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Diangen dweud mai pandemig Covid-19 oedd y prif beth a ddylanwadodd ar bopeth yn ystod ein seithfed 
blwyddyn, 2020-2021, gan gyflwyno heriau unigryw a sylweddol i bob adran.  

Ond wynebwyd yr heriau gydag egni arwrol i wneud ein gorau i gefnogi ein tenantiaid, cwsmeriaid a'n gilydd 
ar draws ein adrannau i gyd. 

Gwnaeth pawb, o’r adran Systemau Gwybodaeth ac Adnoddau Dynol i’r rhai’n gweithio ar y rheng flaen yn ein 
cynlluniau gofal ychwanegol, fynd y filltir ychwanegol.  

Tra’n bod yn barod wedi bod yn gwneud camau bras tuag at weithio’n ystwyth ac o bell, roedd yn glod i  
ymroddiad y tîm Systemau Gwybodaeth fod bron pawb wedi medru gweithio o bell ar fyrder, wrth i brosiect  
18 mis gael ei gwblhau mewn pythefnos yn unig. Mae’n glod enfawr i’n staff hefyd eu bod wedi medru addasu 
mor gyflym.  

Ar ddechrau’r cyfnod clo, wrth i flwyddyn ariannol 2019-2020 ddod i ben a’r flwyddyn dan sylw yn yr 
adroddiad blynyddol hwn ddechrau, ein prif flaenoriaeth oedd cefnogi ein tenantiaid, cwsmeriaid, staff a 
chontractwyr trwy beth bynnag a oedd yn ein wynebu gyda’r pandemig.  

Cefnogi tenantiaid a 
chymunedau

Addaswyd ein dulliau gweithio i wneud yn siŵr  
ein bod ni yno ar gyfer ein cwsmeriaid, yn eu  
ffonio i wirio eu bod yn iawn, cynnal y safonau  
diogelwch a chydymffurfio a defnyddio ffyrdd 
arloesol i gyfathrebu a chyflawni prosesau a oedd  
yn cael eu gwneud wyneb yn wyneb yn flaenorol. 
Mae’r adborth gan ein tenantiaid a’n cwsmeriaid 
wedi bod yn gadarnhaol iawn.  

Fe wnaethom ni gymryd rhan mewn mentrau  
partneriaeth newydd gydag awdurdodau lleol,  
cymunedau a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi  
Cadwaladr. 

Hefyd cafwyd staff yn gwirfoddoli i newid o’u  
hadran arferol i ddarparu gwell cymorth a  
chefnogaeth i gwsmeriaid, gyda llawer o’r rhai sy’n 
gweithio ar fentrau cymunedol yn arferol yn symud i 
gynlluniau gofal ychwanegol a thai cysgodol, sef ein 
blaenoriaethau allweddol.  

Wrth i’r flwyddyn fynd yn ei blaen gwnaeth 
graddfa’r pandemig a sut roedd cyfyngiadau aros 
gartref yn effeithio ar ein tenantiaid olygu bod ein 
gwaith yn bwysicach nag erioed.  

Roedd yr enillion ariannol a ddenwyd i gymunedau 
drwy waith ein Tîm Mentrau Cymunedol yn cynnwys 
dros £1.5 miliwn tuag at adfywio a chefnogi  
busnesau a mentrau cymunedol.  Yn ogystal,  
cyflawnodd ein Tîm Wardeiniaid Ynni arbedion  
gwerth dros £150,000 i gwsmeriaid yn ystod y  
flwyddyn. Cyfrannodd eu gwaith hefyd at helpu'r 
rhai mewn perygl o dlodi tanwydd. 

Bu peth tarfu ar ein gwaith ar ein stoc dai, gyda 
gwaith trwsio wedi’i effeithio gan y rheoliadau  
ynghylch pryd roedd yn ddiogel i fynd i mewn i  
gartrefi i gyflawni’r gwaith trwsio. Serch hynny,  
mae ymateb y gwasanaeth bellach yn ôl yn  
unol â’r safonau disgwyliedig. Hoffem fanteisio  
ar y cyfle hwn i ddiolch i’n holl denantiaid am  
eu dealltwriaeth wrth i ni weithio i gynnal  
gwasanaethau hanfodol yn ystod pandemig Covid.  

Er gwaethaf y pandemig rydym ni’n gwneud  
cynnydd cyson tuag at wireddu’r ymrwyiadau yn 
ein Cynllun Corfforaethol 2019-2024 a chynhaliwyd 
adolygiad hanner ffordd ym mis Mawrth 2021, fu’n 
edrych ar y cyflawniadau hyd yma a’r meysydd lle 
mae rhagor o waith i’w wneud.  

Gwnaethom gadw’r dyfarniad uchaf hefyd o ran  
ein llywodraethu a hyfywedd ariannol gan Dîm  
Rheoleiddio Tai Llywodraeth Cymru.

Amrywiaeth

Mewn rhai ffyrdd mae Grŵp Cynefin a’i Fwrdd 
Rheoli yn adlewyrchu cymdeithas a Chymru yn ei 
chyfanrwydd o ran ei gyfansoddiad, ond dylai pob 
sefydliad fod yn ceisio canfod ffyrdd o wella trwy’r 
amser.  

Mae amrywiaeth o ran ethnigrwydd, anabledd, 
rhywedd a rhinweddau eraill yn rhywbeth rydym ni’n 
ei werthfawrogi, nid yn unig yn unigol ond hefyd am 
y budd mae amrywiaeth yn ei roi i Grŵp Cynefin, ein 
tenantiaid a chymunedau ehangach. Dyma pam ein 
bod ni wedi addunedu i gyflawni addewid ‘Gwei-
thredoedd nid Geiriau’ Tai Pawb.   

Cyfle am newid  

Wrth i ni symud ymlaen yng Nghymru ar ôl Covid, 
mae’n amlwg, yn dilyn gwrando ar a dysgu llawer 
oddi wrth ein tenantiaid yn ystod ein cyfarfodydd 
Zoom wythnosol, na fydd ein dull gweithio fyth yr 
un fath eto.  

Bu cymaint o gyfleoedd i wella a rhoi gwell gwerth 
am arian, ac i ailsiapio ein tîm arweinyddiaeth i 
gryfhau ein gallu i fynd i’r afael â gwireddu  
gweledigaeth Grŵp Cynefin.

Yr allwedd i hyn yw dychwelyd at ein gwreiddiau, 
llunio cymunedau cynaliadwy yn ein cymunedau 
gwledig lle mae tai yn gynyddol anfforddiadwy am 
nifer o resymau.   

Mae Canolfan Lleu, ein datblygiad iechyd a llesiant 
arloesol ym Mhenygroes yn ganolog i hyn, gyda 
datblygiadau allweddol eraill ar draws gogledd a 
chanolbarth Cymru’n bwysig hefyd.  

Hoffem ddiolch i aelodau’r Bwrdd am eu holl  
gefnogaeth wrth i ni gamu i dirwedd cwbl  
anghyfarwydd.  

