CYNLLUN BUSNES
2022-2027

CRYNODEB GWEITHREDOL
Er yr uno, mae gwaith wedi bod yn mynd ymlaen i integreiddio’r ddwy
gymdeithas yn un. Mae hyn wedi cynnwys pob elfen o’r gymdeithas
- Llywodraethiant, AD a Chyfathrebu, Cyllid a ThGCh, Tai, Cynnal a
Chadw a Datblygu. Ochr yn ochr â hyn, huriwyd ymgynghorydd allanol
i gynnal adolygiad annibynnol, a arweiniodd at gynllun gweithredu
newid diwylliant. Nawr, a’r rhan fwyaf o’r integreiddio wedi’i wneud,
byddwn yn canolbwyntio ar gyflawni’r saith amcan strategol, tyfu’r
gymdeithas a gwella ymhellach wasanaethau i denantiaid.

Roedd creu Barcud ar 2 Tachwedd 2020 yn ganlyniad i bron i 3
blynedd o waith rhwng Tai Ceredigion a Chymdeithas Tai Canolbarth
Cymru i ffurfio Cymdeithas gryfach i weithio dros anghenion tai
rhanbarth wledig canolbarth a gorllewin Cymru.
Â mwy na 4,100 o gartrefi a throsiant dros £26 miliwn, Barcud yw’r
Gymdeithas Dai fwyaf â’i gwreiddiau yng nghymunedau canolbarth
Cymru a’r partner naturiol i’r rhai sy’n dymuno darparu tai, cyflogaeth
a chyfleoedd datblygu ehangach yn y rhanbarth.

Mae cyfranogiad gwirioneddol gan denantiaid a phreswylwyr yn
hanfodol i ffordd Barcud o weithio. Bydd y Bwrdd yn cydweithio’n
agos â grŵp annibynnol y tenantiaid (Grŵp Monitro Barcud) i siapio
polisi a strategaeth ar y cyd. Mae’r cyfranogiad hwn yn un o’r ffyrdd
lawer y mae Barcud wedi’i wreiddio yn y cymunedau ar draws
canolbarth a gorllewin Cymru.

Mae Barcud yn fwy na chymdeithas dai. Mae ganddo dri is-gwmni,
a’r rheini i gyd yn darparu gwasanaethau a gweithgareddau sy’n
cyflenwi rhai’r rhiant. Mae hyn yn galluogi grŵp Barcud i gynnig
atebion cynhwysfawr o ran tai, cynnal a chadw a chefnogaeth.
Mae gan Barcud weledigaeth a grynhoir mewn saith amcan strategol:
• Darparu 5,000 o gartrefi deiliadaeth gymysg, sy’n gartrefi
fforddiadwy a chynaliadwy o safon, yn y canolbarth erbyn 2025;
• Bod yn landlord cymunedol ardderchog sydd hefyd yn cynnig
gwasanaethau cymorth a gofal;
• Bod yn fusnes cymdeithasol sy’n canolbwyntio ar ei denantiaid,
sy’n cynnwys ei gwsmeriaid ar bob lefel ac sy’n gweithredu yn
ddwyieithog;
• Cefnogi gwaith awdurdodau lleol a Llywodraeth Cymru i atal pob
math o ddigartrefedd a mynd i’r afael ag ef;
• Bod yn gyflogwr delfrydol sy’n cefnogi’r economi leol a chymunedau
lleol;
• Bod yn sefydliad cynaliadwy, carbon isel;
• Bod yn sefydliad y mae ei drefniadau llywodraethu a’i sefyllfa
ariannol yn gadarn.
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SYLFEINI CADARN

TROSOLWG
Rhagair

Mae Barcud yn perchenogi ac yn rheoli dros 4,100 o gartrefi, y mae
ganddo drosiant blynyddol o fwy na £26 miliwn, ac mae’n cyflogi
mwy na 200 o staff. Mae gan y Gymdeithas hefyd dri is-gwmni:
Gofal a Thrwsio ym Mhowys, EOM (cwmi cynnal a chadw adeiladau)
a’r Gymdeithas Gofal; mae’r rhain yn cyflogi 100 o staff eto ac yn
cyfrannu £3 miliwn yn rhagor at drosiant y Grŵp.

Cofrestrwyd Barcud gan yr AYA ar 2 Tachwedd 2020. Ffurfiwyd
y Gymdeithas gyfunedig drwy drosglwyddo ymrwymiadau o
Gymdeithas Tai Canolbarth Cymru (CTCC) i Tai Ceredigion; ar yr un
pryd mabwysiadaodd Tai Ceredigion Reolau model newydd a newid
ei enw i Barcud.
Cychwynnwyd Tai Ceredigion drwy drosglwyddiad stoc meddiannau
Tai Cyngor Sir Ceredigion i’r Gymdeithas newydd ei ffurfio yn 2009,
a dechreuwyd CTCC fel Cymdeithas draddodiadol a sefydlwyd gan
bobl leol yn Sir Drefaldwyn yn 1975.

Strwythur Cyfreithiol

Barcud Cyf
Cymdeithas Budd Cymunedol
(IP030701R)

Gofal a Thrwsio Powys

EOM Cyfyngedig

Y Gymdeithas Gofal

Cymdeithas Budd Cymunedol
(IP29535R)

Deddf Gwmnïau
(02899572)

Cwmni Elusennol
(07628816)
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CARTREFI GWELL

TROSOLWG parhad
Gwerthoedd

Pwrpas

Mae’r ffordd y bydd Barcud yn darparu ei wasanaethau wedi’i
hadlewyrchu yn y gwerthoedd a fabwysiadwyd gan y Bwrdd ym mis
Hydref 2020. Y rhain yw:

Gellir crynhoi pwrpas neu nod Barcud yn yn y pennawd canlynol;

Sylfeini Cadarn
Cartrefi Gwell
Cymunedau Cryf

Ymrwymaid

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu sylfeini cadarn ar gyfer bywyd.

Balchder

Rydym un ymfalchïo yn ein gwaith ac yn ymfalchïo yn y ffaith ein bod
yn ei wenud yn dda.

Mae hyn yn cael ei wireddu drwy gyflawni saith amcan strategol.

Parch

Rydym yn parchu’r bobl yr ydym yn gweithio gyda nhw ac iddyn nhw,
ac rydym yn gwerthfawrogi’r cyfraniad y maent yn ei wneud.

Gofal

Mae ein pobl, ein cymunedau, ein diwylliant, ein glawd a’r blaned yn
bwysig i ni.

Tîm

Rydym yn gweithio gyda’n cydweithwyr, ein tenantiaid, ein cymunedau
a’n partneriaid i’n helpu ein gilydd i lwyddo.

BARCUD.CYMRU

4

CYMUNEDAU CRYF

AMCAN STRATEGOL 1
Darparu 5,000 o gartrefi deiliadaeth gymysg, sy’n gartrefi
fforddiadwy a chynaliadwy o safon, yn y canolbarth erbyn 2025.

Gweithred
Gyrru ymlaen
brosbectws Datblygu
2023-26 gydag
Awdurdodau Lleol a
Llywodraeth Cymru
ar gyfer Ardal Dwf
Canolbarth Cymru.

Gweithred
Cymeradwyo
Strategaeth
Ddatblygu ar gyfer
Barcud.

Adnoddau
Amser gweithwyr
Barcud, cymorth gan
ymgynghorwyr.

Canlyniad
Eglurder ynghylch y
cyfleoedd datblygu y
bydd Barcud yn mynd
ar eu hôl.
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Gweithred

Datblygu 125 o gartrefi
newydd mewn partneriaeth ag asiantau datblygu.

Adnoddau
Tîm Datblygu, cyllid o
Grantiau a Benthyciadau.

