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Gair gan ein Prif Weithredwr
Ffrancon Williams
Mae’n syndod pa mor sydyn mae’r amser yn mynd heibio ers ein newyddlen diwethaf i 
gadw mewn cysylltiad a’ch diweddaru ar beth sy’n mynd ymlaen yma yn Adra.  

Wrth gwrs, ddim ond un ffordd ydi’r newyddlen yma o gadw mewn cysylltiad. Mae ein 
gwefan Cymuned Adra yn ffordd wych o weld beth yn digwydd yn Adra gan gynnwys 
gwybodaeth a chefnogaeth ar eich cyfer yn ogystal â digwyddiadau o fewn eich 
cymunedau. Mae diweddariadau hefyd ar ein tudalennau Facebook, Instagram, LinkedIn 
a Twitter trwy ein dilyn ar @adrataicyf

Un o’r pethau sydd wedi cadw ni yn brysur fel cwmni ydi’r ffordd rydym yn tyfu er mwyn 
adeiladu neu addasu mwy o dai ar rhent cymdeithasol a tai fforddiadwy. Mae yna brinder 
difrifol o gartrefi ar gael yn lleol. Fel rydym yn tyfu gallwn gynnig cyfleoedd i bobl sydd 
eisiau datblygu gyrfa ym myd tai. Rydym yn cynnig opsiynau i weithio’n hyblyg ar gyfer 
nifer o’n swyddi, sy’n golygu y gallwch gyfuno gweithio o gartref a’n swyddfeydd. Wrth 
ddarllen y newyddlen yma cewch hefyd ddysgu mwy am Academi Adra a’r cyfleoedd 
hyfforddi a phrofiad gwaith sydd ar gael hefo ni. Ewch hefyd ar ein gwefan i gael 
syniad o’r swyddi neu’r cyrsiau sydd ar gael gennym. Trwy weithio i ni gallwch wneud 
gwahaniaeth mawr i fywydau nifer o bobl yn eich cymuned. 

Rydym eisiau cynnig cartrefi i chi sy’n ddiogel, cyfforddus ac yn effeithlon i’w rhedeg. 
Dyna pam rydym am roi £10m flwyddyn nesa, ac o gwmpas y r’un faint am y tair mlynedd 
nesaf, i wario ar y cartrefi sydd gennym yn barod. Bydd y gwaith yn cynnwys ceginau 
newydd, ystafelloedd ymolchi ac ailweirio trydanol ynghyd â gwella elfennau allanol fel 
ail-doi, rendro, ffenestri a drysau. 

I’ch helpu gyda costau ynni a chwarae ein rhan wrth ddatgarboneiddio’r blaned, byddwn 
hefyd yn edrych ar fesurau effeithlonrwydd ynni a thechnolegau newydd fel pympiau 
gwres ffynhonnell aer, inswleiddio waliau mewnol ac allanol, paneli solar a batris. 
Gwyliwch allan am fwy o wybodaeth am ein cynlluniau datgarboneiddio.

I gloi, mi wyddwn fod 2021 wedi bod 
yn flwyddyn anodd iawn i nifer wrth 
i’r pandemig barhau. Er gwaetha 
pryderon amlwg sy’n bodoli o gwmpas 
yr amrywiolyn Omicron ar hyn o bryd, 
gallwn o leiaf ddweud, oherwydd 
llwyddiant y brechlyn, ein bod mewn 
gwell lle nag oeddem adeg yma 
llynedd gyda llai o gyfyngiadau arnom 
wrth agosau at y Nadolig. Hoffwn 
felly, ddymuno Nadolig Llawen i chi 
a’ch teuluoedd gan obeithio y bydd yn 
flwyddyn gwell i bawb.

Diolch, 
Ffrancon

Yn ystod Medi a Hydref eleni, bu aelodau staff a Bwrdd Adra allan yn cynnal ein 
ymweliadau stad blynyddol.  

Roedd hi mor braf cael bod nol yn eich cyfarfod chi ar y stepen drws, wedi i Covid ein 
rhwystro rhag cynnal ein ymweliadau wyneb yn wyneb y llynedd. Diolch yn fawr am y 
croeso a gafwyd gan bawb.  

