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2020–21

Mae hwn yn grynodeb o hunan arfarniad Tai 
Gogledd Cymru ar gyfer 2020-21, gan edrych 
yn ôl ar y flwyddyn a beth rydym wedi’i 
gyflawni

Mae hon wedi bod yn flwyddyn heriol mewn 
llawer ffordd, ond er gwaethaf hynny mae 
TGC wedi gallu cyflawni amcanion y Cynllun 
Corfforaethol a cheisio gwneud gwelliannau.

Gyda chymorth preswylwyr, defnyddwyr 
gwasanaethau, staff a’r Bwrdd a phartneriaid 
allweddol, rydym wedi datblygu’r Hunan 
Arfarniad hwn i dynnu sylw at rywfaint o’r 
gwaith rydym wedi’i wneud.



Mae dau o amcanion strategol ein Cynllun Corfforaethol yn ymwneud â 
darparu gwasanaethau. Y cyntaf ydi darparu’r gwasanaethau cywir i’n 
cwsmeriaid, gan sicrhau gwerth am arian a chynyddu bodlonrwydd cwsmeriaid. 
Yr ail ydi gwella ansawdd a diogelwch y cartrefi sy’n bodoli’n barod.

Roedd y costau cyffredinol 
fel canran o’r trosiant gydag 
addasiadau iddo yn 2017/18 yn 
15.2%. Erbyn diwedd 2019/20 
roedd yn 12.07%, sy’n ein rhoi yn 
y chwartel cyntaf o’i gymharu â’n 
grŵp cymheiriaid. 

Roedd ein cyfanswm cost fesul 
eiddo am reoli tai, sy’n cynnwys 
yr elfen costau cyffredinol, yn 
2017/18 yn £575 ac erbyn 
2019/20 roedd wedi gostwng 
i £479. Mae hyn ein rhoi yn y 
chwartel 1af o’i gymharu â’n grŵp 
cymheiriaid.  

Roedd ein cyfanswm cost ar gyfer 
gwaith trwsio ymatebol a chartrefi 
gwag yn 2017/18 yn £670. Erbyn 
2019/20 roedd yn £786, sy’n 
ein rhoi yn y chwartel cyntaf o’i 
gymharu â’n grŵp cymheiriaid.

Er mwyn gwella gwerth am arian ein gwasanaeth i 
denantiaid, rydym wedi gosod targed yn y Cynllun 
Corfforaethol o leihau’r gwasanaethau rheoli tai 
a gwaith cynnal a’n costau cyffredinol. Byddwn 
yn defnyddio ein hadroddiad blynyddol oddi wrth 
HouseMark i weld sut mae hyn yn dod ymlaen.

Amcan: Darparu’r 
gwasanaethau cywir i’n 
cwsmeriaid gan sicrhau 
gwerth am arian

Darparu Gwasanaethau Landlord: A ydi’r 
gwasanaethau rydym yn eu darparu o ansawdd 
uchel ac yn gwella?

2019/20
12.07%

2019/20
£479

2019/20
£786

Mae gennym gostau isel ar gyfer rheoli tai a gwaith cynnal. Ond mae ein lefelau bodlonrwydd is, o’i gymharu â’n 
grŵp cymheiriaid, yn ein rhoi yn y chwartel cost isel/perfformiad isel, os defnyddiwn ein canlyniadau HouseMark.
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Beth mae ein cwsmeriaid yn 
ddweud am ein gwasanaethau

Roedd bodlonrwydd 
cyffredinol gyda’n 
gwasanaethau, wedi’i fesur 
gan STAR, yn 78% yn 2017 
ac 80% yn 2020. 

Mae’r sgôr hyrwyddwr net 
wedi cynyddu o 24 yn 2017 
i 28 yn 2020. 

Roedd y ganran o 
fodlonrwydd bod ein 
taliadau am wasanaethau’n 
cynnig gwerth am arian yn 
58% yn 2017 ac yn 59%  
yn 2020.

2020
80%

2020
28

2020
59%
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Sut byddwn yn trwsio 
a chynnal cartrefi
Mae o fudd i ni ein bod ni’n gwella ansawdd a diogelwch cartrefi sy’n bodoli’n barod. 
Mae gennym Dîm Gwaith Trwsio tu mewn i’n sefydliad, sy’n gwneud gwaith trwsio o 
ddydd i ddydd ar gartrefi tenantiaid. Yn ogystal â hynny, mae Tîm sy’n canolbwyntio ar 
waith wedi’i gynllunio ymlaen llaw, yn gosod newydd yn lle hen a gwaith gwella.

Gwaith trwsio o ddydd i ddydd

9344 eitem o waith 
trwsio ymatebol yn  
ystod y flwyddyn (9611  
y flwyddyn cynt).

Ar gyfartaledd, roedd 
amser cwblhau yn 18 
diwrnod (sydd i lawr o 11 
y flwyddyn ddiwethaf)

Arhosodd bodlonrwydd 
tenantiaid gyda gwaith 
trwsio ymatebol yn union 
yr un fath â’r flwyddyn 
cynt, yn 82%.

Oherwydd y pandemig 
Covid a chyfyngiadau 
cyfnod clo, dim ond 
gwaith trwsio brys oedd 
yn digwydd yn ystod rhai 
adegau o’r flwyddyn

Cafodd 98% o’n gwaith 
trwsio brys ei wneud o 
fewn y targed o 24 awr, 
sy’n welliant o’i gymharu 
gyda 94% y flwyddyn 
cynt.

