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Gair gan y Cadeirydd
Dechreuais yn fy swydd fel Cadeirydd Tai Gogledd Cymru hanner
ffordd drwy’r flwyddyn ariannol. O’r cychwyn cyntaf derbyniais
groeso cynnes ac rwyf wedi mwynhau dod i adnabod y timau ar
y Bwrdd yn ogystal â’r staff ar draws y sefydliad.
Wedi dod o’r sector tai yn Lloegr, mae
gwahaniaethau yr wyf wedi gorfod dod i arfer â
nhw – felly mae wedi bod yn broses o ddysgu i mi.
Ond gyda chefnogaeth fy nghydweithwyr

yma, rwy’n credu ein bod yn gwneud cynnydd
da a bu 2017/18 yn flwyddyn gadarnhaol i Tai
Gogledd Cymru.
Roeddem yn falch o sicrhau cydymffurfiaeth
rheoleiddiol – roedd hyn yn gam mawr ymlaen
i ni ac mae’n dangos y cynnydd rydym wedi’i
wneud yn y 12 mis diwethaf i oresgyn rhai o’r
heriau mawr.
Yn ystod y flwyddyn rydym hefyd wedi gweithio’n
galed i gael achrediad arian Buddsoddwyr mewn
Pobl. Mae hyn yn glod gwirioneddol i’r staff yma
yn Tai Gogledd Cymru ac mae’n dangos faint o
gynnydd rydym wedi’i wneud. Ond ni allwn laesu
dwylo ac fel Bwrdd rydym yn ymwybodol o’n
swyddogaeth i symud TGC ymlaen a gwneud y
sefydliad yn gyflogwr o ddewis.
Mae ffigyrau perfformiad yn dangos hefyd ein bod
yn dangos gwelliannau mewn sawl maes – gyda
chynnydd amlwg ym meysydd ôl-ddyledion rhent
a chynnydd yn nifer y tenantiaid sy’n ymgysylltu
â ni.
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Hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn i ddiolch i’r staff
am eu gwaith caled, rwy’n gwerthfawrogi ein
bod wedi wynebu rhai cyfnodau anodd ond
rydym yn cymryd rhai camau cadarnhaol
ymlaen a gallwn edrych i’r dyfodol yn obeithiol.
Hoffwn ddiolch hefyd i Aelodau’r Bwrdd – maen
nhw’n dîm ymroddedig o unigolion sy’n rhoi o’u
hamser yn wirfoddol i wasanaethu Tai Gogledd
Cymru ac i sicrhau ein bod yn cyflawni ein
hamcanion a’n haddewidion i denantiaid a
phreswylwyr.

Tom Murtha
Cadeirydd

Cysylltu â ni
		customerservices@nwha.org.uk
		 01492 572727
		
www.facebook.com 				
		northwaleshousing

Plas Blodwel, Broad Street,
Cyffordd Llandudno, Conwy
LL31 9HL
twitter.com/northwalesha
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Trosolwg o’r flwyddyn
Helena Kirk, Prif Weithredwr
Mae’n bleser gen i gyflwyno Adolygiad Blynyddol
eleni ac i ddechrau ar nodyn cadarnhaol bod Tai
Gogledd Cymru wedi gwneud cynnydd sylweddol
yn y 12 mis diwethaf, gyda’r heriau a wynebwyd y
tu ôl i ni. Mae hyn wedi’i adlewyrchu yn y farn
reoleiddiol a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru
ym mis Tachwedd 2017 a mis Mehefin 2018. Felly,
gyda’r adolygiad hwn rwy’n hyderus y gallwn
edrych ymlaen at ddyfodol cadarn ac annibynnol
ac i adeiladu ar lwyddiannau’r flwyddyn.
Rydym yn monitro a gwerthuso ein perfformiad
yn gyson mewn cysylltiad â’r gwasanaethau
rydym yn eu darapru, ein hyfywedd ariannol a’n
llywodraethiant, er mwyn sicrhau ein bod yn
parhau i gwrdd ag anghenion ein cwsmeriaid.
Mae hyn yn ganolog i’r hyn rydym yn ei wneud
ac rydym yn deall gwerth a phwysigrwydd cartref
da a darparu gwasanaethau o safon uchel.
Gyda hyn yn gefnidr, datblygwyd ein Cynllun
Corfforaethol newydd ar gyfer 2018-2020 yn
ystod y flwyddyn, gan bennu ein huchelgeisiau
a’n dyheadau ar gyfer y blynyddoedd nesaf. Ein
nod allweddol yw cael effaith arwyddocaol ar
ogledd Cymru a dod yn ddarparwr tai o ddewis
yn yr ardal. Un o feysydd allweddol y cynllun yw
gwella ein lefelau boddhad cwsmeriaid. Rydym
wedi ymrwymo i roi prosiectau a phrosesau ar
waith i gyflawni hyn ac rydym wedi gosod
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targedau uchelgeisiol i’n hunain a fydd yn
cymharu ein perfformiad gyda’r gorau ar draws
y sector tai. Rwy’n hyderus y bydd y cynllun
newydd yn paratoi’r ffordd i gyflawni
gwelliannau parhaus, a darparu sail gadarn
i Tai Gogledd Cymru ar gyfer y dyfodol.
Rydym yn darparu amrediad eang o wasanaethau
i amrywiaeth eang iawn o gwsmeriaid – rydym
bob amser yn ceisio gwneud mwy i ddeall
blaenoriaethau ein cwsmeriaid a gwella a darparu
gwasanaethau sydd wedi’u teilwra. I wneud hyn
rydym wedi cyflwyno cynllun i atgyfnerthu ‘Llais y
Cwsmer’. Drwy hyn a’n Strategaeth Cyfranogiad
Tenantiaid newydd, rydym yn gobeithio rhoi cyfle
i gwsmeriaid gael mewnbwn gwirioneddol i’r
ffordd mae Tai Gogledd Cymru yn rheoli a
datblygu gwasanaethau.
Yn ystod y flwyddyn rydym hefyd wedi datblygu
Strategaeth Gwerth am Arian yn ogystal â
datganiad Gwerth am Arian. Mae’r ddau i’w
gweld ar ein gwefan, ac maen nhw yn gam
pwysig ymlaen er mwyn sicrhau ein bod nid yn
unig yn darparu gwasanaethau o safon i
denantiaid ond ein bod yn gwneud hynny mewn
ffordd effeithlon ac effeithiol.
Datblygiad arall cyffrous ar gyfer 2017/18 oedd
dechrau’r gwaith ar safle Ffordd Abergele ym
Mae Colwyn. Hwn yw’r diweddaraf mewn cyfres
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o brosiectau adeiladau a fydd yn darparu cartrefi
fforddiadwy i’r ardal. Diolch i arian gan
Lywodraeth Cymru a chefnogaeth gan Gyngor
Bwrdeistref Sirol Conwy rydym yn gweithio mewn
partneriaeth i gwblhau’r cynllun ar gyfer y
flwyddyn ariannol nesaf.
Rwy’n falch o gyhoeddi hefyd yn ystod
y flwyddyn ein bod wedi cytuno i osod
Plas Parciau ar les i’r asiantaeth
adferiad cyffuriau ac alcohol, Cais.
Maen nhw’n datblygu’r eiddo er
mwyn darparu cymorth preswyl i
unigolion â phroblemau bod yn
gaeth i gyffuriau ac alcohol. Mae hyn
yn gam sylweddol ymlaen i TGC
oherwydd yr heriau rydym wedi’u
hwynebu mewn cysylltiad â Phlas
Parciau.

