
  Newyddion
Gaeaf 2019

Ein gwaith yn ein cymunedau       Tud 10 
Trawsnewid gerddi Cymunedol a dilyn ein Wardeiniaid Ifanc

Tips Gaeaf          Tud 4
Tips i gadw’ch cartref yn gynnes dros y Gaeaf

Yn y rhifyn yma:

Trigolion Plas Hedd yn elwa  
o’n Cronfa Gymunedol  
Tud 3
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Croeso i edrychiad  
ac enw newydd -  
croeso i  
Ar ôl chwe mis o waith creu a pharatoi, rydym yn falch o ddatgelu ein brand newydd 
beiddgar a newid enw o Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) i Adra. Cafodd y brand 
newydd ei lansio ym mis Hydref.  
Dyma oedd gan ein Prif Weithredwr, Ffrancon Williams i’w ddweud:  “Dyma amser cyffrous i ni fel 
cwmni.  Mae angen i bob sefydliad a chwmni llwyddiannus addasu a moderneiddio fel bod gan bobl 
ddealltwriaeth well o beth ydym ni a’r hyn yr ydym yn ei wneud.  

“Pan ofynnwyd i’n cwsmeriaid am ein hen enw ac edrychiad, dywedwyd wrthym ein bod yn gwneud 
gwaith da, ond nad oedd ein henw a brand yn adlewyrchu’r cwmni modern fel yr ydym ni erbyn hyn.  
Roedd gweithio gydag aelodau Partneriaeth y Tenantiaid yn rhan bwysig wrth benderfynu ar enw a brand 
newydd - gyda phawb o’r farn y byddai hyn yn helpu i osgoi’r dryswch rhyngom ni a’r Cyngor.  Dywedodd      

     Cadeirydd ein Partneriaeth Tenantiaid, Derek Hainge: 

“Mae aelodau’r Bartneriaeth bob amser wedi dweud 
y dylai brand newydd ar gyfer CCG adlewyrchu’n well 
cwmni modern fel yr ydym ni erbyn hyn.  Roedd cyflwyno 
hunaniaeth newydd a newid ein henw i Adra yn foment 
pwysig i ni fel grŵp tenantiaid.  Roeddem yn teimlo bod 
rhywun yn gwrando arnom.

Dros y ffôn:  0300 123 8084  
(8am – 6pm, dydd llun i ddydd Gwener tan 1 Ionawr 2020  
ac ar ôl hynny 8am – 5.30pm dydd Llun i ddydd Gwener)

Ewch i’n gwefan:  adra.co.uk

Anfonwch e-bost: 
enquiries@adra.co.uk

Ymwelwch ag un o’n swyddfeydd ardal ym 

Mangor, Caernarfon, Porthmadog neu Ddolgellau 
(9am – 5pm, dydd Llun - dydd Gwener)

neu ar Facebook, Instagram neu Twitter 
@adrataicyf 

Am Alwadau Brys Tu Allan i Oriau Swyddfa:   
0300 123 8084

Rydym yma i helpu bob amser - a bydd modd 
i chi ddal i gysylltu â ni drwy’r un dulliau:  

Sut y bydd hyn yn effeithio 
arnoch chi fel tenantiaid a 
chwsmeriaid? 
• Staff  Byddwch yn dal i weld a siarad â’r 

un staff, ond bydd ganddynt wisgoedd a 
bathodynnau adnabod newydd. Ffoniwch 
ni os nad ydych chi’n siŵr am unrhyw un 
sy’n ymweld â’ch cartref.

• Debyd Uniongyrchol, Allpay neu Archeb 
Sefydlog bydd hyn parhau fel arfer felly 
does dim angen i chi wneud unrhyw beth. 
Bydd angen gwneud unrhyw sieciau’n 
daladwy i Adra (Tai) Cyfyngedig.  

• Dogfennau bydd logo Adra ar bob taflen, 
llythyr a dogfen. 

• Faniau bydd ein faniau yn awr yn dechrau 
ymddangos â’r brand newydd arnynt - a 
bydd rhai o’n faniau yn gyfan gwbl wyn 
heb hen logo CCG arnynt. 

Ffrancon Williams,  
Prif Weithredwr Adra
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Dros y ffôn:  0300 123 8084  
(8am – 6pm, dydd llun i ddydd Gwener tan 1 Ionawr 2020  
ac ar ôl hynny 8am – 5.30pm dydd Llun i ddydd Gwener)

Trigolion Plas Hedd  
yn cael budd o gyllid 
cymunedol
Mae sawl grŵp cymunedol yn 
gwneud gwaith rhagorol yn ein 
cymunedau. Dyna pam y mae ein 
Cronfa Buddsoddi Cymunedol 
ar gael i grwpiau cymunedol i 
ymgeisio am hyd at £1,000 o gyllid.
Cafodd cais y Cynghorydd Nigel 
Pickavance ar gyfer Partneriaeth 
Maesgeirchen Partnership ei ariannu 
yn ddiweddar er mwyn prynu gemau ar 
gyfer Cartref Gofal Plas Hedd. Mae gan 
lawer o drigolion Plas Hedd dementia. 
Felly maent wedi dewis prynu cyfarpar a 
gemau a fydd yn helpu i reoli eu cyflwr - 
gemau fel cardiau, nadroedd ac ysgolion 
a lego. Dywedodd Nigel Pickavance 
wrthym: “Gallai’r gemau hyn wneud byd 
o wahaniaeth i breswylwyr yma ym Mhlas 
Hedd. 

