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1. Cyflwyniad 

Mae’r adroddiad yn nodi pa gyfleoedd sydd ar gael i ymgysylltu â thenantiaid a’r 

gweithgareddau a gynhaliwyd rhwng mis Ebrill 2017 a mis Mawrth 2018.  

Ein hamcan yw gwella ein gwasanaethau drwy gynnwys tenantiaid yn llawn yn y broses o 

ddatblygu a dylanwadau ar sut y darperir y gwasanaethau hyn.  

Mae’r Strategaeth yn ystod y cyfnod adrodd hwn yn nodi ein hamcan i wella ein 

gwasanaethau drwy gynnwys tenantiaid yn llawn yn y broses o ddatblygu a dylanwadu ar sut 

y darperir y gwasanaethau hyn.  

Drwy gydweithio, byddwn yn: 

 Cynyddu cyfranogiad tenantiaid a defnyddwyr y gwasanaeth yn y broses o gynllunio a 

darparu gwasanaethau  

 Gwella ansawdd y cyfranogi 

 Hyrwyddo amrywiaeth eang o opsiynau ar gyfer tenantiaid a defnyddwyr y 

gwasanaeth ar draws y sefydliad 

 Gwella ein hadborth i denantiaid a defnyddwyr y gwasanaeth fel y gallwn brofi lle 

maent wedi dylanwadu ar wasanaethau neu eu llywio  

 Annog cyfranogiad grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol fel pobl ifanc a thenantiaid 

tai gwarchod   

 Sicrhau ein bod yn cyfathrebu’n effeithiol â’n tenantiaid a defnyddwyr ein 

gwasanaeth, a darparu ?? hygyrch o ansawdd da 

 Gwella ansawdd bywyd y cymunedau y mae ein tenantiaid a defnyddwyr y 

gwasanaeth yn byw ynddynt 

 Gwella sgiliau a chyfleoedd hyfforddi ein tenantiaid a defnyddwyr y gwasanaeth 

Dyma’r adroddiad terfynol ar gyfer y Strategaeth Cyfranogiad Tenantiaid sy’n cynnwys y 

cyfnod 2015-2018. 

Dechreuodd y broses o ymgynghori â’r tenantiaid ar gyfer y Strategaeth Cyfranogiad 

Tenantiaid newydd hefyd tua diwedd y cyfnod adrodd hwn.  

  



4 
 

2. Digwyddiadau a Gweithgareddau 

Rydym yn trefnu nifer o ddigwyddiadau a gweithgareddau i ymgysylltu â’n tenantiaid. Dylai’r 

digwyddiadau a’r gweithgareddau hyn roi cyfle i’r tenantiaid gymryd rhan yn Tai Gogledd Cymru a 

gwella ansawdd bywyd yn y cymunedau y mae ein tenantiaid yn byw ynddynt. Gall digwyddiadau a 

gweithgareddau hefyd roi cyfle i ddysgu a datblygu sgiliau newydd. 

Ers mis Ebrill 2017, mae 483 o denantiaid wedi ymgysylltu â ni. 

Gall digwyddiadau gynnwys gweithgareddau hanner tymor/haf ar ein cynlluniau, a gweithgareddau tai 

a gefnogir fel prosiectau garddio, coginio a bwyta, a chyfarfodydd tai. Mae ein gofal ychwanegol a 

thros 55 o gynlluniau hefyd yn trefnu nifer o ddigwyddiadau a gweithgareddau fel crefftau, 

tripiau/dyddiau allan, a boreau coffi, a Fforymau Age Connect. Cynhelir cyfarfodydd i breswylwyr 

hefyd o fewn y cynlluniau hyn yn dilyn y fformat “Dywedasoch chi – gwnaethom ni”, sy’n ymdrin â 

materion rheoli e.e. cwynion ynghylch gerddi, adborth ar fwydlenni a safonau.  

Mae Tai â Chymorth unwaith eto wedi cynnal ymgynghoriad blynyddol o ddefnyddwyr y gwasanaeth. 

