
Neges oddi wrth y 
Prif Weithredwr
Bu hon yn flwyddyn lwyddiannus 
arall i Coastal, blwyddyn wych o fod 
yn dyst i’r prosiectau gwerthfawr 
y mae ein staff yn dal i’w darparu 
ar gyfer tenantiaid a phobl leol; o 
gyrsiau digidol i helpu pobl i arbed 
arian ar eu biliau ynni i helpu 
pobl ifanc ddi-waith i ‘Fynd i Fân-
werthu’ a chyrsiau tenantiaethau 
cynaliadwy. 

Rydym hefyd wedi dathlu cerrig 
milltir allweddol mewn nifer o’n datblygiadau sy’n helpu i roi 
anadl einioes newydd i drefi a dinasoedd ledled de Cymru. Roedd  
hynny’n cynnwys agoriad swyddogol datblygiad £8 miliwn Castle 
Quarter yng nghanol Abertawe, yn ogystal â dechrau gweithio ar 
ein prosiect adfywio cyntaf, Y Rhiw, ym Mhen-y-bont ar Ogwr, a 
fydd yn trawsnewid hen faes parcio diddefnydd yn ddatblygiad 
tai, gofod masnachol a Maes Parcio newydd aml lawr.

Eleni, rydym wedi canolbwyntio ein hymdrechion ar ddarparu 
gwerth am arian i’n tenantiaid.  Mae hynny nid yn unig wedi 
cyfrannu at berfformiad ariannol cryf, ond mae wedi’n galluogi i 
gael y costau staff fesul uned isaf yng Nghymru. Yn bwysicach, 
mae Coastal yn ymfalchïo ein bod wedi llwyddo i wneud 
hynny tra’n dal i gynnal y lefelau uchel o fodlonrwydd gan ein 
tenantiaid y mae Coastal mor falch ohonyn nhw, fel sy’n amlwg 
o’n harolygon tenantiaid. 

Rwy’n credu’n gryf bod y graddfeydd bodlonrwydd tenantiaid 
trawiadol yma yn ganlyniad o ein gwaith caled parhaus i nodi 
a gosod pwyslais ar ‘yr hyn sy’n bwysig’ i’n trigolion ac i’r 
cymunedau ble maen nhw’n byw. Mae hynny’n bwysicach ar 
hyn o bryd nag erioed o’r blaen wrth i’n gwaith gael ei wneud yn 
anos fyth wrth i’r newidiadau diweddar yn y gyfundrefn effeithio 
ar fywydau’n tenantiaid.

Rydym wedi ymateb i’r amgylchiadau anodd hyn trwy ail drefnu 
a chreu pedwar tîm cymunedol i sicrhau ein bod yn cadw’n agos 
at ein tenantiaid a’n bod yn gallu darparu’r gwasanaethau a’r 
gefnogaeth gywir ar yr adeg iawn. Drwy arbed costau ar draws 
y sefydliad, rydym wedi gallu ail fuddsoddi ein gwarged er budd 
ein tenantiaid a chymunedau’r ardaloedd lle maen nhw byw 
gan gynnwys buddsoddi rhagor mewn gwella ein cartrefi a’n 
cymunedau. 

Drwy ddal ati gyda’r gwaith gwych rydym wedi bod yn ei wneud 
ar draws y sefydliad, rydyn ni’n edrych ymlaen yn hyderus 
at wella rhagor ar ein gwasanaethau a’n perfformiad yn y 
blynyddoedd i ddod. 

     

Arolwg Blynyddol  
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Rhoi llais i denantiaid
Mae Coastal wedi ymrwymo i ddarparu cyfleoedd rheolaidd 
i denantiaid gyfarfod â’i staff ac aelodau ei fwrdd er mwyn 
sicrhau eu bod yn gallu rhannu eu barn a’u profiadau i’n 
helpu ni i wella ein gwasanaethau.  Yn gynharach eleni, 
lansiwyd Grŵp Tasg a Gorffen i ddod â staff, aelodau’r 
bwrdd a thenantiaid at ei gilydd i gynnal sgwrs agored a 
thryloyw ac i roi cyfle i denantiaid ffurfio’r hyn y bydd y 
sefydliad yn canolbwyntio arno.  

