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Adra yw’r darparwr tai cymdeithasol mwyaf 
yng ngogledd Cymru ac mae’n gwneud 
effaith gadarnhaol sylweddol ar fywydau 
pobl a’r amgylchedd cyfagos. Rydym wedi 
ymrwymo i wella ein hygrededd 
amgylcheddol, cryfhau ein heffaith 
gymdeithasol a sicrhau llywodraethu cadarn 
fel ein bod yn gallu diwallu ein 
blaenoriaethau.  

Ym mis Tachwedd 2020 cafodd Safon Adrodd ar 
Gynaliadwyedd newydd ei lansio ar gyfer y sector tai 
cymdeithasol yn y DU. Mae’r safon yn fframwaith 
gwirfoddol ar gyfer darparwyr tai i adrodd ar 
berfformiad Amgylcheddol, Cymdeithasol a 
Llywodraethu mewn ffordd dryloyw, gyson a 
chymharol. 

Yn unol ag un o’n gwerthoedd busnes sef bod yn 
dryloyw ag agored gyda’n cwsmeriaid, partneriaid a 
buddsoddwyr, mae Adra yn ‘fabwsyiadwr cynnar’ o’r 
safon, un o ddim ond 6 yng Nghymru, ac 86 ym mhob 
rhan o’r DU.  I ddysgu mwy am Adra ewch i 
www.Adra.co.uk 

Dyma Adroddiad Cynaliadwyedd cyntaf Adra ac mae 
mewn ymateb uniongyrchol i uchelgais y sector i 
safoni’r dull adrodd ar gynaliadwyedd.  

Mae’r adroddiad yn amlygu ein perfformiad ac effaith 
ar dri maes penodol, ‘Amgylchedd’, ‘Cymdeithasol’ a 
‘Llywodraethu’ ac yn amrywio o ynni effeithlonrwydd 
ein cartrefi i’r cydbwysedd o ran cydraddoldeb ar ein 
Bwrdd.  

 

Rydym o’r farn bod Adra yn gwneud gwahaniaeth ac yn cael effaith gadarnhaol ar ei 
gymunedau, y bobl sy’n byw ynddynt a’r amgylchedd cyfagos. Mae cysylltiad clir rhwng 
y Safon a rhai o’n strategaethau presennol, gan gynnwys ein Strategaeth Gymunedol, 
Strategaeth Ddatblygu a’r Strategaeth Rheoli Carbon. Mae’r adroddiad hwn yn 
caniatáu i ni ddangos i gynulleidfa ehangach o randdeiliaid a buddsoddwyr, drwy 
fetrigau allweddol ac astudiaethau achos / asesiadau / dadansoddi gwir raddfa ein 
heffaith 

Mae’r safon adrodd yn cyd-fynd â Nodau Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig.  Mae 
gweithio i’r safon adrodd ar gynaliadwyedd wedi dangos bod gwaith Adra yn unol â’r 
Nodau a’r effaith gadarnhaol y mae ein gwaith yn ei gael ar nifer ohonynt.   

Mae’r wybodaeth a’r data a gyflwynir yn yr adroddiad hwn yn cyd-fynd â'r tri maes 
(Cymdeithasol, Amgylcheddol, Llywodraethu) a nodir yn y Safon Adrodd ar 
Gynaliadwyedd.  Mae’r meysydd hyn wedi’u rhannu i 12 thema fel a ganlyn: 

Cymdeithasol 

1. Fforddiadwyedd a Diogelwch (yn darparu tai fforddiadwy) 

2. Diogelwch ac ansawdd adeiladu (caiff diogelwch tenantiaid ei reoli yn dda) 

3. Llais y preswylydd (yn gwrando ar lais y preswylydd) 

4. Cefnogaeth y preswylydd (yn cefnogi preswylwyr a’r gymuned leol) 

5. Creulleoedd (yn cefnogi preswylwyr a’r gymuned leol ehangach drwy greu 

lleoedd) 

Amgylcheddol 

6. Newid hinsawdd (yn atal ac yn lliniaru’r risg o newid hinsawdd) 

7. Ecoleg (yn hybu cynaliadwyedd ecolegol) 

Llywodraethu 

8. Rheoli adnoddau (rheoli adnoddau naturiol mewn ffordd gynaliadwy) 

9. Strwythur a llywodraethu (strwythur cyfreithiol y sefydliad a’i ddull o 

lywodraethu) 

10. Bwrdd ac ymddiriedolwyr (bwrdd ymddiriedolwyr o ansawdd) 

11. Llesiant staff (yn cefnogi cyflogeion) 

12. Rheoli’r Gadwyn Gyflenwi (yn caffael yn gyfrifol)) 

 

http://www.adra.co.uk/
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Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig 

 Mae’r Nodau Datblygu Cynaliadwy, a gafodd eu 
mabwysiadu gan bob aelod gwladol o’r 
Cenhedloedd Unedig yn 2015 wedi dod yn alwad 
pwerus a chyfres o nodau byd-eang cyffredin sy’n 
mynnu bod buddsoddwyr (ar y cyd gyda 
llywodraethau, busnesau a’r gymdeithas ddinesig) 
yn gwneud mwy i roi diwedd ar dlodi, gwarchod y 
blaned a sicrhau bod pawb yn mwynhau heddwch a 
ffyninat. Mae angen trilynau o bunnoedd mewn 
buddsoddiad ychwanegol bob blwyddyn i gyflawni’r 
Safon mewn gwledydd sy’n datblygu a gweldydd 
sydd eisoes wedi datblygu.  

Caiff tai fforddiadwy ei gydnabod fel da 
cymdeithasol byd-eang o fewn y Nodau. “Mae 
mynediad at dai digonol, diogelwch a thai 
fforddiadwy” yn darged craidd ar gyfer SDG 11, 
Dinasoedd a Chymunedau Cynaliadwy.  Ond nid dim 
ond “brics a mortar” yw Tai Mae tystiolaeth gadarn 
bod tai da yn cyfrannu at ganlyniadau cadarnhaol yn 
arbennig o ran iechyd a lles a chyfleoedd bywyd 
wedi gwella.  

Mae cael tai fforddiadwy, gweddus yn 
benderfynydd pwysig o ran iechyd a lles pobl 
(SDG3), yn cael effaith gadarnhaol ddilynol ar 
addysg plant (SDG 4); gall helpu pobl i waith 
gweddus (SDG8), gall gyfrannu at leihau 
anghydraddoldeb (SDG19), a gall ddarparu llwybr 
allan o dlodi (SDG 1). Hefyd, gellir lleihau ôl troed 
carbon drwy’r effetihlonrwydd ynni cywir a 
mesurau adeiladu (SDG 7 a 13) 
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Yn Adra rydym yn credu bod gennym effaith neu effaith 

gadarnhaol anuniongyrchol ar 13 o’r 17 Nod. 
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CYMDEITHASOL 

 
Adra yw’r darparwr tai cymdeithasol mwyaf yng ngogledd Cymru gyda 

bron i 6,500 o dai o dan reolaeth. Mae ein sefyllfa a dylanwad yn cael 

effaith gadarnhaol ac yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau a 

llesiant ein cwsmeriaid.  Mae tai da yn allweddol i sicrhau llesiant ac iechyd 

da, tymor hir pobl a chynyddu eu cyfleoedd mewn bywyd. 

Gweledigaeth Adra fel sy’n cael ei nodi yn ein Cynllun Corfforaethol 2021-
2022 yw “fel prif ddarparwr tai o ansawdd a gwasanaethau, rydym yn 
dymuno gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i bobl a’u cymunedau”.  

Rydym wedi gosod targedau ymestynnol mewn nifer o feysydd yn 
berthnasol i’n cwsmeriaid a chymunedau.  Mae ein Cynllun Corfforaethol 
yn gosod ein sefyllfa o ran darparu cartrefi o safon i bawb: 

“Rydym yn dymuno parhau i fuddsoddi yn ein heiddo a’n gwasanaethau. 
Rydym yn canolbwyntio ar ein cwsmeriaid a byddwn yn parhau i wrando 
arnynt a gweithredu mewn modd cadarnhaol er eu budd. Rydym yn parhau 
i ymrwymo i ddiwallu anghenion ein cwsmeriaid a pharhau i weithio i wella 
eu mynediad at wasanaethau a chartrefi cost-effeithiol o safon uchel. 
Rydym yn gwybod y gall cyflwr cartref unigolyn effeithio ar eu lles, felly 
rydym wedi ymrwymo i wella agweddau fel effeithiolrwydd ynni, er 
enghraifft, fel nad oes costau rhy uchel o ran cynhesu eu cartrefi. 

Mae’n dangos ymhellach ein hymrwymiad i’n cymunedau ac yn amlygu ein 
huchelgais sef “helpu i greu cymunedau iach, diogel, ffyniannus a 
chydlynus; cymunedau y gall ein cwsmeriaid ymfalchïo ynddynt. Gan 
weithio gyda’n partneriaid, byddwn yn darparu cefnogaeth i gymunedau 
sy’n wynebu tlodi, ac ar gyfer unigolion, a fydd yn canolbwyntio ar wella 
cyflogadwyedd drwy hyfforddi a datblygu sgiliau, cyfleoedd i wirfoddoli, 
lleoliadau gwaith a gwaith cyflogedig.” 
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Thema 1: Fforddiadwyedd a Diogelwch 

Mae’r thema hon yn mynd i’r afael ag i ba raddau y 
mae Adra yn darparu cartrefi sy’n fforddiadwy i’r 
rheini ar incwm isel. Byddwn yn edrych ar sefyllfa a 
pherfformiad Adra mewn nifer o wahanol feysydd 
e.e. fforddiadwyedd, mathau daliadaeth wahanol sy’n 
cael eu cynnig a’n hymdrechion i effeithio’n 
gadarnhaol ar y rheini sy’n byw mewn tlodi tanwydd.  

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu tai fforddiadwy i 
bawb a helpu i leihau’r anghydraddoldeb o ran tai 
sydd wedi dod i’r amlwg mewn cymdeithas. 

Mae’r rhestr aros ar gyfer tai fforddiadwy (i brynu neu 
eu rhentu) ar draws gogledd Cymru o gwmpas 2,500 
o bobl. Mae’r galw mwyaf o fewn trefi a’r ardaloedd 
mwyaf poblog. Mae tai llai un a dwy lofft a fflatiau yn 
fwy dymunol i’r ymgeiswyr hynny sydd angen tŷ llai ar 
gyfer creu tenantiaethau cynaliadwy yn ein stoc. Yn 
hanesyddol, mae galw mawr am gartrefi teulu 3 llofft 
yn y trefi a’r ardaloedd mwyaf poblog. Mae diwallu’r 
galw yma tra ar yr un pryd yn sicrhau bod y tai yn 
fforddiadwy yn brif flaenoriaeth.  

. 

 

Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru 
(WIMD) yw mesur swyddogol 
Llywodraeth Cymru o amddifadedd ar 
gyfer ardaloedd bach yng Nghymru. 
Cafodd y WIMD diweddaraf ei gynnal 
yn 2019 a’i gyhoeddi yn 2020. Nod y 
WIMD yw sgorio ardaloedd bach yn 
unol â lefelau amddifadedd, ar draws 
wyth math o amddifadedd i greu 
mynegai cyffredinol. 

 

Un o’r wyth math o amddifadedd sy’n cael ei gydnabod o fewn WIMD yw tai, ac mae’n 
canolbwyntio ar orlenwi, a’i fod yn debygol bod y tai o ansawdd gwael, ei fod yn debygol 
bod y tai mewn cyflwr gwael neu’n cynnwys peryglon difrifol. Mae Adra yn gweithredu yn 
un o’r 5 ardal awdurdod lleol yng Ngogledd Cymru, sy’n cynnwys 380 ardal fach. 

