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Gair gan y Cadeirydd
Ymunais â TGC fel Cadeirydd
ym mis Ionawr 2020 ac mae’r
hyn yr wyf wedi’i brofi hyd yn
hyn wedi creu argraff arnaf.
Fel Prif Weithredwr cymdeithas dai fy
hun, rwy’n deall yr heriau a wynebir
yn y sector; ychwanegwch Covid-19
at hynny ac mae’n dipyn o bwysau
i’w gario. Mae pawb yn Tai Gogledd
Cymru wedi gweithio’n hynod o
galed i ymateb i’r sefyllfa sy’n newid
yn barhaus a’r heriau a ddaeth yn ei
sgil, gan barhau i gynnal lefel dda o
wasanaeth i denantiaid. Yn bwysicaf
oll, mae eu gwaith caled wedi cadw

tenantiaid, staff a’r gymuned ehangach
yn ddiogel. Diolch i chi gyd, rydych chi
wir wedi rhoi ethos ‘un tîm’ ar waith.
Fodd bynnag, ni ddylem adael i
Covid-19 daflu cysgod dros waith
caled a llwyddiannau gweddill y
flwyddyn. Yn yr Adolygiad Blynyddol
hwn, rydym yn cymryd eiliad i edrych
yn ôl ar y flwyddyn a’r hyn yr ydym
wedi’i gyflawni, o ail-gychwyn ein
rhaglen ddatblygu, rhoi cyfleoedd
cyfranogi tenantiaid rhagorol a sefydlu
mentrau niferus Pobl sydd wedi’u
harwain gan y Strategaeth Pobl.

Hoffwn achub ar y cyfle hwn i ddiolch
i’n holl staff am eu gwaith caled dros y
12 mis diwethaf. Hoffwn hefyd ddiolch
i Aelodau ein Bwrdd - tîm ymroddedig
o unigolion sydd wedi ymrwymo i
sicrhau bod pawb yn Tai Gogledd
Cymru yn cyflawni ein haddewidion i
denantiaid a phreswylwyr a’r amcanion
corfforaethol yr ydym yn ceisio eu
cyflawni.

Catherine Dixon
Cadeirydd y Grŵp
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Trosolwg o’r flwyddyn
Croeso i Adolygiad Blynyddol
eleni. Am flwyddyn mae hi
wedi bod! Byddai wedi bod yn
amhosibl rhagweld Covid-19 a’r
effeithiau eang y mae wedi’u
cael.

Gan roi Covid-19 o’r neilltu,
beth arall a ddigwyddodd yn
2019 - 2020? Mae ein rhaglen
ddatblygu yn swyddogol yn
ôl ar ei thraed! Agorwyd Nant
Eirias ym Mae Colwyn yn
swyddogol gan Hannah Blythyn
Mae ein meddyliau gyda’r rhai AC, y Dirprwy Weinidog Tai a
sydd wedi cael effaith andwyol Llywodraeth Leol ym mis Hydref
gan Covid 19. Daeth ar ddiwedd 2019. Mae gwaith hefyd wedi
y flwyddyn ac mae ein hymateb symud ymlaen ar ein datblygiad
cyflym i sefydlu gweithio gartref Gerddi Canada yng Nghaergybi,
i amddiffyn ein cwsmeriaid
gyda throsglwyddo Cam 1 yn
a’n staff wedi rhoi cyfle inni
digwydd ym mis Awst 2020.
lansio gweithio’n ystwyth am
y tymor hir. Rwyf wedi gweld
Mae llawer o waith caled wedi
enghreifftiau anhygoel o bobl
mynd i mewn i’r fargen ailyn mynd ymhél y tu hwnt i’r
gyllido eleni. Mae’r prosiect hwn
ail filltir i helpu, yn ogystal â
wedi gwella hylifedd ariannol
gweithio mewn partneriaid
y sefydliad, wedi lleihau
gwych. Diolch i bawb sydd wedi costau llog, wedi dileu nifer o
ein helpu yn ystod yr amser
gyfamodau oedd yn cyfyngu ac
heriol hwn.
wedi codi arian newydd. Bydd

hyn yn cefnogi ein rhaglen
ddatblygu uchelgeisiol ar gyfer
yr ychydig flynyddoedd nesaf.
Hoffwn ddiolch i Gynghorwyr
Centrus a Chyfreithwyr
Devonshires am ein cefnogi
trwy’r gwaith ailgyllido.

Hŷn. Er bod hyn wedi bod
ychydig yn fwy heriol yn ystod
Covid-19 oherwydd natur amlalwedigaethol y cynlluniau, mae
ymroddiad a chefnogaeth staff caled trwy gydol y flwyddyn;
wedi helpu i gadw preswylwyr hebddoch chi, ni fyddai unrhyw
yn ddiogel.
un o’n cyflawniadau wedi
digwydd.
Fel y gwelsoch o’r dudalen
Dros y flwyddyn ddiwethaf mi
flaenorol, rydym wedi croesawu wnaethon ni gynnal nifer o
Gobeithio y gwnewch chi
Cadeirydd Grŵp newydd eleni; weithgareddau a chyfleoedd i
fwynhau darllen yr Adolygiad
Ymunodd Catherine Dixson â
breswylwyr gymryd rhan gyda Blynyddol hwn ac edrych
ni ym mis Ionawr 2020. Hi yw
ni. Mae rhai o’r uchafbwyntiau’n yn ôl ar y flwyddyn. Rydym
Prif Weithredwr Cymdeithas
cynnwys y prosiect ‘Agor
yn gwybod bod heriau o’n
Tai Muir Group yng Nghaer ac
Drysau i’r Awyr Agored’, y ‘Wobr blaenau, ond mae un peth yn
mae ganddi flynyddoedd lawer Cymydog Da’ a’n presenoldeb sicr, byddwn yma i gefnogi ein
o brofiad ym maes tai. Gallwch yn yr Eisteddfod Genedlaethol gilydd bob cam o’r ffordd.
ddarganfod mwy am Catherine yn Llanrwst.
ar dudalen 36.
Prif Weithredwr
Hoffwn achub ar y cyfle hwn
Rydym wedi parhau i gefnogi
i ddiolch i holl staff TGC ac
preswylwyr bregus trwy ein
aelodau’r Bwrdd am eich
hadran Tai â Chymorth a Phobl ymroddiad a’ch gwaith

Helena Kirk
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Dathlu
pen-blwydd
TGC yn 45 oed

Fe wnaethon ni ddathlu’r Nadolig ychydig yn gynnar yn TGC;
ar y 5ed o Ragfyr 2019 daeth yr holl staff ynghyd dros ginio i
ddathlu ein Pen-blwydd yn 45 oed. Plannwyd
coeden o flaen ein swyddfa yng Nghyffordd
Llandudno i nodi’r pen-blwydd
arbennig.
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I ddathlu ein penblwydd yn 45 oed
lluniwyd fideo fer.
Gallwch ei gwylio
yma.

