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Bydd Tai Gogledd Cymru yn y dyfodol
yn gymdeithas tai gryfach a mwy gwydn,
a chanddi ymroddiad i ddarparu tai a
gwasanaethau i bobl Gogledd Cymru.

CYFLWYNIAD

Mae’r Cynllun Corfforaethol hwn yn dangos yr
uchelgais a’r dyheadau sydd gennym, o 2018 tan
2021. Ein nod yw cael effaith gadarnhaol sylweddol
yng Ngogledd Cymru, a’r ffordd byddwn yn mesur
ein llwyddiant yw trwy’r deilliannau rydym yn ceisio
eu sicrhau, sydd yn y Cynllun Corfforaethol hwn.
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Gweledigaeth
Mai ni yw’r darparwr tai y bydd pobl yn dewis ei
ddefnyddio yng Ngogledd Cymru.

Gwerthoedd
Ein gwerthoedd a’n safonau yw’r hyn sy’n ein
gwneud ni’n Gymdeithas Tai Gogledd Cymru.
Dyma beth sy’n rhoi ystyr i ni. Bydd pob un o’n
pobl yn gweithio tuag at y gwerthoedd hyn, sydd
gyda’i gilydd yn disgrifio cymeriad y sefydliad.
Ein gwerthoedd sy’n gyrru ein gwaith o wneud
penderfyniadau bob dydd, ac mae’r ffordd
byddwn yn ymddwyn yn
ymgorffori ein
gwerthoedd.

Agored…
rydym yn dryloyw yn y ffordd rydym yn
gweithio ac yn gwneud penderfyniadau.

Ymddiriedaeth…
byddwn yn gwneud yr hyn rydym yn addo
ei wneud. Byddwn yn ymddwyn yn onest a
chywir.

Ymatebol…
tuag at anghenion a dyheadau ein
cwsmeriaid, ein staff a’n partneriaid.

Cydraddoldeb…
rydym yn agored i bawb, ond yn cau allan
rhagfarn. Byddwn yn gweithredu’n bendant
i hyrwyddo cydraddoldeb ac yn parchu
amrywiaeth.

Dysgu…
byddwn yn chwilio am ffyrdd gwell yn y
dyfodol. Byddwn yn cydnabod pan fyddwn
yn gwneud camgymeriadau, ac yn dysgu
oddi wrthynt. Byddwn yn edrych ymlaen at
ddysgu oddi wrth eraill.

Ein Gweledigaeth
a Gwerthoedd
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Beth ydym am ei wneud?
1. Gwella’r Gwasanaeth Cwsmer y byddwn

yn ei ddarparu

2. Bodlonrwydd cwsmeriaid o ran trafodion
yn cael ei weithredu’n llawn.

3. Gweithredu’r Strategaeth Proffilio
Tenantiaid a Mewnwelediad

4. Targedu ein cefnogaeth a’n gwasanaethau
tuag at ein cwsmeriaid, trwy ddefnyddio
gwybodaeth fusnes a gweithio mewn
partneriaeth. Mae hyn yn cynnwys lleihau
effaith ad-drefnu lles

5. Cynyddu’r cyfleoedd i ymgysylltu a sicrhau
bod llais y cwsmer yn llunio ein gwaith.
Cynyddu ymgysylltiad gyda phobl ifanc a
theuluoedd yn enwedig

6. Canolbwyntio ar iechyd a lles ein
cwsmeriaid a chydweithio i gefnogi pobl i
mewn i waith

7. Darparu gwasanaeth trwsio sy’n effeithlon
ac effeithiol

8. Ymchwilio i gyfleoedd i gydweithio a/neu
gyfuno fyddai o fudd i’n cwsmeriaid a
chymunedau

9. Dangos sut mae ein gwasanaeth gosod
tai yn gwneud y defnydd gorau o’r llefydd
sydd ar gael

10. Datblygu Strategaeth/Cynllun Busnes i
Bobl Hŷn. Bydd hyn yn sicrhau ein bod
yn gofalu am ein cwsmeriaid presennol a
rhai’r dyfodol ac yn deall y galw am lefydd
byw ar ôl ymddeol o fewn ein stoc tai

11. Datblygu Strategaeth/Cynllun Busnes Tai
â Chymorth er mwyn sicrhau ein bod ni’n
parhau’n gystadleuol a/neu fod gennym
gynlluniau ymadael

12. Cynnal astudiaeth i hanes iechyd
preswylwyr hostel, er mwyn datblygu
dealltwriaeth fwy eglur o’r cysylltiadau
rhwng digartrefedd ac iechyd, i’w hystyried
gan y Grŵp Rheoli Rhaglen ar gyfer 2025