Mae data’r WIMD yn tynnu sylw at y 
cyfartaledd ar gyfer yr ardal 

• 5.4% o bobl mewn risg o fod mewn 
aelwydydd gorlawn, 17.5% o bobl 
yn yr ardal sydd wedi’i heffeithio 
fwyaf 

• 19.8% yn debygol o fod mewn tai o 
ansawdd gwael, 58.8% o bobl yn yr 
ardal a effeithir arni fwyaf 

• 18.2%. Yn debygol o fod mewn tŷ yn 
cynnwys peryglon difrifol, 55.2% yn 
y tair ardal sydd wedi’u heffeithio 
fwyaf. 
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Yn ogystal â chanolbwyntio ar ddarparu cartrefi o ansawdd sy’n ddiogel, fel landlord cymdeithasol, 
mae Adra hefyd yn darparu rhenti fforddiadwy.  

Mae cyfraddau Lwfans Tai Lleol yn cael eu defnyddio i gyfrifo swm y Budd-dal Tai (ar gyfer yr elfen 
tai o Gredyd Cynhwysol) y gellir ei dalu i denantiaid. Mae’r cyfrif yn seiliedig ar renti’r farchnad breifat 
a delir i denantiaid gan yr ardal marchnad rentu eang (BRMA) ac yn cael ei gyfyngu gan 
ddeddfwriaeth. 

Mae Adra yn darparu cartrefi ym mhump BRMA yng ngogledd Cymru. Mae’r BRMA yn rhoi ardaloedd 
rhent marchnad mewn grwpiau i ddarparu Lwfans Tai Lleol ar gyfer bob ardal, ac o fewn y grŵp mae 
pum math o lety - llety a rennir, 1 llofft, 2 lofft, 3 llofft, ac eiddo 4 llofft. 

 
Ffigwr 1: Rhenti Adra o gymharu â'r sector preifat a Lwfans Tai Lleol 2019/20 
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Mae ein heiddo yn cynnig gwerth am arian i 
gwsmeriaid pan gaiff cyfartaledd rhenti eu 
cymharu â’r cyflog wythnosol canolrifol. Mae’r 
tabl ar y dde yn dangos rhent fel % o’r cyflog 
wythnosol canolrifol ar gyfer holl ardaloedd ble 
mae gan Adra eiddo ar hyn o bryd. 

 

Ardal Cyflog 
Wythnosol 

Canolrifol 

Rhent 
cymdeithasol 

cyfartaledd 

Rhent 
fel % 

o’r 
cyflog 

Gwynedd £531.20 £98.32 18.5% 

Conwy £513.30 £115.00 22% 

Denbighshire £563.60 £98.32 17% 

Flintshire £574.90 £126.50 22% 

Wrexham £565.70 £126.57 22% 

Cymru £541.70 n/a n/a 
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I gefnogi’r gymuned yng ngogledd Cymru i gael tai o 
ansawdd, fforddiadwy, cafodd y mathau o ddaliadaeth 
ar gael gan Adra ei gynyddu yn 2019.  Roedd yr opsiynau 
Rhentu i Brynu, rhent canolradd, a rhanberchnogaeth ar 
gael, a chyflwynwyd rhent marchnad yn 2020.  Ar 
ddiwedd 2019/20, o’n 6,332 eiddo, roedd 97% (6,140 o 
gartrefi) o denantiaethau yn rhai rhent cymdeithasol, a 
0.3% (19 o gartrefi) naill ai yn opsiynau perchnogaeth tŷ 
cost isel neu rent canolradd. Roedd y 173 arall yn wag.   

Mae 98% o’n tenantiaid ar denantiaeth sicr gyda’r 

gweddill, 2% ar denantiaethau byrddaliol aswiriedig 

(am gyfnod penodol o 6 mis ac ar ddiwedd y cyfnod 

byddant yn parhau yn gyfnodol).  

 

 

 

 

 

Tlodi Tanwydd 

Mae Adra wedi ymrwymo i fod yn garbon niwtral erbyn 2030. Rydym wedi cychwyn ar y daith yma 
drwy ymrwymo i wella ein cartrefi sydd fwyaf aneffeithlon o ran ynni erbyn 2022, a thrwy ymrwymo i 
adeiladu ein holl gartrefi newydd i safonau cyfradd A o 2022. 

Mae tlodi tanwydd yn fwy na’r adeilad.  Mae hefyd am ddarparu cefnogaeth i reoli cost ynni, ac mae 
ein wardeiniaid ynni wedi bod yn gweithio â’n cwsmeriaid ers 2016.  Mae eu cyngor am arbed costau 
ynni yn cynnwys cyngor ymarferol ar ddefnydd effeithiol o systemau gwresogi, egluro cynlluniau prisio 
ynni gwahanol, ac edrych am gynlluniau prisio mwy cystadleuol i helpu i leihau biliau.  Mae’r 
wardeiniaid hefyd yn cynorthwyo cwsmeriaid i geisio am grantiau.  Cafodd 138 o aelwydydd gymorth 
gan ein wardeiniaid yn 2019/20 a darparwyd cefnogaeth ar gyfer 7 digwyddiad cymunedol.  

 

 

 

 

 

Yn 2020/21 cefnogodd y Wardeiniaid Ynni 188 o denantiaid.  Cafodd 134 o 
ddisgowntiadau Tai Cynnes eu cyflwyno yn ystod Hydref 2020, ac amcangyfrifwyd 
bod hynny’n arbediad o £52,360 i denantiaid. Cyfeiriwyd 7 tenant i’r cynllun ‘Look 
after my bill’ a chynorthwywyd 18 tenant gyda cheisiadau disgownt Dŵr Cymru 
(cyfanswm arbediad o £4,500).  
 

 

Math o Dŷ Nifer  Fel % o’r stoc 

Cymorth  5 0.08% 

Tai ar gyfer 55+ 1,331 21.61% 

Anghenion Cyffredinol 4,804 78% 

Rhent Canolradd 10 0.16% 

Perchnogaeth ar gost 
isel 

9 0.15% 

Cyfanswm 6,159 100% 

 

 

 

 

Mathau o Denantiaeth ar gyfer 2019/20 (preswyl) 
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Ers 2015 rydym wedi cwblhau dros 200 o dai 
newydd yng Ngwynedd (o 426 ar draws gogledd 
Cymru). Mae hyn wedi helpu pobl fel Natasha o 
Griccieth i aros y neu cymunedau. 

“Mi gefais fy ngeni a’n nwyn i fynu yng 
Nghriccietha roeddwn eisiau cartref fy hyn yma i 
ddwyn fynu fy nheulu. Mae prisiau tai mor uchel, 
roedd rhaid i mi symud allan o’r pentref. Rwyf 
wedi gallu dychwelyd i Griccieth drwy gael ty 
fforddiadwy gan Adra. Rwyd nawr yn byw yn agos 
at deulu a ffrindiau yn y pentref mewn ty 
cyfforddus am bris fforddiadwy. Mae hyna’n 
bwysig i mi” 
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Datblygiad Newydd 

Mae galw dybryd am gartrefi newydd yng Ngogledd Cymru. Nid yw’r cyflenwad o dai newydd yn diwallu’r galw, ac mae 
rôl cymdeithasau tai fel Adra yn rhan hanfodol i fynd i’r afael â'r argyfwng tai. Mae Strategaeth Ddatblygu Adra 2020-
2050 yn nodi ein hymrwymiad i adeiladu dros 1,200 o gartrefi newydd ar gyfer pob daliadaeth ac felly cefnogi datblygu 
cymunedau cynaliadwy a’r adfywio sydd ynghlwm â hynny  

Mae Adra wedi ymrwymo i ddatblygu rhaglen ddatblygu gytbwys, yn cynnwys tua 70% o ddaliadaethau fforddiadwy 
(cyllido grant neu Adran 106) a thua 30% o rent marchnad neu werthu. Yn 2020/21, buddsoddwyd dros £36.5m i 
ddatblygu cartrefi newydd, cwblhau 172 o gartrefi newydd - cwblhawyd 70 gan Adra ac mae 100 o gartrefi eraill         
wedi’u datblygu mewn partneriaeth ag eraill. 

Mae ein cartrefi newydd, nid yn unig yn gartrefi fforddiadwy, maent yn cael eu cwblhau i ansawdd uchel, gan     
ddefnyddio dulliau adeiladu modern ac yn cael eu cwblhau gan weithio gyda chontractwyr lleol i leihau ein                       
hôl troed carbon. Yn un o’n cynlluniau diweddaraf yng Nghlwt y Bont, Deiniolen, gosodwyd pympiau                         
gwresogi ffynhonnell daear a phaneli photovoltaic mewn eiddo i leihau’r costau i denantiaid drwy wella                
effeithlonrwydd ynni ac i leihau allyriadau carbon o eiddo. 

 

81

38

21

23

7

Datblygiadau Newydd fesul Math o Eiddo 
(2020/21)

Semi Detached Detached Terrace Flat Bungalow
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Ers 2015, rydym wedi cwblhau 426 o gartrefi newydd    

ym mhob rhan o ogledd Cymru:  

Sir Rhif Fel %  
Gwynedd 201 47% 
Conwy 52 12% 
Sir Ddinbych 116 27% 
Sir y Fflint 12 3% 
Wrecsam 45 11% 

Cyfanswm Unedau: 426 100% 
 

Yn 2020/21, gosodwyd cartrefi wedi’u cwblhau o fewn y 

mathau daliadaeth canlynol:  

Math o Ddaliadaeth Nifer Fel % 
Rhent cymdeithasol 67 39% 
Rhent Canolradd 44 25% 
Rhent marchnad 22 13% 
Rhentu i Brynu 32 19% 
Rhanberchnogaeth  7 4% 

Cyfanswm 172 100% 
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Thema 2: Diogelwch ac Ansawdd 
Adeiladu 

Fel darparwr tai o ansawdd, diogelwch ein cwsmeriaid 
yw ein prif flaenoriaeth ac rydym yn sicrhau ein bod yn 
diwallu ein rhwymedigaeth reoleiddiol a chydymffurfio a 
hefyd rheoli’r holl risgiau cysylltiedig. 

Mae’r thema hon yn asesu pa mor effeithiol yw Adra yn 
diwallu ei rwymedigaethau cyfreithiol i amddiffyn 
preswylwyr a chadw adeiladau yn ddiogel ac yn nodi tri 
maes perfformio i asesu - gwiriadau diogelwch nwy, 
asesiadau risg tân a chydymffurfio yn erbyn y Safon 
Cartrefi Gweddus.  Fodd bynnag, fel landlord Cymreig, 
mae Adra adrodd ar gydymffurfio yn erbyn y safon 
gyfatebol sef Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC). 

Rydym hefyd yn ehangu’r asesiadau diogelwch i gynnwys 
meysydd Iechyd a Diogelwch y ‘6 Mawr’  h.y. Diogelwch 
Nwy, Diogelwch Trydan, Diogelwch y Lifft, Legionella, 
Asbestos, a Diogelwch Tân. 

Mae Adra yn blaenoriaethu iechyd a diogelwch ei 
denantiaid ac wedi buddsoddi i sicrhau bod ein tîm 
cydymffurfio landlord a systemau a phrosesau 
perthnasol ymhlith y rhai sy’n perfformio orau yn y wlad.  
Rydym yn canolbwyntio ar y ‘chwe maes mawr’ o 
gydymffurfio diogelwch y landlord ac wedi cynnal 
adolygiadau manwl o’n cydymffurfiaeth yn y meysydd 
hynny.  Yn fwyaf diweddar rydym wedi adolygu ein 
mesurau diogelwch tân a ni oedd y landlord cyntaf i gael 
dyfarniad sicrwydd sylweddol gan archwilydd sy’n aelod 
o Housing Quality Network yn y maes dan sylw.    