Wedi’i ffurfio ym 1974 gan grŵp bach o weithwyr
proffesiynol lleol, roedd Tai Gogledd Cymru yn
wreiddiol yn dwyn yr enw ‘Ymddiriedolaeth Tai
Llandudno a Gogledd Cymru’. Ein prif nod yn
wreiddiol oedd datblygu tai i bobl hŷn i ategu’r
awdurdod lleol. Yn 1978 adeiladwyd 114 o gartrefi
‘henoed a phwrpas cyffredinol’ ym Mharc Clarence,
Llandudno. Bellach mae gennym dros 2,600 o
gartrefi ledled Gogledd Cymru.
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Adeiladu
cartrefi newydd
Mae darparu tai fforddiadwy newydd
ar draws Gogledd Cymru dal yn bwysig
iawn i ni. Mae TGC yn gweithio’n agos
gydag awdurdodau lleol a Llywodraeth
Cymru i adeiladu tai fforddiadwy mawr
ei angen yng Nghymru, a chyfrannu at
darged Llywodraeth Cymru o 20,000 o
gartrefi fforddiadwy erbyn 2021.

Tai Gogledd Cymru Adolygiad Blynyddol 2019/2020

7

Agor Nant Eirias yn
swyddogol
Mae ein rhaglen ddatblygu yn ôl
ar ei thraed gyda Nant Eirias, Bae
Colwyn, a agorwyd yn swyddogol
gan Hannah Blythyn AC, y Dirprwy
Weinidog Tai a Llywodraeth Leol.
Roedd Nant Eirias yn brosiect gwerth
£2.4 miliwn i adeiladu cyfanswm o 12
o dai fforddiadwy mewn partneriaeth
gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
a Llywodraeth Cymru. Mae’r tai yn rhai
sydd ar gael ar rent canolradd, sy’n
golygu eu bod wedi eu hanelu at bobl
sydd mewn gwaith, neu sy’n medru
talu’r rhent heb gymorth ariannol ond
bydd y rhent yn llai na beth fyddent yn
gorfod ei dalu am dŷ tebyg yn yr ardal
gan landlord preifat.
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Adeiladu yn
symud ymlaen
yn natblygiad
Caergybi

Bargen
ail-gyllido yn
cefnogi rhaglen
ddatblygu

Er mwyn cefnogi ein rhaglen ddatblygu
uchelgeisiol, cymeradwyodd y Bwrdd fargen
ail-gyllido a oedd yn gwella hylifedd ariannol
y sefydliad, lleihau costau llog, dileu nifer o
gyfamodau cyfyngu a chodi arian newydd.

Mae’r gwaith yn parhau i symud
ymlaen ar ddatblygiad newydd arall,
Gerddi Canada, yng Nghaergybi,
Ynys Môn. Bydd y datblygiad mewn
partneriaeth â Chyngor Ynys Môn
a Llywodraeth Cymru, yn creu 25 o
gartrefi newydd yn yr ardal: deg fflat
un ystafell wely a phymtheg o dai dwy
ystafell wely. Wedi’i rannu’n ddau gam,
bydd y cam cyntaf yn barod ym mis
Awst 2020 a cham dau erbyn diwedd
mis Hydref 2020.
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Mannau
gwell i
fyw
Mae er budd i ni yn
ogystal â’n tenantiaid
gynnal cyflwr cartrefi.
Mae gennym Dîm
Gwaith Trwsio
mewnol sy’n gwneud
gwaith trwsio o ddydd
i ddydd i gartrefi
tenantiaid.
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Gwaith Gwella
a Gosod wedi’i
Gynllunio
Bydd Tai Gogledd Cymru yn cynnal
ansawdd ein cartrefi yn unol â Safon
Ansawdd Tai Cymru (SATC), safon
ansawdd genedlaethol ar gyfer cartrefi
a bennir gan Lywodraeth Cymru.
Llwyddodd 100% o’n heiddo i gyrraedd
Safon Ansawdd Tai Cymru eleni.
Wrth i’n cartrefi heneiddio efallai y
bydd angen i ni ailosod neu wella
eitemau fel ystafelloedd ymolchi,
ceginau a gwydro dwbl i sicrhau eu
bod yn cyrraedd y safon ofynnol.
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Gwella
cymdogaethau:
Prosiect Wal
Tre Cwm

Mae ystâd dai Tre Cwm yn Llandudno
yn cynnwys Tai Gogledd Cymru,
Cartrefi Conwy, a nifer fach o eiddo
preifat. Amgylchynir yr ystâd dai hon
gan wal, sy’n gwahanu’r gymuned sy’n
byw yno o’r dref gyfagos.

Mae Prosiect Wal Tre Cwm yn brosiect
partneriaeth gyda Tai Gogledd Cymru,
Cartrefi Conwy a CALL (Culture Action
Llandudno). Nod y prosiect fu datblygu
gweithiau celf gyda’r gymuned sy’n
trawsnewid y wal hon, gan fynd i’r
afael â materion eithrio, rhaniadau
ac arwahanrwydd cymdeithasol. Mae
Culture Action Llandudno (CALL)
wedi sicrhau grant gan Sefydliad Paul
Hamlyn sydd wedi helpu i gomisiynu
dau artist i gyflawni’r prosiect.