13. Gweithredu ac adrodd ar y ffordd o fesur
effaith gymdeithasol ac amgylcheddol

14. Herio gwerth am arian ein gwasanaethau
a’n taliadau am wasanaethau

15. Cyhoeddi Datganiad Gwerth am Arian bob
blwyddyn

16. Gosod arbedion effeithlonrwydd blynyddol
trwy gyfrwng ein proses datganiad gwerth
am arian

17. Rhoi hyfforddiant gwerth am arian i
aelodau’r Bwrdd

18. Cynllunio i’r dyfodol o ran ein gwaith
caffael a chydweithio ar gaffael er mwyn
cael gymaint o fudd ag y bo modd ar brynu
mewn symiau mawr

19. Ymchwilio i ddechrau defnyddio
gwasanaeth tai gwag safon aur

Sut byddwn ni’n gwybod ein bod
wedi gwneud gwahaniaeth?
1. Bodlonrwydd Cwsmeriaid yn Gyffredinol–

Targed o 88% o fewn 3 blynedd, wedi’i
fesur trwy arolwg STAR

2. Cynyddu ein sgôr hyrwyddwr o flwyddyn i
flwyddyn

3. Amser cyffredinol i ateb galwadau –
Targed o 95% o fewn y 3 blynedd

4. Cytuno ar dargedau effeithlonrwydd
blynyddol fel rhan o’r datganiad gwerth
am arian

5. Gwelliannau mewn canlyniadau
bodlonrwydd blynyddol yn dangos
bod taliadau am wasanaeth yn cael eu
hystyried yn werth am arian

Amcan Strategol 1

Darparu’r gwasanaethau iawn i’n cwsmeriaid, gan sicrhau
gwerth am arian, a chynyddu bodlonrwydd ein cwsmeriaid.
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Beth ydym am ei wneud?
1. Gweithio gyda’n partneriaid i adeiladu a/

neu ailwampio, i gael 200 o gartrefi o
ansawdd da dros y 4 blynedd nesaf

2. Byddwn yn buddsoddi tua £7.5 miliwn yn
ein cartrefi yn y 3 blynedd nesaf

3. Parhau i gadw at Safon Ansawdd Tai
Cymru

4. Sicrhau bod ein cartrefi yn ddiogel a’n bod
ni’n cyrraedd y safonau cydymffurfiaeth yn
llawn

5. Gweithio ar wneud ein cartrefi’n effeithlon
gydag ynni trwy gyrraedd cyfartaledd
mesur perfformiad ynni (EPC) o 75

Sut byddwn ni’n gwybod ein bod
wedi gwneud gwahaniaeth?
1. Monitro yn erbyn ffigwr targed o 200 o

gartrefi newydd yn ystod oes y Cynllun
Corfforaethol

2. Y gwariant gwirioneddol sy’n digwydd o’i
gymharu gyda’r gwariant wedi’i gynllunio
yn y gyllideb

3. Cydymffurfio 100% gyda Safon Ansawdd
Tai Cymru

4. 75% o’n stoc tai gydag arolwg cyflwr stoc
dilys ar ei gyfer

5. Gwerth Presennol Net a statws rheoli
asedau’r Grŵp Cynghori ar Reoleiddio
(RAG) ar gyfer ein heiddo

6. Cydymffurfiaeth ar dystysgrifau nwy,
asesiadau risg tân, diogelwch trydan,
legionella ac asbestos

7. Monitro sut mae pethau’n dod ymlaen yn
erbyn y targed o 75 ar gyfer cyfartaledd
Gweithdrefn Asesu Safonol o ran mesur
perfformiad ynni

Darparu mwy o gartrefi newydd a gwella ansawdd a
diogelwch y cartrefi presennol

Amcan Strategol 2
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Beth ydym am ei wneud?
1. Cyflawni arbedion effeithlonrwydd trwy

gyfrwng yr ailstrwythuro

2. Canfod rhannau lle bydd cyfleoedd i
gydweithio neu i gyfuno’n ein gwneud ni’n
fwy effeithlon ac effeithiol

3. Cynnwys yn ein datganiad Gwerth am
Arian yr arbedion effeithlonrwydd rydym
wedi’u cynllunio a’r rhai wedi’u cyflawni,
a’u dangos mewn £’oedd

4. Cydymffurfio gyda Chod Llywodraethiant
Cartrefi Cymunedol Cymru

5. Cyflawni’r Cynllun Ymgysylltu Rheolaethol

6. Cymeradwyo Strategaeth Ariannu tymor
canolig newydd

7. Rheoli ein hasedau i gael gwell elw ar
ein buddsoddiad, a gwneud arfarniad o’r
opsiynau ar yr holl eiddo gyda Gwerth Net
Presennol negyddol