 

 

O safbwynt busnes a chymdeithasol, ein prif ased yw ein stoc tai, ac felly mae’n 
hanfodol ein bod yn cynnal diogelwch ac ansawdd ein holl eiddo.  Rhaid i’n holl 
eiddo gadw at Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC) sy’n asesu ansawdd a pha mor 
addas yw ein cartrefi.   
 
Rydym yn cymryd ein rhwymedigaethau, cydymffurfiaeth a rheolaeth o risgiau 
cysylltiedig o ddifrif ac mae prosesau cadarn ar waith i gyflawni hyn.   
       

Diogelwch Nwy 

O ystyried ein bod yn gweithredu mewn ardaloedd gwledig yn bennaf, nid yw ein 
holl gartrefi yn cael nwy o’r prif gyflenwad, mae llawer yn gwresogi eu tai gyda 
thanwydd solet ac olew.  Bydd ein rhaglen ddatgarboneiddio hefyd yn cynyddu lefel 
y technolegau amgen sydd ar gael yn ein cartrefi.   

 
Fel ar 31 Mawrth 2021, roedd Cydymffurfiaeth Nwy yn 99.95%, gyda 100% o’n 
heiddo a wresogir ag olew a 98.6% o’n heiddo a wresogir â thanwydd solet wedi’u 
gwasanaethu.  
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Diogelwch Trydanol 

Rydym wedi addasu ein polisïau cydymffurfio i adlewyrchu arfer gorau yn 
cynnal Adroddiad Cyflwr Gosod Trydanol ar holl eiddo bob pum mlynedd. 
Rydym yn agosáu at gwblhau’r cylch cyntaf o archwiliadau ac fel ar 31 
Mawrth 2021, roedd 99.26% o’n heiddo wedi cael eu prawf cyflwr gosod 
trydanol cyntaf o fewn y pum mlynedd diwethaf.   

Diogelwch y Lifft: 

Rydym yn rheoli cydymffurfio ar saith lifft cymunedol. Fel ar ddiwedd mis 
Mawrth 2021 roedd 100% o’n lifftiau yn cydymffurfio gyda gofynion 
diogelwch y lifft.  

Hylendid Dŵr 

Fel ar ddiwedd Mawrth 2021, roedd 100% o’n gwiriadau tymheredd hylendid 
dŵr wedi’u cynnal i’r amserlenni gofynnol ac yn unol â’r Polisi Legionella a 
oedd wedi’i fabwysiadu gennym.  

Asbestos 

Cafodd 100% o’n gwiriadau diogelwch asbestos eu cynnal i’r amserlenni 
gofynnol drwy gydol 2020/21, ac yn unol â’r ‘Polisi Rheoli Asbestos’ a oedd 
wedi’i fabwysiadu gennym.. 

 

Diogelwch Tân 

Cawsom lefel uchel o sicrwydd yn 2020/21 gan archwilydd annibynnol o 
Housing Quality Network (HQN) ar ein prosesau ac arferion rheoli risg tân.  
Caiff asesiadau risg tân eu cynnal yn unol â’n polisi sy’n categoreiddio ein 
hadeiladau o ran risg diogelwch tân.  Mae’r amserlen yn seiliedig ar asesu 
mathau o adeiladau yn ôl risg Uchel, Canolig ac Isel: 

 

Proffil 
Risg 

Math o eiddo Cylchol  
Amserlen Ail Asesu 

Uchel 

Fflatiau wedi’u haddasu 
Adeiladau uwch na 5 llawr 
Cynlluniau Tai Gwarchod 
Cartrefi Cymunedol 
Swyddfeydd a Depos 

Blwyddyn 

Canolig 
Adeilad 3-5 llawr, anghenion 
cyffredinol 

2 flynedd 

Isel 
Adeilad 1-2 llawr, anghenion 
cyffredinol 

3 blynedd 

 

Mae ein Bwrdd yn monitro cynnydd yn erbyn yr amserlen hon ac yn 
monitro cyfradd cau unrhyw gamau gweithredu risg-uchel sy’n deillio o’r 
asesiadau.   

         Ar ddiwedd Mawrth 2021 mae ein holl eiddo (100%) wedi cale asesiad 
 risg tân 
.   
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Elfen Niferoedd Stoc 
Perthnasol fel 
ar 31.12.2020 

Stoc yn 
cydymffurfio yn 
llawn ar 
31.12.2020 

Stoc yn cydymffurfio yn 
ôl elfen yn amodol ar 
“fethiannau derbyniol” 
ar 31.12. 2020 

Toeau ac elfennau yn ymwneud â nhw 6,400 6,400 0 
Ffenestri 6,400 6,400 0 
Drysau Allanol 6,400 6,400 0 
Ceginau 6,400 6,010 390 
Ystafelloedd Ymolchi 6,400 6,193 207 
Cyfradd Ynni (SAP> 65) 6,400 5,482 918 
Systemau Gwres Canolog 6,400 6,400 0 
Systemau Trydanol 6,400 6,269 131 
Synwyryddion mwg yn gweithio ar 
gyflenwad trydan 

6,400 6,400 0 

Gerddi a mannau storio allanol 6,400 6,400 0 

Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC) 

Cafodd Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC) ei gyflwyno yn 2002; dyma yw safon Llywodraeth Cymru ar gyfer 
ansawdd tai. Mae’n ceisio sicrhau bod pob annedd o ansawdd da ac yn addas ar gyfer anghenion preswylwyr 
presennol a phreswylwyr y dyfodol. Gosododd Llywodraeth Cymru darged, sef, dylai holl landlordiaid 
cymdeithasol wella eu stoc tai i ddiwallu SATC erbyn 2020.  Cyflawnodd Adra ei darged yn 2015 ac mae’n awr yn 
canolbwyntio ar gynnal y safon a lleihau nifer methiannau derbyniol lle’n bosibl.   

Mae SATC yn mesur 42 elfen unigol o fewn saith categori ac yn asesu a yw eiddo: 

▪ mewn cyflwr da 
▪ yn ddiogel 
▪ wedi'u gwresogi'n ddigonol, yn defnyddio tanwydd yn effeithiol ac wedi'i hinswleiddio'n dda 
▪ yn cynnwys ceginau ac ystafelloedd ymolchi cyfredol 
▪ yn cael eu rheoli'n dda (ar gyfer tai rhent) 
▪ wedi'u lleoli mewn amgylchedd atyniadol a diogel 
▪ cyn belled â bod modd, yn gweddu ag anghenion penodol yr aelwyd 
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Thema 3: Llais y Preswylydd 

Mae gwrando ar ein cwsmeriaid yn brif flaenoriaeth i 
Adra ac yn un o ddangosyddion perrfformio boddhad 
cwsmer a osodwyd gan y Rheoleiddiwr.  

Mae’r thema yn asesu pa mor effeithiol yw Adra yn 
gwrando ac yn grymsuo ei gwsmeriaid, ac yn nodi’r    
tri maen prawf sy’n cynnwys craffu’r Bwrdd,       
ymdrin â chwynion a boddhad cwsmeriaid.   

 

 

 

Dal Rheolwyr i Gyfrif 

Mae gan Adra fframwaith ymgynghorol ar waith sy’n cynnig ystod eang o 
gyfleoedd i breswylwyr gael dweud eu dweud ar y gwasanaethau y maent yn ei 
gael gan Adra fel landlord. Y prif gorff ymgynghori yw Partneriaeth y Tenantiaid 
ac rydym yn sicrhau bod ymgynghori yn digwydd â'r Bartneriaeth a thrwy 
ddulliau eraill cyn i’r polisïau a’r mentrau perthnasol fynd gerbron y Bwrdd i 
benderfynu.  Mae’r Bwrdd wedi dangos ei ymrwymiad i gyfranogiad tenantiaid 
drwy greu rôl Pencampwr Bwrdd Cyfranogiad y Tenantiaid, ac mae swyddogion 
y Bartneriaeth yn cwrdd yn rheolaidd â Chadeirydd ac Is-gadeirydd y Bwrdd.   
Rhoddodd archwiliad allanol diweddar ar ymgysylltiad cwsmer sicrwydd 
sylweddol ar y maes gwaith yma heb unrhyw argymhellion ar gyfer gweithredu 
/ gwelliannau pellach. 

Boddhad Preswylwyr 

Rydym eisiau gwybod barn cwsmeriaid ar sut yr ydym yn gwneud, ac felly, 

rydym yn gweithio ag asiantaeth ymchwil y farchnad i ofyn i dros 125 o 

gwsmeriaid bob mis am eu profiadau gyda ni. Rydym yn defnyddio’r adborth 

yma i wella ein gwasanaethau, e.e. gan wneud mwy o’r hyn y mae ein 

cwsmeriaid yn dweud ein bod yn gwneud yn dda a gweithio i wella materion 

sy’n eu gwneud yn llai bodlon. Yn ein cynllun corfforaethol 2019-22, gosodir 

nodau uchelgeisiol i foddhad cwsmer fod dros 90% ar gyfer holl wasanaethau 

sy’n ymdrin yn uniongyrchol â thenantiaid.  I’n helpu i gyflawni hyn rydym wedi 

sefydlu prosiect dynodedig gwasanaeth rhagoriaeth i gwsmeriaid. 

Rydym hefyd yn gweithio yn agos â’n partneriaeth tenantiaid i ymgynghori ac 

ymgysylltu â chwsmeriaid ar ddatblygiadau polisi penodol a gweithgareddau 

eraill.  Rydym yn defnyddio’r adborth i ddarparu gwasanaethau sy’n gweithio 

i’n cwsmeriaid.  I adlewyrchu ein hymrwymiad i’n cwsmeriaid rydym yn gorff 

Rhagoriaeth Gwasanaeth i Gwsmeriaid achrededig sy’n cynnwys asesiad o’n 

prosesau adborth cwsmer. 
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Er bod pandemig Covid-19 wedi effeithio ar ein gallu i ddarparu 
gwasanaethau yn ystod y flwyddyn, mae cyfran sylweddol (83.2%) o’n 
cwsmeriaid a gymerodd ran yn yr arolwg wedi dweud eu bod yn fodlon 
neu yn fodlon iawn gyda lefel gyffredinol y gwasanaeth. Mae hyn yn 
well na’n sefyllfa yn 2019/20 ac yn dangos y gwaith da sydd wedi’i 
wneud yn ystod y flwyddyn i ddiwallu disgwyliadau ein cwsmeriaid 

 

 

Yn unol â gofyniad Rheoleiddiwr Cymru gofynnir i ni adrodd bob chwarter ar 
ba mor fodlon yw ein cwsmeriaid gyda’r ffordd yr ydym yn gwrando ac yn 
gwneud rhywbeth am farn tenantiaid.  O'r cwsmeriaid a gymerodd ran yn yr 
arolwg yn 2020/21, roedd 4 o 5 (80.4%) yn fodlon neu yn fodlon iawn; gyda 
thros 90% yn ymateb yn bositif eu bod o’r farn ein bod yn sefydliad 
dibynadwy. Mae’r gred ein bod yn sefydliad dibynadwy wedi cynyddu yn 
sylweddol yn ystod 2020/21, o 87% ym mis Mawrth 2020 i 94.5% erbyn mis 
Mawrth 2021 

 

 

 

O’r 102 cwyn a ddaeth i law yn 2020/ 21, cafodd 3 achos eu huwch gyfeirio 

at yr Ombwdsmon.  Ymchwiliwyd i 1 yn ffurfiol ond ni chafodd ei 

gadarnhau gan yr Ombwdsmon a darparwyd cadarnhad bod Adra wedi 

dilyn ei Bolisi yn unol â'r gofyn gan Landlordiaid Cymdeithasol 

Cofrestredig.  Cafodd y ddau arall eu gwrthod gan yr Ombwdsmon 

oherwydd nid oeddent wedi dilyn trefn gwyno Adra. 