Trefnwyd nifer o weithgareddau i
ymgysylltu â phobl ifanc ar yr ystâd,
megis gweithdai celf, helfa drysor o
amgylch yr ystâd, a diwrnodau agored.
Bydd y dyluniad terfynol yn cael ei
gymeradwyo gennym ni yn ogystal â
chael caniatâd cynllunio gan Gyngor
Conwy.
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Cyfranogiad Tenantiaid
Mae rhoi llais i’n tenantiaid
yn bwysig i ni a dyma sy’n
ysgogi popeth a wnawn ar
draws y sefydliad.
Rydym yn ymrwymedig,
drwy ein cynllun
corfforaethol, i gynyddu
cyfleoedd ymgysylltu, ac
mae gennym hefyd
Strategaeth Cyfranogiad
Tenantiaid, sy’n llywio’r
ffodd y byddwn yn
ymgysylltu.
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Newidiadau i
grwpiau Tenantiaid
Eleni unodd y Panel Ymgynghorol
Preswylwyr (PYP) a’r Pwyllgor Gwasanaethau
Landlord (PGL) i ffurfio’r Panel Tenantiaid
a Chymunedau. Mae cyn-aelodau PYP
bellach yn eistedd ar y Panel Tenantiaid a
Chymunedau, ochr yn ochr ag aelodau’r
Bwrdd ac uwch aelodau staff.
Gwnaethom uno’r ddau grŵp i gael gwared
ar unrhyw ddyblygu rhwng PYP a’r PGL, ac i
gryfhau rôl tenantiaid yn ein llywodraethiant,
gan roi mwy o ddylanwad iddynt wrth wneud
penderfyniadau a chraffu ar wasanaethau.

Fforwm Tenantiaid

Grŵp Ymateb Cyntaf

Roeddem am gynnig opsiwn arall i breswylwyr
gyfarfod a darparu mewnbwn, ac felly crëwyd
y Fforwm Tenantiaid. Mae’r Fforwm yn llai
ffurfiol na’r Panel Tenantiaid a Chymunedau
a bydd yn canolbwyntio ar un pwnc o
ddiddordeb ym mhob cyfarfod. Gallai hyn fod
yn garreg gamu i rywun sy’n dymuno cymryd
rhan ymhellach ac ymuno â’r Panel Tenantiaid
a Chymunedau yn y dyfodol.

Mae’r Grŵp Ymateb Cyntaf yn gronfa o
denantiaid sydd â diddordeb mewn gweithio fel
‘darllenwyr’ taflenni, ffurflenni, polisïau ac ati a
darparu adborth am eu gwellhau hefyd. Mae yna
34 aelod ac maen nhw’n ymwneud â phrosiectau
fel edrych ar ddyluniadau gwefannau newydd
posib ac adolygu ein hadroddiad Cyfranogiad
Tenantiaid.

Yn dilyn ymgyrch recriwtio, mi wnaethon ni
gynnal y cyfarfod cyntaf ddechrau mis Mawrth
2020. Mynychwyd y cyfarfod gan 11 tenant
gan gynnwys un o Gynllun Gofal Ychwanegol,
un person ifanc o Hostel a’r gweddill o eiddo
Tai Cyffredinol.

Wrth symud ymlaen, bydd y Grŵp Ymateb Cyntaf
yn cael ei ddefnyddio ymhellach yn 2020 i gael
mewnbwn tenantiaid gan na fydd ymbellhau
cymdeithasol yn broblem.

Dywedodd James a fynychodd y cyfarfod:

“Mi wnes i fwynhau’r cyfarfod
a dydw i ddim wedi gwneud
unrhyw beth fel hyn o’r blaen.
Rwy’n edrych ymlaen at pryd y gall
cyfarfodydd ddechrau eto.”
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Darparu
cyfleoedd i
denantiaid

Gwobr Cymydog Da

Dros y flwyddyn ddiwethaf
mi wnaethon ni gynnal
nifer o weithgareddau a
chyfleoedd i breswylwyr
gymryd rhan gyda ni. Dyma
rai o’r uchafbwyntiau.

Eleni gwnaethom gynnal ein hail
gystadleuaeth Gwobr Cymydog Da.
Nod y gystadleuaeth yw talu teyrnged
i denantiaid sydd wedi gwneud
gwahaniaeth sylweddol i fywydau
eu cymdogion neu’r gymuned leol.
Enwebodd Teressa ei chymydog
buddugol Robert. Meddai Teressa:

Bus Stop

Mae Prosiect Bus Stop yn brosiect
symudol i ddatblygu cymunedau
mewn partneriaeth â Grŵp Cynefin,
Cartrefi Conwy, a Chyngor Bwrdeistref
Sirol Conwy. Darparodd y prosiect
nifer o weithgareddau mewn
cynlluniau ar ein rhan, gan gynnwys
Dinasyddiaeth a Diogelwch Ar Y
Ffyrdd, Celf a Chrefft yn ein cynlluniau
Pobl Hŷn a’r Amgylchedd ac Ailgylchu.
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yn ôl ar fy nhraed. Mae
hefyd wedi bod fel taid
i’m merch.”
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Cystadleuaeth
Arddio
Mae ein cystadleuaeth arddio wedi
parhau i fod yn boblogaidd gyda’n
tenantiaid. Gall tenant enwebu ei hun
neu gymydog mewn categorïau fel yr
ardd orau, yr ardd sydd wedi’i gwella
fwyaf, yr ardd gynhwysydd planhigion
orau a’r gofod / gardd gymunedol sy’n
cael ei chadw orau.

Digwyddiadau dod i adnabod eich landlord
Cynlluniwyd y digwyddiadau
hyn i gynyddu presenoldeb
ar ein cynlluniau, dysgu mwy
am denantiaid a gwrando ar
eu barn ynghylch yr hyn sy’n
digwydd ar y cynlluniau ac yn
eu cymunedau.

Cynhaliwyd digwyddiadau yn
• Gerddi Morfa (Conwy)
• Cae Bold (Caernarfon)
• Llain Cytir (Holyhead)
• Llys Afallen
(Penmaenmawr).

Mynychwyd y digwyddiadau hyn gan
• Swyddogion Tai
• Swyddogion Lles a Chynhwysiant
Ariannol
• staff Cribiniau ac Ystolion
• timau ailgylchu
• Awdurdodau Lleol
• SCCHau.

Gohiriwyd digwyddiadau a gynlluniwyd ar gyfer Bethesda a Llain Deri oherwydd Covid-19.
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Agor drysau i’r awyr agored
Nod y prosiect hwn yw darparu
cyfleoedd i’n tenantiaid sy’n
anweithgar yn economaidd ac ar
incwm isel i allu cyfranogi mewn
gweithgareddau awyr agored. Gall
bod yn egnïol a chymryd rhan mewn
gweithgareddau awyr agored fod o
fudd i iechyd corfforol a meddyliol.

Eleni roedd tenantiaid yn gallu
cymryd rhan mewn cerdded bryniau
(8 cyfranogwr), beicio trydan (9
cyfranogwr), canŵio a chaiacio (5
cyfranogwr) a dringo dan do (9
cyfranogwr).