Pob blwyddyn, byddwn yn ceisio ymweld â phentrefi a stadau gwahanol. Eleni bu i ni guro 
ar 412 o ddrysau, gan ymweld â’r trefi a’r pentrefi canlynol: 

Llanberis 
Nant Peris 
Deiniolen 

Caernarfon 
Tremadog 

Y Bala 
Llandderfel 

Corwen 
Llanfor 

Y Ffôr 
Pentreuchaf 

Dinas 
Llaniestyn 
Botwnnog 

Llanbedrog 
Llangybi 
Llithfaen 
Harlech 

Llanbedr 
Llanfair 

Soar 
Llandecwyn 

Dinas Mawddwy 
Aberllefenni 

Pennal 
Corris 

Aberangell 

Pwrpas ein ymweliad oedd i weld os oedd gennych chi unrhyw gwestiynau neu angen 
unrhyw gymorth gyda materion yn ymwneud â’ch cartref neu tenantiaeth. Roedd hefyd yn 
gyfle i chi gael rhoi eich barn am ein gwasanaethau.  

 Sgyrsiau 
stepen drws
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Staff Adra 

Adborth positif 
Yn ogystal â gwrando ar lle mae angen i ni 
wella, rydym hefyd wrth ein boddau pan 
ydym yn derbyn adborth positif yn ôl gan ein 
cwsmeriaid i weld be ydan ni’n neud yn dda. 

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi ein bod 
wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer tair gwobr 
tai genedlaethol am fynd y filltir ychwanegol 
i gefnogi ein cymunedau drwy gydol y 
pandemig ac ein bod wedi ennill y wobr am 
wasanaeth cwsmer rhagorol.  

Dyma enghraifft o rai o’r sylwadau rydan 
ni’n gael gan ein cwsmeriaid: 

Eich adborth chi a’i effaith 
Mae’r adborth a gawn gan ein cwsmeriaid 
yn bwysig iawn i ni, ac yn ein helpu i adolygu 
a gwella ein gwasanaethau.  

Y prif faes oedd yn derbyn ein sylw eleni 
oedd Rhenti, ac fe ofynnon i chi “Pa mor 
fodlon ydych chi bod eich rhent yn cynnig 
gwerth am arian?” 

Roedd dros 80% ohonoch yn fodlon neu yn 
fodlon iawn fod y rhent yn cynnig gwerth 
am arian. Roedd llai na 10% yn anfodlon 
neu’n anfodlon iawn fod eich rhent yn cynnig 
gwerth am arian (gyda 10% ddim yn fodlon 
nac anfodlon). 

Roedd rhesymau dros fodlonrwydd yn 
cynnwys bodlonrwydd gyda’r gymuned a’r 
amgylchedd leol, safon yr eiddo a’r gwaith 
cynnal a chadw, y gwasanaeth a dderbynnir 
gan swyddogion Adra a bod y rhent yn 
cymharu yn ffafriol â rhenti eraill yn lleol. 
Y prif resymau dros anfodlonrwydd oedd 
yr amser roedd rhaid aros i gael gwaith 
trwsio wedi’i gwblhau ac yr angen i ni wella 
cyfathrebu pan y byddwch yn disgwyl gwaith 
wedi’i wneud ar eich cartref.  

“Diolch o galon i chi am yr 
holl help, ac am fod mor 
amyneddgar hefo fi dros y 
misoedd diwethaf. Mewn cyfnod 
eithaf pryderus ac anodd 
fedra i’m diolch digon i chi.”  

“Diolch yn fawr iawn am ddod 
draw mor gyflym i drwsio’r 
boeler, doedd gen i ddim gwres 
na dŵr poeth, roeddwn i yn oer 
iawn ac roedd yn golygu lot eich 
bod wedi datrys hyn mor gyflym” 

“Diolch yn fawr i’r gŵr a 
ddaeth i wneud addasiadau 
a gosodiadau ar fy nhŷ 
diwrnod o’r blaen. Roedd o’n 
hynod o gwrtais, meddylgar a 
thaclus yn ei waith. Diolch.” 