Tra nad oedd angen newid unrhyw ymarfer mewn ymateb i’r cwynion hyn 

gan nad oeddent wedi’u cadarnhau neu eu gwrthod gan  yr Ombwdsmon, 

rydym yn chwilio am ffyrdd newydd ac arloesol i ddarparu ein 

gwasanaethau.  Cafodd arferion eu hadolygu ar sail y gwersi sydd wedi’u 

dysgu gan yr Ombwdsmon a thrwy adborth o’n holiaduron boddhad 

tenantiaid i sicrhau bod y gwasanaeth gorau posib yn cael ei ddarparu bob 

amser.   
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Thema 4: Cefnogaeth i Breswylwyr 

Mae Adra mewn sefyllfa gadarn i gefnogi ei 
gwsmeriaid i wella eu cyfleoedd mewn bywyd. 

Mae’r thema hon yn asesu effeithiolrwydd ein 
mentrau i gefnogi cwsmeriaid unigol, ac yn cynnwys y 
gefnogaeth yr ydym yn ei ddarparu a pha mor 
lwyddiannus ydyw.   

Mae ein Strategaeth Gymunedol 2018-2030 yn 

amlinellu ein gweledigaeth a gwerthoedd ar gyfer 

cymunedau, ein blaenoriaethau a’n hymrwymiad 

tymor-hir i wneud gwahaniaeth yn y cymunedau yr 

ydym yn eu  gwasanaethu. Mae’r strategaeth yn cael 

ei ategu gan gynlluniau cyflenwi tymor byrrach sy’n 

cael eu hadolygu yn rheolaidd fel bod ffocws i’n 

gwaith, a’n bod yn ymateb yn effeithiol i unrhyw 

anghenion neu flanoeriaethau sy’n newid. 

 

Dyma’r prif feysydd ffocws ar gyfer 202-2022: 

• Cefnogi ein cymunedau i symud at gyflogaeth  

• Cefnogi a hybu iechyd, lles a llesiant ein 
cwsmeriaid  

• Cymunedau Cysylltiedig 

• Creu cymunedau y mae ein cwsmeriaid yn 
teimlo’n ddiogel ac yn falch eu bod yn byw 
ynddynt 

 

 

Creu Cyflogaeth a Sgiliau 

Rydym yn cydnabod bod cael cyflogaeth diogel yn allweddol i helpu pobl i wella eu 

hiechyd, llesiant, hunanhyder ac yn y pendraw ansawdd eu bywydau. 

Mae ein Cynllun Sgiliau a Chyflogaeth yn amlinellu sut yr ydym yn darparu 

cymorth a chyfleoedd uniongyrchol i denantiaid i wella eu sgiliau a 

chyflogadwyedd drwy gefnogaeth cynhwysiant digidol, prentisiaethau, profiad 

gwaith, creu cyfleoedd gwirfoddoli, a gweithio mewn partneriaeth gyda 

sefydliadau eraill ac asiantaethau cefnogi. 

I fesur ein heffeithlonrwydd, rydym wedi gosod targedau uchelgeisiol, erbyn 2022 

byddwn: 

• wedi cynorthwyo 60 o’n cwsmeriaid bob blwyddyn i symud at gyflogaeth 

• wedi creu isafswm blynyddol o 30 cyfle i wirfoddoli gyda ni, a’n sefydliadau 
partner 

• wedi creu dwy brentisiaeth (fesul gwariant buddsoddi o £3m) 

• wedi creu pedwar cyfle i raddedigion  
 

Mae’r gweithgarwch yr ymgymerwyd ag ef / neu’r canlyniadau a gafodd eu 

gwireddu yn 2020/21 yn cynnwys: 

• Digwyddiad ffair swyddi yn swyddfeydd Adra i hybu gyrfaoedd ag Adra  
dros 100 o unigolion wedi mynychu. 4 a fynychodd wedi’u penodi i swyddi 
prentisiaeth ym mis Hydref 2020 gydag un yn gwsmer i Adra.  

• Cefnogi digwyddiad ysgol fusnes pop up, mewn partneriaeth â 
phartneriaid Grŵp Cyflogadwyedd Gogledd Cymru. Y digwyddiad wedi’i 
anelu at gynorthwyo pobl i gychwyn eu busnes eu hunain mewn ffordd 
heb risg a dyled. Digwyddiad rhithiol a gynhaliwyd ym mis Tachwedd 
2020.  

• Cyflwynwyd y ceisiadau cyntaf ar gyfer cynllun Kickstart, i ddarparu 
cyfleoedd lleoliad gwaith i 16-24 sydd mewn risg o ddiweithdra tymor hir.  
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Cynyddu eu hincwm a rheoli eu harian yn well. 

Mae ein tîm Rhenti yn fabwysiadwyr cynnar ‘Polisi ar waith’. Mae hyn yn 

helpu i ganfod y budd-daliadau a’r cyllid ychwanegol sydd ar gael i’n 

cwsmeriaid. Rydym yn helpu cwsmeriaid i geisio am fudd-daliadau, fel credyd 

cynhwysol a grantiau ychwanegol y maent o bosib yn gymwys ar eu cyfer e.e. 

Cronfa Cymorth Ddewisol, Taliad Disgresiwn at Gostau Tai. Rydym yn cwblhau 

ffurflenni incwm a gwariant gyda holl denantiaid newydd ac mae gennym 

gytundeb lefel gwasanaeth gyda Chyngor ar Bopeth fel bod modd i denantiaid 

gael cymorth a chyngor annibynnol. 

Yn ystod 2020/21, cafodd 105 o denantiaid gyngor a chefnogaeth gan CAB (53 ar 

gyfer budd-daliadau; 75 ar gyfer dyledion/cyllidebu, 6 ar gyfer cyflogaeth).  Cafodd 

£271,556 o ddyled ei negodi, £48,938 o ddyled ei ddileu, a £217,889 wedi’i 

ennill mewn budd-daliadau ychwanegol/cyllid grant.   

. * ffigurau o fewn y cromfachau yn cynnwys dyblygiadau h.y. pobl a gafodd eu cefnogi ar gyfer mwy 

*Figures within the brackets includes duplicates i.e. people supported for more than one issue 

 

 

Cefnogaeth yn ystod Covid-19 

O ganlyniad i bandemig Covid-19 rydym wedi gorfod ystyried sut yr ydym 

yn cysylltu gyda chwsmeriaid ac ar y gwasanaethau sy’n cynorthwyo orau 

anghenion y mwyaf bregus yn ein cymunedau. 

 

 

Gwnaethpwyd 1,800 o 

alwadau i gwsmeriaid 

bregus (dros 70 oed, 

bregus ac yn 

gwarchod) 

 

Cyfeiriwyd 350 o 

gwsmeriaid a oedd yn 

gwarchod i gael parseli 

bwyd wythnosol  

 

£50K cronfa galedi wedi’i 

chreu i gefnogi 

cymunedau drwy’r 

pandemig. 14 o 

brosiectau wedi’u cefnogi 

erbyn Mawrth 2021.  

 

£2,500 mewn 

cefnogaeth ariannol i 

fanciau bwyd a 

chefnogi casglu / 

danfon ym mhob rhan 

o Wynedd 

 

Cynorthwyo 14 o 

deuluoedd drwy 

ddarparu ‘Bocsys Babi’ 

mewn partneriaeth 

gyda Barnardos 

ymhlith eraill 

 

Darparu a dosbarthu 

Cyfarpar Diogelu 

Personol i wirfoddolwyr a 

gweithwyr allweddol ym 

mhob rhan o Wynedd 

 

Digwyddiadau llesiant y tu allan wedi’u 

trefnu ymhlith preswylwyr hŷn mewn 3 

safle tai gwarchod i fynd i'r afael ag 

unigedd a theimlo’n ynysig  

 

2,190  
O hawlwyr Credyd 

Cynhwysol wedi’u 

cefnogi yn ystod 

2020/21 
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Thema 5: Creulleoedd 

Mae’r thema hon yn tynnu sylw at y gweithgarwch 
ehanagch i ni ymgymryd â hwy i greu cartrefi wedi’u 
cynllunio yn dda a lleoedd sy’n diwallu anghenion 
lleol ac yn darparu lleoedd rhagorol i bobl fyw a 
mwynhau.  

Mae creulleoedd yn rhoi pobl gyntaf.                                                                          
Rhaid i le weithio i bawb ac wrth adeiladu ar raddfa, 
mae hynny’n golygu cartrefi o ddeiliadaethau cymysg 
i ddiwallu’r galw.    

Yn hanfodol, mae hefyd yn golygu darparu llecynnau 
gwyrdd a mynediad at seilwaith priodol fel ysgolion, 
ffyrdd, siopau a gwasanaethau hamdden yn galluogi 
tenantiaid i fyw eu bywydau yn eu cymunedau eu 
hunain.  

Rydym yn chwilio am gyfleoedd partneriaeth newydd 
i gydweithio â sefydliadau a chymunedau eraill i fynd 
i’r afael â phroblemau cymdeithasol ac economiadd 
dwfn, fel tlodi, anghydraddoldebau iechyd, a newid 
hinsawdd.   

 

Yn 2020/21 dywedodd 86.2% o breswylwyr a gymerodd ran yn yr arolwg eu bod yn 

fodlon gyda'u cymdogaethau fel lle i fyw. Rydym yn cyflawni hyn drwy gael y pethau 

sylfaenol o reoli stad yn gywir, mynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol, 

cynnal ein cartrefi i safon dda, a buddsoddi yn edrychiad a theimlad cyffredinol ein 

cymunedau gan sicrhau lefelau da o ddiogelwch i breswylwyr. Dywedodd dros 90% 

o’n cwsmeriaid yn 202/21 eu bod yn teimlo’n ddiogel neu yn ddiogel iawn yn eu 

cymunedau.  

ASTUDIAETH ACHOS: Prosiect Maes NI (Maesgeirchen, Bangor) 

Mae Maesgeirchen yn un o 3 cymuned yng Ngogledd Cymru (Wrecsam a Bae 

Colwyn yw’r ddau arall) a 10 ar draws Cymru sydd wedi cael £1 miliwn drwy’r 

cynllun Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau sy’n cael ei gyllido gan y loteri. 

Cychwynnodd prosiect Maes Ni yn 2016 ac mae’n ceisio annog cymunedau i gymryd 

rhan a phenderfynu yn lleol ar sut i wario’r arian.  Dangosodd ymgynghori â 

phreswylwyr bod creu Canolfan Gymunedol newydd ac uwchraddio’r parc chwarae 

ar frig y rhestr ddymuno. 