Dywedodd Adam, sydd wedi
cymryd rhan yn llawer o’r
gweithgareddau eleni:
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Eisteddfod Genedlaethol Llanrwst
Noddodd Tai Gogledd Cymru stondin
yn Eisteddfod Genedlaethol Conwy yn
Llanrwst ym mis Awst 2019. Roedd hi’n
wythnos brysur a hwyliog!
Fe wnaethon ni groesawu cannoedd o
bobl i’r stondin yn ystod yr wythnos, gan
sgwrsio am yr hyn y mae Tai Gogledd
Cymru yn ei wneud dros baned neu
gymryd rhan yn y llu o weithgareddau yr
oeddem wedi’u cynllunio. Fe wnaethon
ni gyflawni ein nod o feicio’r 186 milltir o
Langollen i Abersoch ac yna Caergybi.
Cawsom dros 200 o gynigion ar gyfer
y gystadleuaeth arlunio plant hefyd, a
oedd yn gwneud beirniadu yn waith
anodd iawn.
Ymwelodd llawer o denantiaid â ni
ar y stondin. Fe wnaethom hefyd
gynnal cystadleuaeth tenantiaid i ennill
tocynnau i ymweld â’r Eisteddfod, a
daeth yr enillwyr heibio i ddweud helo.
Tai Gogledd Cymru Adolygiad Blynyddol 2019/2020

18

Mae gan Tai Gogledd Cymru
dîm o staff ar draws gogledd
Cymru sy’n darparu cymorth
a llety i bobl agored i niwed
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

Tai â Chymorth

ar y stryd; gwasanaethau
ailsefydlu i bobl â phroblemau
iechyd meddwl hirdymor a
dioddefwyr trais domestig.
Gyda chymorth TGC,
cefnogwyd sawl person
bregus yn ystod y 12 mis
diwethaf, gan newid llawer o
fywydau er gwell.

Mae llawer o’r bobl hyn
wedi symud ymlaen yn
llwyddiannus i lety tai
cymdeithasol anghenion
cyffredinol ac yn byw’n
annibynnol diolch i
gefnogaeth eu gweithwyr
prosiect.
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Cefnogi pobl
ddigartref
Mae Tai Gogledd Cymru yn cael ei
ystyried ar draws y rhanbarth fel
cyfranogwr allweddol ar gyfer darparu
cymorth i bobl ddigartref. Mae ein
Tîm Allgymorth ac Ailsefydlu yng
Ngwynedd wrth law i ddarparu cyngor
a chefnogaeth tai i bobl sy’n cysgu
allan i ddod o hyd i’w llety eu hunain
a’i gynnal.
Unwaith eto, mae rhoddion a gweithio
mewn partneriaeth gwych wedi helpu
i gynnal gwasanaeth giât yn Hostel
Santes Fair, Bangor sy’n darparu
prydau poeth ac oer i bobl ddigartref
ar y stryd ym Mangor.

Gweithio
llwyddiannus
mewn
partneriaeth yn
ystod Covid-19
Gweithiodd y Tîm Allgymorth ac
Ailsefydlu yn hynod o galed yn
nyddiau cynnar cyfnod clo Covid-19,
gan helpu Cyngor Gwynedd i ddod
o hyd i gartrefi i’r rheini a oedd
yn ddigartref ar y stryd, gan eu
hamddiffyn rhag y feirws. Roedd
rhai yn amharod i gael eu cartrefu,
ond ni roddodd y Tîm y gorau iddi
a llwyddwyd i gartrefu nifer o bobl.
Mae gweithio mewn partneriaeth yn
parhau gyda Chynghorau Gwynedd a
Conwy i ddod o hyd i gartrefi parhaol
i’r digartref.

Hosteli digartref
Mae gan Tai Gogledd Cymru dri
hostel i’r digartref ar draws Gwynedd
a Chonwy sy’n darparu cefnogaeth
er mwyn helpu pobl agored i niwed i
fyw’n annibynnol a symud ymlaen i’w
llety eu hunain. Mae Hostel Santes
Fair (Bangor), Pendinas (Bangor) a
Noddfa (Bae Colwyn) wedi cefnogi
cyfanswm o 46 o bobl yn 2019 2020.
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Pen-blwydd Hapus
Noddfa yn 30 oed
Dathlodd Hostel Noddfa ym Mae Colwyn
30 mlynedd ym mis Awst 2019. Daeth
preswylwyr hen a newydd, asiantaethau
partner a staff ynghyd i ddathlu.
Cadwodd y glaw draw yn ddigon hir i
fwynhau barbeciw a chacen. Cynhaliodd
Artist Dime One sesiwn graffiti cyn
gweithio gyda phreswylwyr i ddylunio a
phaentio murlun newydd ar un o waliau’r
hostel. Gwnaed casgliad o roddion bwyd
hefyd ar gyfer Banc Bwyd Conwy fel
rhan o’r digwyddiad.
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Cynlluniau Iechyd Meddwl
Mae Tai Gogledd Cymru yn
cynnig llety â chymorth i’r
rheini sy’n gwella ar ôl, neu
sydd â mater iechyd meddwl
tymor hir. Fodd bynnag, nid
yw’n ymwneud â’r llety yn
y cynlluniau hyn yn unig,
mae’n ymwneud â’r help a’r
gefnogaeth a gynigir gan y
Gweithwyr Prosiect a thrwy
weithio mewn partneriaeth ag
asiantaethau.
Mae ymgysylltu yn rhan bwysig o
baratoi preswylwyr ar gyfer byw’n
annibynnol a symud ymlaen yn
llwyddiannus. Cymerodd preswylwyr
yn un o’r cynlluniau, Monte Bre, ran
mewn cwrs ‘Dewch i Goginio’ dros
fisoedd y gaeaf. Fe wnaeth y cwrs
hynod ddefnyddiol yma helpu’r
preswylwyr Sarah a Brian i ddysgu

sgiliau hanfodol ynghylch bwyta’n
iach a choginio ar gyllideb. Roedd y
cwrs yn cael ei redeg gan Ddietegydd
Cymunedol BIPBC a chefnogwyd
y preswylwyr gan eu Gweithwyr
Prosiect, trwy siopa gyda phreswylwyr,
paratoi ar gyfer y bwydlenni a
chwblhau gwaith cwrs. Yn ddiweddar,
cyflwynwyd eu tystysgrif haeddiannol i
Sarah a Brian yn ddiogel, gan nodi eu
bod wedi llwyddo yn y cwrs.