Gwnaethom gynnal digwyddiadau Dod i Adnabod eich Landlord ar Gae Bold a Llain Cytir. Defnyddiwyd 

y digwyddiadau hyn i ymgynghori ar ein Cynllun Corfforaethol Newydd a hefyd i nodi'r materion sy’n 

bwysig i’r preswylwyr hynny. 

Cynhaliwyd digwyddiad arall yn Llain Cytir i benderfynu a fyddai gan breswylwyr ddiddordeb mewn 

cydweithio i drefnu digwyddiadau neu brosiectau cymunedol er budd y preswylwyr. Rydym yn parhau 

i weithio gyda’r grŵp hwn gyda’r amcan o gynnal digwyddiad yn yr haf. Mae gwaith tebyg yn cael ei 

wneud ym Maes y Llan. 

Mae ein cystadleuaeth arddio wedi parhau i fod yn boblogaidd ac, yn dilyn sylwadau a wnaed yn ein 

hymgynghoriad â thenantiaid a staff, ar gyfer ein Strategaeth Cyfranogiad Tenantiaid, bydd gwobr 

cymydog da yn cael ei datblygu. 

Nid yw Cymdeithasau Preswylwyr mor boblogaidd ag yr oeddent ychydig flynyddoedd yn ôl, sy’n 

gyffredin ar draws nifer o Gymdeithasau Tai; fodd bynnag, rydym yn parhau i gynnig cymorth i unrhyw 

grwpiau a’r rheini sy’n dymuno eu sefydlu.  

Mae gennym gymdeithas breswylwyr sy’n gweithredu yn yr adeilad Metropole sy’n derbyn cymorth 

gan y Cydgysylltydd Cyfranogiad Tenantiaid. Yn ystod y cyfnod adrodd hwn, mae’r Cydgysylltydd hefyd 

wedi helpu grŵp o breswylwyr yn Llys y Coed i sefydlu cymdeithas breswylwyr.  

Mae ein prosiect gweithgareddau awyr agored, Agor Drysau i’r Awyr Agored, wedi parhau yn ystod y 

cyfnod adrodd hwn a bydd yn cael ei drafod ymhellach ar dudalen 6.  

3. Panel Ymgynghorol Preswylwyr 

Rôl y Panel yw gweithredu fel her ‘cyfaill beirniadol’ i lunwyr polisi gweithredol a’r rheini sy’n 

gwneud penderfyniadau, a galluogi lleisiau a phryderon preswylwyr i gael eu clywed.    

Mae gan y Panel yr amcanion a ganlyn: 
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 Bod yn rhan hanfodol o strwythur llywodraethu a rheoli cydreoleiddiol TGC a gallu 

bod yn uniongyrchol atebol i’r Bwrdd Rheoli  

 Gweithio’n gadarnhaol gyda’r Bwrdd, yr Uwch Dîm Rheoli a holl weithwyr cyflogedig 

TGC i wella gwasanaethau a chanlyniadau ar gyfer cwsmeriaid a defnyddwyr y 

gwasanaeth  

 Llunio cysylltiadau effeithiol gyda’r Bwrdd, yr Uwch Dîm Rheoli a thenantiaid eraill 

 Darparu barn annibynnol i’r Bwrdd ynghylch sut y mae’r sefydliad yn perfformio; gan 

anelu at gynrychioli mewn modd teg ac eang farn cwsmeriaid a defnyddwyr 

gwasanaethau TGC   

 Herio TGC i gyflawni gwelliannau parhaus mewn safonau ac effeithlonrwydd 

gwasanaethau  

 Dylanwadu ar lunwyr polisi a’r rheini sy’n gwneud penderfyniadau yn TGC drwy 

fonitro’r cynnydd a wneir i sicrhau bod argymhellion a dderbynnir o weithgaredd 

craffu yn llywio polisi a datblygiad strategaethau yn y dyfodol.  

Yn ystod y cyfnod adrodd hwn, roedd y Panel yn cwrdd yn fisol am yn ail rhwng Bangor a 

Chyffordd Llandudno ac mae ganddo 8 o aelodau (mae wedi newid i bob dau fis ers mis Ebrill 

2018).  

Darperir bwyd a diod, yn ogystal â threuliau teithio a gofal plant, i gynorthwyo tenantiaid i 

gyfranogi.  