allweddol i’w wneud ac maen nhw yn hollbwysig
wrth i ni sicrhau ein bod ni, fel sefydliad, yn
darparu gwasanaethau i’r safonau uchaf posibl.

Helena Kirk
Prif Weithredwr

Ein nod yw gwneud cyfraniad
cadarnhaol i fywydau preswylwyr
a’r cymunedau lleol rydym yn
wasanaethu – yn yr adolygiad
blynyddol hwn rydym yn son am
rai o uchafbwyntiau’r flwyddyn
a’r ffyrdd mae ein gwaith wedi
gwneud gwahaniaeth
gwirioneddol.
Yn olaf, hoffwn ddiolch i staff
Tai Gogledd Cymru am eu
hymrwymiad a’u gwaith
caled drwy gydol y flwyddyn.
Gyda thimau yn gweithio’n
uniongyrchol gyda
phreswylwyr a thu ôl i’r llenni
– mae gan bawb gyfraniad
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mwyn cadw’n heini. Yn ogystal â sicrhau bod
trigolion yn fwy ffit ac yn fwy iach, nod pwysig y
prosiect yw ceisio lleihau nifer y codymau
ymhlith y bobl hŷn, a hynny er mwyn lleihau’r
pwysau ar y gwasanaeth iechyd. Mae ymchwil a
phrofiad yn dangos y gall codwm olygu cyfnod
mewn ysbyty i berson hŷn a dirywiad cyflym yn y
gallu i symud sy’n gallu arwain at yr angen am
ofal preswyl neu nyrsio costus.

Gofal ychwanegol yn
mynd gam yn ychwanegol
Dros nifer o flynyddoedd rydym wedi buddsoddi
yn ein gwasanaethau i bobl hŷn gyda thri
chynllun gofal ychwanegol wedi agor ers 2013.
Rydym yn falch o’n cyfradd gosod uchel yn y
cynlluniau hyn, sy’n agos i 100%, ac adborth
cyson gadarnhaol gan gwsmeriaid.
Dyma gymryd golwg ar waith sy’n cael ei wneud
yng nghynllun gofal ychwanwegol Cae Garendd
ym Mangor dros y flwyddyn, er mwyn gwella
iechyd ac ansawdd bywyd trigolion.

Pontio’r cenedlaethau
Wedi llwyddiant cyfres deledu S4C ‘Hen blant
Bach’ mae Tai Gogledd Cymru wedi bod yn
gweithio gyda Chyngor Gwynedd, Ysgol y
Garnedd, ym Mangor a Dr Catrin Hedd o
Brifysgol Bangor i sefydlu prosiect i gysylltu’r
cenedlaethau.

garddio, gemau, a sgyrsiau gan nifer o
bartneriaid.
Mae’r adborth gan y tenantiaid a’r ysgol wedi bod
yn wych ac mae’r budd i les tenantiaid wedi bod
yn amlwg. Mae sawl tenant, er eu problemau
iechyd neu anableddau wedi ffynnu – maen nhw
yn dod yn fyw yn ystod y gweithgareddau a’r
cymdeithasu gyda’r plant, sy’n gweld heibio’r
gwahaniaeth oedran, yr anableddau a’r stigma. Yn
ôl un o’r athrawon fe wnaeth un plentyn fwynhau
cymaint nes ei fod wedi gwrthod gadael y bws ar
un achlysur ar ôl cyrraedd yn ôl i’r ysgol am ei fod
eisiau dychwelyd at ei ffrindiau yng Nghae
Garnedd.

Cafodd y prosiect ei ariannu drwy
Cronfa Gofal Integredig Cyngor
Gwynedd – ac mae wedi rhoi cyfle
i ddisgyblion 5 a 6 mlwydd oed
fynychu gweithgareddau yng
nghynllun tai gofal ychwanegol
Cae Garnedd. Mae gweithgareddau
yn cael eu trefnu ar gyfer yr
ymweliadau gyda sesiynau ar
themâu cerddorol, celf a chrefft,
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Y gobaith yw y bydd y prosiect yn cael ei
werthuso gan fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig,
gyda chais pellach wedi ei wneud am arian
cymdeithasol Ewropeaidd gyda chymorth Dr
Catrin Hedd a Phrifysgol Bangor. Mae peilot
tebyg wedi’i gynnal yn ardal Nefyn rhwng yr
ysgol gynradd yno a chartref henoed er mwyn
cymharu ardal wledig a threfol. Yn dilyn
gwerthusiad, y nod yw datblygu’r prosiect ar
gyfer yr hir dymor fel y gall mwy o denantiaid
hŷn fwynhau a chael budd o sesiynau gyda
phlant ysgolion cynradd.

Yn dilyn mynychu’r dosbarthiadau cadw’n heini
mae tri o’n tenantiaid wedi mynychu
dosbarthiadau nofio â chefnogaeth ym mhwll
nofio Bangor, eto wedi hwyluso gan gynllun
Dementia Go – ac yn dangos sut mae’r sesiynau
wedi codi hyder yr unigolion.