Cefnogwyd 24 o bobl gan gynllun Iechyd Meddwl Conwy
yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Dyma astudiaeth achos sy’n
tynnu sylw at un o sawl stori o lwyddiant.
Cafodd Tony drafferth dod o hyd
i lety yn y gymuned ar ôl dedfryd
hir o garchar. Oherwydd ei hanes
troseddol, roedd Tony yn teimlo nad
oedd ganddo lawer o gyfleoedd i
ailadeiladu ei fywyd. Gweithiodd
TGC yn agos gyda’i asiantaethau
ategol ehangach ac ar ôl asesu ei
anghenion a’i risgiau, cynigiwyd
ystafell i Tony mewn llety iechyd
meddwl a rennir.
Addasodd Tony yn gyflym i fywyd
yn ôl yn y gymuned ac roedd yn
rhagweithiol iawn wrth ymgysylltu
â Gweithwyr Prosiect TGC. Ailintegreiddiodd yn gadarnhaol yn
ôl i’r gymuned leol ac roedd yr holl
asiantaethau ategol yn falch iawn
o’i gynnydd. Ail-adeiladodd Tony

berthynas gyda’i deulu a dechreuodd
archwilio opsiynau ynghylch
gwirfoddoli a chyfleoedd ail-hyfforddi
yn lleol, gan ei fod yn awyddus i
ddychwelyd i’r gwaith.
Roedd Tony yn teimlo’n barod i fyw
ar ei ben ei hun ond gyda rhywfaint
o gefnogaeth barhaus tai ar ôl 9 mis.
Gan fod Tony wedi cymryd camau
mor fras wrth addasu yn ôl yn y
gymuned, cafodd gefnogaeth i’w fflat
newydd. Nid oedd Tony wedi dal ei
denantiaeth ei hun mewn dros 20
mlynedd ac roedd yn mwynhau cael
ei le ei hun. Roedd yn hapus gan
wybod y bydd yn parhau i dderbyn
cefnogaeth ar gyfer ei anghenion tai,
iechyd meddwl a chymunedol wrth
symud ymlaen.
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Cymryd rhan
Mae ymgysylltu yn rhan bwysig o
baratoi defnyddwyr gwasanaeth Tai â
Chymorth ar gyfer byw’n annibynnol
a symud ymlaen yn llwyddiannus.
Mae nifer o weithgareddau ymgysylltu
wedi digwydd dros y flwyddyn sydd
wedi helpu i wella sgiliau unigolion yn
ogystal â meithrin eu lefelau hyder.
Mae enghreifftiau o’r digwyddiadau
a’r gweithgareddau a drefnir mewn
cynlluniau llety a rennir yn cynnwys
cyfarfodydd tŷ rheolaidd, prosiectau
garddio, sesiynau ar gyllidebu a sgiliau
cynllunio, a nosweithiau ffilm.
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Pobl Hŷn

Mae gan Tai Gogledd Cymru
nifer o opsiynau tai ar gyfer
preswylwyr hŷn sy’n eu galluogi i fyw’n
annibynnol mewn cartref hawdd ei reoli, gan
eu gadael yn rhydd i fwynhau bywyd gyda’r tawelwch
meddwl bod cefnogaeth wrth law pan fydd ei angen arnynt.

Mae cyfraddau deiliadaeth
y cynlluniau bron yn 100%
ac mae lefelau boddhad yn
gyson uchel.

Yn arolwg STAR tenantiaid 2020 roedd 99%
o’r preswylwyr yn fodlon ag amlder y cyswllt â
rheolwr y cynllun a 95% yn fodlon â’r gwasanaeth
cyffredinol a ddarperir gan reolwr y cynllun.
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Cynllun Gofal Ychwanegol cyntaf TGC yn dathlu pen-blwydd
Dathlodd Llys y Coed, cynllun Gofal
Ychwanegol yn Llanfairfechan ei benblwydd yn 10 oed ar 30 Awst 2019
a daeth preswylwyr, teulu a ffrindiau
ynghyd ar gyfer dathliad mawr yn y
cynllun.

Hwn oedd Cynllun Gofal Ychwanegol
cyntaf Tai Gogledd Cymru, a
ddatblygwyd mewn partneriaeth â
Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.
Wedi’i anelu at bobl dros 60 oed ac
sydd ag anghenion gofal a thai, mae’n
gyfle gwych i gael budd o ffordd o
fyw annibynnol a diogel, wedi’i ategu
gan ofal a chefnogaeth sy’n hyblyg ac
wedi’i deilwra i anghenion preswylwyr.

Tai Gogledd Cymru Adolygiad Blynyddol 2019/2020

25

Cymryd rhan
Elfen allweddol o’r cynlluniau Pobl Hŷn hyn
yw’r cyfleoedd i gymryd rhan a rhyngweithio
â phreswylwyr eraill. Mae enghreifftiau o’r
rhain yn cynnwys cyfarfodydd preswylwyr,
digwyddiadau a gweithgareddau
cymdeithasol, nosweithiau ffilm, bandiau
yn chwarae, celf a chrefft, dosbarthiadau
ymarfer corff a sesiynau ymwybyddiaeth
sy’n ymdrin â phethau fel diogelwch tân,
dementia, a cholli clyw.
Mae gan Lys y Coed Gymdeithas
Preswylwyr ffyniannus, sy’n trefnu nifer o
weithgareddau ar ran yr holl breswylwyr yn
ogystal â chodi arian i elusennau lleol.
Mae gan bob un o’r cynlluniau gysylltiadau
cymunedol cryf hefyd, gan wahodd grwpiau
cymunedol i mewn yn rheolaidd, fel Bus
Stop, Lles Cymunedol Conwy, ac ati. Mae
Llys y Coed hefyd wedi gweithio’n galed
gyda’r gymuned leol i’w helpu i’w gwneud
yn gymuned sy’n gyfeillgar i ddementia.
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Pontio’r
cenedlaethau
Yn dilyn llwyddiant ei flwyddyn gyntaf,
parhaodd prosiect rhyng-genedlaethau
am yr ail flwyddyn yn olynol yng Nghynllun
Gofal Ychwanegol Cae Garnedd ym Mangor.

“Rwy’n hoffi mynd yno
oherwydd mae rhai hen
bobl yn unig ac mae ein
gweld ni’n eu gwneud
nhw’n hapus.”
Pupil

Mae’r prosiect yn bartneriaeth gyda
Chyngor Gwynedd, Ysgol y Garnedd ym
Mangor a Phrifysgol Bangor.