Gwrando a gweithredu -  
 lle i wella  
Yn dilyn eich adborth, byddwn yn 
sefydlu grwpiau tasg a gorffen i: 

• ail edrych ar y terfynau amser sydd 
mewn lle ar gyfer cwblhau gwaith 
trwsio 

• edrych ar siwrne y cwsmer i weld 
sut allwn wella’r ffordd rydym 
yn cyfathrebu gyda chi ynglyn â 
gwaith ar eich cartref 

Os hoffech weithio gyda ni ar hyn, a’n 
helpu i lunio’r gwasanaethau rydych 
chi’n ei dderbyn gan Adra cysylltwch 
â Charlotte Hogan yn y tîm Cyswllt 
Cymunedol ar 0300 123 8084 neu 
cymuned@adra.co.uk 

Sgyrsiau stepen drws- parhad
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Cyfarfod wyneb yn wyneb o’r diwedd!  
Fel mae nifer ohonoch yn gwybod, pob blwyddyn rydym yn cynnal taith ymweliadau stâd. 
Mae’n gyfle i ni ymweld â chi, yn eich cartrefi a’ch cymunedau, i sgwrsio am eich profiadau, 
clywed eich barn am ein gwasanaethau a rhannu gwybodaeth am ba gefnogaeth sydd 
ar gael gan Adra.  Y llynedd, yn anffodus oherwydd y pandemig, doedd hi ddim yn bosib 
mynd i'n stadau – ond eleni roedden ni’n hynod o falch o gael dychwelyd a gweld wynebau 
cyfarwydd a rhai newydd, a chael sgyrsiau a chadw mewn cysylltiad.   

Un foment arbennig iawn yn ystod yr ymweliadau stâd oedd pan gafodd Charlotte, ein 
Swyddog Cyswllt Cymunedol, gwrdd â Mrs Pogson am y tro cyntaf wyneb yn wyneb.  

Dywedodd Charlotte wrthym: “Yn ystod y pandemig, roeddem yn gwneud galwadau ffôn 
lles er mwyn sgwrsio â phobl oedd yn ynysig neu’n unig er mwyn cynnig cwmni. Hefyd er 
mwyn sicrhau bod ganddynt bopeth oeddent angen, fel presgripsiwn a siopa bwyd. Mi 
nes i dod i adnabod Mrs Pogson 
drwy ein sgyrsiau lles dros y ffôn, 
ac yn ystod y daith stadau roeddwn 
wrth fy modd i gyfarfod hi am y 
tro cyntaf wyneb yn wyneb.   

“Roedd hi’n bleser dod i 
adnabod Mrs Pogson yn ystod 
ein sgyrsiau wythnosol yn 
ystod y Cyfnod Clo. Am sypreis 
neis oedd ei chyfarfod mewn 
person a chael rhoi wyneb i'r 
enw yn ystod ein taith stadau.” 

Chelsey Florence ar ddiwrnod hefo Academi Adra 

Cian Halliday ar safle hefo Academi Adra 

Am fwy o wybodaeth ac i gofrestru 
eich diddordeb, cysylltwch â Charlotte 
Hogan yn y Tîm Cyswllt Cymunedol ar 
0300 123 8084 neu cymunedol@adra.
co.uk cyn dydd Gwener, 14 o Ionawr 
2021 os gwelwch yn dda. Ewch amdani 
i gysylltu â ni!  

Cwrs Academi Adra
Yn dilyn llwyddiant cwrs cyntaf Academi Adra fis Awst eleni, 
rydym yn falch o gynnig cyfle i chi gofrestru ar gyfer ein 
cwrs nesaf fydd yn cael ei gynnal diwedd Ionawr 2022. 

Rydym wedi cydweithio unwaith eto gyda Grŵp Llandrillo Menai a Procure Plus ar ddylunio cwrs 
fydd yn eich paratoi am yrfa yn y maes adeiladwaith neu gynnal a chadw. Mae’r cwrs yn cyfuno 
cyrsiau achrededig a phrofiad gwaith gyda Adra neu un o’n contractwyr. 