Serch hynny, mae ein hedmygedd mwyaf  
tuag at ein staff, sydd wedi mynd y tu hwnt i  
ddisgwyliadau er budd ein tenantiaid a’n  
cwsmeriaid, ac i gefnogi ei gilydd.  



Carys Edwards, Cadeirydd Grŵp Cynefin (chwith) gyda  
Shan Lloyd Williams, Prif Weithredwr ar ymweliad  
gyda Chae Magw, Rhosgadfan.

Croeso ac edrych yn ôl –  
Shan a Carys   



Mae buddsoddi yn ein cartrefi yn flaenoriaeth allweddol i ni yn Grŵp Cynefin, ond 
rydym ni’n falch o ddarparu mwy na’r to uwch eu pennau i’n tenantiaid ni. Mae ein 
grantiau, gwasanaethau cymorth cyflogaeth a’n huned fusnes, Gorwel, yn rhai  
enghreifftiau o sut rydym ni’n creu cymunedau croesawgar a chefnogol, sy’n  
hanfodol ar gyfer iechyd a llesiant.

Grantiau Cymunedol a chefnogi ein tenantiaid i fyd gwaith  

Dyfarnwyd £5,862 yn ystod 2020/21 i 21 grŵp ar draws Gogledd Cymru ar gyfer prosiectau, cynorthwyo 
clybiau chwaraeon a chlybiau celf a chrefft yn ogystal â chynorthwyo i wella cyfleusterau fel canolfannau 
a gerddi cymunedol.  

Yn sgîl yr heriau unigryw a wynebwyd yn ystod y flwyddyn cyflwynwyd grant newydd dros dro hefyd, i 
gynorthwyo cymunedau i ymateb i Covid-19. Dyfarnwyd cyfanswm o £11,639.86 i 26 grŵp, a wariwyd ar 
eitemau megis cyfarpar diogelu personol, pecynnau gweithgareddau, parseli bwyd a hanfodion eraill.  

Cefnogwyd 22 tenant i gyrchu waith hefyd, yn cynnwys dyfarnu £2,097.90 trwy gyfrwng grantiau Camau i 
Gyflogaeth. Mae’r rhaglen yn rhoi hyd at £300 i denantiaid i’w cynorthwyo gyda chostau gofal plant, cludiant 
i’r gwaith, dillad ar gyfer cyfweliadau neu gymorth tymor byr arall i’w cynorthwyo i sicrhau swydd.   

Rhaglen Interniaeth Creadigol 

Yn ystod nawfed blwyddyn cynnal y rhaglen interniaeth creadigol, cysylltodd Celfyddydau a Busnes Cymru 
gyda Grŵp Cynefin i fod yn rhan o’r rhaglen trwy wahodd ein Pennaeth Cyllid, Nia Owen, i weithredu fel 
mentor busnes i unigolyn â gradd Cerddoriaeth o Brifysgol Bangor. Mae’r cynllun arloesol yn lleoli graddedigion 
diweddar mewn sefydliadau celfyddydau ledled Cymru fel swyddogion codi arian dan hyfforddiant.   

Bu Nia’n mentora Aled Rosser, a oedd yn gweithio fel swyddog codi arian i gwmni theatr y Frân Wen ym 
Mhorthaethwy wrth iddyn nhw ganolbwyntio ar brosiect ailddatblygu mawr i ddarparu cartref newydd i’r 
cwmni theatr ym Mangor, y "Nyth".

Mwy na thai 

Gorwel - Taclo digartrefedd

Mae'r pandemig wedi dangos pa mor bwysig yw 
cael lle diogel i alw’n gartref. Drwy weithio â'n 
partneriaid, rydym wedi helpu pobl sy'n profi neu 
mewn perygl o fod yn ddigartref, neu sy'n byw 
mewn llety dros dro i symud i gartref parhaol gyda 
chymorth wedi'i deilwra.

Dyffryn Nantlle

Rydym ni’n parhau i ddatblygu gweledigaeth 
ar gyfer Canolfan Lleu, datblygiad newydd 
aml-ddefnydd ac aml-bwrpas ym Mhenygroes, a 
fydd yn darparu tai, cyfleusterau gofal iechyd a 
mwy i bob cenhedlaeth o drigolion y dref.  

Bydd y prosiect yn creu hwb daearyddol i gryfhau’r 
cymunedau ar draws Dyffryn Nantlle, fydd yn 
cynnig gwasanaethau meddygol cymunedol craidd 
ac arbenigol, cartref newydd i Theatr Bara Caws, 
meithrinfa, cartref preswyl a fflatiau byw’n 
annibynnol ynghyd â swyddfeydd i Grŵp 
Cynefin ei hun.   

Ac yn unol â’n hymrwymiad i gymunedau  
cynaliadwy, unwaith y bydd wedi’i adeiladu bydd y 
datblygiad yn un ag allyriadau gweithredol sero-net, 
gan ailddefnyddio deunyddiau lleol y gellir eu  
defnyddio eto mewn adeiladau’n y dyfodol.

Cefnogi byw’n annibynnol   

Parhaodd Canllaw a Gofal a Thrwsio Conwy a Sir 
Ddinbych i weithredu trwy gydol y pandemig, 
gan gynorthwyo Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi  
Cadwaladr i gasglu a dosbarthu PPE ledled 
gogledd Cymru.    

Gwnaeth gwaith hanfodol y rhaglen O’r Ysbyty 
i Gartrefi Iachach yn addasu cartrefi i gyflymu 
rhyddhau unigolion o’r ysbyty, neu hyd yn oed atal 
gorfod mynd i’r ysbyty o gwbl, ddod yn bwysicach 
nag erioed.

Arbedwyd cyfanswm o 4,656 diwrnod gwely ar sail 
canllawiau’r Sefydliad Cenedlaethol Rhagoriaeth 
Gofal ac Iechyd (NICE), gan gynorthwyo i leddfu’r 
pwysau ar ysbytai yng ngogledd Cymru ar adeg o 
alw uchel eithriadol. 
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Osian Ellis, Rheolwr Cynorthwyol Gorwel

Mair Edwards (dde), Pennaeth Adfywio Cymunedol Grŵp Cynefin,
gyda Wyn Thomas (chwith) o Fwrdd Iechyd  Betsi Cadwaladr a'r 

Cynghorydd Dafydd Meurig, Aelod o Gabinet Cyngor Gwynedd dros 
Oedolion, Iechyd a Lles, yn Nyffryn Nantlle.

During the pandemic, Canllaw and Conwy and 
Denbighshire Care and Repair collected donations of PPE, 
which they delivered to key locations for Betsi Cadwaladr 

University Health Board.

Celf gan blant a dderbyniodd becynnau wedi eu darparu gan Grŵp Cynefin.
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Mae Covid-19 yn parhau i gael effaith aruthrol ar unigolion, a gwnaeth y pandemig 
waethygu problemau eraill o ran teimlo’n unig, ynysig a dan straen. Mae Grŵp Cynefin 
wedi gweithio’n galed i ddatblygu datrysiadau a’u rhoi ar waith.  

