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Gair gan ein Cyfarwyddwr
Cwsmeriaid a Chymunedau, 
Sarah Schofield
Roedd 2020 yn flwyddyn unigryw, yn cyflwyno nifer o heriau i Adra, ein staff, 
cwsmeriaid a chymunedau. O’r dechrau un, yr henoed a thenantiaid bregus oedd
ar ein meddwl ni a rhoddwyd blaenoriaeth i wneud yn siŵr eu bod yn ddiogel ac 
yn iach. 

Cynorthwyodd ein Wardeiniaid Cymunedol i
ddosbarthu bwyd a nwyddau hanfodol i
fanciau bwyd, yn cynorthwyo’r rheini a oedd
yn cael trafferthion ariannol ac wedi colli eu
hincwm neu gyflogaeth o ganlyniad i’r
pandemig. 

Sefydlwyd cronfa galedi Covid, yn darparu

dros £50mil o gefnogaeth ariannol i helpu

cyflawni prosiectau fel prosiectau bwyd

lleol, bocsys babi a mentrau llesiant. 

Trefnwyd digwyddiadau lles pellter

cymdeithasol i fynd i’r afael ag unigedd ac 

unigrwydd. Parhaodd ein gwasanaeth

cefnogi tenantiaethau i ddarparu cymorth

un i un, fel bod ein cwsmeriaid yn gwybod

nad oeddent ar eu pen eu hunain.

Mae’r adborth gan gwsmeriaid wedi bod 

yn galonogol ac rwy’n falch iawn o gael

swyddogion ystyriol a thosturiol fel rhan o 

dîm Adra. 

Mae gweithio mewn partneriaeth wedi
bod wrth galon y gwaith yma. Wrth i ni
edrych at y dyfodol, byddwn yn parhau i
weithio gyda sefydliadau allweddol yng
ngogledd Cymru i wneud yn siŵr bod ein
cwsmeriaid yn cael y gwasanaethau a 
chymorth gorau posib. 

Gan edrych ymlaen, byddwn yn parhau i 
wella sut yr ydym yn darparu 
gwasanaethau i gwsmeriaid. Mae’r rhan 
fwyaf o gwsmeriaid yn hapus iawn â 
gwasanaethau Adra. Ond rydym yn 
gwybod bod posib i ni ddal i wella. A dyna 
y byddwn yn parhau i’w wneud.

Byddwn dal yn buddsoddi yn ein stoc 
bresennol, yn arbennig i wneud cartrefi 
yn gynhesach ac yn rhatach i’w rhedeg. 
Byddwn dal yn gwneud addasiadau 
arbenigol fel bod posib i’n cwsmeriaid 
barhau i fyw yn annibynnol gartref. 

Byddwn yn adeiladu mwy o gartrefi ar 
draws gogledd Cymru i helpu â’r 
argyfwng tai, sy’n cynnwys llety arbenigol 
i gefnogi pobl hŷn neu’r rheini sy’n 
ddigartref. 

Gair gan y 
Cadeirydd
Mae eleni wedi bod y flwyddyn fwyaf heriol yr ydym erioed wedi’i wynebu fel sefydliad, ac eto
yn un o’r rhai sydd wedi ei hysbrydoli fwyaf yn y ffordd rydym wedi ymdrin â thrallod. Rydym
wedi gweithio gyda’n gilydd i wasanaethu ein tenantiaid drwy’r cyfnodau anodd yma. Fel pawb
mewn cymdeithas, rydym wedi gorfod addasu yn gyflym i gwrdd â’r heriau o reoli effaith
pandemig Covid ar ein gwaith a’n bywydau personol.  Mae’n deg dweud ei bod hi wedi bod yn
flwyddyn sydd wedi newid bywyd sawl un.

Hoffwn dalu teyrnged i’n holl staff sydd wedi

parhau i ddarparu ein gwasanaethau craidd ac 

sydd wedi tawelu meddwl ein tenantiaid a 

gweithio gyda nhw drwy gydol y flwyddyn. Hyd yn

oed yn ystod y cyfnod clo, gwnaethom yn siŵr

bod gwaith argyfwng yn cael ei gwblhau ar ein

heiddo a sicrhau bod holl waith cydymffurfio

gydag iechyd a diogelwch yn cael ei flaenoriaethu. 