Canlyniad

Adnoddau

Tîm Datblygu, cyllid o
Grantiau a Benthyciadau, gweithio mewn
partneriaeth.

Cyllidebau Barcud,
tenantiaid Barcud, staff
Barcud, MEDRA ac
EOM.

Adfywio canol trefi ac
ardaloedd gwledig.
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Cyflawni’r rhaglen o
gynnal a chadw wedi’i
gynllunio â phwyslais ar
ymagweddiad adeiladwaith yn gyntaf a gwres
fforddiadwy.

Adnoddau

Canlyniad

Mwy o gartrefi deiliadaeth
gymysg wedi’u hadeiladu
o’r newydd mewn ardaloedd
lle mae’r angen yn uchel.

Gweithred

Canlyniad

Cartrefi wedi’u cynnal yn
dda, carbon isel/wedi’u
gwresogi’n effeithlon.

SYLFEINI CADARN

AMCAN STRATEGOL 2
Bod yn landlord cymunedol ardderchog sydd hefyd
yn cynnig gwasanaethau cymorth a gofal.
Gweithred

Gweithred
Ymgymryd ag
adolygiad o’r
argyfwng costau byw
i denantiaid.

Gweithred

Gweithred

Rhoi systemau Tai
MIS ar waith ar
draws y gymdeithas.

Rhoi Cynlluniau
Busnes Medra ac
EOM ar waith.

Adnoddau

Staff Barcud,
tenantiaid Barcud,
gweithio mewn
partneriaeth.

Adnoddau

Staff Barcud, ymgynghorwyr, cyllidebau
Barcud.

Gweithwyr Barcud,
tenantiaid Barcud.

Canlyniad

Canlyniad

Nodi tenantiaid bregus,
cymorth â chynnal
tenantiaethau, asesiad
o anghenion gwres
fforddiadwy.

Gwasanaethau cynnal
a chadw o safon uchel
sy’n rhoi gwerth am
arian drwy ein busnesau
Medra ac EOM.

barcud.cymru
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Adnoddau

Canlyniad

Un system sy’n arwain
at effeithlonrwydd a
gwell gwasanaethau i
denantiaid.
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Cefnogi ein tenantiaid i
ddatblygu microfusnesau
neu fentrau cymdeithasol, â chyrsiau hyfforddiant a chyfleusterau
cyfarfod o ansawdd uchel
yng nghanolfan fusnes
newydd Llanbedr Pont
Steffan (Creuddyn).

Adnoddau

Gwaith mewn partneriaeth gyda Busnes Cymru,
AGPh, UnLtd ac asiantaethau ac elusennau eraill.

Canlyniad
Sefydlu microfusnesau,
mentrau cymdeithasol neu
fusnesau lleol yn y gymuned
gan denantiaid neu grwpiau
o denantiaid.

CARTREFI GWELL

AMCAN STRATEGOL 3
Bod yn fusnes cymdeithasol sy’n canolbwyntio ar ei denantiaid, sy’n cynnwys
ei gwsmeriaid ar bob lefel ac sy’n gweithredu yn ddwyieithog.
Gweithred

Adeiladu ar sylfeini partneriaeth cryf y cyfranogiad
tenantiaid sydd eisoes yn
bod gyda GMB, gyda rhagor
o hyfforddiant a chymorth i
gynyddu nifer ac amrywiaeth
cynrychiolwyr y tenantiaid.

Adnoddau
Cyllideb ar gyfer cyrsiau
hyfforddiant, canolfan fusnes
yng Nghreuddyn, Llanbedr
Pont Steffan ac amser
gweithwyr o fewn Barcud ar
gyfer cymorth.

Gweithred

Gweithred

Cynllun
gweithredu
cyflawn o ganlyniadau’r arolwg
tenantiaid STAR.

Cynnwys cynrychiolwyr y tenantiaid
ar lefel gymunedol,
weithredol
a chynllunio
strategol.

Adnoddau

Adnoddau

Cyllideb Barcud,
staff Barcud,
tenantiaid Barcud.

Amser gweithwyr o
fewn Barcud.

Gweithred

Adolygu prosesau
newydd o ran gwasanaethau i gwsmeriaid
a’u rhoi ar waith.

Adnoddau
Gweithwyr Barcud,
tenantiaid Barcud,
system MIS newydd.

Canlyniad

Canlyniad

Canlyniad

Canlyniad

Mwy o denantiaid yn cymryd
rhan weithredol ac amrywiaeth
ehangach o’r rhai sy’n cymryd
rhan yn adlewyrchu cwsmeriaid
a chymuned Barcud.

Gwell gwasanaethau
i denantiaid.

Sicrhau bod gwasanaethau’n cwrdd ag
anghenion tenantiaid.

Gwell gwasanaethau i
denantiaid i gynnwys
apwyntiadau.
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AMCAN STRATEGOL 4
Cefnogi gwaith awdurdodau lleol a Llywodraeth Cymru
i atal pob math o ddigartrefedd a mynd i’r afael ag ef.
Gweithred

Gweithred

Darparu llety dros
dro a llety camu
ymlaen ar gyfer
pobl ddigartref yng
Ngheredigion.

barcud.cymru
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Gweithred

Darparu llety dros
dro a llety camu
ymlaen ar gyfer
pobl ddigartref ym
Mhowys.

Adnoddau

Adnoddau

Gweithwyr y
Gymdeithas Gofal,
gweithio mewn partneriaeth â Chyngor
Sir Ceredigion,
eiddo Barcud.

Gweithwyr Barcud
a’r Gymdeithas
Gofal, gweithio
mewn partneriaeth â
Chyngor Sir Powys,
eiddo Barcud.

Canlyniad

Canlyniad

Mwy o bobl yn
cael cymorth gan
yr is-gwmni Y
Gymdeithas Gofal o
fewn Ceredigion.

Pobl yn cael cymorth
gan yr is-gwmni Y
Gymdeithas Gofal o
fewn Powys.

Archwilio’r opsiynau ar
gyfer cynyddu gweithio
mewn partneriaeth ar
y cyd â Chynghorau
Sir Benfro a Sir
Gaerfyrddin ill dau.

Adnoddau

Gweithwyr Barcud a’r
Gymdeithas Gofal,
gweithio mewn partneriaeth â Chynghorau
Sir Benfro a Sir
Gaerfyrddin, eiddo
Barcud.

Canlyniad

Cynyddu nifer y cartrefi
llety cymorth o safon,
a hybu gwasanaethau
cymorth Y Gymdeithas
Gofal.
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Gweithred

Adolygu’r Polisi ‘Digartrefedd a dyraniadau’.

Adnoddau
Partneriaid Rhestr Dai
Gyffredin Ceredigion
a Phowys, gweithwyr
Barcud.

Canlyniad

Polisi wedi’i gymeradwyo
gan Barcud sy’n cefnogi
amcan y cynllun busnes.

SYLFEINI CADARN

AMCAN STRATEGOL 5
Bod yn gyflogwr delfrydol sy’n cefnogi’r
economi leol a chymunedau lleol.

Gweithred
Gweithred
Datblygu cynllun
Dysgu a Datblygu a’i
roi ar waith.

Adnoddau
Canolfan Fusnes
Creuddyn, cyllidebau,
amser staff Barcud.

Canlyniad

Staff medrus ar draws
y grŵp, cynllunio ar
gyfer olyniaeth ymhlith y
staff, potensial i werthu
gwasanaethau’n allanol.

BARCUD.CYMRU

Gweithred

Cwblhau adolygu
telerau ac amodau
cyflogaeth Barcud i
adlewyrchu bod yn
gyflogwr ardderchog.

Cynllun
Gweithredu Iaith
Gymraeg wedi’i
gymeradwyo.

