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Mae cyfranogiad tenantiaid yn digwydd pan fydd 
landlordiaid cymdeithasol yn rhannu gwybodaeth, 
syniadau a gwneud penderfyniadau gyda 
thenantiaid gan weithio gyda hwynt i gytuno ar y 
canlynol:

• Sut y dylid rheoli eu cartrefi a’r amgylchedd lleol

• Pa wasanaethau a gwelliannau gwasanaeth 
sydd eu hangen

• Blaenoriaethau

• Sut y gallwn ni weithio gyda’n gilydd i gyflawni’r 
rhain.
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Mae’r Strategaeth Cyfranogiad Tenantiaid 
yn nodi ein hymrwymiad i ddatblygu 
ymgynghori a chyfranogiad effeithiol, fel 
y gallwn barhau i wella’n gwasanaethau 
trwy weithio gyda’n tenantiaid a’n 
defnyddwyr gwasanaeth.

Mae’r strategaeth hon wedi’i chysylltu 
â Safon Perfformiad Fframwaith 
Rheoleiddiol Llywodraeth Cymru (SP2) 
sy’n datgan y dylai fod gan landlordiaid 
‘gyfranogiad tenantiaid effeithiol a 
phriodol a gwasanaethau o ansawdd 
uchel sy’n gwella’.
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Mae’r strategaeth hon hefyd yn 
gysylltiedig ag Amcan 1 o fewn ein 
Cynllun Corfforaethol sy’n datgan y 
byddwn yn:

• Cynyddu cyfleoedd ymgysylltu â 
chwsmeriaid a sicrhau bod llais y 
cwsmer yn llunio’r gwaith rydym yn ei 
wneud

• Herio gwerth am arian ein 
gwasanaethau a’n taliadau gwasanaeth.
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Beth rydym yn ei wneud ar hyn o bryd
• Resident’s Advisory Panel  

Panel Ymgynghorol Preswylwyr
• Mae’r Panel yn cynnwys preswylwyr sy’n rhan o reolaeth a 

llywodraethu parhaus y sefydliad
• Grŵp Ymateb Cyntaf 

Cronfa ddata o denantiaid sydd â diddordeb mewn 
gweithredu fel ‘darllenwyr’ taflenni, ffurflenni, polisïau ac ati a 
darparu adborth

• Cylchlythyr Clwb Seren 
Ein cylchlythyr tenantiaid

• Digwyddiadau a Gweithgareddau 
Cyfleoedd i gymryd rhan ac i ddysgu a datblygu sgiliau

• Cymdeithasau a grwpiau preswylwyr 
Bydd tenantiaid yn cael cefnogaeth os oes ganddynt 
ddiddordeb mewn sefydlu Cymdeithas neu Grŵp Preswylwyr

• Prosiect Bus Stop  
Prosiect datblygu cymunedol symudol yw Bus Stop sy’n rhad 
ac am ddim ac yn gyfrinachol

• Grant Datblygu Personol 
Wedi’i ddatblygu er mwyn mynd i’r afael â rhwystrau ariannol 
a allai fod yn atal unrhyw denantiaid rhag cael mynediad i 
addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth

• Cronfa Gymunedol  
Wedi’i datblygu er mwyn darparu arian i gynorthwyo grwpiau 
gwirfoddol, cymunedol, hamdden neu breswylwyr

• Arolygon a holiaduron 
Arolygon boddhad i gasglu adborth ar wasanaethau.
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Beth sydd angen i ni ei wella
• Rhoi mwy o gyfle i’r Panel Ymgynghorol Preswylwyr 

i ddylanwadu ar wneud penderfyniadau

• Cryfhau a hyrwyddo’r Grŵp Ymateb Cyntaf fel 
opsiwn gwahanol i’r Panel Ymgynghorol Preswylwyr

• Datblygu ffyrdd newydd o gymryd rhan

• Cynyddu nifer y tenantiaid sy’n cymryd rhan

• Gwella ymgysylltiad â thenantiaid iau (17 i 25 oed)