82%

9344 18

98%

£2.5M

Cafodd £2.5M ei wario 
ar Waith Trwsio Ymatebol 
a Chylchol yn 2020‑21.
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Lifftiau
£52,000

Buddsoddi yn ein cartrefi
Cyn penderfynu sut i fuddsoddi yn ein cartrefi, 
mae’n bwysig deall y sefyllfa bresennol.

Cynhaliwyd arolwg o gyflwr ein stoc yn 2018, gyda 
dilysu allanol ar yr arolwg hwnnw, a hefyd arolygon 
mewnol o gyflwr y stoc. Ar ddiwedd 2019/20 roedd 
73% o’n stoc wedi cael arolwg mewnol wedi’i 
ddiweddaru. Ar ddiwedd 2020/21 mae hyn yn 72%; 
beth oedd yn ein rhwystro oedd nad oedd modd 
cael mynediad at yr eiddo yn ystod y gwahanol 
gyfnodau clo. Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth 
hon i benderfynu sut i fuddsoddi yn ein cartrefi.

Yn 2019/20 fe wnaethom wario £1.5M ar waith buddsoddi  
fel ystafelloedd ymolchi, ceginau, ffenestri a drysau ayb.

Gyda chyfyngiadau Covid, roedd ein buddsoddi wedi’i gynllunio  
gryn dipyn yn llai na’n bwriadau gwreiddiol, gyda chyfanswm gwariant  
o £1.2M in 2020/21 

2020/21
£1.2M

21
ystafell  

ymolchi am 
£37,000

235
Ffenestri  

a drysau am
£364,000

119
Systemau 

gwres canolog 
am 

£361,000
8

Ceginau 
am 

£28,000

Toeau
£243,000
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Cribiniau ac ystolion

Cribiniau ac ystolion yw tîm cynnal tiroedd mewnol Tai Gogledd Cymru. Mae pedwar o 
bobl yn y tîm, sef Arweinydd Tîm, tri Gweithredwr ac un Prentis. 

Ar hyn o bryd maen nhw’n gweithio ar 145 o safleoedd 
ar draws gogledd Cymru, yn estyn rhwng Wrecsam, 
Abersoch, Llanrwst a Chaergybi. 

Bydd y gwaith yn amrywio yn ôl yr adeg o’r flwyddyn. 
Yn ystod yr haf bydd gwaith fel torri glaswellt, tacluso 
gwrychoedd, difa chwyn, strimio a chasglu sbwriel.

Yn ystod y gaeaf, bydd hanner y Tîm yn cynorthwyo’r 
gweithwyr Cynnal, gyda gwaith fel landeri, golchi 
gyda jet, gosod slabiau, ffensio, giatiau, gwaith gardd 
mewn eiddo gwag, clirio draeniau a thrwsio giatiau 
ayb. Hefyd gwaith gaeaf fel tocio llwyni a gwrychoedd, 
tocio coed, difa chwyn a chasglu sbwriel. 
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Darparu mwy o gartrefi a gwella 
ansawdd a diogelwch y cartrefi 
presennol

Rydym yn cydymffurfio 100% gyda Safon 
Ansawdd Tai Cymru. Roedd 141 enghraifft 
o fethiant derbyniol ar ddiwedd 2019/20, a 
221 ar ddiwedd 2020/21.

Byddwn yn defnyddio SAP fel mesur o 
effeithlonrwydd ynni ein cartrefi. Roedd 
targed o gyrraedd cyfartaledd o 75 erbyn 
diwedd Mawrth 2021. Rydym wedi cyrraedd 
cyfartaledd o 74, ar gyfer y cartrefi lle mae 
gennym Dystysgrif Perfformiad Ynni.
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Darparu tai fforddiadwy o ansawdd 
uchel ar draws gogledd Cymru
Mae’n bwysig iawn ein bod yn darparu cartrefi 
newydd fforddiadwy ar draws gogledd Cymru.

Yn 2020 ‑ 2021 fe wnaethom ddarparu 47 o gartrefi 
fforddiadwy newydd, sef 29 ym Môn a 18 yn Sir 
Ddinbych.

Roedd 25 o’r cartrefi newydd hynny’n rhan o 
ddatblygiad Gerddi Canada yng Nghaergybi, sy’n 
ddatblygiad mewn dwy ran mewn partneriaeth gyda 
Chyngor Môn a Llywodraeth Cymru. 

Cafodd rhaglen ddatblygu uchelgeisiol newydd ei 
chreu, gyda chefnogaeth trefniant ailariannu oedd 
yn gwella hylifedd ariannol y sefydliad, gostwng 
costau llog, tynnu ymaith nifer o gyfamodau oedd yn 
cyfyngu, a chodi arian newydd. 

Bydd targedau effeithlonrwydd blynyddol yn cael 
eu gosod, i gael y gwerth gorau am arian y gallwn 
ei gael i’n cwsmeriaid. Yn 2019/20 fe wnaethom 
gyflawni arbedion effeithlonrwydd o £325K. 

Y targed am 2020/21 oedd £580K. Fe wnaethom 
gyflawni £853K (yn amodol ar gyfrifon diwedd 
blwyddyn).
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Cadw ein cwsmeriaid 
yn ddiogel yn eu cartrefi
Mae TGC yn cymryd y cyfrifoldeb am diogelwch yn y cartref yn ddifrifol iawn, ac mae’n 
bwysig i ni bod preswylwyr yn gallu byw’n ddiogel yn eu cartrefi.

Mae gennym raglen o waith fyddwn yn ei wneud i sicrhau diogelwch yn y cartref, a 
byddwn yn adolygu’n rheolaidd y ffigyrau o ba mor dda rydym yn cydymffurfio gyda 
hynny.