WYTHNOS 1 LLUN 
31/01/22

MAWRTH 
01/02/22

MERCHER 
02/02/22

IAU 
03/02/22

GWENER 
04/02/22

AM
Ymwybyddiaeth 
Iechyd a 
Diogelwch 

Defnydd diogel 
o offer llaw a 
phwer

Codi a Chario Llif dorri Diogelwch Tan

PM Ymwybyddiaeth 
Amgylcheddol

Ymwybddiaeth 
gweithio’n 
ddiogel ar 
uchder

Ymwybyddiaeth 
asbestos

Ymarfer prawf 
CSCS

WYTHNOS 2 
07/02/22- 11/02/22 LLEOLIAD GWAITH AR SAFLE ADRA

Bydd lle i hyd at 12 person fanteisio ar y cyfle hwn. Bydd y cwrs AM DDIM a’r unig ofynion yw 
eich bod:  

• dros 16 oed  

• ddim yn gweithio o fewn y 
maes adeiladwaith yn barod  

• yn fodlon ymrwymo i deithio i fynychu yr 
hyfforddiant yn Mangor a phrofiad gwaith 
ar ein safleoedd. Byddwn yn ceisio trefnu 
safle profiad gwaith mor agos i’ch cartref 
ag sy’n ymarferol bosib.  

Roedd diddordeb mawr ar gyfer y cwrs 
diwethaf, felly cysylltwch â nii cyn gynted a 
phosib os am geisio sicrhau eich lle ar y cwrs. 

Un fu’n cymryd rhan ar y cwrs 
diwethaf oedd Dylan Owen, 18, o 
Bontnewydd.  Fe aeth Dylan ar brofiad 
gwaith ar safle adeiladwaith Adra 
gyda’n contractwr, G H James. Dros 
wythnos ei brofiad gwaith, fe greodd 
Dylan argraff dda ar G H James ac o 
ganlyniad fe gafodd gynnig gwaith 
cyflogedig am 45 awr yr wythnos 
ar eu safle yng Nghaernarfon. 
Llongyfarchiadau mawr i ti Dylan! 
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Chwalu stigma am 
iechyd meddwl 
ymysg pobl ifanc  
Mae Adra wedi cydweithio hefo 
partneriaid i drefnu a chynnal Diwrnod 
Lles i ddisgyblion Ysgol Godre’r Berwyn yn 
Y Bala yn ddiweddar.   

Hybu lles meddyliol a chorfforol pobl 
ifanc ardal Y Bala, disgyblion blwyddyn 
wyth a naw Ysgol Godre’r Berwyn oedd 
bwriad y diwrnod lles a drefnodd ein tîm 
Cymunedol. Yng ngwersyll yr Urdd Glan 
Llyn cafodd y diwrnod ei gynnal, gyda 
sesiwn canŵio, cwrs rhaffau a sesiwn lles 
a meddylgarwch.   

Bwriad y diwrnod oedd codi 
ymwybyddiaeth am iechyd meddwl a 
hybu dealltwriaeth o’r mater, gan leihau 
stigma. Mae Adra’n gweld gwerth mewn 
gwneud hyn hefo pobl ifanc.  

Cafwyd cyflwyniadau am y cyfleoedd 
gwaith a datblygiad sydd gan Adra 
yn ystod y diwrnod hefyd fel rhan o’u 
rhaglen cyflogaeth a sgiliau, Academi 
Adra.   

Fe gafodd y diwrnod yma ei ariannu gan 
Gareth Morris Construction - cwmni lleol 
sy’n  adeiladu nifer o ddatblygiadau tai 
fforddiadwy Adra, i gyfarch yr angen tai 
lleol. Hoffai Adra ddiolch i'r cwmni am fod 
yn barod i roi’n ôl i'r gymuned leol.

Dywedodd Bethan Emyr, Pennaeth Ysgol 
Godre’r Berwyn:   

“Diolch yn fawr am drefnu a chyd-
gordio Diwrnod Iechyd Meddwl 
yng Nglan-llyn. Roedd pob un o’n 
disgyblion wedi mwynhau ac yn 
llawn straeon am eu diwrnod.   

“Mae wedi bod yn braf cael cyswllt 
hefo chwmni Adra a gobeithio y 
gallwn barhau'r cyswllt er mwyn 
rhoi profiadau o’r byd go iawn i'n 
dysgwyr, a rhoi cyfleoedd iddynt 
gwrdd â phobl wahanol. Diolch.”  