Adnoddau

Amser Aelodau’r
Bwrdd a gweithwyr
Barcud, cymorth gan
ymgynghorwyr.

Canlyniad

Esiampl o gyflogwr
sy’n denu ymgeiswyr o
ansawdd da ac yn cadw
staff da.
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Gweithred

Darpariaeth datblygu
a hyfforddiant ar gyfer
tenantiaid a phreswylwyr.

Adnoddau

Adnoddau

Amser gweithwyr o
fewn Barcud, GMB
a chymorth gan
ymgynghorwyr.

Canolfan fusnes
Creuddyn, ariannu allanol
ac amser gweithwyr
Barcud.

Canlyniad

Canlyniad

Mwy o siaradwyr
Cymraeg yn
medru sgwrsio yn
y Gymraeg yn y
gweithle.

Mwy o denantiaid a
phreswylwyr incwm isel eraill
yn cwblhau addysg a hyfforddiant, ac yn cael cyfleoedd
newydd o ran swyddi o fewn
cymunedau lleol.

CARTREFI GWELL

AMCAN STRATEGOL 6
Bod yn sefydliad cynaliadwy,
carbon isel.

Gweithred

Gweithio mewn partneriaeth â chymdeithasau tai yn rhanbarth
Canolbarth a Gogledd
Cymru i fynd i’r afael â
newid hinsawdd.

Gweithred
Rhoi cynllun
gweithredu ar waith
o’r Strategaeth Ddatgarboneiddio ar gyfer
Barcud.

Adnoddau

Adnoddau

Amser gweithwyr
Barcud, cymorth gan
ymgynghorwyr, Cymdeithasau Tai eraill.

Gweithgor datgarboneiddio a chynaliadwyedd, cyllidebau,
tenantiaid Barcud.

Canlyniad
Strategaeth carbon isel
ranbarthol, rhannu’r
arferion gorau, gwahanol
bartneriaid yn dod â
gwahanol sgiliau.

barcud.cymru
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Canlyniad

Effaith lai o ran carbon
gan ein cartrefi newydd,
ein cartrefi presennol
a’n harferion gwaith fel
ei gilydd.

Gweithred

Gweithred

Strategaeth “Gwres Fforddiadwy”
wedi’i chymeradwyo ar gyfer
Barcud. Cymryd ymagweddiad
adeiladwaith yn gyntaf at ddylunio
ac adnewyddu, sy’n adeiladu
ymhellach ar y gwaith a wnaed
hyd yn hyn ar ynysiad wal
allanol a mewnol, systemau ynni
gwyrddach, a chartrefi iach.

Cryfhau adrodd ACLl i
sicrhau benthyciadau
yn y dyfodol a gwreiddio
datgarboneiddio i mewn
i gynllunio ariannol a
strategol.

Adnoddau
Gweithgor datgarboneiddio a
chynaliadwyedd, tenantiaid
Barcud.

Canlyniad

Cartrefi y gall tenantiaid ar incwm
isel, â chostau byw cynyddol,
fforddio eu gwresogi a’u cadw’n
gynnes.
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Adnoddau
Cyllidebau ar gyfer
datblygu a chynnal a
chadw wedi’i gynllunio,
fframwaith ACLl,
cynlluniau busnes,
adroddiad blynyddol.

Canlyniad
Mwy o ymwybyddiaeth o
newid hinsawdd, lleihad
mewn allyriadau carbon,
costau cyllido llai.

CYMUNEDAU CRYF

AMCAN STRATEGOL 7
Bod yn sefydliad y mae ei drefniadau
llywodraethu a’i sefyllfa ariannol yn gadarn.
Llywodraethiant Cadarn

Sefyllfa Ariannol Gadarn

Gweithred
Adolygiad llawn o
lywodraethiant Barcud,
gan gynnwys Rheoliadau
Gweithredu’r Grŵp a Thâl
i’r Bwrdd.

Adnoddau
Amser gweithwyr Barcud,
cymorth gan ymgynghorwyr, grwpiau gorchwyl a
gorffen, Pwyllgor Datblygu
Gweithredu.

Canlyniad

Llywodraethiant grŵp
effeithlon, cymdeithas
chwim.
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Gweithred
Cyllideb a Rhagolygon
Ariannol hirdymor
wedi’u cymeradwyo gan
gynnwys profion straen.

Gweithred
Adolygu Gwerth am Arian
a datblygu fframwaith
newydd.

Adnoddau
Amser gweithwyr Barcud,
tenantiaid Barcud.

Canlyniad

Adnoddau

Amser gweithwyr
Barcud, cymorth gan
ymgynghorwyr.

Amser gweithwyr
Barcud, cymorth gan
ymgynghorwyr.

Cynlluniau ariannol
Barcud yn gallu cyflawni
amcanion y cynllun
busnes a chanddynt
ddigon o hyblygrwydd
ar gyfer cyfamodau â
mesurau lliniaru wedi’u
nodi os oes angen.
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Trosglwyddo’r is-gwmni
olaf i’r feddalwedd gyllid
newydd a sicrhau bod
yr holl arferion gwaith
yn addas at eu diben.

Adnoddau

Canlyniad

Gwneud pethau am y pris
gorau, gwneud pethau yn
y ffordd orau, gwneud y
pethau iawn, sicrhau tegwch
i bawb.

Gweithred

Canlyniad

Mwy o effeithlonrwydd mewn prosesau
cyllid, integreiddio â
meddalwedd arall yn y
grŵp.

SYLFEINI CADARN

RISG
Tabl Matrics Risgiau

Mae Barcud wedi mabwysiadu strategaeth rheoli risgiau gan sicrhau
ein bod yn cyflawni ein hamcanion strategol allweddol ar yr un pryd ag
adolygu’r heriadau a’r risgiau a all gael eu hwynebu. Gan ddefnyddio
matrics risgiau bydd Barcud yn nodi effaith ffactorau a all ddylanwadu
ar y tebygolrwydd o risg sylweddol yn cael effaith ar y sefydliad.
Mae’r broses o fapio risgiau wedi’i gwreiddio mewn cynllunio busnes
a threfniadau gweithredol. Mae’r gofrestr risgiau’n cynnwys y risgiau
allweddol a allai gael effaith ar gyflawni’r Amcanion Strategol; a phob
un wedi’i chysylltu â Safon Berfformiad briodol Llywodraeth Cymru.

Bydd y risgiau i gyd yn cael eu sgorio â’r matrics risgiau canlynol.
Mae effaith y risg yn bwysicach na’r tebygolrwydd. Felly, caiff y
sgôr Effaith ei lluosi â hi ei hun (ei sgwario), a’i lluosi wedyn â’r
tebygolrwydd i roi cyfanswm y sgôr risg.
Risg Heb ei
Lliniaru

Fel cymdeithas dai gymhleth, mae Barcud yn cydnabod ei fod yn
wynebu risgiau o amrywiaeth eang o ffynonellau gan gynnwys:

Parodrwydd i
Gymryd Risg

Risg Wedi’i
Lliniaru

Matrics Risgiau Barcud
25

50

75 100 125

Mawr

4

16

32

48

64

80

Arwyddocaol

3

9

18

27

36

45

• Peryglon naturiol.

Bach

2

4

8

12

16

20

• Clefydau pandemig.

Dim

1

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Posibl

Tebygol

Effaith

• Newid demograffig.
• Grymoedd y farchnad.
• Datblygiadau/rhaglenni gwaith mawr.

