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Mae Tai Gogledd Cymru yn fenter 
gymdeithasol lwyddiannus sy’n darparu 
cartrefi a chyflenwi gwasanaethau ar draws 
Gogledd Cymru. Rydym yn deall gwerth a 
phwysigrwydd cartref da... 

DYNA LLE MAE EIN CALON.  
Ein nod yw gwneud cyfraniad cadarnhaol i’n 
cymunedau lleol ac mae ein hymrwymiad 
yn golygu y byddwn yn parhau i fod yn 
fuddsoddwyr sylweddol yn yr economi 
ranbarthol.
Beth sy’n gwneud i ni sefyll allan? 
Rydym yn fusnes dilys, cynaliadwy 
a moesegol... un y gall rhanddeiliaid 
gredu ynddo’n hyderus. Rydym yn 
awyddus i wrando, deall a dysgu. 
Mae’n ein helpu i fynd yr ail filltir a 
dod o hyd i ffordd well. Ar hyn o bryd, 
mae gan sefyllfa ansicr a chyfnewidiol 
yr hinsawdd economaidd ryngwladol 
y potensial i gyfyngu ar uchelgais ar 
gyfer cyflenwi gwasanaethau yn y 
dyfodol ac arallgyfeirio i gynnyrch a 
gwasanaethau newydd. Ond dyma’r 
union adeg, er budd y bobl fregus yn 
ein cymunedau, y mae angen i ni  
sefyll yn y bwlch.

Felly mae gennym ddwy flaenoriaeth 
trosfwaol ar gyfer Tai â Chefnogaeth: 

•  Gwella ein gwasanaethau presennol 
hyd yn oed ymhellach, drwy adolygu 
ein cynnig cyfredol; 

•  Ehangu ein gwaith i fanteisio ar 
gyfleoedd ar draws ein rhanbarth.

Gyda hyn mewn golwg, rydym 
yn mynd ati i chwilio am unrhyw 
gyfleoedd tendro newydd sy’n cyd-
fynd â’n gwerthoedd a’n strategaeth 
a lle credwn y gallwn wneud 
gwahaniaeth. 

CRYNODEB  
GWEITHREDOL
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MAE’R CYNLLUN HWN YN 
NODI EIN STRATEGAETH 
A’R CAMAU Y MAE ANGEN 
I NI EU CYMRYD I’W 
GYFLAWNI.
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EIN GWELEDIGAETH GORFFORAETHOL I TGC:

Mae Tai Gogledd Cymru yn ymrwymedig i ragoriaeth a 
chynaliadwyedd trwy fuddsoddi adnoddau yn lleol yn ein 
cymunedau a’n lleoedd, gan ychwanegu gwerth drwy gyflenwi 
gydag integriti, cyfrifoldeb a chreadigrwydd.

GWELEDIGAETH TAI Â CHEFNOGAETH:

Rydym yn arweinydd Gwasanaethau Tai â Chefnogaeth sy’n tyfu, 
gan ddarparu rhagoriaeth ar draws Gogledd Cymru i’n defnyddwyr 
gwasanaeth a’n cyllidwyr.

 
OUR NWH VALUES:

  Parch – rhywbeth yr ydym yn ei roi yn hytrach na’i ddisgwyl
  Dysgu – dod o hyd i ffordd well
 Integriti – bod yn onest, hyd yn oed pan mae canlyniadau i hynny
  Cyfrifoldeb – yr ydym yr hyn a wnawn
  Cydraddoldeb – yn agored i bawb, cau allan rhagfarn
  Ymrwymiad – bod y gorau y gallwn fod

GWELEDIGAETH A GWERTHOEDD
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Y CYD-DESTUN CENEDLAETHOL A LLEOL 
Mae’r Rhaglen Cefnogi Pobl wedi 
bodoli ers Ebrill 2003 ac mae’n 
cyllido gwasanaethau megis hosteli 
digartrefedd, cefnogaeth symudol, tai 
gwarchod, llochesi trais yn y cartref, 
gwasanaethau larwm cymunedol, 
cartrefi grŵp a chynlluniau tai â 
chefnogaeth. Mae Llywodraeth 
Cymru yn buddsoddi dros £125 
miliwn yn y Rhaglen Cefnogi Pobl yn 
flynyddol ac mae’n cefnogi mwy na 
56,000 o bobl bob blwyddyn i fyw 
mor annibynnol ag y gallant.