Cadw’n cwsmeriaid yn ddiogel  

Yn dilyn trasiedi Tŵr Grenfell mae sut mae landlordiaid yn gwrando ar, deall ac ymateb i anghenion cwsmeriaid 
wedi bod ar frig yr agenda o ran sicrhau diogelwch ac adfer ymddiriedaeth. Roedd sicrhau ein bod yn parhau i 
gyflawni’r holl waith argyfwng hanfodol a oedd yn ofynnol i gadw’n cwsmeriaid yn ddiogel yn parhau i fod yn 
flaenoriaeth uchel.  

Gwnaethom weithio gyda phartneriaid i gyflawni archwiliadau asbestos, legionella, lifftiau ac asesiadau  
risg tân trwy gydol y flwyddyn yn unol â’n hymrwymiad parhaus i sicrhau diogelwch ac ansawdd uchel.  
Gwnaethom barhau i weithio ar ddulliau atal tân yn llawer o’n eiddo hefyd.  

Llesiant a phwysigrwydd cyfathrebu tra’n gweithio o bell 

Rydym ni’n deall bod pobl angen gwybod eu bod yn cael eu gwerthfawrogi, ac os oedd ganddyn nhw syniad 
neu farn a allai wneud bywyd gwaith yn well, y gallent fynegi hynny. Mae hyn yn bwysig yn arferol, ond yn 
hanfodol bwysig pan fo’r gweithlu’n gweithio gartref yn bennaf.  

Nawr rydym ni’n cynnal arolygon misol i ganfod sut mae ysbryd y staff ac a ydyn nhw’n teimlo eu bod yn  
derbyn cefnogaeth briodol, ac mae’r canlyniadau’n cael eu cyfleu’n rheolaidd i’r tîm rheoli. Mae hyn yn  
cyfrannu at awyrgylch o gyfathrebu dwy ffordd ac ymddiriedaeth ar draws y sefydliad.  

Yn sgîl y straen ychwanegol a achoswyd gan y pandemig a gweithio o gartref rydym ni wedi cynyddu ein  
pwyslais ar iechyd a lles staff, sydd wedi cynnwys trefnu gweminarau ynghylch rheoli gwahanol  
agweddau iechyd meddwl.  
 

Diogelu staff, tenantiaid  
a chwsmeriaid 

Trawsnewid Digidol

Mae Grŵp Cynefin bob amser yn ceisio cynllunio 
ar gyfer y dyfodol a gwneud y dewisiadau cywir o 
ran buddsoddi mewn technoleg, ac wedi bod yn 
gweithio tuag at ganiatáu mynediad i’r dechnoleg 
o bell i staff ers cryn amser fel rhan o strategaeth 
trawsnewid digidol tair blynedd er mwyn darparu 
gwasanaethau mewn modd digidol, modern, diogel 
ac effeithiol.   

Fodd bynnag, pan gyflwynwyd y cyfyngiadau  
cyfnod clo cyntaf, gwnaeth ein tîm gwasanaethau 
TG grynhoi’r hyn oedd a fwriadwyd fel prosiect  
18 mis yn wreiddiol i bythefnos gan ddod â mwy na 
90 y cant o’n staff ar-lein o bell heb unrhyw gostau 
arwyddocaol. Golygodd hyn na wnaeth y tenantiaid 
brofi unrhyw darfu ar y gwasanaeth wrth i alwadau 
gael eu hateb gan staff yn gweithio o gartref.   

Cyflwynwyd cyfleuster sgwrsio byw ar ein gwefan 
hefyd, yn ogystal â chreu ein ‘ap’ ein hunain,  
ApCynefin, wnaeth alluogi’r tenantiaid i gysylltu â  
ni a rheoli eu cyfrifon heb orfod ffonio neu alw  
heibio un o’n swyddfeydd ni.  

Mae’n cynnwys nodweddion sy’n cynorthwyo 
trigolion i wirio eu taliadau a’u balans rhent, llunio 
cyllideb a gwirio eu hawl i fudd-daliadau neu  
gredydau treth hefyd. 

Diogel yn fy nghartref – Gorwel

"Maen nhw wedi gwneud llawer efo fi  
o ran fy nghartref hefyd. Mae gen i 
weithiwr cymorth ac mae o wedi helpu’n 
fawr efo llu o wahanol faterion. Maen 
nhw’n galw bron bob bore i wneud yn 
siwr fy mod i’n iawn. Roedd gen i lawer o 
ddyledion ac mae o wedi fy helpu i drin 
y pethau hynny. Rydw i bron â dod drwy 
hynny rwan, mae’n gymaint o ryddhad." 

Tenant Grŵp Cynefin wnaeth ddefnyddio  
gwasanaethau Gorwel.

Mae Gorwel wedi parhau i gefnogi’r rhai bregus yn 
ein cymunedau, gyda mwy o adnoddau bellach i roi 
cymorth i ddioddefwyr cam-drin yn y cartref yn dilyn 
cynnydd yn ystod y pandemig.  

Yn ychwanegol, canfu astudiaeth gwerth  
cymdeithasol a gynhaliwyd ar ran Gorwel,  
am bob £1 a fuddsoddwyd yn ei  
wasanaethau cam-drin domestig,  
cynhyrchwyd £20 o arbedion i  
awdurdodau lleol, gofal iechyd,  
colli dyddiau gwaith ac ati.

Camau bachSmall steps
Gwna un peth bob dydd sy’n mynd i
wneud i ti deimlon well, lleihau’r straen
neu boeni llai

Do one thing every day that strengthens 
your wellbeing or reduces stress or worry 

Yn ystod y pandemig, cynhaliwyd
sesiynau llesiant staff a 

thenantiaid ar Zoom.

Nawr, mae gan Grŵp Cynefin gynllun llesiant 
staff o'r enw Byd o Les.
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Covid-19

Y pandemig Covid oedd prif bennawd 2020/21, a’n prif flaenoriaeth oedd diogelwch ein tenantiaid ni yn 
ein pedwar cynllun gofal ychwanegol: Awel y Coleg yn y Bala, Penucheldre yng Nghaergybi, Llys Awelon yn 
Rhuthun a Hafod y Gest ym Mhorthmadog, yn ogystal â’n cartrefi ym Maes y Môr, Tremadog a Hen Felin yn 
Nolgellau.

Caewyd yr holl ardaloedd cymunedol, ond gwnaethom barhau i gyfathrebu gyda’n holl denantiaid yn gyson i 
sicrhau eu bod yn teimlo’n ddiogel ac yn parhau i deimlo eu bod yn rhan o’r gymuned.  

Yn ychwanegol, cawsant gefnogaeth ymarferol trwy ddanfon prydau at eu drws bob dydd, eu cynorthwyo ag 
unrhyw ofynion meddygol fel casglu presgripsiynau a pharhau ag unrhyw waith trwsio ac apwyntiadau brys.  

Trefnodd Grŵp Cynefin i’r trigolion gael eu brechiad gynted ag y bo’n bosibl hefyd, a oedd yn cynnwys brechu 
ar y safle lle bo’n bosibl.  