8. Datblygu a mabwysiadu arferion caffael
cynaliadwy

9. Datblygu ymhellach ein Hatebolrwydd
Cymdeithasol Corfforaethol trwy godi
arian bob blwyddyn ar gyfer elusen wedi’i
henwebu

10. Cadw ein data’n ddiogel a chydymffurfio
gyda’r Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol
(GDPR)

Sut byddwn ni’n gwybod ein bod
wedi gwneud gwahaniaeth?
1. Targedau effeithlonrwydd blynyddol, sydd

wedi eu cytuno fel rhan o’r datganiad
gwerth am arian, fydd yn cynnwys
arbedion caffael

2. Cydymffurfio gyda chyfamodau a bod
mwy o le i symud tu mewn i gyfamodau
ein benthyciadau ariannol

3. Gostyngiad mewn costau rheoli a chynnal
a chadw fesul eiddo a gorbenion

4. Gwella ein gorswm gweithredol flwyddyn
ar ôl blwyddyn, o 27% ar ddiwedd
2016/17

6. Adolygiad cyfnodol o lywodraethu

8. Cyflawni cynllun gweithredu’r Datganiad
Cydymffurfiad

9. Gostyngiad yn y gyfradd llog cyfartaledd
pwysol

10. Balansau arian parod is

11. Nifer lai o arianwyr

12. Rheoli ein hasedau i gael gwell elw a
gwella cyfartaledd cyffredinol y gwerth net
presennol

13. Cyflawni targed codi arian blynyddol

14. Cydymffurfio gyda’r Rheoliadau Diogelu
Data Cyffredinol, a pharhau i gydymffurfio

Amcan Strategol 3

Adeiladu gwytnwch, capasiti a thryloywder ar
gyfer cyllid a busnes
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Gweld gwerth yn ein staff a chreu lle gwych
i weithio ynddo

Beth ydym am ei wneud?
1. Gweithredu’r Strategaeth Pobl

2. Datblygu diwylliant ‘Un Tîm’ yn y sefydliad

3. Darparu’r gwasanaethau technoleg
gwybodaeth a chyfathrebu (TGCh) mae’r
staff eu hangen i wneud eu gwaith

4. Datblygu amrediad o brentisiaethau a
chyfleoedd profiad gwaith

5. Gwella ein prosesau ar gyfer cyfathrebu
mewnol a gwneud penderfyniadau

6. Rhoi grym yn nwylo ein staff er mwyn
iddynt allu gwneud penderfyniadau a
gwneud gwahaniaeth

7. Dechrau gweithredu cynllun
‘RisingStars’ ar gyfer ein staff

8. Cadw ein hachrediad ‘Buddsoddwr
mewn Pobl’ a gwella’r lefel
yn ystod oes y Cynllun
Corfforaethol

9. Cymryd rhan yn arolwg 100
Cwmni Gorau The Times.

Sut byddwn ni’n
gwybod ein bod wedi
gwneud gwahaniaeth?
1. Cynyddu bodlonrwydd staff yn

ystod oes y Cynllun Corfforaethol

2. Cynyddu % o’r rhai sy’n ymateb
sy’n fodlon gyda’r gwasanaeth
TGCh yn gyffredinol

3. Am faint o amser mae’r
systemau technoleg gwybodaeth
yn weithredol trwy gydol y
flwyddyn

4. Nifer y prentisiaethau a lleoliadau
profiad gwaith

5. Costau’r ardoll brentisiaethau o’i
gymharu gyda’r buddsoddiad
oddi wrth yr ardoll yn ein staff ni

6. Cynyddu lefelau bodlonrwydd staff gyda
chyfathrebu mewnol

7. Y lefel buddsoddwyr mewn pobl rydym yn
ei chyrraedd

8. Cynyddu’r lefel o siaradwyr Cymraeg yn
ystod oes y Cynllun Corfforaethol, er budd
i gwsmeriaid a datblygiad personol staff

9. Gwella nifer y staff mae ganddynt
gymwysterau proffesiynol a thechnegol
perthnasol yn ystod oes y Cynllun
Corfforaethol

Amcan Strategol 4
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customerservices@nwha.org.uk

01492 572727

www.nwha.org.uk/cy

Tai Gogledd Cymru
Plas Blodwel,
Broad Street,
Llandudno Junction. Conwy
LL31 9HL

twitter.com/northwalesha

www.facebook.com
northwaleshousing

Bydd y Cynllun Corfforaethol hwn yn cael ei
arfarnu ganol y flwyddyn ac ar ddiwedd pob
blwyddyn ariannol.

Os oes gennych chi gwestiynau neu adborth
ar y Cynllun Corfforaethol hwn, cysylltwch os
gwelwch yn dda ar:

Arfarnu

Oes gennych chi
gwestiwn?
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