Yng Nghymru bu pwysau 
cynyddol ar y gronfa Cefnogi 
Pobl, gyda thoriadau 
blwyddyn ar ôl blwyddyn 
i’r cyllid sydd ar gael i 
sefydliadau darparu fel ni. 
Mewn gwirionedd, rydym 
ond yn awr yn gweld y toriadau 
ariannol sydd wedi effeithio ar 
ddarparwyr Tai â Chefnogaeth yn 
Lloegr ers nifer o flynyddoedd.

Mae’r effaith gwirioneddol ar Tai 
Gogledd Cymru yn golygu, fel 
pob darparwr Tai â Chefnogaeth 
arall sy’n dibynnu ar gyllid Cefnogi 
Pobl i ddarparu prosiectau a 
gwasanaethau, ein bod yn gorfod 
gweithredu o fewn amgylchedd mwy 
cystadleuol a masnachol, gyda’r 
angen i sicrhau cydbwysedd rhwng y 
canlyniadau a fwriedir o ran darparu 

ein gwasanaethau cefnogi pobl yn 
erbyn y costau sylfaenol o ddarparu’r 
gwasanaethau hynny.

Mae hefyd yn bwysig sôn 
am adroddiad ad-drefnu 
Llywodraeth Leol yn 2014 
a wnaeth argymell lleihau 
nifer yr awdurdodau lleol 
yng Nghymru. Yng 
Ngogledd Cymru 
bydd hyn yn 

golygu mwy o bwysau ar awdurdodau 
lleol i edrych ar gyllido a chomisiynu 
ar y cyd, yn ogystal ag yn y pen draw 
uno Cynghorau.

Yn 2014/15 cynhaliodd Cyngor 
Bwrdeistref Sirol Conwy a Chyngor 
Sir Gwynedd adolygiad Cefnogi 
Pobl manwl. Mae’r ddau Gyngor yn 
gofyn yn gynyddol am wybodaeth 
ariannol fanylach yng nghyswlt y 

gwasanaethau rydym yn eu darparu 
ac maent bellach yn dechrau 
meincnodi rhai o’n gwasanaethau 
ac yn costio gwybodaeth yn erbyn 

darparwyr gwasanaeth eraill. 
Oherwydd natur gynyddol 
gystadleuol darparu gwasanaethau 

Cefnogi Pobl, nid ydym yn gallu 
(ar hyn o bryd) casglu data ariannol 

clir gan ddarparwyr eraill er mwyn 
galluogi meincnodi ein gwasanaethau 
yn gliriach, gan fod hyn yn fasnachol 
sensitif.

Yn ystod 2014/15 rydym wedi 
wynebu craffu cynyddol ar y cyllid a’r 

gwasanaethau a ddarperir ar gyfer 
y priosectau yma. Er gwaethaf y 
craffu cynyddol yma, rydym wedi 
llwyddo i gynnal cyllid ar gyfer 

brosiect Adran 180.

Ar gyfer 2015/16, rydym yn rhagweld 
toriad cyllid o tua 10% ar draws 
Cymru. Rydym yn disgwyl y bydd 
toriadau cyllid pellach yn digwydd 
ym mlynyddoedd ariannol y dyfodol, 
gan gynyddu’r pwysau ariannol ar 
ein gwasanaethau, tra’n parhau i 
ddarparu gwasanaeth o ansawdd i’n 
defnyddwyr gwasanaeth.

LLE RYDYM 
ARNI
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RYDYM YN RHAGWELD 
TORIAD CYLLID 
PELLACH AR DRAWS 
CYMRU
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PROSIECTAU GWASGAREDIG
Rydym yn darparu llety dros dro i bobl 
fregus sydd angen cefnogaeth..

CEFNOGAETH SYMUDOL
Mae ein Gwasanaeth Cefnogaeth 
Symudol yn darparu cefnogaeth 
ychwanegol ar gyfer yr adeg pan 
fydd rhywun yn symud ymlaen, neu 
eisoes yn byw mewn un o’n cartrefi 
anghenion cyffredinol.

