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Pwy ydym ni? 
Ni yw Adra. Cawsom ein sefydlu yn 2010 ac erbyn hyn rydym yn berchen ar 6400 o gartrefi ar hyd a 

lled Gogledd Cymru.  Ein prif dasg gyntaf oedd sicrhau bod ein holl gartrefi mewn cyflwr da ar gyfer 

ein cwsmeriaid.  Mae hyn yn cael ei alw yn Safon Ansawdd Tai Cymru. Roedd bob cartref yn 

cyrraedd y safon yma erbyn 2015. Ers hynny, rydym wedi bod yn adeiladu cartrefi newydd gyda 

golwg ar eich diogelwch, eich hwylustod a’ch ffyniant chi drwy gydol yr amser. Hyd yma, rydym 

wedi adeiladu dros 200 o gartrefi newydd, gyda llawer mwy i ddod.  

Beth fydd y ddogfen hon yn ei wneud?  

Bydd y ddogfen hon yn ein helpu pan fydd angen i ni wneud penderfyniadau mawr ar y ffordd yr 

ydym yn gofalu am ein cartrefi, sut yr ydym yn eu moderneiddio a sut yr ydym yn gweithio â chi i’w 

rheoli ar gyfer y dyfodol.  

I wneud hyn, byddwn angen y lefel gywir o gyllid, tîm proffesiynol ac wrth gwrs, perthynas gadarn 

gyda'n cwsmeriaid fel y gallwn gyflawni ein nodau gyda’n gilydd.   

Beth yr ydym yn ceisio ei gyflawni? 

Mae’r ddogfen hon yn nodi sut yr ydym eisiau gweithio gyda’n gilydd i ddarparu cartrefi a 

chymunedau mwyaf diogel, cyffyrddus ac effeithiol i chi.  

Y byd o’n hamgylch  

Rydym yn gwybod bod y byd wedi newid llawer yn ddiweddar. Bydd effeithiau Covid-19 gyda ni am 

amser maith, heb sôn am yr oedi i’r gadwyn gyflenwi a allai ddigwydd o ganlyniad i Brexit.    

Bydd hyn yn effeithio ar y cyllid sydd ar gael ond hefyd sut yr ydym yn gweithio ac yn byw yn ein 

cymunedau.  Bydd angen i ni fod yn ymwybodol o hyn a sicrhau bod yr hyn yr ydym ei gynllunio yn 

gallu newid ac addasu i’r byd newydd yr ydym i gyd yn byw ynddo.  

Beth y mae llwyddiant yn edrych fel? 

Rydym eisiau sicrhau bod eich cartref:  

• Yn ddiogel 

• Mewn cyflwr da ac yn gynnes 

• Wedi’i ddylunio yn dda fel y gallwch fyw yno am amser hir  

• Yn ynni effeithlon gydag allyriadau carbon isel 

• Yn cynnig gwerth am arian o ran rhent a chostau rhedeg 

• Mewn cymuned gynaliadwy a chysylltiedig 

Un o’r pethau pwysicaf yr ydym eisiau ei gyflawni dros y blynyddoedd nesaf yw datgarboneiddio 

ein cartrefi.  Mae hyn yn golygu ein bod eisiau rhoi’r gorau i ddefnyddio tanwydd ffosil a 
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deunyddiau eraill sy’n gallu niweidio’r amgylchedd.  Rydym eisiau i’n cartrefi a chymunedau fod 

mor lân, gwyrdd ac effeithiol â phosibl.   

Mae’n cymryd mwy na thai o safon dda i wneud cymuned, felly rydym yn gweithio’n galed i helpu i 

wella’r ardaloedd o gwmpas ein cartrefi a helpu ein pobl i gyflawni mwy mewn bywyd.   

Sut y byddwn yn gwneud hyn  

Rydym wedi gosod pum blaenoriaeth i’n helpu i gyflawni’r nodau  

1. Arolygu - dealltwriaeth glir o ansawdd ein cartrefi a sut y bydd yn rhaid i ni ofalu amdanynt 

ar gyfer y dyfodol.  

2. Cynllunio -sicrhau ein bod yn cynllunio ein gwariant yn y dyfodol mor fanwl i helpu i wneud 

y defnydd gorau o’n holl eiddo a’r arian y mae’n rhaid i ni fuddsoddi.  