Dosbarthiadau Cadw’n Heini
Sefydlwyd dosbarthiadau cadw’n heini yng
Nghae Garnedd yn ystod y flwyddyn hefyd –
wedi eu hwyluso gan gynllun Dementia Go, sef
cangen o wasanaethau hamdden Cyngor
Gwynedd sy’n clymu mewn â chynllun
Heneiddio’n Dda’r awdurdod.
Mae trigolion ac aelodau’r gymuned ehangach
yn cael cyfle i fwynhau sesiynau wythnosol er
Tai Gogledd Cymru Adolygiad Blynyddol 2017 – 2018
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Cartrefi fforddiadwy yn
uchel ar yr agenda

Bydd y cartrefi ar gael ar rent
canolig trwy www.taiteg.org.uk
sy’n golygu eu bod wedi’u hanelu
at bobl sy’n gweithio, neu sy’n
gallu talu’r rhent heb gymorth
ariannol ond bydd yn llai na’r rhent
am gartref tebyg yn yr ardal gan
landlord preifat.

Mae TGC yn parhau i weithio gydag awdurdodau lleol a Llywodraeth
Cymru er mwyn cyflawni targed y llywodraeth ar gyfer 20,000 o gartrefi
fforddiadwy newydd. Mae’r targed yn uchelgeisiol ac rydym yn
benderfynol o chwarae ein rhan wrth sicrhau bod y sector yng Nghymru
yn darparu tai fforddiadwy ar gyfer y dyfodol.
Prosiect newydd yn cychwyn
ym Mae Colwyn
Dros y flwyddyn dechreuodd y gwaith ar brosiect
gwerth £2.4 miliwn i adeiladu deuddeg o dai
fforddiadwy newydd ym Mae Colwyn ar safle yn
Ffordd Abergele. Mae’r prosiect yn rhan o Raglen

Adfywio Bywyd y Bae Cyngor Bwrdeistref Sirol
Conwy – a’r gobaith yw y bydd y cartrefi ar gael
i’w rhentu yn gynnar yn 2019.
Bydd cyfanswm o 12 o fflatiau un a dwy ystafell
wely yn cael eu hadeiladu fel rhan o’r prosiect –
gan gymryd lle yr eiddo gwag oedd ar y safle am
gyfnod hir.
Yn ogystal â mynd rhywfaint o’r ffordd i gwrdd â’r
angen lleol am dai fforddiadwy, mae’r prosiect
yn anelu at sicrhau bod y cartrefi newydd yn
effeithlon o ran costau rhedeg ynni – ystyriaeth
allweddol o ariannu’r cynllun trwy Grant Tai
Cymdeithasol Lleoedd Llewyrchus Llawn
Addewid Llywodraeth Cymru a Chyngor Conwy.
Dywedodd Phil Danson, Cyfarwyddwr Lleoedd
gyda Tai Gogledd Cymru: “Rydym yn falch iawn i
allu dechrau ar y safle yn Ffordd Abergele a’n
bod ni’n gallu arwain ar y prosiect hwn. Bydd yn
hwb gwirioneddol i’r rhan yma o’r dref. Rydym
yn ddiolchgar i Gyngor Conwy am eu cefnogaeth
o ran cyllid yn ogystal â’r amser a dreuliwyd gan
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swyddogion yn gweithio gyda ni er mwyn dod
â’r prosiect i’r pwynt hwn. Mae ariannu gan
Lywodraeth Cymru hefyd wedi bod yn allweddol
a gyda chydweithrediad y ddau bartner, rydym
bellach yn gallu symud ymlaen gyda’r gwaith
adeiladu newydd cyffrous hwn.”
Mae Grŵp K&C, AG Architects, Robin Bayliss
a Datrys wedi cael eu penodi i weithio ar y
prosiect. Mae’r cynllun mewn safle amlwg iawn
ar y ffordd i ganol tref Bae Colwyn o Barc Eirias.
Mae’n lleoliad gwych ac o fewn pellter cerdded
i’r dref. Bydd y cynllun hefyd yn darparu llawer
o fudd i’r gymuned, gan gynnwys cyfleoedd
hyfforddiant a chyflogaeth.

Yn ystod y flwyddyn dechreuodd y
gwaith ar brosiect gwerth

£2.4m
i adeiladu 12 cartref fforddiadwy
ym Mae Colwyn

Tai Gogledd Cymru Adolygiad Blynyddol 2017 – 2018
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Tai cefnogol yn gwneud
gwahaniaeth go iawn
Mae gan Tai Gogledd Cymru dîm
o staff ar draws y gogledd sy’n
darparu cymorth a llety i bobl
fregus mewn sefyllfaoedd
gwahanol.

Mae hyn yn cynnwys darparu llety dros dro a
llety â chymorth; llety i bobl sengl digartref
mewn hosteli; cyngor a chymorth i bobl
ddigartref sy’n cysgu ar y stryd; gwasanaethau
ailsefydlu i bobl â phroblemau iechyd meddwl
hirdymor, a dioddefwyr trais domestig.
Gall aelodau’r tîm wynebu sefyllfaoedd anodd ac
emosiynol yn ddyddiol, ond maen nhw bob
amser yn gweithio’n galed i wneud gwahaniaeth
i fywydau unigolion sy’n canfod eu hunain heb
gartref neu nunlle arall i droi.
Yma mae dwy astudiaeth agos yn dangos sut
mae TGC wedi cynorthwyo unigolion i gael eu
bywydau mewn trefn unwaith eto....

Astudiaeth Achos A
Roedd “A” yn dioddef o iselder hirdymor, ac
roedd wedi dioddef trais domestig mewn sawl
perthynas blaenorol. Roedd ei mab yn byw
gyda’i nain o dan oruchwyliaeth y gwasanaethau
cymdeithasol ac ystyriwyd bod ei baban yn y
groth yn wynebu perygl ac roedd wedi’i
gofrestru gyda’r tîm diogelu plant lleol.
Ar ôl i’w babi gael ei eni, cawsant eu cartrefu
mewn cartref i famau a babanod a derbyniodd
gefnogaeth i feithrin ei sgiliau gyda’i phlentyn.
Yna dychwelodd A i’w llety â chymorth TGC a
bu staff TGC yn gweithio’n agos â hi i ddarparu
cymorth hollbwysig drwy gydweithio gyda nifer
o asiantaethau gwahanol – gan gynnwys y
gwasanaethau cymdeithasol, Cymorth i Fenywod,
ac ymwelydd iechyd.
Roedd y cymorth a dderbyniodd A yn cynnwys:
• Cyfeirio at asiantaethau perthnasol
• Sicrwydd ac anogaeth i ymgysylltu â’r
gwasanaethau meddygol er mwyn cael
gafael ar y feddyginiaeth gywir
• Help i gynnal ei thenantiaeth a pharatoi i
symud ymlaen o lety dros dro i lety tymor hir
• Cyngor a chefnogaeth i’w helpu i ymgartrefu
yn ei chartref newydd a rheoli ei chyfrifon
• Help i ailgysylltu â’i theulu a meithrin ei hyder
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Mae A hefyd wedi mynychu dosbarthiadau teulu
a grwpiau chwarae i gynyddu ei hyder, sgiliau
gofal plant, ac i ryngweithio â theuluoedd eraill.

