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Yma i helpu – cysylltwch â ni

Wyneb i Wyneb 
Ein swyddfeydd: Bangor, Caernarfon, 
Porthmadog, Dolgellau  
(9am – 5pm, dydd Llun – dydd Gwener) 

Ein tudalen Facebook 
CCGwynedd 

Ffonio 
0300 123 8084  
(8am – 6pm, dydd Llun – dydd Gwener) 



Ein gwefan 
www.ccgwynedd.org

Ebostio
ymholiadau@ccgwynedd.org.uk

Dyddiadau i’ch dyddiadur

Ysgol Haf Cerdd Tastig 
Glan Llyn, Y Bala

Eisteddfod Ryngwladol 
Llangollen, Llangollen
Open climb Snowdon
Cyfarfod y tu allan i orsaf 
Rheilffordd yr Wyddfa
Gŵyl Fwyd Biwmares
Biwmares

21–23
Meh

1–7
Gorff

31
Gorff

31 Awst 
– 1 Medi

Dyma ychydig o ddigwyddiadau sy’n 
cael eu cynnal yng ngogledd Cymru 
dros yr haf. I weld mwy ewch i  
www.gwynedd.llyw.cymru

Argyfwng tu allan i oriau 
0300 123 8084 (24 awr)

Sut rydym yn perfformio?
Ewch i www.ccgwynedd.org/
perfformiad a dilynwch y cyswllt i wefan 
Llywodraeth Cymru i gymharu data o 
wahanol gymdeithasau tai ac i weld sut 
rydym yn perfformio.

Hwyl efo Artistiaid 
yn Ysgol Glancegin
Un o’r prosiectau rydym 
wedi bod yn ei gefnogi 
fel rhan o thema lles ein 
strategaeth gymunedol yw 
‘Fi Di Fi’ - rhaglen greadigol 
ac arloesol gan Gwmni’r 
Frân Wen. Mae’r cwmni 
theatr yn defnyddio’r 
celfyddydau i annog pobl 
ifanc ddeall pwysigrwydd 
lles.

Cymerodd disgyblion 
blwyddyn pedwar Ysgol 
Glancegin ran yn Fi Di Fi a 
daeth tîm o artistiaid at ei 
gilydd, pob un ohonynt yn 
barod i hybu lles.

Dywedodd Elin Williams 
ein Rheolwr Cyswllt 
Cymunedol: “Un o themâu 
ein strategaeth gymunedol 
yw iechyd a lles ac 
rydym yn falch o fod yn 
cefnogi’r prosiect yma sy’n 
defnyddio dulliau arloesol 
a chreadigol i gefnogi pobl 
ifanc yn ein cymunedau.”

Ychwanegodd Mari 
Morgan o Gwmni’r Frân 
Wen: “Mae’n bwysig bod 
pobl ifanc yn gwybod 
am bwysigrwydd lles a 
drwy ddefnyddio lot o 
wahanol fathau o ddulliau 

celfyddydol mi allwn ni 
helpu i gyfleu’r neges.

“Drwy weithio yn agos 
efo’r ysgolion a disgyblion 
mi fedrwn ni eu hannog 
i drafod eu teimladau 
a dysgu sut i ddangos 
empathi tuag at bobl eraill. 
Ryda’ ni wirioneddol eisiau 
rhannu’r neges yma. Mae 
yna gymaint o bwysau yn 

barod ar bobl ifanc gyda’r 
cyfryngau cymdeithasol a 
gwaith ysgol. Mae ymarfer 
y meddwl yr un mor 
bwysig ag ymarfer y corff.”

Disgyblion Ysgol Glancegin 
ar y rhaglen Fi Di Fi
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Os ydych angen y newyddlen mewn fformat neu iaith wahanol cysylltwch â ni ar 0300 123 8084.

Gwneud 
gwahaniaeth yn 
ein cymunedau
Yn Ebrill 2018, bu i ni lansio ein 
Strategaeth Gymunedol gyntaf fel 
cwmni. Mae’r strategaeth hon yn 
nodi ein gwerthoedd cymunedol, ein 
blaenoriaethau a’n hymrwymiad hir 
dymor i wneud gwir wahaniaeth yn 
ein cymunedau. Bydd ein gwaith yn 
cefnogi y 5 prif thema canlynol:

Hybu sgiliau, hyfforddiant a 
chyflogaeth yn lleol drwy sicrhau’r 
cyfleoedd economaidd gorau i’n 
tenantiaid trwy brofiad gwaith, 
lleoliadau gwaith gwirfoddol 
a phrentisiaethau trwy ein 
cytundebau a phrosiectau 
amrywiol.

Byddwn yn sicrhau bod ein 
cymdogaethau yn llefydd i 
ymfalchïo ynddynt trwy sicrhau 
amgylchedd glân a thaclus, rheoli 
ein tir a’n hasedau yn effeithiol er 
lles y gymuned.