Mae’r ‘gath ryngweithiol’ sydd wedi’i 
ddatblygu i helpu rhai gyda dementia 
wedi bod yn boblogaidd gyda phawb. 
Mae staff a phreswylwyr wedi cael budd o 
gael yr holl gyfarpar newydd yma Diolch 
yn fawr Adra.

Os ydych yn rhan o grŵp cymunedol a 
allai elwa o gyllid, ewch i’n gwefan am fwy 
o wybodaeth:

www.adra.co.uk
Mae cyllid yn cael ei rannu tair gwaith 
y flwyddyn, y dyddiad cau nesaf yw 15 
Chwefror 2020.

Ers ei lansio ym mis Ebrill, mae ein 
gwasanaeth newydd cymorth yn y cartref, 
Aros Adra, yn dod yn fwy fwy poblogaidd. 
Dyma sydd gan Elin Meirion Jones, sy’n arwain Aros 
Adra, i’w ddweud wrthym am fisoedd cyntaf Aros 
Adra.  “Yn bendant mae galw am wasanaethau 
cymorth yn y cartref, mae’n golygu bod y pethau sy’n 
bwysig i’n cwsmeriaid yn cael eu gwneud. Ar gyfer 
pobl sy’n hŷn, ag anabledd neu sy’n wael, mae’n gallu 
gwneud y gwahaniaeth rhwng aros adref a bod yn 
ynysig, neu fynd allan, neu’n rhoi tawelwch meddwl 
bod y tasgau bach sydd weithiau’n mynd yn ormod, 
yn cael eu gwneud.”

Mae gan Malcolm a Gaynor broblemau iechyd a 
Malcolm yw gofalwr Gaynor. Nid yw’n gallu mynd 
allan o’r tŷ, er bod ganddi sgwter symudedd.

Gyda help Aros Adra llwyddodd Gaynor i gael hyder 
i ddefnyddio ei sgwter a rhoi seibiant i Malcolm o’i 
ddyletswyddau gofalu. Rŵan, mae Gaynor yn mwynhau 
mynd allan efo Tîm Aros Adra i’r caffi ac i siopau.

Roedd Mrs Nellie Jones o Benrhyndeudraeth yn 
mwynhau cymdeithasu ond ar ôl colli ei gŵr ac ar 
ôl goddef problemau iechyd sylweddol nid oedd 
yn teimlo fel mynd allan llawer. Trefnodd Aros Adra 
dripiau lleol iddi a rhywun i fynd â hi tra roedd 
hi’n cyfarfod hen ffrindiau am ginio.  “Rwyf wedi 
mwynhau’r cyfle i fynd allan o’r tŷ unwaith eto - dwi 
wir yn edrych ymlaen at y tripiau a chyfarfod gyda 
ffrindiau dwi heb eu gweld ers tro.”

Mae’r gwasanaeth ar 
hyn o bryd yn costio 
£15 yr awr. I archebu 
gwasanaeth ffoniwch 
0300 123 8084. Am fwy 
o wybodaeth ewch i 
adra.co.uk/arosadra

Aros Adra yn brysur

Y Cynghorydd Nigel Pickavance a 
rheolwr Plas Hedd gyda’r gemau.

3

Adra Newsletter December Welsh.indd   3Adra Newsletter December Welsh.indd   3 27/11/2019   14:1827/11/2019   14:18



Gwiriwch bwysedd eich boeler i sicrhau bod eich rheiddiaduron yn gweithio’n briodol. 
Ewch i’n gwefan www.adra.co.uk i weld ein fideos 

Eich cartref
Cynlluniau  
Gwella Gerddi
Mae ein gerddi yn estyniad o’n cartrefi.   
Dyna pam yr ydym o ddifrif ynghylch ein gerddi. 

Yn ddiweddar rydym wedi bod yn gweithio gyda 
chontractwr lleol GH James i wella’r ffensio a’r 
llwybrau o gwmpas gerddi yng nghefn tai yn 
Llanberis.  Roedd hyn yn profi’n dipyn o her gan fod 
y gerddi ar allt.  Ond mae gweithio gyda GH James 
wedi sicrhau bod y gerddi hyn bellach yn llecynnau 
diogel i’r trigolion. 

Defnyddiodd Eric Baylis, un o’r trigolion lleol, 
y ffensio a roddwyd yn rhodd gan G H James i 
adeiladu ffens i warchod y  blodau sydd wedi tyfu 
yng nghanol y pentref rhag geifr llwglyd.  Diolch yn 
fawr iawn i Mr Baylis am ei waith.  

Rydym yn mwynhau gweithio gyda phobl leol 
ar brosiectau cymunedol fel hyn.  Dyma edrych 
ymlaen at weld y blodau yn blodeuo yn y Gwanwyn. 