3. Cyflenwi - gweithio mewn partneriaeth gyda chontractwyr a’n tîm cynnal a chadw mewnol i 

wella ansawdd ein holl gartrefi fel eu bod yn addas i’r diben ar gyfer y dyfodol.  

4. Monitro - cyflenwi cartrefi sy’n cydymffurfio ac sy’n ddiogel, a lefel uchel o foddhad 

cwsmer.  

5   Adolygu - parhau i arolygu a monitro popeth yr ydym yn ei wneud i wella a dysgu  

 

Cyrraedd y Safon  

Safon Ansawdd Tai Cymru  (SATC) yw’r ffordd y mae Llywodraeth Cymru yn mesur ansawdd ein tai 

cymdeithasol.  Mae hyn yn nodi y dylai ein cartrefi:  

1. Fod mewn cyflwr da  

2. Yn ddiogel 

3. Fod wedi’u gwresogi'n ddigonol, yn defnyddio tanwydd yn effeithiol ac wedi'u 

hinswleiddio'n dda   

4. Gynnwys cegin ac ystafell ymolchi fodern  

5. Gael eu rheoli'n dda (ar gyfer tai rhent)  

6. Fod wedi'u lleoli mewn amgylchedd atyniadol a diogel 

7. Cyn belled â bod modd, yn gweddu ag anghenion penodol yr aelwyd (e.e. anableddau 

penodol) 

Wrth gwrs, gallwn ond cyflawni hyn gyda’ch help chi, ein cwsmeriaid. 

 

Safonau Gwasanaeth Addasiadau Tai 

Rydym yn gwybod bod gan addasiadau rôl bwysig i’w chwarae yn cefnogi pobl anabl a phobl hŷn i 

fyw yn ddiogel ac annibynnol.  Gall hyn wella iechyd a lles unigolyn, eu teuluoedd, gofalwyr a 

lleihau pwysau ar wasanaethau rheng flaen fel iechyd a gofal cymdeithasol.  
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Bydd ein Gwasanaeth Addasiadau yn cydweithio gyda’n cwsmeriaid i ganfod y datrysiad cywir.  

Rydym hefyd eisiau gweithio gyda’u teuluoedd, a’u gofalwyr, i ddeall beth sydd o bwys iddynt hwy.  

Bydd y gwasanaeth yn gweithio mewn partneriaeth â gwasanaethau cymdeithasol, iechyd a 

phartneriaid eraill i gyrraedd y canlyniadau gorau gan wneud y defnydd gorau posib o adnoddau. 

Bydd ein datrysiadau yn arwain at arbedion i’r coffrau cyhoeddus yn y tymor hir trwy leihau risgiau 

o ran symudedd, mynediadau i’r ysbyty ac ymyriadau costus eraill. 

 

Amcan 1  - Arolygu  

Rydym eisiau dealltwriaeth glir o ansawdd ein cartrefi a sut y bydd angen i ni ofalu amdanynt ar 

gyfer y dyfodol.  

Sut y byddwn yn gwneud hyn:  

Bydd gennym yr wybodaeth ddiweddaraf ar gyflwr bob cartref, garej, eiddo masnachol a thir yr 

ydym yn eu rheoli.   

Byddwn yn cynnal arolwg proffesiynol o’r holl dai yr ydym yn berchen arnynt ac yn eu rheoli, bob 

pum mlynedd o leiaf.  Bydd 20% o hyn yn cael ei wneud yn flynyddol.  

Bydd hyn yn cynnwys gwybodaeth ar sut yr ydym yn gwneud cynnydd er mwyn lleihau carbon a 

gofynion pobl o ran tanwydd a gwresogi.  

Byddwn yn sicrhau ein bod yn cyrraedd yr holl ofynion diogelwch, cyfreithiol a rheoleiddio.  

Byddwn yn archwilio ein gwaith yn annibynnol i sicrhau ei fod yn gywir ac yn effeithiol.  

 

Trwsio ein cartrefi  

Byddwn yn darparu gwasanaeth atgyweirio effeithiol sy’n ymateb yn gyflym i sicrhau bod eich 

cartrefi yn ddiogel a chyffyrddus.  

Bydd mân waith atgyweirio yn cael ei wneud gan gontractwr mewnol Adra, Tîm Trwsio.   