Byddwn yn gwella iechyd a lles ein 
tenantiaid drwy ddarparu tai addas 
ond hefyd drwy weithio mewn 
partneriaeth gydag eraill i leihau’r 
pwysau ar ein gwasanaethau iechyd 
drwy ataliaeth ac ymyrraeth cynnar.

I sicrhau bod ein cymunedau yn 
parhau i fod yn llefydd diogel i 
fyw ynddynt byddwn yn rheoli 
ein stadau yn effeithiol, ymdrin â 
throsedd ac yn gweithio mewn 
partneriaeth ag eraill ar ymyrraeth 
cynnar a lleihau niwed.

Byddwn yn hybu Diwylliant, 
Treftadaeth ac Iaith fel ffordd o 
gefnogi ac ymgysylltu. Byddwn 
bob amser yn hybu’r iaith Gymraeg 
a diwylliant Cymreig o fewn ein 
cymunedau.

Dywedodd Sarah Schofield ein Cyfarwyddwr 
Cwsmeriaid a Chymunedau: “Rydw i’n falch iawn 
gyda’r hyn rydym wedi’i gyflawni yn ystod y 12 mis cyntaf, 
a’r effaith cadarnhaol yr ydym wedi’i wneud o ganlyniad 
o fewn ein cymunedau. Rwy’n cymryd pleser arbennig o’r 
gwaith yr ydym wedi’i wneud i gefnogi ein plant a’n pobl 
ifanc i ddatblygu eu sgiliau a’u cyfleoedd cyflogaeth, ac o 

weld y partneriaethau newydd sydd wedi’u datblygu ar 
hyd y ffordd.

“Dros y flwyddyn nesaf, gobeithiwn ganolbwyntio ar 
gynlluniau sy’n gwella’r amgylchedd, lleihau ein hôl troed 
carbon a chefnogi ein tenantiaid i leihau eu costau a’u 
defnydd o ynni.”

CYFLOGAETH A 
SGILIAU 1 IECHYD  

A LLES2

AMGYLCHEDD3 DIWYLLIANT, 
TREFTADAETH 
AC IAITH 5TROSEDD A 

DIOGELWCH 4
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Rydym wedi ymrwymo i wella eich cartrefi ac ar 
gyfartaledd, rydym yn gwario £6-£7 miliwn bob 
blwyddyn ar y gwaith.

Mae gwaith gwella mawr wedi digwydd yn ddiweddar 
ar ddwy o’n stadau yn Nôl Eilian, Llanberis a Llys y 
Gwynt, Penisarwaun. Rydym wedi gwario £1.2miliwm ar 
y fflatiau a byngalos sy’n cynnwys gosod 
to newydd, rendro newydd, ffenestri a 
drysau newydd, gwaith ar y simdde a 
gosod ffensys a llwybrau newydd.

Dyma Mrs Hughes o Ddôl Eilian yn 
egluro’r gwahaniaeth y mae’r gwaith 
wedi ei wneud i’w chartref: “Mae’n wych, 
mae ‘nghartref i lawer iawn cynhesach 
ers cael ffenestri newydd a chael gosod 
yr insiwleiddio. Dim ond am awr oedd 
rhaid i fi roi’r gwres ymlaen yn ystod y 
gaeaf, roedd o ymlaen am ran fwyaf o’r 
dydd llynedd.”

Dros y tair blynedd nesaf, byddwn yn 
buddsoddi £20 miliwn i wella eich cartrefi.

Edrych ar ôl  
ein stadau
Mae eich cartrefi yn rhan ehangach 
o’r gymuned ac mae edrych ar ôl ein 
stadau yr un mor bwysig ag edrych 
ar ôl eich cartrefi. Rydym eisiau i chi 
fyw mewn amgylchedd cyfeillgar, 
cyffyrddus a glân.

Weithiau bydd rhai yn anghofio hyn 
ac o dro i dro fe ddown ar draws 
problemau fel baw ci a thipio slei 
bach. Gall hyn effeithio’n negyddol ar 
yr ardal, yr amgylchedd a’r gymuned.

Dyma ychydig o bethau a all wneud 
gwahaniaeth mawr yn eich cymuned 
chi: 

• Defnyddio’r cartiau ailgylchu 
neu finiau sydd wedi eu darparu, 
gallwch ailgylchu neu gompostio’r 
mwyafrif o bethau rydych yn eu 
defnyddio adref fel poteli plastig, 
bocsys cardfwrdd, gwydr, caniau, 
hyd yn oed ffoil glân ac erosolau 
a gwastraff bwyd fel bagiau tê a 
chroen llysiau a ffrwythau.

• Trefnwch i gael y gwasanaeth 
casglu clytiau/gwastraff clinigol 
gan eich awdurdod lleol fel bod yr 
eitemau yma yn cael eu casglu bob 
wythnos os oes angen.

