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Croeso
Unwaith eto, mae eleni wedi bod yn 
flwyddyn wahanol i’r arfer, blwyddyn o 
addasu a gwneud ein gorau i barhau 
i ddarparu gwasanaeth i’n tenantiaid. 
Diolch i waith caled ac ymroddiad ein 
staff, credaf ein bod wedi gwneud hyn 
hyd eithaf ein gallu; diolch i chi i gyd.

Rwy’n falch o ddweud nad yw’r 
pandemig wedi atal ein cynnydd, gan 
ein bod wedi symud ymlaen mewn 
sawl maes. Mae Adolygiad Blynyddol 
eleni yn dystiolaeth o hynny, a 
gobeithio y byddwch yn mwynhau ei 
ddarllen.

Eleni croesawyd dau aelod newydd 
o’r Bwrdd i’r Bwrdd Grŵp, Sarah 
Davies a Derwyn Owen, gan ddod â 
sgiliau ychwanegol i’r grŵp. Gallwch 
ddarganfod mwy am Sarah a Derwyn, 
a’r manylion diweddaraf am y Bwrdd 
ar dudalen 33.

Gwnaed gwaith ar y Cynllun 
Corfforaethol newydd eleni, gan 
ymgynghori â thenantiaid a staff yn 
ogystal â’r Bwrdd. Gallwch ddarllen 
y canlyniad terfynol ar ein gwefan, 
gan nodi beth yw ein hamcanion ar 
gyfer y 3 blynedd nesaf a sut rydym 
yn bwriadu eu cyflawni. Cadwch lygad 
ar ein gwefan gan y byddwn yn rhoi’r 
newyddion diweddaraf yno ar sut 
rydym yn perfformio.

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’n Haelodau 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 Dixson
Cadeirydd y Grŵp
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Croeso i Adolygiad Blynyddol eleni. 
Mae’n wych edrych yn ôl dros y 
flwyddyn a myfyrio ar yr holl bethau y 
mae ein pobl yn Tai Gogledd Cymru 
wedi’u cyflawni, gan weithio gyda’n 
preswylwyr ac yn ein cymunedau 
ehangach. Bydd yr Adolygiad 
Blynyddol hwn yn rhoi blas i chi o rai 
o’r uchafbwyntiau. Mae yna lawer 
mwy o bethau nad oedd modd i 
ni eu cynnwys mewn un ddogfen. 
Os hoffech wybod mwy am ein 
gwaith, cysylltwch â ni trwy ein Tîm 
Gwasanaethau Cwsmeriaid.

Mae Covid a’i gyfyngiadau wedi 
parhau i roi ffocws ychwanegol ar yr 
angen i ofalu am ein preswylwyr a’n 
staff. Rydym wedi addasu’r ffordd yr 
ydym yn gweithio ac yn ymgysylltu 
â chwsmeriaid ac wedi parhau i 
ddarparu ein holl wasanaethau, diolch 
i gymorth ein staff ymroddedig.

Blwyddyn 2020/21 oedd yr olaf o’r 
Cynllun Corfforaethol y cytunwyd 
arno yn fuan ar ôl i mi ymuno â Tai 
Gogledd Cymru. Yn yr Adolygiad 
hwn mi fyddwch yn darllen digon o 
enghreifftiau o waith gwych dros y 
flwyddyn gan ein staff. Un uchafbwynt 

oedd cael ein hachredu gan Best 
Companies fel sefydliad da “Un i’w 
Wylio” i weithio iddo.

Rydym wedi bod yn ymwybodol o 
iechyd a llesiant staff, gan wneud 
ein gorau glas i’w cefnogi yn ystod 
yr amser heriol hwn. Roedd lles staff 
a’u hiechyd meddwl yn bwysicach 
nag erioed wrth i ni weithio gartref, 
weithiau’n ceisio cael cydbwysedd 
rhwng cyfrifoldebau eraill a gwaith. Ar 
ôl ymuno â’r addewid ‘Amser i newid’, 
fe wnaethon ni hefyd gymryd rhan yn y 
diwrnod ‘Mae’n dda siarad’, yn ogystal 
â gweithgareddau ymgysylltu rhithwir 
eraill dros y flwyddyn. Wrth 

Trosolwg o’r flwyddyn

4Tai Gogledd Cymru Adolygiad Blynyddol 2020/2021



i’r cyfyngiadau lacio, mi wnaethon ni 
gyflwyno ffordd newydd i gyfarfod â 
chydweithwyr, gan gael cyfarfodydd 
‘cerdded a siarad’; pa ffordd well i 
helpu ein lles na chael rhywfaint o 
ymarfer corff a sgwrs?

Er i Covid atal gwaith datblygu ar y 
cychwyn, llwyddwyd i allu cwblhau 
datblygiadau newydd dros y 
flwyddyn, gan drosglwyddo goriadau 
i 47 o denantiaid hapus newydd. 
Fe wnaethom hefyd roi cychwyn ar 
gynllunio datblygiadau newydd y 
byddwch yn eu gweld yn dwyn ffrwyth 
dros y blynyddoedd nesaf.

Yn ystod y flwyddyn mi wnaethon ni 
ddatblygu ein hamcanion uchelgeisiol 
newydd ar gyfer y tair blynedd 
nesaf, a fydd yn ein gweld yn parhau 
i roi ein preswylwyr wrth galon 
popeth a wnawn. Adnewyddwyd 
ein gweledigaeth, sef gwneud 

gwahaniaeth i fywydau pobl,  
trwy ddarparu cartrefi i fod yn 
falch ohonynt a chreu cymunedau 
lle gallant ffynnu ac ail-ategwyd 
y gwerthoedd o fod yn Agored, 
Ymddiriedaeth, Ymatebol, Tegwch a 
Dysgu yr ydym yn credu ynddynt.

Hoffwn achub ar y cyfle hwn i ddiolch 
i holl staff Tai Gogledd Cymru ac 
aelodau’r Bwrdd am eich ymroddiad 
a’ch gwaith caled trwy gydol y 
flwyddyn; hebddoch chi, ni fyddai 
unrhyw un o’n cyflawniadau wedi 
digwydd. Diolch mawr hefyd i’n 
sefydliadau partner sy’n gweithio ochr 
yn ochr â ni i’n helpu i gyflawni ein 
huchelgeisiau.

Gobeithio y gwnewch chi fwynhau 
darllen yr Adolygiad Blynyddol hwn ac 
edrych yn ôl ar y flwyddyn Rydym yn 
sicr yn edrych ymlaen at y flwyddyn 
nesaf o gyflawni’r uchelgeisiau sydd 

gennym, gan gefnogi ein gilydd bob 
cam o’r ffordd ac yn bwysicaf oll 
parhau i wasanaethu ein cwsmeriaid 
a’n cymunedau ledled Gogledd 
Cymru.

Helena Kirk
Chief Executive
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Roedd y pandemig coronafeirws yn 
hollol annisgwyl. Mae Tai Gogledd 
Cymru wedi gwneud ein gorau i 
gefnogi tenantiaid a’n Pobl gymaint ag 
y gallwn yn ystod y cyfnod heriol hwn. 

Un o’r ffyrdd y gwnaethom hyn 
oedd drwy gynnal galwadau lles i 
denantiaid. Roedd staff cymwys yn 
cysylltu â thenantiaid i holi am eu lles a 
helpu gyda’u pryderon, gan ddechrau 
gyda’r bobl fwyaf agored i niwed.

Fe wnaethom gynnal 
241 o alwadau lles 
erbyn diwedd mis 
Mehefin. O ganlyniad 

i’r galwadau hyn fe wnaethom helpu 
tenantiaid gyda’u siopa, casglu 
presgripsiynau a helpu gydag 
ychwanegiadau ar gyfer mesuryddion 
trydan/nwy ac yn y blaen.

Bu ein tîm Rhenti yn cysylltu â 
thenantiaid hefyd, i gynnig cyngor ar 
unrhyw newid mewn amgylchiadau 
a chefnogaeth ariannol sydd ar gael 
iddynt. 