A ydi eich tap yn diferu? Gallwch ynysu eich tap yn hytrach na rhoi’r cyflenwad dŵr i 
ffwrdd yn gyfan gwbl. I wneud hyn trowch y falf fach yn y bibell, bydd hyn yn rhwystro’r 
cyflenwad dŵr a fydd yn atal y gollyngiad tan mae’n cael ei atgyweirio.

Awgrymiadau i gadw eich cartref yn gynnes ac yn ddiogel yn y Gaeaf

Os ydych yn canfod gollyngiad rhaid i chi ddod o hyd i’r stop tap. Bydd hyn rhwystro’r cyflenwad 
dŵr rhag dod i’ch tŷ. Bydd bob amser wedi’i leoli ar y llawr daear, fel arfer o dan sinc y gegin

A ydi top y rheiddiadur yn oer ond y gwaelod yn boeth? Efallai bod angen eu gwaedu.  Bydd 
angen i chi gael allwedd i ollwng yr aer.  Rhowch yr allwedd yn y falf a’i droi yn araf i ollwng yr 
aer, pan ddaw’r dŵr allan, dylid cau’r falf, mae hyn yn golygu bod y rheiddiadur wedi’i waedu.

Os ydi eich larwm mwg / larwm Co2 yn canu bydd angen i chi wybod sut i’w tawelu. 
Daliwch y botwm am 10 eiliad hyd y mae’r larymau wedi’u tawelu.

Mae sawl rheswm dros gael tŷ di-laith.  I atal lleithder, dylech awyru eich cartref drwy 
agor ffenestri bob dydd, gwresogi eich cartref yn raddol a sychu dillad mewn ystafelloedd 
wedi’u hawyru neu y tu allan. 

Yn achos trydan yn diffodd, rhaid i chi ddod o hyd i’r switsh trip. Mae’r switsh wedi’i leoli ar y 
llawr daear yn agos at y mesurydd (os oes un wedi’i osod). Sylwch os oes unrhyw un o’r switshys 
yn pwyntio lawr.  Dyma fel arfer yw’r rheswm pam bod y trydan wedi tripio. Dylid tynnu pob 
plwg sydd o gwmpas y tŷ o’u socedi, rhoi’r switsh yn ôl yn ei le a rhoi pob plwg yn ôl eu socedi.
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Eich Cymuned
Glanhau’r arfordir 
Rydym yn lwcus iawn bod 
gennym lawer o draethau 
a llwybr arfordir rhagorol 
ar garreg y drws y gallwn 
fanteisio arnynt yn rhad 
ac am ddim.  
Yma yng Ngwynedd, rydym wedi 
ein hamgylchynu gan 180 milltir 
o arfordir hardd.  Ond mae pris 
i’w dalu am fyw mewn ardal mor 
brydferth.  Gwaetha’r modd, mae 
ein cefnforoedd yn llawn plastig 
ac mae’n diweddu ar ein traethau 
ac  ar ein  llwybrau arfordirol. 

Dyna pam, yn ystod ’wythnos 
werdd’ Adra penderfynwyd 
cynnig cyfle i’n staff wirfoddoli 
i lanhau traethau.  Trefnwyd 
un yn Ninas Dinlle ac un arall 
ym Morfa Bychan.  Roedd 
ein bagiau bin yn llawn ac yn 
cynnwys bob math o sbwriel, 
o raffau i stympiau sigarét, 
tân gwylit a phlastig, wrth 
gwrs.  Roedd darn mawr o 
blastig a phlastig micro dros 
y traeth i gyd.  Daethpwyd o 
hyd i gymaint o wastraff mewn 
ychydig oriau. 

Ewch ati i drefnu i lanhau 
traeth?  Rydym yn gobeithio 

ein bod wedi’ch ysbrydoli i gael 
gafael ar fag bin a mynd allan i 
helpu i gadw ein cymunedau yn 
lân a thaclus.  Neu os nad ydych 
yn hoffi’r syniad o lanhau traeth, 
rydym yn eich annog i beidio 
gadael dim ar eich ôl ar eich 
ymweliadau â’r traeth. 

Ewch a’ch sbwriel adref gyda chi 
ac ail-gylchwch beth yr ydych 
yn gallu.  Mae camau bychan yn 
gwneud gwahaniaeth i helpu ein 
planed i ffynnu. 

Rydym wedi creu 
ffordd dda i wella ein 
gwasanaethau i chi.  
Pobl fel chi yw ein Timau 
Ansawdd i Gwsmeriaid. Mae’r 
tîm yn ein helpu i gasglu 
barn am y gwasanaethau yr 
ydych wedi’u cael gennym yn 
ddiweddar.  

Mae’r tîm yn casglu eich barn 
ar wasanaethau penodol i chi 
i weld a ydych, yn hapus, ac 
os nad ydych i ddysgu sut y 
gallwn roi gwelliannau ar waith.  
Mae’r tîm yn cynnwys tua 10 

cwsmer o ardaloedd gwahanol 
ar draws gogledd Cymru ac 
yn cynnal adolygiadau drwy 
ffonio cwsmeriaid i ofyn set o 
gwestiynau. 

