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Rwy’n hynod falch o’r modd y mae pawb wedi 
helpu a chefnogi ei gilydd trwy’r frwydr hon. Ni 
allem fod wedi mynd trwy’r flwyddyn ddiwethaf 
heb ymroddiad ein staff. Yn yr un modd rydym 
yn ddiolchgar i’n preswylwyr am eu hamynedd 
oherwydd ar brydiau dim ond gwasanaethau 
cyfyngedig y gallem eu darparu. Rwyf wedi gweld 
rhai enghreifftiau anhygoel o garedigrwydd ac 
ysbryd cymunedol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, 
a gobeithio y bydd hyn yn parhau.

Wrth i ni obeithio gweld diwedd ar bandemig 
Covid, mae Tai Gogledd Cymru yn edrych ymlaen 
ac wedi datblygu’r Cynllun Corfforaethol hwn sy’n 
gosod y cyfeiriad i ni am y tair blynedd nesaf.

Mae’r Cynllun Corfforaethol newydd yn cynnwys 
ein bwriadau ar gyfer cwsmeriaid, ein pobl, ein 
cartrefi a’n cyllid. Darllenwch trwy’r Cynllun hwn a 
darganfod beth rydym yn bwriadu ei wneud a sut 
y byddwn yn cyflawni hyn.

Gobeithio y byddwch chi’n ymuno â ni ar y siwrnai 
hon wrth i ni wneud Gogledd Cymru yn lle gwell i 
fyw a gweithio ynddo.

Helena Kirk
Prif Weithredwr

Croeso
Mae’r flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn un heriol, a dweud y lleiaf, oherwydd 
pandemig Covid, ac mae pawb wedi ymdopi orau gallant yn eu ffordd eu hunain.
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Twf
Mae datblygu yn greiddiol i weledigaeth ai 
Gogledd Cymru ar gyfer y dyfodol. Mi wnaethon 
ni ail-gyllido yn 2019, a wnaeth wella ein 
gwerth am arian a rhoi mwy o allu inni barhau i 
ddatblygu cartrefi newydd. Yn ein Strategaeth 
Datblygu, cofnodwyd ein huchelgais o symud 
yn raddol i dwf o 5% y flwyddyn erbyn 2025.

Pobl
Rydym yn cyflogi hyd at 170 o bobl ac yn falch 
o arddangos achrediad Arian Buddsoddwyr 
mewn Pobl. Pobl sydd wrth galon Tai Gogledd 
Cymru, ac mae eu hymateb i bandemig Covid 
yn dyst i faint y mae ein pobl yn poeni am ein 
cwsmeriaid. Mi wnaethant ymateb i’r heriau yr 
oeddem yn eu hwynebu’n gadarnhaol a chyda 
phenderfyniad i gynnal ein gwasanaethau.

Yn gyfnewid am hyn, rydym yn hoffi gofalu 
am ein pobl a’u gwerthfawrogi ac rydym wedi 
datblygu Strategaeth Pobl. Rydym yn cydnabod 
y gall ein hamgylchedd gwaith chwarae rhan 
fawr yn ein hiechyd a’n lles a dyna pam rydym 
yn gwneud cymaint ag y gallwn i helpu a 
chefnogi iechyd a lles staff Tai Gogledd Cymru. 

Mae hyn yn cynnwys trefnu digwyddiadau a 
chystadlaethau hwyliog, mynediad at raglen 
cymorth gweithwyr Simply Health ac iechyd 
galwedigaethol, yn ogystal â chyfeirio at 
wasanaethau a chyngor allanol defnyddiol.

Mi wnaethon ni hefyd arwyddo addewid ‘Amser 
i Newid’ ym mis Hydref 2020, gan ffurfioli 
ein hymrwymiad i newid y ffordd rydym yn 
meddwl ac yn gweithredu am iechyd meddwl 
yn y gwaith. Mae pob Arweinydd, hyrwyddwyr 
Iechyd a Lles a chynorthwywyr Cymorth Cyntaf 
hefyd wedi cael hyfforddiant ‘I-Act hyrwyddo 
iechyd meddwl a lles cadarnhaol’, sy’n eu 
galluogi i gefnogi eraill a allai wynebu problem 
iechyd meddwl neu les.