Ein hymateb i Covid-19
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Cafodd preswylwyr yn ein cynlluniau 
Pobl Hŷn eu heffeithio’n fawr gan 
y cyfnod clo cyntaf, oherwydd 
gofynnwyd iddynt hunan-ynysu am 
gyfnod hir. Fe aeth y tîm Pobl Hŷn y 
filltir ychwanegol i helpu a chefnogi 
preswylwyr, gan gynnig cymorth 
ymarferol iddynt yn ogystal â chyflawni 
gweithgareddau o bell er mwyn cadw 
morâl yn uchel.

Fe wnaethom barhau i ddarparu 
gwasanaethau trwsio a rheoli tai, 
gyda’r lefel o wasanaeth yn cael ei 
phennu gan y cyfyngiadau ar y pryd. 
Cyflawnwyd gwaith trwsio brys a 
gwasanaethu nwy ar hyd y cyfnod, gan 
gadw pellter cymdeithasol a gwisgo 
cyfarpar diogelu perthnasol.

Mae’r tîm Allgymorth ac Ailsefydlu 
wedi chwarae rôl hollbwysig yn yr 
ymateb i ddigartrefedd yn ystod 
y Pandemig Coronafeirws. Buont 
yn gweithio’n agos gyda Chyngor 
Gwynedd ar ddechrau’r pandemig, 
yn gweithio’n galed i wneud yn siŵr 
bod pob person hysbys a oedd yn 
cysgu allan yn ardal Gwynedd oddi ar 
y strydoedd ac wedi eu cartrefu mewn 
llety addas.

Roedd yn fusnes fel arfer i bob 
pwrpas i’r tîm Tai â Chymorth, 
oherwydd bu’n rhaid iddynt barhau 
i gynnig gwasanaeth i ddefnyddwyr 
gwasanaeth; yn wir, roedd angen eu 
cymorth ar rai pobl fwy nac erioed 
oherwydd bod y pandemig Covid wedi 
rhoi straen ar eu hiechyd meddwl ac 
roedd y mynediad at rai gwasanaethau 
yn gyfyngedig.
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Mae darparu tai newydd fforddiadwy 
ar draws Gogledd Cymru yn bwysig 
iawn i ni.
Yn 2020 - 2021 fe wnaethom 
drosglwyddo 47 o gartrefi fforddiadwy 
newydd, gyda 29 ohonynt yn Ynys 
Môn a 18 yn Sir Ddinbych.

Datblygwyd rhaglen ddatblygu 
uchelgeisiol newydd, wedi ei chefnogi 
gan gytundeb ail-gyllido a wnaeth 
wella hylifedd y sefydliad, lleihau 
costau llog, dileu nifer o gyfamodau 
cyfyngol a chodi arian newydd.

Roedd 25 o’r cartrefi hyn yn rhan 
o ddatblygiad Gerddi Canada yng 
Nghaergybi, datblygiad dwy ran mewn 
partneriaeth â Chyngor Ynys Môn a 
Llywodraeth Cymru.

Trosglwyddwyd datblygiad newydd 
arall yn Ynys Môn ym mis Tachwedd 
2020. Mae datblygiad Glan Aber yn 
Llannerchymedd, yn deras o bedwar 
tŷ 2 ystafell wely ar gyfer pedwar 
person, wedi eu lleoli ar barsel bychan 
o dir yn agos at ganol y pentref. 
Trosglwyddodd y Tîm Cymdogaeth 
y goriadau i gartrefi newydd y 
preswylwyr hapus ddechrau mis 
Tachwedd.

Ym mis Ionawr 2021 trosglwyddwyd 
chwe chartref newydd yn natblygiad 
hardd Cae Mair yn Llanfair DC. Roedd 
y cartrefi yn gymysgedd o ddau 
fyngalo 2 ystafell wely ar gyfer 3 
pherson, dau dŷ dwy ystafell wely ar 
gyfer 4 person a dau dŷ 3 ystafell wely 
ar gyfer 5 person.

Adeiladu cartrefi newydd

Adeiladu cartrefi newydd
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Digwyddiad ymgynghori gwahanol

Cynhaliwyd digwyddiad ymgynghori ar-lein i rannu 
cynlluniau ar gyfer datblygiad Plas Penrhyn ym Mae 
Penrhyn. Mae gwarediad safle Plas Penrhyn, a oedd yn 
eiddo i’r Cyngor, wedi darparu cyfle unigryw i ddatblygu 
cartrefi fforddiadwy mawr eu hangen ym Mae Penrhyn. 
Byddwn yn cydweithio gydag Adra ar y safle 21 uned 
deiliadaeth gymysg er mwyn cyflawni’r angen tai presennol 
yn yr ardal.

Yn amodol ar ganiatâd cynllunio, bydd y datblygiad yn 
gymysgedd o dai a byngalos; rhent cymdeithasol, rhent 
canolraddol ac opsiynau amhenodol eu deiliadaeth. 
Bydd opsiynau amhenodol eu deiliadaeth yn dechrau 
ar rent canolraddol a rhoddir cyfle i breswylwyr brynu 
cyfranddaliadau yn y cartref ar ôl cyfnod penodol o amser.

Bu’r gweminar yn llwyddiant a bu’n gyfle gwych i rannu’r 
cynlluniau ac ateb unrhyw bryderon y gallai fod gan y 
preswylwyr lleol.
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Mae’n fuddiol i ni wella ansawdd a diogelwch 
cartrefi presennol. Mae gennym Dîm Gwaith 
Trwsio mewnol sy’n cyflawni gwaith trwsio o 
ddydd i ddydd yng nghartrefi tenantiaid, yn 
ogystal â Thîm sy’n canolbwyntio ar waith 
gosod a gwella cynlluniedig.

Roedd y cyfyngiadau yn ystod Covid yn 
golygu bod y tîm cynnal a chadw wedi eu 
cyfyngu am ran o’r flwyddyn o ran y gwaith y 
gallent ei wneud. Parhaodd y gwaith trwsio 
brys a gwasanaethau hollbwysig, er enghraifft 
gwasanaethu cyfarpar nwy, a rhoddwyd 
mesurau ar waith i sicrhau diogelwch pawb e.e. 
roedd y staff yn gwisgo cyfarpar diogelu llawn 
ac yn arfer mesurau cadw pellter cymdeithasol.

Byddai hyn yn newid weithiau yn dilyn pob 
cyhoeddiad, a oedd yn golygu ein bod wedi 
gorfod bod yn ymatebol. Fe wnaethom 

ddatblygu system coch/oren/gwyrdd i 
adlewyrchu’r cyfyngiadau a helpu i gyfleu pa 
wasanaethau y byddwn yn eu cyflawni.

Yn ystod y cyfnod clo cyntaf, pan oedd y 
gwaith y gallwn ei wneud yn gyfyngedig 
iawn, bu rhai o’r gweithwyr cynnal a chadw 
yn helpu’r busnes mewn ffyrdd eraill. Yn dilyn 
galwadau lles i denantiaid buont yn helpu 
tenantiaid a oedd yn hunan-ynysu drwy wneud 
eu siopa, casglu presgripsiynau ac unrhyw 
negeseuon eraill y gallai fod eu hangen arnynt.

Bu’r Tîm yn chwarae rôl 
hollbwysig hefyd yn dosbarthu 
hylif diheintio dwylo yn 
rhanbarthol pan oedd 
prinder, fel rhan o’r prosiect 
wedi ei arwain gan Cartrefi 
Cymunedol Cymru (CCC).
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9344 o waith trwsio ymatebol yn ystod 
y flwyddyn (9611 y flwyddyn flaenorol).

18 diwrnod ar gyfartaledd i gwblhau 
(cynnydd o 11 y llynedd).

Mae boddhad tenantiaid gyda 
gwaith trwsio ymatebol wedi 
parhau yn union yr un fath â’r 

llynedd ar 82%.