Gwnaethom barhau i ddarparu gweithgareddau ar-lein, megis dosbarthiadau celf a chadw’n heini, er mwyn 
diddanu’r tenantiaid. Dosbarthwyd pecynnau gweithgareddau gan ein tîm Mentrau Cymunedol yn cynnwys 
llyfr posau ac anrhegion eraill, yn ogystal â chyllido prosiectau i annog tenantiaid i ofalu am eu iechyd a lles 
meddwl eu hunain.  

Rydym ni’n falch iawn o’n tîm am y modd y gwnaethon nhw ymdrin â risgiau Covid yn ein cynlluniau gofal 
ychwanegol, ac roedd eu hymrwymiad a’u hymroddiad yn hanfodol bwysig wrth warchod trigolion. Rydym ni’n 
ddiolchgar hefyd i staff o wahanol dimau yn y sefydliad a gyfrannodd pan oedd angen.  

Buddoddi mewn gofal ychwanegol

Awel y Dyffryn

Gwnaeth gwaith adeiladu ein cynllun gofal  
ychwanegol gwerth £12m yn Ninbych barhau trwy 
gydol y pandemig, gyda’n contractwyr, R L Davies, 
yn cadw at fesurau Covid caeth i sicrhau bod yr holl 
weithwyr ac ymwelwyr yn ddiogel ar y safle.  

Awel y Dyffryn yw’r prosiect mwyaf uchelgeisiol o’i 
fath yn hanes Grŵp Cynefin. Bydd yn cynnwys 66 
fflat hunangynhwysol; 42 â dwy ystafell wely a 24 
ag un ystafell wely.  

Rhoddwyd blaenoriaeth i bobl 60 oed ac hŷn  
sy’n byw yn y Sir Ddinbych, sy’n cadarnhau ein  
hymrwymiad i gynnig y cyfle cyntaf i bobl leol i 
symud i gartrefi yn eu cymuned eu hunain.  

Mae Awel y Dyffryn wedi arwain at fuddsoddiad  
lleol arwyddocaol, gydag 80 y cant o’r is-gontract-
wyr a phrif gyflenwyr yn rhai o fewn 30 milltir i’r 
cynllun gofal ychwanegol a phrentisiaid lleol o 
sefydliad addysg uwch Grŵp Llandrillo Menai, a 
hyfforddeion eraill yn elwa o brofiad gwaith.  

Dywedodd Pennaeth Cymdogaethau Grŵp Cynefin, 
Noela Jones: "Mae pawb yng Ngrŵp Cynefin yn 
gyffrous iawn ynghylch y datblygiad newydd hwn. 
Rydym ni’n edrych ymlaen at groesawu trigolion 
trwy ddrysau Awel y Dyffryn a gobeithiwn y bydd 
y fflatiau modern a’r cyfleusterau ehangach, fel yr 
ardd wedi’i thirlunio a’r ardaloedd cymunedol, yn 
gwneud iddo deimlo fel adref."  

Llys Awelon

Mae adeiladu cyfleusterau gofal ychwanegol 
newydd yn gyffrous, ond mae Grŵp Cynefin yn 
credu ei bod yn bwysig parhau i fuddsoddi yn y  
safleoedd sy’n bodoli eisoes hefyd.  

Dyna pam roedd y sefydliad wrth ei fodd yn sicrhau 
£5m o gyllid gan Gyngor Sir Ddinbych ar gyfer  
cynlluniau i greu estyniad yn Llys Awelon, Rhuthun.  

Bydd yr estyniad yn cynnwys 35 fflat ar gyfer  
pobl dros 60 oed sydd angen cyfleusterau gofal 
ychwanegol 24 awr, gan roi blaenoriaeth i’r rhai 
sydd eisoes yn byw yn Sir Ddinbych.  

Bwriedir defnyddio deunyddiau o’r ardal leol wrth 
adeiladu a bydd y safle’n cael ei adeiladu yn unol 
â’r safonau eco-gyfeillgar fydd yn sicrhau tystysgrif 
passivhaus. Bydd yn cynnwys 17 fflat un ystafell 
wely ac 17 fflat dwy ystafell wely ac un ystafell i 
ymwelwyr.

Bydd y gwaith adeiladu’n dechrau yn 2022.

Profiad defnyddwyr 

Fel rhan o’n pwyslais ar yr elfen ddigidol, rydym ni 
wedi dechrau llunio tudalennau penodol ar ein 
gwefan ar gyfer pob cynllun gofal ychwanegol.  

Mae’n rhoi cyfle i weld pob cynllun yn fanwl. Gall 
darpar drigolion a’u hanwyliaid weld y tu mewn i’r 
fflatiau arddangos a’r ardaloedd cymunedol, clywed 
barn y rhai sy’n byw yno eisoes a chanfod sut i 
wneud ymholiadau a chael rhagor o wybodaeth

Mae hyn yn cynorthwyo i roi sicrwydd a chreu hyder 
mai cynllun tai gofal ychwanegol  Grŵp Cynefin yw’r 
amgylchedd perffaith wrth i unigolion fynd yn hŷn.  

"Mae’r math yma o gynllun 
yn hanfodol bwysig mewn 
cymunedau gan eu bod yn 
galluogi pobl hŷn i barhau i 
fyw’n annibynnol a mwynhau’r 
annibyniaeth oedd ganddyn 
nhw’n flaenorol, tra’n gwybod 
bod posibl cael gofal a  
chymorth ar unrhyw adeg."  

Pennaeth Cymdogaethau Grŵp Cynefin,  
Noela Jones.

Awel y Coleg yw cynllun tai gofal
ychwanegol Grwp Cynefin yn Y Bala, Gwynedd.

Fflat yn Awel y Dyffryn, Dinbych. 
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Buddsoddi a datblygu 

Gwnaeth y pandemig effeithio ar ddatblygiad  
newydd, gydag 20 cartref wedi’u cwblhau, llai na’r 
nifer a fwriadwyd yn wreiddiol. Roedd yr unedau hyn 
yn gymysgedd o eiddo rhent cymdeithasol,  
canolraddol a marchnad agored. Yn ychwanegol 
prynwyd 19 eiddo gan ddatblygwr trwy Bartneriaeth 
Tai Cymru a rhaglenni cyllido Rhentu i Brynu.  

Mae 119 uned rhent cymdeithasol wrthi’n cael eu  
datblygu ar hyn o bryd (sy’n cynnwys 71 uned gofal 
ychwanegol) yn ein safleoedd yn Ninbych, Bethesda, 
Gwalchmai, Bontnewydd, Waunfawr a Chaergybi. 
Rydym yn barod wedi cwblhau prynu pump eiddo 
trwy’r cynllun Rhentu i Brynu ac wedi gwerthu un 
eiddo ar y farchnad agored yn ystod 2021-2022.   

Rydym wedi dechrau gweithio ar ddatblygiad  
allweddol Maes Dulyn ym Mhenygroes a fydd,  
trwy gymorth grant tai arloesol, yn darparu 24 o 
gartrefi a fydd yn derbyn gradd A ar eu tystysgrif 
perfformiad ynni. Mae hyn yn rhan o’n hymrwymiad 
i sicrhau cartrefi cynhesach, mwy effeithlon, wrth i ni 
ryddhau allyriadau carbon a darparu cartrefi gwell 
i’n tenantiaid ni.