Canlyniad
Mae A wedi cwblhau’r holl asesiadau sgiliau
gofynnol gan y gwasanaethau cymdeithasol
ac ni does angen iddi gael ei rheoli gan yr
awdurdod lleol mwyach. Mae wedi dechrau
datblygu ei pherthynas gyda’i mab, sy’n aros
dros nos gyda hi. Mae wedi cwblhau hyfforddiant
sgiliau mam a babi, ac mae’n parhau i fynychu’r
clwb mam a babi gyda’i merch.
Mae’n rheoli cyllideb y cartref yn dda, mae wedi
pasio ei phrawf gyrru ac wedi llwyddo i drethu ac
yswirio car. Mae A wedi symud i gartref parhaol
erbyn hyn, sy’n agos at ei mam a’i theulu.
Dywedodd nad oedd wedi dychmygu y byddai’n
adennill ei rheolaeth rhianta ac mae’n teimlo’n
falch ei bod yn fam dda eto, gyda gwahanol
asiantaethau yn ei chanmol.
Mae A yn gweithio’n rhan amser rwan, ac mae
wedi gallu sefydlu trefniant rhianta diogel a
llwyddiannus gyda’i chynbartner, er mwyn
cynnal iechyd a llesiant ei merch fach.

Tai Gogledd Cymru Adolygiad Blynyddol 2017 – 2018
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Astudiaeth Achos B
Roedd “B” yn ifanc ac yn fregus, roedd ganddo
euogfarnau blaenorol oherwydd alcohol a
chyffuriau. Roedd wedi bod yn byw’n lleol gyda’i
deulu ond roedd y berthynas wedi torri lawr a
daeth yn ddigartref, yn byw ar y stryd am gyfnod
o 6 wythnos. Roedd wedi derbyn diagnosis o
ADHD (Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a
Gorfywiogrwydd), roedd ar feddyginiaeth ar gyfer
hyn ac ar gyfer ei orbryder a phyliau o banig.
Ar ôl cael ei gyfeirio i hostel TGC gan NACRO
drwy Pathway, fe symudodd i mewn ar unwaith
a dechrau elwa o’r budd a’r rhyddhad o gael ei
ystafell ei hun mewn amgylchedd diogel. Nid
oedd gan B unrhyw brofiad blaenorol o reoli ei
denantiaeth ei hun ac roedd ei fudd-daliadau
wedi’u hatal. Yn ystod ei amser yn hostel TGC
derbyniodd gymorth i ddatblygu sgiliau bywyd
er mwyn iddo allu paratoi i symud i mewn i’w
fflat ei hun mewn llety â chymorth TGC.
Yn yr hostel, derbyniodd B gymorth i:
• Baratoi ar gyfer llety parhaol drwy ddatblygu
sgiliau byw bob dydd
• Dysgu sgiliau cyllidebu er mwyn rheoli ei
arian bob wythnos
• Mynd i’r afael â’i broblemau alcohol a
chyffuriau
• Gwella ei iechyd meddwl a rheoli ei gyflwr
gorbryder yn well, gyda’r asiantaethau
perthnasol yn cydnabod ei anghenion o
ran ADHD
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Ar ôl i B symud o’r hostel i lety mwy sefydlog
gyda TGC mae wedi parhau i dderbyn cymorth
gan y staff Tai â Chymorth i:
• Reoli a chyllidebu ei arian er mwyn sicrhau
bod ei gostau rhent yn cael eu blaenoriaethu,
mae ei filiau cyfleustodau yn cael eu talu ac
mae’n siopa’n ddarbodus ac yn bwyta’n iach
• Hawlio’r budd-daliadau cywir y mae ganddo
hawl iddynt
• Rheoli ei fflat i sicrhau bod ei denantiaeth
yn cael ei chynnal a’i bod yn ddiogel
• Paratoi ar gyfer symud ymlaen yn y pen
draw i lety annibynnol heb gymorth

Canlyniad
Mae B yn ymgysylltu’n dda gyda’n cefnogaeth
ni ac mae’n byw yn hapus yn ei gartref dros dro.
Mae trefniadau wedi’u gwneud ar gyfer ei holl
filiau cyfleustodau a’i fudd-daliadau ac mae’n
llwyddo i gyllidebu’n dda. Mae’n teimlo’n hapus
iawn ei fod yn byw yn ei fflat ei hun ac mae’n ei
gadw mewn cyflwr glân a thaclus.
Mae B wedi cael gwaith llawn amser yn
ddiweddar mewn bwyty lleol ac mae wrth ei
fodd gyda’r gwaith a’r hwyl gyda’i gydweithwyr.
Mae’n talu rhent llawn heb orfod derbyn unrhyw
fudd-dal tai, mae’n paratoi i symud ymlaen i lety
annibynnol heb gymorth ac mae pethau’n mynd
yn dda iawn iddo.
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Helpu dioddefwyr salwch
meddwl
Mae gan Tai Gogledd Cymru ddau weithiwr
prosiect yng Nghonwy sy’n gweithio’n agos
gydag asiantaethau amrywiol i roi help a
chymorth i breswylwyr oresgyn eu hanawsterau.
Darllenwch ymlaen i ddysgu mwy am waith Jude
Lewis a Joe Lambe.
Drwy Gynllun Iechyd Meddwl Conwy, mae gan
TGC bedwar eiddo ar draws Llandudno ac yng
Nghyffordd Llandudno, sy’n darparu llety a
chymorth i 16 o breswylwyr sydd â salwch
meddwl hir dymor.
Nod y cynllun a’r llety â chymorth dros dro yw
helpu preswylwyr i symud ymlaen i lety sefydlog
mwy parhaol. Maent yn derbyn cymorth dau
Weithiwr Prosiect, Joe Lambe a Jude Lewis, y
ddau’n gweithio’n agos gyda’r defnyddwyr
gwasanaeth i sicrhau eu bod yn gallu cynnal eu
tenantiaethau. Maent hefyd yn gweithio gyda’r
amrediad eang o asiantaethau cymorth i
ddarparu cefnogaeth i unigolion fyw mor
annibynnol â phosibl, wrth dderbyn cymorth
ar gyfer eu problemau iechyd meddwl.
Drwy’r cynllun hwn mae gweithgareddau
amrywiol yn cael eu trefnu yn y cartref ac yn y
gymuned i annog pobl i ymgysylltu â’u hardal
leol. Trefnir cyfarfodydd tŷ misol ac ymweliadau
gydag asiantaethau allanol er mwyn helpu’r
preswylwyr i baratoi eu hunain i symud i fyw’n
annibynnol. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf
cafwyd ymweliadau gan asiantaethau allanol ac