Oherwydd y pandemig Covid 
a’r cyfyngiadau symud, dim ond 

gwaith trwsio brys a gyflawnwyd yn 
ystod rhai cyfnodau o’r flwyddyn.

Cwblhawyd 98% o’n 
gwaith trwsio brys o fewn y 
24 awr targed, gwelliant ar 
94% y flwyddyn flaenorol.

82%

9344 18

98%

£2.5M

£2.5 miliwn ar Waith Trwsio  
Ymatebol a Chylchol yn 2020-21. 

Sut rydym yn  
atgyweirio ein cartrefi

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, yn ogystal 
â Thîm sy’n canolbwyntio ar waith 
adnewyddu a gwella wedi’i gynllunio.

Atgyweiriadau o ddydd i ddydd
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Buddsoddi yn ein 
cartrefi

Yn 2019/20 fe wnaethom wario £1.5 
miliwn ar waith buddsoddi a oedd 
yn cynnwys ystafelloedd ymolchi, 
ceginau, ffenestri a drysau ac yn y 
blaen.

Oherwydd cyfyngiadau Covid, roedd 
ein buddsoddiad cynlluniedig wedi 
lleihau’n sylweddol o’n cynlluniau 
gwreiddiol, gan wario cyfanswm o £1.2 
miliwn yn 2020/21

Lifftiau
£52,000

Toeau
£243,000

2020/21
£1.2M

Lleoedd gwell i fyw

21
ystafell 

ymolchi am 
£37,000

235
Ffenestri a  
drysau am
£364,000

8
Cegin am 
£28,000

119
Systemau 

gwres canolog 
am 

£361,000
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Cribiniau ac Ystolion yw tîm cynnal a 
chadw mewnol Tai Gogledd Cymru. 
Maent yn gweithio ar 145 o safleoedd 
ar draws Gogledd Cymru, o Wrecsam, 
Abersoch, Llanrwst a Chaergybi. 

Mae’r gwaith maent yn ei wneud yn 
amrywio yn ôl yr amser o’r flwyddyn. 
Yn ystod yr haf gallent wneud gwaith 
fel torri gwair, tocio gwrychoedd, lladd 
chwyn, strimio a chasglu sbwriel. Dros 
y Gaeaf, mae hanner y Tîm yn helpu’r 
tîm Cynnal a Chadw, yn cyflawni 

gwaith fel clirio cwteri, golchi jet, 
gosod slabiau, ffensio, gosod gatiau, 
gwaith yng ngerddi eiddo gwag, 
clirio draeniau a thrwsio gatiau ac yn 
y blaen. Gwaith gaeaf gan gynnwys 
tocio llwyni a gwrychoedd, tocio coed, 
lladd chwyn a chasglu sbwriel.

Oherwydd bod eu gwaith yn yr awyr 
agored, gallai’r Tîm barhau i wneud 
rhywfaint o’u gwaith, yn ddibynnol ar 
eu gallu i gynnal pellter cymdeithasol 
ac yn y blaen.

Gwaith ar  
eiddo gwag

Er bod rhai mathau o waith 
wedi eu cyfyngu gan Covid, 
gallai gwaith ar eiddo gwag 
barhau i ryw raddau. Roedd 
gwisgo cyfarpar diogelu 
personol a gweithio’n unigol 
neu drwy gadw pellter 
cymdeithasol yn golygu y 
gallai gwaith barhau ar yr 
eiddo hwn, gan gyflawni 
gwaith trwsio a’u dychwelyd 
i safon y gellir eu gosod 
unwaith eto. Bu hyn o 
gymorth i gyflymu’r broses 
osod pan oedd pobl yn gallu 
symud unwaith eto.
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In 2020/21, we did 18 major adaptations which consisted of:

Cymhorthion ac addasiadau

Weithiau dim ond newid bychan sydd 
ei angen i’ch cartref i wneud bywyd yn 
haws i chi. Gall hyn fod yn ganllawiau, 
rampiau, newidiadau i ystafelloedd 
ymolchi neu ddolenni a drysau 
newydd hyd yn oed. Efallai y gallwn 
osod y rhain i chi, neu gallwn eich 
helpu i wneud cais am gyllid ar gyfer 
gwaith mwy sylweddol.

Dyma enghraifft o sut y gallwn addasu cartref i angen preswyliwr…
Mae’r preswyliwr dan sylw mewn cadair olwyn ac yn cael anawsterau 
gyda’i gardd gefn. Er mwyn gwneud pethau’n haws iddi, gosodwyd 
palmant gwastad a ramp i’w helpu i gyrraedd yr ardd. Fe wnaeth hyn 
wahaniaeth aruthrol i’w lles oherwydd mae’n gallu mwynhau ei gardd yn 
haws yn awr.

Yn ogystal â hyn, fe wnaethom wneud mân waith ar 58 eiddo yn ystod 
y flwyddyn ariannol. Roedd y gwaith hwn yn amrywio o ganllawiau cydio, 
canllaw ychwanegol ar y grisiau, rampiau a gosod clo ar gyfer goriadau i 
ofalwyr gael mynediad i gartrefi tenantiaid.

13 cawod mynediad 
gwastad

1 teclyn codi 1 lifft grisiau 1 toiled arbenigol 1 specialist bath
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Wedi cwblhau 100% of water hygiene 
tests completed and follow up work

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)

100% 100%

98.8%

99.99%

99.99% o’r cyfarpar nwy 
wedi cael gwasanaeth

100% 100%

Cadw ein cwsmeriaid yn 
ddiogel yn eu cartref 

Mae TGC yn cymryd cyfrifoldeb dros 
ddiogelwch yn y cartref o ddifrif, ac 
mae’n bwysig i ni fod tenantiaid yn 
gallu byw’n ddiogel yn eu cartref. 
Rydym yn cynnal rhaglen waith 
i sicrhau diogelwch yn y cartref, 
ac rydym yn adolygu ein ffigurau 
cydymffurfiaeth yn rheolaidd.

Lleoedd gwell i fyw

Ar ddiwedd mis Mawrth 2021, ein cydymffurfiaeth â’n cyfrifoldebau iechyd a diogelwch yw:
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Mae stad dai Tre Cwm yn Llandudno yn cynnwys 
eiddo Tai Gogledd Cymru, Cartrefi Conwy a 
nifer fach o eiddo preifat. Mae’r stad dai wedi ei 
hamgylchynu gan wal, sy’n gwahanu’r gymuned sy’n 
byw yno oddi wrth y dref gyfagos.

Mae Prosiect Wal Tre Cwm yn brosiect partneriaeth 
gyda Tai Gogledd Cymru, Cartrefi Conwy a CALL 
(Gweithredu Diwyliannol Llandudno). Nod y prosiect 
yw datblygu gwaith celf gyda’r gymuned sy’n 
trawsnewid y wal hon, gan fynd i’r afael â materion 
allgáu, ymraniadau ac ynysigrwydd cymdeithasol. 
Mae Gweithredu Diwyliannol Llandudno (CALL) wedi  

sicrhau grant gan Sefydliad Paul Hamlyn sydd wedi 
helpu i gomisiynu dau artist i gyflawni’r prosiect hwn.

Dechreuodd y prosiect hwn cyn Covid, a 
chynhaliwyd nifer o weithgareddau i ymgysylltu â 
phobl ifanc ar yr ystâd, gan gynnwys gweithdai celf, 
helfa drysor o amgylch yr ystâd a dyddiau agored.

Derbyniodd y dyluniad terfynol gymeradwyaeth gan 
breswylwyr, derbyniwyd caniatâd cynllunio a gellir 
arddangos y cynllun yn falch o amgylch y wal yn awr, 
croeso gwych i Landudno.