Datblygiad Rhewl 

Gwnaethom ddatblygu safle newydd yn Rhewl 
mewn partneriaeth â Chyngor Sir Ddinbych gyda 
chyllid Llywodraeth Cymru.  

Adeiladwyd 10 eiddo yn Lôn yr Eglwys, ystad 
aml-ddeiliadaeth. Gwerthwyd saith eiddo ar y 
farchnad agored, gyda dau brynwr yn derbyn 
cymorth trwy gynllun Cymorth Prynu Cymru ac un 
fel eiddo rhan-berchnogaeth. Gosodwyd y ddau arall 
am rhent canolraddol.    

Fel rhan o’r datblygiad rhoddwyd cyllid i’r Cyngor 
Cymuned fuddsoddi yn a gwella ansawdd yr offer 
awyr agored yn maes chwarae Rhewl ar gyfer plant 
a theuluoedd y pentref.  

Ein cartrefi
Timau Tai Teg a Hwyluswyr  
Tai Gwledig 

Mae Grŵp Cynefin yn gweinyddu cofrestr cartrefi 
fforddiadwy Tai Teg ar ran 13 partner (Landlordiaid 
Cymdeithasol Cofrestredig ac Awdurdodau  
Lleol yng Ngogledd Cymru a Phowys). Nifer yr 
ymgeiswyr a aseswyd ac a enwebwyd ar gyfer 
eiddo fforddiadwy (rhent canolraddol, rhentu i 
brynu, rhan-berchnogaeth, gwerthu am ddisgownt, 
Cymorth Prynu a cheisiadau hunan-adeiladu) yn 
2020-2021 oedd 352, cynnydd o 52 ymgeisydd o’i 
gymharu â’r flwyddyn ariannol flaenorol.  

Gwnaeth y tîm Hwyluswyr Tai Gwledig barhau i 
ymgyslltu â chymunedau, gan ddefnyddio arolygon 
ar-lein a gweminarau i gefnogi digwyddiadau 
ymgynghori ac ymgysylltu wrth iddyn nhw gesio 
adnabod yr anghenion tai fforddiadwy mewn 
ardaloedd gwledig yng Ngogledd Cymru.  
 
O ganlyniad i’w gwaith cyflwynwyd ceisiadau 
cynlluniau am dai fforddiadwy ym Mhenygroes, 
Betws y Coed, Glasinfryn a Llanwnda, gyda’r tîm 
hefyd yn gweithio i gefnogi mentrau dan arweiniad 
cymunedol ym Mhenmachno ac Aberdyfi.

Gweithio tuag at ein cartrefi  
cynaliadwy yn y dyfodol 

Mae’r sector tai yn chwarae rhan bwysig o ran  
cyflawni sefyllfa carbon niwtral. Mae gweithio 
tuag at sero-net yn cael effaith cadarnhaol ar yr 
amgylchedd ac o fudd i’n tenantiaid ni hefyd.  

Yn ystod y flwyddyn rydym ni wedi bod yn gweithio 
ar ein hôl-troed carbon ac wedi dechrau buddsoddi 
mewn hyfforddiant llythrennedd carbon i’r staff ac 
aelodau’r bwrdd.  

Rydym ni hefyd wedi dechrau datblygu strategaeth 
a chynllun gweithredu cynaliadwyedd newydd, ar 
draws y grŵp gyda’n is-gwmnïau, Canllaw a Gofal  
a Thrwsio Conwy a Sir Ddinbych, i leihau ein  
hallyriadau a mynd i’r afael â thlodi tanwydd,  
sy’n broblem i nifer o’n tenantiaid ni.  

Rydym ni wedi ymrwymo’n llwyr i adeiladu  
cartrefi i’r safon uchaf a gydnabyddir gan  
Dystysgrifau Perfformiad Ynni, yn ogystal ag  
ôl-osod yn ein stoc tai cyfredol.    

Mae hyn wedi’i gynnwys fel rhan o ddatblygiadau’r 
dyfodol ym Maes Dulyn ac yn ein prosiect iechyd a 
llesiant ym Mhenygroes hefyd.  

Y Rhaglen Ôl-osod er mwyn 
Optimeiddio  

Dewiswyd Grŵp Cynefin i fod yn rhan o gonsortiwm 
y dyfarnwyd £7m o gyllid Llywodraeth Cymru iddo 
ar gyfer gwaith datgarboneiddio wedi’i dargedu ar 
eiddo i helpu lleihau biliau a symud cartrefi Cymru 
yn nes at allyriadau carbon sero-net.   

Mae’r Rhaglen Ôl-osod er mwyn Optimeiddio yn 
ystyried y deunyddiau yn strwythur ein cartrefi, y 
ffordd rydym ni’n gwresogi ac yn storio ynni a’r 
modd y cyflenwir ynni.   

Bydd rhai o’r gosodiadau uwchraddio fydd yn cael 
eu treialu yn cynnwys gosod pympiau gwres  
newydd, systemau ynni deallus a phaneli solar.  

Buddsoddi yn y stoc tai cyfredol 

Cafodd gwaith trwsio nad oedd yn hanfodol ei 
ohirio ar adegau yn ystod y cyfnodau clo llymaf, 
ond cyflawnwyd yr holl waith trwsio argyfwng a 
brys, cadwyd y gwasanaethu offer nwy yn gyfredol a 
chwblhawyd ein prif raglenni iechyd a diogelwch.  

Er gwaethaf heriau Covid-19 llwyddwyd i gwblhau 
ystod gyfyngedig o waith buddsoddi cynlluniedig 
y tu mewn i eiddo, gan adnewyddu mwy o foeleri, 
drysau a ffenestri nag yn y flwyddyn flaenorol.  

Buom yn gweithio yn ein heiddo gwag hefyd, lle’r 
oedd yn bosibl parhau i wneud cartrefi’n barod ar 
gyfer cwsmeriaid newydd tra’n dilyn y mesurau 
cadw pellter cymdeithasol. Yn ychwanegol,  
gwnaethom barhau i ddarparu gwelliannau allanol 
i’n cartrefi, megis gwteri, waliau gardd a ffensys.  

Caderiydd Grŵp Cynefin, Carys Edwards, (ail o'r chwith) gyda ch-dd: 
Jon Bond, Williams Homes Bala; Sue Lewis Cyngor Dinbych; Annette 

Jones, un o'r trigolion; a Bryn Davies, Grŵp Cynefin; yn natblygiad
Lôn Yr Eglwys yn Rhewl ger Rhuthun.

Datblygiad Grŵp Cynefin yng Nghae Magw, Rhosgadfan.



Fel sefydliad nid er elw mae gennym ni gyfrifoldeb i’n cleientiaid i sicrhau’r  
canlyniadau gorau posibl. Mae hyn oll yn dechrau gydag arweinyddiaeth dda, y  
mae Grŵp Cynefin wedi ceisio ei warantu gyda chymorth adborth ansawdd uchel  
gan sefydliadau y gellir ymddiried ynddyn nhw. 

