
Trosolwg Hunanwerthuso 2017-18

Yr hyn a wnaethom yn dda yn 2017-18
Mae TGC yn gwbl ymrwymedig i’r broses Hunanwerthuso - rydym yn 
credu bod hyn yn ffordd bwysig i’n helpu i wella ein gwasanaethau.  
Er mwyn cyflawni hyn, rydym wedi:
• Cynnal arolwg o foddhad tenantiaid
• Adolygu ein proses adrodd, gan gynnwys ein mesurau perfformiad
• Cyhoeddi ein hadroddiad Hunanwerthuso sydd wedi’i graffu gan  

ein tenantiaid a’n Bwrdd
Gwaith pellach ar gyfer 2018-19
Parhau i fireinio ein proses Hunanwerthuso er  
mwyn sicrhau bod ein datganiad cydymffurfiaeth  
yn cyd-fynd â chanlyniadau ein Cynllun  
Corfforaethol 
Sut mae hyn yn cysylltu â’n  
Canlyniadau Corfforaethol?
Mae TGC yn gwella’n barhaus

SP 4
Hunanwerthuso a chydymffurfio
Tystiolaeth amlwg o hunanwerthusiad a 
datganiad o gydymffurfiaeth

Yr hyn a wnaethom yn dda yn 2017-18
Gall tenantiaid a rhanddeiliaid fod yn hyderus bod gan Fwrdd a 
Uwch Dîm Gweithredol TGC weledigaeth glir ac uchelgeisiol ar 
gyfer y dyfodol. Yn 2017-18 fe wnaethom:
• Ddatblygu Cynllun Corfforaethol newydd ar gyfer 2018-2020
• Adnewyddu ein gweledigaeth 
• Atgyfnerthu’r Bwrdd a’r Tîm Gweithredol, gan roi mwy  

o hyder yn ein gallu i arwain TGC 
Gwaith pellach ar gyfer 2018-19
Parhau i wella ein prosesau llywodraethu a  
sicrhau cydymffurfiaeth lawn â Chod  
Llywodraethu Cartrefi Cymunedol Cymru
Sut mae hyn yn cysylltu â’n  
Canlyniadau Corfforaethol
Mae TGC yn cael ei reoli’n dda ac effeithlon.

Llywodraethiant – y Bwrdd a’r Uwch  
Dîm Gweithredol  
Bwrdd a rheolwyr gweithredol effeithiol sydd  
â gweledigaeth glir ac uchelgeisiol ar gyfer y 
Landlord Cymdeithasol Cofrestredig

SP 1

Yr hyn a wnaethom yn dda yn 2017-18
Mae cyfranogiad tenantiaid yn ganolog i’n gwaith – rydym yn galluogi 
preswylwyr i graffu ar ein gwasanaethau a’n perfformiad mewn nifer o 
wahanol ffyrdd, er mwyn sicrhau’r safonau uchaf posibl. Yn 2017-18  
fe wnaeth cyfranogiad tenantiaid sicrhau: 
• Mewnbwn gan denantiaid a defnyddwyr gwasanaeth i’n Siarter 

Cwsmeriaid a’n strwythur Gwasanaeth Cwsmeriaid
• Perthynas gwell gyda’r Pwyllgor Gwasanaethau Landlordiaid
• Mewnbwn ein cwsmeriaid yn adolygiad ein Strategaeth  

Cyfranogiad Tenantiaid
Gwaith pellach ar gyfer 2018-19
Gwella boddhad tenantiaid o ran sut yr ydym yn  
gwrando a gweithredu ar safbwyntiau ein  
cwsmeriaid a dangos sut mae cyfranogiad  
wedi dylanwadu ar ein gwaith. 
Sut mae hyn yn cysylltu â’n  
Canlyniadau Corfforaethol?
Mae cymunedau a chwsmeriaid yn ymgysylltu  
ac yn cymryd rhan yn y gwaith o wella a siapio gwasanaethau

SP 2
Cyfranogiad Tenantiaid
Cyfranogiad effeithiol a phriodol gan 
denantiaid a gwasanaethau o safon uchel  
ac sy’n gwella

Yr hyn a wnaethom yn dda yn 2017-18
Mae rheoli risg yn rhan bwysig o’r ffordd yr ydym yn rheoli ein 
gwasanaethau – rydym yn edrych ar bob risg bob tri mis. Ar draws y 
sefydliad rydym yn:
• Rheoli risgiau drwy system arbenigol ar-lein gydag adroddiadau byw 

sy’n nodi tueddiadau
• Adrodd meysydd o risg uchel i’r Bwrdd
• Paratoi rhagolygon ariannol 30 mlynedd sy’n edrych ar yr holl 

sefyllfaoedd a risgiau posibl
• Diweddaru ein Cynllun Busnes i brofi senarios gwahanol  

yn cynnwys newidiadau i chwyddiant a chyfraddau llog
Gwaith pellach ar gyfer 2018-19
Sicrhau ein bod yn gwneud defnydd llawn o’n systemau  
newydd er mwyn rheoli perfformiad, risg, camau gweithredu  
archwiliadau, cynllunio busnes a rheoleiddio. 
Sut mae hyn yn cysylltu â’n Canlyniadau Corfforaethol?
Mae TGC yn gwella’n barhaus