• Twyll a gwallau.
Cyfrifo
sgôr risg:

• Technoleg Gwybodaeth.
Mae Barcud yn datblygu ei barodrwydd i dderbyn risgiau, drwy
ddogfennu sgôr risg darged ar gyfer pob un o’r risgiau uchaf unigol
gan y Bwrdd Rheoli. Adolygir y ‘risgiau uchaf’ o’r Gofrestr Risgiau
ym mhob cyfarfod o’r Pwyllgor Archwilio a Pherfformiad. Lle adolygir
un o’r risgiau uchaf a chael nad yw o fewn ein parodrwydd i dderbyn
risg, gweithredir i roi rhagor o fesurau rheolaeth yn eu lle, neu i
geisio rhagor o sicrwydd bod y mesurau rheolaeth sydd wedi’u nodi
yn gweithio’n effeithiol.
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Effaith2
x
Tebygolrwydd
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Tebygol Iawn

5

• Amgylchedd economaidd/ariannol.

Annhebygol
Iawn

Trychinebus

Annhebygol

• Polisi llywodraeth/deddfwriaeth.

Tebygolrwydd

CARTREFI GWELL

RISG parhad
Y Risgiau Uchaf
Y risgiau busnes strategol mwyaf sylweddol yw;
• Costau mwy oherwydd agenda ddatgarboneiddio Llywodraeth
Cymru
• Methu â chydymffurfio â Rheoliadau Iechyd a Diogelwch
Landlordiaid
• Methu â chydymffurfio â Rheoliadau Iechyd a Diogelwch Gweithwyr
• Methu ag arwain, cyfarwyddo a gwneud penderfyniadau strategol
• Methu â recriwtio a chadw staff allweddol
• Costau mwy oherwydd chwyddiant uchel
• Colli incwm oherwydd ôl-ddyledion rhent
• Gwaddol Llywodraeth Cymru’n cael ei golli/leihau
• Torri Cyfamod Ariannol
• Effaith y Ddeddf Rhentu Cartrefi

BARCUD.CYMRU
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SICRWYDD
Defnyddia Barcud y “Model Tair Llinell” yn fframwaith. Rhydd hyn
sicrwydd i’r Bwrdd fod cynnydd yn cael ei wneud tuag at liniaru ar
risgiau a chyflawni blaenoriaethau strategol drwy feddu ar ddata
cywir, prosesau a mesurau rheolaeth da ac offerynnau adrodd i
gynorthwyo â gwneud penderfyniadau.
Y llinell gyntaf yw’r ffordd y rheolir risgiau o ddydd i ddydd ac y mae’n
dod yn uniongyrchol gan y rhai sy’n gyfrifol am gyflawni amcanion
ac yn cynnwys polisi a gweithdrefnau. Yr ail yw’r ffordd y bydd y
sefydliad yn goruchwylio’r fframwaith mesurau rheolaeth fel y bo’n
gweithredu’n effeithiol, gan gynnwys pob elfen o adrodd a monitro. Y
drydedd yw sicrwydd gwrthrychol ac annibynnol archwiliad mewnol.
Y mae hefyd y sicrwydd uwchlaw’r cwbl gan sefydliadau allanol.

Swyddogaethau’r corff llywodraethu: uniondeb, arweinyddiaeth a thryloywder

RHEOLAETH
Gweithrediadau (gan gynnwys rheoli
risg) i gyflawni amcanion y sefydliad
Swyddogaethau
llinell gyntaf:
Darparu
cynhyrchion/
gwasanaethau i
gleientiaid; rheoli
risg

ALLWEDD:

BARCUD.CYMRU

Sicrwydd annibynnol

Swyddogaethau
ail linell:
Arbenigedd,
cefnogaeth,
monitro a her
ar faterion yn
ymwneud â risg

Atebolrwydd,
adrodd

ARCHWILIAD
MEWNOL

Dirprwyo, cyfarwyddo,
adnoddau, goruchwyliaeth

Swyddogaethau
trydedd linell:
Sicrwydd a chyngor
annibynnol a
gwrthrychol ar bob
mater sy’n gysylltiedig
â chyflawni amcanion

Polisïau a
Gweithdrefnau

Fframwaith
Rheoleiddiol
Llywodraeth
Cymru

Pwyllgor
Archwilio a
Pherfformiad

Bwrdd
Prosiectau
Arbennig

SICRWYDD
I’R BWRDD

Cynllun
Ariannol 30
Mlynedd a
Phrofion Straen
Cyfrifon Rheoli
Chwarterol

Cynllunio
Strategol
Gwaith Craffu
gan Denantiaid

Pwyllgor
Datblygu
Sefydliadol

DARPARWYR SICRWYDD ALLANOL

CORFF LLYWODRAETHU
Atebolrwydd i randdeiliaid am oruchwylio’r sefydliad

Gwybodaeth
Ariannol

Rheolaeth
Weithredol

SICRWYDD I
GYLLIDWYR

Cyfarfod
Adolygu
Blynyddol
Tystysgrif
Cydymffurfio â
Chyfamodau

Cydweddiad, cydgysylltu
cyfathrebu, cydweithredu
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GWERTH am ARIAN a GWERTH CYMDEITHASOL
Fel rhan o gyfrifon cyffredinol y sector, mae Cartrefi Cymunedol
Cymru wedi nodi cyfres o ddangosyddion a ddefnyddir i asesu
gwerth am arian a meincnodi ar draws y sector dai yng Nghymru.
Bydd Barcud yn adrodd yn erbyn y dangosyddion hyn yn flynyddol
ac yn eu defnyddio i nodi meysydd lle gellid gweithredu i wneud
gwelliannau.

Mae Barcud yn cael budd o symiau sylweddol o arian cyhoeddus,
o ran Grant Tai Cymdeithasol (GTC) i helpu i ariannu meddiannau
newydd, ac mae angen i Lywodraeth Cymru ac Awdurdodau Lleol
gael eu sicrhau bod y cyllid hwn yn cael ei ddefnyddio’n effeithiol.
Hefyd, telir am y gweithgareddau gweithredu o rent preswylwyr, a
chan mai’r rhai ar yr incymau isaf yw’r rhain yn aml y mae’n hanfodol
bwysig dangos bod y defnydd gorau’n cael ei wneud o’r adnodd
hwnnw. Hyn sydd wrth graidd darparu Gwerth am Arian.

Eto, mae gwerth am arian yn fwy nag adrodd rhai dangosyddion
allweddol. Ymwneud y mae â darparu cartrefi a gwasanaethau
rhagorol, cost-effeithiol. Elfen allweddol yw fforddiadwyedd rhenti ac
mae Barcud wedi mabwysiadu polisi rhent sydd â fforddiadwyedd
wrth ei graidd. Ni cheir dim codiadau rhent hollgwmpasog a bydd y
rhent darged ar gyfer eiddo’n cymryd i ystyriaeth yr incwm aelwyd
nodweddiadol i eiddo o’r fath. Dangosodd arolwg Star o denantiaid
a gwblhawyd yn 2021 fod 78% o denantiaid o’r farn bod eu rhent yn
werth am arian.

Nid yw’r cysyniad o Werth am Arian yn newydd ac fe ystyrir yn
gyffredinol ei fod yn cwmpasu tair elfen:

DARBODAETH

Gwneud pethau am y ‘pris gorau’

Mae Barcud wedi’i wreiddio’n gadarn yn y gymuned ac felly’n
cymryd diddordeb yn y gwerth cymdeithasol ehangach a ddarpara.
Mae’r ymrwymiad i ddarparu cartrefi effeithlon o ran ynni o fewn y
cymunedau gwledig lle mae pobl yn dymuno byw yn hollbwysig,
ynghyd â chefnogi cyfleoedd cyflogaeth o fewn y cymunedau
hyn a chadw’r Bunt Gymreig o fewn ein cymuned. Mae’r buddion
amgylcheddol a chymdeithasol ehangach hyn yn elfen allweddol o
gyflawni gwerth am arian yn ehangach.