Mae nodiadau’n cael eu gwneud o bob cyfarfod, sy’n cael eu cyflwyno i’r Pwyllgor 

Gwasanaethau Landlordiaid. 

Ers mis Ebrill 2017, y meysydd allweddol ar gyfer y Panel fu -  

 Monitro perfformiad yn fisol a phob chwarter. Mae’r Panel wedi dewis y 

Dangosyddion Perfformiad maent yn dymuno eu monitro. Bu’n monitro 

atgyweiriadau, cwynion, gwasanaethau cwsmeriaid, a bodlonrwydd tenantiaid 

 Cyfrannu at y Cynllun Corfforaethol. Hefyd, adolygu cynllun drafft cyn ei gyflwyno i’r 

Bwrdd. 

 Cymryd rhan yn y broses hunanwerthuso. Mynychu gweithdai mis Gorffennaf gydag 

aelodau’r Pwyllgor Gwasanaethau Landlordiaid.  

 Adolygu’r adroddiad hunanwerthuso cyn ei gyflwyno i’r Pwyllgor Gwasanaethau 

Landlordiaid 

 Datblygu Siarter Cwsmeriaid 

 Rhoi barn ar y strwythur gwasanaethau cwsmeriaid ac arferion gweithio newydd. 

Cyflwyno barn ar y system galwad yn aros.  

 Adolygu ein hadroddiad cwynion. Mae’r Panel wedi argymell codi ymwybyddiaeth o’n 

gweithdrefn gwynion. Yn sgil argymhelliad y Panel, cyhoeddwyd erthyglau yn y 

cylchlythyr i denantiaid ac ar y cyfryngau cymdeithasol ynghylch sut i wneud cwyn. 

 Adolygu ein hadroddiad diogelwch tân a darparu mewnbwn o safbwynt tenantiaid. 
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 Cyflwyno mewnbwn ar y strategaeth cyfranogiad tenantiaid ac adolygu’r drafft cyn 

iddo gael ei gyflwyno i’r Pwyllgor Gwasanaethau Landlordiaid 

 Dechrau mynychu cyfarfodydd y Pwyllgor Gwasanaethau Landlordiaid. Gwella 

cysylltiadau rhwng y Panel a PGL 

 Aelodau i fynychu cyfarfodydd chwarterol y rhwydwaith TPAS. Mae pwy bynnag sy’n 

mynychu yn adrodd yn ôl i’w cyd-aelodau ar y Panel yng nghyfarfod nesaf y panel. 

Mae cyfarfodydd y rhwydwaith yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i denantiaid 

ynghylch yr hyn sy’n digwydd yn y sector tai cymdeithasol a chyfle i gwrdd â 

thenantiaid landlordiaid eraill. Mae’r pynciau yng nghyfarfodydd eleni hefyd wedi 

cynnwys – darparu’r gwasanaeth atgyweirio gorau, gwerth am arian, a diddymiad yr 

Hawl i Brynu a’r Bil Diddymu’r Hawl i Brynu a’r Hawliau Cysylltiedig (Cymru).   

Bydd y cyfnod adrodd nesaf yn arwain at rai newidiadau ar gyfer y Panel. Bydd y cyfarfodydd 

yn cael eu cynnal pob dau fis a datblygwyd blaenraglen waith. Yr amcan dros y cyfnod adrodd 

nesaf yw cryfhau rôl y Panel a sicrhau eu bod yn cymryd rhan mewn 

prosiectau/penderfyniadau yn gynharach.   

Yn ystod y cyfnod adrodd nesaf, bydd datblygiad perthynas y Panel â’r Pwyllgor 

Gwasanaethau Landlordiaid yn parhau. 

4. Grw p Ymateb Cyntaf 

Mae’r Grŵp Ymateb Cyntaf yn gronfa ddata o denantiaid a defnyddwyr y gwasanaeth sydd â 

diddordeb mewn gweithredu fel ‘darllenwyr’ taflenni, ffurflenni, polisïau ac ati, a darparu 

adborth. 

Drwy fod yn aelodau, gall tenantiaid gymryd rhan mewn arolygon achlysurol, grwpiau ffocws 

a chlywed am ffyrdd newydd o gymryd rhan wrth iddynt ddatblygu.  