“Mae’n gymaint o
lawenydd cael y plant
a’r myfyrwyr yma;
maen nhw’n dod â
chymaint o fywyd a
dychymyg i mewn i
weithgareddau.”
Mary

Trefnir gweithgareddau ar gyfer pob
ymweliad gyda sesiynau’n canolbwyntio
ar gerddoriaeth, crefft, garddio, gemau,
a sgyrsiau amrywiol gan asiantaethau
partner. Mae adborth gan denantiaid
a’r ysgol wedi bod yn rhagorol gyda
buddion amlwg i les tenantiaid. Mae
llawer o breswylwyr, er gwaethaf eu
problemau iechyd neu eu hanableddau,
wedi ffynnu. Maen nhw’n dod yn fyw yn
ystod y sesiynau ac wrth gymdeithasu â’r
plant, sy’n gweld y tu hwnt i’r gwahaniaeth
oedran, anableddau a stigma.

“Rwy’n teimlo eu bod yn helpu i gadw fy
ymennydd yn fywiog.”
Jane
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Mae pobl wrth
wraidd popeth a
wnawn ac eleni fe
wnaethon ni gychwyn
ar weithredu ein
Strategaeth Pobl.

Ein nod yw adeiladu a datblygu ein
perthynas â staff trwy greu lle gwych i
weithio ynddo - rydym wedi ymrwymo
i ddarparu cyfleoedd hyfforddi a
rhoi llais i staff yn y modd y mae’r
sefydliad yn cael ei redeg. Rydym bob
amser yn anelu at ddenu

a chadw gweithwyr o safon uchel
sydd â chymhelliant uchel hefyd;
byddwn yn parhau i wneud hyn dros
y 12 mis nesaf trwy benodi pobl sy’n
rhannu ein gwerthoedd.

Ein Pobl
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Penodiadau
newydd i’r
Uwch Dîm
Arweinyddiaeth

Diwrnodau cwrdd-iffwrdd yr Uwch Dîm
Arweinyddiaeth
Brett
Sadler

Allan
Eveleigh

Ruth
Lanham
Wright

Mae’r Uwch Dîm
Arweinyddiaeth wedi newid
dros y flwyddyn, ac rydym
yn falch o groesawu aelodau
newydd. Fodd bynnag,
nid oedd rhai o’r rhain yn
wynebau newydd. Newidiodd
Brett Sadler ei rôl i fod yn
Gyfarwyddwr Gweithrediadau,
dyrchafwyd Ruth Lanham
Wright yn fewnol i fod yn
Gyfarwyddwr Cynorthwyol
Cartrefi. Mae Allan Eveleigh,
Cyfarwyddwr Cynorthwyol
Cymunedau, fodd bynnag, yn
newydd i TGC, a gwnaethom ei
groesawu ym mis Awst 2020.

Cyflwynodd yr Uwch Dîm Arweinyddiaeth
ddiwrnodau cwrdd-i-ffwrdd i’w dull o weithio
dros y flwyddyn; mae’r sesiynau hyn, sydd
bob amser yn cael eu cynnal oddi ar y safle,
yn rhoi cyfle i’r Tîm ganolbwyntio ar cynllunio
strategol ar gyfer y dyfodol, gwella ein
gwasanaethau i gwsmeriaid ac ymgysylltu ag
eitemau agenda staff yn fanwl.

Fel rhan o hyn mae’r holl Reolwyr Llinell yn
rhan o’r Rhwydwaith Arweinyddiaeth. Maent
yn cyfarfod yn rheolaidd i rwydweithio, rhannu
arfer gorau ac ymgynghori ar newidiadau
sefydliadol arfaethedig. Rydym hefyd wedi bod
yn cynllunio Rhaglen Datblygu Arweinyddiaeth
newydd a fydd yn cael ei darparu gan ASK yn
2020-2021.

Cwmnïau Gorau i
Weithio iddynt

Cymerodd Tai Gogledd Cymru ran yn yr arolwg
Cwmnïau Gorau i Weithio iddynt yn 2019 am
y tro cyntaf. Mae hwn yn arolwg cyfrinachol
a gwblhawyd gan ein pobl gan ddefnyddio
model 8 ffactor sy’n cynnwys Fy Rheolwr,
Arweinyddiaeth, Fy Nghwmni, Twf Personol,
Rydym yn sylweddoli bod yn rhaid i ni gael Fy Nhîm, Lles, Bargen Deg a Rhoi rhywbeth
arweinwyr gwych i fod y sefydliad gwych
yn ôl. “Er ein bod ni o drwch blewyn wedi colli
yr ydym yn dymuno bod. Dyna pam rydym allan ar gael ein rhestru y tro hwn, cawsom
yn buddsoddi amser ac arian yn ein Tîm
fewnwelediad gwerthfawr i’r hyn y mae ein
Arweinyddiaeth i’w helpu a’u cefnogi i ddod pobl ei eisiau a’i ddisgwyl gennym ni fel eu
yn arweinwyr.
cyflogwr.” meddai Lynne Williams, Pennaeth
Pobl. Mae grŵp prosiect sy’n cynnwys pobl ar
draws y sefydliad wedi’i sefydlu i gefnogi ein
taith i ddod yn ‘Gyflogwr Gwych’.

Rhwydwaith
Arweinyddiaeth
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MGI Gwella
hyfforddiant
Gwasanaeth
Cwsmeriaid
Eleni ymgysylltodd Tai Gogledd
Cymru gyda’r darparwr hyfforddiant
blaenllaw, Mary Gober International
(MGI), i weithio gyda ni i gyflawni ein
nod o ‘Gyflenwi Gwasanaeth Gwych’.
Trwy gydol mis Rhagfyr 2019 - Mawrth
2020 cymerodd holl staff TGC ran
mewn hyfforddiant wyneb yn wyneb
i ddatblygu diwylliant cadarnhaol

sy’n canolbwyntio ar atebion a fydd
yn sicrhau gwasanaeth rhagorol i
gwsmeriaid.