yn eu plith oedd y Gwasanaeth Tân ac Achub,
OPUS a Cyfle Cymru, yn ogystal â chynghorwyr
a swyddogion y Cyngor.
Mae gweithgareddau ymgysylltu, teithiau dydd
a phrosiectau hefyd yn cael eu trefnu – ac un o’r
gweithgareddau presennol yw prosiect garddio
ym Montebre, lle mae’r preswylwyr wedi
dechrau tyfu llysiau yng ngardd yr eiddo. Yn
ddiweddar aeth y preswylwyr ar ymweliad i
wylio Pencampwriaethau Snwcer y Byd yn Venue
Cymru, profiad y gwnaethant ei fwynhau’n
fawr iawn.
Yn ystod yr haf trefnodd Jude a Joe gyfres o
dripiau, gyda’r nod o annog y preswylwyr i fynd
allan er mwyn gwella eu hiechyd meddwl. Roedd
y teithiau dydd yn cynnwys diwrnod yn nhref
Conwy, chwarae golff ar ben y Gogarth, taith i’r
pier ac ymweld â’r farchnad ffermwyr ar safle’r
RSPB yng Nghyffordd Llandudno.
Mae nifer o breswylwyr
wedi elwa o’r gwasanaeth
sy’n cael ei ddarparu gan
Gynllun Iechyd Meddwl
Conwy dros y blynyddoedd
– mae’r gwaith mae Joe a
Jude yn ei wneud gydag
unigolion yn hollbwysig
i’w hadferiad a’u hiechyd
yn yr hirdymor.
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Jude Lewis and Joe Lamb
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Cefnogi pobl ddigartref
Mae Tai Gogledd Cymru yn cael ei ystyried ar
draws y rhanbarth fel darparwyr allweddol ar
gyfer cymorth i bobl ddigartref.
Mae partneriaeth yn elfen hollbwysig o
lwyddiant y tîm.
Roedd gaeaf 2017/2018 yn arbennig o arw, gyda
sawl cyfnod o oerfel eithafol. Gall tymeredd oer
fod yn galed i nifer ohonom, yn bennaf
oherwydd ei effaith ar ein trefniadau
trafnidiaeth. Ond i bobl ddigartref sy’n byw ar y
stryd, mae’n golygu bod yr anawsterau maen
nhw yn eu hwynebu o ddydd i ddydd yn galetach

fyth wrth iddynt ymdrechu i gadw’n gynnes
mewn tymeredd o dan y rhewbwynt.
Yn ystod misoedd mwyn yr haf efallai na fydd
trafferthion pobl ddigartref ar strydoedd
Gwynedd mor amlwg, ond mae hon yn broblem
drwy gydol y flwyddyn. Mae ein tîm yn Tai
Gogledd Cymru (TGC) a staff yng Nghyngor
Gwynedd yn cydweithio 12 mis y flwyddyn i
gynnig cymorth a lloches i nifer o bobl sy’n
canfod eu hunain heb do dros eu pennau yn
nhrefi a phentrefi’r ardal.
Lorna Hughes yw rheolwr Allgymorth ac
Adsefydlu TGC, ac yma mae’n disgrifio’r gwaith
o ddydd i ddydd:
“Mae llawer iawn o waith yn cael ei wneud y tu ôl
i’r llenni, ac ni fydd pawb yn sylweddoli faint o
waith rydym yn ei wneud i gefnogi pobl ddigartref
yng Ngwynedd. Rydym yn cynnig cymorth i bawb
sy’n cysgu ar y stryd, boed hynny’n dillad neu
loches a roddwyd gan y cyhoedd a busnesau lleol,
neu brydau poeth o’n gwasanaeth giât yn Hostel
Santes Fair ym Mangor. Mae ein Tîm Allgymorth
yn gwneud gwaith hollbwysig gyda phobl sy’n
cysgu ar y stryd ym Mangor, yn anffodus ni fydd
pawb eisiau derbyn y cymorth hwnnw, ond mae’n
bwysig eu bod yn gwybod lle’r ydyn ni os ydynt
eisiau help.”
Yn ystod misoedd oerach y gaeaf diwethaf, bu
TGC a swyddogion Cyngor Gwynedd yn cyflawni
rôl bwysig yn sicrhau llety mewn hosteli neu
wely a brecwast i bobl ddigartref yn yr ardal –
roedd hyn yn golygu bod gan lawer o’r bobl a
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fyddai fel arfer wedi
bod yn cysgu yn yr
awyr agored, do dros
eu pen.
Ffactor pwysig sy’n
sicrhau ein bod yn gallu
parhau i wneud ein
gwaith a darparu help
yw’r rhoddion rydym yn
eu derbyn gan y cyhoedd
a busnesau lleol. Rydym
wedi cynnwys sawl
erthygl yn ein cylchlythyr
i denantiaid, Clwb Seren, yn y flwyddyn
ddiwethaf, yn diolch i bobl am eu rhoddion hael.
Mae’r adnoddau yn brin a heb ddillad cynnes,
pebyll, sachau cysgu a rhoddion bwyd, mae Lorna
yn egluro y byddai eu gwaith yn galetach fyth.
Mae gan y tîm Allgymorth ac Adsefydlu berthynas
waith agos hefyd gydag Eglwys Gadeiriol Bangor
a Banc Bwyd Caernarfon. Mae Partneriaeth yr
Eglwys Gadeiriol yn galluogi’r tîm i gynnig llety

gwely a brecwast i bobl am ychydig nosweithiau
os nad ydynt yn teimlo’n dda. Mae hyn wedi bod
yn ddefnyddiol iawn i bobl â phroblemau
corfforol ac iechyd meddwl, ac sydd wedi’u
rhyddhau o’r ysbyty’n ddiweddar. Mae’r cynllun
yn cael ei ariannu gan rodd breifat yr Eglwys
Gadeiriol. Un enghraifft o berson digartref sydd
wedi elwa o’r gwasanaeth yw unigolyn a
ryddhawyd o’r ysbyty ar ôl ceisio lladd ei hun a
derbyniodd ychydig ddyddiau mewn llety gwely
a brecwast. Ers hyn mae wedi’i gartrefu yn
Hostel Santes Fair lle mae’n derbyn cymorth i
fynd i’r afael â’i broblemau iechyd meddwl a
chamddefnyddio sylweddau.
Waeth beth fo’r tywydd neu’r adeg o’r flwyddyn,
mae’r timau yn TGC a Chyngor Gwynedd yn
parhau i gydweithio gyda’i
gilydd a phartneriaid
eraill, yn rhoi cymorth ac
yn helpu unigolion i roi
trefn ar eu bywydau a
symud i lety hirdymor.