• Mae’n hawdd iawn cael gwared ag 
eitemau mawr fel gwlâu, matresi, 
teledu, poptai ac oergelloedd. Os 
oes gennych gerbyd addas, cewch 
fynd â gwastraff swmpus i’ch 
canolfan ailgylchu leol. NEU

• Gallwch dalu Cludwr Gwastraff 
Cofrestredig (gofynnwch am gael 

gweld eu trwydded) i fynd a’ch 
sbwriel i Safle Gwaredu Gwastraff 
Cofrestredig. NEU

• Mae’r rhan fwyaf o awdurdodau 
lleol yn cynnig gwasanaeth casglu 
eitemau swmpus am bris rhesymol. 
Trefnwch gasgliad ar y cyd efo’ch 
teulu neu ffrindiau i leihau’r gost. 

• Trefnwch ddiwrnod glanhau i’r 
gymuned - cewch fenthyg ffyn 
casglu sbwriel a threfnu i rywun 
ddod i nôl y sbwriel rydych wedi 
ei gasglu - cysylltwch efo’r cyngor 
lleol am fwy o wybodaeth. 

Eich Cymuned
Trawsnewid Safle Tipio Seli Bach

Eich Cartref
Gwella eich cartrefi

Cyn Ar ôl

Cyn

Mrs Hughes gyda ein Swyddog 
Cyswllt, Mark Hughes

Ar ôl

Bydd dim golwg o unrhyw dipio 
slei bach bellach ar un o’n safleoedd 
gan ei fod wedi ei drawsnewid yn 
ardd addysgu gan blant Ysgol Ein 
Harglwyddes, Bangor.

Ariannwyd y prosiect gennym ni a 
gan Taclo Tipio Cymru gan weithio 
yn agos gyda disgyblion i lanhau ac 
adnewyddu’r ardal.

Wedi ei leoli ar gyrion stad Tai Station, 
mae’r Ardd Addysgu newydd 10 
munud o’r ysgol. Mae’n darparu 
gofod addysgu newydd i’r plant ond 
mae o hefyd yn amgylchedd 

diogel yn yr awyr agored i’r ysgol ei 
ddefnyddio yn ystod misoedd yr haf.

Gyda dim ond wyth wythnos o 
waith dylunio a chreu, mae’r ardd yn 
cynnwys dôl o flodau gwyllt, gwesty 
pryfaid, meinciau gardd newydd 
a hyd yn oed pwll ar gyfer bywyd 
gwyllt.

Dywedodd Michael Evans, ein 
Rheolwr Stadau: “Dyma’r ail leoliad 
tipio slei bach i ni ei adnewyddu 
mewn chwe mis. Mae o rŵan yn le 
i’r gymuned leol fwynhau a chael 
budd ohono. Rydym bob amser yn 
chwilio am ffordd newydd o atal 

pobl rhag camddefnyddio ein tir a 
thrwy ein partneriaeth efo Taclo Tipio 
Cymru, rydym yn awyddus i barhau 
i adnewyddu’r lleoliadau yma yn 
rheolaidd i atal mwy o dipio yn yr 
ardal.” 

Dywedodd Dirprwy Brifathrawes 
Ysgol Ein Harglwyddes, Mrs Aimee 
Jones: “Rydym mor ddiolchgar i’n holl 
bartneriaid a’r sefydliadau sydd wedi 
gwneud hi’n bosib i ni gael gofod 
addysgu awyr agored ac rydym 
yn falch bod ein disgyblion wedi 
chwarae rhan mor allweddol yn yr 
holl broses o drawsnewid y safle.”

Cefnogaeth i fynd yn ddigidol
Mae’r Grŵp Tenantiaid a Phreswylwyr 
ar ein safle tai gwarchod yn Llys Yr Eifl, 
Caernarfon wedi bod yn brysur yn 
datblygu eu sgiliau digidol a dysgu 
am y buddion o fynd ar-lein.

Mae’r grŵp yn cyfarfod dwywaith 
yr wythnos i gael hyfforddiant a 
chefnogaeth ddigidol. Dywedodd 
un o aelodau’r grŵp, David Owen; 
“Dwi’n mwynhau defnyddio’r laptop 

ac yn cael cysylltiad am ddim i’r we yn 
yr ystafell gymunedol. Gan mod i ar 
incwm isel fedrai ddim fforddio i gael 
mynediad i’r we yn fy nghartref.

“Dwi eisiau dysgu am ffyrdd 
gwahanol o gyfathrebu, fel e-byst 
a sut fedrai ddefnyddio rhaglenni 
Microsoft i helpu efo fy ngwaith 
coleg. Dwi hefyd yn gobeithio yn y 
pen draw fedrai dalu fy miliau ar-lein. 

