
Rydym eisiau rhoi ein tenantiaid wrth galon pob 
dim rydym yn ei wneud… Ymunwch a Phanel 
Cynghori Preswylwyr? (PCP) a chael eich dweud 
ar sut mae Tai Gogledd Cymru yn cael ei redeg!

Pecyn Gwybodaeth 

PANEL CYNGHORI 
PRESWYLWYR



Beth mae’r PCP yn ei wneud?
Mae’r PCP yn helpu i yrru gwelliannau yn eu blaen 
ar draws ein gwasanaethau mewn amryw o ffyrdd 
gan gynnwys:

• monitro cyflenwi gwasanaeth
• craffu ar berfformiad a gwneud penderfyniadau
• sefydlu blaenoriaethau ar gyfer adolygu perfformiad
• a chyfarwyddo a goruchwylio gweithgareddau craffu

Mae’r PCP yn gweithio gydag aelodau’r Bwrdd a’r staff i 
gyflawni eu rôl ac mae’n rhoi safbwynt y preswylwyr ar 
ein gwasanaethau, perfformiad, penderfyniadau busnes 
a chyfeiriad strategol.

Beth yw’r Panel Cynghori Preswylwyr? (PCP)
Grŵp o breswylwyr Tai Gogledd Cymru sydd â chyfrifoldeb dros 
graffu ar ein gwasanaethau a’n perfformiad yw’r Panel Craffu 
Preswylwyr (PCP) er mwyn sicrhau bod holl breswylwyr Tai 
Gogledd Cymru yn cael y safonau gwasanaeth uchaf posib.

Cyflwyniad 



Beth sydd yn hyn i mi? 

Pam ddylwn i wneud cais i 
fod yn aelod o’r PCP?  
Os ydych yn dymuno chwarae rhan amlwg mewn 
gwella gwasanaethau ar gyfer holl breswylwyr Tai 
Gogledd Cymru, yn meddu ar amrywiaeth eang o 
sgiliau a bod gennych ychydig o amser rhydd bob mis, 
yna gallai’r PCP fod yn addas i chi.

Mae bod yn aelod o’r PCP yn gyfle go iawn i 
ddylanwadu ar sut y mae Tai Gogledd Cymru yn 
gweithredu. Mae’n rôl amrywiol a heriol sy’n rhoi 
dylanwad uniongyrchol i breswylwyr ar y ffordd y mae’r 
sefydliad yn gweithio.

Hyfforddiant a datblygiad 
personol 
Rydym yn cydnabod y gall bod yn aelod o’r PCP fod 
yn naid fawr o unrhyw ffyrdd eraill yr ydych wedi bod 
yn ymwneud â’r sefydliad o’r blaen, yn fwy felly os mai 
dyma’r tro cyntaf i chi benderfynu cyfranogi. Er mwyn 
eich cefnogi yn y rôl byddwn yn darparu:

• rhaglen gyflwyno
• hyfforddiant
• a chefnogaeth weinyddol
Ar ben hyn bydd gennych gefnogaeth llawn y staff i 
gyflawni eich rôl.

Profiad 
Bydd bod yn rhan o’r PCP yn rhoi rhywfaint o brofiad a 
sgiliau defnyddiol i chi fydd yn hawdd i’w trosglwyddo 
i sefyllfaoedd y tu allan i faes tai. Bydd y sgiliau a’r 
wybodaeth y byddwch yn eu casglu yn eich helpu i 
ddatblygu fel person ac fe allwch eu hychwanegu at 
eich Curriculum Vitae (CV). Mae’n gyfle gwych i weithio 
fel rhan o dîm a rhannu cyfrifoldebau.

I fod yn aelod o’r PCP 
bydd angen i chi allu a 
bod yn barod i wneud 
y canlynol:
• Mynd i gyfarfodydd a/neu weithgareddau 

eraill yn rheolaidd er mwyn gweithio 
drwy fusnes y panel craffu a sicrhau bod 
penderfyniad yn cael ei wneud gan yr un bobl.

• Archwilio a thrafod deunydd ysgrifenedig, gan 
gynnwys tablau ac ystadegau fel rhan o grŵp

• Cymryd rhan mewn trafodaethau a dod i’ch 
penderfyniadau eich hun

• Parchu a gwerthfawrogi barn pawb

• Cadw barn bersonol ar wahân i’ch cyfrifoldeb 
i’r sefydliad y tu allan i gyfarfodydd - ymddwyn 
yn ‘broffesiynol’

• Cyfathrebu’n glir ac yn barchus gydag 
aelodau’r bwrdd a staff

• Dadansoddi tystiolaeth a gwneud 
argymhellion



Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn aelod o’r PCP yna 
anfonwch e-bost at iwan.evans@nwha.org.uk neu ffoniwch ni 
ar 01492 572727.
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Sut mae’r PCP yn gweithredu? 

Cyfarfodydd 
• Ar hyn o bryd mae’r PCP yn cyfarfod unwaith y 

mis ac mae cyfarfodydd tua tair awr o hyd 
• Caiff papurau eu cyhoeddi o leiaf un wythnos cyn 

y cyfarfod 
• Caiff cyfarfodydd eu cefnogi gan y Swyddog 

Trawsnewid (Tenantiaid) a Gweinyddwr y Bwrdd 
• Cynhelir cyfarfodydd mewn awyrgylch cyfeillgar 

a hamddenol 
• Darperir lluniaeth a chaiff costau teithio eu talu 

Hyfforddiant a datblygiad 
• Cyflwyno 
• Rhaglen hyfforddi panel 
• Adolygiad blynyddol i gefnogi perfformiad 

a datblygiad 

Ymrwymiad
• Tua 12 cyfarfod o’r PCP y flwyddyn 
• Pob cyfarfod tua tair awr o hyd 
• Amser i ddarllen papurau a gwneud nodiadau 
• Efallai bydd angen i chi fynd ar ymweliadau/teithiau 

tywys o gwmpas y stoc o dro i dro 
• Presenoldeb mewn un neu ddau o ddyddiau  

‘cwrdd-i-ffwrdd’ y flwyddyn 