Dyma’r ffigyrau ar gydymffurfio gyda’n cyfrifoldebau iechyd a diogelwch ar ddiwedd 
Mawrth 2021:

99.99% o’r cyfarpar nwy 
wedi cael gwasanaeth

Wedi cwblhau 100% o’r 
profion hylendid dŵr, a 

gwaith dilyn ymlaen

Wedi cwblhau 100% o ail‑
archwiliadau asbestos

Wedi cwblhau 100% o 
asesiadau risg tân

Wedi cwblhau 100% o 
archwiliadau cynnal lifftiau

98.8% o brofion trydanol 
cyfnodol wedi’u cwblhau 

mewn pryd (bob 5 mlynedd)

99.99%

100% 100%

100%100%

98.8%
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Llywodraethiant
Sicrhau’r safonau uchaf o lywodraethiant, 
arweinyddiaeth a rheoli risg 
Rydym ni, Tai Gogledd Cymru, wedi ymrwymo ein hunain i gael llywodraethiant dda ac 
i gydymffurfio gyda chod Llywodraethiant Cartrefi Cymunedol Cymru. Mae’r cod wedi’i 
fwriadu i gynorthwyo cymdeithasau tai i ddatblygu strwythurau llywodraethiant dda 
a chefnogi gwella parhaus. Bydd asesiad blynyddol yn digwydd o ba mor dda rydym 
yn cydymffurfio â’r Cod, ac fe adroddodd yr asesiad diwethaf yn Ionawr 2020. Roedd 
hwnnw’n dangos sefyllfa iach o ran llywodraethiant.

Rydym wedi cwblhau dau adolygiad annibynnol o 
lywodraethiant ers Ebrill 2018, a chynhaliwyd yr un 
diwethaf ym Mawrth 2020. Byddwn yn adnewyddu’r 
Cynllun Gwella Llywodraethiant bob blwyddyn, a bydd 
y Bwrdd yn cael adroddiadau yn rheolaidd yn ystod 
y flwyddyn ar sut mae materion yn dod ymlaen o’i 
gymharu â’r camau gweithredu. 

Rydym wedi cwblhau chwe rownd o recriwtio 
Aelodau’r Bwrdd, â’r un diwethaf yn Awst 2020, gan 
arwain at benodi dau aelod newydd o’r Bwrdd i lenwi 
bylchau a welwyd yn y sgiliau arno. Fe wnaethom 
hefyd benodi Cadeirydd Grŵp newydd yn Ionawr 
2020, i arwain a gweithio â’r Bwrdd a’r Tîm Uwch 
Arweinwyr i ddatblygu a llywio cyfeiriad strategol Tai 
Gogledd Cymru.

Mae’r Cynllun Sicrwydd Rheolaethol yn edrych ar 
sut mae materion yn dod ymlaen o’i gymharu gyda’n 
camau gweithredu yn ein Datganiad Cydymffurfiaeth. 
Mae materion wedi symud ymlaen ar bob un o’r pum 
cam gweithredu; a chwblhau tri o’r camau hynny. 
Cafodd gwaith ei atal am ychydig ar ddau o’r camau 
oherwydd Covid‑19, ond erbyn hyn mae naill ai wedi 
ailddechrau neu i ailddechrau’n fuan. Dim ond un 
o’r camau yn y Cynllun oedd yn ofynnol fel rhan o’r 
adborth o’n Dyfarniad Rheolaethol diwethaf, ac mae 
hynny’n ymwneud gyda phrawf straen. Roedd y camau 
eraill yn rhai wnaethom benderfynu eu cynnwys, yn 
ymwneud gyda datgarboneiddio, cydymffurfiaeth 
systemau perfformiad ac adrodd, risgiau sy’n 
berthnasol i Tai Gogledd Cymru, a Gwerth am Arian.

Ar ôl cael cymeradwyaeth bod gennym Achos Fusnes 
gadarn, fe wnaethom ddechrau talu i Aelodau’r 
Bwrdd yn 2020. Roedd hyn yn newid sylweddol i’n 
hamgylchedd gweithredu, ac roedd angen amdano 
oherwydd cyfuniad o heriau allanol, disgwyliadau 
uwch a marchnad fwy cystadleuol i aelodau’r Bwrdd 
gyda heriau ar gyfer recriwtio yn y dyfodol. 

Cafodd gwaith i addasu ein Rheolau Model ei gwblhau, 
a rhoddodd ein Cyfranddalwyr gymeradwyaeth 
ffurfiol ym Mehefin 2020. Cytunwyd ymhellach ar 
newid rhannol i’r Rheolau yn ein Cyfarfod Blynyddol 
Cyffredinol ym Medi 2020, sy’n rhoi’r hyblygrwydd i ni 
gynnal cyfarfodydd rhithiol.

Yn ystod y flwyddyn, fe wnaethom ddiweddaru’r 
holl Gylchoedd Gorchwyl Bwrdd, Pwyllgor a Phanel, 
a’r proffiliau rôl ar gyfer swyddi ein Cadeirydd, Is‑
gadeirydd ac aelodau. Fe wnaethom hefyd adolygu 
nifer o bolisïau llywodraethiant, yn cynnwys Polisi 
Arfarnu a Datblygu’r Bwrdd a Pholisi Dewis a Recriwtio 
Aelodau’r Bwrdd. 

Mae’r Bwrdd, ynghyd â rhai o’n Tenantiaid sy’n 
aelodau, wedi cymryd rhan mewn amrywiaeth o 
ddyddiau hyfforddi a strategaeth. Hefyd cynhaliwyd 
digwyddiad ar ffurf gweithdy i adolygu gweledigaeth, 
cenhadaeth a gwerthoedd Tai Gogledd Cymru ac i 
ymchwilio i amcanion corfforaethol newydd. Mae’r 
gwaith dechreuol hwn wedi arwain at gynhyrchu’r 
Cynllun Corfforaethol newydd a gymeradwywyd gan y 
Bwrdd yn Ionawr 2021.