Bydd gwaith mawr yn cael ei archwilio gan syrfëwr Eiddo Adra a fydd yn trafod y gwaith sydd angen 

ei wneud â’r cwsmer.  

Tai Gwag 

Bydd ein holl dai gwag yn cael eu harchwilio i sicrhau eu bod yn ddiogel ac yn cyrraedd ein safonau.   

Bydd ein holl dai gwag yn cael eu harchwilio gan ein syrfewyr eiddo ac archwilwyr Trwsio tra bydd 

holl waith atgyweirio yn cael ei wneud gan Tîm Trwsio.   
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Garejis ac Ardaloedd Cymunedol  

Bydd ein garejis ac ardaloedd cymunedol yn cael eu harolygu bob pum mlynedd.  Byddwn yn 

defnyddio’r wybodaeth yma i gynllunio gwaith yn y dyfodol a sicrhau eu bod yn cael eu defnyddio 

yn effeithiol.  

Eiddo Masnachol 

Bydd ein holl eiddo masnachol yn cael eu harolygu bob pum mlynedd.   Byddwn yn rhoi adroddiad 

at ei gilydd pan fydd prydles yn dod i ben ac yn cofnodi unrhyw ddifrod ac a ddylid ailddefnyddio 

neu ailddatblygu’r adeilad.   

Byddwn yn blaenoriaethu gwaith ar yr adeiladau hyn lle byddai hynny o fudd amlwg i’r gymuned 

neu yn creu incwm posib.   

 

Cofrestr Asbestos 

Mae gennym wybodaeth gyfredol ar yr arolygon asbestos ar gyfer ein holl eiddo ac mae hyn yn cael 

ei ddefnyddio i sicrhau bod ein cwsmeriaid yn ddiogel, a bod unrhyw ailwampio hefyd yn cael ei 

wneud yn ddiogel.   

Cyfarpar   

Rydym yn cadw gwybodaeth am ein holl gyfarpar i sicrhau eu bod yn rhedeg yn ddiogel ac yn cael 

eu gwasanaethu ar yr adeg gywir.  

Rydym yn rheoli ein holl gyfarpar nwy, olew, tanwydd solet, offer diogelwch trydanol ac offer codi 

drwy ein system wybodaeth.  Mae hyn yn ein helpu i gynllunio’r gwaith sydd ei angen a 

phenderfynu ar y gwerth am arian o ran ein holl eiddo.  

 

Beth fydd hyn yn ei roi i ni:  

Bydd gennym wybodaeth fanwl iawn ar gyfer ein holl gartrefi ac eiddo.   

Bydd hyn yn helpu i gadw pawb yn ddiogel ac yn sicrhau bod gennym yr wybodaeth gywir i 

gynllunio gwariant yn y dyfodol a gwneud y penderfyniadau cywir.  

 

Amcan 2 - Cynllunio  

Rydym eisiau gwybod sut y byddwn yn cynllunio ein gwariant yn y dyfodol mor gywir â phosib i 

helpu i wneud y defnydd gorau o’n holl eiddo a’r arian sydd gennym i fuddsoddi.  

Sut y byddwn yn gwneud hyn: 
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Byddwn yn sicrhau bod y cartrefi, garejis, eiddo masnachol yr ydym yn berchen arnynt yn parhau i 

gwrdd â’r holl reoliadau iechyd a diogelwch, deddfwriaeth a’r safonau perthnasol.  

Byddwn yn defnyddio ein data a gwybodaeth i reoli cynllun buddsoddi 30-mlynedd.  Bydd hyn yn 

cael ei dorri i lawr i gynlluniau 5-mlynedd llai. 

Rydym yn benderfynol i gyflawni'r gwerth gorau pan rydym yn cytuno i gontractau a phan rydym yn 

prynu nwyddau neu wasanaethau.  Bydd hyn yn ystyried nid yn unig y pris ond hefyd yr ansawdd. 

Un o’r ffactorau pwysicaf i ni yw bod y gymuned hefyd yn cael budd pan fyddwn yn gwario ar 

gontractau, nwyddau a gwasanaethau.  Mae hyn yn cael ei gyflawni drwy ddefnyddio ystod o 

ofynion yr ydym yn cytuno arnynt gyda’n darparwyr gwasanaeth.  