Mae hyn yn gyfle perffaith i’r tenantiaid hynny nad ydynt yn gallu ymrwymo i gyfarfodydd 

rheolaidd fel Panel Cynghori'r Preswylwyr. 

Ers creu’r Grŵp Ymateb Cyntaf, mae wedi colli momentwm. Roedd hyn oherwydd y diffyg 

cyfleoedd a roddwyd i’w haelodau gael eu ffordd.  

Yn ystod y cyfnod adrodd hwn, rydym wedi ail-lansio’r Grŵp Ymateb Cyntaf ac wedi cynnig 

mwy o ysgogiadau i’r rheini sy’n ymuno ac yn cymryd rhan.  

Darparodd y Grŵp Ymateb Cyntaf fewnbwn ar ddatblygiad y Strategaeth Cyfranogiad 

Tenantiaid newydd. Mi wnaethon nhw hefyd gyfranogi mewn prosiect i wella gwasanaethau 

cwsmeriaid.  

Yn ystod y cyfnod adrodd nesaf, byddwn yn ceisio rhoi mwy o gyfleoedd i aelodau gymryd 

rhan a chodi ei broffil.  
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Ar hyn o bryd, mae 32 o denantiaid wedi ymuno â’r Grŵp Ymateb Cyntaf. 

5. Agor Drysau i’r Awyr Agored 

Dyma ail flwyddyn prosiect partneriaid dros 5 mlynedd rhwng y Bartneriaeth Awyr Agored a Tai 

Gogledd Cymru.  

Amcan y prosiect yw darparu cyfleoedd i’n tenantiaid sydd ar incymau isel neu sy’n anweithredol yn 

economaidd allu cymryd rhan mewn gweithgareddau yn yr awyr agored.  

Mae’r prosiect hefyd yn ceisio datblygu cyfleoedd i gyfranogwyr gael swyddi a chyfleoedd gwirfoddoli 

yn y sector awyr agored. Er hynny, mae tenantiaid wedi cael cyfleoedd i gymryd rhan yn cerdded 

mynyddoedd a chanŵio, gyda beicio mynydd i ddechrau ym mis Medi fel gweithgaredd olaf y 

flwyddyn.  

Yn ystod y cyfnod adrodd hwn, mae tenantiaid wedi cael cyfleoedd i gymryd rhan yn y 

gweithgareddau awyr agored a ganlyn – 

 Cerdded mynyddoedd 

 Padlo (canŵio a cheufadu) 

 Beicio Mynydd 

 Dringo dan do 

Cerdded mynyddoedd 

Nifer y cyfranogwyr 13 

Nifer y cyfranogwyr a gwblhaodd y cwrs 5 

Padlo (canŵio a cheufadu) 

Nifer y cyfranogwyr 11 

Nifer y cyfranogwyr a gwblhaodd y cwrs 5 

Beicio Mynydd  

Nifer y cyfranogwyr 12 

Dyma’r sylwadau a roddwyd gan rai o’r cyfranogwyr ynghylch buddiannau cymryd rhan yn y 

gweithgareddau hyn: 

 Gwell ffitrwydd 

 Rwyf wedi colli pwysau 

 Rwyf wedi mwynhau’r cwmni 

 Rwyf wedi mwynhau cwrdd â gwahanol bobl 

 Cwrdd â phobl newydd a mynd i leoedd newydd nad oeddwn wedi bod ynddynt o’r blaen 

 Wedi gwneud ffrindiau 
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 Wedi gwneud pethau na fyddwn wedi’u gwneud fel arfer neu na fyddwn wedi cael cyfle i’w 

gwneud 

 Rwy’n well o gwmpas pobl bellach. Rwyf yn siarad yn fwy aml ac yn llawer mwy agored 

 

 

6. Y Prosiect Bus Stop  

Mae’r Prosiect Bus Stop yn brosiect datblygu cymunedol symudol sydd am ddim ac yn gyfrinachol. 

Mae Tai Gogledd Cymru yn bartner i’r prosiect ynghyd â Grŵp Cynefin, Cartrefi Conwy a Chyngor 

Bwrdeistref Sirol Conwy. 