Cafodd yr adolygiad diwethaf ei 
gynnal ym mis Hydref.   Roedd 
yn edrych ar y gwasanaeth a 
ddarparwyd gan y Tîm Opsiynau 
Tai ar gyfer pobl sydd ar y rhestr 
aros am dai.  Gallwch weld 
copi o’r adroddiad yn amlinellu 
canfyddiadau’r Tîm drwy gysylltu 
gyda Mari, yn ein Tîm Cyswllt 
Cymunedol. 

Bydd adolygiad nesaf y tîm yn 
edrych ar y gwasanaethau a 
ddarperir gan ein Canolfan 
Gyswllt.  Mae’n adolygiad a fydd 
hefyd yn cael ei gynnal dros y 
ffôn.  

A hoffech ymuno a’r tîm? Rydym 
bob amser yn chwiliio am 
aelodau newydd.  Byddwn yn 
darparu hyfforddiant a chostau 
teithio.   Mae’n gyfle arbennig i 
ddysgu mwy am Adra.  Os oes 
gennych ddiddordeb, cysylltwch 
â Mari drwy anfon e-bost at  
cymunedol@adra.co.uk neu 
ffonio  0300 123 8084. 

Ymunwch â ni i wella ein gwasanaethau  
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Holi’r Arbenigwr
Dyma Michelle Williams, Rheolwr Achos gyda 
Chyngor ar Bopeth  i ddweud wrthym sut y gallent 
eich cynorthwyo.

Sut ydych chi’n helpu ein cwsmeriaid? 

Mae ein tîm arbenigol yn rhoi cyngor ar ddyledion 
a budd-daliadau ac unrhyw broblemau eraill sy’n 
ymwneud efo dyled a budd-dal. 

Rydym yn cynghori pobl sy’n dod i’n gweld ni gyda 
thrafferthion ariannol oherwydd dyled a gweld 
a oes angen i ni gael help ar unwaith iddynt. 
Gallai help gynnwys delio efo materion difrifol fel 
troi allan neu fygythiad o feddiant, papurau llys, 
dirwyon ac unrhyw gamau gan y ‘beili’.

Rydym bob amser yn chwilio am ffyrdd i gynyddu 
incwm drwy weld a ydi’r budd-daliadau a 
chyflogau cymwys yn cael eu hawlio ar y cyfraddau 
cywir.

Rydym hefyd yn edrych a oes modd i leihau 
gwariant fel ceisio am gynlluniau grant ar gyfer 
aelwydydd ar incwm isel. Rydym yn helpu i siopa o 
gwmpas am fargeinion gwell gyda thrydan, nwy, 
ffôn a biliau eraill ac yn edrych am gostau nad oes 
angen eu talu, o bosib. Gallwn hefyd edrych ar sut i 
gyllidebu o fewn incwm yr aelwyd. 

Byddwn yn trafod ffyrdd o ddatrys materion 
ariannol i bawb fel gofyn am gyfrifon a ellir eu dal, 
trafod cynlluniau ad-dalu ac edrych ar ffyrdd o 
gyllidebu yn effeithiol. Bydd pob achos yn wahanol 
a bydd ein cyngor yn briodol i’r bobl y byddwn 
yn gweithio gyda nhw. Rydym hefyd yn rhoi 
cefnogaeth i lenwi Hawliad Credyd Cynhwysol a 
herio ac apelio yn erbyn penderfyniadau.

Pa gyngor a allwch chi gynnig i’n tenantiaid sy’n 
cael trafferthion ariannol? 

- Gofyn am gyngor a help cyn gynted â phosib. 
Ffonio CAB Gwynedd ar 0345 450 3064 neu 
ewch i’n gwefan neu gofynnwch i aelod o staff 
Adra eich cyfeirio atom. Os ydych yn byw oddi 
allan i Wynedd, gallwch ffonio’r Llinell Gymorth 
Genedlaethol ar 03444 77 2020 neu ganfod eich 
CAB lleol ar ein gwefan.

- Gadewch i’r rheini y mae arian yn ddyledus 
iddynt wybod eich bod yn gofyn am gyngor gan 
CAB neu asiantaethau cynghori eraill a gofyn 
iddynt rewi eich cyfrifon. Fel arfer caniateir 30 
diwrnod oni bai bod achos llys ar fin digwydd.

- Cadwch ddyddiadur o’ch holl incwm a faint 
yr ydych yn ei wario. Bydd hyn yn eich helpu i 
gyllidebu o fewn incwm yr aelwyd ac efallai gweld 
lle y byddai modd i chi arbed peth arian.

- Defnyddiwch wefannau Cyfrifo Budd-daliadau 
fel Turn2Us ac Entitledto i wneud yn siŵr eich bod 
yn hawlio budd-daliadau yr ydych yn gymwys i’w 
cael. Peidiwch ag oedi rhag hawlio budd-dal.

- Defnyddiwch safleoedd cymharu i gael y fargen 
orau ar eich trydan, nwy, ffôn a biliau eraill.  