Daeth partneriaid Adra i gefnogi’r 
diwrnod hefyd gan gynnwys Yr Heddlu, 
Gwasanaeth Tan, Swyddog iCan Tan 
y Maen, Yr Urdd a nifer o staff yn Adra 
gan gynnwys Cyfarwyddwr Cwsmeriaid 
a Chymunedau Adra, Sarah Schofield. 
Cyflwynodd Sarah dystysgrifau 
i'r disgyblion ar ddiwedd y dydd. 
Dywedodd:  

“Dwi mor falch ein bod ni yn gallu 
rhoi cyfle i godi ymwybyddiaeth 
a dechrau’r sgwrs angenrheidiol 
am iechyd meddwl hefo pobl 
ifanc. Mae’n gyfle i'w hannog i 
siarad a chwalu’r stigma sydd 
o amgylch iechyd meddwl. 
Diolch i'n partneriaid am fod 
yn rhan o’r digwyddiad yma ac 
i Gareth Morris Construction 
am gyfrannu at y diwrnod.   

“Dwi wedi mwynhau bod yma 
heddiw, rydym yn falch o fod 
yn gymdeithas dai sydd yn 
adnabod ac yn ymfalchïo yn 
ein cymunedau a lles y bobl o 
fewn y cymunedau hynny.”  
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Gofalu am yr amgylchedd  
Yn gynharach eleni bu cryn weithgaredd 
i ofalu am yr amgylchedd o gwmpas 
ein stadau. Daeth tîm ailgylchu Cyngor 
Gwynedd, Heddlu Gogledd Cymru, Antur 
Waunfawr, Swyddog Gorfodaeth Stryd 
Cyngor Gwynedd a chynrychiolwyr o 
Wasanaeth Ieuenctid Cyngor Gwynedd 
i  helpu a bod yn rhan o’r diwrnod 
amgylcheddol ym Maesgeirchen, Bangor.  

Rydym wedi trefnu pump diwrnod 
amgylcheddol mewn pump lleoliad 
gwahanol yng Ngwynedd gan gynnwys 
stadau tai ym Mhwllheli, Caernarfon, Bangor, 
Blaenau Ffestiniog a Rachub.  

Daeth nifer o’n cwsmeriaid i helpu ac i gael 
gwaredu gwastraff a nwyddau diangen o’u 
cartrefi. Cafodd y lleoliadau eu penodi gan 
ein Swyddogion Tai Cymunedol. Fel rhan o’r 
dydd, roedd sgipiau wedi eu lleoli ar draws y 
stadau er mwyn gwaredu gwastraff cymysg.  

Dywedodd Elin Williams, 
ein Rheolwr Cymunedau a 
Phartneriaeth:  

“Cawsom ddyddiau amgylcheddol 
llwyddiannus iawn a braf gweld ein 
cwsmeriaid yn dod at ei gilydd fel 
cymuned i gefnogi ei gilydd. Gwych 
hefyd oedd gweld ein partneriaid yn 
rhan o’r dyddiau fel Heddlu Gogledd 
Cymru, Cyngor Gwynedd ac Antur 
Waunfawr yn ogystal â chynghorwyr 
lleol. Diolch o galon i bawb oedd yn 
rhan o’r diwrnodau er mwyn sicrhau 
bod ni’n gofalu am ein cymunedau a’r 
amgylchedd i’w cadw yn llefydd braf a 
diogel i fyw yn ogystal â chadw at ein 
ymrwymiad amgylcheddol.”  

Dywedodd y Cyng Nigel 
Pickavance, Cynghorydd 
Maesgeirchen oedd yn rhan o’r 
dydd ym Maesgeirchen:  
“Cawsom ddiwrnod gwych yma ym 
Maesgeirchen. Mae gennym dîm 
o bobl ifanc a gasglodd 20 bag o 
sbwriel. Diolch yn fawr i blant a phobl 
ifanc oedd yn rhan o’r diwrnod a 
diolch i Adra am gynnal y diwrnod.”  

Diolch yn fawr iawn i bawb 
oedd yn rhan o’r diwrnod! 