EFFEITHLONRWYDD
Gwneud pethau yn y ‘ffordd orau’

EFFEITHIOLRWYDD
Gwneud y ‘pethau iawn’

Yng Nghymru mae pedwaredd elfen wedi cael ei chydnabod;

TEGWCH

Sicrhau bod gweithredoedd y Gymdeithas
yn deg ar bawb

BARCUD.CYMRU
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CYFRANOGIAD RHANDDEILIAID
Craffu gan Denantiaid

Bu ymgysylltu trylwyr â thenantiaid a phreswylwyr drwy gydol y
broses uno ac maent yn dal i gael eu cynnwys drwy’r gweithdai
cynllunio busnes.

Yn ogystal â strwythur ffurfiol GMB a Phanel Cyswllt y Tenantiaid,
mae gan Barcud ystod eang o fecanweithiau eraill i gael cyfranogiad
gan denantiaid a chwsmeriaid a derbyn atborth am wasanaethau.
Mae’r rhain yn cynnwys:
• Grwpiau Tenantiaid/Preswylwyr mewn ystadau/fflatiau/cynlluniau
gwarchod
• Fforwm Cyswllt y Tenantiaid, a gynhelir bob chwarter ar draws
Canolbarth Cymru
• Arolygon a Holiaduron
• Grwpiau Diddordeb Arbennig, yn ôl yr angen i drafod ac arwain ar
wahanol bynciau
• Arolygwyr Tenantiaid sy’n asesu’r gwasanaethau tai a ddarparwn
Eto, bydd Barcud yn dal ati i adolygu sut y gall gynnwys y tenantiaid
a chwsmeriaid ‘anodd eu cyrraedd’ hynny, yn enwedig teuluoedd a
phobl iau.

Naws Barcud yw un sy’n perthyn i sefydliad sy’n rhoi tenantiaid a
chwsmeriaid yng nghanol y cwbl. Mynegir pwysigrwydd cyfranogiad
tenantiaid yn y Rheolau: ‘...trefniadau yn eu lle i denantiaid fonitro
a chraffu ac fel y bydd ymgynghori â hwy...’. Gall tenantiaid Barcud
ymuno â chorff annibynnol i denantiaid, sef Grŵp Monitro Barcud
(GMB). Mae’r corff hwn yn cynrychioli tenantiaid a bydd yn cwrdd
yn ffurfiol â Thîm Arweinyddol Barcud neu’r rheolwyr gweithredol yn
fisol drwy Banel Cyswllt y Tenantiaid.

Swyddogaeth Grŵp Monitro Barcud (GMB)
Sefydliad annibynnol, gwirfoddol, nid-er-elw yw Grŵp Monitro Barcud
(GMB), a chanddo ei Gadeirydd, ei Is-Gadeirydd, ei Ysgrifennydd a’i
Drysorydd ei hun. Gall GMB gynnwys hyd at 26 o aelodau. Bydd
GMB yn darparu adroddiadau rheolaidd yn newyddlen y tenantiaid
ac yng nghyfarfodydd Fforwm Cyswllt y Tenantiaid. Gwahoddir yr
holl denantiaid i’r Fforymau, a gallant bleidleisio, bob blwyddyn, a
ydynt am i’r Grŵp barhau i’w cynrychioli ai peidio.

Rhanddeiliaid Eraill

Byddwn yn cydweithio’n agos â rhanddeiliaid eraill, gan gynnwys
Cyllidwyr, Llywodraeth Cymru, Awdurdodau Lleol, Heddlu Dyfed
Powys, Asiantaethau Trydedd Sector a Chymdeithasau Tai eraill.
Mae ein staff yn hanfodol i Barcud allu darparu gwasanaethau
i’n tenantiaid a’n rhanddeiliaid a byddwn yn derbyn atborth drwy
fforymau gweithwyr, holiaduron a chyfarfodydd tîm.

Amcanion GMB yw:

• Darparu strwythur atebol a chynrychioladol
• Dylanwadu ar ddyfodol Barcud drwy fynd ati’n weithredol i geisio
cyfranogiad ac ymgynghoriad â thenantiaid a’r gymuned leol
ehangach
• Galluogi tenantiaid i adolygu rheolaeth a chynnal a chadw eiddo
Barcud
• Hybu gwaith y Grŵp Monitro mewn ffordd bositif o fewn yr ardal
ehangach.

BARCUD.CYMRU
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LLYWODRAETHIANT RHEOLEIDDIOL
Safonau Rheoleiddiol

Y Pethau Iawn

Mae gan y sefydliad drefniadau arweinyddiaeth a llywodraethiant
strategol effeithiol sy’n ei alluogi i gyflawni ei bwrpas a’i amcanion.

Fframwaith lefel uchel yw Y Pethau Iawn y bwriedir iddo fod yn
ddangosol yn hytrach nag yn gyfarwyddol, a gellir ei ddefnyddio
i ysgogi hunanfyfyrio a chloriannu, o fewn Cymdeithasau a hefyd
rhwng y Rheoleiddiwr a Chymdeithasau. Bydd Barcud yn myfyrio ar
y fframwaith ynghyd â’r Cod Llywodraethiant ac yn parhau i gyflawni
ei flaenoriaethau strategol â llywodraethiant effeithiol.

Mae rhenti a thaliadau gwasanaeth yn fforddiadwy i denantiaid
presennol a rhai’r dyfodol.

y
Ar

Mae asedau a rhwymedigaethau’n cael eu rheoli’n dda.
Mae’r sefydliad yn darparu llety o ansawdd uchel.

n

Gwybodus
Cysylltiedig
Ymatebol
Ystwyth
Cyflymder

Yb

ob

l ia

Arweinyddiaeth/
annibyniaeth
Gwaith tîm/rapport
Amrywiaeth
Cydnawsedd diwyllianol
Rôl tenantiaid a rhanddeiliaid eraill
Sgiliau hanfodol/profiad/meddylfryd
Recriwtio, arfarnu a
chynllunio olyniaeth

n

Mae cynllunio a rheolaeth ariannol yn gadarn ac yn effeithiol.

d
ra

aw

w

Mae gan y sefydliad ymagweddiad strategol at werth am arian sy’n
dylanwadu ar ei holl gynlluniau a gweithgareddau.

i
eg

au
Am y rhesym

Y
Pethau
Iawn

Gweledigaeth a strategaeth a
berchenogir gan y Bwrdd
Gwerthoedd
Hyfywedd ariannol
Moeseg
Rheoli risg ac awydd i fentro
Cydymffurfiaeth
Diwylliant
Perfformiad
Cyfrifoldeb
Sicrwydd
cyfunol/colegol
Barn cwsmeriaid
Ymddygiadau adeiladol
Gwerth am arian
Strwythur sefydliadol
Systemau, prosesau a data
Dull cydreoleiddiol
Tystiolaeth
(i gefnogi a dogfennu penderfyniadau)

thau iawn

Mae tenantiaid yn cael eu grymuso a’u cefnogi i ddylanwadu ar
ddyluniad a darpariaeth gwasanaethau.

y pe

Mae gwasanaethau o ansawdd uchel yn cael eu darparu i denantiaid.

Gw

ne

n
iaw

ud

Mae trefniadau cadarn yn eu lle o ran rheoli risg a sicrwydd.

Yn y ff
ordd iawn

BARCUD.CYMRU

17

SYLFEINI CADARN

COD LLYWODRAETHIANT
Mae Cartrefi Cymunedol Cymru wedi llunio cod llywodraethu y
bwriedir iddo fod yn adnodd i hybu gwelliant parhaus. Mae’n egluro
egwyddorion ac arferion a argymhellir. Mae gan bob egwyddor
ddisgrifiad byr, sail resymegol, canlyniadau allweddol ac arferion a
argymhellir. Mae Barcud wedi mabwysiadu’r Cod hwn, mae’n dilyn y
dull ‘defnyddio ac esbonio’ wrth ymwneud â’r Cod ac mae’n cyhoeddi
datganiad yn adroddiad blynyddol y gymdeithas, sy’n esbonio sut y
cydymffurfir â’r Cod.

