy’n bodloni
preswylwyr ac sy’n creu gwerth cymdeithasol.

Rydym yn rhedeg busnes sy’n canolbwyntio ar
sicrhau gwerth am arian ac mae hyn yn ein helpu i
sicrhau arian rhydd sylweddol. Rydym yn ystyried
bod gwerth am arian yn ymwneud â gwerth, yn
hytrach na’r pris isaf. Mae hyn yn golygu ein bod

Rydym wedi byw trwy gyfnod eithriadol, ac mae’r
dyfodol yn ansicr o hyd, ond mae ein cynllun yn
gadarn ac mae’n gallu gwrthsefyll y sialensiau y
gallem eu hwynebu yn y dyfodol.

Mae’r gweithgarwch cynhyrchu arian rhydd cadarn
yn caniatáu i ni fenthyca ar gyfer y dyfodol. Dim
ond er mwyn adeiladu rhagor o gartrefi y byddwn
yn benthyca, ac mae gennym uchelgais gadarn, ond
cynaliadwy, i adeiladu rhagor o gartrefi carbon isel
ac sy’n defnyddio ynni mewn ffordd effeithlon dros y
bum mlynedd nesaf. Rydym yn croesawu ymrwymiad
Llywodraeth Cymru i dai cymdeithasol a byddwn yn
gweithio’n galed er mwyn helpu i gyflawni ei tharged o
sicrhau 20,000 o gartrefi fforddiadwy dros y 5 mlynedd
nesaf, y bydd y mwyafrif helaeth ohonynt yn gartrefi
rhent cymdeithasol.

Cyfrif incwm a gwariant
2022

2023

2024

2025

2026

£'m

£'m

£'m

£'m

£'m

Incwm

70.2

74.3

79.0

83.3

87.4

Costau gwasanaeth

(4.7)

(4.9)

(5.1)

(5.3)

(5.5)

Costau eiddo

(11.7)

(13.0)

(13.7)

(14.4)

(15.1)

Costau gorbenion

(19.8)

(20.4)

(21.0)

(21.6)

(22.4)

34.0

36.0

39.2

42.0

44.4

(11.7)

(12.5)

(13.3)

(14.1)

(14.8)

(3.9)

(3.2)

(3.7)

(3.8)

(3.9)

(10.5)

(10.7)

(10.8)

(11.3)

(11.3)

Llog datblygu wedi’i gyfalafu

1.3

1.3

1.2

1.2

0.8

Gwarged net

9.2

10.9

12.6

14.0

15.2

Ar gyfer blynyddoedd yn gorffen ar 31 Rhagfyr

Gwarged gweithredol
Dibrisiant ac eitemau anariannol
Gwaith trwsio mawr
Llog sy’n daladwy – net
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Mantolen
2022

2023

2024

2025

2026

£'m

£'m

£'m

£'m

£'m

930.9

998.1

1,066.1

1,131.6

1,182.6

(157.9)

(172.6)

(188.4)

(205.3)

(223.4)

773.0

825.5

877.7

926.3

959.2

Asedau sefydlog eraill

28.0

28.0

28.0

28.5

29.0

Asedau cyfredol

82.7

56.7

37.0

35.7

34.9

Grant tai

(424.4)

(447.8)

(470.9)

(493.8)

(516.5)

Benthyciadau

(325.1)

(325.0)

(324.8)

(338.4)

(336.0)

(38.3)

(30.6)

(27.6)

(24.9)

(22.0)

Cyfalaf a Chronfeydd wrth Gefn

95.9

106.8

119.4

133.4

148.6

Cymhareb gerio – Cost Gros

38%

35%

33%

32%

30%

ar 31 Rhagfyr
Cost eiddo gros
Dibrisiant
Cost net eiddo

Darpariaethau a chredydwyr eraill

Ezma Zhao, Swyddog
Lles, yn dosbarthu
cacennau i ddrysau
preswylwyr yn ystod y
cyfnod clo
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Llif arian
ar gyfer blynyddoedd yn gorffen ar 31 Rhagfyr

2022

2023

2024

2025

2026

£'m

£'m

£'m

£'m

£'m

Gwarged gweithredol ariannol (cyn gwaith trwsio mawr)

34.0

36.0

39.2

42.0

44.4

Gwaith trwsio mawr

(3.9)

(3.2)

(3.7)

(3.8)

(3.9)

Cydrannau newydd

(8.3)

(9.9)

(10.3)

(11.0)

(10.8)

Gwariant cyfalaf amnewid

(2.0)

(1.8)

(1.8)

(2.2)

(2.1)

(10.7)

(10.9)

(11.0)

(11.5)

(11.6)

(2.2)

(2.4)

(2.5)

(2.5)

(2.5)

6.9

7.9

9.9

11.0

13.5

(59.8)

(53.7)

(54.1)

(50.8)

(37.0)

18.4

20.8

25.4

25.8

25.9

(34.5)

(25.1)

(18.8)

(14.0)

2.4

Cyfleuster cylchol a dynnwyd / (ad-dalwyd)

(0.1)

(0.1)

(0.2)

(4.4)

(1.6)

Gofyniad cyfleuster ychwanegol

18.8

-

-

10.0

-

Prif ad-daliadau benthyciad

(0.1)

(0.1)

(0.2)

(0.8)

(0.8)

(15.9)

(25.3)

(18.8)

(0.4)

(0.0)

Taliadau llog net
Cyfraniadau diffyg pensiwn
Mewnlif arian rhydd
Gwariant datblygu
Grantiau
All-lif arian net cyn cyllido

Cynnydd / (gostyngiad) net mewn arian

Tybiaethau
Cynllun

Cynllun

Cynllun

Cynllun

Cynllun

2022

2023

2024

2025

2026

Rhent

3.0%

3.0%

3.0%

3.0%

2.0%

Cyflogau

2.0%

2.0%

2.0%

2.0%

2.0%

Costau cynnal a chadw

2.0%

2.0%

2.0%

2.0%

2.0%

CPI

2.0%

2.0%

2.0%

2.0%

2.0%

Cyfradd fenthyca newydd

3.4%

4.4%

4.9%

4.9%

4.9%

Cyfradd grant

50%

50%

50%

50%

50%

Cwblhau Tai Cymdeithasol

360

360

360

360

360

Ar gyfer blynyddoedd yn gorffen ar 31 Rhagfyr
Chwyddiant

Cyllid
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Ble yr ydym yn gweithredu
Mae gennym dros

12
22
mewn15
mil o eiddo

Sir y Fflint

sy’n cynnig cartrefi i dros
mil o
breswylwyr

1052

Conwy

283

Sir Ddinbych

491

Wrecsam

1,052

Awdurdod Lleol

Cyfanswm
y stoc

Powys

1,107

12,383
Ceredigion

897

Sir Gaerfyrddin
Sir Benfro

152

422

Merthyr

478

8215

Anghenion cyffredinol

2581

Ymddeoliad

224

Gofal Ychwanegol

179

Â Chymorth

1184

Perchnogaeth cartref

Abertawe

109

RCT

Pen-y-bont
ar Ogwr

1,466

Caerffili

227

304

Bro Morgannwg

715

Caerdydd

3,628

Ar 31 Awst 2021
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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

0800 052 2526
www.wwha.co.uk
contactus@wwha.co.uk
@wwha
wwhousing
wwha
wwhousing
wwhahomesforwales