Opsiynau gwresogi sy’n fwy cyfeillgar 
at yr amgylchedd – holi Dylan Green  
Mi fuon ni yn sgwrsio efo Dylan Green, ein Swyddog Cyswllt Tenantiaid. Dylan yw’r prif 
gyswllt i denantiaid ar gynllun newydd sy’n  gosod systemau gwresogi hybrid yn rhai o’n 
cartrefi.  

Beth yw dy waith di?  
Fi yw’r prif gyswllt i denantiaid ar gyfer ein rhaglen dad-garboneiddio. Ar hyn o bryd, 
dwi’n gweithio ar geisio adnabod cartrefi sydd yn addas ar gyfer cael gosod system 
gwresogi hybrid newydd.   

Pam fod Adra yn gosod y systemau gwresogi hybrid yma?  
Ein bwriad yw torri lawr ar ein allyriadau carbon dros y deng mlynedd nesaf. Ynghyd 
â rhai cymdeithasau tai eraill ar draws Cymru, mae Adra wedi derbyn grant gan 
Llywodraeth Cymru i osod systemau gwresogi hybrid mewn rhai o gartrefi ein tenantiaid. 
Mae’r systemau yma yn llai niweidiol i'r amgylchedd.  

Fel rhan o’r cynllun , mae Adra eisiau gosod pympiau gwres ffynhonnell aer effeithlon o 
fewn rhai o’n cartrefi.  

Sut mae’r pwmp yn gweithio?  
Mae’n gweithio yn debyg i’r ffordd mae oergell yn gweithio. Mae’n sugno gwres o’r aer tu 
allan sy’n cylchdroi drwy y system wresogi presennol. Mae’n gweithio gyda’r boeler wrth 
iddo chwilio am y ffordd rhataf i gynhesu’r cartref. Bydd y system yn cyfnewid i’ch boeler 
er mwyn cynyddu’r gwres pan mae hi’n oer tu allan neu pan fyddwch yn rhedeg dŵr 
poeth.  

Fel rhan o’m gwaith mi fyddai’n trefnu ymweliad i gartrefi’r tenantiaid i egluro beth yw’r 
system a sut mae o’n gweithio.   

Pwy sydd yn gymwys i dderbyn y pwmp?  
Fel rhan o’r cynllun penodol yma, mae angen i’r tai fod wedi’i insiwleiddio yn allanol ac yn 
rhedeg ar unai olew neu poteli nwy/LPG.   

Faint mae’n gostio i’w redeg?   
Bydd costau yn amrywio gan fod pob tŷ yn wahanol, ond 
mae’n bosib y gallwch wneud arbedion ariannol.   

Fel rhan o’r gwaith paratoi, bydd contractwyr arbenigol 
yn cynnal arolwg ar y tŷ i weld os yw’n addas ar gyfer y 
dechnoleg.  Os yn addas, byddwn wedyn yn amcangyfrif 
beth fyddai’r costau rhedeg yn seiliedig ar faint y tŷ. 
Byddaf yn trafod hyn i gyd gyda’r tenant cyn iddyn nhw 
wneud penderfyniad ar gael gosod y system newydd.  

Os oes gennych chi ddiddordeb gweld os yw eich cartref 
chi yn addas ar gyfer gosod system wresogi hybrid, 
cysylltwch â Dylan Green ar 0300 123 8084 
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Deg awgrym gorau ar gyfer 
diogelwch cartref dros 
gyfnod yr Ŵyl 
1. Gwnewch yn siŵr fod eich goleuadau 

coeden Nadolig mewn cyflwr da ac 
yn cwrdd â'r safon a argymhellir. 
Diffoddwch nhw bob amser a'u dad-
blygio cyn i chi fynd i'r gwely. 

2. Byddwch yn ofalus wrth ddefnyddio 
canhwyllau, a'u cadw draw o'ch coeden 
Nadolig, dodrefn, llenni a deunydd 
peryglus arall. Peidiwch â'u gadael yn 
llosgi heb oruchwyliaeth. 

3. Gall addurniadau losgi'n hawdd. 
Peidiwch â'u cysylltu â goleuadau neu 
wresogyddion. 

4. Rhowch ddigon o amser i'ch hun baratoi 
a choginio cinio Nadolig er mwyn osgoi 
damweiniau sy'n dod o ruthro, a sychwch 
unrhyw ollyngiadau yn gyflym. 