Tai â Chymorth
Rydym yn falch o’n Tîm Tai â Chymorth a’r 
gwaith a wnawn i fynd i’r afael â digartrefedd. 
Rydym wedi darparu cartrefi a gwasanaethau 
i ddefnyddwyr gwasanaeth bregus ers dros 
20 mlynedd. Rydym yn darparu dros 300 o 
unedau tai â chymorth i bobl agored i niwed 
gan gynnwys y digartref, pobl â phroblemau 
cyffuriau ac alcohol, materion iechyd meddwl, 
cyn-droseddwyr, pobl ag anableddau dysgu a 
phobl ifanc sy’n gadael gofal.

Pwy ydym a beth rydym yn ei wneud
Fe’i sefydlwyd yn 1974, ac mae Tai Gogledd Cymru (TGC) wedi bod yn darparu cartrefi ac 
yn darparu gwasanaethau ers dros 45 mlynedd.

Rydym yn gymdeithas dai lwyddiannus gyda thros 2,700 o gartrefi ac rydym yn 
gwbl ymrwymedig i’n cymunedau ledled gogledd Cymru. Rydym yn blaenoriaethu 
buddsoddiad sylweddol yn ein cartrefi a’n gwasanaethau. Mae ein tîm gwaith trwsio 
mewnol, gyda balchder a gwybodaeth leol dda, yn darparu ein gwaith trwsio o ddydd i 
ddydd, sydd yn werthfawr i’n cwsmeriaid.



Pobl Hŷ  n
Nid oes osgoi’r ffaith ein bod yn boblogaeth 
sy’n heneiddio, ac mae Tai Gogledd Cymru wedi 
datblygu arbenigedd mewn cartrefi i Bobl Hŷn 
dros y blynyddoedd. Rydym yn cynnig sawl opsiwn 
tai ar gyfer y rhai dros 55 oed, gan gynnwys ein 
Cynlluniau Gofal Ychwanegol a Lloches arloesol. 
Mae’r cynlluniau, sy’n cael eu rheoli gan Reolwyr 
Cynllun pwrpasol, yn aml yn cael eu disgrifio fel 
teulu mawr, yn gofalu am ei gilydd ac yn darparu 
llawer mwy na lle i fyw yn unig.

Llais y tenant
Mae ymgysylltu â’n preswylwyr a gwrando arnynt 
yn bwysig i ni ac rydym yn gweithio ochr yn ochr â 
phreswylwyr cysylltiedig ar ein Panel Tenantiaid a 
Chymunedau sy’n ein helpu i ddeall anghenion ein 
tenantiaid ar gyfer heddiw ac yfory.

Rydym yn cynnig nifer o weithgareddau a 
chyfleoedd i breswylwyr gymryd rhan gyda ni. 
Mae hyn yn cynnwys y prosiect ‘Agor drysau 
i’r awyr agored’, yn ogystal â’r Grŵp Ymateb 
Cyntaf a Fforwm Tenantiaid sy’n gwella 
cyfranogiad tenantiaid ymhellach mewn gwneud 
penderfyniadau.

Rheoleiddio
Mae gan Tai Gogledd Cymru y sgôr rheoleiddio 
uchaf bosibl o fewn Fframwaith Rheoleiddio 
Llywodraeth Cymru, yn ôl yr adroddiad statws cyd-
reoleiddio diwethaf ym mis Mehefin 2018. Roedd 
Llywodraeth Cymru yn fodlon ar ein ‘Llywodraethu 
a Chyflenwi Gwasanaeth’ a’n ‘hyfywedd ariannol’.

Llywodraethu
Rydym wedi ymrwymo i sicrhau llywodraethu 
da yn Tai Gogledd Cymru ac yn cydymffurfio 
â Chod Llywodraethu Tai Cymunedol Cymru. 
Mae’r cod wedi’i gynllunio i helpu cymdeithasau 
tai i ddatblygu strwythurau llywodraethu da ac 
i gefnogi gwelliant parhaus. Mae Tai Gogledd 
Cymru yn cael ei harwain gan Fwrdd Grŵp, gyda 
chefnogaeth Panel Tenantiaid a Chymunedau, 
Pwyllgor Archwilio a Risg a Phwyllgor Taliadau 
ac Aelodaeth. Mae gennym naw Aelod o’r Bwrdd 
sydd â set sgiliau amrywiol, sy’n gyfrifol am 
ddarparu cyfeiriad strategol i’r sefydliad.
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Gweledigaeth
Ein gweledigaeth yw...

Gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl, trwy 
ddarparu cartrefi i fod yn falch ohonynt a chreu 
cymunedau lle gallant ffynnu. 

Cenhadaeth
Trawsnewid bywydau gyda chartrefi gwych, 
gwasanaethau a chymorth o ansawdd.

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.

Tegwch

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.
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Pwyntiau Gwerthu Unigryw  
Y pethau y mae Tai Gogledd Cymru yn adnabyddus amdanynt, ac yn falch ohonynt, 
yw ein cartrefi â chymorth a’r cartrefi i bobl hŷ  n, a’r gwasanaethau sy’n mynd gyda 
hwynt i gefnogi byw’n annibynnol. Rydym yn canolbwyntio’n llwyr ar weithio yng 
Ngogledd Cymru, felly mae ein henw yn agos at ein calonnau. Oherwydd ein maint 
a’n hystwythder gallwn ymateb yn gyflym i gyfleoedd gweithio mewn partneriaeth 
ac rydym yn ariannol gydnerth.

 

Y Pwyntiau Gwerthu Unigryw 
yr ydym yn bwriadu eu 
datblygu dros gyfnod y Cynllun 
Corfforaethol hwn yw:

• Mwy o ffocws ar gwsmeriaid

• Dod yn gyflogwr gwych

• Adeiladu ar y cydbwysedd 
gwaith / bywyd da i’n holl 
gydweithwyr

• Gwella’r gwerth am arian a 
ddarparwn am y rhent a delir 
gan ein cwsmeriaid

• Gwella ansawdd ein cartrefi.
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Ni fu lle’r ydym yn byw erioed yn bwysicach i sut 
rydym yn byw. Mae’r heriau mawr i’n hinsawdd, ein 
heconomi a’r anghydraddoldeb sy’n bodoli yn yr 
ardaloedd rydym yn gweithio ynddynt, yn enwedig 
anghydraddoldeb iechyd, yn dal i fod yno. Ni fu’r 
angen i ddod o hyd i atebion erioed yn bwysicach.

Mae Tai Gogledd Cymru yn cefnogi’r weledigaeth 
bod tai da yn hawl sylfaenol i bawb. Mae tai da, 
gyda’r gefnogaeth gywir lle mae ei hangen, yn 
hanfodol i bob person, neu deulu, beth bynnag fo’u 
hamgylchiadau.

Yn ein gwaith beunyddiol byddwn yn gweithredu 
yn unol â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
(Cymru) 2015 ac yn cefnogi’r saith nod llesiant.

Er gwaethaf ymdrechion dygn, mae lefelau tlodi 
yn parhau i fod yn uchel yng Nghymru. Cyhoeddir 
Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru bob pum 
mlynedd, gyda’r un diwethaf yn cael ei gyhoeddi yn 
2019. Mae’r Mynegai yn edrych ar lefelau incwm, 
iechyd preswylwyr, lefelau addysg, ansawdd tai a 
mynediad at wasanaethau.

Dwy ardal glan môr yn nhref Y Rhyl ar arfordir 
gogledd Cymru, (Gorllewin y Rhyl 2 ac 1) yw’r 
ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghymru 
bellach. Mae Queensway 1 yn Wrecsam hefyd wedi’i 
chynnwys yn 10 ardal fwyaf difreintiedig Cymru.

Gall tai da ysgogi ac ymestyn gweithgaredd 
economaidd yn lleol. Am bob 1 person a gyflogir 
yn llawn amser gan gymdeithas dai, cefnogir 1.5 
swydd arall o ansawdd da mewn rhannau eraill o’r 
economi.

Byddwn yn defnyddio ein prosesau caffael i 
gefnogi busnesau lleol yng ngogledd Cymru ac 
yn canolbwyntio ar y gwerth a grëir gan yr hyn a 
wariwn ac nid y gost yn unig.

Mae ansawdd, cynaliadwyedd a’r gymuned wrth 
wraidd datblygiadau yng Nghymru. Cafodd ystyr 
ymarferol hyn ei ymgorffori yn Siarter Gwneud Lle 
Cymru, sy’n addewid yr ydym yn ei gefnogi yn ein 
datblygiadau newydd.

