
 

  
 
 

Strategaeth Gwerth am Arian 
2018 – 2021 
 

1. Cyflwyniad 

Mae'r Strategaeth hon wedi cael ei datblygu oherwydd ein bod am wella'r ffordd rydym yn 
rheoli ein hymagwedd tuag at Gwerth am Arian i sicrhau ein bod yn darparu gwerth 
ariannol, cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol a gallu dangos y gwir effaith rydym yn 
ei gael ar ein tenantiaid a’n cymunedau. 
 

2. Ymagwedd at Gwerth am Arian yn Tai Gogledd Cymru  

Bwriad Gwerth am Arian yn Tai Gogledd Cymru yw: 
 
“Cyflawni ein blaenoriaethau busnes yn economaidd, yn effeithlon ac yn effeithiol tra'n 
cynyddu’r gwerth cymdeithasol ac amgylcheddol" 
 
Y 3E yw: 

 Economaidd - gwneud pethau am y pris gorau 

 Effeithlonrwydd - cyflawni gyda'r gwastraff lleiaf o ran amser ac ymdrech 

 Effeithiolrwydd - cyflanwi amcanion a chyflenwi’r canlyniadau a fwriedir  
 

Yn y pen draw y Bwrdd sy’n gyfrifol am sicrhau cyflawni Gwerth am Arian, monitro cynnydd 
a sicrhau ei fod yn rhan annatod o Hunan Arfarnu. 
 
Mae ein Cynllun Corfforaethol 2018 - 2021 yn gosod y blaenoriaethau strategol y mae 
Gwerth am Arian yn ganolog i'w gyflenwi. Mae'r  blaenoriaethau strategol fel a ganlyn: 
 
1) Darparu'r gwasanaethau cywir i'cwsmeriaid gan sicrhau gwerth am arian, a chynyddu 

boddhad ein cwsmeriaid 
2) Darparu mwy o gartrefi newydd a gwella ansawdd a diogelwch cartrefi presennol 
3) Adeiladu cyllid a busnes, capasiti a thryloywder 
4) Gwerthfawrogi a datblygu ein staff a chreu lle gwych i weithio ynddo 
 
Trwy'r broses Hunan Arfarnu mae’n ofynnol i’r holl wasanaethau brofi eu bod yn cyflawni 
Gwerth am Arian. 
 

3. Ein blaenoriaethau Gwerth am Arian 

a. Darparu gwasanaeth atgyweirio sy'n effeithlon ac yn effeithiol 

b. Gweithredu ac adrodd ar y dull o fesur gwerth cymdeithasol 

c. Herio Gwerth am Arian ein gwasanaethau a’n taliadau gwasanaeth 

d. Cyhoeddi datganiad gwerth am arian blynyddol 

e. Gosod arbedion effeithlonrwydd blynyddol trwy broses ein datganiad gwerth am arian 

f. Cyflwyno hyfforddiant Gwerth am Arian i Aelodau'r Bwrdd 



  

g. Symud ein gwaith caffael ymlaen a gweithio ar y cyd ar gaffaeliadau i wneud y mwyaf o 

fanteision prynu mewn 'swmp' 

h. Gweithio ar sicrhau bod ein cartrefi yn defnyddio ynni'n effeithlon trwy sicrhau 

cyfartaledd Graddfa Perfformiad Effeithlonrwydd Ynni o 75  

 
Mae  Cynllun cyflenwi Gwerth am Arian yn cael ei ddatblygu i sicrhau ein bod yn cyflenwi'r 
blaenoriaethau.   
 

4. Pwy sy’n cymryd rhan? 

 Mae angen ymgorffori Gwerth am Arian ar draws TGC ac mae hynny'n cynnwys ein holl 

strwythurau llywodraethu, cwsmeriaid, staff a’n contractwyr.  

 Bwrdd Grŵp – Atebolrwydd cyffredinol am gyfeiriad strategol a chyflawni Gwerth am 

Arian 

 Bwrdd Gwasanaethau Landlord - Sicrhau bod Gwerth am Arian wedi'i wreiddio yn 

niwylliant TGC ac yn y penderfyniadau y mae’n eu cymryd 

 Panel Ymgynghorol Preswylwyr - Darparu her o safbwynt tenantiaid ar Gwerth am Arian 

 Tîm Gweithredol - Sicrhau bod y strategaeth yn cael ei chyflawni ac adnabod meysydd 

newydd sydd angen llywio datblygiad y strategaeth yn y dyfodol 

 Pob aelod o’r staff - Mae gan bob aelod o staff Tai Gogledd Cymru gyfrifoldeb am 

gyflawni Gwerth am Arian o ddydd i ddydd i’n cwsmeriaid a gweithio gyda chontractwyr 

i gael Gwerth am Arian o gontractau 

 

5. Mesur a monitro pa mor dda rydym yn gwneud 

 
Byddwn yn defnyddio amryw o ffyrdd i asesu a ydym yn cyflenwi Gwerth am Arian: 
a. Bydd mesurau Ariannol, Gweithrediadol a Boddhad lefel Uchel yn cael eu hadolygu'n 

flynyddol a bydd targedau yn cael eu pennu yn ystod yr ymarfer cyllideb blynyddol.   

b. Bydd cyfrifon rheoli yn cael eu hadolygu bob mis 

c. Bydd mesurau perfformiad allweddol yn cael eu hadolygu bob chwarter 

d. Byddwn yn cymharu ein costau a’n perfformiad gyda'n cymheiriaid drwy feincnodi 

e. Byddwn hefyd yn cynnwys sut rydym yn diwallu ein gwerth cymdeithasol ac 

amgylcheddol 

f. Byddwn yn cyhoeddi datganiad yn flynyddol ynghylch pa mor dda rydym wedi cyflawni 

Gwerth am Arian 

g. Bydd yr Uwch Dȋm Rheoli yn monitro cyflenwi'r Cynllun Gwerth am Arian ddwywaith y 

flwyddyn.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

6. Adolygiad 

Bydd y strategaeth yn cael ei hadolygu yn 2021. 
 

Dogfennau Cysylltiedig 
 

 Cynllun corfforaethol 2018-2021  Fframwaith Perfformiad a Gwella 

 Cynllun Cyflawni’r Cynllun Busnes  Polisi Rheoli Risg 

 Cyllideb a Chynllun 30 mlynedd  Strategaeth Datblygu 

 Adroddiad Blynyddol  Strategaeth Pobl 

 Strategaeth Rheoli’r Trysolys  Strategaeth Ffocws ar Gwsmeriaid 

 Hunan Arfarnu  Strategaeth TGCh 

 Ymagwedd TGC at Hunan Arfarnu  Fframwaith Rheoli Prosiectau 

 