Erbyn haf 2020, roeddem yn gallu gosod eiddo yn

barod i’r rhai oedd eu hangen eto. Fe wnaethom

barhau yn ddiwyd gyda’n gwaith datblygu a 

gweithio gyda phartneriaid i adeiladu cartrefi

newydd i gwrdd â’n dyheadau o ddarparu mwy o 

dai cymdeithasol a fforddiadwy i ateb y galw

cynyddol.  Rydym hefyd wedi gallu darparu tai o 

safon i weithwyr allweddol o fewn y sector iechyd 

i helpu i gwrdd â’r argyfwng recriwtio ledled

gogledd Cymru. Mae mwy i’w wneud eto.

Wrth i’r rhybuddion ar newid hinsawdd gyrraedd

brig agenda’r byd, rydym yn falch o ddweud ein

bod ni ymhlith y cymdeithasau tai cyntaf yng

Nghymru i ymrwymo i ddarparu cartrefi di-garbon

erbyn 2030 drwy ein Strategaeth

Ddatgarboneiddio

Rydym yn gweld manteision lleihau ein defnydd o 

ynni a bydd hyn hefyd yn ganolog i leihau costau

i’n preswylwyr.  Nid yn unig y gallwn weld yr

amgylchedd yn elwa o hyn ond gallwn hefyd helpu

nifer gynyddol o breswylwyr rhag wynebu tlodi

tanwydd. 

Bydd y strategaeth hon yn dod a llu o fuddion

gyda hi o ran gwelliannau amgylcheddol, creu

swyddi newydd a gwneud ein stoc tai yn addas ar

gyfer y dyfodol.

Mae parhau i fod yn sefydliad sy’n cael ei

lywodraethu’n dda yn hanfodol ar gyfer ein

dyheadau ni ar gyfer y dyfodol ac rydym yn parhau

i gadw’r gyfradd uchaf ar gyfer llywodraethu a 

hyfywedd ariannol gyda’n rheoleiddiwr, 

Llywodraeth Cymru. 

Rydym yn parhau i ddarparu’r gwasanaeth

gorau posib i’n cwsmeriaid. Rwy’n falch o 

ddweud bod ein harolwg tenantiaid yn

dangos bod pobl yn parhau i ymddiried yn

ein gwasanaeth gyda dros 90% o’n

cwsmeriaid yn dweud eu bod nhw’n

ymddiried ynom. 

Mae sicrhau cydraddoldeb, amrywiaeth a 

chynhwysiant ym mhob peth yr ydym yn

ei wneud yn flaenoriaeth i ni ar draws ein

busnes. Rydym am wneud yn siŵr bod 

ein staff yn cyrraedd eu potensial llawn a 

bod ein gwasanaethau yn cwrdd ag 

anghenion ein cwsmeriaid a’n

cymunedau.

Byddaf yn sefyll i lawr fel Cadeirydd Adra 

ar ddiwedd Medi 2021 wedi pedair

blynedd yn y rôl. Rwyf yn hynod o falch

wrth edrych yn ôl ar beth rydym wedi ei

gyflawni gyda’n gilydd yn ystod y cyfnod

yma. Rydym wedi ymateb i heriau

newydd a bob amser yn rhoi’r tenant 

wrth galon ein penderfyniadau fel Bwrdd. 

Mae wedi bod yn werth chweil gweld sut

mae gwaith Adra yn cael effaith

gadarnhaol ar fywydau pobl ac yn cryfhau

cymunedau ynghyd â chyfrannu’n

sylweddol i ateb y galw am dai

fforddiadwy o ansawdd uchel.  Mae ein

hymgyrch ddi-baid i gyflawni rhagoriaeth

ym mhopeth a wnawn i’w edmygu, a 

dymunaf bob llwyddiant i Adra a’i

denantiaid ar gyfer y dyfodol.

Mark Jones

Cadeirydd
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Erbyn diwedd 2020/21, roedd
497 o eiddo newydd yn cael
eu datblygu ar draws nifer o 

safleoedd yng ngogledd
Cymru.