Dwi wedi ymuno gyda clwb garddio 
yn ddiweddar ac yn defnyddio’r we i 
ffeindio tips garddio.”

Os oes gennych ddiddordeb mewn 
cymryd rhan yn y sesiynau, dysgu 
mwy am dechnoleg neu fynd ar-lein, 
cysylltwch â’r Tîm Cyswllt Cymunedol 
ar 0300 123 8084 neu  
cymunedol@ccgwynedd.org.uk

Mae’n drosedd gollwng sbwriel 
a pheidio â glanhau ar ôl eich ci. 
Gallwch gael dirwy yn y fan a’r lle. 
Os byddwch yn gweld unrhyw 
ymddygiad gwrthgymdeithasol 
fel hyn, yna cysylltwch gyda ni 
yn gyfrinachol. Mae systemau 
TCC ar nifer o’n stadau y gallwn ei 
ddefnyddio fel tystiolaeth i erlyn 
troseddwyr.

Disgyblion o Ysgol Ein 
Harglwyddes, Bangor yn dangos 
yr ardd ddysgu newydd i’r 
partneriaid fu’n rhan o’r cynllun.

Tenantiaid Llys yr 
Eifl yn mwynhau’r 
hyfforddiant digidol.

Dylan, John a Gwenllian ar ymweliad 
diweddar i godi ymwybyddiaeth ar 
stad Isgraig, Tremadog.
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Mae Elin Meirion wedi ei 
phenodi yn ddiweddar i rôl 
Swyddog Gwasanaethau Pobl 
Hŷn.
Bydd hi’n datblygu peilot newydd 
‘Aros Adra’ sy’n wasanaeth cymorth 
domestig i gefnogi preswylwyr i fyw’n 
annibynnol yn eu cartref.

Enghreifftiau o sut gall y gwasanaeth 
helpu: 

• Paratoi prydau
• Siopa
• Help gyda biliau neu gyflenwyr
• Mynd ar-lein
• Cyngor ar offer, cymorthfeydd ac 

addasiadau
• Rhoi trefn ar bethau yn y cartref
• Glanhau’r tŷ a golchi dillad
• Teithio a chefnogaeth mewn 

apwyntiadau meddyg teulu ac 
ysbyty

• Neu baned a sgwrs

Ni fydd y gwasanaeth yn cynnwys 
gweithgareddau gofal.

Dywedodd Elin: “Dwi’n 
edrych ymlaen at 
weld y gwasanaeth 
yma’n datblygu. Mae’n 
wasanaeth lle mae 
angen talu amdano a 
bydd y peilot yn ein 
helpu i weld beth sy’n 
gweithio i’n preswylwyr.

“Rydym yn gwybod pa mor bwysig 
ydi cynnig gwasanaeth hyblyg. Mi 
fedrwn ni weithio efo chi i gynnig 
gwasanaeth sy’n addas ar gyfer eich 
anghenion chi. Os ydych yn byw yn 
ardal Penrhyndeudraeth, cysylltwch 
efo ni i drefnu ymweliad am ddim i roi 
blas i chi o’r gwasanaeth.”

Am fwy o wybodaeth 
cysylltwch gyda ni ar 
ymholiadau@ccgwynedd.org.uk, 
0300 123 8084, neu ewch i’n 
gwefan www.ccgwynedd.org 
am fwy o wybodaeth am y 
gwasanaeth.

Holi’r Arbenigwr Nabod ni’n Well

Mae Celfyn Evans wedi 
ymuno efo ni’n ddiweddar 
fel Swyddog Cydymffurfio 
Diogelwch Tân. Mae ganddo 
bron i 30 mlynedd o brofiad 
o weithio i Wasanaeth Tân ac 
Achub Gogledd Cymru. 
Dyma glywed ganddo am ei waith 
ac i ateb rhai o’ch cwestiynau 
poblogaidd am ddiogelwch tân:

Dywedwch ychydig mwy am 
eich profiad yn y gwaith yma.
Dwi wedi bod yn anffodus a gweld 
gyda fy llygaid fy hun sawl tro’r effaith 
mae tân yn ei gael ar deuluoedd ac 

eiddo, a gormod o’r pethau yma yn 
digwydd oherwydd ymddygiad pobl.

Yn ystod fy ngyrfa, roeddwn ni’n 
gwneud gwaith atal tân - o ymweld â 
gwestai mawr, gweithfeydd prosesu a 
blociau o fflatiau i adnabod risgiau yn 
wynebu diffoddwyr tân petai yna dân 
a gwneud yn siŵr bod yna ddigon 
o ddarpariaethau ar gyfer ymladd 
tân. Roeddwn ni’n mwynhau sefydlu 
a datblygu partneriaeth efo nifer o 
sefydliadau lleol a chenedlaethol wrth 
drio hybu mentrau diogelwch yn y 
cartref. Mae Diogelwch Tân yn fater 
difrifol ac felly mae ‘n ddyletswydd ar 
bawb i wneud yn siŵr bod ein cartrefi  
 

a’n llefydd gwaith yn llefydd mor 
ddiogel ag sy’n bosib.