HOSTELI
Rydym yn darparu llety tai â 
chefnogaeth dros dro, i bobl ddigartref 
sengl a theuluoedd bregus sydd 
angen cefnogaeth, mewn tair hostel 
draws ardaloedd Gwynedd a Chonwy.

ALLGYMORTH AC AILSEFYDLU
Mae ein Gwasanaeth Allgymorth ac 
Ailsefydlu yn helpu pobl fregus sy’n 
cysgu allan drwy ddarparu cyngor 
a chefnogaeth i atal digartrefedd yn 
ogystal â gwasanaethau ailsefydlu.

CYNLLUNIAU IECHYD MEDDWL
Rydym yn darparu llety â chefnogaeth 
i bobl sy’n gwella, neu sy’n dioddef o 
broblemau iechyd meddwl hir dymor.

PROSIECT GWASANAETHAU 
CYFIAWNDER IEUENCTID
Rydym yn darparu cefnogaeth i 
atal digartrefedd a chefnogaeth 
cysylltiedig â thai i bobl ifanc 16–18 
oed sy’n ymwneud â Gwasanaethau 
Cyfiawnder Ieuenctid Gwynedd ac 
Ynys Môn.

PROSIECT POBL IFANC
Mae ein Prosiect Pobl Ifanc yn darparu 
llety â chefnogaeth a chefnogaeth 
symudol ar gyfer pobl ifanc sy’n 
gadael gofal mewn partneriaeth 
â Gwasanaethau Cymdeithasol 
Gwynedd.

CYNLLUNIAU A REOLIR  
GAN ASIANTAETH
Mewn partneriaeth â’n hasiantau rheoli, 
rydym yn darparu gwasanaethau 
rheoli a seiliedig ar lety i ystod eang 
o ddefnyddwyr gwasanaeth draws 
ardaloedd Ynys Môn, Gwynedd, 
Conwy a Sir Dinbych.

PROSIECTAU UNIGOL:
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IECHYD  
MEDDWL 
CONWY:
“ Fel chwa o 
awyr iach”
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PROSIECTAU 
GWASGAREDIG:
“Rwyf wedi bod mewn llety 
Gwely a Brecwast, hosteli a 
fflatiau’r Cyngor a does dim byd 
wedi helpu. Wnes i erioed feddwl 
y byddai gen i fflat a’r math o 
help rwy’n ei gael rwan, ac mae 
i weld ei fod yn gweithio i mi. 
Mae’r gefnogaeth wedi bod yn 
A1. Mae popeth yn well rwan.”

SANTES FAIR:
“Heb gefnogaeth Santes Fair fyddwn 
i ddim wedi goroesi ar y stryd. Mi 
wnaethon nhw roi sach gysgu a phabell 
i mi. Pan ges i gynnig llety roeddwn yn 
ddiolchgar am eu cefnogaeth.”

“Os nad ydych erioed wedi bod yn 
ddigartref dydych chi ddim yn gwybod 
sut beth ydi o. Rhoddodd Tai Gogledd 
Cymru gefnogaeth i mi a rhoi to 
uwch fy mhen.”

PENDINAS:
“Ers symud i mewn i Pendinas mae fy 
mywyd wedi newid yn llwyr. Roeddwn 
yn ddefnyddiwr heroin cronig, tra 
roeddwn yn Pendinas mi wnaeth y staff 
wneud i mi deimlo’n gartrefol, roeddwn 
yn teimlo fy mod yn perthyn yn rhywle 
ac yn fwy na dim roedden nhw’n 
ymddiried ynof i ac hefyd yn credu ynof 
i gyda llawer iawn o barch.”

“Mae staff yn Pendinas wedi rhoi fy 
mywyd yn ôl i mi a byddaf bob amser 
yn ddiolchgar am hynny. Oni bai 
amdanyn nhw rwy’n credu y byddwn 
wedi bod i mewn ac allan o’r carchar 
neu mwy na thebyg wedi marw erbyn 
hyn. Am eu bod nhw wedi credu ynof 
fi rwyf bellach wedi cael fy nerbyn I 
Goleg Menai i wneud cwrs mynediad 
fydd yn cychwyn ym mis Medi.”