Mae’r Prosiect yn cynnig amrywiaeth eang o wasanaethau a chyfleoedd, gan gynnwys: 

 Dysgu anffurfiol ac achrededig ar gyfer y rheini sy’n dymuno meithrin sgiliau newydd, gan 

gynnwys llunio CV, technegau cyfweld a meithrin hyder 

 Gwybodaeth a chefnogaeth am bynciau perthnasol; gan gynnwys budd-daliadau, iechyd a 

llesiant a’ch hawliau chi 

 Cyfle i gymryd rhan mewn prosiectau cymunedol lleol 

 Prosiectau sy’n annog pobl ifanc i ymgysylltu’n gadarnhaol yn eu cymunedau 

 Cyfleoedd i bobl rannu eu barn a’u teimladau ynghylch eu cymunedau lleol  

Gall yr holl bethau uchod ddigwydd o gerbyd y Prosiect y gellir ei barcio y tu allan i ddrysau blaen pobl 

neu unrhyw leoliad hwylus arall.  

Ers mis Ebrill 2017, mae’r Prosiect Bus Stop wedi darparu nifer o brosiectau ar ran Tai Gogledd Cymru. 

Isod, ceir rhai o’r enghreifftiau yn unig o’r prosiectau a gwblhawyd yn ystod y cyfnod adrodd hwn.   

Woodlands, Cyffordd Llandudno 

Prosiect iechyd a llesiant a gynhelir gyda phobl ifanc a phlant sy’n byw yn Woodlands.  

Amcan y prosiect yw darparu sesiynau ar gyfer pobl ifanc sy’n cynnwys elfen addysgol ynghylch iechyd 

a llesiant; ymgysylltu â phobl ifanc a’u hannog i ymgysylltu’n gadarnhaol o fewn eu cymunedau; ac 

ymgynghori ag oedolion ynghylch yr hyn y maent yn ei wybod ynghylch iechyd a llesiant, a beth mae’n 

ei olygu iddynt.  

17 o gyfranogwyr. 

Cafodd y prosiect hwn ei ddyblygu ar gynlluniau eraill drwy haf 2017.  

Taverners Court 

Amcan y sesiynau oedd lleihau unigedd cymdeithasol drwy ddod â grŵp o breswylwyr at ei gilydd ar 

gyfer crefftau a gweithgareddau; darparu deunyddiau ac adnoddau na fyddent wedi’u cael fel arfer; a 

sesiynau crefft o dan gyfarwyddyd anffurfiol llawn hwyl sy’n annog cyfranogwyr i ddatblygu hobïau a 

chreadigrwydd.  
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8 cyfranogwr  

Prosiectau Natur hanner tymor mis Mai 2017  

Dros hanner tymor mis Mai, darparodd Bus Stop nifer o sesiynau ar y cynlluniau a ganlyn:  

 Cae Bold (4 cyfranogwr) 

 Maes y Llan (12 cyfranogwr) 

 Parc Clarence (7 cyfranogwr) 

Amcanion y sesiynau hyn oedd cael y plant i werthfawrogi’r amgylchedd; drwy gael y bobl ifanc i 

gymryd diddordeb mewn natur a’r ardaloedd gwyrdd ar eu hystâd; a’u cael i ymgysylltu â’u 

cymunedau.  

Prosiectau ymddygiad gwrthgymdeithasol hanner tymor mis Chwefror 2017  

Dros hanner tymor mis Chwefror, darparodd Bus Stop sesiynau ar y cynlluniau a ganlyn:  

 Gallt y Sil (4 cyfranogwr) 

 Woodlands (5 cyfranogwr) 

Amcanion y sesiynau hyn oedd darparu gweithgareddau ar ystadau pobl ifanc i hyrwyddo ymgysylltiad 

a lleihau’r achosion o Ymddygiad Gwrthgymdeithasol/Bwlio ac ymddygiad nas dymunir dros wyliau’r 

haf; cynyddu ymwybyddiaeth o ddiogelwch ar-lein plant a phobl ifanc; a hwyluso sesiwn addysgol 

llawn hwyl ond anffurfiol  y byddai’r bobl ifanc yn y gymuned yn cael budd ohono. 