Bu newidiadau i drefniadau llywodraethu o ganlyniad i’r pandemig, gyda chyfarfodydd yn cael eu cynnal yn 
rhithiol ac yn amlach hefyd. Cyfarfu’r Bwrdd a’r tîm arweinyddiaeth ar gyfer cyfres o ddiwrnodau ‘cwrdd i  
ffwrdd’ strategol ar-lein yn ystod yr Hydref i drafod themâu allweddol, dyheadau a chyfeiriad strategol y  
gymdeithas yn ystod y flwyddyn.    

Gwnaeth Grŵp Cynefin gomisiynu TPAS Cymru i gynnal adolygiad y gofynion a nodwyd yn adroddiad  
‘Y Pethau Iawn’ gan Lywodraeth Cymru, a datblygu a gweithredu cynllun gweithredu mewn ymateb i’r  
adolygiad.  

Edrychodd yr adolygiad ar ein fframwaith llywodraethu, a ph’un ai yw tenantiaid wrth graidd popeth mae’r 
gymdeithas yn ei gwneud. Cyflwynwyd adroddiad ar y canfyddiadau a chraffu arnyn nhw gan ein Pwyllgor 
Cwsmeriaid a Chymunedau.    

Asesiad llywodraethu annibynnol

Yn fuan ar ôl diwedd y flwyddyn bu Grŵp Cynefin trwy broses Asesu Llywodraethu, y meincnod a ddefnyddir 
i farnu sut mae sefydliadau sector cyhoeddus a thrydydd sector yn rheoli eu hunain, a ddatblygwyd gan y  
Fforwm Llywodraethu.  

Sgoriodd llywodraethu Grŵp Cynefin yn uchel yn y tri maes allweddol: adnoddau, cymhwysedd a gweithredu,  
a ddeilliodd yn y dyfarniad uchaf posibl.  

Yng ngeiriau’r Fforwm Llywodraethu mae hyn yn golygu bod Grŵp Cynefin "yn ceisio uchafu ei berfformiad 
trwy effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd ei brotocolau, gweithdrefnau a’i arferion."   

Ailstrwythuro’r sefydliad  

Er mwyn dangos yr arweinyddiaeth, llywodraethu ac arferion rheoli gorau ar gyfer y sefydliad a gwireddu  
gweledigaeth newydd y Prif Weithredwr, ailstrwythurwyd y tîm arweinyddiaeth gyda’r newidiadau’n weithredol 
o 1 Ebrill 2021. 

Nawr mae gennym ni dair adran newydd:  

• Adnoddau, sy’n cynnwys cyllid, adnoddau dynol, llywodraethu a chydymffurfio ac iechyd a diogelwch.  
• Gweithrediadau, sy’n cynnwys tai, tai â chefnogaeth, Gorwel, cynnal a chadw a’r ddau is-gwmni.  
• Arloesi a Thwf, sy’n cynnwys datblygu, trawsnewid ac adfywio cymunedau.

Llywodraethu 
Golygodd heriau unigryw y flwyddyn fod ein swyddfeydd ar gau a chyfarfodydd wyneb 
yn wyneb ddim yn bosibl, felly roedd cadw ein tenantiaid a chwsmeriaid eraill yn  
flaenaf ac yn ganolog, a’u cynnwys yn ein prosesau gwneud penderfyniadau, yn  
anoddach ac yn fwy hanfodol bwysig nag erioed.

Pan ddaeth yr argyfwng aethom ati ar unwaith i ddarparu cymorth a chefnogaeth, gwybodaeth a chyngor i 
denantiaid trwy amrywiaeth o ddulliau – cyfarfodydd ar-lein, galwadau ffôn, negeseuon testun, cylchlythyrau 
penodol, negeseuon e-bost yn ogystal â diweddariadau rheolaidd a deunydd ysgafnach ar ein cyfryngau  
cymdeithasol.  

Gwnaethom gynyddu amlder y cyfarfodydd rhwng staff ac aelodau’r gweithgor tenantiaid trwy eu symud  
ar-lein a’u cynnal yn wythnosol. Rydym ni’n ddiolchgar iawn i aelodau’r gweithgor am eu hamser a’u  
hymroddiad, a hoffem fynegi ein diolch diffuant.  

Roeddem wrth ein boddau’n cael ein cydnabod am y gwaith hwn gan wasanaeth TPAS Cymru.  

Dewiswyd Grŵp Cynefin fel enillydd y categori Cyfathrebu yn Ystod Argyfwng yng ngwobrau blynyddol TPAS 
Cymru, ac roedd ar y rhestr fer ar gyfer y wobr Cynnal Cyfranogiad Tenantiaid yn ystod y Cyfnod Clo hefyd.   

Gwrando ar ein cwsmeriaid 
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Y Bwrdd Rheoli 

Carys Edwards (Cadeirydd)
Elen Williams (Is-gadeirydd)
John Arthur Jones
Julia Hughes
Llinos Iorwerth
Dafydd Lewis
Geraint George
Chris Schoen
Clifton Robinson
Tony Jones
Jane Lewis
Mike Corfield

Y Pwyllgor Archwilio  
a Risgiau 

Mike Corfield (Cadeirydd)
Geraint George (Is-gadeirydd)
John Arthur Jones
Julia Hughes 
Tim Jones (cynrychiolydd Bwrdd Canllaw)
Gwenan Carrington (cynrychiolydd Bwrdd Gofal 
a Thrwsio Conwy a Sir Ddinbych)

Y Pwyllgor Cyllid a Thwf 

Dafydd Lewis (Cadeirydd)
Jane Lewis (Is-gadeirydd)
Tony Jones
Elen Williams 
Janet Ellis (cynrychiolydd Bwrdd Canllaw )
Paul Quirk (cynrychiolydd Bwrdd Gofal a  
Thrwsio Conwy a Sir Ddinbych)

Y Pwyllgor Cwsmeriaid 
a Chymunedau 

Clifton Robinson (Cadeirydd)
Catherine Jones (Is-gadeirydd)
Llinos Iorwerth
Trudy Edwards
Janet Milligan
Chris Schoen
Bob Jones

Pwyllgor Gorwel 

Carys Edwards (Cadeirydd)
Sara Evans (Is-gadeirydd)
Julia Hughes
Dafydd Lewis

Y Pwyllgor Rheoli 
Llywodraethu 

Carys Edwards (Cadeirydd)
Elen Williams
Clifton Robinson
Mike Corfield
Dafydd Lewis
Brenda Roberts (Cadeirydd Bwrdd Canllaw)
Gwynne Jones (Cadeirydd Bwrdd Gofal a  
Thrwsio Conwy a Sir Ddinbych)

Aelodau cyfredol y Bwrdd Rheoli
@ 31.03.21 

Ystadegau amrywiaeth aelodau’r Bwrdd 

Oedran

30-44


45 -64

        
65+

 

Amrywiaeth ethnig 

Gwyn

          
Du Prydeinig



Y Gymraeg

58% yn rhugl 
8% yn meddu ar ddealltwriaeth ganolraddol 
17% yn meddu ar ddealltwriaeth sylfaenol

17% ddim yn siarad Cymraeg 

58%
gwryw

42%
benyw
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Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei Ddyfarniad Rheoleiddio Interim o ran Grŵp Cynefin ym mis Rhagfyr 2020, 
a derbyniodd ddyfarniad ‘Safonol’ ar gyfer Llywodraethu a Gwasanaethau a Hyfywedd Ariannol. Mae’r 
Rheoleiddiwr o’r farn bod Grŵp Cynefin yn adnabod ac yn rheoli risgiau sy’n dod i’r amlwg yn briodol a’i fod 
yn bodloni ei ofynion hyfywedd ac yn meddu ar y gallu ariannol i ymdrin â sefyllfaoedd yn briodol.
 