Er enghraifft, mae holl gontractau cynnal a chadw wedi’i gynllunio yn cynnwys gofyniad i ddarparu 

cyfleoedd hyfforddi newydd sy’n cyfateb i 52 wythnos am bob gwariant o £1 miliwn. Gall fod mewn 

ystod o rolau cysylltiedig ag adeiladu megis prentisiaethau / hyfforddiaethau mewn crefftau, staff 

safle a staff swyddfa sy'n gweinyddu contract.  

Ar gyfer contractau cysylltiedig eraill, bydd angen buddion cymunedol fel darparu profiad gwaith, 

cynnal digwyddiadau cymunedol neu ddarparu hyfforddiant cyfweld ffug.  

Bydd Cytundebau Lefel Gwasanaeth yn cynnwys y gwasanaethau canlynol a ddarperir gan Tîm 

Trwsio:  

• Cynnal a Chadw Arferol 

• Ailwampio Eiddo Gwag 

• Gwasanaeth Gwresogi 

• Adrodd ar gyflwr trydanol   

• Gwariant cyfalaf allanol (Toeau, Waliau, Ffenestri, Drysau, Ffensio a Llwybrau)  

• Gwariant cyfalaf mewnol (Ceginau, Ystafelloedd Ymolchi a Thrydanol)   

• Addasiadau 

• Gwaith yn y dyfodol arall  

 

Datgarboneiddio  

Rydym wedi ymrwymo’n llwyr i ddatgarboneiddio.  Ym mis Rhagfyr 2020 lansiwyd strategaeth 

uchelgeisiol gyda’r nod o ddatgarboneiddio ein busnes erbyn 2030.   Bydd datrysiadau fel systemau 

ynni ddeallus a defnydd o dechnoleg newydd fel Pympiau Gwres Ffynhonnell Aer Hybrid a phaneli 

solar yn ein helpu i gyflawni hyn.  
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Beth fydd hyn yn ei roi i ni: 

Tîm Rheoli Asedau sy’n defnyddio’r wybodaeth gywir a data i yrru ein cynlluniau ar gyfer y 

dyfodol a rhaglenni buddsoddi a sicrhau bod gofynion cwsmeriaid hefyd yn cael eu diwallu.    

 

Amcan 3 - Cyflenwi   

Byddwn yn gweithio mewn partneriaeth gyda chontractwyr lleol ynghyd â’n tîm cynnal a chadw 

mewnol i wella ansawdd ein cartrefi fel eu bod yn addas i'r diben ar gyfer y dyfodol.  

Sut y byddwn yn gwneud hyn: 

Bydd gennym raglenni atgyweirio, cynnal a chadw, a buddsoddi wedi’u cynllunio a’u cyflenwi yn 

dda sy’n defnyddio ein hadnoddau yn ddoeth ac i gael yr effaith gorau.   

Byddwn yn mabwysiadu dull hyblyg, dynamig, ‘tebyg i fusnes’ at y ffordd yr ydym yn ei wneud.    

Bydd ein rhaglenni cynnal a chadw rheolaidd yn sicrhau ein bod yn ateb yr holl rwymedigaethau 

cyfreithiol a chontractiol, safonau iechyd a diogelwch a Safon Ansawdd Tai Cymru.  

Atgyweiriadau Ymatebol  

Mae atgyweiriadau ymatebol yn faterion sy’n codi o ddydd i ddydd y mae ein cwsmeriaid yn gofyn 

amdanynt.  Maent yn waith atgyweirio cost isel, ar raddfa fach ar draws ystod o grefftau.   

Ar hyn o bryd mae gennym bedwar categori ar gyfer atgyweiriadau ymatebol:  

• Gwaith Trwsio Brys - yn cael ei gwblhau o fewn 24 awr  

• Gwaith Trwsio Arferol - yn cael ei gwblhau o fewn un mis  

• Gwaith Trwsio mewn swmp. Bydd y gwaith hwn yn cael ei roi gyda'i gilydd a'u cwblhau o 

fewn amserlen sydd wedi’i chytuno gyda'r cwsmeriaid, tri i chwe mis yn gyffredinol. 

• Gwaith Trwsio Mawr. Bydd y rhain yn cael eu gwneud yn ystod cyfnod 12-mis wedi’i 

gynllunio oni bai eu bod yn achosi niwed i’r cwsmer neu yn effeithio ar ddiogelwch eu 

cartref. 