Mae Adra wedi bod ar Grŵp Llywio’r cynllun ers y dechrau ac yn “Ddeiliad cyllideb” 

ers 2018 - darparu cefnogaeth a chyngor ariannol ayyb. Mae ein Cyfarwyddwr 

Cwsmeriaid a Chymunedau yn aelod o’r Grŵp Llywio ac wedi helpu a chynghori’r 

grŵp. Cafodd yr uwchraddiad i'r Parc Chwarae ei gwblhau ym mis Hydref 2020. Ar 

gais Adra, cynorthwyodd cwmni Cadarn gyda chynllunio a thendro ar gyfer y parc 

chwarae. Cafodd y gwaith ei wneud fel budd cymunedol, ac maent hefyd wedi 

cyfrannu dros £9,000 tuag elfennau o'r gwaith 
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AMGYLCHEDDOL 

 Mae Adra yn darparu cartrefi ar 

draws gogledd Cymru - o 

Aberdaron i Wrecsam.  Mae’r 

rhan fwyaf o’n cartrefi yng 

Ngwynedd, sir, sydd oddeutu 984 

milltir sgwâr, ychydig yn llai na 

maint Luxembourg. Mae Llŷn a’r 

rhan fwyaf o Barc Cenedlaethol  

Eryri yng Ngwynedd. Rydym yn cydnabod bod ein 

gweithgarwch dydd i ddydd yn cael effaith ar ein hamgylchedd, 

boed yn sgil gweithredu ein swyddfeydd neu allyriadau o’n 

cerbydau yn rheoli ein heiddo ar draws ardal mor eang a 

gwledig.  
 
Mewn ymateb i’r Argyfwng Newid Hinsawdd rydym wedi 

datblygu Strategaeth hir dymor, sef Strategaeth Ôl troed 

Carbon a Datgarboneiddio 2020 - 2030. Nod hyn yw ein 

symud ni tuag at fod yn ‘sero net’ erbyn 2030.  

Y ffordd orau i gyflawni’r targed uchelgeisiol yma fydd 

gweithio gyda sefydliadau eraill i helpu adeiladu 

partneriaethau cadarn o randdeiliaid sy’n rhannu’r un 

meddylfryd ac sy’n barod i gydweithio i wneud 

gwahaniaeth.   

.  
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Thema 6: Newid Hinsawdd 

Mae’r thema hon yn asesu sut y mae ein 
gweithgarwch yn effeithio ar newid hinsawdd. Mae’n 
edrych ar arferion cyfredol ar y cyd â'r newidiadau 
sy’n cael eu cyflwyno i wella perfformiad yn y dyfodol.  

Mae’r thema hon yn cynnwys pum maen prawf, gan 
gynnwys dosbarthaid cyfraddau EPC, data allyriadau, 
asesiad risg newid hinsawdd a darpariaeth 
gwybodaeth i breswylwyr.  

Ym mis Chwefror 2021, gosododd Llywodraeth Cymru 
ei ymrywmiad cyfreithiol i gyflawni allyriadau carbon 
sero net erbyn 2050.  Erbyn 2018 - y flwyddyn 
ddiweddaraf y mae data ar gael - roedd Cymru wedi 
gweld gosytngiad o 31% yn allyriadau nwyon tŷ 
gwyrdd o gymharu â lefelau 1990. Bydd targedau 
cyfreithiol newydd yn gorfodi gostyngiad o 63% erbyn 
2030 a 89% erbyn 2040 gyda Chymru yn cyrraedd 
‘sero net’ - sef toriad 100% - erbyn 2050.  
 
Mae’r angen i bawb ymddwyn yn gyfrifol tuag at 
faterion yn gysylltiedig â’r hinsawdd yn gryfach yn 
awr nag erioed o’r blaen. Drwy weithredu a thyfu 
Adra mewn ffordd gynaliadwy, rydym yn chwarae ein 
rhan, yn cyfrannu at dargedau allyriadau sero net y 
DU a thargedau cytundeb byd-eang Paris.  

 

Mae gan y sector dai rôl bwysig i chwarae yn lleihau nwyon tŷ gwydr ac effeithio’n 

bositif ar newid hinsawdd.  

Gydag eiddo Adra yn awr wedi’i wasgaru o un pen Gogledd Cymru i’r llall, mae’n 

hanfodol ein bod yn ceisio ac yn mabwysiadu ffyrdd newydd o weithio ac i wrthbwyso 

allyriadau carbon ein gweithgarwch. Yn 2020/21 gwelwyd carreg filltir fawr o ran hyn, 

gyda mabwysiadu Strategaeth Ddatgarboneiddio cyntaf Adra ar gyfer 10 mlynedd, 

2020-2030, sy’n nodi ein huchelgais o ddod yn sero net erbyn 2030.  Felly, mae 10 

mlynedd i ddatgarboneiddio Adra drwy ymgymryd ag effeithlonrwydd ynni, mesurau 

ynni adnewyddadwy. fflyd garbon isel, a gwrthbwyso mesurau.  Bydd 

datgarboneiddio hefyd yn ystyried datgarboneiddio grid trydan a ffactorau eraill fel 

rhesymoli’r stad. 

Gan weithio gyda’r Ymddiriedolaeth Garbon rydym wedi cyfrifo ein hôl troed carbon 

llinell sylfaen (2018/19) o ffynonellau allyriadau uniongyrchol a ffynonellau dewisol 

anuniongyrchol (sgôp 1,2 a sgôp 3 dewisol).  Cafodd yr ôl troed carbon yma ei gyfrifo 

yn unol â sgôp allyriadau protocol Nwyon Tŷ Gwydr.  Dangosodd y gwaith yma bod 

96% o gyfanswm ein holl allyriadau a gofnodwyd yn dod o ddefnyddio ynni o fewn 

ein stoc dai. 

Mae ein Strategaeth Ddatgarboneiddio 2020 - 2030 yn amlinellu’r daith y bydd angen 

i ni ei ddilyn i gyrraedd sero net erbyn 2030. 
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Math o 
annedd 

Cyf. 
Cyfanswm Band EPC (2019/ 20) Cyfanswm 

Allyriadau 
Carbon (tCO,e) 

A B C D E F G 

Tŷ Par 1,362 21 20 741 508 72 0 0 4,499 

Tŷ Sengl 25 0 1 6 15 2 1 0 125 

Teras 2,820 14 48 2,010 629 116 2 1 7,992 

Fflat 1,324 0 219 1,043 54 7 1 0 2,128 

Byngalo 801 3 6 384 357 51 0 0 1,932 

Cyfanswm 6,332 38 294 4,181 1,563 248 4 1 16,675 

Cyfanswm 
fel %  

100% 0.6% 4.6% 66.1% 24.7% 3.9% 0.1% 0.0% - 

Mae dros dau draean (71.3%) o’n heiddo presennol gyda chyfradd EPC C neu uwch. Roedd eiddo 

teras yn hafal i’r ganran uchaf o fathau eiddo o fewn ein portffolio stoc ar 45%,  gyda thai pâr yn 

dilyn (22%) a fflatiau (21%) wedyn. Mae canran sylweddol (95%) o’n fflatiau, bron i dri chwarter 

(73%) o’n tai teras, a thros hanner (57%) o’n heiddo tai pâr gyda chyfradd EPC neu uwch. Y 

cyfrannwr mwyaf i’n cyfanswm allyriadau carbon o ran nifer perthynol yw eiddo sengl ar gyfradd 

o 1:5 (neu 5 tCO2e5 fesul eiddo) gyda bron i dri chwarter (72%) o’n heiddo sengl gyda chyfradd 

EPC o D neu is. 

 

 Rydym wedi cwblhau 172 o eiddo adeiladu o’r newydd yn 2020/21.    

Roedd cyfradd EPC ar gyfer yr eiddo hyn o fewn 3 band h.y, A,   

B a C, gyda thros dau draean 970%) yn gyfradd ‘B’ (20% A a 10% 

C).  Roedd yr eiddo cyfradd C o ganlyniad i brynu eiddo ‘oddi ar y 

silff’ ac eiddo presennol.   

 

Penderfynodd Bwrdd Adra yn ystod y flwyddyn y dylai holl eiddo 

datblygu o’r newydd, fod mor agos at gyfradd ‘A’ ag sy’n bosibl.  

Lle’n bosibl mae holl eiddo datblygu o’r newydd yn cael eu gosod 

gyda phaneli solar ar y to a phympiau gwresogi ffynhonnell aer ar 

gyfer ynni.  Pwyntiau gwrefrau cerbydau trydan hefyd wedi’u nodi 

yn ogystal ag unedau cynaeafu dŵr glaw.  

. 

20%

70%

10%

Graddfa EPC - Datblygiadau Newydd 
(2020/21)

EPC A EPC B EPC C

27%

1%

48%
13%

12%

Gollyngiad CO2 (% o'r cyfanswm fesul math 
o eiddo) 2019/20

Semi Detached Detached Terrace Flat Bungalow
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56  

eiddo ar hyn o bryd yn 

cael eu hadeiladu gan 

ddefnyddio dulliau 

adeiladu modern.  
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Ffynhonnell Allyriadau Sgôp 1 
(tCO2e) 

Allyriadau Sgôp 2 
(tCO2e) 

Allyriadau Sgôp 3 
(tCO2e) 

Cyfanswm Allyriadau  
(tCO2e) 

BA18/19 BA19/20 BA18/19 BA19/20 FY18/19 BA18/19 BA19/20 BA18/19 

Safle sy’n cael ei 
weithredu gan Adra 

120 119 43 36 - - 163 155 

Stoc Tai Adra 10,831 10,899 6,092 5,559 - - 16,923 16,458 
Fflyd Wen Adra 419 461 - - - - 419 461 
Fflyd Lwyd Adra - - - - 89 93 89 93 
Gwastraff Adra - - - - 61 66 61 66 
Dŵr Adra - - - - 1 2 1 2 

Cyfanswm 11,371 11,479 6,135 5,595 151 159 17,656 17,235 

Agwedd Defnydd Kg CO2e Allyriadau carbon  
(tunnell metrig) 

Trydanol 94095 kWh 0.233 21.9 
Nwy Naturiol 16,198cm3 2.02 32.8 
Dŵr 652cm3 0.34 0.2 
Fflyd wen 913,645 milltir  413.4 

Fflyd lwyd 133,369 milltir  38.3 

Papur 239,112 taflen 919.4 1.1 
Eiddo ble mae tenantiaid 
yn byw ynddynt 

6,487*  16,626 

  Cyfanswm 16,990.71 

Rydym wedi parhau i fuddsoddi a gwella effeithlonrwydd ynni ein cartrefi 

presennol yn 2020/21, ac felly lleihau effaith amgylcheddol a lleihau’r 

costau i’n tenantiaid.  I gefnogi ein huchelgais datgarboneiddio, rydym wedi 

hyfforddi ein harchwilwyr eiddo i dargedu materion effeithlonrwydd ynni yn 

ystod archwiliadau eiddo. 

Cafodd dros £1m ei fuddsoddi yn gwella inswleiddio 137 o’n heiddo yn 
2020/21; cafodd 100 eiddo inswleiddiad wal allanol ac atig a chafodd 37 
arall inswleiddiad atig yn unig.  Bydd hyn yn gwella yn sylweddol 
effeithlonrwydd ynni'r eiddo hyn a bydd yn cael ei adlewyrchu yn ein 
perfformiad lleihau carbon corfforaethol ac ymdrech datgarboneiddio Adra 
yn gyffredinol.  Mae gwaith cychwynnol wedi’i wneud yn 2020/21 i wella 
perfformiad ynni o fewn ein stoc gyfradd isaf ac amcangyfrifir bod hyn 
gyfwerth â gostyngiad yng nghost gwresogi o -£95 ar gyfartaledd fesul 
eiddo'r flwyddyn (-22% o'u costau gwresogi cyfartalog). 

Yn ychwanegol at inswleiddio, rydym hefyd wedi buddsoddi £108k yn gosod 

unedau ffenestri gwydrau dwbl newydd mewn 38 o’n cartrefi presennol.  