Lleoedd gwell i fyw

Gwella cymdogaethau: Prosiect Wal Tre Cwm

16Tai Gogledd Cymru Adolygiad Blynyddol 2020/2021



Gwella cymdogaethau: 
Trawsnewid parc Maesgeirchen 
diolch i bartneriaeth

Gwnaed gwelliannau i barc ar stad dai 
Maesgeirchen diolch i bartneriaeth gyda grŵp 
cymunedol Maesgeirchen a chymdeithas tai Adra. 
Mae’r ‘ardal hwyl’ wedi ei thirlunio hefyd ac wedi 
cael offer newydd. Mae tîm cynnal a chadw tir TGC, 
Cribiniau ac Ystolion, hefyd wedi bod yn brysur 
yn plannu gwelyau blodau yn y parc; dyma rai 
ffotograffau ohonynt yn gweithio’n galed.
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Cyfranogiad Tenantiaid

Cyfranogiad Tenantiaid

Pan ddechreuodd Covid-19 ym mis 
Mawrth 2020, cafodd pob cyswllt a 
digwyddiad wyneb yn wyneb gyda 
thenantiaid eu canslo. Fodd bynnag, 
pan ddaeth yn amlwg mai dyma 
fyddai ein normal newydd am gyfnod, 
bu’n rhaid i ni feddwl yn greadigol ac 
ystyried sut y gallwn wneud yn siŵr 
ein bod yn parhau i allu cael sgyrsiau 
gyda’n tenantiaid, a chasglu eu 
safbwyntiau.

Oherwydd y pandemig Covid, ni fu’n 
bosibl cyfranogi yn ôl yr arfer yn 2020-
21. Bu’n rhaid gohirio ymgynghoriadau 
wyneb yn wyneb, ac fe wnaethom 
ganfod ffordd newydd o ymgysylltu â’n 
cwsmeriaid. Fe symudodd cyfarfodydd 
preswylwyr ar-lein, wedi eu cefnogi 
gan Dîm TG a Chydlynydd Cyfranogiad 
Tenantiaid Tai Gogledd Cymru, ynghyd 
â hyfforddiant a chefnogaeth ar bob 
cam.

Fe symudodd y Panel Tenantiaid a 
Chymunedau a’r Fforwm Tenantiaid 
newydd i gyfarfodydd ar-lein. 
Defnyddiwyd ein gwefannau a’n 
cyfryngau cymdeithasol hefyd 
i ymgysylltu ac ymgynghori â’n 
cwsmeriaid. Fe wnaethom ymgynghori 
ar y Porth Tenantiaid a chynnig 
arfaethedig i rewi rhenti yn 2020-
21. Mae gwaith wedi ei wneud 
hefyd i ymgynghori ar y Strategaeth 
Tenantiaid a Chyfranogiad newydd.

Mae gwaith partneriaeth ar Y Wal wedi 
parhau, gan weithio gyda phreswylwyr 
ar ystâd Tre Cwm yn Llandudno i 
ddatblygu murlun trawiadol newydd 
i’w osod ar y wal o amgylch y stad. 
Derbyniwyd caniatâd cynllunio ym mis 
Mawrth 2021 ar gyfer y murlun, gan 
gynrychioli llawer o’r pethau mwyaf 
trawiadol am Landudno, gan gynnwys 
y geifr Cashmiri.
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Cystadleuaeth  
Arddio TGC

Cynhaliwyd Cystadleuaeth Arddio TGC 
yn 2020, ond bu’n rhaid i’r beirniaid 
ddibynnu ar ffotograffau i wneud eu 
penderfyniadau pwysig.

Derbyniwyd y nifer uchaf erioed o 
gystadleuwyr, wrth i lawer ohonynt 
dreulio amser yn eu gerddi yn ystod y 
cyfnod clo cyntaf fel eu hafan ddiogel. 
Roedd safon y ffotograffau yn dangos 
bod y cystadleuwyr wedi bod yn 
gweithio’n galed yn ystod cyfnod clo 
Covid-19, a’u bod wedi gofalu’n ofalus 
iawn am eu gerddi.
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Cymdogion da yn bwysicach 
nac erioed

Mae Tai Gogledd Cymru wedi dathlu ysbryd 
cymunedol gyda’i ‘Gwobr Cymdogion Da’ ar 
gyfer y drydedd flwyddyn yn olynol. Mae’r 
gystadleuaeth boblogaidd yn talu teyrnged i 
denantiaid Tai Gogledd Cymru sydd wedi gwneud 
gwahaniaeth mawr i fywydau eu cymdogion.

“Derbyniwyd y nifer uchaf erioed o ymgeiswyr, 
wrth i gymdogion ddod ynghyd yn y frwydr yn 
erbyn Coronafeirws, yn helpu ei gilydd yn eu 
hangen.

Cafodd y cyfyngiadau a orfodwyd eleni effaith 
fawr ar ein cynlluniau Pobl Hŷn, ac fe wnaethant 
wirioneddol helpu ei gilydd yn ystod y cyfnod 
hwn. Felly, nid yw’n syndod bod dau o’r enillwyr 
yn rhan o’n cynlluniau Gofal Ychwanegol.

Roedd yn bleser gennym ddatgelu mai enillwyr 
eleni yw Geoff Uttley o Lys y Coed a Jean 
Hayward o Hafod y Parc.”
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Bu i nifer o’n tenantiaid gymryd rhan 
yn ein cystadlaethau tymhorol, gan 
gynnwys ein cystadlaethau Pasg a 
Nadolig.

Cyfranogiad Tenantiaid

Dywedodd Bethan, 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 a systemau 
gwahanol a allai ddiystyru’r hyn sydd ei angen arnom, felly mae 
ein mewnbwn yn helpu i ddatblygu’r darlun mwy. Rydym yn grŵp 
o denantiaid o wahanol leoliadau ac ystod o oedrannau, ac mae’r 
adborth a roddwn yn helpu Tai Gogledd Cymru i weld yr effaith ar y 
tenant a datblygu profiad gwell fel tenant i eraill.

Cystadlaethau tymhorol yn ddifyrrwch da i denantiaid
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Mae Tai Gogledd Cymru yn  
ddarparwr tai cymdeithasol sefydledig 

yng Ngogledd Cymru ac mae wedi 
darparu cartrefi a gwasanaethau i 

ddefnyddwyr gwasanaeth agored i 
niwed am fwy nac 20 mlynedd. 

Rydym yn darparu 300 a mwy o 
unedau tai â chymorth i bobl agored 

i niwed, gan gynnwys pobl ddigartref, 
pobl â phroblemau cyffuriau ac 

alcohol, materion iechyd meddwl, cyn-
droseddwyr, pobl ag anableddau dysgu 

a phobl ifanc sy’n gadael gofal.

Fe barhaodd y gwaith da ar hyd y 
pandemig, ac mae’r gwasanaeth yn 
parhau i gael ei ddarparu, er mewn 
ffordd ychydig yn wahanol. Gyda 
swyddfeydd ar gau, bu rhai’n gweithio 
gartref, ac fe barhaodd eraill i weithio yn 
yr hosteli. Darparwyd cyfarpar diogelu 
personol a dilynwyd rheolau cadw 
pellter cymdeithasol. Ond fe barhaodd y 
lefel wych o gefnogaeth.

Tai â Chymorth

Tai â Chymorth
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Tai â Chymorth

Digartrefedd

Mae’r tîm Allgymorth ac Ailsefydlu 
wedi chwarae rôl hollbwysig yn 
yr ymateb i ddigartrefedd yn sgil 
y Pandemig Coronafeirws. Buont 
yn gweithio’n agos gyda Chyngor 
Gwynedd ar ddechrau’r pandemig, 
gan weithio’n galed i wneud yn siŵr 
bod pob person a oedd yn cysgu allan 
yn ardal Gwynedd oddi ar y strydoedd 
ac yn cael eu cartrefi mewn llety 
addas. Roedd rhai yn fwy heriol nac 
eraill, yn amharod i adael y strydoedd 
yr oeddent wedi arfer byw arnynt. 
Fodd bynnag, llwyddodd eu gwaith 
caled, a chytunodd y rhan fwyaf o 
unigolion i symud ac ymgartrefu’n dda 
yn eu llety.