Mae llawer o welliannau wedi digwydd yn ystod y 
flwyddyn ddiwethaf i’r prosesau Mapio Risg Strategol 
a Sicrwydd. Mae Risg yn ymarfer sy’n rhan annatod o’r 
drefn y bydd y Bwrdd a’r Tîm Uwch Arweinwyr yn ei 
defnyddio i reoli’r busnes. 
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Cydymffurfio â’r Rheoliad 
Cyffredinol ar Ddiogelu Data 
(GDPR)
Mae gan Tai Gogledd Cymru Swyddog Diogelu Data, sef adnodd sy’n cael ei rannu, 
i oruchwylio ein taith tuag at gydymffurfio â’r Rheoliadau hyn, gyda chefnogaeth 
Gweithgor GDPR.

Roedd datganiad sefyllfa’r Swyddog Diogelu Data ym 
Mai 2020 yn dod i’r casgliad ein bod ni’n cydymffurfio 
gyda thua 70% o ofynion y Rheoliadau hyn a Deddf 
Diogelu Data 2018. Hefyd ei bod yn amlwg ein bod ni’n 
canolbwyntio’n bendant ar y gwaith sy’n aros am sylw 
trwy gyfrwng cynllun gweithredu dan oruchwyliaeth y 
Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau.

Mae’r sefydliad hwn wedi cymryd naid sylweddol 
ymlaen trwy fuddsoddi mewn Microsoft 365, darparu 
hyfforddiant sylweddol a newid ei systemau storio 
ffeiliau i greu amgylchedd sy’n fwy diogel a hyblyg. 

Rydym wedi cwblhau cael Microsoft 365 yn weithredol 
erbyn hyn. Felly mae cydymffurfiaeth wedi cynyddu 
i 85%; mae disgwyl cyrraedd cydymffurfiaeth lawn 
erbyn diwedd Medi 2021. 
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Bod yn Hyfyw yn Ariannol

Rydym yn hyfyw yn ariannol yn y tymor byr a’r tymor 
hir, er gwaethaf newidiadau posibl i’r amgylchedd 
allanol. Mae Tai Gogledd Cymru’n parhau i fod mewn 
sefyllfa ariannol gref, o ran elw wrth weithredu, 
darpariaeth ar gyfer talu llog, a hylifedd. Rydym wedi 
parhau yn y sefyllfa hon yn ystod y pandemig trwy gael 
rheolaeth effeithiol ar adnoddau a chefnogi tenantiaid 
i gael mynediad at yr holl gefnogaeth ariannol sydd ar 
gael iddyn nhw i’w cadw rhag mynd i ddyled. 

Byddwn yn gwneud prawf straen ar ein Cynllun 
Busnes bob blwyddyn, i weld pa effaith allai 
newidiadau i’n hamgylchedd allanol ei gael arnom. 

Rydym yn parhau i fuddsoddi yn ein cartrefi, ac ariannu 
datblygu cartrefi newydd. 

Mae ein harchwilwyr mewnol wedi adrodd ar ba mor 
effeithiol ydi ein hamgylchedd rheoli ac wedi nodi ein 
perfformiad ardderchog wrth weithredi’r argymhellion 
yn eu harchwiliad.

Rydym yn fusnes sy’n gadarn 
yn ariannol ac yn hyfyw
Yn 2019 fe wnaethom gwblhau ymarfer ailariannu, 
gyda 6 nod allweddol i hynny, a chyflawni 5 o’r nodau. 
Fe wnaethom ostwng nifer yr arianwyr o 8 i 5, a’r 
portffolio benthyciadau o 17 i 10.

Mae ein cyfartaledd pwysedig cost cyfalaf wedi 
gostwng o 5.1% i 4.04%. 

Mae hyblygrwydd ein darpariaeth ar gyfer talu llog 
wedi cynyddu o 1.67 ar ddiwedd 2018/19 i 1.93 yn 
20/21.
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Number of tenant
households provided
withmoneyadviceby
NWH

EnergyWarden
Scheme
generated for tenants
through successful
applications for theWarm
HomeDiscountGrant

Staffpaid the living
wage

%of supplierswhoare
local toWales

%of supplierswhoare
notWelshbut have
offices inWales

Howmuchof every £1Faint obob£1 gwario
wnaethonniwario

yngNghymru
spent didwe spend
inWales?

Nifer aelwydydd
tenantiaid syddwedi

derbyn cyngor ariannol
ganTGC

CynllunWarden
Ynni

i denantiaid trwy
geisiadau llwyddiannus
amyGrantGostyngiad

CartrefiCynnes

Staff sy’n derbyn
cyflogbyw

%cyflenwyr sy’n lleol
i Gymru

%cyflenwyrnad ydynt
ynGymreigond sydd â

swyddfeyddyngNghymru

100%

61%

12%

61p

302

£20440
cynhyrchwyd

Byw
Living

wedi symudo
gysguallan i lety

dros dro

ogysgu
allan i dai diogel

So lety dros
dro i dai diogel

wasanaethau
cymorth brys

%cartrefi yn cwrdd
âSafonAnsawddTai

Cymru (SATC)