Rydym wedi llwyddo hefyd i gael £500k mewn cyllid grant gan Lywodraeth 

Cymru.  Bydd hyn yn caniatáu i ni dreialu technolegau gwresogi newydd fel 

pympiau gwresogi ffynhonnell daear ac aer yn ein cartrefi  Bydd treialu ein 

systemau gwresogi newydd yn caniatáu rheoli tymheredd yr eiddo drwy 

dechnoleg glyfar, h.y. rheoli tymheredd.  

fort. 

Data Allyriadau Carbon Adra 2020/21  

 

At ddibenion cymharu mae’r tabl 

gyferbyn yn darparu trosolwg o’n 

allyriadau Sgôp 1, Sgôp 2, a Sgôp 3 ar 

gyfer y cyfnod dwy flynedd 2018/19 a 

2019/20. Mae allyriadau 2020/21 yn 

cael eu casglu a byddant ar gael yn 

fuan.   

 

19 

Mae holl denantiaid datblygu o’r newydd yn cael Canllaw'r Cartref 

sy’n rhoi canllawiau ac awgrymiadau ar weithgareddau domestig 

amrywiol gan gynnwys: 

▪ Gosod y thermostat a rhaglennu’r amserydd gwresogi  
▪ Pwysedd Boeler         
▪ Defnyddio ac edrych ar ôl ffenestri  
▪ Osgoi lleithder  

*eiddo rhent cymdeithasol o gyfanswm eiddo o 6,499 
wedi lleiahu i 2.56TM fesul eiddo i gymharu â 2.68TM yn 2019/20 
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Thema 7: Ecoleg 

Mae’r thema hon yn asesu sut yr ydym yn 
diogelu ein hamgylchedd lleol ac ecoleg. 
Mae'n cynnwys  dau faen prawf sy’n effeithio 
ar ecoleg leol; rheoli llygryddion a 
bioamrywiaeth. 

Rydym yn chwilio am arfer gorau a ffyrdd 
arloesol i ddiwallu gofynion cynllunio o 
ran llecynnau gwyrdd a bioamrywiaeth.  
Rydym hefyd yn ceisio lleihau effaith 
llygryddion posib yn sgil ein gwaith 

  Llecynnau Gwyrdd a Bioamrywiaeth 

                        Mae ein holl ddatblygiadau yn cydymffurfio â chanllawiau cynllunio lleol ac wedi’u llunio i sicrhau        

                       bod holl safleoedd datblygu o’r newydd gyda llecyn gwyrdd wedi’i ddiogelu.  Mae maint y llecyn          

                      gwyrdd yn dibynnu ar faint y safle a nifer yr eiddo sy’n cael eu hadeiladu. Mae holl lecynnau  

                   gwyrdd yn cael eu cynnal a’u cadw yn unol ag amodau cynllunio ac wedi’u dylunio ar y cyd gyda’n  

                Tîm  Rheoli Tir.  Bydd un o’n safleoedd newydd yn cynnwys ardal o goedwig glaw tymherus.  
              
          Caiff asesiad ecolegol ei gynnal ar ein holl safleoedd datblygu o’r newydd i asesu’r effaith ar ecoleg                     

        a bioamrywiaeth.  Caiff argymhellion cywirol a wneir eu rhoi ar waith ble bynnag sy’n bosibl. Lle’n briodol 

mae dyluniad tirwedd yn cael ei ddatblygu i wneud yn fawr o’r fioamrywiaeth a sicrhau os ydym yn tynnu coed 

o’r safle, ein bod yn plannu’r un nifer yn eu lle.   
  
Mae canllawiau Draenio Cynaliadwy yn golygu ein bod yn edrych ar integreiddio system rheoli dŵr o fewn holl 

safleoedd datblygu o’r newydd, mae hyn yn cynnwys creu pyllau dŵr.  Mae’r canllawiau hyn yn aml yn gofyn i 

ni wella bioamrywiaeth y safle drwy fentrau fel plannu coed ychwanegol. 

Mae dod o hyd i nythfeydd ystlumod wrth ddatblygu safleoedd newydd yn cyflwyno sialensiau newydd, ac mae  
  hyn yn golygu bod angen paratoi cynlluniau goleuo ar gyfer nifer o safleoedd.  Ni ellir gosod goleuadau sy’n  
          pwyntio ar i fyny ayyb, ac angen bod yn ystyrlon o ran bioamrywiaeth leol.   
           
                    Mae ein Tîm Rheoli Tir yn gweithio gyda grwpiau cymunedol i ddarparu cefnogaeth, cyngor a chyllid   

                       grant i greu llecynnau gwyrdd o fewn cymunedau.  Mae’r rhain yn cynnwys gerddi cymunedol,  

                       rhandiroedd ac ardaloedd plannu amgen.  Mae blodau gwyllt wedi’u plannu mewn tri safle ym  

                      Mangor, Penygroes a Llanllyfni mewn partneriaeth gyda’n contractwyr cynnal a chadw tiroedd –  

                      caiff cynlluniau eraill eu cynnig ar gyfer 2021/22.  
           
                    Yn ogystal â datblygu cartrefi newydd ar draws gogledd Cymru, rydym hefyd y gwella ein stadau  

                  presennol, gyda gwaith yn cael ei wneud i adnabod ardaloedd cynaliadwy ar gyfer ôl osod systemau  

               draenio cynaliadwy a fydd yn golygu creu ffosydd, pyllau dŵr a cheuffosydd.  Bydd y gwaith yma yn             

            cynyddu gwerth bioamrywiaeth y stadau sydd wedi’u nodi.  

               

      Llygryddion 

Er nad oes gennym strategaeth annibynnol i reoli a lleihau llygryddion, rydym fodd bynnag, yn chwilio am 

opsiynau hyfyw i leihau effaith amgylcheddol llygryddion.  Gan weithio gyda’r awdurdod lleol a Dŵr Cymru, 

rydym yn cyfnewid prif bibellau dŵr gwreiddiol o fewn ein stadau yng Ngwynedd i leihau eiddo sydd gan brif 

bibellau a gwasanaethau dŵr plwm, asbestos neu rai galfanedig. 
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Thema 8: Rheoli Adnoddau 

Mae’r thema hon yn asesu sut yr ydym yn 
defnyddio adnoddau. Mae'i dri maen prawf 
yn cynnwys cyrchu deunyddiau, rheoli 
gwastraff a rheoli dŵr. 

Mae adeiladu cartrefi newydd ac ôl osod stoc 
bresennol yn golygu bod risg o effeithiau 
uniongyrchol ac anuniongyrchol, boed yn ôl 
troed carbon cyffredinol i anghynaladwyedd 
y deunyddiau sy’n cael eu defnyddio. Rydym 
yn ystyried yr effaith y mae ein gweithgarwch 
yn ei gael ar yr amgylchedd ehangach, ac yn 
lleihau defnydd o ddeunyddiau crai a lleihau’r 
gwasanaeth o’n safleoedd adeiladu. 

 

 Tra nad oes gennym strategaeth wedi’i  

         fabwysiadu i ddefnyddio deunyddiau wedi’u  

        cyrchu yn gyfrifol ar gyfer gwaith adeiladu,   

      mae gan ein fframwaith deunyddiau sydd     

    newydd ei sefydlu, sy’n cynnwys nifer o 

Gymdeithasau Tai ac Awdurdodau Lleol eraill grŵp 

craidd strategol ar lefel weithredol i drafod y maes 

yma yn benodol.  Y bwriad yw sefydlu strategaeth 

eglur gyda’n cyflenwyr deunyddiau Travis Perkins. 

 

 Mae ein Polisi Rheoli Gwastraff yn cynnwys holl weithgarwch busnes ac yn ceisio sicrhau cydymffurfio       

              gyda Deddf Diogelu’r Amgylchedd 1990 a holl ddeddfwriaeth sy’n gysylltiedig gyda rheoli gwastraff i  

             sicrhau bod ein holl weithgarwch yn cael ei wneud heb: 

▪ risg i ddŵr, aer, pridd, planhigion nac anifeiliaid 
▪ achosi niwsans trwy sŵn neu arogl; a 
▪ chael effaith andwyol ar gefn gwlad neu leoedd o ddiddordeb arbennig  

 

   Caiff ein gwastraff ei reoli drwy ein contract cyflenwi deunyddiau sydd yn ei gyflenwi gan gwmni rheoli 

gwastraff lleol. Mae gennym hefyd broses gwahanu gwastraff sylweddol yn y tri safle sy’n ein galluogi i 

wahanu'r mathau gwahanol o wastraff. Rydym yn cael holl ddata gwastraff / cyfraddau ailgylchu sy’n cael ei 

gynnwys yn ein cyfrifiadau ôl troed carbon, gyda chyfleoedd wedi’u hadnabod i leihau gwastraff sydd wedi’i 

gynnwys yn ein cynllun gweithredu amgylcheddol. Yn ystod 2020/21, cafodd 1,180 tunnell o wastraff o 

safleoedd amrywiol ei ailgylchu (100%). 

Mae ein holl weithgarwch rheoli gwastraff yn mabwysiadu egwyddorion hierarchaeth gwastraff gyda golwg ar 

leihau maint y gwastraff sy’n cael ei anfon i safleoedd llenwi tir. Mae ein holl benderfyniadau rheoli gwastraff yn 

gyfrifol o ran adnoddau ac yn       

   gwella ein System Rheoli Amgylcheddol sy’n cydymffurfio ag ISO 14001:2015.  

  

           Nid yw ein defnydd o Ddŵr yn cael llawer o effaith amgylcheddol. Rydym yn monitro defnydd ar sail fisol i  

             ddiogelu yn erbyn unrhyw ollyngiadau; ni fyddem yn ymwybodol o’r rhain fel arall. 

   

 
 

ATAL GWASTRAFF

PARATOI AM AIL 
DDEFNYDD

AILGYLCHU / 
COMPOST

ADFERIAD 
ARALL

GWAREDU

WASTE HIERARCHY 

21 

Deunydd  Contractwr 
Gwaredu 
Gwastraff 1  

Contractwr 
Gwaredu 
Gwastraff 2 

Cymysg 602,203 100,304 
Rwbel 77,600 111,725 
Pren 640 66,612 
Pridd  34,080 - 
Crefft 155,480 - 
Gwyrdd 320 - 
Arall 13,200 18,269 

Cyfanswm 883,623 296,910 
 

   

Deunyddiau gwastraff a gafodd eu hailgylchu 

2020/21 (mewn Kg) 
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LLYWODRAETHU 

 Llywodraethu yw'r system sydd nid yn unig yn rhoi 
cyfarwyddyd i sefydliadau ond hefyd yn eu rheoli - yn 
arbennig felly sut y mae amcanion a gwerthoedd y 
sefydliad yn cael eu gosod; a bod y rhain yn sefyll allan o 
gymharu â'r modd y mae’r sefydliad yn cael ei reoli o 
ddydd i ddydd. 

Dywedir mai sylfaen llywodraethu cadarn yw cael 
Byrddau a cytbwys ac amrywiol sy'n gallu arwain y 
sefydliad a rheoli risg ar yr un pryd. Fodd bynnag, mae 
llywodraethu effeithiol yn ehangach na'r Bwrdd. Yn 
sylfaenol, mae’n ymwneud â diwylliant a ffordd o 
weithio, sydd, wrth gael ei reoli'n dda, yn cael ei 
werthuso a'i reoleiddio'n gyson ac yna cael ei ddefnyddio 
fel man cychwyn ar gyfer mentergarwch sydd gyfystyr â 
gwasanaeth rhagorol. Mae llywodraethiant yn fwy na 
chyfres o reolau a gweithdrefnau. Mae llywodraethu yn 
gyfrwng ar gyfer cynnal busnes hefyd! 