Sut mae CCG yn sicrhau bod 
tenantiaid yn ddiogel rhag tân?
Fel rhan o’n hymrwymiad parhaus 
i wneud eich cartref yn fwy diogel, 
rydym yn cynnal asesiadau risg tân 
blynyddol yn ein blociau cymunedol 
er mwyn adnabod unrhyw beryglon 
tân posib a gweithredu yn briodol 
i gael gwared ag unrhyw risgiau. Ar 
ddechrau pob tenantiaeth, rydym yn 
gweithio’n galed i wneud yn siŵr bod 
tenantiaid yn gwybod am faterion 
diogelwch tân a bod cefnogaeth a 
chyngor bob amser ar gael.

Mae’n braf clywed gennych chi bob 
amser ac rydym yn croesawu pob 
sylw, canmoliaeth ac adborth.

Cysylltodd Cari Dafis o 
Blaenau Ffestiniog efo ni dros 
Facebook. Dyma oedd ganddi 
i ddweud:
“Symudodd ein teulu ni i dŷ arall CCG 
ym mis Ebrill. Doedd ‘na ddim gwres 
na dŵr poeth yn y tŷ (trafferth gyda’r 
boeler) ac roedd y tŷ wedi bod yn 
wag ers diwedd mis Ionawr.

“Ddoth dau o weithiwr tîm nwy CCG 
draw a thynnu’r hen foler yn barod i 
osod yr un newydd diwrnod wedyn. 
Gan fod ganddo ni bedwar o blant 
rhwng tair ac 11 oed, mi wnaethon

 nhw benderfynu helpu ni a pheidio 
gwneud i ni aros noson arall heb 
wres. Ar ôl ambell i alwad ffôn, mi 
aethon nhw o Blaenau Ffestiniog i 
Gaernarfon i nôl boeler newydd, dim 
ond 10 munud o amser cinio gafo 
nhw ac erbyn 4.30pm roedd y boeler 
newydd yn gweithio.

“Dwi’n ddiolchgar iawn i’r ddau 
sef Dafydd Williams ac Alun Lloyd. 
Roedden nhw yn wych ac mae angen 
diolch a’u canmol am y gwaith maen 
nhw’n wneud i CCG. Diolch iddyn 
nhw, roedd yna bedwar o blant 
hapus a chynnes yn ein tŷ ni y noson 
yna.”

Eich Llais

Celfyn Evans, Swyddog 
Cydymffurfio Diogelwch Tân

Cyngor gan Celfyn i’ch helpu i 
gadw’n ddiogel rhag tân
Mi fedar tân gychwyn yn rwla ac 
mae’n bwysig paratoi beth i’w wneud 
petai yna dân yn eich fflat neu dŷ. 
Mae’r un mor bwysig edrych ar bob 
ffordd o atal tân rhag digwydd yn y 
lle cyntaf. Dyma ychydig o gamau 
syml i helpu chi a’ch teulu gadw’n 
ddiogel.

Cynllun Dianc – Dylai bod 
gan bob cartref rhyw fath o 
gynllun dianc mewn lle rhag 

ofn i dân ddigwydd. Gobeithio na 
fydd angen i chi fyth ei ddefnyddio 
ond mae’n bwysig paratoi fel nad oes 
oedi petai angen ei ddefnyddio

Larymau Mwg – Mae larwm 
mwg yn bob eiddo, gwnewch 
yn siŵr eich bod yn gwirio 

bod eich rhai chi yn gweithio yn iawn 
bob wythnos.

Cymryd gofal 
arbennig yn y gegin 
– damweiniau yn y 

gegin yw achos dros hanner y tanau 
yn y cartref. Peidiwch byth â gadael 
rhywbeth yn coginio yn y gegin a 
pheidiwch â gadael plant ifanc ar ben 
eu hunain yn y gegin.

Diffoddwch y teledu 
ac offer trydanol 
eraill gan y gall hyn 

achosi tân. Diffoddwch nhw a’u tynnu 
o’r plwg pan nad ydynt yn cael eu 
defnyddio.

Peidiwch â gorlwytho 
socedi trydanol. Cofiwch 
– un plwg ar gyfer un soced.

Cofiwch gau bob drws yn y 
nos. Os oes rhaid i chi adael 
drws llofft plentyn yn agored, 

cofiwch gau drysau’r lolfa a’r gegin. 
Efallai y bydd hyn yn achub eu bywyd 
petai tân.