Mae ein hiechyd yn dibynnu ar ble a sut rydym yn 
byw. Mae gan Gymru lefelau uwch o bobl sy’n hŷn, 
mewn iechyd gwaeth ac yn dlotach na gweddill 
y DU. Mae eich disgwyliad oes yn dibynnu ar ble 
rydych chi’n byw yng Nghymru. Y bwlch yn nifer y 
blynyddoedd y mae pobl yn byw mewn iechyd da 
neu dda iawn, rhwng yr ardaloedd mwyaf a lleiaf 
difreintiedig yng Nghymru, yw 19 mlynedd i ddynion 
a 18 mlynedd i fenywod. Mae tai gwael yn costio 
£95M y flwyddyn i’r GIG mewn costau triniaeth.

 
 

Yr Amgylchedd Gweithredol
Mae’r Cynllun Corfforaethol hwn, sy’n gosod y cyfeiriad ar gyfer Tai Gogledd Cymru am 
y tair blynedd nesaf, yn cychwyn wrth i ni obeithio dod allan o bandemig Covid. Bydd yr 
adferiad o effeithiau dinistriol y pandemig yn gefndir i flwyddyn gyntaf ein Cynllun. Felly, 
mae’r ffocws ar gefnogi lles i’n pobl, cwsmeriaid a’r cymunedau lle’r ydym yn gweithio yn 
uchel ar ein hagenda.
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Symptom mwyaf dinistriol argyfwng cyfun iechyd 
a thai yw digartrefedd. Mae traean o ddigartrefedd 
yn cael ei achosi gan broblem iechyd. Yr oedran 
cymedrig adeg marwolaeth pobl sy’n profi 
digartrefedd yw 44 oed i ddynion a 42 oed i 
fenywod.

Bob blwyddyn rydym yn cymryd rhan yn y cyfrif 
cenedlaethol o gysgwyr allan, sy’n bwydo i mewn 
i ystadegau cenedlaethol. Mae cysgu allan yng 
Ngogledd Cymru yn llawer is nag ardaloedd yn 
Ne Cymru. Am y flwyddyn 2019/20 yr amcangyfrif 
o nifer y rhai oedd yn cysgu allan oedd 31 yn 
Wrecsam, 22 yng Ngwynedd, 21 yng Nghonwy, 
5 yn Ynys Môn a 4 yn Sir Ddinbych. Un canlyniad 
cadarnhaol o bandemig Covid oedd y ddarpariaeth 
ychwanegol dros dro o dai i sicrhau nad oedd 
unrhyw un ar y strydoedd. I ddechrau, ymrwymodd 
Llywodraeth Cymru  10M ac yna £40M ychwanegol 
mewn cyllid i awdurdodau lleol ar gyfer prosiectau 
ledled Cymru. Bydd cam dau yn canolbwyntio ar 
atebion hir dymor i drawsnewid gwasanaethau, 
arloesi ac adeiladu llety ychwanegol. Rydym yn 
rhan o ddatrysiad Cam Dau yng Ngwynedd.

Ar gyfer Gogledd Cymru, mae Bargen Twf 
Gogledd Cymru a lofnodwyd ym mis Rhagfyr 
2020 yn ymrwymo £240M o fuddsoddiad gan 
Lywodraethau Cymru a Lloegr, £120M yr un. Bydd y 
prosiectau Bargen Twf yn cael eu gweithredu gan 
Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru. 
Mae’r Fargen Twf wedi’i seilio ar dair egwyddor 
Gogledd Cymru blaengar, gwydn a chysylltiedig. Fel 
darparwr tai fforddiadwy a chyflogwr sylweddol yng 
Ngogledd Cymru mae gennym y gallu i gyfrannu at 
nifer o’r canlyniadau a’r mesurau strategol y mae’r 
Fargen Twf yn anelu atynt.
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Ein Hamcanion Strategol

Amcan Strategol 1
Darparu’r gwasanaethau 
y mae ein cwsmeriaid eu 
heisiau, i safon sy’n cynyddu 
boddhad cwsmeriaid ar gost 
sy’n rhoi gwerth am arian.