 

7. Cronfa Gymunedol 

Datblygwyd ein Cronfa Gymunedol i ddarparu arian i gynorthwyo gyda grwpiau gwirfoddol, 

cymunedol, hamdden neu breswylwyr sydd wedi’u lleoli yn siroedd Conwy, Gwynedd ac Ynys Môn. 

Dylai’r sefydliadau/grwpiau hyn fod yn datblygu prosiectau a mentrau sy’n dod â budd i’r gymuned 

leol. Rhaid i sefydliadau sy’n gwneud cais am arian: 

 Fod yn sefydliad/grŵp sefydledig a bod â chyfrif banc gyda lleiafswm o ddau lofnodwr 

 Fod yn dilyn polisi mynediad agored tuag at aelodaeth, y defnydd o’u hadnoddau a’u 

cyfranogiad mewn gweithgareddau 

 Fod yn anwleidyddol 

Yn ystod y cyfnod adrodd hwn, gwobrwywyd grantiau bychan i: 

 Clwb Pêl-droed Mynydd Tigers - Clwb pêl-droed wedi’i leoli ym Methesda sydd â’r prif amcan 

o roi cyfleoedd i bobl ifanc yn yr ardal gymryd rhan mewn sesiynau pêl-droed wedi’u trefnu 

 Ffrindiau Llyfrgell Gymunedol Llanfairfechan – Grŵp sydd wedi dechrau rhedeg y llyfrgell ar 

ran y gymuned 



10 
 

Dyma a ddywedodd Clwb Pêl-droed Mynydd Tigers am y grant hwn – Mae wedi ein helpu i redeg 8 o 

dimau o dan 16 oed. Oherwydd y gefnogaeth, rydym wedi gallu darparu cyfleoedd i 125 o blant.  

 

8. Grant Datblygiad Personol 

Datblygwyd ein Grant Datblygiad Personol i fynd i’r afael â’r rhwystrau ariannol allai fod yn atal ein 

tenantiaid rhag cael mynediad at addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth.  

Mae’r enghreifftiau o’r hyn y gellir ei ariannu yn cynnwys: 

 Offerynnau neu gyfarpar ar gyfer swydd neu gymhwysedd e.e. pecyn trin gwallt neu lyfrau ar 

gyfer mynd i’r coleg 

 Ffioedd cwrs 

 Dillad ar gyfer cyfweliad 

Mae’r meini prawf cymhwyster fel a ganlyn: 

 Rhaid i ymgeiswyr fod yn 16 oed neu’n hŷn ac yn byw mewn eiddo TGC 

 Ni ddylai ymgeiswyr fod â hanes o ôl-ddyledion sylweddol neu broblemau rheoli tenantiaeth 

(fel ymddygiad gwrthgymdeithasol) 

 Ni ddylai ymgeiswyr fod yn derbyn budd-dal prawf modd neu gredydau treth oherwydd 

incwm isel 

 Bydd ymgeiswyr sy’n derbyn Lwfans Byw i’r Anabl hefyd yn gymwys i wneud cais 

 Ni ddylai ymgeiswyr fod wedi’u cyflogi gan TGC 

Cawsom un ymgeisydd llwyddiannus yn ystod y cyfnod adrodd hwn. Rhoddwyd cymorth i Chloe o 

Fangor i brynu pàs bws er mwyn dechrau prentisiaeth mewn meithrinfa. 

 

9. Cylchlythyr 

Mae’r holl gyfleoedd i denantiaid ymgysylltu yn cael eu hyrwyddo yn y cylchlythyr i denantiaid.  

Cawsom ddau gylchlythyr yn ystod y cyfnod adrodd, dau gylchlythyr drwy’r post ac un digidol.  

Rydym yn awyddus i gael mewnbwn gan denantiaid ar y cylchlythyr ac efallai i gael tîm o olygyddion a 

chyfranwyr.  

Gofynnir yn rheolaidd i denantiaid gyfrannu at y cylchlythyr a gofynnir iddynt beth yr hoffent ei weld 

yn cael ei gynnwys. 