1. Pwrpas y Sefydliad

5. Effeithiolrwydd y Bwrdd

Mae’r Bwrdd yn deall nodau’r sefydliad ac mae’n sicrhau eu bod yn
cael eu cyflawni’n effeithiol ac mewn modd cynaliadwy.

Mae’r Bwrdd yn gweithio fel tîm effeithiol gan ddefnyddio’r
cydbwysedd priodol o sgiliau, profiad, cefndiroedd a gwybodaeth i
wneud penderfyniadau deallus.

2. Arwain

6. Amrywiaeth

Caiff pob sefydliad ei arwain gan Fwrdd effeithiol sy’n darparu
arweinyddiaeth strategol yn unol â nodau a gwerthoedd y sefydliad.

Mae dull y Bwrdd o ymdrin ag amrywiaeth yn hybu ei effeithiolrwydd,
ei arweinyddiaeth a’i brosesau gwneud penderfyniadau.

3. Uniondeb

7. Bod yn Agored ac yn Atebol

Mae’r Bwrdd yn gweithredu gydag uniondeb, gan fabwysiadu
gwerthoedd a chreu diwylliant sy’n helpu i gyflawni dibenion y
sefydliad. Mae’r Bwrdd yn ymwybodol o bwysigrwydd hyder ac
ymddiriedaeth y cyhoedd, ac mae aelodau’r Bwrdd yn ymgymryd â’u
dyletswyddau’n unol â hynny.

Mae’r Bwrdd yn arwain y sefydliad o safbwynt bod yn dryloyw ac yn
atebol. Mae’r sefydliad yn gweithio’n agored oni bai bod rheswm da
iddo beidio â bod yn agored.

4. Gwneud Penderfyniadau, Risg a Rheolaeth

Mae’r Bwrdd yn sicrhau bod ei brosesau gwneud penderfyniadau
wedi’u seilio ar wybodaeth a’u bod yn drwyadl ac yn amserol, ac
mae’n sicrhau bod systemau effeithiol ar gyfer dirprwyo, cynnal
rheolaeth, ac asesu a rheoli risg yn cael eu sefydlu a’u monitro.

BARCUD.CYMRU
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ADNODDAU
Rhagdybiaethau gyllidebol allweddol

Mae’r gyllideb a’r rhagolygon ariannol cymeradwy’n adlewyrchu, o
ran materion ariannol, ddarparu gwasanaethau Barcud ochr yn ochr
â chyflawni’r amcanion strategol. Mae’r gyllideb bum mlynedd wedi’i
nodweddu gan wariant cyfalaf ar gynnal Safon Ansawdd Tai Cymru
ar y stoc bresennol, gwaith datgarboneiddio a rhaglen ddatblygu
uchelgeisiol i fynd yn landlord ar 5,000 o feddiannau erbyn 2025.
Ariennir y gwariant cyfalaf hwn gan ein cyfleuster £90m presennol
sydd wedi’i ddarparu gan ein Cyllidwyr, ynghyd â grantiau a ddarperir
gan Lywodraeth Cymru.

• Bod incwm rhent wedi cynyddu yn unol â pholisi Llywodraeth
Cymru â phwyslais ar fforddiadwyedd.
• Rhagdybir lleoedd gwag ar 2% a drwgddyledion ar 1.5% o’r incwm
rhent yn ystod y pum mlynedd.
• Bod costau gweithredu wedi cael eu hadolygu’n llawn a’u cymryd
i ystyriaeth o ran costau.
• Rhagdybiwyd cyfraddau llog ar gyfleusterau cyfradd amrywiadwy
ar 1.5% ar gyfer 2022/2023 a hynny’n codi i 3% ar gyfer blwyddyn
pump.
• Mae Barcud wedi rhagdybio na werthir dim eiddo.
• Mae’r gyllideb bum mlynedd wedi’i hymgorffori yng nghynllun
busnes ariannol 30 mlynedd y Gymdeithas ac wedi cael profion
straen o ran newidiadau yn y rhagdybiaethau neu effeithiau risgiau.

Disgrifiad DPA

Targed 2022/23

Ôl-ddyledion Tenantiaid Cyfredol

1.99%

Nifer y Dyddiau i Ailosod Eiddo ar Gyfartaledd

40

Atgyweiriadau - Bodlonrwydd Cwsmeriaid Cyffredinol

97%

Atgyweiriadau Ymatebol - Canran y Tasgau a Gwblhawyd o fewn y Targed - Brys (24 Awr)

96%

Effeithlonrwydd Ynni y Stoc Tai Cymdeithasol ar Gyfartaledd (Sgôr SAP)
Canran y Cwynion Na Chawsant Ymateb yn Unol â’r Polisi
Canolfannau Cyswllt - Canran y Galwadau a Atebwyd
Absenoldeb Salwch

0%
98%
3.00%

Cyfran y Gweithwyr Cyflogedig sy’n Medru Cymraeg

50%

Gwasanaethau ar Gael yn Ddwyieithog
BARCUD.CYMRU
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DATGANIAD INCWM CYNHWYSFAWR
2022/23
Cyllideb
£’000

2023/24
Rhagolwg
£’000

2024/25
Rhagolwg
£’000

2025/26
Rhagolwg
£’000

2026/27
Rhagolwg
£’000

Trosiant
Rhent

22,642

23,815

24,980

25,729

26,457

(6,790)
(6,676)
(5,371)
(18,837)

(6,835)
(6,742)
(5,785)
(19,362)

(6,991)
(6,925)
(6,196)
(20,112)

(7,177)
(7,093)
(6,607)
(20,877)

(7,311)
(7,265)
(7,018)
(21,594)

3,805

4,453

4,868

4,852

4,863

3,525
(2,978)

3,485
(3,129)

3,510
(3,480)

3,668
(3,609)

3,806
(3,742)

4,352

4,809

4,898

4,911

4,927

Costau Gweithredu
Costau Gweithredol
Ymatebol, Gwag a Chylchdröol
Gwariant Arall
Cyfanswm Costau Gweithredu

Gwarged Weithredol (Diffyg)
Llog sy’n dderbyniadwy ac incwm arall
Llog sy’n daladwy a chodiannau cyffelyb

Gwarged / (Diffyg) I a G ar gyfer y Cyfnod

BARCUD.CYMRU
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DATGANIAD SEFYLLFA ARIANNOL
2022/23
Cyllideb
£’000

2023/24
Rhagolwg
£’000

244,872
4,385
1,782
251,039

263,796
4,254
1,782
269,832

2024/25
Rhagolwg
£’000

2025/26
Rhagolwg
£’000

2026/27
Rhagolwg
£’000

284,218
4,007
1,782
290,007

296,634
3,892
1,782
302,308

Asedau Sefydlog
Meddiannau tai llai dibrisiant
Asedau sefydlog eraill
Buddsoddiadau
Cyfanswm

276,213
4,127
1,782
282,122

Asedau Cyfredol
Dyledwyr
Credydwyr: yn ddyledus o fewn un flwyddyn

Cyfanswm asedau llai rhwymedigaethau cyfredol
Credydwyr: yn ddyledus ar ôl un flwyddyn

28,133
(6,264)

14,847
(5,420)

13,798
(5,420)

8,989
(6,304)

272,908

283,640

291,549

298,385

304,993

(243,945)

(249,867)