Moved from rough
sleeping to temporary
accommodation

Moved from rough sleeping
to secure housing

Moved from temporary
accommodation to secure
housing

Receivedemergency relief
services

%of homesmeeting the
(WelshHousingQuality
Standard )WHQS

Tai
Housing

40

8

42

322

100%

Pobl ddigartref i gartrefi
Homeless into homes

Symudodd

Symudodd

Derbyniodd

UnedganBetsi Cadwaladr
a’rGwasanaethau

Cymdeithasol ar gyfer gofla
seibiant neu ryddhauo’r ysbyty

Arian agodwydar
gyfer ElusenTGC -

Create aSmile aCuddleCot
ar gyfer YsbytyGwynedd

yn2017-19

Odenantiaid ran
ymMhartneriaethGymunedol

BusStop

CronfaGymunedol –
Cefnogwyd

Units usedbyBetsi
Cadwaladr andSocial
Services for respite or
hospital discharge

Money raised forNWH
Charity –Create a
Smile& aCuddleCot
for YsbytyGwynedd -
2017-19

BusStopCommunity
Partnership– tenants
participated

Community Fund–
group supported

Cymuned
Community

4

1

£3752

167

Defnyddir

Cymerodd

pŵgr

Number of
residents
undertaking
trainingor
education funded
byNWH

NWH
Apprenticeships

Opening
Doors to the
Outdoors
Project

Nifer
preswylwyr sy’n

ymgymrydâ
hyfforddiant neu
addysgwedi ei

ariannuganTGC

Prentisiaethau
TGC

Prosiect
AgorDrysau i’r

Awyr
Agored

Cyflogaeth a
Hyfforddiant
Employment
andTraining

34

31

3

wedi cymryd
rhan

Participants

%of staffwho speak
fluentWelsh

Gender paygapBwlch cyflog
rhwngy rhywiau

%staff sy’n siarad
Cymraeg yn rhugl

Cydraddoldeb
Equity

0.5%

40%

1 - 12%
2 - 16%

3 - 15%
4 - 11%

%of staff assessedasWelsh Level:
%o staffwedi euhasesu Lefel Cymraeg:

Cyfranogi
Participation

Nifer
preswylwyr/
defnyddwyr
gwasanaeth

fu’n ymwneud
âgrwpiau

ymgynghori

248
Number of
residents/
service
users
involved in
consultation
groups

of office
paper
recycled
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NWHSAP
Score
compared to
benchmark
of 73

Amgylchedd
Environment

o
bapur

swyddfa

Sgôr
CyfartalogGAC

GCT
o’i gymharu
âmeincnod

o73

74

3380kgs
Ailgylchwyd

2019-2020
GwerthCymdeithasol
Social Value

North Wales Housing isn’t just about 
bricks and mortar, it’s also about what 
we give back into the community. This 
is measured as ‘social value’. We have 
looked at our social value and created this 
fun infographic to show how we give back.
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Gwaith elusennol
Yr elusen a ddewiswyd gennym ar gyfer 2020–21 oedd Awyr Las, yr elusen 
Gwasanaeth Iechyd Gwladol lleol. Mae wedi bod yn dipyn mwy o her i godi arian wrth i 
ni ddod i arfer gyda gweithio o adref, ond rydym wedi medru gwneud dipyn.

Llwyddwyd  
i godi cyfanswm  

o £3,010 i  
Awyr Las.

 

Rydym wedi parhau gyda’n gweithgareddau codi arian 
yn rhithiol, gyda rafflau, pêl‑droed ffantasi, bingo a 
mwy. 

Her ‘O Amgylch y Byd mewn 
80 Diwrnod’ 
Fe ddechreuodd ein cynllun codi arian mwyaf ddiwedd 
mis Hydref 2020 wrth i ni lansio her ‘O Amgylch y Byd 
mewn 80 Diwrnod’. Mae hon yn her llesiant/ffitrwydd 
i staff y GIG a’n teuluoedd, i geisio cerdded/beicio/
rhedeg cyn belled ag y gallwn o amgylch y byd mewn 
80 diwrnod, sef targed o 24,901 milltir. Y newyddion 
da ydi ein bod wedi llwyddo! Roedd hyn hefyd yn 
golygu ein bod ni’n codi arian i Awyr Las yn ogystal â 
chynorthwyo i roi hwb i ysbryd y staff.
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Ein pobl
Sut byddwn yn gwerthfawrogi ac yn datblygu ein 
staff i greu lle gwych i weithio
Mae ein Pobl yn ganolog i bopeth fyddwn yn ei wneud. Ein nod yw adeiladu a datblygu 
ein perthynas gyda staff trwy greu lle gwych i weithio, ac rydym wedi datblygu 
Strategaeth Pobl a Pholisi Iechyd a Llesiant i gynorthwyo i gyflawni hyn.

Fe wnaethom osod targed ar gyfer cynyddu 
bodlonrwydd staff yn ystod cyfnod y Cynllun 
Corfforaethol. Ar ddiwedd 2020/21, roedd 90% yn 
fodlon, o’i gymharu gyda 86% ar gyfer y flwyddyn 
flaenorol.

Rydym wedi gweithio ar wella cyfathrebu mewnol a 
chynnal arolwg staff am y tro cyntaf, yng Ngorffennaf 
2020. Roedd 84% o’r staff yn teimlo bod 
cyfathrebu’n dda, hynny yw, yn dda iawn (26%) ac 
yn eithaf da (58%).
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Iechyd a Llesiant
Rydym yn sylweddoli bod ein staff yn allweddol i’n llwyddiant; mae pobl hapus yn golygu 
sefydliad hapus. Mae llwyddiant grŵp prosiect Iechyd a Llesiant wedi golygu mwy o 
ymgysylltu gyda staff yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, gan gymryd rhan mewn cystadlaethau 
fel cerfio pwmpen adeg calan gaeaf a chystadleuaeth i’r lle gwaith Nadolig gorau ym mis 
Rhagfyr. Bydd y grŵp hefyd yn cynorthwyo i hyrwyddo ymgyrchoedd ymwybyddiaeth fel 
diwrnod cancr y byd neu ddiwrnod rhoi’r gorau i ysmygu’r byd ayb.