Datblygir y cylchlythyr gan ein Rheolwr Cyfathrebu a Marchnata. Tra ei bod ar gyfnod mamolaeth, 

mae’n cael ei ddatblygu gan asiantaeth marchnata o’r enw Ateb.  
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10. Facebook 

Mae ein tudalen Facebook yn cael ei monitro gan ein tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid. Tra bod ein 

Rheolwr Cyfathrebu a Marchnata ar gyfnod mamolaeth, gall ein Cydgysylltydd Cyfranogiad Tenantiaid 

roi negeseuon ar Facebook.   

Yn ystod y cyfnod adrodd hwn, mae nifer y bobl sydd wedi hoffi ein tudalen Facebook wedi cynyddu o 

1601 i 1734. 

Rydym yn parhau i hysbysu ein tenantiaid ynghylch cyfleoedd ymgysylltu a gwybodaeth arall am ein 

gwasanaethau. Mae Facebook hefyd yn gyfle i denantiaid gyfathrebu â ni naill ai drwy bostio sylwadau 

neu anfon negeseuon preifat yn uniongyrchol.  

 

10 Ymgynghoriad ar y Strategaeth Cyfranogiad Tenantiaid 

Roedd ein Strategaeth fwyaf diweddar yn cynnwys y cyfnod rhwng 2015 a 2018, felly, tua diwedd y 

cyfnod adrodd hwn, gwnaethom ddechrau datblygu strategaeth newydd i gael ei chymeradwyo gan 

ein Panel Cynghori'r Preswylwyr a’n Pwyllgor Gwasanaethau Landlordiaid.   

Gwnaethom gynnal ymgynghoriad ymysg ein preswylwyr a staff i nodi beth rydym yn ei wneud yn well 

a sut y gallwn wella cyfranogiad tenantiaid.  

Mae’r Grŵp Ymateb Cyntaf a’r Panel Ymgnghorol Preswylwyr hefyd wedi cael mewnbwn ar 

ddatblygiad y Strategaeth.   

Wrth ei chymharu â’r Strategaeth flaenorol, rydym yn credu bod y Strategaeth Cyfranogiad Tenantiaid 

newydd yn rhoi mwy o bwyslais ar gael tenantiaid i ddylanwadu ar yr hyn a wnawn yn Tai Gogledd 

Cymru. Buom yn euog yn y gorffennol o beidio â rhoi digon o gyfleoedd i denantiaid ddylanwadu ar y 

penderfyniadau a wneir ar gam cynharach.  

Mae Panel Cynghori'r Preswylwyr yn dweud ein bod yn darparu digon o wybodaeth ond mae hyn yn 

aml ar gam lle mae’r penderfyniad wedi’i wneud eisoes; felly, nid yw’r tenantiaid wedi dylanwadu ar y 

penderfyniad penodol hwnnw. 

Y themâu a’r sylwadau cyffredin eraill a nodwyd yn yr ymgynghoriad oedd –  

O edrych ar yr opsiynau a ddarperir ar hyn o bryd (gweler uchod), a allwch chi feddwl am unrhyw 

ffyrdd eraill y gallai Tai Gogledd Cymru gynnwys tenantiaid?  

 Cystadlaethau stori fer, tripiau i Venue Cymru ar gyfer tenantiaid da nad oeddent yn peri 

trafferthion. Enwebiadau ar gyfer y cymydog mwyaf dymunol, ac ati  

 Sesiynau galw heibio a grwpiau ffocws i denantiaid 

 Mwy rhyngweithiol ar Facebook – arolygon barn ac yn y blaen 

 Gofyn efallai i deuluoedd ynghylch y pethau a fyddai’n dod â budd iddynt yn y gymuned neu’n 

eu hannog i gwrdd i wneud prosiectau cymunedol 
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A oes unrhyw rwystrau sy’n eich atal chi (neu denantiaid eraill) rhag cymryd rhan? 

 Rwy’n bersonol yn teimlo nad oes gennyf unrhyw rwystrau i gyfranogi. Rwy’n credu bod y 

gwasanaeth yn effeithiol ac yn darparu amrywiaeth o offerynnau i denantiaid gysylltu â’r 

gwasanaeth a datrys unrhyw broblemau ac ati.  