Michelle Williams 
o Gyngor ar Bopeth – 

Citizens Advice, Gwynedd

Rydym yn falch o’r gwaith yr ydym yn ei wneud mewn 
partneriaeth gyda Chyngor ar Bopeth - Citizens Advice.  
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Eich Llais Mae eich sylwadau ac 
adborth yn golygu llawer i ni  

Roeddem yn falch o glywed 
gan Sarah Pope o Fangor am y 
gwasanaeth rhagorol iddi ei gael 
gan y Tîm Rhent yn ddiweddar.

“Rwyf wedi cael amser caled yn 
ystod yr wythnosau diwethaf” 
meddai. “Nesh i golli fy ngyrfa 
yn sgil cwymp Thomas Cook.   
Doeddwn i ddim mewn lle da ac 
ar goll.  Nesh i gysylltu gyda’ch 
Tîm Rhent a siarad gyda chwpl 
o bobl hyfryd.  Roedd eich 

staff yn hynod broffesiynol, yn 
cydymdeimlo ac eto’n gyfeillgar.  
Michelle nath ddelio gyda’m 
galwad.  Roed hi’n ardderchog.   
Cymerodd ei hamser i egluro 
beth fyddai’r camau nesaf 
ac y byddai modd cysylltu â 
hi os byddwn ei hangen hi 
dros y wythnosau nesaf.  Mae 
gwasanaeth cwsmer yn hynod 
bwysig. Mae eich tîm rhent 
yn enghraifft wych o sut i 

ymddwyn.  Mae  
Hays Travel yn awr  
wedi cymryd y busnes  
gan Thomas Cook, ac rwyf 
yn ôl yn y gwaith, ond rwy’n 
ddiolchgar iawn i Michelle a’r 
Tîm Rhent am bob help.”  

Cysylltwch â ni ar unwaith os 
ydych ar unrhyw adeg yn mynd 
i drafferthion ac yn poeni am 
dalu eich rhent. 

Nabod ni’n Well

Mae Shian Shallcross yn gweithio yn ein Tîm Gosod a dyma ofyn iddi roi 
gwybod mwy i ni am beth y mae’n wneud yn Adra. 
Dywedwch ychydig mwy am eich gwaith?
Pan ddaw cartref yn wag mae gennym gyfrifoldeb i sicrhau nad yw’r tŷ yn 
wag am hirach nag sydd ei angen a chadw cwsmeriaid yn disgwyl yn rhy 
hir. Fel tîm rydym yn adnabod cwsmeriaid newydd ac yn eu helpu ar y daith 
drwy’r broses gosod hyd y dyddiad y mae’r goriadau yn eu dwylo.
Sut y mae Adra yn dod o hyd i gwsmeriaid newydd ar gyfer cartrefi sy’n dod 
yn wag? 
Yn y lle cyntaf, bydd angen i bobl sydd eisiau cael cartref ar rent 
cymdeithasol gofrestru gyda Chofrestr Tai Cyffredin Gwynedd. Mae hyn 
yn cael ei reoli drwy’r Tîm Opsiynau Tai Gwynedd. Felly, pan ddaw un o’n 
cartrefi ar gael rydym yn cael rhestr o ymgeiswyr gan y Tîm yn nhrefn 
blaenoriaeth. Bydd Polisi Gosod Cyffredin Gwynedd newydd yn 2020 
a rhoddir blaenoriaeth i ymgeiswyr ag angen tŷ ac ymgeiswyr sydd â 
chysylltiad lleol. Hefyd, mae gennym gartrefi i’w gosod mewn siroedd eraill 
led led Gogledd Cymru ac rydym yn gweithio ag awdurdodau lleol i ddod o 
hyd i gwsmeriaid newydd o’u cofrestrau tai. 
Ar ôl i ni gael ymgeisydd posib byddwn yn eu cyfarfod i wneud yn siŵr 
bod ein cynnig yn un fforddiadwy. Os oes addasiadau wedi’u gwneud i 
eiddo, neu os oes angen gwneud addasiadau, bydd ein Therapyddion 
Galwedigaethol yn cynnal asesiad addas o angen. Os ydi’r ymgeisydd yn 
barod yn un o’n cwsmeriaid, byddwn yn ymgymryd ag archwiliad cartref 
fel bod y cartrref presennol yn cael ei gadw at y safon briodol. Bydd yr 
ymgeisydd llwyddiannus wedyn yn cael cynnig ysgrifenedig ffurfiol gennym.   
Beth y gall cwsmer newydd ei ddisgwyl yn ystod y daith, sy’n arwain at 
lofnodi cytundeb tenantiaeth a chael y goriadau?
Pan fydd cynnig tenantiaeth wedi’i dderbyn, byddwn yn siarad gyda’r 
cwsmer am adeg symud i mewn ac yn trefnu iddynt weld yr eiddo. Rydym 
yn gweithio’n agos gyda’n Swyddogion Cefnogi Tenantiaid sydd wedi’u 
hyfforddi’n briodol, a gallent helpu rhai pobl, yn benodol y rhai mwyaf 
bregus, i greu cartref newydd hapus a chyfforddus

Mae gennym lawer o wybodaeth ac awgrymiadau ar beth i’w wneud o 
ran cael cartref newydd â ni a hefyd gyda phwy i gysylltu ar ôl i chi gael y 
goriadau i’ch cartref newydd.    

