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Beth yw 
Cyfranogiad 
Tenantiaid?

Mae cyfranogiad tenantiaid yn 

digwydd pan yw landlordiaid 

cymdeithasol yn rhannu gwybodaeth, 

syniadau a gwneud penderfyniadau 

gyda thenantiaid. Gan weithio gyda 

thenantiaid i gytuno ar y canlynol:

• Sut ddylid rheoli cartrefi a’r  

amgylchedd lleol;

• Pa wasanaethau a gwelliannau 

gwasanaeth sydd eu hangen;

• Blaenoriaethau;

• Sut fedrwn ni weithio gyda’n gilydd  

i gyflawni hyn.
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Pam cael 
Strategaeth 
Cyfranogiad 
Tenantiaid?

Mae Strategaeth Cyfranogiad Tenantiaid 

yn nodi ein hymrwymiad i ddatblygu 

ymgynghori ac ymwneud effeithiol, fel 

y gallwn wella ein gwasanaethau yn 

barhaus trwy weithio gyda’n tenantiaid a’n 

defnyddwyr gwasanaeth. Wrth gyfeirio at y 

tenantiaid yn y ddogfen hon rydym hefyd 

yn golygu ein holl breswylwyr a defnyddwyr 

gwasanaeth. 

Mae Llywodraeth Cymru yn gosod 

disgwyliad clir ar gymdeithasau tai i 

arddangos bod tenantiaid yn cyfranogi 

ac yn llunio gwasanaethau a gwneud 

penderfyniadau; fodd bynnag, mae Tai 

Gogledd Cymru yn ystyried cyfranogiad 

tenantiaid fel rhywbeth yr ydym yn dymuno 

ei wneud yn hytrach na rhywbeth y mae’n 

rhaid i ni ei wneud. 

Ein gweledigaeth yn Tai Gogledd Cymru 

yw gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl, 

trwy ddarparu cartrefi i ymfalchïo ynddynt 

a chreu cymunedau y gallant ffynnu 

ynddynt. Bydd cyfranogiad tenantiaid 

effeithiol a gwerth chweil yn ein helpu i 

gyflawni’r weledigaeth hon.
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Manteision 
Cyfranogiad 
Tenantiaid

Pan yw’n gweithio’n dda, mae cyfranogiad 

tenantiaid yn darparu manteision clir i 

denantiaid, staff a Tai Gogledd Cymru. Mae 

manteision cyfranogiad tenantiaid effeithiol i 

bawb yn cynnwys:

• Gwell cyflenwi gwasanaeth a gwell 

canlyniadau i denantiaid wrth sicrhau 

gwerth am arian;

• Staff a thenantiaid yn gweithio gyda’i 

gilydd ar gyfer nodau cyffredin gyda 

pharch a dealltwriaeth;

• Tenantiaid gwybodus sydd â’r sgiliau a’r 

hyder i ddylanwadu ar benderfyniadau;

• Cynyddu boddhad tenantiaid gyda’u 

cartref a’u cymdogaeth;

• Adnabod camau gweithredu ar gyfer 

gwelliannau gwasanaeth a pherfformiad 

a chydweithio i roi’r gwelliannau hynny ar 

waith;

• Cyfleoedd i ddatblygu gwybodaeth a 

sgiliau newydd;

• Cyfathrebu gwell rhwng staff a 

thenantiaid.
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Beth rydym yn 
ei wneud ar hyn  
bryd:

Panel Cymunedau a Thenantiaid – Mae’r 

Panel yn cynnwys aelodau bwrdd, tenantiaid 

a staff, ac mae’n cyfarfod bob deufis. Mae 

gan y Panel y cyfrifoldeb hwn i graffu ar ein 

gwasanaethau a’n perfformiad er mwyn 

sicrhau bod yr holl breswylwyr yn derbyn y 

safonau gwasanaeth uchaf posibl.