(252,879)

(254,802)

(256,484)

38,670
38,670

43,583
43,584

48,509
48,509

Cyfanswm asedau llai rhwymedigaethau
Cronfeydd wrth gefn

BARCUD.CYMRU

19,641
(5,833)

28,963
28,963
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RHAGOLWG LLIF ARIAN
2022/23
Cyllideb
£’000

Balans Arian Parod Cychwynnol 31ain Mawrth 2022
Llif Arian Gweithredu

2023/24
Rhagolwg
£’000

2024/25
Rhagolwg
£’000

2025/26
Rhagolwg
£’000

2026/27
Rhagolwg
£’000

7,331
5,154
(1,202)
(160)
19,216

7,939
5,564
(1,245)
(102)
12,156

8,378
5,974
(1,264)
(80)
13,008

8,521
6,384
(1,417)
(73)
13,415

8,669
6,794
(1,549)
(104)
13,810

(7,144)
(18,624)
(348)
(26,116)

(6,386)
(17,692)
(278)
(24,356)

(6,525)
(11,455)
(284)
(18,264)

(6,670)
(7,309)
(289)
(14,268)

(6,818)
(11,982)
(295)
(19,095)

11,905
10,000
21,905

8,040
0
8,040

5,152
0
5,152

4,066
0
4,066

3,978
0
3,978

(894)
(2,978)
(3,872)

(873)
(3,129)
(4,002)

(875)
(3,480)
(4,355)

(726)
(3,609)
(4,335)

(748)
(3,742)
(4,490)

11,133
31,133

(8,162)
22,971

(4,459)
18,512

(1,122)
17,390

(5,797)
11,279

8,093

Gwarged/(Diffyg)
Ychwanegu dibrisiant yn ôl
Llai amorteiddiad
Addasiad llog cyfalaf
Cyfanswm

Gwariant Cyfalaf
Rhaglen gwaith cyfalaf
Costau datblygu tai
Arall
Cyfanswm

Incwm a Gwariant Arall
Grant tai cymdeithasol
Gosodiad preifat
Cyfanswm

Costau Cyllido
Ad-daliadau cyfalaf
Costau llog
Llog

Gofyn am Gyllido
Balans y cyfrif benthyciad ar y diwedd

BARCUD.CYMRU
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Y GYMDEITHAS GOFAL
Diben y cynllun busnes pum mlynedd yw sicrhau bod y Gymdeithas
Gofal yn parhau i ddarparu gwasanaethau hyblyg sy’n helpu i
gyflawni ein hamcanion elusennol a sicrhau manteision cymunedol.
Mae dod yn un o is-gwmnïau cymdeithas dai Tai Ceredigion yn 2018
wedi rhoi sylfaen gadarn i’r Gymdeithas Gofal wella ei seilwaith ac
wedi arwain at berfformiad ariannol gwell a chynnydd yn nifer y bobl
sy’n defnyddio ei gwasanaethau. Mae’r ffaith bod Tai Ceredigion
wedi uno wedyn â Tai Canolbarth Cymru i ffurfio Grŵp Barcud yn
rhoi cyfleoedd pellach i gynyddu nifer y bobl y mae gwasanaethau’r
Gymdeithas Gofal yn eu cyrraedd.

Er mwyn ymateb i anghenion defnyddwyr gwasanaeth ac angen
strategol a nodwyd, mae’r gwaith o gynllunio busnes wedi’i seilio ar
y canlynol –
• Ehangu gwasanaethau presennol a datblygu gwasanaethau
newydd arloesol yng Ngheredigion yn ogystal ag archwilio
gwasanaethau cymorth a’u hymestyn i Bowys, Sir Benfro a Sir
Gaerfyrddin gan weithio gyda Barcud a phartneriaid strategol
• Lliniaru risg, a gwella a meithrin cydnerthedd ariannol ac ansawdd
y ddarpariaeth o ran gwasanaethau
• Addasu i newidiadau mewnol ac allanol sylweddol yn amgylchedd
gweithredu’r Gymdeithas Gofal, er mwyn helpu i ddiogelu ei
dyfodol, er enghraifft –
• Newidiadau i fentrau polisi tai Llywodraeth Cymru a deddfwriaeth
ym maes tai.
• Newidiadau o ran comisiynu sydd wedi dod i’r amlwg wrth i’r
Grant Cymorth Tai gael ei drosglwyddo gan Lywodraeth Cymru
a’i weinyddu gan awdurdodau lleol.
• Cyngor Sir Ceredigion yn caffael gwasanaethau cymorth drwy
brosesau tendro a fframweithiau partneriaeth arloesi.
• Effaith y pandemig Covid-19 a’r effaith y bydd dylunio a
darparu gwasanaethau yn y dyfodol er mwyn ymdrin ag effaith
economaidd ac ariannol y pandemig yn ei chael ar swyddi lleol,
incwm unigolion a theuluoedd, a’r gymuned leol ynghyd â’r
effaith ar bwrs y wlad a gwariant cyhoeddus yn y dyfodol.
• Effaith wleidyddol-gymdeithasol ac economaidd-gymdeithasol
Brexit.
Yn ogystal ag elwa o’r cymorth a’r cyfleoedd a ddarperir drwy’r rhiantgwmni, Barcud, bydd y Gymdeithas Gofal yn parhau i adeiladu ar
gysylltiadau strategol sydd wedi ennill eu plwyf â sefydliadau o bob
rhan o’r sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector yn lleol,
yn rhanbarthol ac yn genedlaethol er mwyn cyflawni’r blaenoriaethau
strategol a nodir ym mhob rhan o’r Cynllun Busnes hwn.
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GOFAL a THRWSIO ym MHOWYS
Cefndir

Diben

Cafodd Gofal a Thrwsio ym Mhowys ei sefydlu yn 1988 i wasanaethu
tair sir wreiddiol Powys, sef Sir Frycheiniog, Sir Faesyfed a Sir
Drefaldwyn, gan uno yn 2003 i greu un sefydliad.

Galluogi pobl hŷn a phobl ag anableddau i fyw bywyd mor annibynnol
ag sy’n bosibl mewn cartrefi diogel a chynnes. Caiff hynny ei grynhoi
yn y datganiad canlynol:

Mae Gofal a Thrwsio ym Mhowys yn un o dair asiantaeth ar ddeg
sy’n gweithredu ledled Cymru. Mae pob asiantaeth yn annibynnol
ond yn gysylltiedig â Care & Repair Cymru (CRC) sydd â’i bencadlys
yng Nghaerdydd, ac maent yn ymrwymo i Strategaeth Gydweithio.

Gwella Cartrefi,
Newid Bywydau.

Mae Gofal a Thrwsio ym Mhowys yn sefydliad dielw sydd â
dibenion elusennol ac mae’n un o is-gwmnïau Barcud. Mae wedi’i
gofrestru gyda’r Awdurdod Ymddygiad Ariannol fel Cymdeithas Budd
Cymunedol dan Ddeddf Cwmnïau Cydweithredol a Chymdeithasau
Budd Cymunedol 2014.