Gwasanaeth Giât Santes Fair
Rhan o’r cymorth a gynigir i bobl ddigartref a phobl sy’n cysgu ar y stryd ym
Mangor yw’r gwasanaeth giât Hostel Santes Fair. Mae’r gwasanaeth wedi
darparu prydau poeth ac oer i bobl ddigartref sy’n cysgu ar y stryd ym Mangor
ers 15 mlynedd, ac yn ystod y 12 mis diwethaf mae’r gwasanaeth wedi ei
ehangu o un pryd o fwyd y dydd i dri phryd y dydd yn ogystal â diodydd poeth
ac oer drwy’r dydd.
Mae staff yn ymgysylltu â phob person sy’n derbyn pryd bwyd ac yn rhoi cyngor
a chymorth iddynt er mwyn helpu i ddatrys eu sefyllfa. Maen nhw yn gwneud hyn drwy gynnig
cymorth a hefyd eu cyfeirio at Adran Ddigartrefedd Cyngor Gwynedd ac at asiantaethau iechyd a
gofal cymdeithasol amrywiol, gan gynnwys meddygfeydd, gwasanaethau camddefnyddio
sylweddau a gwasanaethau cefnogi cyn-filwyr.
Tai Gogledd Cymru Adolygiad Blynyddol 2017 – 2018
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Cyfranogiad tenantiaid
yn 2017/2018
Mae rhoi llais i’n tenantiaid yn bwysig i ni a dyma
sy’n gyrru popeth rydym yn ei wneud ar draws y
sefydliad. Rydym yn ymrwymedig, drwy ein
cynllun corfforaethol, i gynyddu cyfleoedd
ymgysylltu, yn arbennig i bobl ifanc a theuluoedd,
a hynny er mwyn gwella boddhad cwsmeriaid.

Mae’r tenantiaid wedi
cael cyfleoedd i fwynhau
cerdded, mynydda a
chanŵio, ac rydym yn
bwriadu cyflwyno beicio mynydd
yn y misoedd nesaf.

Yn ystod y flwyddyn datblygwyd strategaeth
newydd ar gyfer cyfranogiad tenantiaid, mewn
partneriaeth â’n cwsmeriaid, rhanddeiliaid a
staff – bydd y strategaeth yn llywio’r ffodd y
byddwn yn ymgysylltu’n well yn y 12 mis nesaf.

• Yn ystod y prosiect hwn mae 37 o denantiaid
wedi cymryd rhan mewn gweithgareddau
• Mae’r cyfranogwyr wedi nodi gwelliannau
i’w hiechyd a’u hyder ac maent wedi gwneud
ffrindiau newydd

Yn ogystal â gwrando ar safbwyntiau, rydym
hefyd yn gweithio gyda llawer o’n tenantiaid
i ddarparu cyfleoedd iddynt ddatblygu eu
sgiliau bywyd a chynyddu eu hyder. Yn ystod
y flwyddyn ddiwethaf fe gynhaliwyd nifer o
weithgareddau a chyfleoedd a oedd yn
galluogi i’r preswylwyr ymgysylltu â ni. Dyma
rai o’r uchafbwyntiau...

Agor drysau i’r awyr agored
Nod y prosiect hwn oedd darparu cyfleoedd
i’n tenantiaid a oedd yn anweithgar yn
economaidd ac a oedd ar incwm isel i allu
cyfranogi mewn gweithgareddau awyr agored.
Mae’r prosiect hwn hefyd yn ceisio cynorthwyo
cyfranogwyr i ddod o hyd i swydd, yn ogystal â
chyfleoedd gwirfoddoli yn y sector awyr agored.
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Panel Ymgynghorol
Preswylwyr
Mae gan y Panel wyth aelod
ac mae’n cwrdd bob mis, ym
Mangor ac yng Nghyffordd
Llandudno am yn ail.

37

Rydym wedi codi
ymwybyddiaeth o’r Panel drwy
ein cylchlythyr, ein gwefan a’r
cyfryngau cymdeithasol.
Mae’r aelodau yn ein helpu i ysgogi gwelliannau
ar draws y gwasanaeth drwy:
• Monitro dulliau cyflenwi gwasanaeth
• Craffu ar berfformiad a phenderfyniadau
• Pennu blaenoriaethau ar gyfer adolygu
perfformiad

Yn ystod y prosiect hwn roedd 37 o
denantiaid wedi cymryd rhan yn y
gweithgareddau

Mae’r Panel yn hollbwysig am ei fod yn darparu
gwybodaeth i’r preswylwyr am ein gwasanaethau,
ein perfformiad, ein penderfyniadau busnes a’n
cyfeiriad strategol.

Grwp Ymateb Cyntaf
Dyma gronfa ddata o denantiaid a defnyddwyr
gwasanaeth sydd â diddordeb mewn bod yn
‘ddarllenwyr’ taflenni, ffurflenni, a pholisïau er
mwyn rhoi sylwadau arnynt a sicrhau eu bod yn
ddealladwy i gwsmeriaid. Mae hwn yn gyfle i rai
sydd ddim yn gallu ymrwymo i fynd i gyfarfodydd
wyneb yn wyneb rheolaidd i gael lleisio barn.
Os ydych yn breswylydd a chyda diddordeb
mewn chwarae mwy o ran uniongyrchol yn y
ffordd rydym yn gweithio, cysylltwch â ni ar
CustomerServices@nwha.org.uk
Tai Gogledd Cymru Adolygiad Blynyddol 2017 – 2018
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Ein pobl
Mae rhai cyfnodau anodd wedi bod yn ystod y
flwyddyn ddiwethaf ond mae ein staff cyflogedig
wedi parhau i fod yn glod i’r sefydliad. Drwy eu
cymhelliant, eu proffesiynoldeb a’u gwaith
caled, rydym yn parhau i ddarparu
gwasanaethau o safon uchel i’n cwsmeriaid. Ein
nod yw datblygu ein perthynas â’n staff drwy
greu lle gwych i weithio ynddo – rydym yn
ymrwymo i ddarparu cyfleoedd hyfforddiant a
rhoi llais i staff ar y ffordd y mae’r sefydliad yn
cael ei redeg. Rydym wastad yn anelu i ddenu a
chadw staff o’r radd flaenaf; byddwn yn parhau i
wneud hyn dros y 12 mis nesaf drwy benodi pobl
sy’n rhannu ein gwerthoedd.

