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Mae unrhrw eiriau wedi cael eu hysgrifennu
mewn GLAS yn cael eu hegluro yn y RHESTR O
EIRIAU ac yn y testun.
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Strategaeth
Cyfranogiad
Tenantiaid
Cyngor Abertawe
2019 - 2021

Fersiwn hawdd ei darllen yw hon o ddogfen
Cyngor Abertawe o’r enw
Strategaeth Cyfranogiad Tenantiaid
Cyngor Abertawe
2019 -2021

Ystyr Cyfranogiad yw cymryd rhan a bod yn
rhan o rywbeth

Gallwch gael y ddogfen lawn ar y rhyngrwyd
https://www.abertawe.gov.uk/article/8526/Cyfranog-Tenantiaid-aLesddeiliaid
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Os oes angen y ddogfen hon arnoch mewn
fformat arall,
Er enghraifft ….

Print Bras

Braille

CD

Cysylltwch â Gwasanaeth Cwsmeriaid yr Adran Tai

Rhif ffon
01792 635045

E-bost
housing@abertawe.gov.uk

Mae’r llinellau ffôn ar agor
o ddydd Llun i ddydd lau, 8.30am –
5pm
Dydd Gwener, 8.30am – 4.30pm
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RHESWM DROS Y STRATEGAETH
Mae’r strategaeth hon ar gyfer pobl sy’n rhentu
eu cartrefi oddi wrth Gyngor Abertawe.
Yr enw am bobl sy’n rhentu eu cartrefi yw
tenantiaid.
Mae Cyngor Abertawe yn landlord.
Mae landlord yn berchen ar dai ac eu rhentu i
bobl.

Mae Cyngor Abertawe am wneud yn siwr bod
tenantiaid yn cael dweud ue dweud ynglyn â’r
ffordd y mae pethau’n eu gwneud.

Mae Llywodraeth Cymru eisiau i gynghorau
wrando ar eu tenantiaid.

Mae strategaeth yn gynllun sy’n dweud wrthych
chi am y pethau rydyn ni eisiau eu gwneud.

Mae gan y strategaeth Gynllun Gweithredu.
Mae’r Cynllun Gweithredu yn dweud wrthych
chi sut rydym yn mynd i wneud hyn.
Mae’r Cynllun Gweithredu ar gael ar wahan
Tud. 4

Tud. 5

PAM MAE CYFRANOGIAD YN BWYSIG

Mae e’n dda i bobl gysylltu’n fwy a’u landlord
oherwydd mae e’n helpu’r landlord a’r
tenantiaid.
Mae gweithio gyda’r tenantiaid yn helpu’r landlord i:

Wybod bod ei denantiaid yn hapus yn eu cartrefi

Rhoi gwasanaeth da i’r tenantiaid

Dwued wrth y tenantiaid beth sy’n digwydd

Deall beth mae ei angen ar denantiaid
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PAM MAE CYFRANOGIAD YN BWYSIG (parhad)
Mae gweithio gyda’r landlord yn helpu’r tenantiaid i:

Gwrdd â phobl newydd

Deall beth mae’r landlord yn ei wneud

Gwneud penderfyiadau gyda’r landlord am wasanaethau
tai

Rhoi syniadau i’r landlord am sut i wneud pethau’n well

Dod i adnabod pobl sy’n byw yn yr un ardal

Cymryd rhan mewn pethau sy’n digwydd yn yr ardal leol
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BETH RYDYN NI’N EI WNEUD YN BAROD
Mae tenantiaid yn gallu cyfranogi cymaint neu gyn lleied ag y maen nhw
eisiau.
Dyma’r ffyrdd y gallwch chi gymryd rhan........................

Cyfarfodydd grŵp

Digwyddiadau lleol y mae Cyngor Abertawe yn mynd
iddyn nhw

Sesiynau galw heibio gyda chynghorwyr lleol

Llenwi holiaduron ac arolygon
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BETH RYDYN NI’N EI WNEUD YN BAROD (parad)
Dyma’r ffyrdd y gallwch chi gymryd rhan.......................

Atebwch ein llythyrau sy’n gofyn am eich barn

Dywedwch wrth y cyngor am eich barn yn y Swyddfa
Dai Leol

Cysylltwch a ni ar y rhyngrwyd neu ar Facebook.
(Gallwch ddod o hyd i ni ar Facebook Tai Cyngor
Abertawe).

Siaradwch â staff yr Adran Tai
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BETH RYDYN NI AM EI WNEUD NESAF
Mae’r strategaeth yn cynnwys 4 amcan
Mae amcan yn golygu rhywbeth rydyn ni eisiau ei
wneud

1.

Cael rhagor o denantiaid i gymryd rhan

2.

Gwella’r ffordd rydyn ni’n gwneud pethau a gwella
cartrefi tenantiaid a’r ardaloedd o’u cwmpas

3.

Rhoi sgiliau a gwybodaeth newydd i denantiaid a fydd
yn eu helpu i fod yn hapus ac yn hyderus yn eu
cartrefi.

4.

Cael mwy o grŵpiau lleol i gymryd rhan
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SUT I GYMRYD RHAN

I ddarganfod sut i gymryd rhan, cysylltwch ag Alison Winter

Ebost
alison.winter@abertawe.gov.uk

Rhif ffôn
0777 5221453
or
01792 635043

RHESTR O EIRIAU

Tud. 10

Tud. 11

Y Gair

Ystyr y Gair

Cyfranogiad

Cymryd rhan a bod yn rhan o
rywbeth

Strategaeth

Cynllun yw hwn sy’n dweud beth
rydyn ni am ei wneud

Cynllun
Gweithredu

Cynllun yw hwn sy’n dweud sut ni’n
gwneud pethau

Tenant

Rhywun sy’n talu rhent I fyw mewn tŷ

Landlord

Person neu sefydliad sy’n berchen ar
dŷ ac yn ei rentu i rywnun

Amcan

Rhywbeth rydyn ni am gyflawni
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