Byddwn yn adolygu'r categorïau uchod i sicrhau eu bod yn diwallu disgwyliadau cwsmeriaid a 

safonau gwasanaeth Adra.  

Bydd atgyweiriadau y mae cwsmeriaid yn gyfrifol amdanynt yn cael eu nodi gan y ganolfan gyswllt 

neu ar ôl archwiliad.  Bydd y cwsmer yn talu am y rhain o dan ein Polisi Atgyweirio Ad-daladwy.    

Drwy gynllunio yn well, byddwn yn cwblhau mwy o waith mewn modd wedi’i gynllunio ymlaen 

llaw.  Bydd hyn yn helpu i osgoi gorfod ymateb i sefyllfa ac yn ein helpu i ddarparu gwell gwerth am 

arian.    



Strategaeth Rheoli Asedau 

 
 
 

 

  8 of 13 
               Uncontrolled document if printed                                                        

Tai Gwag 

Rydym eisiau sicrhau bod cartrefi yn wag am gyn lleied o amser â phosib.  Byddwn yn ystyried yn 

ofalus ein holl eiddo gwag ac yn penderfynu a ydyw’n well buddsoddi ynddynt neu eu gwaredu.  

Caiff y penderfyniadau hyn eu gwneud yn dibynnu ar faint y byddai’n rhaid gwario ar eiddo, pa fath 

o rent y gallwn ofyn amdano yn y dyfodol a beth yw'r galw amdano.  

Addasiadau ar gyfer cwsmeriaid anabl 

Un o’n blaenoriaethau yw caniatáu i gwsmeriaid anabl i fyw mor ddiogel ac annibynnol ag sy’n 

bosib.   

Rydym yn addasu cartrefi i roi rhyddid i allu symud yn well i mewn ac o amgylch y cartref a rhoi 

cyfleusterau hanfodol. Mae gennym dri chategori ar gyfer gwneud addasiadau:  

Mân Addasiadau   

Byddwn yn gweithio gyda’r cwsmer, Gwasanaethau Cymdeithasol, a phartneriaid eraill i ddarparu 

offer cludadwy ac unrhyw fân addasiadau a allai fod o gymorth iddynt. Mae’r Swyddog Addasiadau 

yn gyfrifol am gymeradwyo ceisiadau am fân addasiadau   

Enghreifftiau o fân addasiadau:  

• rheiliau neu reiliau grisiau  

• Rampiau trothwy mewnol neu allanol 

• Intercom mynediad i'r tŷ neu gloch ddrws sy'n goleuo 

• Tapiau lifer, handlenni cwpwrdd neu gloeon, offer agor ffenestri 

Lle’n bosibl mae holl fân waith / gwaith atgyweirio bach yn cael ei gwblhau gan Tîm Trwsio; rydym 

hefyd yn defnyddio isgontractwyr ble mae galw uchel. 

Addasiadau Canolig neu Sylweddol 

Pan fydd addasiad canolig neu fawr yn dod i law bydd y cais yn cael ei anfon at aelodau o’r panel 

addasiadau i gymeradwyo.  

Enghreifftiau o addasiadau canolig: 

• Cawod heb ris i fynd i mewn iddi 

• Lifft Grisiau 

• Rampiau mawr 

• Cyfuniad o addasiadau wedi’u gosod ar yr un pryd 
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Enghreifftiau o addasiadau sylweddol: 

• Estyniad i ddarparu llofft lawr grisiau a /neu ystafell ymolchi 

• Lifft sy’n mynd o’r naill lawr i’r llall 

• Addasiadau strwythurol mewnol mawr e.e. adleoli’r ystafell ymolchi neu gegin 

 

Lle’n bosibl mae gwaith addasu canolig a mawr yn cael ei wneud gan Tîm Trwsio gan ddefnyddio is-

gontractwyr pan fydd y galw yn uchel.  Mae contractwyr allanol fel arfer yn cwblhau unrhyw waith 

arbenigol.   

Atgyweiriadau ar ôl archwiliadau           

Bydd unrhyw waith atgyweirio sydd angen eu gwneud ar ôl archwiliad yn cael eu hasesu yn ôl risg.  

Bydd amserlenni yn amrywio ond bydd y weithred yn cael ei gategoreiddio fel risg uchel, canolig 

neu isel.  Bydd hyn yn cael ei fonitro yn fanwl.  