Mae croeso i bawb ddod i’r grŵp anffurfiol, yn enwedig os 
ydyn nhw’n meddwl y bydd y pwnc sy’n cael ei drafod o 
ddiddordeb iddyn nhw neu’n un y gallen nhw gyfrannu 
neu ychwanegu gwerth at y drafodaeth.   Gall tenantiaid 
ddod i rai, ddim un neu’r cyfan o’r fforymau.  Mae’r pynciau 
sydd eisoes wedi’u trafod eleni’n cynnwys: y system osod, 
newidiadau i’r timau tai cymunedol a sut i y gall tenantiaid 
gymryd rhan drwy lwyfannau digidol.  

Os ydych â diddordeb mewn bod yn bresennol, cysylltwch 
â Serena Jones ar 01792 479280.
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Cyrhaeddodd yr ymgyrch i ddenu pobl yn ôl i fyw i 
ganol dinasoedd garreg filltir nodedig yr haf diwethaf 
pan agorodd Coastal, yn swyddogol, ei ddatblygiad £8 
miliwn, Coastal Quarter, yng nghanol Abertawe.  

Mae’r datblygiad yn batrwm ar gyfer datblygiadau 
trigiannol eraill sy’n cael eu dylunio i greu cymunedau 
newydd yn ac o amgylch ardal fân-werthu a 
masnachol y ddinas.  

Yn agos at Gastell Abertawe, sy’n dyddio o’r 12fed 
ganrif, mae’r datblygiad yn cynnwys 26 o fflatiau 
fforddiadwy ar rent a phedair fflat duplex yn cael eu 
rheoli gan Pennant Homes, y datblygwr tai newydd, ac 
sydd i’w gwerthu.  Cafodd Castle Quarter ei agor gan 
Lesley Griffiths, y Gweinidog Cymunedau a Threchu 
Tlodi ar y pryd, a groesawodd y trigolion cyntaf i’w 
cartrefi newydd.  

Mae’r datblygiad canol y ddinas hefyd yn cynnig lle 
masnachol ar y llawr gwaelod gyda’r brandiau bwytai 
enwog, Las Iguanas a Five Guys mewn dwy o’r unedau 
mân-werthu sydd wedi’u cwblhau. 

Cwpwrdd Tlysau Coastal

Coastal wrth ei waith  2015-16

Coastal yn arwain y ffordd yn datblygu carreg filltir o adfywiad yn Abertawe    

Yn ôl ym mis Ebrill, defnyddiodd Coastal ei gysylltiadau 
gwaith cryf gyda’r elusen ieuenctid Ymddiriedolaeth y 
Tywysog a’r mân-werthwr rhyngwladol Marks & Specer 
i lansio cwrs cyflogaeth dwys, pedair wythnos.  Roedd 
‘Mynd i Fân-werthu’ yn cael ei anelu at rai 18 – 25 oed 
a oedd wedi bod yn ddi-waith am o leiaf chwe mis neu’n 
gweithio llai na 16 awr yr wythnos.  

Tîm Sgiliau a Chyflogaeth Coastal ddatblygodd y cynllun, 
gyda’r bwriad o roi’r sgiliau allweddol y mae pobl ifanc yr 

ardal, gan gynnwys tenantiaid Coastal, eu hangen i gael 
cychwyn cadarn yn y diwydiant mân-werthu.  Yn ystod 
y cwrs, dysgodd yr 16 a oedd arno sgiliau penodol i’r 
diwydiant mân-werthu megis defnyddio tiliau, arddangos 
a gwerthu cynnyrch, sgiliau cyfweld a gwella eu sgiliau 
gwasanaeth y cwsmer.  

Ar ben dysgu’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer dyfodol yn 
y diwydiant, llwyddodd rhai ar y cwrs i gael swydd barhaol 
gyda Marks & Spencer.  

Cefnogi pobl leol  
ddi-waith i Fynd i  
Fân-werthu
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Dathlu’r 
Gymuned

Mae Swyddogion Tai Coastal yn 
dal i ffurfio cysylltiadau cryf yn 

y gymuned gyda thenantiaid 
drwy gynnal Diwrnod o Hwyl, 

partïon Nadolig, Gorymdeithiau 
Hetiau’r Pasg, Partion Te i 

ddathlu pen-blwydd y Frenhines 
yn 90 oed a llawer mwy! 