Os ydych eisiau mwy o 
gyngor neu yn teimlo y byddai 
“Archwiliad Diogel ac Iach” 
o fudd i chi, cysylltwch efo 
Gwasanaeth Tân ac Achub 
Gogledd Cymru a byddant yn 
trefnu i ddod i ymweld â’ch 
cartref. Ewch i’w gwefan i gael 
mwy o wybodaeth. Cari Dafis
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Yma i wrando! Sgrin Hunan 
Wasanaeth ar 
gyfer Tenantiaid

Wrth i ni fuddsoddi yn eich cartrefi, mae’n hanfodol ein bod yn cynnal 
ansawdd ein heiddo gyda gwasanaeth trwsio o safon. Ein hamcan yw 
gwneud gwaith trwsio yn eich cartref a gwneud hynny mor effeithlon 
a chyfleus ag sy’n bosib. Ar hyn o bryd, rydym yn blaenoriaethu gwaith 
trwsio fel un ai argyfwng, tri deg diwrnod, tri mis, chwe mis a 12 mis.

Mae’r cwestiynau boddhad cwsmer yr ydym yn gofyn i chi wrth i chi 
ein ffonio yn dweud wrthym eich bod chi’n credu y dylai rhai gwaith 
trwsio gael eu blaenoriaethu a’u cwblhau yn gynt na beth maen nhw 
ar hyn o bryd.

Rydym wedi cynnal dadansoddiad manwl o’r adborth rydych wedi ei 
roi i ni dros y misoedd diwethaf i adnabod pa gategorïau trwsio yw’r 
rhain o ran y math a’r flaenoriaeth. Rydym wedi defnyddio’r data yma i 
adolygu ac addasu blaenoriaethau gwaith trwsio sydd wedi eu rhestru 
isod fel ein bod ni’n eu cyflawni yn gynt. 

• Adnewyddu gosodiadau golau ystafell ymolchi
• Adnewyddu tiwbiau fflwrolau mewn ceginau
• Trwsio a glanhau gwteri
• Trwsio tân trydan

Rydym yn gwerthfawrogi’r adborth rydych yn ei roi i ni hyd yn oed os 
ydi’r adborth yn un negyddol a phan allwn, byddwn yn newid pethau 
er mwyn parhau i wella ein gwasanaeth.

Mae Owain 
yr Octopws 
ar ei ffordd 
i lan y môr. 
Ond dydi o 
ddim yn gallu 
ffeindio’r 
goriad i’w dŶ. 
Fedri di helpu 
Owain?

I ddathlu lansio ein ffurflen ymholiadau ar-lein newydd, mae 
cyfle i chi ennill £25, dim ond i chi roi gwybod i ni am unrhyw 
broblem neu’n cysylltu efo ni drwy’r ffurflen. Beth am roi 
cynnig arni, mae’n gyflym ac yn hawdd a byddwch yn cael 
e-bost yn cadarnhau ein bod wedi derbyn yr ymholiad yn syth.

www.ccgwynedd.org/Contact

Tudalen  
y plant
Tudalen  
y plant

Mae hanner y tŶ ar goll. 

fedri di helpu i wneud 

llun yr hanner arall?  

Mae’r grid yn helpu.

Os ydych chi wedi bod yn Tŷ Buddug, 
ein swyddfa yng Nghaernarfon yn 
ddiweddar, efallai eich bod wedi sylwi 
ar y sgrîn newydd yma yn y dderbynfa.

Sgrîn hunan wasanaeth yw hwn lle 
gallwch gwblhau tasgau fel adrodd 
am waith trwsio, talu rhent a gwneud 
hawliad am Gredyd Cynhwysol. Rydym 
hefyd wedi gosod wi-fi am ddim i 
denantiaid yn Tŷ Buddug fel y gallwch 
gael mynediad i’r we o’ch dyfeisiau eich 
hun. 

Rydym eisiau gweld sut y gall hyn helpu 
i wella’r ffordd o drin ymholiadau am ein 
gwasanaethau - a bydd ein staff wrth 
law i ddangos i chi sut i ddefnyddio’r 
sgrin ac i ateb unrhyw gwestiynau. 
Byddwn yn adolygu faint o ddefnydd 
fydd yn cael ei wneud o’r sgrîn a’r wi-fi 
cyn penderfynu cyflwyno’r gwasanaeth 
mewn swyddfeydd ardal eraill.

 
Ydych chi eisiau defnyddio eich sgiliau i  
wneud gwahaniaeth i dai cymdeithasol  
a fforddiadwy? Rydym yn recriwtio  
aelodau tenantiaid i’r Bwrdd. 

Rolau gyda thâl yw’r rhain lle mae angen rhoi hyd at 3 diwrnod y mis i fynychu 
cyfarfodydd. Mae amseroedd cyfarfodydd yn hyblyg er mwn hwyluso ymrwymiadau 
gwaith, addysg neu ofal. Bydd hyfforddiant perthnasol yn cael ei ddarparu. Rydym 
yn hybu cyfleoedd cyfartal ac yn croesawu ymgeiswyr o ystod o gefndiroedd.