Buddsoddwyr Mewn Pobl…
Roeddem yn falch iawn o dderbyn achrediad
arian Buddsoddwyr mewn Pobl eleni, dyma
oedd y tro cyntaf i ni gael ein hasesu yn erbyn y
Fframwaith 6ed
Cenhedlaeth newydd.
Ein targed ar gyfer yr
asesiad nesaf ymhen
tair blynedd yw cyflawni
achrediad Platinwm.
Mae llawer o waith i’w
wneud cyn hynny ond
byddwn yn gweithio’n
galed gyda’n staff i
Hannah Dalton, Carwyn
gyflawni hyn.
George, Ben Hamer a
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Chadeirydd TGC,
Tom Murtha

Sêr Yfory a gwobr y Filltir
Ychwanegol
Cyflwynwyd rhaglen Sêr Yfory i roi cyfle i dri
aelod o staff dderbyn mentora/hyfforddiant un i
un, cysgodi mewn swydd a chymryd rhan mewn
prosiectau ar draws y sefydliad. Roeddem yn
falch iawn o dderbyn nifer o geisiadau gwych ar
gyfer ein blwyddyn gyntaf gyda Carwyn George
(Rheolwr Gofal Ychwanegol, Cae Garnedd);
Hannah Dalton (Cydlynydd Cydymffurfiaeth);
Ben Hamer (Swyddog Rhenti Cynorthwyol), yn
cael eu dewis.
Rydym hefyd wedi adfywio’r cynllun gwobrwyo
staff – Gwobr y Filltir Ychwanegol. Bob mis mae
staff yn enwebu cydweithwyr y maen nhw yn
credu sydd wedi mynd y filltir ychwanegol. Mae
enillwyr y wobr yn derbyn talebau a thystysgrif o
gydnabyddiaeth.

Edrych ymlaen at y 12 mis
nesaf...

Amrywiaeth Staff

Oed

57%

43%

Na
91%

Oes
6%

Tueddiad rhywiol

Heb ateb
3%

Benyw Gwryw

Tarddiad Ethnic
54%

Gwyn
Cymreig

Gwyn
Prydeinig
3% Gwyn
Saesnig
Gwyn
>1%
Gwyddelig

41% 50%

9%

16-39 40 -64 65+

Oes
40%

91%
Heterorywiol
Heb ateb/
Dim eisiau dweud 9%

Siaradwyr Cymraeg Rhugl

Na
60%

Crefydd

40%

Byddwn yn ail-lansio ein Fforwm Gweithwyr, yn
y flwyddyn nesaf. Mae’r grŵp hwn yn gwneud
cyfraniad allweddol i sicrhau bod TGC yn lle y
mae pobl eisiau gweithio ynddo yn ogystal â rhoi
cyfle i aelodau’r fforwm ddatblygu eu sgiliau.

>1% Gwyn arall

Byddwn yn adolygu ein Strategaeth Pobl ac yn
gweithredu, mewn ymgynghoriad â’n staff, rai o’r
strategaethau allweddol ar gyfer y dyfodol, gan
gynnwys cynlluniau Gwobrwyo a Chydnabod.

>1%
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Anabledd

Rhywedd

>1%

Gwlad Enedigol

Gwyn neu Ddu
Caribiaidd

>1% Affricanaidd
Cefndir arall
cymysg

43% 38%
DU 96% UE 1.5%
Gweddill y byd 1.5%
Heb ateb 1.5%
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4%

13%

Dim Cristion Arall
Heb ateb/
Dim eisiau dweud
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Gwerth am arian
Nid yw Gwerth am Arian yn golygu cynyddu effeithlonrwydd ac
effeithiolrwydd yn unig; fel menter gymdeithasol rydym hefyd yn
cydnabod pwysigrwydd ein diben cymdeithasol.
Mae gan Tai Gogledd Cymru drosiant o £15.8
miliwn, rydym yn gyfrifol am reoli mwy na 2,600
o gartrefi ac rydym yn cyflogi tua 180 aelod o
staff. Ein nod yn y strategaeth Gwerth am Arian
felly yw sicrhau ein bod yn darparu gwerth am
arian i’n tenantiaid a’n bod yn gwneud y defnydd
mwyaf effeithlon o’n hadnoddau.
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Rydym yn agored ynghylch o ble y daw ein
harian a sut yr ydym yn ei wario. Cyhoeddir
Datganiad Gwerth am Arian bob blwyddyn sy’n
dangos sut yr ydym yn perfformio. Mae’r
datganiad llawn ar gael ar ein gwefan.
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Beth yw ein blaenoriaethau
gwerth am arian?
1.		 Integreiddio Gwerth am Arian a Gwerth Cymdeithasol fel
rhan o’n diwylliant
2. Rheoli ein hasedau er mwyn manteisio i’r eithaf ar enillion
cymdeithasol ar fuddsoddiad
3. Sicrhau’r gwerth gorau posib o’n prosesau caffael
4. Deall a gallu adrodd ar werth cymdeithasol ac
amgylcheddol
5. Deall yn llawn ein costau a’u heffeithiau ar draws TGC a sut
y maent yn cysylltu â pherfformiad a sut rydym yn
cymharu ag eraill
6.		 Cynyddu effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd y gwasanaeth
– deall anghenion ein tenantiaid )
7. Cynnwys ein staff a’n tenantiaid ymhellach er mwyn gwella
gwerth am arian
8. Bod yn dryloyw, yn atebol a sicrhau cyfathrebu hygyrch
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Llywodraethu

Tom Murtha
Mae Tom wedi treulio dros 40 mlynedd yn y sector tai a gofal. Dechreuodd ei yrfa fel
gweithiwr cymunedol yng nghanol dinas Caerlŷr ac ymddeolodd fel Prif Weithredwr
Midland Heart, un o’r sefydliadau tai a gofal mwyaf yn y DU, yn 2012. Mae Tom wedi
bod yn gadeirydd ac aelod anweithredol ar nifer o fyrddau tai a gofal a gweithgorau
cenedlaethol. Mae’n gyn-Gadeirydd HACT ac Emmaus. Ef yw Cadeirydd
Llywodraethu y Plus Dane Group, mae’n un o ymddiriedolwyr Ymddiriedolaeth
Mayday, aelod o fwrdd golygyddol Thinkhouse, ac yn aelod sylfaen o SHOUT yr
ymgyrch dros dai cymdeithasol. Yn 2009 dyfarnwyd Doethuriaeth Anrhydeddus i
Tom gan Brifysgol Birmingham am ei arweinyddiaeth yn y sector tai.