Sut y gallaf 
ymgeisio am dŷ gydag Adra?
Mae gennym ddigon o 
wybodaeth ar ein gwefa:  
adra.co.uk.
Yng Ngwynedd cysylltwch gyda:
E-bost:  
opsiynautai@gwynedd.llyw.cymru
Ffoniwch: 01286 685 100
Sir  Conwy:
Ffoniwch: 0300 124 0050
Sir Ddinbych:
E-bost: housingregister@
denbighshire.gov.uk
Ffoniwch: 01824 712 911
Sir y Fflint:
Ffoniwch: 01352 703 777
Wrecsam:
E-bost: housing@wrexham.gov.uk
Ffoniwch: 01978 298 993

Shian Shallcross

Sarah Pope

Rydym yn credu’n gryf bod symud i un o’n cartrefi yn 
ddigwyddiad mawr mewn bywyd ac yn falch ein bod yn 
gyfeillgar a chefnogol fel bod modd i ni gael pobl mewn tŷ 
sydd fwyaf addas i’w hanghenion.

7

Adra Newsletter December Welsh.indd   7Adra Newsletter December Welsh.indd   7 27/11/2019   14:1827/11/2019   14:18

delyth.lloyd
Note
edit 'gwefa' to 'gwefan'
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Gwefan Newydd
Cafodd ein gwefan newydd ein lawnsio ar 8 Hydref 2019 i 
gyd-fynd gyda ein enw a brand newydd. Ydych chi wedi 
gweld ein gwefan eto?
Mae darganfod gwybodaeth a chysylltu a ni yn haws nag 
erioed erbyn hyn.
Ewch draw i adra.co.uk i weld.

Cornel y Plant
Ydych chi wedi gweld ein logo 

newydd?
Dyma gopi i chi ei liwio

Allwchi ddatrys y swdocw 
Nadoligaidd?

I’w ddatrys rhaid cael un llun 
Nadoligaidd ym mhob rhes ar 

draws ac i lawr ac un ym 
mhob bocs o 3x3.

Swdocw
Nadoligaidd
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Taith Stadau yr Haf
Yn ystod misoedd yr haf trefnwyd taith 
o gwmpas sawl stad led led Gwynedd i 
gyfarfod â chi wyneb yn wyneb. 
Roedd staff yn curo ar ddrysau i rannu 
gwybodaeth a rhoi cyfle i chi adrodd ar 
unrhyw broblemau.  

Ym mis Gorffennaf, ymwelwyd gyda Bro 
Cadfan, Rhosgadfan a dywedodd sawl 
cwsmer ar y stad eu bod yn poeni bod llygod 
mawr yn hel at ei gilydd yn y caeau tu ôl i’r tai 
ac yn dod i’w gerddi.  

Mewn ymateb, trefnwyd i adran Rheoli Pla 
Cyngor Gwynedd i ymweld â’r ardal i gasglu 
gwybodaeth a gweld beth y gellid ei wneud i’w 
helpu â’r broblem.   

Trefnwyd pedwar sgip ynghyd â chasgliad 
gwastraff swmpus ar gyfer y stad i helpu 
cwsmeriaid lanhau eu gerddi, yn y gobaith y 
byddai gerddi taclusach yn denu llai o lygod 
mawr.  Trefnwyd hefyd i swyddog ailgylchu 
Cyngor Gwynedd ymweld â’r stad i roi cayngor 
ar ailgylchu ac i ateb unrhyw gwestiynau.  

Yma i Wrando!
Yn ddiweddar rydym  
wedi edrych ar ein Polisi 
Trwsio Ad-daladwy i  
wneud yn siŵr ein bod yn 
deg a chyson.
Trwsio ad-daladwy yw costau 
trwsio sydd wedi ei achosi 
gan ddifrod bwriadol neu 
esgeulustod bwriadol.

Y gwaith trwsio ad-daladwy 
fwyaf cyffredin yw ffenestri a 
drysau wedi malu, newid cloeon 
oherwydd colli goriadau, clirio 
eiddo a gerddi, llogi sgip, drysau 
mewnol newydd ac unedau 
cegin newydd.

Bu i ni ofyn i chi beth oeddech 
chi yn feddwl o’n polisi 
presennol a sut i’w wneud 
o’n fwy teg. Diolch i bawb a 
lwyddodd i gwblhau’r holiadur.

Rydych yn cytuno:

• bod angen Polisi Trwsio Ad-
daladwy

• dylai disgownt gael ei 
gynnig i gwsmeriaid sy’n 
talu ymlaen llaw am y 
gwaith trwsio ad-daladwy

• dylai dioddefwyr cam-
drin domestig, cwsmeriaid 
bregus a marwolaeth lle 
does yna ddim ystâd gael eu 
heithrio o’r polisi.

Dywedodd Gemma Owen, ein 
Cydlynydd Rhent ac Incwm, 
sy’n sicrhau bod y polisi yn 
cael ei gymhwyso yn deg a 
chyson: “Rydym wedi gwrando 
ar adborth gan gwsmeriaid. 
Dywedodd ein cwsmeriaid eu 
bod yn disgwyl talu am ddifrod 
ond beth mae nhw eisiau yn fwy 
na dim yw dull teg a chyson. 