Cysylltwch gyda ni ar 
llywodraethu@ccgwynedd.org.uk  
neu rhowch alwad i’n Tîm 
Llywodraethu ar 0300 123 8084 
am fwy o wybodaeth.

Ymunwch â’r 

Bwrdd i wneud 

gwahaniaeth

Rydym yn recriwtio

Ydych 
chi eisiau 
ennill £25?

Blaenoriaethu Gwaith Trwsio
Defnyddiwch  

ein ffurflen  
ar-lein i  

gysylltu efo ni
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Mae disgyblion Ysgol Hafon 
Lon wedi bod yn mwynhau 
eu hardal goedwig newydd 
sydd wedi ei hadeiladau 
gan Brenig Construction fel 
rhan o fudd cymunedol wrth 
adeiladu ein tai newydd ym 
Mhenrhyndeudraeth. 

Diolch yn fawr iawn i Brenig 
Construction am eu gwaith 
gwych ar y prosiect yma ac i 
TD Plant Hire am roi benthyg 
peiriannau i gwblhau’r 
gwaith.

Rydym wedi buddsoddi dros 
£270,000 i wella fflatiau yn 
Ffordd Elidir, Caernarfon. 
Rydym wedi ail doi’r adeilad, 
gosod insiwleiddio allanol 
a rendro’r adeilad, gosod 
ffenestri newydd a gwella’r 
ardaloedd cymunedol.

Diolch o galon i’n contractwyr, 
Brenig Construction, sydd 
wedi cyfrannu siacedi ymarfer 
i dîm o dan 8 oed Segontiwm 
Rovers a hynny fel rhan o 
elfen ‘budd cymunedol’ eu 
cytundeb gyda ni.

Ym mis Ionawr, roedd ein 
tenant Mrs Williams yn 
dathlu ei phen-blwydd yn 
98 mlwydd oed. Mae hi wedi 
byw yn yr un tŷ ers dros 
60 mlynedd a hi yw un o’n 
tenantiaid hynaf.

Mae ganddi 58 o orwyrion 
a gorwyresau a’i chyfrinach 
i fyw bywyd hir yw bwyta 
wy wedi ei ferwi i frecwast 
bob bore! Mae hi’n gobeithio 
mynd ar wyliau i Sbaen 
gyda Leri ei gorwyres yn 
ddiweddarach yn y flwyddyn.

Pleser oedd ei chyfarfod a 
chlywed ei hanesion a straeon 
am yr hen ddyddiau.

Pontio rhwng y 
cenedlaethau

Lle chwarae 
newydd i 
ddisgyblion 
Ysgol Hafod Lon

Cit newydd 
Segontiwm 
Rovers

Banksy pwy?! Cafodd 
un o’n modurdai ym 
Maesgeirchen ei drawsnewid 
gan ddisgyblion Ysgol 
Glancegin a’r artist graffiti 
Andy Dimeone Birch. Roedd 
hi’n bleser cael cyfrannu 
£250 o’n pot cymunedol 
tuag at y prosiect yma a 
drefnwyd mewn partneriaeth 
â Heddlu Gogledd Cymru 
a’r Cynghorydd lleol, Nigel 
Pickavance.

Trawsnewid 
modurdai ym 
Maesgeirchen

Tenant arbennig 
yn dathlu 
pen-blwydd 
arbennig

Am y Dwyrain

Mae rhaglen arbennig 
S4C ‘Hen Blant Bach’ wedi 
ysbrydoli prosiect mewn 
partneriaeth â Chyngor 
Gwynedd, ein preswylwyr 
yn Hafan Deg a disgyblion 
Ysgol y Traeth, Bermo. Dyma 
brosiect gwych a oedd yn 
dangos sut y gall pontio 
rhwng y cenedlaethau fod o 
fudd i bawb sydd ynghlwm 
â phrosiect. Roedd ein 
tenantiaid yn Hafan Deg 
yn mwynhau cyfathrebu a 
threulio amser gyda’r plant 
dros gyfnod o chwe wythnos.

Diolch i bawb sydd wedi bod 
yn rhan o’r prosiect! Ewch i’n 
sianel YouTube i ddysgu mwy 
am y cynllun: youtube.com/
ccgwynedd

Mae ein cynllun cyntaf yn 
Nwyrain Cymru bellach wedi 
ei gwblhau! Mae deuddeg 
fflat newydd a modern wedi 
eu hadeiladu gan Watkin 
Jones yn Rhos, Wrecsam. 
Symudodd y teuluoedd i 
mewn yn ystod y gwanwyn ac 
rydym yn gobeithio eu bod 
wedi setlo yn dda erbyn hyn. 
Dros y tair blynedd nesaf yr 
amcan yw adeiladu tua 550 
o gartrefi ar draws gogledd 
Cymru.
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Ein gwaith yn 
eich cymunedau



Rydym yn ail-frandio!
Edrychiad ac 
enw newydd  
i CCG

Bydd CCG yn newid enw ac 
edrychiad yn mis Hydref o 
CCG i ‘Adra’ fel rhan o brosiect 
ail-frandio mawr. Dyma 
atebion i rai o’r prif gwestiynau 
i roi mwy o wybodaeth i chdi 
am y prosiect.

