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Crynodeb 
o’n perfformiad
Am y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2022

Bro Morgannwg

Caerdydd

Casnewydd

Sir Fynwy

Torfaen

Caerffili

Castell-nedd 
Port Talbot

Pen-y-bont  
ar Ogwr

Rhondda 
Cynon Taff

Merthyr 
Tudful

Blaenau 
Gwent

Rydym yn 
berchen ar

6,375 
o gartrefi ledled 
De Cymru

Mathau o dai:  
Anghenion cyffredinol 4291
Byw’n Dda 828
Tai â chymorth 937
Perchentyaeth Cost Isel 295
Arall 24

Darparwyd

102
o gartrefi newydd 

 Ailosodwyd 

428
eiddo

Rhoddwyd 

£19,700 

i brosiectau sy’n dod â phobl at 
ei gilydd, yn annog gwirfoddoli 
ac yn gwella lleoedd 

Roedd

86% 
o denantiaid yn fodlon 
ein bod yn darparu 
cartref diogel (2021:87%)

Roedd 

83% 
o denantiaid yn fodlon bod 
eu rhent yn cynnig gwerth 
am arian (2021:86%)

Gwnaethom helpu 

191
o denantiaid i 
gael cyflogaeth 
â thâl 

Helpodd ein tîm Cyngor Ariannol  

776 

£983,000

o denantiaid 
i gael cyllid 
ychwanegol 
gwerth 

Roedd 

73% 
o denantiaid yn fodlon ar 
y ffordd rydym yn delio â 
gwaith atgyweirio a chynnal  
a chadw (2021:76%)

O dan ein rhaglen Cynnal a Chadw a Gynlluniwyd: 

Gosodwyd 3 lifft newydd

Gosodwyd 19 o ffenestri 
newydd

Adnewyddwyd 42 o foeleri

Darparwyd 43 o 
ystafelloedd ymolchi

Uwchraddiwyd 81 
o systemau gwresogi

Gosodwyd 82 o geginau 

Gosodwyd 132 o  
ddrysau cyfansawdd 
safonol mewn fflatiau

Gosodwyd drysau tân 
newydd mewn 225 eiddo

Gosodwyd 239 o ddrysau 
ffrynt a chefn newydd

 Uwchraddiwyd y gegin  
yn drydanol mewn 

738 eiddo 

Enillodd ein tîm Ymgysylltu â 
Chwsmeriaid y wobr am y 
Llinell Gymorth Orau yn y 
Sector Cyhoeddus yn Seremoni 
Wobrwyo Canolfannau Cyswllt Cymru

Ail-lansiwyd TED, 
ein ap i denantiaid

Roedd 
ôl-ddyledion 
rhent gros yn 
cyfateb i 

3.23% 
(2021: 3.76%)

Roedd Grŵp 
United Welsh  
yn cyflogi 

399 o staff ar 
31 Mawrth 2022 
(2021: 372)

Sut y caiff rhent ei wario:

21%

23%

20%

19%

9%
8%

Llog ar 
fenthyciadau
Rheoli
Gwaith cynnal a 
chadw o ddydd i 
ddydd a chylchol 

Dibrisiant
Gwasanaethau
Ychwanegu at 
gronfeydd wrth 
gefn

Rydym yn adeiladu cartrefi, yn creu cymunedau ac yn trawsnewid bywydau

https://www.unitedwelsh.com