Rydym wedi ymrwymo i llywodraethiant da yn
Tai Gogledd Cymru ac i gydymffurfio â Chod
Llywodraethu Cartrefi Cymunedol Cymru. Mae’r
cod wedi’i gynllunio i helpu cymdeithasau tai i
ddatblygu strwythurau llywodraethu effeithiol
ac i gefnogi gwelliant parhaus.
Mae gennym 11 Aelod Bwrdd. Maen nhw’n
gyfrifol am ddarparu’r cyfeiriad strategol ar gyfer
y sefydliad. Mae ein haelodau wedi’u penodi
oherwydd amrediad ac amrywiaeth eu sgiliau yn
ogystal â’u profiad sy’n eu galluogi i herio a
chraffu yn effeithiol.
Yn ystod y flwyddyn penodwyd Tom Murtha
yn gadeirydd y gymdeithas. Mae ganddo
flynyddoedd lawer o brofiad yn y sector tai fel
Prif Weithredwr un o’r cymdeithasau mwyaf yn y
DU yn ogystal â swyddi anweithredol niferus
eraill dros y blynyddoedd.
Ymunodd Dylan James â’r Bwrdd eleni hefyd.
Mae’n siaradwr Cymraeg ac mae ganddo gefndir
mewn addysg uwch ac archwilio allanol.
Dysgwch fwy am Dylan a Tom ar y dudalen
nesaf.

Dyma’r aelodau a wasanaethodd ar y Bwrdd yn
ystod 2017/8:
Tom Murtha
(Cadeirydd – penodwyd 21 Medi 2017)
Sally Ellis (Is Gadeirydd)
William (Bill) Farnell
Christopher Taylor
John Ghader (ymddiswyddo Ionawr 2018)
Ian Alderson
Marion Pryor
Susan Miller
Janet Roberts
Nanette Williams
Carol Downes
John Keegan (ymddiswyddo Mai 2018)
Dylan James (penodwyd Ionawr 2018)

Dylan James
Mae Dylan yn Bennaeth Cyfrifeg Ariannol ym Mhrifysgol Bangor ac mae ganddo
ystod eang o sgiliau cyfrifeg rheolaeth ac ariannol. Mae ganddo hefyd brofiad rheoli
archwilio mewnol ac allanol helaeth ynghyd â phrofiad ymarferol o gydymffurfio
gyda systemau rheoleiddiol a llywodraethu, gan weithio yn y gorffennol yn
Pricewaterhouse Coopers a Waterford Wedgwood. Hyfforddodd Dylan gyda’r
Archwilydd Dosbarth yng ngogledd Cymru ac mae’n siaradwr Cymraeg rhugl. Mae
ganddo radd mewn Cyllid a Chyfrifyddu Ewropeaidd ac mae’n aelod o Sefydliad Siartredig Cyllid
Cyhoeddus a Chyfrifeg.

Aelodau o Fwrdd TGC
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Ein perfformiad yn
2017/18
61
Ffeithiau a ffigurau allweddol...
Mae

o denantiaid TGC wedi
cwrdd â Wardeiniaid
Ynni ac mae 29 wedi
sicrhau budd ariannol

Mae dros

99%

Llwyddodd

99%

o’n hunedau gofal
ychwanegol wedi eu
gosod, gyda Cae
Garnedd ar 100%
Cymerodd

Gosodwyd

o’n heiddo i basio Safon
Ansawdd Tai Cymru
(yn ddarostyngedig i
fethiannau derbyniol)

9,000

o’r tenantiaid yn dweud
bod y rhent yn darparu
gwerth am arian

eiddo eu prydlesu i denantiaid
newydd (gan gynnwys hosteli
tai â chymorth)

o dasgau atgyweirio eu
codi a’u cwblhau

Cafodd

94

254

ystafell ymolchi eu gosod

cais llwyddiannus ar gyfer y
Disgownt Cartrefi Cynnes – gyda
chyfanswm o £13,580 yn cael ei
hawlio gan denantiaid
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Incwm:

£(000)

Rhenti
Incwm taliadau gwasanaeth a
gwasanaethau cefnogol
Grantiau
Incwm Arall
Cyfanswm

£11,598
£2,987

Gwariant:

£(000)

Costau rheoli
Gwariant taliadau gwasanaeth
Cynnal a chadw
Dibrisiant
Llog
Arall
Gwarged
Cyfanswm
Gwariant gwaith trwsio sylweddol a datblygu
wedi’i gyfalafu

£2,016
£3,460
£2,838
£2,800
£2,713
£636
£1,386
£15,849
£2,970

Grantiau

Incwm Arall

Incwm taliadau
gwasanaeth a
gwasanaethau
cefnogol

£977
£287
£15,849

Rhenti

i brydlesu eiddo ar gyfartaledd

262

84%

Gwnaed

Dyma grynodeb o’n hincwm a gwariant

Cafodd

Mae

Cafodd ychydig o dan

20 diwrnod

Perfformiad Ariannol
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Cafodd ffenestri a drysau
newydd eu gosod mewn

631

Gwarged
Costau
rheoli

Arall

Llog

Dibrisiant

Gwariant
taliadau
gwasanaeth
Cynnal a
chadw

eiddo
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Ymholiad?
Os oes gennych unrhyw gwestiynnau neu adborth am yr Adolygiad Blynyddol hwn cysylltwch â ni ar:
	customerservices@
nwha.org.uk
01492 572727
www.nwha.org.uk

Plas Blodwel,
Broad Street,
Cyffordd Llandudno,
Conwy
LL31 9HL

twitter.com/
northwalesha
	www.facebook.com
northwaleshousing