Fforwm Tenantiaid – Mae’r Fforwm 

yn cyfarfod yn rheolaidd â staff Tai 

Gogledd Cymru, ac yn rhoi cyfle i 

denantiaid gael gwybodaeth, dylanwadu 

ar ein penderfyniadau, a chryfhau ein 

gwasanaethau. Mae pob cyfarfod wedi ei 

neilltuo i drafod pwnc penodol, gan ganiatáu 

i aelodau ddysgu mwy am Tai Gogledd 

Cymru, a darparu mewnbwn ac adborth i 

wella’r gwasanaethau rydym yn eu darparu.

Grŵp Ymateb Cyntaf – Cronfa ddata 

o denantiaid sydd â diddordeb mewn 

gweithredu fel ‘darllenydd’ taflenni, 

ffurflenni, polisïau ac ati a darparu adborth.

Arolygon a Holiaduron – Arolygon boddhad 

i gasglu adborth ar wasanaethau.

Digwyddiadau a Gweithgareddau – 

Cyfleoedd i gymryd rhan ac i ddysgu a 

datblygu sgiliau. Gellir defnyddio’r rhain 

hefyd ar gyfer ymgynghori a chasglu 

adborth tenantiaid.

Cylchlythyr Clwb Seren – Ein cylchlythyr 

tenantiaid.

Grwpiau a Chymdeithasau Preswylwyr – 

Mae cefnogaeth ar gael i denantiaid sydd 

â diddordeb mewn sefydlu cymdeithas neu 

grŵp preswylwyr.

Grant Datblygiad Personol – Mae grant 

bychan ar gael i denantiaid fynd i’r afael â 

rhwystrau ariannol a allai fod yn eu hatal 

rhag cael mynediad at addysg, hyfforddiant 

neu gyflogaeth.

Cronfa Gymunedol – Mae grant bychan 

ar gael i gynorthwyo grwpiau gwirfoddol, 

cymunedol, hamdden neu breswylwyr.



Strategaeth Cyfranogiad 
Tenantiaid 2021–2024

Beth sydd angen 
i ni ei wella:

Sicrhau bod pob maes gwasanaeth yn 

TGC yn ystyried a oes angen cyfranogiad 

tenantiaid wrth wneud newidiadau/adolygu 

gwasanaethau. Ein man cychwyn fydd bod 

cyfranogiad tenantiaid yn ddisgwyliad.

Darparu mwy o gyfleoedd i ymgynghori, 

a mwy o gyfleoedd i denantiaid gyfrannu 

a darparu mewnbwn y tu allan i ffurfiau 

traddodiadol Paneli a Fforymau.

Cynyddu nifer y tenantiaid sy’n cymryd rhan 

a darparu mewnbwn ac adborth ar  

ein gwasanaethau.

Dangos gwerth a gwahaniaeth cyfranogiad 

tenantiaid.

GALLWN
WNEUD 

HYN!
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Beth fyddwn yn 
ei wneud:

Sicrhau bod ein Cynllun Corfforaethol 

newydd (mae’r Cynllun Corfforaethol yn 

nodi’r blaenoriaethau a’r amcanion ar 

gyfer TGC dros gyfnod o dair blynedd) 

a’i gyflawniad yn ystyried cyfranogiad 

tenantiaid.

Ein man cychwyn yw bod cyfranogiad 

tenantiaid yn ddisgwyliad wrth newid 

neu adolygu gwasanaethau. Arweinwyr/

rheolwyr gwasanaeth i ystyried sut y mae 

cyfranogiad tenantiaid yn cefnogi newid ac 

adolygu gwasanaethau orau. Lle bernir nad 

yw cyfranogiad tenantiaid yn fuddiol, bydd 

disgwyl i’r arweinydd gwasanaeth amlinellu’r 

rhesymau dros hyn. Bydd yr holl ffurflenni 

cysylltiedig, templedi prosiect a chynlluniau 

gwasanaeth yn cael eu diweddaru i 

adlewyrchu’r newid hwn.

Darparu mwy o gyfleoedd i’r Fforwm 

Tenantiaid a’r Grŵp Ymateb Cyntaf 

i ddylanwadu ar y broses o wneud 

penderfyniadau.