Mae hyn yn rhan o ymrwymiad TGC
i wella profiad y cwsmer. Dyluniwyd
yr hyfforddiant i roi’r offer i ni er
mwyn ein galluogi i ddelio gydag
unrhyw sefyllfa yr ydym yn ei chael
ein hunain ynddi yn hyderus ac
mewn modd cadarnhaol a fydd yn
sicrhau cefnogaeth cydweithwyr a
chwsmeriaid fel ei gilydd.
Mae hwn yn ymrwymiad parhaus ac
rydym yn parhau i roi’r hyn yr ydym
wedi’i ddysgu ar waith bob dydd.

Cynhadledd staff
rhithwir
Ni lwyddodd y Coronafeirws i rwystro’r
Gynhadledd Staff rhag mynd yn
ei blaen. Er na ddaethom at ein
gilydd yn gorfforol fel y cynlluniwyd,
cynhaliwyd Cynhadledd rithwir yn
lle hynny. Cynhaliwyd y Gynhadledd
ar Workplace, ein rhwydwaith
cymdeithasol mewnol, gyda phobl yn

postio ac yn ymgysylltu trwy gydol
y dydd, yn dathlu ein llwyddiannau
dros y flwyddyn yn ogystal â
gweithgareddau hwyliog fel cwis a
datgelu ein helusen am y flwyddyn i
ddod. Mi wnaeth y Tîm Rhenti a Chyllid
hyd yn oed ein synnu gyda fideo
cartref ar thema pêl-droed, gan dynnu
sylw perffaith at y gwaith tîm a gafwyd
yn ystod y misoedd diwethaf.

Mynd yr Ail Filltir

Gweithgorau
Mae gan staff nifer o gyfleoedd i
gymryd rhan a dweud eu dweud trwy
weithgorau. Mae hyn yn cynnwys y
Grŵp Cymraeg, Da i Wych a’r Grŵp
Trawsnewid Digidol. Mae’r grŵp
Digidol hefyd yn cynnwys tenantiaid,
sy’n ffordd dda i staff a thenantiaid
ddod i adnabod ei gilydd.

Eleni mi wnaethon ni adfywio’r cynllun
gwobrwyo staff cyflogedig, sef
Gwobr yr Ail Filltir. Bob mis mae staff
cyflogedig yn enwebu cydweithwyr y
maent hwy’n credu sydd wedi mynd y
filltir ychwanegol. Amlygodd y cynllun
hwn waith rhagorol gan unigolion ar
draws y sefydliad, gwaith na fyddai
fel arall wedi cael ei gydnabod. Mae
enillwyr y wobr yn derbyn talebau a
thystysgrif o gydnabyddiaeth bob mis.
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Iechyd a lles
Cydnabyddir bod ein staff yn
allweddol i’n llwyddiant; mae pobl
hapus yn golygu sefydliad hapus.
Mae grŵp prosiect Iechyd a Lles
llwyddiannus wedi gweld mwy o
ymgysylltiad â staff dros y flwyddyn
ddiwethaf, gyda chyfranogiad mewn
grwpiau fel clwb cerdded, badminton
amser cinio a chystadlaethau fel
cerfio pwmpen ar Galan Gaeaf yn
helpu pawb i ddod i adnabod ei
gilydd yn well.

Darparu
hyfforddiant
i gefnogi
amgylchedd
gwaith cadarnhaol
Fel rhan o’n hymrwymiad i iechyd a
lles, mae’r holl Arweinwyr, hyrwyddwyr
Iechyd a Lles a Chynorthwywyr Cymorth
Cyntaf wedi cael hyfforddiant ‘I-Act Hybu
iechyd meddwl a lles cadarnhaol’. Nod y
cwrs hwn yw cefnogi gweithwyr i wella
eu lles yn y gweithle, a chefnogi eraill a
allai brofi problemau iechyd meddwl neu
les.
Mae’r holl staff hefyd wedi cymryd
rhan mewn hyfforddiant ar-lein
ar ‘Ymwybyddiaeth Straen’ ac
‘Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl’.
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Sêr Yfory
Mae’r rhaglen Sêr Yfory bellach
yn ei hail flwyddyn. Mae’r rhaglen
yn rhoi cyfle i aelodau staff gael
mentora / hyfforddi un i un, cysgodi
swyddi, a chymryd rhan mewn
prosiectau ar draws y sefydliad.
Eleni gwnaethom gynnig y rhaglen i
ddau Arweinwyr yn ogystal â thri aelod
o staff.

Dewiswyd Seb Hibbert, Karlene Jones,
Sam Roberts, John Jones a Toya
Jewell, a bu’r rhaglen yn llwyddiant
unwaith eto.
Yn ogystal â sicrhau cymhwyster
Arweinyddiaeth a Rheolaeth a
Hyfforddi mi wnaethon nhw hefyd
ymweld â chymdeithasau tai eraill i
weld sut maen nhw’n gwneud pethau
ac yn arwain ar brosiectau sefydliadol.
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Elusen
Mae rhoi yn ôl i’r gymuned yn
bwysig, a phob blwyddyn mae grŵp
Elusennau yn mynd ati i godi arian at
elusen a ddewisir.
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Codwyd yr arian hwn gan her yr
Wyddfa, danteithion diwrnod cyflog
fel brecwastau, teisennau caws a chyri
Tsieineaidd, te parti retro, bingo amser
cinio a mwy.
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Amrywiaeth Staff
Ydynt
40%

Nod Tai Gogledd Cymru yw cydnabod
a gwerthfawrogi’r amrywiaeth sy’n
bodoli bob amser ac sy’n esblygu yn y
cymunedau y mae’n eu gwasanaethu.
Rydym yn ceisio dileu gwahaniaethu
ac aflonyddu yn ei holl ffurfiau trwy
hyrwyddo cyfle cyfartal ac yn anelu at
weithredu gyda didwylledd, tegwch,
uniondeb a pharch. Mae’r ffeithlun hwn
yn dangos proffil amrywiaeth ein staff.

Siaradwyr Cymraeg
Rhugl

Nac
Ydynt
60%

Rhywioldeb
Deurywioll 1%
Strêt 91%
Gwell ganddynt beidio â dweud 4%

Crefydd

Anabledd

Rhywedd
Ethnigrwydd
98% Gwyn
2%

BAME

58%

42%
Benyw Dyn

Mae gan

6%

anabledd/salwch
hirdymor

45% 40% 8%

7%

Dim crefydd Cristion Arall
Gwell ganddynt beidio â dweud

Catherine
Dixson
Cadeirydd

William (Bill)
Farnell
Is Cadeirydd

Janet
Roberts

Rydym wedi ymrwymo i gyflawni
llywodraethiant dda yn Tai Gogledd
Cymru ac i gydymffurfio â Chod
Llywodraethiant Tai Cymunedol
Cymru. Mae’r cod wedi’i fwriadu i
helpu asiantaethau tai ddatblygu
strwythurau llywodraethiant da ac i
gefnogi gwelliant parhaus.