_______________

Ni oedd y gymdeithas dai 
cyntaf yng Nghymru i 

greu Siarter Iaith 
Gymraeg

Bu i ni adnewyddu 390 
o eiddo ar gyfer creu 
cartrefi newyddiI’n 

tenantiaid

172 o gartrefi ychwanegol

wedi eu hychwanegu at 
stoc Adra gyda chyfradd

EPC o ‘B’ neu uwch ar gyfer

90% ohonynt

Un o’r cymdeithasau
tai cyntaf yng Nghymru

i ymrwymo i ddod yn
garbon niwtral erbyn

2030

Ar gyfer bob £1 yr ydym yn
buddsoddi, rydym yn creu

£1.96 o fudd i’r economi lleol
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“Rydw i wedi bod yma 34 mlynedd, 
mae'n braf ac yn glyd ac yn teimlo fel

cartref teuluol”
- Cwsmer Adra
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Sicrhau bod 100% o’n
cartrefi yn cwrdd â 

Safonau Ansawdd Tai 
Cymru (SATC) 

Llywodraeth Cymru 
(cydymffurfiaeth

dechnegol)

Cynnal 20,000 o 
wiriadau diogelwch

gan gynnwys
adroddiadau cyflwr

trydanol, 
gwasanaethu offer 

gwresogi a gwiriadau
diogelwch tân. 

Gwnaeth ein timau dros 1800 o alwadau lles i wneud yn siŵr eu bod nhw’n iawn, ac os 
oeddent angen help gyda thasgau fel siopa neu gasglu meddyginiaeth. Cysylltwyd 
gyda’r rheini a oedd ar y rhestr warchod i drefnu eu bod yn cael bocsys bwyd wythnosol 
i ddrws eu tŷ fel eu bod yn gallu aros yn ddiogel yn eu cartref. 

Bydd ein cwsmeriaid a’n cymunedau yn parhau wrth galon yr hyn yr ydym yn ei wneud. 



Ein cymunedau
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99.5% o atgyweiriadau

brys wedi’u cwblhau

ar amser

44 prentisiaeth wedi’u
cefnogi gan Adra a 

chontractwyr sydd wedi’u
penodi gennym ni
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Wedidarparu cymorthidros
2,000o hawlwyrcredyd

cynhwysol newydd

Rwyf bob amser wedi cael fy neud i deimlo
bod y tenant yn bwysig i'r cwmni. "

- Cwsmer Adra 

Prosiect Maes Ni, 
Maesgeirchen, Bangor 

Roeddem yn falch o fod wedi ennill 'Gwobr Cydnabod 23020' gan TPAS Cymru (Tenants Participation Advisory 
Service) am ein gwaith yn ystod y pandemig wrth gefnogi tenantiaid a'r gymuned ehangach. 

Ni oedd y cyntaf i gyflwyno siarter iaith a lawnsio ein Deg Deg Ymrwymiad i'r Iaith Gymraeg sy'n cynnwys sut y 
byddem yn cefnogi Llywodraeth Cymru i gyrraedd eu targed o un miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

Cefnogi a chreu cyfleoedd
Bu i ni lawnsio Academi Adra ar 8 Chwefrof 2021 yn ystod Wythnos Cenedlaethol y 
Prentisiaethau i gefnogi dros 60 o'n cswmeriaid i ddarganfod fod yn agosach at gael gwaith. Mae 
Academi Adra yn gweithio hefo ystod o bartneriaid ym myd addysg a gwaith, i adnabod a 
chynnig cyfleoedd i ddatblygu sgiliau newydd a darganfod cyfleoedd hyfforddiant.  

Rydym hefyd yn cynnig cyfleoedd gwaith yn uniongyrchol hefo Adra, a hefyd gyda'n contractwyr
a'n cyflenwyr. mae'r rhain yn cynnwys prentisiaethau, lleoliadau gwaith, lleoliadau i raddedigion, 
a chynlluniau hyfforddai. Mae'r partneriaid yma yn cynnwys Cyngor Gwynedd, Grŵp Llandrillo
Menai, Gwaith Gwynedd, Yr Adran Gwaith a Phensiynnau, Procure Plus a Môn CF. 

Cafodd ein Cronfa Caledi Cofid gymorth ariannol gan ein partneriaid, Travis Perkins. Erbyn Mawrth 2021 dosbarthwyd £50k trwy'r gronfa yma. 
Cefnogwyd cynlluniau bocsus a dosbarthu bwyd gan grwpiau fel Porthi Pawb a Cofis Curo Corona a phrosiect bocs bacis i gefnogi teuluoedd sy'n
diodde' caledi ariannol.  Roedd pecynnau llesiant hefyd wedi eu dosbarthu trwy brosiectau Maes Ni a Gwynedd Creadigol, a chynllun dosbarthu
cymunedol gan y Dref Werdd yn ardal Blaenau Ffestiniog. 

Yn ychwanegol rhoddwyd pecynnau adnodd i deuluoedd mewn partneriaeth â Byw'n Iach. Da yuw adrodd fod dros £13,000 mewn rhoddion
arainnol wedi mynd yn uniongyrchol i fanciau bwyd ledled Gwynedd a chymunedau ehangach Adra yng ngogledd Cymru.