Mae llywodraethu da yn sicrhau "bod y bobl iawn yn 
gwneud y penderfyniadau cywir, yn amserol gyda'r 
wybodaeth gywir" a bod "penderfyniadau yn cael eu 
gwneud ar sail tystiolaeth ac yn canolbwyntio ar ddiwallu 
anghenion y defnyddiwr" 

Mae Adra wedi ymrwymo i gyflawni llywodraethu da a 
chydymffurfio â Chod Llywodraethiant Cartrefi 
Cymunedol Cymru. 
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Thema 9: Strwythur a Llywodraethu  

Mae’r thema hon yn asesu ansawdd, addasrwydd a 
pherfformiad y strwythur corfforaethol a 
llywodraethu. Mae’r thema yn cynnwys chwe maen 
prawf yn cynnwys perchnogaeth, dulliau 
llywodraethu a risg. 

Mae dau bwyllgor yn adrodd i Fwrdd Adra, sef y 
Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd a’r Pwyllgor 
Cwsmeriaid ac Asedau.  Mae gan ein strwythur grŵp 
hefyd Fwrdd annibynnol i oruchwylio a llywodraethu 
gweithredu’r is-gwmni masnachol, Medra. 

Mae gan ein holl Fyrddau a Phwyllgorau Gadeiryddion 
ar wahân sy’n wahanol i Brif Weithredwr y Grŵp. 

Gofynnir i holl aelodau Bwrdd lofnodi a chadw at y 
Cod Ymddygiad ar gyfer Aelodau’r Bwrdd. O fewn y 
Cod mae rheolau penodol i reoli a datgelu gwrthdaro 
mewn buddiannau neu wrthdaro posib mewn 
buddiannau.  Gofynnir i bob aelod gwblhau ffurflen 
datgan buddiant yn flynyddol a hysbysu'r cwmni 
unrhyw newidiadau perthnasol o fewn y flwyddyn 
neu yn ystod cyfarfod o’r Bwrdd a’i bwyllgorau.  Rhaid 
cael caniatâd yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol cyn 
gwneud unrhyw newidiadau sylweddol i Reolau Adra. 

 

 

Mae Adra (Tai) Cyf. yn landlord cymdeithasol cofrestredig yng Nghymru ac mae 

ganddo statws cyfreithiol fel sefydliad nid er elw o dan Ddeddf Cymdeithasau 

Cydweithredol a Chymdeithasau Budd Cymunedol 2014. 

Gofynnir i ni gyflwyno adroddiad hunanasesu blynyddol i’r Rheoleiddiwr Tai yn 

erbyn y 10 Safon Perfformio sydd wedi’u cyhoeddi.   Mae’r adroddiad hwn ar y 

cyd â'r wybodaeth monitro reolaidd a gyflwynir drwy gydol y flwyddyn yn hysbysu 

Dyfarniad Annibynnol y Rheoleiddwyr Tai ar ein hyfywedd ariannol a’n 

llywodraethu yn gyffredinol.   

 

Cadarnhaodd y Dyfarniad Rheoleiddio diweddaraf a gafwyd gan Lywodraeth 

Cymru ym mis Mawrth 2021 bod y dosbarthiad uchaf posibl wedi’i ddyfarnu i 

landlordiaid yng Nghymru, sef ‘Safon /Safon’.   

 

 

 

  

 

 
SAFONOL SAFONOL 

Llywodraethu 

 

 

 

  

 

 

Hyfywedd Ariannol 

 

 

 

  

 

 I sicrhau llywodraethu da bob amser, rydym yn aelod o Gartrefi Cymunedol 

Cymru (CHC) ac mae ein cod llywodraethu yn cymhwyso’r model CHC sydd wedi’i 

gytuno.   

 

Nid yw Adra na’i is-gwmni Medra yn ddarostyngedig i unrhyw ganfyddiadau 

negyddol yn ystod 2020/21. 
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  Mae ein Fframwaith Rheoli Risg yn amlinellu ein dull o ymdrin â risg, gan gynnwys 

sut yr ydym yn canfod risgiau a allai effeithio ar ein gwasanaethau, busnesau a 

chwsmeriaid. Mae risg yn aml yn cael ei weld fel cydymffurfiaeth ac felly yn arafu’r 

busnes; fodd bynnag, gellir ei weld fel cyfle i amlygu meysydd ar gyfer gwella.  

Rydym yn cydnabod bod holl sefydliadau yn wynebu lefel annatod o risg; heb risg, 

nid oes unrhyw wobr.  Yr ochr arall i hyn yw y gall gormod o risg arwain at fethiant 

busnes. Mae Adra yn sylweddoli bod ceisio cyflawni nodau ein strategaethau 

busnes allweddol yn aml yn golygu rhywfaint o risg. 

Mae gennym System Rheoli Integredig ISO achrededig UKAS ar waith sy'n cynnwys 

ISO 9001: 2015 (Ansawdd), ISO 14001: 2015 (Amgylcheddol) ac ISO 45001: 2018 

(Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol). Mae ein Fframwaith Rheoli Risg yn cefnogi 

ein hymrwymiad i gynnal ardystiad ac mae ein hymrwymiad i sefydlu a gwreiddio’r 

arferion busnes arferol, fframwaith rheoli risg sy’n diogelu ei swyddogion, staff 

cwsmeriaid, partneriaeth a’r cyhoedd. Mae’r fframwaith yn cael ei adolygu yn 

flynyddol i adlewyrchu sefyllfa ein busnes ac archwaeth risg y Bwrdd.   

Rydym yn gweithredu dwy gofrestr lefel risg corfforaethol, sef Cofrestr Risg 

Strategol (yn amlygu risgiau ble mae achosion sydd fel arfer yn allanol i’r busnes, 

os byddant yn digwydd, byddai’n ddigon difrifol i olygu y byddai angen o bosib 

newid mewn cyfeiriad strategol) a Chofrestr Risg Gweithredol (ble gall achosion 

fod yn fewnol neu allanol ac os byddant yn digwydd byddai’n effeithio ar ein gallu i 

gyflawni ein strategaeth busnes cyfredol neu wella / cyflenwi ein gwasanaethau 

dydd i ddydd). 

                                                Mae gennym swyddogaeth rheoli risg ganolog, sy’n                     

                                                      cynghori ac yn cefnogi perchnogion risg wrth iddynt  

                adolygu risgiau neilltuedig ac yn diweddaru’r  

                                                                cofrestrau risg a chynlluniau gweithredu  

                                                                    cysylltiedig yn unol â hynny.   

 

                                                                        Yn ystod 2020/21, cytunodd ein Bwrdd i  

                                                                          sefydlu Grŵp Risg a Sicrwydd Archwilio i  

                                                                           graffu a chefnogi cyflawni’r fframwaith                                                                           

Y Bwrdd sy'n gyfrifol am reoli risg yn gyffredinol, gyda’r Prif 

Weithredwr yn rheoli cyfrifoldeb gweithredol o  ddydd i ddydd drwy’r 

Tîm Arweinyddiaeth Gweithredol a’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth. 

 

Caiff risgiau eu hasesu a’u sgorio gan ddefnyddio matrics 5x5 gyda 

risgiau yn cael eu categoreiddio fel a ganlyn: 

 

Lefel 
Risg 

Categori Risg  Ymateb a gaiff ei argymell  

16- 25 
Bygythiad 
Uchel Iawn  

• Lefel annerbyniol o amlygiad risg 
sy'n gofyn am weithred gywirol 
uniongyrchol  

11- 15 
Bygythiad 
Uchel  

• Lefel annerbyniol o amlygiad risg 
sy'n gofyn monitro cyson a bod 
mesurau yn cael eu rhoi mewn lle i 
leihau amlygiad  

6- 10 
Bygythiad 
canolig  

• Lefel derbyniol o amlygiad risg yn 
ddarostyngedig i fesurau monitro 
gweithredol  

1- 5 Bygythiad isel  
• Lefel derbyniol o risg yn 

ddarostyngedig i fesurau monitro 
goddefol  

 

I arwain ein gweithgarwch y busnes a lefel y risg yr ydym yn barod i 

amlygu ein hunain iddo, mae ein Bwrdd yn cynnal asesiad blynyddol 

o’n SWOT a PESTLE corfforaethol ac yn sefydlu eu harchwaeth risg am 

y flwyddyn. Mae hyn yn asesu ac yn sefydlu eu lefelau goddefiant risg 

ar gyfer cyfres o feysydd risg thematig sy’n gysylltiedig â’r busnes, gan 

gynnwys, ond nid yn gyfyngedig i ‘Dwf a Datblygu’, Iechyd a 

Diogelwch’, ‘Buddsoddiadau Ariannol’ ayyb.  

 

Ar ddiwedd Mawrth 2021, roeddem wedi rheoli 24 risg ‘strategol’ a 23 

risg ‘gweithredol’ drwy ein cofrestrau risg.   

 

 

 

  

 

24 



25 
 

  

56 
Oed cyfartalog 

Aelodau Bwrdd  

 

Thema 10: Bwrdd ac Ymddiriedolwyr 

Mae’r thema hon yn asesu ansawdd, addasrwydd a 
pherfformiad y bwrdd ac ymddiriedolwyr. Mae’r thema 
yn cynnwys un ar ddeg maen prawf gan gynnwys 
demograffeg y bwrdd, perchnogaeth, profiad ac 
annibyniaeth y Bwrdd.   

Mae gan Fwrdd Adra uchafswm o ddeuddeg (12) aelod 
(ac eithrio aelodau cyfetholedig); mae dau o’r rhain yn 
aelodau tenant a hyd at ddau wedi’u henwebu gan yr 
awdurdod lleol.  Ar hyn o bryd mae gan Adra ddeg      
(10) Aelod Bwrdd, gydag un (1) o’r swyddi tenant yn 
wag. Mae cyfansoddiad y Bwrdd yn dod ynghyd        
ystod eang o sgiliau, profiad a gwybodaeth gan    
gynnwys arbenigedd yn y meysydd cyllid busnes, 
datblygu, gweinyddu cyhoeddus a gwerth    
cymdeithasol. Mae holl aelodau Bwrdd yn 
gyfarwyddwyr anweithredol.    

Mae Aelodau’r Bwrdd yn cael eu penodi ar delerau 
sefydlog adnewyddadwy, hyd at uchafswm o 9 mlynedd 
sy’n cael ei fesur yn ôl nifer cyfarfodydd cyffredinol 
(CCB) ar ôl penodi.   

Fel ar 31 Mawrth 2021, roedd yr Aelod Bwrdd a oedd 
wedi ein gwasanaethu fwyaf wedi bod ar y Bwrdd am 5 
mlynedd a 10 mis ac roedd ein Haelod Bwrdd newydd 
wedi ein gwasanaethu am 1 mis.  Fel ar y dyddiad 
hwnnw, hyd gwasanaeth cyfartalog oedd 38.5 mis. 

Cafodd archwiliad ac adolygiad sgiliau llawn ei gynnal o'r 
Bwrdd yn 2018/19, gydag Aelodau unigol yn cael eu 
gwerthuso yn flynyddol  

 

 

Nid oes unrhyw aelod o’r Bwrdd yn adnabod eu hunain fel 

BAME..  

Mae 10% o’r Bwrdd (1-10) ar hyn o bryd yn adnabod eu 

hunain fel yn dioddef o anabledd.  

O fewn Grŵp Adra, mae gennym hefyd Is-gwmni 

Masnachol sy’n cael ei lywodraethu gan ei Fwrdd ei hun. 