NODDFA:
“Mae’r staff i gyd 
yn wych. Rwy’n 
teimlo’n saff 
a diogel”

BARN EIN DEFNYDDWYR 
GWASANAETH 
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GWASGAREDIG:
“Rydw i wrth fy modd 
gyda’r gefnogaeth a 
gefais gan TGC”

GWASGAREDIG:
“ Cyfforddus, hapus iawn, 
diolch i chi am roi popeth 
sydd ei angen arnaf i mi”

“Rwy’n teimlo’n ffodus iawn 
i fod efo TGC. Byddai’n 
wahanol iawn pe bawn i 
efo landlord preifat”

GWASGAREDIG:
“Mae eich gwasanaeth wedi gwneud 
gwahaniaeth enfawr i fy mywyd. (Mae 
cael fflat wedi rhoi lle i mi deimlo’n 
ddiogel ynddo am y tro cyntaf ers amser 
maith ac mae cael cefnogaeth wedi 
rhoi hyder i mi ac wedi fy helpu i ddod 
yn fwy annibynnol gan fy mod yn brin 
o hyder cyn hynny.) Mae cael cyswllt 
rhwng yr holl bobl rwyf angen eu gweld, 
fel fy nyrs a’m gweithiwr cyffuriau, 
wedi bod yn amhrisiadwy ac mae wedi 
gwneud byd o wahaniaeth.”

CELFYDDYDAU CYMUNEDOL 
GWYNEDD - PROSIECT AC 
ARDDANGOSFA CELF:
“Mae hwn wedi bod yn brosiect 
gwych sydd nid yn unig wedi 
caniatáu i’r defnyddwyr gwasanaeth 
ddatblygu eu sgiliau a darparu ffordd 
iddynt fynegi eu hunain, ond mae 
hefyd wedi annog y grŵp i weithio 
fel tîm, yn rhannu eu profiadau, eu 
safbwyntiau a’u teimladau.”

BARN EIN DEFNYDDWYR 
GWASANAETH 
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Mae ein cynllun yn ddeublyg. Rydym yn awyddus i wella ein 
gwasanaethau presennol ymhellach, drwy adolygu ein cynnig presennol 
i ddefnyddwyr gwasanaeth a chyllidwyr, ac rydym hefyd yn awyddus 
i ehangu nifer y prosiectau rydym yn eu darparu, gan edrych ar 
gyfleoedd ar draws ein hardal weithredu. Gyda hyn mewn golwg,  
rydym yn mynd ati i chwilio am unrhyw gyfleoedd tendro newydd  
sy’n addas ar gyfer ein sefydliad, ar draws Gogledd Cymru.

DYFODOL EIN TAI Â 
CHEFNOGAETH
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Bydd unrhyw gyfleoedd tendro 
newydd a ddynodwyd yn cael eu 
hasesu yn y lle cyntaf gan ddefnyddio 
ein proses ‘gwerthuso cyn tendro’. 
Dilynir hyn gan gynnig tendr 
manylach a thrafodaeth yn ein Tîm 
Gweithredol cyn ei gyflwyno.

Byddwn yn ceisio adolygu pob un 
o’n cynlluniau/prosiectau unigol 
presennol i sicrhau eu bod yn parhau 
i fod yn flaenoriaeth strategol i’r 
cyllidwyr, eu bod yn ariannol hyfyw 
a bod y lefelau staffio yn gynaliadwy 
yn yr hir dymor. Nid yw’n ddigon i’r 
prosiectau barhau i ddarparu’r un lefel 

o wasanaeth ag yn y gorffennol; mae 
angen i ni adolygu, herio a gwella ein 
cynnig i ddefnyddwyr gwasanaethau 
a’n cyllidwyr yn barhaus.

Gweler camau gweithredu Cynllun 
Busnes Tai â Chefnogaeth drosodd.
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1. CYNNWYS EIN TENANTIAID/
DEFNYDDWYR GWASANAETH:
a)  Sicrhau bod gwybodaeth proffilio 

Tenantiaid am denantiaid/defnyddwyr 
gwasanaethau yn gyfredol ac yn cael 
ei defnyddio ar gyfer mewnwelediad i 
denantiaid;

b)  Cynnal ymarfer dyheadau blynyddol 
gyda thenantiaid/defnyddwyr 
gwasanaeth a gweithredu ar yr hyn  
y maent yn ei ddweud wrthym;

c)  Cynnal arolygon cynllun penodol 
i weld sut mae defnyddwyr 
gwasanaeth yn dymuno ymgysylltu  
â ni;

d)  Ehangu prosiect celf/cerddoriaeth 
presennol Bangor ar draws Gwynedd;

e)  Creu panel ymgynghorol defnyddwyr 
gwasanaethau Tai â Chefnogaeth.