SP 3

Rheoli Risgiau 
Deall effeithiau pob risg ar fusnes, gan gynnwys  
busnes newydd a chyfleoedd i ddatblygu, gyda 
threfniadau rheoli risg cadarn

Ein gweledigaeth yw mai ni yw’r 
‘darparwr tai y bydd pobl yn dewis ei 
ddefnyddio yng Ngogledd Cymru’. Rydym 
yn deall gwerth a phwysigrwydd cartref 
da – dyna lle mae ein calon. Rydym hefyd 
yn awyddus i wneud cyfraniad cadarnhaol 
i’n cymunedau lleol ac i fod yn fuddsoddwr 
arwyddocaol yn yr economi ranbarthol. 

Ond sut ydym ni’n perfformio 
mewn gwirionedd a beth mae 
hyn yn ei olygu i’n tenantiaid  
a’n rhanddeiliaid?
Dyma giplun o’n perfformiad – yr hyn a 
wnaethom yn dda yn 2017-18 a’r meysydd y 
mae angen i ni eu gwella.

Ein hagwedd
Drwy gymryd agwedd onest o’n perfformiad, 
credwn y gallwn feithrin dealltwriaeth gwell 
o’n cryfderau a’r meysydd y mae angen i ni 
eu datblygu. Byddwn yn rhoi cynlluniau ar 
waith i sicrhau ein bod yn gwella’n barhaus ac 
i wneud yn siŵr bod ein gweithgareddau yn 
cyd-fynd â’r Canlyniadau Corfforaethol yn ein 
Cynllun Corfforaethol ar gyfer 2018-20. 



Yr hyn a wnaethom yn dda yn 2017-18
Mae gan TGC systemau ar waith ar gyfer sicrhau ein bod  
yn rheoli ein harian yn effeithiol. Fel arwydd o lwyddiant, 
rydym wedi:
• Derbyn barn archwilio lân ac mae’r holl reolaethau mewn lle
• Cyflawni ein holl gyfamodau ar gyfer ein benthyciadau 

ariannol
• Cynnal ein gweithgareddau trysorlys yn unol ag arfer gorau 

sy’n cael ei argymell yn annibynnol
• Cynnwys data am berfformiad ariannol ym  

mhob un o’n hadroddiadau i’r Bwrdd
Gwaith pellach ar gyfer 2018-19
Adolygu pob un o’n benthyciadau gyda  
chymorth cynghorwyr trysorlys arbenigol 
Sut mae hyn yn cysylltu â’n  
Canlyniadau Corfforaethol?
Mae gan TGC ddata ariannol a gwybodaeth  
gyllidebol ddibynadwy a chywir 
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Rheolaeth ariannol 
Rheoli gweithrediadau trysorlys yn effeithiol  
a sicrhau hylifedd digonol bob amser

SP 8
Hyfywedd
Cynllun ariannol sy’n cyflawni a chefnogi’r 
cynllun busnes a gwaith effeithiol o fonitro 
perfformiad ariannol

Yr hyn a wnaethom yn dda yn 2017-18
Mae gennym agwedd fusnes wrth ymdrin â’n materion ariannol 
ac mae ein canlyniadau ar gyfer 2017-18 yn galonogol. Byddwn 
yn parhau i gydbwyso ein gofynion ariannol gyda’n cyfrifoldebau 
cymdeithasol, ac yn parhau i weithio gyda phen busnes a chalon 
gymdeithasol. Er mwyn cyflawni hyn, rydym wedi:
• Paratoi rhagolygon ariannol 30 mlynedd sy’n edrych ar yr holl 

sefyllfaoedd a risgiau posibl
• Datblygu Strategaeth Gyllido sy’n symleiddio ein portffolio o 

fenthyciadau ac yn edrych ar ffynonellau cyllid newydd
• Lleihau ein costau gweithredol o 1.3% er mwyn sicrhau y gallwn 

barhau i fuddsoddi mewn gwasanaethau
• Parhau i gynnal gwerthusiadau ariannol manwl  

ar gyfleoedd datblygu posibl
Gwaith pellach ar gyfer 2018-19
Cynnal y lefel uchaf o farn reoleiddiol ar  
Hyfywedd Ariannol gan y Rheoleiddiwr 
Sut mae hyn yn cysylltu â’n Canlyniadau  
Corfforaethol?
Mae TGC yn hyfyw yn ariannol

Yr hyn a wnaethom yn dda yn 2017-18
Mae cynnal cofrestr gynhwysfawr a chyfredol o’n hasedau yn 
hollbwysig er mwyn sicrhau bod TGC yn cael ei redeg yn dda. 
Yn 2017-18 rydym wedi :
• Datblygu’r Gofrestr Asedau ac Atebolrwydd a rhoi cynllun ar 

waith i sicrhau ei bod bob amser yn gyfredol
• Cyflawni Safon Ansawdd Tai Cymru ar 99.64% o’n heiddo 

gyda’r gweddill yn destun rhaglen adnewyddu fawr
• Datblygu Strategaeth a chynllun gweithredu Rheoli  