 Hyder efallai 

 Diffyg trafnidiaeth, diffyg profiad 

 Amser, ymrwymiadau teuluol, bod yn rhy swil i siarad, ymagwedd o fethu â bod ag awydd 

trafferthu, neu ei adael i rywun arall ond yn cwyno’n barhaus? 

 Fel arfer heb rywun i warchod y plant neu nid yw’r amseroedd yn gyfleus i mi 

 Byddai tenantiaid ifanc yn ei chael yn anodd mynychu cyfarfodydd oherwydd eu bod yn 

gofalu am blant ifanc yn eu cartrefi neu oherwydd eu bod yn mynd â’u plant i’r ysgol neu yn 

eu casglu, ac ati. Mae’r un peth yn berthnasol i ofalwyr ac ati. 

A oes unrhyw awgrymiadau eraill ynghylch sut y gallai Tai Gogledd Cymru wella cyfranogiad 

tenantiaid?  

 Er mwyn annog mwy o gyfranogiad gan denantiaid, efallai y dylid ystyried mwy o ysgogiadau 

iddynt wneud hynny. Edrych am wobrwyon rhad, llai y gall mwy o denantiaid eu hennill neu y 

gellir eu gwobrwyo iddynt am gyfranogi  

 Efallai cynnal bore coffi ‘galw heibio’ bob yn hyn a hyn. Yn hytrach na chael cynifer o 

holiaduron a phanelau 

 Parhewch i ofyn i denantiaid beth y maent ei eisiau drwy arolygon neu gystadlaethau 

 Cadw mewn cysylltiad 

 Mwy o gyfranogi ar-lein 

Gwnaethom ddefnyddio canlyniadau’r ymgynghoriad hwn i gynorthwyo’r broses o ddatblygu ein 

Strategaeth newydd. Dilynwyd canllawiau TPAS Cymru hefyd wrth ddatblygu’r Strategaeth. 

 

11 Casgliad 

Bu peth llwyddiant yn ystod y cyfnod adrodd hwn; fodd bynnag, gellir gwneud gwelliannau i 

sut rydym yn cynnwys ein tenantiaid. 

Mae ein Panel Cynghori'r Preswylwyr wedi gwneud gwaith gwerthfawr yn ystod y cyfnod 

adrodd hwn. Mae’r cyfnod adrodd hwn hefyd wedi gweld dechrau’r broses o gryfhau’r 

berthynas rhwng y Panel a’r Pwyllgor Gwasanaethau Landlordiaid. 

Fel y nodwyd eisoes ar dudalen 6 yr adroddiad hwn, yr amcan yn y dyfodol fydd cryfhau rôl y 

Panel a sicrhau ei fod yn cymryd rhan mewn prosiectau/gwneud penderfyniadau ar gam 

cynharach.  
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Rydym hefyd wedi ail-lansio’r Grŵp Ymateb Cyntaf ac mae angen i ni sicrhau dros y cyfnod 

adrodd nesaf bod y momentwm yn parhau a bod gan ei aelodau ddigon o gyfleoedd i gael 

dweud eu dweud.  

Mae ein prosiect, Agor Drysau i’r Awyr Agored, yn parhau i fod yn llwyddiant ac mae wedi 

cael effaith gadarnhaol ar y rheini sy’n cymryd rhan. Mae angen i ni edrych ar ffyrdd o 

gynyddu’r niferoedd sy’n cymryd rhan a sicrhau bod y staff sydd mewn cysylltiad â’r 

tenantiaid yn gallu hyrwyddo’r prosiect.  

Yn olaf, yn y dyfodol, byddwn yn gweithio ar sail Strategaeth a Chynllun Gweithredu 

Cyfranogiad Tenantiaid newydd. Credwn ei bod yn Strategaeth well ac y bydd yn rhoi mwy o 

bwyslais ar gael tenantiaid i ddylanwadu ar y penderfyniadau a wnawn.   

Yn ystod y cyfnod adrodd nesaf, byddwn hefyd yn edrych am ffyrdd o gynyddu nifer y 

tenantiaid sy’n cymryd rhan.  