Mae cyfanswm cyfunol o 168 o 
bobl unigol a oedd yn cysgu allan, 
syrffwyr soffa, cleientiaid wedi eu 
hailsefydlu a’r rhai a oedd yn wynebu 

digartrefedd wedi gofyn am ein 
cymorth yn ystod y flwyddyn. 

Er eu bod wedi bod yn gweithio 
gartref, mae’r tîm wedi cynnal 
presenoldeb dyddiol ar strydoedd 
Bangor, Caernarfon a’r ardaloedd 
cyfagos yn ystod y cyfnod hwn. Mae 
hyn wedi bod yn hollbwysig er mwyn 
cynnal gwiriadau lles dyddiol ar 
ddefnyddwyr gwasanaeth presennol 
a nodi’r rhai nad ydynt yn hysbys o 
bosibl i’r Awdurdod Lleol neu gael 
mynediad at wasanaethau.

Mae’r tîm wedi parhau i weithio 
gydag asiantaethau partner i annog 
defnyddwyr gwasanaeth i ddefnyddio 
gwasanaethau gofal iechyd a budd-
daliadau. Mae’r tîm wedi gorfod 
addasu’r ffordd y darperir y cymorth 
hwn heb ddefnyddio swyddfa neu’r 
gwasanaeth porth yn Hostel Santes 
Fair.

Mae’r tîm wedi darparu cymorth 
ymarferol i ddefnyddwyr gwasanaeth 
ar 456 achlysur yn ystod y flwyddyn.

Mae eu perthynas waith agos gyda 
Banc Bwyd Eglwys Gadeiriol Bangor 
a Banc Bwyd Arfon yng Nghaernarfon 
wedi bod yn amhrisiadwy yn ystod 
y cyfnod hwn. Byddai pob person 
a oedd yn cysgu allan a oedd wedi 

eu cartrefu mewn llety dros dro yn 
derbyn parseli bwyd wythnosol. 
Byddai’r tîm hyd yn oed yn dosbarthu’r 
parseli bwyd hyn yn uniongyrchol i 
lety’r defnyddiwr gwasanaeth mewn 
amgylchiadau pan nad oedd yn 
bosibl i’r defnyddiwr gwasanaeth 
gasglu’r parseli eu hunain; naill ai am 
resymau daearyddol, hunan-ynysu neu 
warchod.

Fe hwylusodd y tîm 540 o 
atgyfeiriadau i’r Banc bwyd yn ystod 
y cyfnod hwn.

Mis Mawrth oedd y mis prysuraf 
yn nhermau atgyfeiriadau a 
dosbarthiadau’r Bwyd Banc; gwnaed 
43 atgyfeiriad a chafodd 24 o barseli 
bwyd eu dosbarthu i ddefnyddwyr 
gwasanaeth
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Cynllun Iechyd Meddwl

Rhoddwyd straen ar Iechyd Meddwl 
pobl yn ystod y flwyddyn, ac roedd ein 
cynlluniau Iechyd Meddwl yn teimlo’r 
angen am gymorth fwy nac erioed.

Mae Tai Gogledd Cymru yn cynnig llety 
â chymorth i’r rhai sy’n gwella, neu 
sydd â mater iechyd meddwl hirdymor. 
Nid dim ond o safbwynt y llety yn y 

cynlluniau hyn, ond yr help a’r cymorth 
a gynigir gan Weithwyr Prosiect a 
thrwy weithio mewn partneriaeth ag 
asiantaethau. Yn ystod y flwyddyn, fe 
newidiodd y dulliau o gael mynediad 
at wasanaethau, ond roedd staff TGC 
yno i gefnogi preswylwyr gymaint ag y 
gallwn, a’u helpu i gadw’n staff a chael 
cefnogaeth.

Cafodd 24 o bobl eu cefnogi gan gynllun 
Iechyd Meddwl Conwy yn y flwyddyn ddiwethaf.

Hosteli digartref

Mae gan Tai Gogledd Cymru dair hostel 
ddigartref ar draws Gwynedd a Conwy, 
sy’n darparu cymorth i helpu pobl agored 
i niwed fyw’n annibynnol a symud i’w 
llety eu hunain. Mae Hostel Santes Fair 
(Bangor), Pendinas (Bangor) a Noddfa 
(Bae Colwyn) wedi cefnogi cyfanswm o 
46 o bobl yn 2020/2021.

Roedd angen parhau i gefnogi 
preswylwyr yr hosteli, ac roedd yn fusnes 
i bob pwrpas wrth i’r staff barhau i’w 
cefnogi yn ystod Covid. Gwnaeth staff eu 
gorau glas i annog y preswylwyr i ddilyn 
gofynion y cyfnodau clo, yn ogystal â 
sicrhau eu bod yn cadw’n brysur. 

Fe wnaeth rhai o’r preswylwyr, fel llawer 
o rai eraill, droi eu sylw at yr ardd i 
gadw’n brysur, a’u trawsnewid gyda 
llawer o waith caled.
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Rydym yn cynnig nifer o opsiynau tai 
fforddiadwy i’r rhai 55 oed a hŷn ar 
draws gogledd Cymru. Mae’r eiddo 
hyn yn galluogi preswylwyr i fyw’n 
annibynnol mewn cartref hawdd ei 
reoli, a rhoi cyfle iddynt fwynhau 
bywyd gyda’r tawelwch meddwl bod 
cymorth ar gael pan fyddant ei angen.

Mae gweithgareddau’n cael eu 
cynllunio ym mhob un o’n cynlluniau, 
er mwyn helpu i frwydro yn erbyn 
unigrwydd ac annog dysgu. Mae 
Covid wedi cael effaith aruthrol ar y 
grŵp oedran hwn, ond mae’r tîm Bobl 
Hyn wedi mynd y filltir ychwanegol i 
helpu a chefnogi preswylwyr, cynnal 
gweithgareddau o bell a chadw morâl 
yn uchel.

Cafodd y cyfnod clo cyntaf effaith 
benodol ar breswylwyr yn ein 
cynlluniau Pobl Hŷn, oherwydd 
gofynnwyd iddynt hunan-ynysu am 
gyfnod hir, gyda chyswllt cyfyngedig 
gyda theulu a ffrindiau.

Fe gefnogodd TGC preswylwyr mewn 
llawer o wahanol ffyrdd, gan ddarparu 
cylchlythyrau rheolaidd iddynt, yn 
ogystal ag adloniant, trefnu dathliadau 
diwrnod VE gwahanol a danteithion 
drwy’r cyfnod hwn. Yn bwysicaf, fe 
wnaethom helpu i gadw’r preswylwyr 
yn ddiogel.

Darparwyd prydau bwyd 7 niwrnod yr 
wythnos yn uniongyrchol i ddrws eu 
fflat gan staff TGC, contractwyr arlwyo 
a staff gofal pan nad oedd yn bosibl i 
breswylwyr ddefnyddio’r ystafelloedd 
bwyta oherwydd y cyfyngiadau cadw 
pellter cymdeithasol. Bu Rheolwyr y 
Cynllun yn helpu’r preswylwyr hefyd 
gyda’u siopa, presgripsiynau ac yn y 
blaen.

Wrth i’r cyfyngiadau symud lacio’n 
raddol, fe wnaethom bopeth posibl 
i’w gwneud mor hawdd â phosibl i 
breswylwyr gwrdd â’u teuluoedd, 
gan ymateb yn gyflym i newidiadau a 
threfnu ardaloedd arbennig yn yr awyr 
agored er mwyn i breswylwyr gwrdd 
â’u teulu a’u ffrindiau yn ddiogel.