Gweithio mewn partneriaeth
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Cefnogwyd Cyngor Gwynedd i gysylltu a chefnogi 850 o denantiaid Adra ar y rhestr 'o rai sydd ar y restr cysgodi ac 

wedi cyfeirio 350 o denantiaid i dderbyn bocsus bwyd brys yn wythnosol fel y gallent aros adref yn ddiogel yn eu
cartrefi.

Creu 42 o gyfleoedd gwirfoddoli drwy weithio hefo Mantell Gwynedd i gefnogi tenantiaid sy'n tenantiaid sy'n
cysgodii gasglu presgripshwns a siopa. 60 tenant wedi buddio o'r gefnogaeth gwirfoddol yma.

Wedi darparu galwadau lles i dros 1,800 o'n cwsmeriaid oedrannus a bregus.

Rhan o’n gwaith sy’n rhoi mwyaf o foddhad yw gweld y gwahaniaeth y mae 
darparu cartref diogel, o ansawdd yn ei gael ar fywydau pobl. Eleni rydym wedi 
dod hyd yn oed yn fwy ymwybodol o’r effaith gadarnhaol y gallwn ei wneud nid 
yn unig drwy ein cartrefi, ond hefyd drwy ddarparu cymorth i unigolion. 

Yn 2020/21, dywedodd dros 86% o’n preswylwyr eu bod yn fodlon gyda’u 
cymdogaethau fel lle i fyw. Rydym o’r farn bod cael yr hanfodion yn iawn i 
gefnogi cymunedau diogel a bywiog, drwy fynd i’r afael ag ymddygiad 
gwrthgymdeithasol a chynnal ein cartrefi i safon dda, yn ogystal â bod yn rhan 
o’n cymunedau a gweithio mewn partneriaeth ag eraill i ddarparu’r hyn sy’n 
cyfrif. 

Dywedodd dros 90% o’n cwsmeriaid yn 2020/21 eu bod yn teimlo’n ddiogel neu 
yn ddiogel iawn yn eu cymunedau.

Mae Maesgeirchen yn un o dair cymuned yng ngogledd Cymru, a 10 ar draws Cymru, sydd
wedi cael £1 miliwn drwy’r cynllun Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau sy’n cael ei
ariannu gan y loteri. Cychwynnodd prosiect Maes Ni yn 2016 i gael y gymuned i gymryd rhan
a gwneud penderfyniadau yn lleol ar sut yr oedd yr arian yn cael ei wario. Dangosodd
ymgynghoriad gyda phreswylwyr bod creu Canolfan Gymunedol newydd ac uwchraddio’r
parc chwarae ar frig y rhestr ddymuniadau.

Mae Adra wedi bod yn aelod o Grŵp Llywio’r cynllun ers y dechrau, ac yn ‘ddeiliad cronfa’ ar
gyfer y cynllun ers 2018 i roi cymorth a chyngor ariannol. Mae Sarah Schofield, ein
Cyfarwyddwr Cwsmeriaid a Chymunedau yn aelod o’r Grŵp Llywio ac wedi cynorthwyo a 
chynghori’r grŵp. Cafodd y 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 at y prosiect.

Mae Aros Adra yn cynnig cefnogaeth i bobl yn eu cartref.

Chelsey un o'n tenant ar gwrs gyda Academi Adra
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Darparu lle i alw yn gartref ar gyfer dros
14,000 o aelodau o’n cymunedau

Dros £13,000 mewn rhoddion
ariannol yn mynd yn uniongyrchol i
fanciau bwyd ar draws cymunedau
ehangach Gwynedd a chymunedau

ehangach Adra yng ngogledd Cymru

Cefnogi Cyngor Gwynedd i gysylltu a 
chefnogi 850 o denantiaid Adra ar

Restr Warchod y GIG a chyfeirio 350 
o denantiaid i dderbyn pecynnau
bwyd brys wythnosol fel y gallent

aros yn ddiogel yn eu cartref.

Ein Busnes
I yrru gwelliannau yn ein cartrefi a gwasanaethau, mae angen sicrhau bod ein busnes yn cael ei reoli’n dda ac yn addas ar gyfer y 

dyfodol. Mae ein model cynllunio ariannol a busnes wedi ein galluogi i fod yn barod ar gyfer 2020/21 ac wedi ein galluogi i barhau i

dyfu a darparu sefydlogrwydd i’n tenantiaid a swyddi o ansawdd, y mae galw mawr amdanynt. 