Beth fydd hyn yn ei roi i ni: 

Byddwn yn landlord o ddewis gyda thîm cyflenwi dynamig a phroffesiynol sy’n diwallu  

disgwyliadau cwsmeriaid.   

Byddwn yn cyflenwi gwasanaeth o ansawdd ar amser, yn ddiogel ac yn gyfeillgar i’r amgylchedd.   

Byddwn yn darparu cyflogaeth leol a buddion cymunedol a byddwn yn gwarantu gwerth am 

arian drwy berthnasau sydd wedi’u sefydlu a gweithio mewn partneriaeth.  

 

Amcan 4 - Monitro 

Byddwn yn cyflenwi cartrefi sy’n cydymffurfio a chartrefi diogel gyda lefel uchel o foddhad 

cwsmer.  

Sut y byddwn yn gwneud hyn: 

Gwasanaethu Nwy 

O dan Reoliadau Nwy 1998 mae cyfrifoldeb cyfreithiol i gynnal gwiriad blynyddol o ran diogelwch 

holl gyfarpar nwy, gwaith pibell a ffitiadau cysylltiedig.    

Mae hyn yn cael ei wneud gan ein contractwyr mewnol, Tîm Trwsio.  Rydym hefyd yn dilyn yr un 

broses ar gyfer eiddo olew a thanwydd solet.  

Rydym yn amcangyfrif bod gennym 5047 cartref sy’n defnyddio nwy fel tanwydd a 549 cartref sy’n 

defnyddio olew fel tanwydd; mae’r rhain i gyd yn cael gwasanaeth blynyddol.    Mae gennym hefyd 
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359 o gartrefi tanwydd solet sy’n cael gwasanaeth blynyddol; caiff y simneiau eu glanhau bob 6 

mis.  

Diogelwch Tân 

Rydym eisoes wedi cwblhau’r holl asesiadau risg tân (ART) ar gyfer ardaloedd cymunedol mewn 

blociau a chynlluniau tai gwarchod. Mae gennym 202 eiddo sydd angen ART wedi’i rannu i 

gategorïau risg uchel, canolig ac isel.   

Mae gennym 51 eiddo risg uchel sy’n cael ART bob blwyddyn, 81 sy’n cael ART bob dwy flynedd a 

70 sy’n cael ART bob tair blynedd.  

Mae gan yr holl flociau sy’n cael ART y cyfarpar diogelwch tân cywir.  Bydd hyn yn cynnwys 

systemau larwm tân ar gyfer safleoedd gwacáu yn llwyr, golau argyfwng a chyfarpar diffodd tân ble 

mae angen.  

Yn ychwanegol mae synwyryddion mwg domestig rhan 6 wedi’u gosod ym mhob cartref a bydd y 

rhain yn cael eu gwirio a’u gwasanaethu fel rhan o’r archwiliadau gwasanaethu gwresogi a 

thrydanol.   

Rheoli Asbestos 

Rydym yn cydymffurfio gyda holl ddyletswyddau yn berthnasol i Reoliadau Rheoli Asbestos ac yn 

dilyn arfer gorau.  Mae holl ddata asbestos yn cael ei gadw yn ein cofrestr a bydd yn cael ei reoli 

gan y Tîm Cydymffurfio Asedau.  

Tybir bod asbestos yn bresennol ym mhob eiddo a adeiladwyd cyn 2000.  Mae holl Asbestos yn cael 

ei reoli yn ei le nes y bydd yn briodol ei dynnu.  

Mae ardaloedd annomestig ein stoc (h.y. ardaloedd cymunedol) wedi’u harchwilio ac mae 

manylion am asbestos yn cael ei gadw ar y gofrestr.  Mae’r Tîm Cydymffurfio yn sicrhau bod yr holl 

fanylion am asbestos yn cael eu cofnodi, a bod y gronfa ddata yn gywir fel bod yr wybodaeth 

ddiweddaraf ar gael i gontractwyr a’n cwsmeriaid i reoli’r risg.  

Mae gennym 132 safle sydd angen archwiliad asbestos blynyddol.  Bydd hyn yn cynnwys ardaloedd 

cymunedol, garejis a rhandiroedd.  