“O ganlyniad i beth rydych chi 
wedi ei ddweud, bydd tosturi 
a synnwyr cyffredin yn cael ei 
ddefnyddio wrth weithredu’r 
polisi newydd. Bydd disgownt 
yn cael ei roi am daliadau 
ymlaen llaw a thaliadau yn syth 
a byddwn yn cael gwared o’r ffi 

gweinyddu sy’n cael ei godi ar 
hyn o bryd. 

“Bydd tenantiaid bregus, 
dioddefwyr cam-drin domestig 
a marwolaethau tenantiaid 
lle nad oes ystâd yn cael eu 
heithrio. Bydd enghreifftiau 
amlwg o beth allwn godi 
amdano yn cael eu hamlinellu 
yn y polisi a bydd cwsmeriaid 
yn cael y cyfle i drwsio’r difrod 
eu hunain yn y mwyafrif o 
achosion. 

Rydym yn hyderus y bydd y 
newidiadau yma i gyd a hyfforddi 
ein staff yn sicrhau ein bod yn 
deg a chyson wrth ddefnyddio’r 
polisi trwsio ad-daladwy.

Newidiadau i’r gwaith trwsio 
rydych yn talu amdano

Gemma Owen

Gallwch fynd â sbwriel, nwyddau gwyn ac ailgyclhu yn 
ddi-dâl i unrhyw ganolfan ailgylchu.  Ewch i wefan eich 
awdurdod lleol i ddod o hyd i’r gwahanol leoliadau. 
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Ein gwaith ar draws gogledd Cymru
Caernarfon 
(Llys yr Eifl)
Gardd gymunedol 
newydd yn Llys yr 
Eifl
Mae ein cwsmeriaid yn Llys 
yr Eifl wedi gwirioni gyda’u 
gardd gymunedol newydd. 
Beech Developments oedd 
yn gyfrifol am y gwaith 
sy’n werth dros £10,000 a 
hynny i gyd am ddim fel 
budd cymunedol. Mae 
Beech Development ar 
hyn o bryd yn adeiladu 45 
o gartrefi newydd i ni ar 
safle Cae’r Ysgol yn Hendre, 
Caernarfon.

Roedd y gwaith yn cynnwys 
lefelu’r tir, draenio, gwlâu 
plannu pren ac ardal 
patio newydd, yn ogystal 
â phlannu coed ffrwythau. 
Diolch hefyd i G H James am 
gyfrannu’r ffensio. Gobeithio 
y byddwch chi gyd yn 
mwynhau’r ardd newydd!

Caernarfon 
(Ffordd Elidir)
Trawsnewid Fflatiau 
Ffordd Elidir
Yn dilyn buddsoddiad o dros 
£270,000, mae’r fflatiau 
yn Ffordd Elidir wedi eu 
trawsnewid yn llwyr. Roedd 
y gwaith yn cynnwys gosod 
ffenestri a drysau newydd, 
to newydd, insiwleiddio wal 
allanol, llwybrau newydd a 
gosod system TCC. Brenig 
Construction oedd yn gyfrifol 
am y gwaith.

Mae Mrs Catherine Hughes yn 
byw yn un o’r fflatiau yn Ffordd 
Elidir: “Waw, mae nhw wedi 
gwneud gwaith ffantastig” 
medda hi wrthon ni. “Dwi’n 
teimlo fel fy mod i’n byw 
mewn gwesty rwan! Dwi wedi 
siarad efo lot o bobl sy’n byw 
yma a fedrwn ni ddim credu’r 
gwahaniaeth. Dwi hyd yn oed 
wedi sylwi bod ceir yn arafu 
wrth basio i gael edmygu’r 
fflatiau. Mae’r ffenestri 
newydd yn lot gwell, does dim 
drafft yn dod drwyddynt rwan 
a dwi’n siŵr y bydd fy miliau 
gwresogi yn is eleni.” 

Pwllheli
Haf gwych i’r 
wardeiniaid ifanc
Mae ein Wardeiniaid 
Ifanc wedi bod yn brysur 
ac wedi cael haf gwych 
yn ein cymunedau. 
Llongyfarchiadau i 
ddisgyblion Ysgol Glancegin 
ac Ysgol Cymerau ar 
gwblhau’r cynllun a diolch i’r 
holl bartneriaid am gymryd 
amser i roi profiadau 
gwerthfawr, hwyliog ac 
addysgol i’r plant.

Mae dros 140 o bobl ifanc 
o ardaloedd gwahanol ar 
draws y sir wedi cymryd 
rhan yn y cynllun ers 2010.
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Ein gwaith ar draws gogledd Cymru
Criccieth
Cysgod i’r de-fib ar 
gyfer y gymuned
Mae wedi bod yn wych 
gweithio efo Williams Homes 
Bala ar gartrefi newydd yn 
Rhos Isa, Criccieth. Fel rhan 
o fudd cymunedol y prosiect 
yma, adeiladodd Williams 
Homes gysgod i beiriant de-
fib yr oedd pobl lleol wedi 
ei brynu ar gyfer ardal Ty’n 
Rhos.     