• Darparu mwy o gefnogaeth i denantiaid allu 
cynyddu sgiliau a chael mynediad at hyfforddiant

• Mae angen i ni sicrhau bod cyfranogiad tenantiaid 
yn dod yn ffordd arferol o weithio, gan ddod yn ‘brif 
ffrwd’ ar draws y sefydliad.
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Beth fyddwn yn ei wneud
• Panel Ymgynghorol Preswylwyr

• Grŵp Ymateb Cyntaf

• Cylchlythyr Clwb Seren

• Digwyddiadau a Gweithgareddau

• Cymdeithasau a grwpiau preswylwyr

• Prosiect Bus Stop

• Grant Datblygu Personol

• Cronfa Gymunedol

• Cynnal holiaduron ac arolygon. 
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Byddwn hefyd yn
• Hyrwyddo a chryfhau rôl y Panel Ymgynghorol 

Preswylwyr a sicrhau ei fod yn cael mwy o ddylanwad

• Hyrwyddo a chryfhau’r Grŵp Ymateb Cyntaf a 
sicrhau bod gan ei aelodau gyfleoedd cyson i 
ddarparu adborth

• Darparu ffyrdd newydd o ddylanwadu ar wneud 
penderfyniadau, e.e. siopa dirgel, grwpiau ffocws, 
negeseuon testun

• Defnyddio ystod eang o ddigwyddiadau a 
gweithgareddau fel ffordd o hysbysu a chynnwys 
tenantiaid

• Hyrwyddo cyfleoedd cyfranogiad tenantiaid yn 
barhaus gyda thenantiaid a staff

• Sicrhau bod deunydd gwybodaeth a chyfathrebu yn 
gywir, yn amserol ac yn hawdd cael ato

• Cefnogi tenantiaid i gymryd rhan, er enghraifft costau 
teithio a gofal plant. Ni ddylai tenantiaid fod ar eu 
colled am gymryd rhan

• Darparu mwy o gefnogaeth i denantiaid er mwyn 
cynyddu sgiliau a chael mynediad at hyfforddiant

• Sicrhau bod y Strategaeth yn gysylltiedig â Chynllun 
Gweithredu Arolwg Boddhad STAR.

Cynnwys       Hysbysu         Dylanwadu



Prif Nodau
Nod 1 
Cryfhau ein dewisiadau cyfranogiad tenantiaid presennol,  
tra hefyd yn datblygu ffyrdd newydd o gymryd rhan

Nod 2 
Cynyddu nifer y tenantiaid sy’n cymryd rhan, a hefyd 
datblygu ymgysylltiad gwell gyda phobl iau (17 i 25 oed)

Nod 3 
Hyrwyddo a chodi ymwybyddiaeth o fanteision cyfranogiad 
tenantiaid gyda thenantiaid a staff
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Deilliannau 
1.  
Tenantiaid yn ei chael hi’n hawdd cymryd 
rhan gydag amrywiaeth o ffyrdd iddynt 
ddylanwadu ar ein prosesau gwneud 
penderfyniadau

2.  
Mwy o denantiaid (gan gynnwys grŵp 
mwy amrywiol) yn cael eu cynnwys yn 
ein proses gwneud penderfyniadau

3.  
Gwell perthynas rhwng tenantiaid a staff
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Monitro / Adolygu
Bydd tenantiaid yn adolygu ac yn gwerthuso 
sut rydym yn cefnogi a datblygu cyfranogiad 
tenantiaid.

Bydd adroddiad cyfranogiad tenantiaid 
hefyd yn cael ei gyflwyno bob blwyddyn i’r 
Panel Ymgynghorol Preswylwyr a’r Pwyllgor 
Gwasanaethau Landlord.
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Os oes gennych unrhyw gwestiynnau am y Strategaeth yma, neu os fysech yn licio 
cymeryd rhan gyda Tai Gogledd Cymru mewn unrhyw ffordd, cysylltwch a ni:

         01492 572727
         customerservices@nwha.org.uk 
         /northwaleshousing 
         @northwalesha
www.nwha.org.uk/cy 
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