Dŵr a Legionella  

Rydym yn rheoli risgiau o ran leigionella a bacteria arall drwy gyflwyno mesurau sy’n lleihau neu 

sy’n rheoli’r risg o dwf legionella yn y systemau dŵr.  

Mae gennym 15 safle ble mae angen i ni reoli’r risg o leigionella.  Dim ond un safle sydd yn y 

categori risg uchel oherwydd nifer ac anghenion y cwsmeriaid sy’n byw yno.  
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Mae’r ffordd yr ydym yn rheoli legionella yn cynnwys asesiadau risg bob dwy flynedd, adolygu yn 

flynyddol, gwaredu cen a glanhau bob chwe mis, gwiriadau tymheredd misol a flysho llefydd nad 

ydynt yn cael eu defnyddio yn aml yn wythnosol.  

Offer Codi 

Mae gennym ddyletswydd i sicrhau diogelwch holl offer codi.  Mae gennym saith safle gyda lifft 

cludo pobl sy’n cael ei wasanaethu yn chwarterol a’i archwilio bob 6 mis.  

Mae gennym hefyd 200 o eitemau offer codi o fewn cartrefi; mae’r rhain yn cynnwys lifft grisiau, 

lifftiau sy’n mynd o’r naill lawr i’r llall a hoistiau.  Maent yn cael eu gwasanaethu’n rheolaidd. 

Bydd unrhyw weithrediadau neu ddiffygion sy’n dod i’r amlwg yn cael eu rheoli yn yr un ffordd â 

gweithrediadau neu ddiffygion eraill.  Mae gweithrediadau yn cael eu sgorio o ran risg, yn cael 

amserlenni blaenoriaeth ac yn cael eu monitro bob mis.  

Nwy Radon 

Mae Radon yn nwy di-liw, diarogl, ymbelydrol sy’n cael ei ffurfio drwy ddadfeiliad ymbelydrol maint 

bychan o wraniwm fel sy’n digwydd yn naturiol yn holl gerrig a phridd.  Gellir mewnanadlu’r elfen 

ymbelydrol sy’n cael ei ffurfio gan ddadfeiliad radon; gall fynd i’n hysgyfaint ac achosi niwed.   Gall 

y niwed hwn arwain at gancr yr ysgyfaint.  

Byddwn yn cyflwyno rhaglen brofi radon i ganfod ardaloedd risg uchel a’r gweithrediadau gofynnol 

i ddiogelu ein cwsmeriaid, staff a’r cyhoedd.   

Byddwn yn defnyddio system golau traffig i dynnu sylw at lefel y risg a’r gwaith sydd angen ei 

wneud.  

Nwyddau Gwyn  

Caiff meddiannydd cartrefi perchnogaeth ar y cyd a chartrefi rhentu i brynu nwyddau gwyn fel 

rhodd.   Bydd y meddiannydd yn gyfrifol am atgyweirio, cynnal a chadw a chyfnewid y cyfarpar.  

Ble mae nwyddau yn cael eu gosod mewn cartrefi ar gyfer rhent cymdeithasol, rhent y farchnad a 

rhent canolradd, ni sydd berchen ar y nwyddau gwyn a byddwn yn gyfrifol am wiriadau diogelwch, 

cynnal a chadw a chyfnewid.  

Ni fydd cyfarpar yn lle cyfarpar sydd wedi methu yn gyfarpar union yr un fath â’r model cynt ond 

bydd yn addas i’r diben.  

Bydd disgwyl i gwsmeriaid lanhau, cynnal a chadw’r cyfarpar yn rheolaidd yn unol â 

chyfarwyddiadau’r gwneuthurwr.  
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Gwaith Cynnal a Chadw Rheolaidd 

Mae cynnal a chadw rheolaidd yn ddull wedi’i brofi i sicrhau bod adeilad mewn cyflwr da, yn 

ogystal ag osgoi gwaith trwsio costus.   