Nid oes unrhyw aelodau sy’n adnabod eu hunain fel BAME 

neu anabl.  

Mae’r rhaniad o ran y rhywiau Bwrdd Medra yr un fath â’r 

rhiant-gwmni gyda 20% o’r aelodau yn fenywaidd ag oed 

cyfartalog o 56. 

Ymddiswyddodd dau aelod Bwrdd yn y cyfnod dwy-flynedd 

2019-2021 gydag 1 aelod newydd wedi’i benodi yn ystod y 

cyfnod hwn.   

Mae gan ddau aelod o’r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd 

brofiad ariannol proffesiynol.  Mae gan Is-gadeirydd Adra 

hefyd brofiad proffesiynol o’r fath ac efallai yn dewis bod 

yn bresennol yn y Pwyllgor yma fel ex-officio.    

Mae gan ein Panel Penodi, Cydnabyddiaeth a Disgyblu 

uchafswm o chwe aelod o’r Bwrdd a rhaid iddo gynnwys y 

Cadeirydd a’r Is-gadeirydd.   Nid yw’n cynnwys ein Prif 

Weithredwr.  

Mae cynllunio olyniaeth yn cael ei ystyried yn ofalus fel 

safonol.  Mae gan Gadeirydd y Bwrdd a Chadeiryddion y 

Pwyllgorau Is-gadeiryddion, a phenderfynodd y Bwrdd yn 

ddiweddar ar olynydd i’r Cadeirydd pan ddaw ei dymor i 

ben yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2021.    

 

 

 

  

80%

20%

amrediad % rhyw aelodau Bwrdd 
Adra (diwedd flwyddyn 2020/21)

Men Women

Mae ein gwasanaethau archwilio mewnol yn cael eu darparu gan ddarparwr annibynnol, Mazars, 

a’n harchwilwyr cyfrifon ariannol yw Beever and Struthers.  Mae’r ddarpariaeth wedi’i ail-dendro 

ar sawl achlysur ers sefydlu’r angen a’r naill a’r llall wedi llwyddo i ennill y contract bob tro; mae’r 

darparwyr wedi bod yn darparu gwasanaeth ers 2010.   

.  

25 

50%    
O'r Bwrdd Adra yn 

gallu siarad 

Cymraeg yn rhugl.  

(40% ar gyfer 

Medra) 

o’r ddau Fwrdd 

yn gallu siarad 

Cymrae gyn 
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Thema 11: Llesiant staff 

Mae’r thema yn asesu i ba raddau yr ydym yn 
gyflogwr da, ac yn cynnwys dau maen prawf, sef, y 
gymhareb cyflog Prif Weithredwr - gweithiwr a 
datgeliad ar fod yn gyflogwr Cyflogwr Byw.  

Ein staff yw ein hadnodd mwyaf gwerthfawr ac nid yw 
llesiant staff erioed wedi bod mor bwysig.  Mae cadw 
staff yn hpaus a iach yn ystod y pandemig wedi bod 
yn flaenoriaeth.  Mae gennym nifer o bolisïau ar waith 
i gefnogi llesiant ein staff gan gynnwys ein Strategaeth 
Llesiant a Pholisi Iechyd Meddwl, Straen a Llesiant.   
Rydym yn cynnig hyd at 6 sesiwn cwnsela cyfrinachol 
di-dâl drwy wasanaeth cwnsela allanol. 

Rydym hefyd yn sicrhau ein bod yn cefnogi iechyd 
corfforol ein staff ac yn trefnu aelodaeth gyda 
darparwr yswiriant iechyd sy’n rhoi cefnogaeth i dalu 
am gost triniaethau corfforol amrywiol, e.e. 
ffisiotherpai, deintyyddiaeth ayyb. Rydym hefyd yn 
gweithio yn agos gyda busnesau lleol ac yn gallu 
cynnig aelodaeth i gampfeydd a chanolfannau 
hamdden am bris gosytngol i staff.  

Fel cyflogwr rydym yn yn parhau i dalu’r ‘cyflog byw 
gwir’ i’n staff fel sy’n cael ei gyfrifo gan y Sefydliad 
Cyflog Byw 

Mae Adra yn gweithio i ddylanwadu yn                                                                             

gadarnhaol ac atgyfnerthu’r diwylliant cyfundrefnol  

mewnol cefnogol. Mae hyn yn ein helpu i gyflawni ein  

blaenoriaethau a chwrdd gyda heriau sy’n dod i’r fei.   

 

Mae diwylliant positif angen staff ymroddedig, a  chaiff hyn ei  

hyrwyddo drwy ein rhaglen ddatblygu gyfundrefnol o’r enw “Gwna  

Wahaniaeth” (Gwna Wahaniaeth) 

 

Dyma ddatganiad cenhadaeth y rhaglen ddatblygu gyfundrefnol:  

 

Bod y cwmni lle mae eraill eisiau gweithio i ni, lle mae staff yn gweithio fel un tîm ac yn 

cael eu gwerthfawrogi a grymuso i wneud gwahaniaeth cadarnhaol 

 

Thema allweddol o fewn y strategaeth yw ‘Iechyd a Llesiant’ sy’n gosod ein hymrwymiad i 

wella iechyd corfforol a meddwl ein staff drwy ein ‘Strategaeth Llesiant’. Drwy’r Strategaeth 

hon rydym yn canolbwyntio ar iechyd a lles ein staff yn y gweithle, boed eu bod yn gweithio 

yn y swyddfa, yn y cartref neu yn y maes.  

 

Mae’r Strategaeth yn sicrhau bod gennym fentrau effeithiol, polisïau a gweithdrefnau ar 

waith, ac yn canolbwyntio ar:  

• Datblygu hunanymwybyddiaeth, galluogi staff i fyfyrio ar eu  hiechyd a’u cynorthwyo i 

reoli problemau iechyd bach yn y gwaith. 

• Hybu newidiadau bywyd cadarnhaol sy’n gallu dylanwadu yn uniongyrchol ar iechyd da 

yn y gweithle 

• Ceisio creu gweithlu sy’n ffit yn gorfforol ac yn feddyliol 

• Darparu adborth cadarnhaol i staff a sicrhau eu bod yn teimlo eu bod yn cael eu 

gwerthfawrogi 

• Gwella llesiant trwy sicrhau bod staff yn teimlo eu bod yn falch eu bod yn gweithio i 

Adra oherwydd effaith gadarnhaol y cwmni 

• Cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith 

• Cynorthwyo pobl i osgoi problemau iechyd yn ymwneud â gwaith 

• Datblygu rôl cymorth cyntaf iechyd meddwl i gefnogi staff sy’n cael problemau iechyd 

meddwl. 
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Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, mae 96.5% on staff o’r farn ein bod yn gyflgowr da gyda 96% yn falch 
o fod yn gweithio i ni 

 

96.5%

3.5%

Yda chi'n falch o weithio i Adra?

Yes No

96%

4%

Adra yn deall ein cmunedau a'n cefnogi y rhai 
mewn angen

Yes No

96.5%

3.5%

Rwy'n credu fod Adra'n gyflogwr da

Yes No

Mae ein Cynllun Corfforaethol 2019-2022 Cynllun yn gosod targed o gyflawni dros 90% boddhad cwsmer gyda ni fel cyflogwr. Ers 2019, rydym wedi cynnal un 
arolwg llawn, a chafodd dau arolwg ‘gwiriad tymheredd’ interim eu cynnal yn ystod cyfnod y pandemig - cyflwynir uchod y tri chanlyniad mwyaf perthnasol (sgôr 
cyfartalog ar gyfer y ddwy flynedd diwethaf). 

Yn gadarnhaol, yn ystod y pandemig mae ymateb y staff o ran ein dealltwriaeth o’n cymunedau a chefnogi’r rheini â'r angen mwyaf wedi codi o 2%.  Mae hyn  yn 
dangos y gwaith da sydd wedi’i wneud gan Adra yn ystod y cyfnod o angen yma.   

 

 

 

6% 
Bwlch cyflog 

rhwng y rhywiau 

 

6 
Nifer cyfartalog o 

ddyddiau salwch 

fesul cyflogai 

 

4.85 
Cymhareb cyflog 

Prif Weithredwr - 

gweithiwr 
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Thema 12: Cadwyn Gyflenwi 

Mae’r thema hon yn asesu i ba raddau y mae’r 
darparwr tai yn defnyddio ei gadwyn gyflenwi i 
gyflawni canlyniadau cadarnhaol. Mae’r thema yn 
cynnwys dau faen prawf gan gynnwys gwerth 
cymdeithasol ac effaith amgylcheddol yn y maes 
caffael. 

 

Rydym eisoes wedi cyflawni gwerth cymdeithasol a buddion cymunedol drwy ein 

gweithgarwch caffael ond eisiau gwneud mwy.  Mae cryn bwyslais felly ar Werth 

Cymdeithasol ac mae prosiect Gwerth Cymdeithasol wedi’i sefydlu i brif ffrydio Gwerth 

Cymdeithasol ym mhob rhan o Adra.  

 

Mae’r prosiect hwn yn rhan o’n Cynllun Corfforaethol o dan faner Trawsnewid Ariannol.  

Mae'n cynnwys sefydlu Siarter Gwerth Cymdeithasol, mesur yn fwy eglur effaith ein 

gweithgarwch Gwerth Cymdeithasol ac adolygu sut y gallwn wreiddio Gwerth 

Cymdeithasol ymhellach yn y broses o gaffael nwyddau, gwaith a gwasanaethau i 

gydymffurfio â Nodyn Polisi Caffael Llywodraeth Cymru 01/20.   

 

Mae pecyn cymorth Gwerth Cymdeithasol mewn caffael yn cael ei ddatblygu fel canllaw 

i reolwyr contract a’r tîm caffael.  Bydd y canllaw yma yn cynnwys gofyniad bod 10% o’r 

maen prawf gwerthuso cyffredinol ar sail Gwerth Cymdeithasol ar gyfer contractau 

perthnasol.  Bydd hefyd yn sicrhau bod gennym drefniadau rheoli contract digonol ar 

waith i ddilyn addewidion Gwerth Cymdeithasol.  

 

Er mwyn caffael nwyddau, gwaith a gwasanaethau i Adra, mae angen i fidwyr ardystio 

pa System Rheoli Amgylchedd sydd ganddynt ar waith: 

• ISO 14001: 2015 (achrededig UKAS) 

• Green Dragon (Lefel 4 neu'n uwch) 
 

Yn dilyn mabwysiadu strategaethau datgarboneiddio ac amgylcheddol Adra, bydd Adra 
yn awr yn edrych ar ei gadwyn gyflenwi yn fanwl i asesu sut y gellir lliniaru ymhellach 
effaith amgylcheddol caffael ein nwyddau, gwasanaethau a gwaith.  
 
Mae enghreifftiau o weithgarwch caffael cynaliadwy sydd eisoes wedi digwydd yn 
cynnwys caffael ynni ffynhonnell wyrdd ar gyfer ein holl swyddfeydd am gyfnod 
sefydlog o dair blynedd, ail ddefnyddio llechi sydd wedi’u hadfer ar gyfer cynlluniau toi 
newydd, prynu cerbydau hybrid ar gyfer Wardeiniaid Bro a gosod pwyntiau gwefru 
trydanol yn ein swyddfeydd.   
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Diolch 

Diolch i chi am ddarllen ein Hadroddiad cyntaf ar 
Gynaliadwyedd. Am fwy o wybodaeth am Grŵp Adra 
neu ein gwasanaethau: 

Gwefan: adra.co.uk  

Trydar @adrataicyf 

Facebook @adrataicyf 

LinkedIn: adrataicyf 
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