Roedd perfformiad ariannol Grŵp Cynefin yn y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2021 yn gryf, gyda gwarged o 
£2.5m am y flwyddyn ac asedau net gwerth £26.4m. Gwnaeth hyn ganiatáu i ni gydymffurfio’n gyffyrddus â 
chyfamodau ariannol ein benthycwyr a chydymffurfio â’n ‘Rheolau Aur’ ein hunain. Roedd yr asedau cyfredol 
net yn £6.7m ar 31 Mawrth 2021, ac yn dilyn sicrhau cyllid newydd yn ddiweddar mae’n meddu ar hylifedd 
digonol i gyllido’r cynllun busnes tan oddeutu Gorffennaf 2024.
 
Mae’r pandemig wedi cael effaith arwyddocaol ar Grŵp Cynefin, gydag arbedion sylweddol o ran costau 
canolog wrth i fwyafrif y staff weithio o gartref. Yn ychwanegol at hyn bu oedi cyn cwblhau gwaith trwsio 
penodol gan fod y cyfyngiadau’n tarfu ar allu Grŵp Cynefin i gwblhau gwaith mewnol ac ailosod eiddo. Fodd 
bynnag, roedd Grŵp Cynefin wedi cwblhau’r gwaith trwsio a’r gwaith cynnal a chadw a gynlluniwyd ar gyfer y 
flwyddyn erbyn diwedd y flwyddyn ariannol.  
 
Mae’r staff  wedi ymrwymo i wella effeithlonrwydd y busnes a darparu gwasanaethau gwell i’w gwsmeriaid a’i 
gymunedau. Gwnaed cynnydd da gyda’r prosesau caffael yn 2020-21. Cymeradwywyd Polisi Caffael newydd, 
sefydlwyd Fframwaith Caffael newydd a chael mynediad i lawer o Fframweithiau Caffael.  

Cymeradwywyd Cynllun Gweithredu Gwerth am Arian Strategol newydd yn 2020-21 hefyd. Gwnaeth llawer 
o’r ffrydiau gwaith yn y cynllun wreiddio eu hunain yn naturiol wrth i arferion gweithio newid dros nos mewn 
ymateb i’r pandemig. Mae’r ffordd newydd o weithio dros y flwyddyn ddiwethaf wedi galluogi Grŵp Cynefin 
i droi llawer o brosesau’n rhai digidol, a gweithio o bell yn rhwydd. Yn ddiamau bydd y prosesau newydd hyn 
yn ffurfio sylfeini ffordd o weithio mwy effeithlon ac effeithiol, a bydd arbedion o’r fath yn ein cynorthwyo i 
gyflawni mwy o ran gwerth cymdeithasol i denantiaid Grŵp Cynefin a’r cymunedau mae’n eu gwasanaethu. 

Cyllid 

Ch-Dd: Steve Dawson Cyfarwyddwr Adeiladu, Watkin Jones; 
Gwyndaf Williams Rheolwr Datblygu Grŵp Cynefin; 

Geraint George Aelod Bwrdd Grŵp Cynefin; 
Shan Lloyd Williams Prif Weithredwr Grŵp Cynefin; 

Chris Schoen Aelod Bwrdd Grŵp Cynefin;
Bethan Davies Swyddog Tai Grŵp Cynefin;

yn ystod ymweliad gyda datblygiad 
Cae Capel, Bontnewydd.

Incwm £'000

Gwariant £'000

2021 2020

2021 2020

2021 2020

2021 2020

 Rhenti 19,913 63% 19,444 68%

 Amorteiddio grant cyfalaf 2,461 8% 2,432 8%

 Gorwel 2,269 7% 1,688 6%

 Gwerthiannau eiddo 1,791 6% 285 1%

 Tal Gwasanaeth 1,382 4% 1,361 5%

 Gofal a Thrwsio Conwy a Sir Ddinbych 1,264 4% 1,216 4%

 Prosiectau eraill 1,205 4% 1,121 4%

 Canllaw (Eryri) Cyf 1,065 4% 1,057 4%

 Arall 28 0% 20 0%

Cyfanswm 31,378 100% 28,624 100%

 Cynnal a chadw’r stoc dai 8,347 29% 8,478 31%

 Costau staffio 5,144 18% 5,190 19%

 Dibrisiant ac amhariad y stoc dai 3,528 12% 3,602 13%

 Llog morgais 3,496 12% 3,564 13%

 Prosiectau eraill 2,722 9% 2,201 8%

 Arall 1,784 6% 1,713 6%

 Gwerthiannau eiddo 1,740 6% 379 1%

 Gofal a Thrwsio Conwy a Sir Ddinbych 1,129 4% 1,164 4%

 Canllaw (Eryri) Cyf 1,000 4% 993 4%

Cyfanswm 28,890 100% 27,284 100%
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2020/21 2019/20 2018/19


Canran y tenantiaid yn fodlon, neu’n 

fodlon iawn, â’r gwasanaethau a 
ddarperir gan Grŵp Cynefin

87% 86% 86%

 Boddhad tenantiaid â gwaith cynnal 
a chadw 98% 98% 98%


Nifer y galwadau a atebwyd gan  

Cyswllt Cynefin, ein canolfan 
gwasanaethau i gwsmeriaid 

36,549 56,195 60,975

 Nifer y staff a gyflogir 266 257 246

 Nifer y staff cyfatebol i amser llawn  234.31 206.69 195


Y nifer a gyflogir gan Canllaw  

a Gofal a Thrwsio Conwy a  
Sir Ddinbych 

37 43 38

 Nifer y dyddiau i osod eiddo 55 26 31

 Nifer yr eiddo wedi’u gosod 
i denantiaid 285 384 374


Canran ein cartrefi a basiodd Safon 

Ansawdd Tai Cymru yn ddarostynge-
dig i fethiannau derbyniol 

100% 100% 100%

 Nifer yr ystafelloedd ymolchi  
newydd a osodwyd 30 41 84

 Nifer y ceginau newydd a osodwyd 27 37 56

LET

LET

Ein perfformiad  Nifer y boeleri newydd a osodwyd 120 87 101

 Enillion ariannol i’n tenantiaid trwy 
gyfrwng ein Tîm Lles  £1,026,671.77 £938,347 £985,000