Ymunodd tîm Coastal â gofalwyr 
ifanc o Ben-y-bont ar Ogwr i gladdu 
capsiwl amser ar safle ei ddatblygiad 
cyntaf yn yr ardal.  Roedd y 
digwyddiad, yn ôl ym mis Ebrill, yn 
dathlu dechrau ar ddatblygiad y Rhiw 
a dechrau gwaith adfywio parhaus 
gan Coastal ym Mhen-y-bont. 

Roedd y capsiwl amser, a fydd 
yn dal o dan sêl tan o leiaf 2066, 
wedi’i llenwi ag eitemau personol y 
gofalwyr, gan gynnwys barddoniaeth, 
lluniau ac ychydig o wybodaeth 
ynghylch eu teuluoedd.  

Pan fydd yn cael ei agor, 
bydd yn cyflwyno darlun 
cyfareddol o’r dref a’i phobl i 
genedlaethau’r dyfodol. 

Bydd prosiect y Rhiw yn trawsnewid 
hen faes parcio anaddas gyda 
datblygiad o dai, gofod masnachol 
a maes parcio newydd aml-lawr pan 
fydd wedi’i orffen ddiwedd Mawrth 
2017.  

Capsiwl amser yn nodi cychwyn ar brosiect 
adfywio ym Mhen-y-bont ar Ogwr. 

£6m

Ffeithiau Cyflym ar Coastal 
•  Llwyddo i ddenu £12.5 miliwn o arian  

preifat i ddatblygu tai newydd
•  Derbyn mwy na £6 miliwn o grantiau  

tai cymdeithasol
•  Cyfanswm gwariant £28m
•  Trosglwyddo 159 o gartrefi fforddiadwy  

newydd (pob daliadaeth) yn ogystal â saith  
o gartrefi newydd Partneriaeth Tai Cymru

•  Unwaith eto, derbyniodd Coastal y cyfan o’r  
grant o £1.7m roedd Abertawe wedi’i glustnodi 
i adeiladu cartrefi llai o bobl oedd yn cael eu 
heffeithio gan y ‘Dreth Ystafell Wely’. 

•  Dal i weithio mewn partneriaeth gyda Theatr 
Volcano i gyflwyno rhaglen o ddigwyddiadau’n 
cael eu hariannu gan Gyngor y Celfyddydau Cymru 
(station2sea.com)

  
•  Yn adolygu ar hyn o bryd ei gynllun adfywio 

cyntaf yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr, 
prosiect £9m y Rhiw, ac yn ystyried cyfleoedd 
eraill yn y dref. 

•  Hyd yma, wedi hawlio bron i £3m o arian grant 
Llewyrchus Llawn Addewid dros dri awdurdod lleol. 

•  Creodd datblygiadau Coastal 64 o gyfleoedd 
newydd am swyddi a hyfforddiant.

•  Llwyddodd Pennant i werthu’r cyfan o saith eiddo 
ar safle Llandeilo Ferwallt, dau eiddo yn Horizon 
Walk, 17 ym Marc y Dderwen a naw ym Maes y 
Ffynnon.    
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Gwireddu breuddwyd o fod yn berchen cartref, diolch i Pennant
Yn gynharach eleni, dechreuodd Pennant weithio mewn partneriaeth â Dinas a Sir Abertawe i 
gynnig cynllun perchnogaeth cartref rhatach ar rai o ddatblygiadau tai newydd yn Abertawe.  
Mae’r cynllun wedi helpu i wireddu’r freuddwyd o brynu cartref newydd i lawer o brynwyr y 
tro cyntaf yn yr ardal.  Mae Pennant wedi gwerthu cartrefi yn The Nurseries yn Llandeilo 
Ferwallt (Bishopston) a Horizon Walk yng Ngorseinion.   

•  Llwyddodd i werthu pob un o’r saith eiddo yn Llandeilo Ferwallt.  

• Gwerthwyd dau eiddo yn Horizon

•  Cartrefi’n cael eu gwerthu am  70% o’u gwerth llawn  

•  Cymysgedd o eiddo dwy a thair ystafell wely yn dal ar werth  



Adroddiad Ariannol  2015-16

Perfformiad am y Flwyddyn
Llwyddodd y Grŵp i gael gwarged am y flwyddyn o £3,510,000 
(Ailddatgan 2015:  £2,292k). Mae’r Refeniw Wrth Gefn erbyn hyn yn 
£37.234,000 (Ailddatgan 2015: £33,724k).