Cyhoeddi adroddiadau ymgynghori a 

gwybodaeth ar sut y mae mewnbwn ac 

adborth tenantiaid wedi dylanwadu ar y 

broses o wneud penderfyniadau.

Archwilio cyfleoedd pellach i denantiaid 

gymryd rhan ac ymgysylltu’n ddigidol, tra’n 

manteisio i’r eithaf ar ddulliau ymgysylltu ar 

wahân i ddulliau digidol.

Adolygu demograffeg tenantiaid sydd ar 

hyn o bryd yn ymgysylltu’n weithredol â Tai 

Gogledd Cymru ac archwilio cyfleoedd i 

dargedu grwpiau sydd heb gynrychiolaeth 

ddigonol.

Mwy o ddigwyddiadau neu “deithiau 

cerdded” ar gynlluniau er mwyn rhoi 

cyfleoedd i denantiaid ymgysylltu â staff 

(Gall y rhain fod yn debyg i ymweliadau 

Dewch i Adnabod Eich Landlord â 

chynlluniau a gyflenwyd ar rai cynlluniau cyn 

Covid-19).



Strategaeth Cyfranogiad 
Tenantiaid 2021–2024

Byddwn hefyd 
yn parhau 
a chefnogi’r 
canlynol:

• Panel Cymunedau a Thenantiaid

• Fforwm Tenantiaid

• Grŵp Ymateb Cyntaf

• Arolygon a Holiaduron

• Digwyddiadau a Gweithgareddau

• Cylchlythyr Clwb Seren 

• Grwpiau a Chymdeithasau Preswylwyr

• Grant Datblygiad Personol

• Cronfa Gymunedol
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Nodau’r 
Strategaeth:

Nod 5 – Sicrhau ein bod yn atebol i 

denantiaid a defnyddio adborth i wella 

beth rydym yn ei wneud

Nod 6 – Sicrhau bod cyfranogiad 

tenantiaid wedi ei gynllunio fel rhan o’n 

prosesau llywodraethiant a chyflenwi 

gwasanaeth.

Nod 1 – ICynyddu nifer y tenantiaid sy’n 

cyfranogi drwy ddarparu eu mewnbwn a’u 

hadborth

Nod 2 – Arddangos a darparu tystiolaeth 

o’r gwerth am arian a’r gwahaniaeth a 

wneir gan gyfranogiad tenantiaid

55

22

Nod 3 – Hyrwyddo a chynyddu 

ymwybyddiaeth o fanteision cyfranogiad 

tenantiaid gyda thenantiaid a staff

Nod 4 – Sicrhau bod tenantiaid yn 

chwarae rhan allweddol wrth lunio ein 

gwasanaethau

33 44

66

11
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Monitro ac 
Adolygu’r 
Strategaeth

Mae’n bwysig bod tenantiaid yn ein dwyn 

i gyfrif, yn gwneud yr hyn y dywedwn y 

byddwn yn ei wneud, a bod ein perfformiad 

yn erbyn yr ymrwymiadau a nodir yn y 

strategaeth hon yn weladwy i denantiaid ac 

aelodau bwrdd. I wneud hyn byddwn yn:

• Cynhyrchu cynllun gweithredu a fydd yn 

dangos sut y bydd y strategaeth hon yn 

cael ei chyflawni;

• Darparu adroddiadau cynnydd ar 

gyfranogiad tenantiaid i’r Panel Tenantiaid 

a Chymunedau;

• Adroddiadau i’w cyhoeddi ar ein gwefan, 

a rhoi cyhoeddusrwydd ar gyfryngau 

cymdeithasol ac yng Nghylchlythyr Clwb 

Seren eu bod ar gael i’w darllen;

• Defnyddio ffurflen asesu gweithgaredd 

cyfranogiad tenantiaid i gynllunio ac 

adolygu gweithgareddau (Mae’r ffurflen yn 

seiliedig ar enghraifft a ddarparwyd gan 

TPAS Cymru).
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