Fe wnaeth y Prif Weithredwr 
Helena Kirk arwyddo’r addewid 
Amser i Newid ddydd Gwener 
2il Hydref, gan roi arwydd ffurfiol 
o’n hymrwymiad i newid y 
ffordd byddwn yn meddwl ac yn 
gweithredu ar iechyd meddwl yn y 
gwaith.

Fel rhan o’n hymrwymiad parhaus i 
hyn, fe wnaethom gefnogi Diwrnod 
Amser i Siarad ar ddydd Iau 4ydd 
Chwefror 2021, y diwrnod roedd 
y genedl yn siarad am iechyd 
meddwl. 

Ar y diwrnod hwnnw, fe gynhaliodd 
y grŵp Iechyd a Llesiant sesiynau 
galw heibio rhithiol ‘Amser i Siarad’ 
ar gyfer staff, am ddim rheswm 
heblaw am i gael sgwrs. Roedd 
yr ymateb yn syndod mawr i ni, 
gyda nifer o bobl yn galw heibio i 
ddweud helo, a mwynhau sgwrsio 
gyda chydweithwyr y gallent efallai 
fod heb eu gweld ers dechrau’r 
pandemig.

Fel rhan o’n hymrwymiad i iechyd meddwl a llesiant, mae’r holl Arweinwyr, pencampwyr 
Iechyd a Llesiant a Swyddogion Cymorth Cyntaf wedi bod yn darparu hyfforddiant i‑Act 
i hyrwyddo iechyd meddwl cadarnhaol a llesiant. Nod y cwrs hwn ydi cefnogi cyflogeion 
i wella eu llesiant yn y gweithle a chefnogi pobl eraill sydd efallai’n cael anhawster gyda 
iechyd meddwl neu lesiant.

Bob mis, byddwn yn rhoi Gwobr yr Ail Filltir i aelod o staff. Mae hwn yn gynllun i wobrwyo 
cyflogeion, lle bydd gweithwyr eraill yn enwebu un o’u cydweithwyr sydd yn eu barn hwy 
wedi mynd ymhellach na’r gofyn. Mae’r cynllun hwn yn tynnu sylw at waith arbennig gan 
unigolion ym mhob rhan o’r sefydliad, gwaith na fydTai fel arall wedi cael ei gydnabod. Bob 
mis, bydd enillwyr yn cael talebau a thystysgrif cydnabyddiaeth.

Mae gennym ymrwymiad i ddarparu cyfleoedd a rhoi llais i staff yn sut mae’r sefydliad yn 
cel ei redeg.

Mae cynllun ‘Sêr y Dyfodol’ yn ei drydedd flwyddyn erbyn hyn, ac 11 o bobl wedi cael budd 
ohono hyd yma. Mae’r rhaglen yn rhoi’r cyfle i aelodau staff gael mentora/hyfforddiant un i 
un, cysgodi swydd, a chymryd rhan mewn prosiectau ar draws y sefydliad. 

Er bod y rhaglen eleni rywfaint yn wahanol oherwydd y cyfyngiadau, ni wnaeth y 3 Seren 
y Dyfodol adael i hynny amharu arnyn nhw ac mae pob un wedi cymryd rhan o ddifri yn y 
profiad, yn gweithredu eu cynllun gwella eu hunain
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Buddsoddi mewn 
arweinyddiaeth wych
Rydym yn sylweddoli bod rhaid i ni gael arweinyddion gwych os am fod y 
sefydliad gwych rydym yn dymuno bod. Dyna pam rydym yn buddsoddi 
amser ac arian yn ein Tîm Arweinyddion, i’w cynorthwyo a’u cefnogi i 
ddod yn well arweinyddion. Fel rhan o hyn, mae pob Rheolwr Llinell yn 
aelod o’r Rhwydwaith Arweinyddiaeth, ac mae 28 o Reolwyr hefyd wedi 
cymryd rhan mewn Hyfforddiant Arweinyddiaeth ASK.
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Sut byddwn ni’n ymgysylltu gyda’n 
pobl ac eraill i gael y deilliannau 
gorau posib ar gyfer preswylwyr a 
chymunedau
Ni ddigwyddodd cyfranogiad tenantiaid yn yr un ffordd ag arfer yn 2020‑21, oherwydd 
y pandemig Covid. Roedd yn rhaid rhoi’r gorau i ymgynghori wyneb yn wyneb, ac nid 
oedd gennym ffordd newydd o ymgysylltu gyda’n cwsmeriaid.

Fe symudodd cyfarfodydd preswylwyr i fod ar lein, 
gyda chefnogaeth Tîm Technoleg Gwybodaeth TGC a’r 
Cydlynydd Cyfranogiad Tenantiaid, gyda hyfforddant a 
chefnogaeth ar bob cam o’r ffordd. 

Fe symudodd y Panel Tenantiaid a Chymunedau a’r 
Fforwm Tenantiaid newydd i gael cyfarfodydd ar lein. 
Roedd ein gwefan a’r cyfryngau cymdeithasol hefyd 
yn ddefnyddiol i ymgysylltu ac ymgynghori gyda’n 
cwsmeriaid.