Y risgiau corfforaethol sy’n effeithio arnom 
wrth  geisio cyflawni hyn yw:

1. Methiant i fynd i’r afael â lefelau boddhad ac ymgysylltu â chwsmeriaid a’u gwella

2. Nid yw’r Gymdeithas yn herio’i hun i wella rheolaeth asedau i reoli costau a boddhad 
cwsmeriaid yn ei chartrefi yn fwy effeithiol

3. Nid ydym yn gwrando ar farn cwsmeriaid ac yn gweithredu arno ac rydym yn “colli 
cysylltiad” â’r hyn y mae cwsmeriaid ei eisiau

4. Nid ydym yn ddigon ystwyth i ymateb i ddisgwyliadau newidiol cwsmeriaid

Y canlyniad yw ein bod 
yn darparu gwasanaeth i 
gwsmeriaid sy’n arwain y 
ffordd i’r sector, gan amlygu 
hynny yn ein perfformiad a’n 
hadborth i gwsmeriaid. 

Y prif fesur y byddwn yn 
ei ddefnyddio ar gyfer hyn 
yw boddhad cyffredinol 
cwsmeriaid o’r sgôr hyrwyddwr 
NET a STAR.
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Amcan Strategol 2
Tîm sy’n cael ei werthfawrogi a’i rymuso sy’n rhoi’r 
cwsmer wrth galon popeth a wnawn.

Y risgiau corfforaethol sy’n effeithio arnom wrth  geisio cyflawni 
hyn yw:

1. Mae yna risg nad yw’r staff iawn yn cael eu recriwtio, eu cadw 
a’u datblygu. 

2. Mae yna risg nad yw’r Gymdeithas yn cynnal amgylchedd 
gweithio diogel i’r staff

3. Nid yw’r diwylliant, gwerthoedd, ymddygiadau ac ymgysylltu 
cywir wedi’u hymgorffori

Y canlyniadau  yw ein bod yn 
gwerthfawrogi ein pobl, ac yn 
meddu cydbwysedd gwaith/
bywyd sy’n denu ac yn cadw’r 
doniau gorau.

A’n bod ni’n ymddwyn yn gyson 
mewn ffyrdd sy’n amlygu ein 
gwerthoedd.  

Y prif fesur y byddwn yn ei 
ddefnyddio ar gyfer hyn yw 
sgôr ymgysylltu’r Cwmnïau 
Gorau.
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Amcan Strategol 3
Darparu cartrefi diogel,  
ynni effeithlon sy’n  
cefnogi byw’n  
annibynnol.

Y risgiau corfforaethol sy’n effeithio arnom  
wrth geisio cyflawni hyn yw:

1. Nid yw’r Gymdeithas yn cynnal cartrefi diogel 

2. Mae yna risg nad yw’r Gymdeithas yn parhau i ddelio â chyflwr y stoc a lleihau methiannau 
derbynion yn unol â SATC 

3. Effaith Covid-19 ar y gadwyn gyflenwi 

4. Mae yna risg o newidiadau i ariannu Tai â Chymorth yn y dyfodol oherwydd polisi 
Llywodraeth 

5. Nid oes gennym ddigon o adnoddau i gyflawni datgarboneiddio ein cartrefi neu’n methu 
sicrhau’r gadwyn gyflenwi i wneud hynny 

Y canlyniadau yw bod gennym gartrefi diogel 
sy’n fforddiadwy i’n cwsmeriaid, sy’n cynnwys 
y rhent, taliadau gwasanaeth a chostau 
gwresogi.

A’n bod ni’n gwneud gwahaniaeth i’r bobl a’r 
cymunedau rydym yn eu gwasanaethu.

Y prif fesur y byddwn yn ei ddefnyddio ar 
gyfer hyn yw’r sgôr SAP gyfartalog gyffredinol 
a chyfran ein cartrefi sy’n cyfarfod â tharged 
datgarboneiddio Llywodraeth Cymru, sydd ar 
hyn o bryd yn EPC ar lefel A.

Cydymffurfiaeth lawn ar nwy, asbestos, lifftiau, 
tân, trydan a hylendid dŵr. Ynghyd ag, o’r 
arolwg STAR, pa mor fodlon yw cwsmeriaid 
â gwasanaeth cyffredinol rheolwr y cynllun 
pobl hŷn a’r gweithiwr cymorth ar gyfer tai â 
chymorth.
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Amcan Strategol 4
Cynnal cryfder a gwytnwch ariannol trwy benderfyniadau 
rheoli ariannol a buddsoddi cadarn.