5. Mae'r risg o ddamweiniau, yn enwedig yn 
y gegin, yn fwy ar ôl i alcohol gael ei yfed. 

6. Pobl yn disgyn neu’n cael codwm yw'r 
damweiniau mwyaf cyffredin. Cadwch 
eich gwesteion a'ch teulu'n ddiogel trwy 
fod mor daclus â phosib – cuddio ceblau 
a gneud yn siŵr fod llwybrau dianc o’r 
eiddo yn glir. 

7. Sicrhewch fod sigaréts wedi'u diffodd 
yn llwyr. Peidiwch byth ag ysmygu yn y 
gwely. 

8. Mae'r Nadolig yn amser pan rydyn ni'n 
defnyddio mwy o eitemau trydanol - 
peidiwch â gorlwytho socedi. 

9. Prynwch ddigon o fatris ar gyfer teganau 
newydd ymlaen llaw fel nad ydych chi'n 
cael eich temtio i dynnu batris o'ch larwm 
mwg. Bydd larwm mwg sy'n gweithio yn 
rhoi'r amser hanfodol i chi a'ch teulu i 
ddianc rhag tân - a gall arbed bywyd. 

10. Cadwch lygaid allan am eitemau bach, 
fel addurniadau neu fatris, a allai achosi 
perygl tagu i anifeiliaid anwes neu blant 
ifanc. 

Eich lles adeg y Nadolig 
Gall y Nadolig fod yn amser llawen, 
ond gall hefyd fod yn amser lle gellir 
teimlo teimladau o straen, pryder, 
iselder ysbryd ac unigrwydd hyd yn 
oed yn fwy. Gofalwch ar ôl eich hun a 
cheisiwch edrych i mewn ar ffrindiau 
neu deulu a allai fod yn ei chael hi'n 
anodd. 

Cofiwch nad ydych chi ar eich pen eich 
hun, ac mae yna lawer o wasanaethau 
allan yna all helpu. Dyma ychydig o 
rifau defnyddiol: 

Llinell Gymorth Byw Heb Ofn
ffoniwch 0808 80 10 800 neu anfonwch 
neges text 07860 077333   

Samaritans
ffoniwch 116 123 (Llinell Gymorth 
Gymraeg 0808 164 123) 

Llinell gymorth CALL
Llinell gymorth Iechyd Meddwl yng 
Nghymru ffoniwch 0800 132737 neu 
anfonwch dext i HELP ar 81066 

Citizens Advice
ffoniwch National Adviceline  
0800 702 2020 

Wardeiniaid ynni 

Allwch chi elwa o gefnogaeth a  
chyngor gan ein wardeiniaid ynni? 

Mae'r wardeiniaid yn darparu cyngor ar effeithlonrwydd ynni yn y 
cartref, yn eich helpu i wneud synnwyr o'ch biliau a chwilio am y fargen 
orau gan ddarparwyr ynni. 

Os ydych yn gymwys, gallant hefyd eich helpu i wneud cais am: 
• Ostyngiad Cartrefi Cynnes, a allai roi arbediad o £140 i chi ar eich bil ynni. 

• ‘Cynllun Helpu’ Dŵr Cymru, a allai weld gostyngiad o £250 yn eich bil dŵr. 

Os ydych eisiau gwybod mwy, cysylltwch â Charlotte yn y Tîm Cyswllt 
Cymunedol ar 0300 123 8084 / cymuned@adra.co.uk  a byddwn yn trefnu bod 
warden yn cysylltu. 

 Cynllun Cymorth hefo talu eich biliau dros y gaeaf 
Bydd rhai cartrefi yn gallu hawlio taliad o £100 gan eu hawdurdod lleol. Darperir yr arian 
gan Lywodraeth Cymru fel cefnogaeth tuag at dalu biliau tanwydd gaeaf. 

Bydd y taliad ar gael i bob cartref cymwys - i gynnwys taliadau a wneir ar fesurydd rhagdalu, 
trwy ddebyd uniongyrchol neu drwy dalu bil bob chwarter. 