Fe wnaethom ymgynghori ar Borth Tenantiaid ac ar 
fwriad i rewi rhenti yn 2020‑21. Mae gwaith hefyd 
wedi symud ymlaen ar ymgynghori ar y Strategaeth 
Tenantiaid a Chyfranogiad. 

Mae gwaith partneriaeth ar brosiect Y Wal wedi 
parhau, yn gweithio gyda phreswylwyr stad Tre Cwm, 
Llandudno i ddatblygu murlun mawr newydd sy’n dal 
sylw, i’w roi ar wal derfyn o gwmpas yr ystad. Cafwyd 
caniatâd cynllunio ym Mawrth 2021 i’r murlun, yn 
dangos llawer o’r pethau sydd wedi’u cysylltu fwyaf 
gyda Llandudno, yn cynnwys y geifr Kashmiri.

Dywedodd Bethan, sy’n aelod o’r Fforwm Tenantiaid: 

“Mae bod yn rhan o’r fforwm tenantiaid yn rhoi llais i 
ni – weithiau fel landlord gallai fod gan Tai Gogledd 
Cymru flaenoriaethau gwahanol a systemau sy’n 
anwybyddu beth rydan ni ei angen, felly mae ein 
cyfraniad ni’n gymorth i ddatblygu’r darlun ehangach. 
Rydan ni’n grŵp o denantiaid o leoliadau gwahanol 
a gydag amrediad o wahanol oed. Bydd yr adborth 
fyddwn ni’n ei roi o gymorth i Tai Gogledd Cymru weld 
yr effaith ar y tenant, i ddatblygu profiad gwell fel 
tenant i bobl eraill.”
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Rhoi’r bobl sy’n defnyddio ein 
gwasanaethau wrth galon beth 
fyddwn yn ei wneud
Eleni rydym wedi ymgynghori gyda phreswylwyr, aelodau’r Bwrdd a’r staff ar beth 
maen nhw’n feddwl ddylai ein gweledigaeth fod. Daeth nifer o awgrymiadau, a bydd y 
weledigaeth newydd yn cael ei lansio yn ein Cynllun Corfforaethol newydd.

Rydym hefyd wedi bod yn gwneud llawer o waith gyda hyrwyddo ein gwerthoedd 
â’r staff yn ddiweddar, i gynorthwyo i osod y gwerthoedd yn ddyfnach tu mewn i’n 
sefydliad ni.
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Gwasanaethau sy’n gymorth i 
bobl fyw’r bywydau maen nhw’n 
dymuno
Mae Tai Gogledd Cymru wedi sefydlu ei hun fel darparwr tai â chymorth yng ngogledd 
Cymru ac wedi bod yn darparu cartrefi ers dros 20 mlynedd i ddefnyddwyr gwasanaeth 
sydd mewn sefyllfa fregus ac yn agored i niwed

Rydym yn darparu dros 300 o unedau tai â chymorth 
i bobl mewn sefyllfa fregus. Mae’r bobl hynny’n 
cynnwys y digartref, pobl gyda thrafferthion cyffuriau 
ac alcohol, pobl gyda materion iechyd meddwl, 
cyn‑droseddwyr, pobl ag anableddau dysgu a phobl 
ieuengach sy’n gadael gofal.

Fe aeth y gwaith ddal ymlaen trwy gydol y pandemig, 
ac mae’r gwasanaeth yn parhau i gael ei ddarparu, 
ond mewn ffordd rywfaint yn wahanol. Â’r swyddfeydd 
wedi cau, roedd rhai pobl yn gweithio o’u cartrefi 
ac eraill yn parhau i weithio yn yr hosteli. Roedd 
cyfarpar diogelu personol ar eu cyfer, ac roedd angen 
cadw pellter cymdeithasol. Ond fe barhaodd y lefel 
ardderchog o gefnogaeth i fod ar gael. 

Roedd y Tîm Allgymorth ac Adsefydlu’n gweithio’n 
agos gyda Chyngor Gwynedd ar ddechrau’r pandemig. 
Maen nhw wedi gweithio’n galed i sicrhau bod pawb 
roeddem ni’n gwybod eu bod yn cysgu allan yn 
dod i mewn oddi ar y stryd a chael lle addas i fyw. 
Roedd rhai’n fwy o her na’i gilydd, yn amharod i 
adael y strydoedd lle roedden nhw wedi arfer. Ond fe 
lwyddodd y gwaith caled ac agwedd benderfynol, ac fe 
gytunodd yr unigolion hynny i symud, a setlo’n dda yn 
eu llefydd byw. 

Cefnogaeth cynhwysiad 
ariannol
Mae gwasanaeth lles a chynhwysiad ariannol ar gael 
i denantiaid. Bydd pobl fel arfer yn cael eu cyfeirio ato 
gan y tîm Rhenti neu’r Tîm Tai. Bydd y gwasanaeth yn 
cynorthwyo pobl sydd efallai’n cael trafferth i dalu eu 
rhent neu angen cyngor ar bethau fel budd‑daliadau, 
grantiau neu sut i gael gwasanaethau fel banc bwyd 
a grantiau bwyd. Ar ddechrau’r pandemig Covid, fe 
gymrodd y tîm rhenti cyfan y cyfle i wneud galwadau 
i breswylwyr, i weld eu bod nhw’n iawn a gofyn a 
oedden nhw angen cefnogaeth ychwanegol am fod eu 
hamgylchiadau efallai wedi newid. Roeddent yn gallu 
cyfeirio pobl at gefnogaeth ariannol allai fod ar gael 
iddyn nhw. Roedd hyn o fudd i’r preswylwyr, a hefyd o 
gymorth i ni wrth gyfrannu at reoli ôl‑ddyledion.