Pobl Hŷn

PoblHyn
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Ein Pobl
Wrth i realaeth y pandemig ymsefydlu, 
fe wnaethom ymgartrefu i fywyd yn 
gweithio gartref. Yn ffodus, roedd 
gennym offer digonol i allu gweithio o 
bell, ond gyda chefnogaeth y tîm TG, 
cafodd unrhyw faterion cychwynnol 
eu datrys ac fe wnaethom ddechrau ar 
ein taith newydd o weithio gartref.

Wrth iddi ddod yn amlwg y byddai 
hyn yn sefyllfa hirdymor, fe wnaeth 
cyflwyniad technolegau ac offer 
newydd ein helpu ni yn ein ffordd 
newydd o weithio; fe ddatblygodd y 
galwadau fideo a oedd mor estron i 
ni ar y dechrau i fod ein norm yn fuan 
iawn.

Mae iechyd a lles ein staff yn bwysig 
i ni ac, yn ystod y pandemig fe 
wnaethom ddeall pwysigrwydd 
cefnogi ein pobl ym mha bynnag 
ffordd y gallwn. Fe wnaeth rheolwyr 
ymrwymiad i gysylltu â staff yn 
ddyddiol, a gofyn sut oeddent 
bob bore. Fe wnaethom gynnig 
hyblygrwydd i staff hefyd, gyda rhai’n 
gweithio oriau gwahanol er mwyn 
gallu cyflawni unrhyw ymrwymiadau 
eraill fel gofal plant a’r ysgol gartref 
ofnadwy.

Rydym yn aml yn cyfeirio at ein hunain 
fel teulu TGC, ac roedd hyn yn sicr yn 
wir yn ystod y flwyddyn heriol hon. Fe 
gydweithiodd pawb, yn helpu ei gilydd 
ac yn parhau i ddarparu gwasanaeth 
i denantiaid; rhai’n mynd y tu hwnt i’w 
rolau!

Ein Pobl

Boddhad staff
Ar ddiwedd 2020/21 roedd 
90% yn fodlon, o gymharu 
â 86% y flwyddyn flaenorol.

Cyfathrebu mewnol
Roedd 84% o’r staff o’r farn bod 

cyfathrebu yn dda, da iawn (26%) ac yn 
gymharol dda (58%) Gorffennaf 2020.

86%

90%

84%
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Iechyd a Lles

Ein Pobl

Rydym yn cydnabod mai ein staff 
yw allwedd ein llwyddiant; mae pobl 
hapus yn golygu sefydliad hapus. 
Mae grŵp prosiect Iechyd a Lles 
llwyddiannus, o’r enw CALON, wedi 
profi mwy o ymgysylltiad gyda staff 
yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, gyda 
chyfraniad mewn cystadlaethau fel 
cerfio’r bwmpen adeg Calan Gaeaf 
a’r gweithle Nadoligaidd Gorau ym 
mis Rhagfyr. Mae’r grŵp hefyd yn 
helpu i hyrwyddo ymgyrchoedd 
ymwybyddiaeth, gan gynnwys diwrnod 
canser y Byd neu’r diwrnod rhoi’r 
gorau i smygu ac yn y blaen.
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Fe lofnododd ein Prif Weithredwr, Helena Kirk, yr addewid Amser i Newid ddydd 
Gwener 2il Hydref, gan ffurfioli ein hymrwymiad i newid y ffordd yr ydym yn 
meddwl ac yn gweithredu ynghylch iechyd meddwl yn y gwaith.

Fel rhan o’n hymrwymiad parhaus i hyn, fe wnaethom gefnogi’r Diwrnod Amser 
i Siarad ddydd Iau 4ydd Chwefror 2021, y diwrnod a anogodd y genedl i drafod 
iechyd meddwl. Ar y diwrnod, cynhaliodd y grŵp Iechyd a Lles sesiynau galw 
heibio ‘Amser i siarad’ ar gyfer y staff, a hynny er mwyn cael cyfle i sgwrsio. 
Roedd yr ymateb yn aruthrol, daeth nifer o bobl heibio i ddweud helo, a 
mwynhau sgwrsio gyda chydweithwyr nad oeddent wedi eu gweld o bosibl ers 
dechrau’r pandemig.

Fel rhan o’n hymrwymiad i iechyd a lles, mae 39 o Arweinwyr, hyrwyddwyr 
Iechyd a Lles a swyddogion Cymorth Cyntaf wedi derbyn hyfforddiant ‘Hybu 
iechyd meddwl a lles meddyliol cadarnhaol I-Act’. Mae’r cwrs hwn yn ceisio 
cefnogi cyflogeion i wella eu llesiant yn y gweithle, a chefnogi eraill a allai brofi 
mater iechyd meddwl neu les meddyliol.

Ein Pobl

Ymrwymiad i ddileu’r stigma ynghylch iechyd meddwl
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Best companies

Fe wnaethom dderbyn yr achrediad 
‘Un i’w wylio – sefydliad da i weithio 
iddo’ gan Best Companies yn 2021. 
Cafodd y wobr hon ei hachredu yn 
dilyn arolwg a gwblhawyd gan staff 
TGC yn ogystal â thystiolaeth ategol a 
ddarparwyd. Rydym yn gwerthfawrogi 
bod y cyflawniad hwn yn un anhygoel, 
o ystyried y cyfnod heriol yr ydym 
yn gweithio ynddo, ac mae’n dyst 
i’r ffordd yr ydym yn cydweithio i 
ymgodi’n gryfach o’r pandemig.

Ein Pobl

Fe barhaodd y Rhwydwaith Arweinyddiaeth i gwrdd, ond 
symudwyd i gyfarfodydd rhithiol. Fe wnaethant barhau i 
rannu arfer gorau.

Bu i bob Rheolwr llinell gymryd rhan mewn rhaglen 
Arweinyddiaeth ASK. Fel rhan o’r rhaglen cawsant eu rhoi 
mewn grwpiau a gofynnwyd iddynt greu cynnig prosiect a 
fyddai’n fuddiol i TGC. Roedd y prosiectau yn cynnwys yr 
her Iechyd a Lles 80 diwrnod y byddwch yn darllen mwy 
amdano yn ddiweddarach.

Rhwydwaith 
Arweinyddiaeth

Rydym yn cydnabod, i fod y sefydliad 
gwych yr ydym yn dymuno bod, 
bod yn rhaid i ni gael arweinwyr 
gwych. Dyna pam yr ydym yn 
buddsoddi amser ac arian yn ein Tîm 
Arweinyddiaeth i’w helpu a’u cefnogi 
i fod yn arweinwyr gwell. Fel rhan o 
hyn, mae pob Rheolwr Llinell yn rhan 
o’r Rhwydwaith Arweinyddiaeth, ac 
mae 28 o Reolwyr hefyd wedi cymryd 
rhan yn Hyfforddiant Arweinyddiaeth 
ASK.

29



Sêr y Dyfodol

Mae rhaglen Sêr y Dyfodol yn ei 
thrydedd flwyddyn yn awr, ac mae 11 
o bobl wedi elwa o’r rhaglen hyd yma. 
Mae’r rhaglen yn rhoi cyfle i aelodau 
o staff dderbyn mentora/hyfforddiant, 
cysgodi swydd un i un, a chymryd rhan 
mewn prosiectau ar draws y sefydliad.

Er bod rhaglen eleni ychydig yn 
wahanol oherwydd y cyfyngiadau, 
ni wnaeth hyn atal 3 o Sêr y Dyfodol 
ac maent wedi gwneud yn fawr o’r 
profiad ac wedi cyflwyno prosiect 
gwella eu hunain.