Pwy all wneud cais? 
Mae'r cynllun ar agor i aelwydydd lle mae un aelod yn derbyn budd-dal lles penodol. Mae'n 
rhaid eich bod wedi bod yn hawlio'r budd-daliadau hyn ar unrhyw adeg rhwng 1 Rhagfyr 
2021 a 31 Ionawr 2022: 

• Cymorth Incwm 

• Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm 

• Lwfans Cyflogaeth a Chefnogaeth yn Seiliedig ar Incwm 

• Credyd Cynhwysol 

• Credydau Treth Gweithio 

Rhaid i chi hefyd fod yn gyfrifol am dalu'r biliau ynni am yr eiddo. 

Sut i wneud cais 
Bydd awdurdodau lleol yn ysgrifennu at aelwydydd cymwys i alluogi'r taliad. Gall unigolion 
hefyd ddewis cyflwyno cais trwy wefan eu cyngor lleol o 13 Rhagfyr 2021. 

Rhaid i bob cais gael ei dderbyn gan gyngor lleol erbyn 18 Chwefror 2022. 

Gwneir taliadau rhwng 13 Rhagfyr 2021 a 31 Mawrth 2022. 
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Deddf Rhentu  
Cartrefi (Cymru) 2016 

Cyflwyno ar draws Gymru gyfan 
Haf 2022   * 

* Yn ddibynnol ar amserlen Llywodraeth Cymru

Symleiddio 15 
deddfwriaeth tai i  
un fframwaith cyfreithiol

Symleiddio a 
gwella eich 
hawliau chi

Termau Newydd
Adra = Landlord Cymunedol 
Tenant = Deiliad Contract
Tenantiaeth = Contract daliadaeth 

Dau fath o gontract  -  
diogel a safonol

Trosi i gontract
newydd ar y dyddiad 
penodol

Byddwch yn derbyn 
copi o’ch contract 
newydd o fewn chwe 
mis o’r dyddiad 
gweithredu

Bob tenant yng Nghymru yn

Diddordeb cymryd rhan ym 
mhenderfyniadau Adra?

Am fwy o wybodaeth cysylltwch 
gyda’r Tîm Cymunedau a 

Phartneriaethau ar 0300 1238084 
neu cymunedol@adra.co.uk

Mae gwahanol ffyrdd allwch chi fel ein cwsmeriaid a’n tenantiaid gymryd 
rhan yn Adra.

Rydym eisiau rhoi’r cyfle i chi leisio eich barn am sut rydym yn rheoli ein gwasanaethau, 
gwrando ar eich sylwadau a gweithredu arnynt.

Y Bwrdd 
Mae gennym Fwrdd cryf o 
Gyfarwyddwyr Anweithredol, sy’n 
gwneud penderfyniadau busnes 
allweddol ac yn pennu blaenoriaethau 
a chyfeiriad strategol y cwmni. Mae 
rhai o’n cwsmeriaid ar y Bwrdd yma.

Y Bartneriaeth Tenantiaid 
a Phreswylwyr

Mae’r Bartneriaeth yn agored i bawb 
sy’n denant neu yn breswylwyr, mae’r 
cyfarfodydd yn cael eu cynnal ar 
draws y sir, ac rydym yn ad-dalu 
costau teithio, trefnu tacsi, darparu 
cinio ac yn talu costau gofal plant 
er mwyn eich galluogi i fynychu 
cyfarfodydd.

Mae cyfarfodydd Y Bartneriaeth 
yn rhoi cyfle i chi ddylanwadu ar y 
gwasanaeth rydych yn derbyn, yn 
ogystal â dod i wybod mwy am y 
cwmni ac unrhyw gynlluniau ar gyfer y 
dyfodol.

Cyfleoedd eraill i gymryd 
rhan yn Adra:
• Grŵp 

Cwsmeriaid ag 
Asedau 

• Tîm Ansawdd i 
Denantiaid

• Panel 
Cwsmeriaid

• Grwpiau Tasg a 
Gorffen

• Holiadur 
Boddhad 
Tenantiaid

• Cyfranddaliwyr

• Sesiynau 
Crwydro Stad

• Newyddlen 
Tenantiaid

• Cymdeithasau 
Tenantiaid a 
Phreswylwyr

• Grwpiau 
Ffocws

• Digwyddiadau 
anffurfiol e.e. 
diwrnodiau 
hwyl, boreau 
coffi ayb
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