Pam ail-frandio?
Ein hamcan erioed yw darparu 
cartrefi a gwasanaethau o safon 
i bawb. Mae tair blynedd heriol a 
phrysur o’n blaen gyda lansio ein 
Cynllun Corfforaethol newydd 
a’n hamcan i adeiladu 550 o dai 
ychwanegol erbyn 2020. Teimlwn 
felly ei bod hi’n amser da i edrych 
ar ein brandio. Rydym eisiau apelio 
at gynulleidfa ehangach fel bod 
gan bobl well ddealltwriaeth o bwy 
ydym ni a beth rydym yn ei wneud. 
Cawsom wybod, drwy gynnal 
grwpiau ffocws, nad yw pobl yn deall 
ein henw a’n hunaniaeth ac nad yw 
tenantiaid yn gallu uniaethu gyda ni. 
Mewn sawl ffordd, mae’n ein dal  
yn ôl. 

Yn yr hydref, byddwn yn cyflwyno 
hunaniaeth newydd gan gynnwys 
newid enw’r cwmni. Mae hyn yn 
golygu ffarwelio gyda’n henw 
presennol, Cartrefi Cymunedol 
Gwynedd neu “CCG” fel cawn ein 
galw yn aml, a newid ein henw i 
Adra. Daeth yr enw newydd wrth i 
grwpiau ffocws, a oedd yn cynnwys 
cynrychiolwyr o blith ein tenantiaid, 
ddewis Adra fel ein henw newydd.

Pam ‘Adra’?
Daeth yr enw Adra wrth drafod y 
syniad o le y mae rhywun yn teimlo 
eu bod yn perthyn yno. Roeddem am 
gael enw a oedd yn adlewyrchu Adra 
fel syniad o le sy’n gartref, lle mae 
rhywun yn teimlo eu bod yn perthyn. 
Rydym eisiau nodi mai nad brics a 
morter yw ein hunig amcan, ond creu 
cartrefi a chymunedau lle gallwch 
deimlo’n gartrefol ac mae ein brandio 
newydd yn adlewyrchu hyn yn llawn. 

Pam ail-frandio rwan?
Mae ein cynllun corfforaethol 
newydd yn rhoi cyfle i ni edrych yn 
iawn ar gyfeiriad y cwmni ac yn dilyn 
cyfres o grwpiau ffocws a oedd yn 
cynnwys cynrychiolwyr o blith ein 
tenantiaid, y neges amlwg a ddaeth 
yn ôl gan ein tenantiaid, partneriaid 
a staff oedd ein bod ni’n gwneud 
gwaith da ond bod yna ddryswch  
am bwy ydym ni. Roedd sawl un yn 
dal i feddwl mai Cyngor Gwynedd 
ydym ni.

Beth fydd hyn yn ei olygu i 
denantiaid?
Byddwn yn gosod dyddiad yn yr 
Hydref lle bydd enw CCG yn mynd 
a byddwn yn cael ein hadnabod 
fel Adra. Bydd pob cyfathrebiad 
sy’n ymwneud â thenantiaethau 
a phopeth arall gan gynnwys 
llythyrau rhent yn dod gan Adra ac 
nid CCG. Bydd tenantiaid yn cael 
gwybod am hyn fel y byddwn yn 
symud yn agosach at y dyddiad pan 
fydd y brandio yn dod yn ‘fyw’ ym 
mis Hydref. Rydym eisiau parhau i 
wella’r gwasanaethau rydym yn eu 
cynnig fel ei bod hi’n haws gwneud 
busnes gyda ni. Ni fydd telerau ein 
tenantiaethau na’r gwasanaethau 
rydym yn eu cynnig ar hyn o 
bryd yn newid. Bydd yna wefan 
newydd a modern a phorth ar gyfer 
tenantiaid fel ei bod hi’n haws i chi 
gyfathrebu gyda ni a chael mynediad 
at wasanaethau. Bydd ein papur 
pennawd, arwyddion, dyluniad ar 
ein faniau, dillad gwaith, deunydd 
print, dogfennau a dyluniad ein 
swyddfeydd yn newid i adlewyrchu 
ein brandio newydd. 

Mae ein Cynllun 
Corfforaethol newydd yn 
amlinellu beth rydym am 
ei gyflawni erbyn 2022 ac 
mae ar ein gwefan. Rhowch 
alwad i ni os ydych am i ni 
yrru copi print i chi.
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