Mae ein gwerthoedd yn arwain yr hyn rydym yn ei wneud ac yn gyrru ein hymrwymiad i fod yn gwmni sy’n deg, agored, uchelgeisiol

ac atebol. Rydym yn gwybod y bydd cael y gorau gan staff yn rhoi’r gwasanaethau a’r cyfleoedd gorau i’n cwsmeriaid ac roeddem yn

falch o ganlyniadau’r arolwg staff gyda 95% o’n staff yn nodi bod Adra yn gyflogwr da.

Gall Gwyn Roberts, gweithiwr i Adra, dreulio mwy o amser gyda’i deulu o ganlyniad i weithio o gartref

Ailgydio yn ein polisi gweithio ystwyth
Datblygwyd polisi gweithio ystwyth wrth ail feddwl am y busnes yn 2017, ond cymerodd pandemig i staff ddechrau gweithio o gartref.  Dywedodd Mair 

Williams, Rheolwr AD a Datblygiad Cyfundrefnol Adra: “Byddai rheolwyr weithiau yn gweithio o gartref, ond ar y cyfan, nid oedd yr ymateb yn wych.  

Pan ddaeth y cyfnod clo, nid oedd dewis wrth gwrs, ac fel gweddill y wlad, arhosodd ein gweithlu gartref. Ychwanegodd Mair: “Gan ein bod eisoes wedi

buddsoddi yn y cysyniad o weithio o gartref - ond efallai nid mewn gwirionedd - roedd yn golygu ein bod yn barod at ryw bwynt. Roeddem wedi

symleiddio ein prosesau ac eisoes wedi uwchraddio ein systemau fel bod modd i hynny ddigwydd.” 

Dywedodd Mair: “Lle’r oedd hi’n bosib, roeddem wedi rhoi iPads a gliniaduron i bobl, ond yn anorfod roedd rhai pobl yn defnyddio’r pethau oedd

ganddynt gartref yn barod. Roedd problemau arferol hefyd gyda chysylltedd a signal; roedd problemau cyfathrebu o ganlyniad i hynny.

Ar ôl datrys y problemau ymarferol, daeth cyfathrebu rhwng staff yn hanfodol ac roedd rheolwyr yn cael eu hannog i gadw mewn cysylltiad â’u timau yn

rheolaidd . Dywedodd Mair: “Rydym wedi rhannu bwletinau rheolaidd a’n prif neges oedd nad oedd pobl o dan unrhyw bwysau i weithio eu horiau

arferol. Roeddem eisiau i rieni a gofalwyr wybod ein bod yn deall yr anawsterau yr oeddent yn eu hwynebu. Darparwyd gwasanaeth cwnsela i’r rheini

oedd ei angen oherwydd roedd y straen yn sgil y newidiadau yn sylweddol. Roeddem yn ymwybodol bod pobl yn teimlo’n euog am fethu gweithio fel

arfer oherwydd ymrwymiadau eraill ac roeddem eisiau iddynt wybod ein bod yn deall.”

Yn ystod yr amser yma, roedd cyfathrebu ddwy-ffordd yn bwysig iawn i dîm uwch reoli Adra, a chafodd arolygon adborth eu cynnal i gael adborth gan y 

gweithlu.  Dangosodd yr arolwg diweddaraf bod lefel boddhad yn 95% ymhlith staff. Dywedodd Mair: “Roeddem yn falch iawn o ganlyniad yr arolwg ar

ôl blwyddyn ofnadwy. 

“Rydym wedi profi bod gweithio ystwyth yn bosib. Yn y pendraw,  canlyniadau sy’n cyfrif - mae hynny’n bwysicach na faint o oriau y mae rhywun yn

gweithio tu ôl i ddesg. 

Rydym wedi cynnal ein safonau rhyngwladol achrediadau Iechyd, Diogelwch, Ansawdd a'r Amgylchedd (IDAA). 

Mae’r holl gyflawniadau hyn yn ffurfio sylfaen gadarn ar gyfer twf a datblygiad Adra yn y dyfodol wrth i edrych ymlaen at gyhoeddi ein Cynllun

Corfforaethol yn ystod Gwanwyn 2022.