Ein Pobl

Roedd hefyd yn anffodus bod COVID 
wedi atal y cyfle i mi a Sêr eraill y 
Dyfodol fynd allan ac o gwmpas mwy, 
boed hynny’n ymweld â swyddfeydd/
cynlluniau amrywiol neu sefydliadau 
eraill. Fodd bynnag, yn ystod fy 
mlwyddyn fel un o Sêr y Dyfodol, rwyf 
wedi cwrdd â nifer o gydweithwyr ar 
draws y sefydliad cyfan sydd wedi 
rhoi gwybodaeth wych i mi am eu 
rolau a’u cyfrifoldebau a sut mae hyn 
yn cysylltu â’r Cynllun Corfforaethol. 
Mae gennym bobl wirioneddol wych 
yma ac roedd yn hyfryd eu clywed yn 
sgwrsio mor frwdfrydig am eu gwaith. 
Fe wnes fwynhau fy nghyfarfod 
(rhithiol) gyda Sharon Crocket o Melin 
Homes yn fawr iawn, a siaradodd 
yn frwdfrydig am bopeth a oedd yn 
ymwneud â Diwylliant ac Iechyd a 
Lles.

—Julie Jones

Roeddwn yn credu bod y cyfle i fod yn 
un o Sêr y Dyfodol yn gam pwysig i mi 
er mwyn i fy enw ddod yn adnabyddus 
ar draws y busnes, ac roedd yn 
gyfle i mi arddangos fy sgiliau a’m 
galluoedd, yn ogystal â bod mewn 
sefyllfa i dderbyn dyletswyddau a 
chyfrifoldebau ychwanegol a fyddai’n 
arwain ymlaen at gyfleoedd eraill.

Roeddwn yn teimlo fy mod wedi 
cyflawni’r hyn roeddwn eisiau ei 
wneud, fy helpu i greu brand Martyn, 
dod yn adnabyddus drwy’r sefydliad 
cyfan gyda’r gobaith y byddai’n 
arwain at gyfleoedd datblygu yn y 
dyfodol. Roedd y sesiynau mentora 
gyda Brett yn ddefnyddiol iawn, gan  
fy nghyfeirio yn y cyfeiriad cywir, a  
fy helpu gyda phrosiectau yn y 
sefydliad.

— Martyn Crimmins
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Gwobrau’r Ail Filltir

Bob mis rydym yn gwobrwyo aelod o 
staff gyda Gwobr yr Ail Filltir, cynllun 
gwobrwyo cyflogeion lle bydd 
cyflogeion yn enwebu cydweithiwr 
y maent yn credu sydd wedi mynd 
y filltir ychwanegol. Mae’r cynllun yn 
amlygu gwaith gwych gan unigolion ar 
draws y sefydliad, gwaith na fyddai’n 
cael ei gydnabod fel arall. Mae’r 
enillwyr yn derbyn talebau a thystysgrif 
cydnabyddiaeth bob mis.

Derbyniodd nifer o bobl wobr yr 
Ail Filltir ar gyfer mis Ebrill 2020, 
oherwydd eu gwaith caled a’u 
hymroddiad drwy gydol y cyfnod 
Covid a’r cyfnod clo cyntaf. 
Gwobrwywyd naw o bobl, gan 
gynnwys tîm cyfan, diolch i’w 
gwaith caled, eu hymroddiad a’u 
hyblygrwydd, a arweiniodd at sicrhau 
diogelwch staff a phreswylwyr.
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Gwaith elusennol

Ein helusen o ddewis ar gyfer 
2020-21 oedd Awyr Las, yr elusen 
GIG leol. Wrth i ni ddod i arfer â 
gweithio gartref, mae codi arian wedi 
bod yn fwy o her, ond nid yw hyn 
wedi’n hatal.

Rydym wedi cynnal ein 
gweithgareddau codi arian yn 
rhithiol, o rafflau, pêl-droed ffantasi, 
bingo a mwy. 

Ein Pobl

Her O Amgylch y Byd 
mewn 80 diwrnod 

Dechreuodd ein gweithgarwch codi 
arian mwyaf ddiwedd mis Hydref ’20 
wrth i ni lansio’r her ‘O Amgylch y 
Byd mewn 80 diwrnod’, sef her lles/
ffitrwydd i staff y GIG a’n teuluoedd 
yn ceisio cerdded/beicio/rhedeg mor 
bell ag y gallwn o amgylch y byd 
mewn 80 diwrnod, targed o 24,901 
o filltiroedd. Y newyddion da yw ein 
bod wedi llwyddo! Roedd hefyd yn 
golygu ein bod wedi gallu codi arian 
i Awyr Las ac wedi helpu i roi hwb i 
forâl y staff.

Fe wnaethom 
godi cyfanswm o

£3,010
i Awyr Las
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Ein Pobl

Amrywiaeth
Staff
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Rydym yn ymrwymedig i gyflawni dulliau llywodraethu da 
yn Tai Gogledd Cymru ac rydym yn cydymffurfio â Chod 
Llywodraethu Tai Cymunedol Cymru. Bwriad y cod yw 
cynorthwyo cymdeithasau tai i ddatblygu strwythurau 
llywodraethu da a chefnogi gwelliannau parhaus.

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

Mae gennym 9 Aelod o’r Bwrdd. Maent yn gyfrifol am 
ddarparu cyfeiriad strategol i’r sefydliad.

Y prif newid i lywodraethu a’r bwrdd yn 2020-21 oedd bod 
cyfarfodydd yn cael eu cynnal yn rhithiol yn hytrach nac 
wyneb yn wyneb. Roedd hyn yn bosibl gyda thechnoleg 
galwadau fideo ac yn dilyn hyfforddiant fe lwyddodd y 
cyfarfodydd hyn.

Llywodraethu

Llywodraethu

Catherine  
Dixson 

Cadeirydd

William (Bill) 
Farnell 

Dirprwy Gadeirydd

Janet 
Roberts

Ian 
Alderson

Carol 
Downes

Dylan 
James

Sian 
Williams

Sarah 
Davies

Derwyn 
Owen

Bwrdd y Grŵp
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Penodiadau newydd i’r Bwrdd

Croesawodd Bwrdd y Grŵp ddau aelod newydd eleni, Sarah Davies a Derwyn 
Owen, gan ychwanegu sgiliau newydd i’r grŵp.

Derwyn Owen
Ymunodd: Medi 2020

Mae Derwyn yn Bensaer Siartredig ac mae’n gweithio 
fel Landlord Corfforaethol yng Nghyngor Bwrdeistref 
Fetropolitan Walsall ac mae’n arbenigo ym meysydd 
Rheoli a Datblygu Ystâd yn yr Ystâd Gyhoeddus. 
Mae ganddo brofiad helaeth yn y sectorau Preifat a 
Chyhoeddus yn dilyn cyfnodau’n gweithio fel Pennaeth 
y Gwasanaeth Rheoli Eiddo ac Asedau yng Nghyngor 
Conwy a Chyfarwyddwr Gwasanaethau Eiddo a 
Champws ym Mhrifysgol Bangor.

Llywodraethu

Sarah Davies
Ymunodd: Medi 2020

Sarah yw Pennaeth Ymgynghori Pennington Choices, sy’n darparu cymorth strategol i 
sefydliadau ar draws ystod o sectorau ar draws y DU. Cyn hyn bu Sarah yn gweithio yn Grŵp 
Tai Muir fel Cyfarwyddwr Cynorthwyol Cymorth Busnes a Phennaeth Newid Strategol ar gyfer 
Heddlu a Gwasanaeth Tân Swydd Gaer. Mae gan Sarah flynyddoedd lawer o brofiad ar draws 
y sectorau cyhoeddus a dielw, yn arwain rhaglenni digidol a newid sefydliadol cymhleth a 
helaeth. Treuliodd Sarah wyth mlynedd gyda’r Comisiwn Archwilio fel Arolygydd Asesiadau 
Corfforaethol ac Arbenigwr Perfformiad, yn ogystal â chyfnod gyda HMIC a Swyddfa’r Cabinet 
fel Adolygwr Sicrwydd Porth ar gyfer prosiectau blaenllaw’r llywodraeth. Sarah yw Dirprwy 
Gadeirydd y Rhwydwaith Women in Social Housing (NW) ac mae’n aelod o’r Sefydliad Rheoli 
Risg. Mae ganddi Radd Meistr mewn Gweinyddu Busnes (MBA) a Gradd Anrhydedd ar y Cyd.
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Aelod o’r Bwrdd Tenantiaid yn ymddeol o Fwrdd  
y Grŵp 