Eiddo Tai
Gwariodd y Grŵp £21.1 miliwn (Ailddatgan 2015: 
£20.8m) ar gaffael a datblygu’r Eiddo Tai. Wrth 
gymryd Gwaredu Eiddo i ystyriaeth, cynyddodd 
cyfanswm y gost i £377 miliwn (Ailddatgan 2015: 
£361m).

Cynyddodd y Grant Tai Cymdeithasol ar Eiddo Tai i 
£208.1 miliwn (Ailddatgan 2015: £201.9m).

Cysylltu 
cymunedau â gyrfaoedd 
Eleni roeddem yn rhan o dîm gyda Phrosiect Lift 
Cymunedau’n Gyntaf Cwm Afan i ddatblygu sgiliau digidol 
unigolion o’r ardal i geisio eu helpu’n ôl i waith. Roedd y 
bartneriaeth yn ein galluogi i gynnig sesiynau hyfforddi ‘TG ar 
gyfer gwaith’ i rai sy’n chwilio am waith yng Nghwm Afan, lle 
mae mwy o ddiweithdra na bron unman arall yng Nghymru.

Yn cael ei gynnal dros bum wythnos, roedd y rhai 
oedd ar y cwrs yn cael y sgiliau digidol sylfaenol sy’n 
angenrheidiol mewn gwaith ac sydd o fudd i’r unigolion 
sy’n chwilio am waith, yn enwedig o gofio fod swyddi’n 
cael eu hysbysebu’n gynyddol ar lein. Cafwyd cymorth 
gwirfoddolwyr di-waith ifanc i redeg y sesiynau, gan 
roi sgiliau gwerthfawr a phrofiad gwaith iddyn nhw eu 
hychwanegu at eu CVau eu hunain.

Am ragor o wybodaeth ynghylch Prosiect Lift a’r 
gefnogaeth sydd ar gael, cysylltwch â Vicky Prosser ar 
v.prosser@neath-porttalbot.gov.uk

Rhifau hwylus i’w cadw
Prif Switsfwrdd: 01792 479200 
Gais am Drwsio: 01792 619400
Y Tîm Sgiliau a Chyflogadwyedd:   01792 479221 or 
01792 479226

Ein Bwrdd
Cadeirydd Francis Jones
Is-gadeirydd (tenantiaid) Dawn Mitchell
Cadeirydd Pennant Clive Owen
Cadeirydd Cyllid a Datblygu Michael Burr
Cadeirydd Llywodraethu a Thâl  Alun Williams
Trysorydd Janet Lane  
Aelod Kirsty Ellis
Aelod Carol Hill
Aelod Kay Howell
Aelod Amanda Protheroe
Aelod (tenant) Sandra Jones 

 
GWERTH YR HYN RYDYM YN EI BERCHEN :- 2016 2015
 £’000s £’000s
Cartrefi + Eiddo (net) 385,676 368,851
Offer 1,731 1,746
Arian yn y banc 11,220 9,886
Arian sy’n ddyledus i ni  3,664 6,005
Arian sydd arnom ni (13,055) (16,578) 

 389,236 369,910

TALWYD GAN :- 2016 2015
 £’000s £’000s
Grantiau’r Llywodraeth (net)     198,895 193,117
Benthyciadau + Darpariaethau 153,093 143,055
Wrth gefn 37,248 33,738
  389,236  369,910

Crynodeb o Incwm a Gwariant 2016 2015
DAETH EIN HARIAN O :- £’000s £’000s
Rhenti + Taliadau Gwasanaeth 26,234  24,935 
Incwm Arall  5,375  4,963 
Llog ar Arian yn y Banc 92 155  

 31,701  30,053 

AETH EIN HARIAN AR :-  
Llog a Dalwyd i Fenthycwyr 6,901  6,030
Darparu Gwasanaethau 7,364  6,567
Cynnal Cartrefi 8,668  8,244
Treuliau Eraill Staff a Swyddfa           5,263  5,347 
  28,196  26,188
 

Gwarged 3,505  3,865 

Llai Treth (22) (57) 

Addasiad Pensiwn                  7 (1,516) 

Gwarged ar ôl Treth 3,510 2,292
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