2. DARLUN ARIANNOL:
a)  Rhagweld ac asesu effaith posibl 

toriadau cyllid o 10% i Gefnogi Pobl 
ar gyfer 16/17;

b)  Dadansoddi cyllidebau/gwariant 
cynlluniau unigol;

c)  Asesu’r sefyllfa gorbenion presennol;

d)  Asesu sut y gallwn gyflawni ‘mwy  
am lai’;

e)  Rheolwyr Cynllun i gael rheolaeth 
ariannol dydd i ddydd o’u cynllun/
prosiect.

3. DATBLYGU EIN STAFF:
a)  Gweithio tuag at gyflawni safon 

aur Buddsoddwyr mewn Pobl 
(Corfforaethol);

b)  Rhoi cyfle i bob aelod o’r staff ddysgu 
a gwella eu sgiliau iaith Gymraeg.

c)  Rhaglen hyfforddi swydd benodol 
ar gyfer pob aelod o staff Tai â 
Chefnogaeth i barhau;

d)  Parhau i gynnig cyfleoedd datblygiad 
proffesiynol i bob aelod o staff Tai 
â Chefnogaeth, gan gynnwys drwy 
gyfrwng Cronfa Bwrsari TGC.

4. CYFLEOEDD YN Y DYFODOL:
a)  Gwerthuso cyfleoedd tendro newydd 

a chyfleoedd busnes newydd posibl;

b)  Gwerthuso a gwneud cais am 
gyfleoedd arian grant/loteri newydd;

c)  Creu ‘pecyn’ tendr safonol ar gyfer 
unrhyw gyfleoedd a allai godi yn y 
dyfodol;

d)  Mynd ati i geisio ehangu’r portffolio  
a reolir gan asiantaeth;

e)  Ehangu’r gwasanaeth drwy wneud 
defnydd o lety o fewn anghenion 
cyffredinol;

f)  Archwilio’r defnydd o wirfoddolwyr 
o fewn y gwasanaeth Tai â 
Chefnogaeth.

5. GWEITHIO MEWN PARTNERIAETH:
a)  Ymgysylltu gyda sefydliadau partner 

a nodwyd i rannu gwybodaeth 
ariannol a gwasanaeth;

b)  Ystyried unrhyw gyfleoedd i 
gyflwyno cais ariannol ar y cyd gyda 
sefydliadau partner a nodwyd.

6. DARPARU GWASANAETH O ANSAWDD:
a)  Rhoi’r dewis i Denantiaid/Defnyddwyr 

Gwasanaeth gael eu cefnogi yn 
Gymraeg neu’n Saesneg;

b)  Ymdrechu i wella ansawdd (cynnal 
adolygiad rheolaidd o safon corfforol, 
datblygu safonau gwasanaeth);

c)  Ymgorffori llyfrau gwaith achrededig 
Agored, gan weithio i gynyddu sgiliau 
defnyddwyr gwasanaeth.
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EICH DYFODOL, EIN DYFODOL
CYNLLUN BUSNES

CRYNODEB GWEITHREDOL
EIN GWELEDIGAETH A’N GWERTHOEDD
LLE RYDYM ARNI
CYLLIDWYR A PHARTNERIAID
BARN EIN DEFNYDDWYR GWASANAETH 
DYFODOL EIN TAI Â CHEFNOGAETH
CAMAU GWEITHREDU CYNLLUN  
BUSNES TAI Â CHEFNOGAETH 
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OES GENNYCH CHI GWESTIWN?
Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch y Cynllun 
Busnes gallwch gysylltu Brett Sadler, Cyfarwyddwr 
Cynorthwyol Cymdogaethau neu Lynne Evans, Pennaeth Tai 
â Chymorth ar:

Brett Sadler
brett.sadler@nwha.org.uk
01492 563215

www.nwha.org.uk 
01492 572202
customerservices@nwha.org.uk

     Facebook: North-Wales-Housing
     Twitter: @northwalesha

Lynne Evans
lynne.evans@nwha.org.uk
01492 563291