Asedau er mwyn siapio’r ffordd yr ydym yn  
moderneiddio a gwella ein cartrefi a’n heiddo  
yn y dyfodol

Gwaith pellach ar gyfer 2018-19
Gweithredu trefniadau gweithio symudol ar  
gyfer ein Syrfewyr Rheoli Asedau 
Sut mae hyn yn cysylltu â’n  
Canlyniadau Corfforaethol? 
Mae tenantiaid yn byw mewn cartrefi o ansawdd

Cartrefi o ansawdd
Dealltwriaeth glir o atebolrwydd a  
pherfformiad asedau SP 10

SP 5
Perfformiad a Materion Perfformiad 
Profiad da blaenorol o gyflawni canlyniadau 
cadarnhaol ac ymateb yn briodol i heriau newydd 

Yr hyn a wnaethom yn dda yn 2017-18
Rydym yn monitro perfformiad yn rheolaidd ac yn ystyried effaith ein 
gwasanaethau ar denantiaid a chwsmeriaid. Mae hyn yn ein helpu i nodi 
problemau a heriau ac i roi mesurau ar waith ar gyfer ymateb. Yn ystod y 
flwyddyn rydym wedi:
• Datblygu Strategaeth Diwygio Lles er mwyn lleihau’r effaith ar  

denantiaid a’r sefydliad
• Datblygu Strategaeth Rheoli Asedau er mwyn gwneud y defnydd  

gorau o’n stoc
• Cynhyrchu adroddiad Gwerth Cymdeithasol sy’n pwysleisio sut mae ein 

gwaith yn gwneud gwahaniaeth i’n cymunedau a’r economi leol
Gwaith pellach ar gyfer 2018-19
Targedu ein gwaith er mwyn gwella boddhad cwsmer  
mewn meysydd allweddol sy’n cynnwys ansawdd cartrefi,  
gwasanaeth trwsio, ymateb i gwynion a gwerth am arian
Sut mae hyn yn cysylltu â’n Canlyniadau  
Corfforaethol?
Darparu’r gwasanaethau cywir i’n cwsmeriaid a  
chynyddu boddhad cwsmeriaid

Yr hyn a wnaethom yn dda yn 2017-18
Rydym eisiau sicrhau ein bod yn cyflenwi ein gwasanaethau mewn ffordd 
effeithlon sy’n darparu gwerth am arian yn unol â’r egwyddor o wneud mwy 
gyda’r un peth neu lai. I’n helpu i gyflawni hyn rydym wedi: 
• Cynhyrchu Strategaeth Gwerth am Arian ac adrodd i’n Bwrdd ar 

ddangosyddion gwerth am arian Llywodraeth Cymru
• Gweithio i nodi arbedion mewn meysydd allweddol, megis  

ein defnydd o dechnoleg
• Datblygu Strategaeth Gaffael i sicrhau ein bod yn  

gwneud y defnydd gorau o’n hadnoddau
Gwaith pellach ar gyfer 2018-19
Parhau i wella boddhad cwsmer gyda gwerth am  
arian rhent a gweithredu’r arbedion yr ydym  
wedi’u nodi 
Sut mae hyn yn cysylltu â’n  
Canlyniadau Corfforaethol?
Mae TGC yn cael ei reoli’n dda ac effeithlon
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Gwerth am Arian
Cyflawni gwerth am arian ym mhob maes 
o’r busnes

Yr hyn a wnaethom yn dda yn 2017-18
Mae TGC yn deall pwysigrwydd sicrhau cydymffurfiaeth â chanllawiau 
rheoleiddiol a statudol i’n tenantiaid a defnyddwyr gwasanaeth, yn 
ogystal ag ar gyfer ein busnes. Ym Mehefin 2018, derbyniom y lefel 
uchaf o farn rheoleiddiol gan ein rheoleiddiwr, Llywodraeth Cymru; 
bu i’r gwaith yn 2017-18 ein cynorthwyo i gyrraedd hyn, yn ystod y 
flwyddyn rydym hefyd wedi:
• Datblygu polisi Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) a 

gweithio’n agos gyda darparwr tai cymdeithasol arall i benodi 
swyddog GDPR 

• Parhau i fonitro sut yr ydym yn cyflawni ein targedau perfformiad 
bob mis

Gwaith Pellach ar gyfer 2018-19
Cynnal y lefel uchaf o farn reoleiddiol gan ein  
Rheoleiddiwr a rhoi sylw penodol ar faes  
perfformiad diogelwch cwsmeriaid 
Sut mae hyn yn cysylltu â’n  
Canlyniadau Corfforaethol?
Mae TGC yn cyrraedd gofynion ariannol  
cyfreithiol a chytundebol

Materion rheoleiddio  
Cydymffurfiaeth â gofynion a chanllawiau 
rheoleiddiol a statudol SP 7
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