Bydd Carol Downes yn rhoi’r gorau i fod yn aelod o’r Bwrdd yn y Cyfarfod 
Cyffredinol Blynyddol eleni, am ei bod wedi cwblhau’r tymor uchaf o 9 mlynedd. 
Fel tenant TGC, mae Carole wedi cymryd rhan mewn nifer o ymgynghoriadau 
pwysig ac wedi darparu gwybodaeth ddefnyddiol iawn o safbwynt tenant. Diolch 
i chi Carole am eich brwdfrydedd a’ch ymrwymiad, yn arbennig eich cyfranogiad 
fel tenant a sicrhau bod preswylwyr yn ganolog ym mhopeth a wnawn.
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Yn dilyn cymeradwyaeth Achos 
Busnes cadarn, fe wnaethom 
gyflwyno cydnabyddiaeth Aelodau’r 
Bwrdd ym mis Ebrill 2020. Y 
prif ysgogwyr ar gyfer y newid 
arwyddocaol hwn i’n hamgylchedd 
gweithredu oedd cyfuniad o heriau 
allanol, disgwyliadau uwch a 
marchnad fwy cystadleuol i Aelodau’r 
Bwrdd gyda heriau recriwtio yn y 
dyfodol.

Cwblhawyd y gwaith i addasu 
ein Rheolau Model a chawsant 
eu cymeradwyo’n ffurfiol gan ein 
Rhanddeiliaid ym mis Mehefin 2020. 
Cytunwyd ar ddiwygiad rhannol 
i’r Rheolau hefyd yn ein Cyfarfod 
Cyffredinol Blynyddol ym mis Medi 
2020 sy’n rhoi’r hyblygrwydd i ni 
gynnal cyfarfodydd rhithiol. 

Bu i’r Bwrdd, ynghyd â rhai o’n 
haelodau Tenantiaid, gymryd 
rhan mewn dyddiau hyfforddiant 
a strategaeth amrywiol, gyda 
digwyddiad arddull gweithdy yn cael 
ei gynnal i adolygu gweledigaeth, 
cenhadaeth a gwerthoedd Tai 
Gogledd Cymru ac archwilio 
amcanion corfforaethol newydd. 
Arweiniodd y gwaith cychwynnol hwn 
at gynhyrchu Cynllun Corfforaethol 
newydd, a gymeradwywyd gan y 
Bwrdd ym mis Ionawr 2021.

Dechreuodd yr Uwch Dîm Arweinyddiaeth (UDA) gyfarfod â’r Bwrdd ar gyfer 
‘Panad (paned) a dal i fyny’, gan helpu cyfathrebu rhwng cyfarfodydd.

Mae’r Bwrdd hefyd yn derbyn diweddariadau cyfathrebu misol, gan dynnu sylw 
at unrhyw ddiweddariadau a newyddion defnyddiol.

Cymeradwyo cydnabyddiaeth Aelodau’r Bwrdd Panad a dal i fyny

Llywodraethu

Tai Gogledd 
Cymru  
Cynllun Corfforaethol  
2021 i 2024
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Aelodau’r Panel 
Tenantiaid a 

Chymunedau

Janet Roberts – Cadeirydd 
Carol Downes – Is-gadeirydd 

Sian Williams 
Aelodau tenantiaid

Aelodau’r  
Pwyllgor Archwilio  

a Risg

Dylan James – Cadeirydd 
William (Bill) Farnell – Is-gadeiryddr

Sarah Davies
Derwyn Owen

Pwyllgor  
Taliadau ac 
Aelodaeth 

Sian Williams – Cadeirydd
Catherine Dixson

Ian Alderson 
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Perfformiad

Llwyddodd 100% 
o’n heiddo i basio 
SATC

Roedd 80% o 
denantiaid yn fodlon 
â gwasanaeth TGC 
yn gyffredinol

Dywedodd 78% o 
denantiaid bod eu 
rhent yn werth am 
arian

Gosodwyd 21 
ystafell ymolchi100%

Cwblhawyd 9344 
achos o waith trwsio

Roedd 83% 
yn fodlon â 
gwasanaethau 
cwsmeriaid

Cymerwyd 57 
diwrnod ar 
gyfartaledd i osod 
eiddo

Gosodwyd 8 cegin

Perfformiad
Sut wnaethon ni berfformio  
yn 2020/21

Cafwyd 
cydymffurfiad 
o 99.99% â 
gwasanaethu nwy 
a 100% gydag 
asesiadau risg tân

Roedd 82% yn 
fodlon â gwaith 
trwsio ymatebol

Gosodwyd ffenestri 
a drysau mewn 235 
eiddo
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Perfformiad Ariannol
Rydym yn ariannol hyfyw yn y 
tymor byr a’r tymor hir, er gwaethaf 
newidiadau posibl i’r amgylchedd 
allanol. Mae Tai Gogledd Cymru yn 
parhau i fwynhau sefyllfa ariannol 
gref, o ran elw gweithredol, yswiriant 
llog a hylifedd. Rydym wedi cynnal y 
sefyllfa hon yn ystod y pandemig trwy 
reoli adnoddau yn effeithiol a thrwy 
gynorthwyo tenantiaid i gael gafael ar 
yr holl gymorth ariannol sydd ar gael 
iddynt i’w cadw rhag mynd i ddyledion.

Rydym yn profi straen ein Cynllun 
Busnes bob blwyddyn i asesu effaith 

bosibl newidiadau i’n hamgylchedd 
allanol.

Mae ein harchwilwyr mewnol 
wedi adrodd ar effeithiolrwydd ein 
hamgylchedd rheoli ac wedi nodi ein 
perfformiad rhagorol wrth weithredu 
eu hargymhellion archwilio.

Yn 2019 gwnaethom gwblhau ymarfer 
ailgyllido gyda 6 nod allweddol, a 
chyflawnwyd 5 ohonynt. Lleihawyd 
nifer y cyllidwyr o 8 i 5 a’r portffolio 
benthyciadau o 17 i 10.

Rydym yn fusnes ariannol cadarn a hyfyw

Perfformiad Ariannol

Mae ein cost cyfalaf wedi ei 
phwysoli ar gyfartaledd wedi 

gostwng o 5.1% i 4.04%.

Cynyddodd ein gofod 
llog o 1.67 ar ddiwedd 

2018/19 i 1.93 yn 20/21.

1.67

5.1% 1.93

4.04%
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Perfformiad Ariannol

Crynodeb incwm £(000)

Rhenti £13,155

Incwm taliadau gwasanaeth a gwasanaeth cefnogi £2,228

Grantiau Refeniw £1,136

Rhyddhau Grantiau Cyfalaf 983

Arall £96

Cyfanswm £17,598
Rhenti

Incwm taliadau 
gwasanaeth a 
gwasanaeth cefnogi

Grantiau 
Refeniw

Rhyddhau 
Grantiau 
Cyfalaf

Arall
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Perfformiad Ariannol

Crynodeb gwariant £(000)

Costau rheoli £3,058

Gwariant taliadau gwasanaeth £2,993

Cynnal a chadw £3,316

Lleoedd gwag a drwg ddyledion £370

Dibrisiant £2,663

Llog £2,557

Arall £197

Cyfanswm £15,154
Incwm Cynhwysfawr Eraill £1,784

Cyfanswm yr Incwm Cynhwysfawr am y flwyddyn £660

Gwariant a gwaith trwsio mawr a gwaith datblygu 
a gyfalafwyd

£6,510

Costau 
rheoli

Cynnal a chadw

Llog

Dibrisiant
Gwariant 
taliadau 
gwasanaeth

Arall

Lleoedd 
gwag a drwg 
ddyledion
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@northwalesha

North-Wales-Housing

customerservices@nwha.org.uk

01492 572727