 Canran y gwaith trwsio brys a  
gwblhawyd cyn pen 24 awr 98% 99% 97%


Nifer y bobl a gynorthwywyd gan 

Gofal a Thrwsio Conwy a Sir  
Ddinbych a Canllaw (gwaith addasu) 

5,502 7,643 7,401

 Cost cyfartalog gwaith trwsio £155 £135 £132


Nifer y defnyddwyr gwasanaeth a  

gefnogwyd gan wasanaethau cam-
drin domestig ac atal digartrefedd 

1,801 1,701 1,525

 Canran y tenantiaid sydd wedi bod 
gyda ni am fwy na 10 mlynedd 44.4% 40% 37%


Canran ein heiddo sy’n cynnwys nwy 
a gafodd archwiliad blynyddol erbyn 

y dyddiad penodol 
97.4%* 99.94% 99.8%

 Canran y colledion rhent oherwydd 
ôl-ddyledion rhent 2.99% 3.01% 3.1%

 Nifer yr achosion ymddygiad  
gwrthgymdeithasol newydd  506

562
newydd

433 
newydd

 Nifer y ceisiadau am waith trwsio 12,321 14,361 14,946

 Canran y gwaith trwsio a gwblhawyd 
yn unol â’r cyfnod amser targed 84% 92% 90%

10 YEARS

* Roedd y gostyngiad hwn oherwydd heriau ychwanegol yn cael mynediad i eiddo, wedi’i ysgogi gan bryderon dealladwy ynghylch  

Covid-19 ymhlith tenantiaid. Nid oes unrhyw atebolrwydd ar Grŵp Cynefin o ran archwiliadau hwyr gan y dilynwyd yr holl gamau  

rhesymol i atal diffyg cydymffurfio.   

1918



Ch-Dd: Claire Shiland, Shan Lloyd Williams, Bryn Ellis, Mel Evans.

Edrych ymlaen  
Yn y misoedd yn dilyn diwedd y flwyddyn dan sylw yn yr adroddiad hwn, mae Grŵp Cynefin wedi parhau i 
ymateb yn dda i heriau’r pandemig, a medrwn edrych ymlaen ag optimistiaeth a disgwylgarwch.  

Rydym ni’n mynd i gyfnod newydd cyffrous nawr, gyda dau gyfarwyddwr newydd a phennaeth datblygu  
newydd yn ymuno gyda ni yn haf 2021 fel rhan o’r newidiadau i’n uwch dîm arweinyddiaeth a’r uwch dîm 
rheoli ar eu newydd wedd. Mae’r cyfoeth o brofiad a syniadau newydd ffres ar draws pob lefel yn y sefydliad,  
a fydd yn cyflawni’r dasg o wireddu gweledigaeth Grŵp Cynefin, yn argoeli’n dda ar gyfer y dyfodol.  

Mae’r newid i fodel gweithio mwy ystwyth a mwy o weithio o bell wedi rhoi’r sylfeini a’r hyder i ni ganfod 
rhagor o ffyrdd i gynyddu effeithlonrwydd a gwasanaethu ein trigolion a’n cymunedau’n well, heb  
gyfaddawdu’r safonau.  

Mae hyn yn darparu cyfleoedd i leihau ein hôl-troed carbon, sy’n flaenoriaeth allweddol i ni, wrth i Gymru  
anelu at allyriadau sero-net erbyn 2050. Mae cartrefi’n cynrychioli agwedd arwyddocaol o hyn, ac rydym ni’n 
sylweddoli bod gennym ni ymrwymiad moesol i fuddsoddi mewn gwelliannau fel y medrwn ni gyfrannu at  
hyn i’r eithaf.  

Byddwn yn edrych ar sut i wneud datblygiadau newydd yn eco-gyfeillgar, yn ogystal ag yn chwilio am  
brosiectau ôl-osod i geisio lleihau biliau ynni tenantiaid ynghyd â  lleihau ein hôl-troed carbon.  

Mae cynorthwyo ein tenantiaid i leihau biliau eu cartref yn cyd-fynd gyda’n hymgyrch i sicrhau gwerth am 
arian, ochr yn ochr â’n polisi rhent fforddiadwy.  

Byddwn yn parhau i roi’r bobl sy’n byw yn ein heiddo ni wrth graidd yr hyn rydym ni’n ei wneud, sy’n golygu 
cynnal ein pwyslais ar wasanaethau ansawdd uchel.  

Yn ychwanegol at adeiladu rhagor o gartrefi ansawdd uchel, byddwn yn buddsoddi mewn gwaith trwsio a 
chynnal a chadw eiddo yn ogystal â pharhau i wella ein cyfathrebu â thrigolion.  

Byddwn yn medru darparu rhagor o fanylion am agor ein cynllun gofal ychwanegol £12m yn Ninbych, Awel y 
Dyffryn, yn adroddiad blynyddol y flwyddyn nesaf yn ogystal â’r cynnydd o ran ein hestyniad yn Llys Awelon a 
datblygiad prosiect hwb iechyd a lles Dyffryn Nantlle ym Mhenygroes.  

Gwnawn ein gorau i gyfrannu tuag at ddatrys yr argyfwng tai gwledig, tra hefyd yn lleihau'r effaith ar  
gymunedau, yr iaith Gymraeg a'n diwylliant. 

Ein dyletswydd sylfaenol yw darparu cartrefi sy’n bodloni anghenion lleol ac yn cadw pobl leol yn eu  
cymunedau, drwy adeiladu’r cartrefi iawn yn y mannau iawn, a bwriadwn barhau i wneud hynny yn y 
blynyddoedd i ddod.

Tîm Arweinyddiaeth newydd 

Shan Lloyd Williams, Prif Weithredwr

Bryn Ellis, Cyfarwyddwr Adnoddau’r Grŵp 

Mel Evans, Cyfarwyddwr Arloesedd a Thŵf y Grŵp

Claire Shiland, Cyfarwyddwr Gweithrediadau'r Grŵp

Tîm Rheoli newydd

Mair Edwards, Pennaeth Adfywio Cymunedol

Arwyn Evans, Pennaeth Datblygu

Meilir Hughes, Pennaeth Rheolaeth Asedau

Noela Jones, Pennaeth Cymdogaethau

Nia Owen, Pennaeth Cyllid

Gwenda Squire, Rheolwr Adnoddau Dynol

Mari Williams, Rheolwr Cyfathrebu a Marchnata
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Gallwn ddarparu gwybodaeth mewn dulliau eraill gan gynnwys print, print bras, tâp sain a Braille. Cysylltwch â Grŵp 
Cynefin i gael cymorth pellach.

Mae Grŵp Cynefin yn gymdeithas gofrestredig o dan Ddeddf Cymdeithasau Cydweithredol a Budd Cymunedol 
2014 o dan rif 21194R ac mae'n gymdeithas dai elusennol sydd wedi'i chofrestru â  Llywodraeth Cymru o dan y 
rhif LO29.