Cydraddoldeb ac amrywiaeth yn

ein gwaith
Rydym wedi ymrwymo i’r safon uchaf o gydraddoldeb ac amrywiaeth yn y ffordd rydym yn trin ein cwsmeriaid, a’r staff sy’n gweithio i ni. Rydym

yn fusnes sy’n trin pawb yn deg ac yn gwerthfawrogi pawb yr un fath. Mae hyn yn golygu y byddwn yn creu cyfleoedd ar gyfer trigolion, cyflogwyr

a chymunedau a byddwn yn gweithredu yn erbyn unrhyw driniaeth annheg

108

208

Benyw Gwryw

51%48%

1%

under 16 16-39 40-65 65+

Grwp OedranRhyw

Catrin R Jones - Rheolwr Gweithrediadau - Cyflawni
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Ein Cartrefi
Rydym wedi parhau i fuddsoddi yn ein cartrefi presennol gan eu moderneiddio a’u cadw ar safon dda. Llynedd, bu i ni fuddsoddi

£6.6 miliwn i wella ein cartrefi gyda £9.4 miliwn arall i gyflawni gwaith trwsio, cynnal a chadw. 

Rydym wedi ymrwymo i ddod yn sefydliad carbon niwtral erbyn 2030 ac wedi lansio ein strategaeth ddatgarboneiddio. 

Gwnaethom gwblhau ein cynllun rheoli asedau deng mlynedd i arwain y ffordd yr ydym yn gofalu am ein cartrefi a datblygu’r

cartrefi y mae ein tenantiaid yn byw ynddynt, a darparu cartrefi carbon isel o ansawdd. 

Yn dilyn dull ‘adeiladwaith yn gyntaf’, yn 2020/21 fe wnaethom ganolbwyntio ein rhaglen wella ar y tai lleiaf effeithlon o ran ynni

a buddsoddi dros £ 1.1m mewn ôl-ffitio insiwleiddio atig a waliau a gosod ffenestri gwydrau dwbl.

I gydnabod gwahanol anghenion y gymuned i gael mynediad at opsiynau tai diogel, o ansawdd a fforddiadwy, rydym wedi

ehangu’r mathau o eiddo a deiliadaeth yr ydym yn gynnig. Yn ôl yn 2019/20 dechreuon ni gynnig ein heiddo Rhentu i Brynu a 

Rhent Canolradd cyntaf, eiddo rhent marchnad yn 2020/21, a bydd ein heiddo perchnogaeth ar y cyd cyntaf yn cael eu lansio yn

2021/22. 

Rydym hefyd yn gweithio mewn partneriaeth gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, i ddarparu llety fforddiadwy o 

ansawdd uchel i staff nyrsio a gweithwyr allweddol eraill. Bydd hyn yn gam pwysig i helpu recriwtio a chadw gweithwyr iechyd 

allweddol ar gyfer y GIG yn lleol.

Rydym wedi parhau i ganolbwyntio ar ein perfformiad iechyd a diogelwch fel landlord gan ein bod am wneud yn siŵr bod ein

perfformiad ymhlith y gorau yn y maes yma. Dros y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi gwahodd arbenigwyr yn y diwydiant i

adolygu ein systemau, prosesau ac arferion fel ein bod ni a’n tenantiaid yn gallu bod yn hyderus yn y ffordd rydym yn deilio â’r

mater. 

Eleni, aseswyd ein harferion diogelwch tân yn annibynnol a ni oedd y gymdeithas dai gyntaf i gael y lefel uchaf o sicrwydd gan yr

arbenigwr annibynnol. 

Tair aelod o staff cyntaf bellach wedi ymgartrefu yn eu tŷ newydd yn Abergele.
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Mae aelodau ein Bwrdd yn gosod blaenoriaethau a chyfeiriad strategol y sefydliad fel ein bod yn parhau i fod yn hyfyw ac yn

cyflawni’r canlyniadau a osodwyd pan gafodd y busnes ei sefydlu. Yn ystod y flwyddyn, cafodd ein Rheolau eu diweddaru

mewn Cyfarfod Cyffredinol Arbennig. Sefydlwyd Bwrdd hyblyg o rhwng 9 a 12 Aelod Bwrdd (heb gynnwys aelodau

cyfetholedig). 

Yn ôl y Rheolau, bydd dau Aelod o’r Bwrdd yn Aelodau Bwrdd Tenantiaid, a bydd hyd at 24% wedi’u henwebu gan yr

Awdurdod Lleol. Mae’r gweddill yn aelodau Bwrdd annibynnol.  Mae bob un yn dal swydd Cyfarwyddwr anweithredol a 

rhyngddynt mae ganddynt ystod o wybodaeth broffesiynol, fasnachol, a lleol. 