Amcanion
• Darparu’r gwasanaethau gorau posibl o ran eu hystod, eu nifer
a’u hansawdd gan Gofal a Thrwsio ym Mhowys, i’r graddau y gellir
fforddio gwneud hynny o fewn ei adnoddau presennol.
• Cymryd camau i adnabod ac archwilio cyfleoedd i ymestyn yn
gynaliadwy y gwasanaethau a gynigir.
• Sicrhau bod perfformiad yr asiantaeth mor effeithiol ag sy’n bosibl.
• Dod i gasgliad ynghylch y statws cyfreithiol mwyaf effeithiol ar
gyfer yr asiantaeth.
Bydd hynny’n cael ei gyflawni drwy ddarparu cyngor, cymorth a
gwasanaethau ymarferol o safon ar y cyd â rhanddeiliaid allweddol.
Mae gwerthoedd ac amcanion Gofal a Thrwsio ym Mhowys yn cydfynd â rhai ein rhiant-gwmni, Barcud. Mae ein gwaith yn ategu ei
uchelgais i ddarparu cartrefi gwell, dyfodol disglair a chymunedau
cryf.
Mae ein prif ffynonellau incwm, boed yn gymorth grant neu’n
ffïoedd o gytundebau gwasanaeth, yn cynnwys Llywodraeth Cymru,
Cyngor Sir Powys a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys.
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EOM
Bydd EOM:-

Arbenigwr hirsefydlog a dibynadwy mewn cynnal a chadw a thrwsio
adeiladau yw EOM Electrical Contractors Ltd (EOM), sydd wedi’i
leoli yn y Drenewydd ac yn cyflogi crefftwyr a phrentisiaid lleol.
Wedi’i sefydlu yn 1995, mae EOM heddiw yn cyflogi cyfanswm o 46
o weithwyr proffesiynol yn y tîm. Mae ystod eang o wasanaethau’n
cael ei darparu o osodiadau ac atgyweiriadau trydanol, gwaith nwy
a phlymio i waith cynnal a chadw cyffredinol. Yn ystod y 5 mlynedd
diwethaf mae EOM hefyd wedi bod yn ymgymryd â gosodiadau
technoleg LoRaWAN, yn ogystal â gosodiadau ynni gwyrdd megis
pympiau gwres ffynhonnell aer a phaneli ffotofoltäig i gynhyrchu
trydan. Mae gan EOM ystod eang o gleientiaid preifat a masnachol
yn ogystal â rhai sy’n Awdurdodau Lleol ac yn Gymdeithasau Tai.
Barcud yw prif gleient EOM, a rhyw 80% o’i drosiant yn dod gan y
gymdeithas dai.

• Yn ymgymryd â’r holl waith cysylltiedig ag eiddo Barcud yn y
Dwyrain.
• Yn parhau i weithio gyda Chymdeithasau Tai eraill, Awdurdodau
Lleol a chleientiaid preifat.
• Yn anelu at barhau i fuddsoddi mewn offer newydd a rhai cerbydau
newydd yn 2022/23.
• Yn darparu gwasanaeth o’r math gorau un i’n holl gleientiaid.
• Yn parhau i fuddsoddi mewn hyfforddiant, ac yn adolygu’r telerau
ac amodau ar gyfer ein cydweithwyr.
• Yn adolygu ein Cofrestr Risgiau, ein Dangosyddion Perfformiad
Allweddol a’n Dyledwyr yn fisol.
• Yn cyfathrebu’n eglur â’n cydweithwyr i sicrhau bod safbwyntiau
pob aelod o’r tîm yn cael gwrandawiad a bod pawb yn teimlo’n
rhan o’r tîm.
• Yn adeiladu ar ein strategaethau ar gyfer cyrchu defnyddiau, ac
yn adolygu’r ffordd yr ydym yn storio stoc.
• Yn edrych ar y posibiliad o gynyddu nifer y prentisiaid.
• Yn adolygu’n rheolaidd y cynnydd a wneir yn erbyn ein Cynllun
Busnes.
• Yn parhau i adolygu ein strategaeth farchnata fel y gall cleientiaid
preifat eraill gael budd o’n gwasanaethau.
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Y TÎM GWEITHREDOL

Steve Jones

Prif Weithredwr y Grŵp
Graddiodd o Brifysgol
Sheffield Hallam â BA
(Anrhydedd) mewn
Astudiaethau Tai.
Aelod cymrawd o’r Sefydliad
Siartredig Tai.
Bron i 40 mlynedd ym maes
tai awdurdodau lleol a LCC.
Penodwyd yn Brif Weithredwr
cyntaf Tai Ceredigion yn 2009
a sicrhaodd y trosglwyddiad
stoc mawr yng Ngheredigion.
Penodwyd yn Brif Weithredwr
Grŵp Barcud yn 2019 ac
arweiniodd ar yr uniad
gwirfoddol â Chymdeithas Tai
Canolbarth Cymru.
Yn ymddiriedolwr gwirfoddol i
elusen Digartref ar Ynys Môn.

Sian Howells

Llŷr Edwards

Kate Curran

Eleri Jenkins

Cyfarwyddwr Datblygu a
Rheoli Asedau’r Grŵp

Cyfarwyddwr
Gwasanaethau
Masnachol y Grŵp

Cyfarwyddwr
Gwasanaethau
Corfforaethol y Grŵp

Cyfarwyddwr Tai a
Chefnogaeth y Grŵp

Gradd mewn Technoleg a
Rheolaeth Adeiladu.

Dros 20 mlynedd o brofiad
o Gyllid yn y Sector
Gyhoeddus.

Syrfëwr Siartredig â 30
mlynedd o brofiad proffesiynol
mewn datblygu masnachol a
phreswyl a rheoli asedau ac
ystadau.
Dechreuodd weithio i
Gymdeithas Tai Canolbarth
Cymru yn 2014, a hithau wedi
gweithio cyn hynny i Grwpiau
Tai Circle a Guinness yn
Lloegr a Chymdeithas Tai
Merthyr Tudful yng Nghymru.
Bu’n gweithio gynt yn y
sector fasnachol fel Pennaeth
Ystadau’r Post Brenhinol,
â chyfrifoldeb dros Lundain
a De-Ddwyrain Lloegr a
Chorfforaeth Datblygu
Cwmbrân.

Dros 25 mlynedd o brofiad o
adeiladu a chynnal a chadw.
Ymunodd â Tai Ceredigion yn
2009.

Yn gyfrifol am Gyllid,
TGCh, Gwella Busnes a
Llywodraethiant o fewn
Barcud.

Cynlluniodd, rheolodd a
goruchwyliodd gwblhau’r
gwaith SATC yn llwyddiannus
i Tai Ceredigion.

Yn gyfrifydd cymwysedig
gyda’r Sefydliad Siartredig
Cyllid Cyhoeddus a
Chyfrifyddiaeth.

Yn gyfrifol am Medra ac
EOM.

Yn ymddiriedolwr ac yn
drysorydd i Age Cymru Dyfed.

Yn rhugl yn y Gymraeg.

Yn aelod o Gyd-bwyllgor
Archwilio Comisiynydd Heddlu
a Throseddu Dyfed Powys.

Dros 40 mlynedd o brofiad ym
mhob agwedd ar reoli tai.
Profiad blaenorol mewn
awdurdod lleol a chyda
Chymdeithas Tai Cantref.
Ymunodd â Tai Ceredigion yn
2009.
Yn weithiwr proffesiynol
uchel ei pharch ym maes tai
yng ngorllewin Cymru ac yn
Gymrawd o’r Sefydliad Tai
Siartredig.
Yn arwain ym maes cynnwys
tenantiaid a chyfranogiad
tenantiaid.
Yn rhugl yn y Gymraeg.

Yn rhugl yn y Gymraeg.
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BWRDD BARCUD

John Jenkins

John Wilkinson

Cadwgan Thomas

Cadeirydd

Is-Gadeirydd

Carina Roberts

Catherine Shaw

David Hall

Enid Roberts

John Rees

Mererid Boswell

Steve Cripps

Siobhan Johnson

Wyn Jones
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Prif Swyddfa
Uned 4
Parc Busnes Pont Steffan
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7HH
Swyddfa Ranbarthol
Tŷ Canol
Ffordd Croesawdy
Y Drenewydd
Powys
SY16 1AL
0300 111 3030
post@barcud.cymru
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