Rydym yn defnyddio rhaglenni cynnal a chadw rheolaidd i sicrhau cydymffurfio gyda gofynion 

statudol, sicrhau bod cyfarpar yn para a lleihau costau atgyweirio.  Rydym yn gwneud hyn ar gyfer:   

• Cynnal a chadw tir a choed   

• Drysau cymunedol a systemau mynediad drws  

• Systemau toiled saniflow  

• Cyfarpar solar   

• Gwiriadau Iechyd ac uwchraddio Teledu  

• Cynnal a chadw toeau ar gyfer blociau cymunedol - gan gynnwys clirio hen nythod, cynnal a 

chadw draeniau dŵr glaw   

• Paentio ardaloedd cymunedol, cynnal a chadw lloriau  

• Cynnal a chadw draeniau a charthffosydd  

 

Prydleswyr 

Ar hyn o bryd mae gennym 64 eiddo ar brydles mewn 27 stad  

Siopau a Rheoli Cyfleusterau Masnachol (gan gynnwys siopau sy’n cael eu prydlesu) 

Mae gennym rai siopa a safleoedd masnachol sy’n cael eu gosod ar naill ai Brydles Atgyweirio Llawn 

neu Brydles Atgyweirio Fewnol.    

Cynhelir arolwg dadfeilio rheolaidd ar bob eiddo i sicrhau bod y prydleswyr yn cydymffurfio gyda 

thelerau’r brydles a bod y safle mewn cyflwr da.  Rhoddir yr arolwg i’r prydleswr a chynhelir 

ymweliad dilynol i archwilio’r gwaith wedi’i gwblhau.  

Gofynnir am ardystiad yn flynyddol a chaiff ei gadw ar ffeil gyda’r dogfennau yswiriant yn 

berthnasol i’r cytundeb prydles.  

Addasiadau’r cwsmer a gwelliannau   

Rydym yn gwybod bod llawer o gwsmeriaid yn falch iawn o’u cartref ac eisiau gwneud gwelliannau 

ac addasiadau. 

Gallwn ganiatáu rhai addasiadau na fydd yn effeithio ar ddiogelwch a mwynhad parhaus y cwsmer 

a chwsmeriaid ac eiddo cyfagos. Rhaid i gwsmeriaid ofyn am ganiatâd i wneud unrhyw addasiadau.  
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Beth fydd hyn yn ei roi i ni: 

Gwasanaeth cynnal a chadw eiddo proffesiynol ac effeithiol sy’n sicrhau cartrefi sy’n 

cydymffurfio, sy’n ddiogel, a lefel uchel o foddhad cwsmer.  

Amcan 5 – Adolygu  

Byddwn yn parhau i arolygu a monitro popeth yr ydym yn ei wneud i wella a dysgu   

Sut y byddwn yn gwneud hyn: 

Gwerthusiadau Gradd 360   

Byddwn yn adolygu ein hunain yn rheolaidd o bob ongl.   Byddwn yn gwneud hyn drwy ddefnyddio 

barn a safbwyntiau anhysbys cwsmeriaid, cydweithwyr, rheolwyr i’n helpu ni i wella trwy’r amser.  

Cyfleoedd Masnachol   

Byddwn yn chwilio am gyfleoedd masnachol i helpu cyllido yn y dyfodol ac ail-fuddsoddi yn ein 

cymunedau yn unol â’n Strategaeth Gymunedol.  

Mae gennym arbenigwyr mewnol i gynnig gwasanaethau i gwmnïau allanol a chymdeithasau tai.  

Bydd hyn yn dod ag incwm a gellir ei ail-fuddsoddi yn ein cartrefi.   

Technoleg  

Byddwn yn arloesol wrth gynllunio, dylunio a defnydd o ddeunyddiau, buddsoddi mewn technegau 

a thechnoleg newydd, er mwyn cyflenwi cartrefi ynni effeithlon a charedig i’r amgylchedd a bod yn 

flaengar gyda datblygiadau di-garbon.  

Sut y byddwn yn gwybod ein bod yn llwyddiannus?  

Byddwn yn asesu ein perfformiad yn unol â    

1. Boddhad Cwsmer Cyffredinol  

2. Cydymffurfiaeth (Nwy/Trydanol/LOLAR/Legionella/Asbestos/Tân/Radon)   

3. Safon Ansawdd Tai Cymru 

4. Gwasanaeth Addasiadau  

5. Gwaith Buddsoddi Cyfalaf 

6. Lleihau carbon a mesurau tlodi tanwydd  

7. Eiddo Gwag 

8. Atgyweiriadau Ymatebol 

 

Beth fydd hyn yn ei roi i ni: 

Gwybodaeth fanwl i helpu prosesau cynllunio busnes effeithiol  