Aberdyfi
Cymdogion!
Rydym wrth ein bodd yn dod 
i adnabod ein cwsmeriaid 
yn well yn ystod ymweliadau 
stad. Dyma lun o Mr Fowles 
o Aberdyfi sydd wedi byw 
yn ei gartref am dros 50 
mlynedd a Mrs Conners 
sydd wedi byw drws nesaf 
am 40 mlynedd gydag 
aelod o’n Partneriaeth 
Cwsmer. Mae’n hyfryd 
gweld cymunedau cryf fel 
hyn ar ein stadau.

Llanelwy
Cwsmeriaid Hen 
Balas yn codi arian 
at achos da
Mae yna weithgareddau 
yn mynd ymlaen yn yr 
Hen Balas o hyd. Bu i’n 
cwsmeriaid fwynhau parti 
blynyddol yn yr ardd ym mis 
Medi i godi arian i’r elusen 
‘Understanding Autism 
North Wales’ drwy gynnal 
raffl a bingo.

Diolch i bawb a gymerodd 
ran, codwyd £150 tuag at 
yr elusen sy’n gweithio ar 
draws Gogledd Cymru.

Caernarfon

Pwllheli
Criccieth

Llanelwy

Aberdyfi
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Sicrhau busnes cryf ar 
gyfer y dyfodol
Wrth edrych i’r dyfodol, 
mae gennym lawer o 
gyfleoedd o’n blaenau 
a llawer iawn o heriau. 
Lansiwyd ein Cynllun 
Corfforaethol newydd yn 
gynharach eleni ac mae’n 
dweud sut y byddwn yn 
gwneud gwir wahaniaeth 
i fywydau pobl - gwella 
boddhad cwsmer ar draws 
pob gwasanaeth, adeiladu 
cartrefi newydd, creu swyddi 
newydd a helpu amddiffyn yr 
amgylchedd. Ffoniwch ni i gael 
copi o’r Cynllun Corfforaethol 
neu ewch ar ein gwefan i lawr 
lwytho copi.

Rydym yn falch ein bod ni’n 
mentro tu hwnt i Wynedd fel 
ein bod ni’n cyflawni beth 
rydym wedi ei addo yn y 
Cynllun Corfforaethol. Rydym 
wedi cael cymeradwyaeth i 
ddatblygu tai yng Nghonwy, 
Sir Ddinbych, Wrecsam ac yn 
fwy diweddar, yn Sir y Fflint. 
Mae hyn y golygu y gallwn ni 
wneud cais am grantiau gan 
Lywodraeth Cymru i’n helpu 
i adeiladu tai fforddiadwy 
yn y pedair sir yma ac yng 
Ngwynedd.

Rydym ni hefyd yn brysur 
yn ail-ariannu’r busnes er 
mwyn cael gwell dêl gan ein 
benthycwyr. 

Dywedodd Ffrancon Williams 
ein Prif Weithredwr: “Fel cwmni 
blaengar sy’n tyfu, rydym 
eisiau adeiladu 550 o gartrefi 
newydd dros y tair blynedd 
nesaf. Mae’n amser cyffrous i 
ni wrth i ni dyfu a gwneud ein 
busnes yn gryfach ar gyfer y 
dyfodol. Mae hyn yn golygu y 
gallwn fod mewn sefyllfa dda 
i barhau i fuddsoddi yn ein 
cartrefi presennol a defnyddio 
ein harbenigedd fel datblygwr 
tai a landlord i gwrdd â’r 
galw cynyddol am fwy o dai 
fforddiadwy. 

Mae’n grêt ein bod wedi 
llwyddo i greu partneriaethau 
newydd ar draws awdurdodau 
lleol gogledd Cymru gyda’r 
gofrestr tai Un Llwybr 
Mynediad at Dai (Single 
Access Route to Housing 
- SARTH) a chofrestr tai 
fforddiadwy Tai Teg. 

Rydym yn gweithio hefyd 
efo nifer o gontractwyr 
a datblygwyr a fydd yn 
adeiladu’r cartrefi yma efo ni.

Mae ein datblygiad adeiladu o’r 
newydd cyntaf wedi cychwyn yn 
Nhrefnant, Sir Ddinbych gyda 13 
o gartrefi yn cael eu hadeiladu 
fel rhan o gynllun £1.7 miliwn 
ar hen safle Maes Glas dros 
y ffordd i Trefnant Inn. Bydd y 
cartrefi yn gymysgedd o:

• 8 cartref dwy lofft
• 4 cartref tair llofft
• byngalo unigol dwy lofft

Mae’r cartrefi yn cael eu 
hadeiladu gan gwmni lleol, 
Brenig Construction.

Mae yna lawer iawn mwy o 
wybodaeth ar ein gwefan am 
ein datblygiadau newydd yn 
yr ardaloedd yma: Aberdyfi, 
Tywyn, Bangor, Trefnant, 
Bethesda, Clwt y Bont Deiniolen, 
Penrhosgarnedd Bangor, Betws 
yn Rhos a Chaernarfon.

Tŷ tair Ystafell wely yn Llys 
Wynne,Cyffrodd Llandudno
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