Y risgiau corfforaethol sy’n effeithio arnom wrth  geisio cyflawni hyn yw:
1. Mae yna risg nad yw llif arian a chyfamodau yn cael eu rheoli’n ddigonol
2. Mae yna risg bod systemau TGCh craidd yn methu oherwydd 

digwyddiadau diogelwch TG, diffyg cydnerthedd systemau neu drefniadau 
wrth gefn annigonol

3. Mae yna risg bod data craidd o fewn systemau yn anghyflawn, yn anghywir 
neu heb ei ddiweddaru oherwydd gwendidau mewn systemau neu ddiffyg 
cysondeb o ran defnydd ar draws y Gymdeithas 

4. Mae yna risg o fethu cydymffurfio â’r Cod Llywodraethiant a ddewiswyd 
neu lywodraethiant aneffeithiol 

5. Effaith hir dymor cyfyngiadau Covid-19 ar yr economi lleol ac incwm 
cwsmeriaid, gan arwain at ôl-ddyledion rhent uwch a drwg ddyledion

Y canlyniad yw 
ein bod ni’n gryf 
a chydnerth yn 
ariannol, ac yn rheoli 
ein dyfodol ein 
hunain. 

Y prif fesur y byddwn 
yn ei ddefnyddio ar 
gyfer hyn yw cwmpas 
sicrwydd llog.
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Amcan Strategol 5
Cyflenwi cartrefi newydd i ddiwallu  
angen tai, tyfu ein capasiti a  
chyfrannu at economi gogledd Cymru.

Y risgiau corfforaethol sy’n effeithio arnom wrth  geisio cyflawni hyn yw:
1. Methu â manteisio ar gyfleoedd a chyflenwi’r rhaglen ddatblygu
2. Effaith Covid-19 ar y Rhaglen Ddatblygu gan arafu’r eiddo adran 106 yn benodol sydd ar 

gael 
3. Mae ein hadnoddau neu lefel sgiliau yn annigonol i’n galluogi i gystadlu’n effeithiol am 

gyfleoedd cynllun
4. Lefel uchel y gystadleuaeth am dir addas a’r grant sydd ar gael yng Ngogledd Cymru

Y canlyniadau yw, ein bod wedi tyfu mewn 
maint yn ôl lefelau’r Strategaeth Twf, a’n 
bod wedi gwneud hynny mewn ffordd sy’n 
ceisio sicrhau bod anghenion y presennol 
yn cael eu diwallu heb gyfaddawdu ar 
allu cenedlaethau’r dyfodol i gyfarfod a’u 
hanghenion eu hunain. 
Mae gennym gartrefi yng Nghonwy, 
Gwynedd, Sir Ddinbych, Wrecsam, Ynys Môn 
a Sir y Fflint. 
Rydym y cefnogi ac yn cyfrannu i’r economi 
sylfaenol yng ngogledd Cymru.
Y prif fesur y byddwn yn ei ddefnyddio ar 
gyfer hyn yw nifer y cartrefi newydd a’r swm 
ym mhob £ gaiff ei wario yng ngogledd 
Cymru.
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Ein hawch am risg yw ymgymryd â’r gweithgaredd a’r prosiectau a fydd yn ein cefnogi i 
dyfu mewn meysydd lle’r ydym yn bresennol ac wedi ymrwymo. Byddwn yn ymateb yn 
gyflym i fentrau a chyfleoedd newydd sy’n ategu ein meysydd gwasanaeth craidd ac felly 
nid yn peryglu ein gwasanaethau craidd neu ein stoc tai cymdeithasol, ond sy’n cefnogi twf 
cynaliadwy y gellir ei reoli.

Awch am Risg
Mae TGC yn gosod cwsmeriaid wrth galon popeth a wnawn. Mewn perthynas â’n 
hawch am risg, mae hyn yn golygu y byddwn yn mentro lle bo angen er mwyn 
amddiffyn a datblygu TGC, ond nid er anfantais i’n cwsmeriaid, rhanddeiliaid, 
cynaliadwyedd, safonau neu werthoedd.
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