Mae cyfrifoldebau pwysig yn disgyn ar Aelodau’r Bwrdd. 

Mae Adra yn cynnal arfarniadau blynyddol o Aelodau’r Bwrdd, gan gynnig hyfforddiant a chefnogaeth briodol lle bo angen ac i

adnabod unrhyw anghenion recriwtio. Llwyddwyd i dargedu sgiliau tai a datblygu yn ystod ymgyrch recriwtio 2020/21, ac mae

gan y Bwrdd lefel cadarn ac amrywiol o sgiliau, gwybodaeth, a phrofiadau sydd eu hangen ar lefel Bwrdd.  

Rydym wedi ymrwymo’n llwyr i sicrhau llywodraethu da a chydymffurfio â Chod Llywodraethiant Cartrefi Cymunedol Cymru. 

Caiff y Bwrdd ei gefnogi gan ddau bwyllgor: Archwilio a Sicrwydd, a Chwsmeriaid ac Asedau, sydd â phwerau dirprwyedig i

wneud penderfyniadau a chraffu ar faterion. 

Mae Panel Penodiadau, Cydnabyddiaeth a Disgyblu yn cyfarfod yn ôl y gofyn. 

I helpu ehangu’r gwaith y cynnyrch a’r gwasanaethau yr ydym yn eu cynnig (gan gynnwys gwasanaethau y tu hwnt i’n

hamcanion elusennol craidd) sefydlwyd ‘Medra’ fel is-gwmni yn 2017

5adra.co.uk | 0300 1238084

EIN HAELODAU BWRDD YN YSTOD 2020/21
Tenant

• Linda Campbell
• (wedi ymddeol ym mis Tachwedd

2020)
• Lynn Rowlands

Annibynnol

• Mark Jones  
• Abigail Tweed  
• Robert Lewis 
• Paula Jewson (wedi ymddeol

ym mis Medi 2020)
• Selwyn Hayward 
• Huw Gareth Pritchard  
• Hywel Eifion Jones 

(penodwyd fel Aelod Bwrdd
Llawn ym mis Hydref 2020)

• Will Nixon (penodwyd fel
Aelod Bwrdd Llawn ym mis 
Hydref 2020)

Aelodau sydd wedi’u henwebu gan Gyngor
Gwynedd

• Berwyn Parry-Jones
• Cai Larsen

Aelod Cyfetholedig

• Hywel Eifion Jones (bellach yn Aelod 
Bwrdd llawn ers mis Hydref 2020)

• Will Nixon (penodwyd fel aelod
cyfetholedig ym mis Ebrill 2020, yn awr
yn Aelod Bwrdd llawn ers mis Hydref 
2020)

Cyfranddalwyr
• Roedd gan Adra 44 o gyfranddalwyr ar

ddiwedd 2020/21. Gall cyfranddalwyr
ddylanwadu ar benderfyniadau a wneir
yn Adra drwy eu hawl i bleidleisio mewn
Cyfarfodydd Cyffredinol. 

Rheoleiddio

FelgydaphobLandlord Cymdeithasol yngNghymru, 
maeAdra yncaeleiasesuganLywodraethCymru , 
drwyberthynas gyd-reoleiddio barhausrhwngy 
Rheoleiddiwr a'rGymdeithas. CyhoeddwydDyfarniad
Rheoleiddio Interim LlywodraethCymru ymmis 
Mawrth 2021. Lluniwydiroidealltwriaeth iAdra, ein
tenantiaid, defnyddwyr gwasanaeth, a rhanddeiliaid
eraill am bamor ddayrydymynperfformio, o ran 
Llywodraethua DarparuGwasanaeth, a Rheolaeth
Ariannol.  

Rhoddoddy DyfarniadRheoleiddio statws ‘Safonol’ 
(h.y. y dyfarniadgorausyddargael) argyfery ddwy
agwedd, gannodi o ran llywodraethu bod Adra ‘yn
adnabodac ynrheoli risgiau newydda rhaisy’ndod i’r
amlwgynbriodol’; ac o ran cyllid, bod Adra ‘yncwrdd
â gofynionhyfywedd ac maeganddo’rgallu ariannol i
ddelio â senariosynbriodol.’ 

Ein Llywodraethu a 
Pherfformiad
Bwrdd Rheoli

Ein Gwasanaethau
Gwella Boddhad Cwsmer

Mae ein staff yn benderfynol o ddarparu gwasanaethau gwych sy'n cadw cwsmeriaid yn ddiogel ac yn gyffyrddus yn eu cartrefi. 