Addasiadau
Ymhen amser, gall rhai cartrefi fynd i fod yn anaddas 
i’r bobl sy’n byw yno ond nad ydi’r bobl yn dymuno 
symud, neu fod prinder llefydd byw eraill. Felly 
byddwn ni’n gweithio’n agos gyda Therapyddion 
Galwedigaethol i gael gwneud addasiadau fel bod y 
cartref yn iawn ar eu cyfer. Yn 2020‑21 fe wnaethom 
gynorthwyo 30 o bobl trwy osod addasiadau yn 
eu cartrefi. Roedd mân addasiadau eraill hefyd yn 
digwydd fel rhan o waith trwsio o ddydd i ddydd.
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Pobl hŷn

Mae gennym 3 cynllun Gofal Ychwanegol fel bod 
preswylwyr yn gallu byw’n annibynnol yn eu fflatiau 
annibynnol eu hunain, ond bod gofal a chefnogaeth ar 
gael ar y safle os bydd angen. 

Bydd gweithgareddau’n cael eu cynllunio ym mhob 
un o’n cynlluniau ni, i geisio atal unigrwydd ac annog 
dysgu. Fe gafodd Covid effaith anferth ar y grŵp oed 
hwn ond mae’r tîm Pobl Hŷn wedi mynd tu hwnt i beth 
oedd yn ofynnol, er mwyn cynorthwyo a chefnogi 
preswylwyr, a chynnal gweithgareddau o bellter a 
chadw ysbryd pobl. Mae mwy o fanylion am hyn yn y 
rhan nesaf. 

Rydym yn cynnig dewis o wahanol lefydd byw i bobl 55 oed neu hŷn ar draws Gogledd 
Cymru. Mae’r llefydd byw hynny’n caniatáu i bobl fyw’n annibynnol mewn cartref sy’n 
hawdd i’w reoli, a’u gadael hwy’n rhydd i fwynhau bywyd a chael tawelwch meddwl bod 
cefnogaeth ar gael pan fydd angen.
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Parhau i wasanaethu 
ein cwsmeriaid yn ystod 
digwyddiadau annisgwyl
Does dim byd mwy annisgwyl allai ddigwydd na’r pandemig coronafeirws. 
Fe wnaeth TGC bopeth y gallai i gefnogi tenantiaid gymaint ag y gallwn yn 
ystod yr amser heriol hwn.

Does dim byd mwy annisgwyl 
allai ddigwydd na’r pandemig 
coronafeirws. Fe wnaeth TGC 
bopeth y gallai i gefnogi tenantiaid 
gymaint ag y gallwn yn ystod yr 
amser heriol hwn. 

Un ffordd i ni wneud hynny oedd 
trwy wneud galwadau i’n tenantiaid 
i holi am eu lles. Roedd staff 
cymwys yn cysylltu gyda nhw i ofyn 
a oeddent yn iawn a chynorthwyo 
gyda’u pryderon, gan ddechrau 
trwy gysylltu â’r bobl fwyaf bregus.

Fe wnaethom 241 o alwadau 
lles erbyn diwedd Mehefin, ac o 
ganlyniad gynorthwyo tenantiaid 

gyda siopa, casglu presgripsiwn a 
gyda thalu arian i mewn i’w cyfrif 
trydan /nwy ayb. 

Fe wnaeth ein tîm Rhenti hefyd 
gysylltu gyda thenantiaid, a chynnig 
cyngor ar unrhyw newid mewn 
amgylchiadau a’r gefnogaeth 
ariannol sydd ar gael i bobl. 

Roedd y cyfnod clo cyntaf yn 
effeithio’n arbennig ar breswylwyr 
yn ein cynlluniau Pobl Hŷn, gan fod 
gofyn iddyn nhw hunan ynysu am 
gyfnod hir. 

Fe wnaeth TGC gefnogi preswylwyr 
mewn llawer o ffyrdd, yn darparu 

taflenni newyddion yn rheolaidd 
i bobl, adloniant, dathliadau 
arbennig diwrnod Buddugoliaeth 
yn Ewrop a phethau arbennig i godi 
calon gydol yr amser. Roedd prydau 
bwyd yn parhau i gael eu danfon 
i’w fflatiau, 7 diwrnod o’r wythnos, 
gan staff TGC, contractwyr arlwyo a 
staff gofal. 

Rydym wedi parhau i ddarparu 
gwasanaethau, fel gwaith trwsio a 
rheoli tai, â’r cyfyngiadau ar yr adeg 
honno’n pennu lefel y gwasanaeth. 
Roedd gwaith trwsio brys a 
gwasanaethu offer nwy yn mynd 
ymlaen gydol yr amser, gan gadw 
pellter cymdeithasol a gwisgo’r 
offer diogelu cywir. 
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Edrych i’r dyfodol…  
Beth yw ein cynlluniau?

Mae’r Cynllun Corfforaethol yn cynnwys Cynllun 
Cyflawni manwl, gyda gwybodaeth benodol am ein 
prosiectau gwella a’r camau gweithredu fydd yn ein 
cynorthwyo i gyrraedd ein hamcanion strategol. 

Bydd perfformiad yn cael ei adolygu’n rheolaidd 
yn erbyn y camau gweithredu a’i rannu gyda 
phreswylwyr a gyda’n Bwrdd.

Mae gennym Gynllun Corfforaethol newydd, o 2021 hyd 2024, sy’n rhoi manylion beth 
rydym yn ei fwriadu ar gyfer ein cwsmeriaid, ein pobl, ein cartrefi a’n cyllid.

Tai Gogledd 
Cymru  
Cynllun Corfforaethol  
2021 i 2024
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