Ian
Alderson

Carol
Downes

Dylan
James

Sian
Williams

Llywodraethiant
Mae Tai Gogledd Cymru yn cael
ei arwain gan Fwrdd Grŵp, gyda
chefnogaeth Panel Tenantiaid a
Chymunedau, Pwyllgor Archwilio
a Risg a Phwyllgor Taliadau ac
Aelodaeth.

Mae gennym 7 Aelod Bwrdd. Maent
yn gyfrifol am ddarparu cyfeiriad
strategol ein sefydliad. Mae
aelodau ein bwrdd wedi cael eu
dewis am yr ystod a’r amrywiaeth
o sgiliau y maent yn eu cynnig yn
ogystal â’u profiad, sy’n caniatáu
iddynt herio a chraffu yn effeithiol.

Newid mewn
strwythur
Eleni unodd y Panel
Ymgynghorol Preswylwyr (PYP)
a’r Pwyllgor Gwasanaethau
Landlord (PGL) i ffurfio’r Panel
Tenantiaid a Chymunedau. Mae
cyn-aelodau PYP bellach yn
eistedd ar y Panel Tenantiaid
a Chymunedau, ochr yn ochr
ag aelodau’r Bwrdd ac uwch
aelodau staff.
Mi wnaethon ni uno’r ddau
grŵp i gael gwared ar unrhyw
ddyblygu rhwng PYP a PGL,
cryfhau rôl tenantiaid yn ein
llywodraethiant, rhoi mwy o
ddylanwad i denantiaid wrth
wneud penderfyniadau a
chraffu ar wasanaethau.

Cadeirydd Newydd
y Grŵp
Ymunodd Catherine
Dixson â TGC fel ein
Cadeirydd Grŵp newydd
ym mis Ionawr 2020.
Mae Catherine yn Brif
Weithredwr Cymdeithas
Tai Grŵp Muir yng
Nghaer. Cyn hynny,
bu Catherine yn gweithio yn GreenSquare fel
Cyfarwyddwr Gweithredol (Datblygu Sefydliadol
a Gwasanaethau Corfforaethol) yn Wiltshire a
chyn hynny fel Cyfarwyddwr Cymorth Busnes
gyda Synergy Housing yn Dorset. Mae gan
Catherine flynyddoedd lawer o brofiad ym maes
tai a gweithio i awdurdod lleol ym maes addysg,
gwasanaethau cymdeithasol a’r gwasanaeth
tân ac achub. Mae Catherine yn Gadeirydd
Llywodraethwyr yn Ysgol Sant Dunawd ym
Mangor-is-y-coed. Mae gan Catherine Radd
Meistr mewn Gweinyddu Busnes (MBA) ac
mae’n Ysgrifennydd Siartredig a Gweinyddwr
(ACIS).

Aelodau’r Panel
Tenantiaid a
Chymunedau
Janet Roberts - Cadeirydd
Carol Downes - Is Gadeirydd
Sian Williams
Aelodau sy’n Denantiaid

Aelodau’r Pwyllgor
Archwilio a Risg
Dylan James - Cadeirydd
William (Bill) Farnell - Is Gadeirydd

Aelodau’r Pwyllgor
Taliadau ac Aelodaeth
Ian Alderson
Sian Williams - Cadeirydd
Catherine Dixson
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Ein perfformiad yn 2019/2020
Llwyddodd 100% o’n heiddo i gyrraedd Safon Ansawdd Tai Cymru
Codwyd a chwblhawyd ychydig o dan 9,611 o dasgau gwaith trwsio
Cafwyd cydymffurfiad o 100% gyda gwasanaethu nwy ac asesiadau risg tân
Derbyniodd 362 o denantiaid gyngor cynhwysiant ariannol, gwnaeth hyn ychydig dros £37,000 o arbedion i denantiaid
Roedd 80% o denantiaid yn fodlon â gwasanaeth TGC yn gyffredinol
Mae 78% o denantiaid yn dweud bod rhent yn werth am arian
Cymerodd 55 diwrnod ar gyfartaledd i osod eiddo
Atebodd Gwasanaethau Cwsmeriaid ychydig llai na 35,000 o alwadau, derbyniwyd 92% o’r galwadau. Yr amser aros ar gyfartaledd ar
gyfer galwadau oedd 33 eiliad.
Wedi gosod ffenestri / drysau newydd mewn 147 eiddo
Wedi gosod 106 ystafell ymolchi
Wedi gosod 34 cegin newydd
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Perfformiad Ariannol: Incwm
Arall
Grantiau

Incwm taliadau
gwasanaeth a
gwasanaeth
cefnogi

Incwm

£(000)

Rhenti

£12,974

Incwm taliadau gwasanaeth a gwasanaeth cefnogi
Grantiau
Arall
Rhenti

Cyfanswm

£2,071
£1,127
£106

£16,278
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Perfformiad Ariannol: Gwariant
Gwariant

£(000)

Costau rheoli

£4,058

Gwariant taliadau gwasanaeth
Costau
rheoli

Gwarged/
(Colled)

Arall

£1,783

Cynnal a chadw

£2,854

Dibrisiant

£1,878

Lleoedd gwag a drwg ddyledion

Gwariant
taliadau
gwasanaeth
Costau Toriad
Benthyciad

Cynnal a
chadw

£592

Llog

£2,856

Costau Toriad Benthyciad

£5,765

Arall

£175

Gwarged/(Colled)

£3,683

Cyfanswm
Dibrisiant

Lleoedd gwag a
drwg ddyledion

Llog

£23,644

Incwm Cynhwysfawr Eraill

£2,796

Cyfanswm yr Incwm Cynhwysfawr am y flwyddyn

£(887)

Gwariant a gwaith trwsio mawr a gwaith
datblygu a gyfalafwyd

£4,197

Tai Gogledd Cymru Adolygiad Blynyddol 2019/2020

39

Oes gennych chi
gwestiwn?
Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu
adborth ar yr Adolygiad Blynyddol hwn,
cysylltwch â ni:
customerservices@nwha.org.uk
01492 572727
www.nwha.org.uk
@northwalesha
/northwaleshousing

Plas Blodwel
Broad Street
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9HL