Mae’r flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn flwyddyn heriol gan fod rhai o’n gwasanaethau wedi gorfod addasu i sicrhau ein bod yn

lleihau’r risg o’r pandemig. Yn ein holl ryngweithio gyda’n cwsmeriaid gwnaethom geisio pwysleisio ein bod yn dal yma i’w

cefnogi; er bod hynny mewn ffordd wahanol.

Rydym wedi cynnal ein statws Rhagoriaeth Gwasanaeth Cwsmer, sy’n dangos ymrwymiad penderfynol i ddarparu gwasanaethau

o ansawdd da i’n holl gwsmeriaid a’n bod yn dod i wybod am ffyrdd o barhau i wella. Bu inni ofyn i dros 1,300 o gwsmeriaid am 

adborth ar ein gwasanaethau. Dywedodd dros 90% wrthym eu bod yn meddwl ein bod ni’n ddibynadwy. 

Gweithiodd ein staff gyda’n cwsmeriaid i reoli disgwyliadau yn ystod y cyfnod drwy fod yn gyson wrth gyfathrebu a gweithredu i

gynnal a meithrin ymddiriedaeth. Mae’n adlewyrchu amynedd a dealltwriaeth ein tenantiaid gyda llawer ohonynt wedi wynebu

heriau sylweddol yn ystod y flwyddyn. Rydym yn ddiolchgar i’r cyfraniad y mae pawb wedi’i wneud i gefnogi ei gilydd drwy’r

cyfnod anodd yma.  

Dywedodd naw o bob 10 o’n cwsmeriaid wrthym eu bod yn fodlon neu’n fodlon iawn gyda’r gwasanaeth a gawsant gan ein

gwasanaethau rheng flaen, sy’n cynnwys cefnogaeth gan ein tîm rhenti a’n tîm gosod. Rydym wedi gwella lefelau boddhad trwy

wrando ar ein cwsmeriaid. 

Nawo bob deg o’n cwsmeriaid yn
fodlon neu yn fodlon iawn gyda’n

gwasanaethau sy’n delio wyneb yn
wyneb â chwsmeriaid

Dros 90% o’n cwsmeriaid
yn dweud eu bod yn gallu

ymddiried ynom
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YN YSTOD Y FLWYDDYN:

Ateb dros 70,000 o 
alwadau 

“As an adra employee I am very proud 
and grateful to work for the company.

I am also valued as an individual within 
my team”

(staff survey)
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82%

2%

11%

5%
Rhent Cartrefi,
Modurdai ac Eiddo Arall

Taliadau Gwasanaeth

Grant Llywodraeth
Cymru

Arall

Adroddiad

Ariannol 2020/21

2021

Trosiant £ ’m

Rhent Cartrefi, Modurdai ac Eiddo Arall 31.1

Taliadau Gwasanaeth 0.7

Grant Llywodraeth Cymru 4.1

Arall 1.9

37.8

Trosiant
2021

£37.8m
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Adroddiad
Ariannol 2020/21

2021

Gwariant £’m

Gwasanaethau 1.8

Rheolwyr 8.8

Trwsio, Cynnal a Chadw 9.4

Gwelliannau i’r Stoc Tai 6.6

Datblygiadau Newydd 28.7

Llog 2.7

3%

14%

14%

10%45%

4%

10%

Gwasanaethau

Rheolwyr

Trwsio, Cynnal a
Chadw

Gwelliannau i’r Stoc 
Tai 

Datblygiadau Newydd

Llog

Dibrisiad Tai

Dibrisiad Tai 6.2

64.2

Gwariant
2021

£64.2m



Adroddiad
Ariannol 2020/21

15 adra.co.uk | 0300 1238084

2021 2020

Cyfrif Incwm a Gwariant £’m £’m

Trosiant 37.8 36.4

Gwarged Gweithredu 12 12.8

Gwarged ar gyfer y Flwyddyn 9.2 -11.6

Llog sy'n ddyledus -2.7 -3.4

Costau Torri Benthyciad n/a -20.9

Llif Arian

Arian Parod Net wedi ei greu o 
Weithgareddau Gweithredu 20.3 20.4

Mewnlif Arian Parod Net / (Allan) 10.8 0.3

Mantolen

Net Asedau Sefydlog Pendant 206.5 168.9

Benthyciadau Tymor Hir Net -123.8 -95.5

Asedau Net 54.6 51.6


