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Buddiannau
Wedi’u cynnwys yn eich aelodaeth, am ddim

Mynediad diderfyn 

at ein llinell 

gymorth 

Disgownt 25% ar 

unrhyw rai o’n cyrsiau 

hyfforddiant, boed y 

rheiny’n rhai mewnol 

neu’n rhai agored 

Briffio Arfer Da 

manwl ar bynciau 

penodol 

Nifer gyfyngedig o 

leoedd am ddim ar 

gael i’n cefnogwyr 

yn ein seminarau a’n 

cynhadledd 

Presenoldeb 

diderfyn yn 

Rhwydwaith 

Cydraddoldeb Tai 

Cymru 

Diweddariadau 

ebost chwarterol 

ar y datblygiadau 

diweddaraf ym maes 

tai a chydraddoldeb 

Gwerth £30!*

Gwerth £340!*

Rhagor o fuddiannau

Presenoldeb gan Tai Pawb yn eich grwpiau gwaith, paneli 

cydraddoldeb ac ati (a bwrw ein bod ar gael)

• Cyfleoedd i arddangos eich arfer da o ran cydraddoldeb 

i’r sector gwirfoddol, llywodraeth leol a chenedlaethol, 

landlordiaid cymdeithasol cofrestredig a’r gymdeithas ehangach

• Cyfleoedd i dorri tir newydd gyda’n syniadau ac atebion 

arloesol, a rhoi syniadau ar waith.

Fel elusen a mudiad aelodaeth, rydym yn 

gweithio yn gadarnhaol ac yn adeiladol gyda’n 

haelodau a rhanddeiliaid allweddol eraill ledled 

Cymru i hybu cydraddoldeb a lleihau rhagfarn, 

gwahaniaethu a gwthio pobl i’r cyrion ym maes tai.

Mae ein haelodau yn goleuo ac yn cefnogi ein gwaith fel 

dylanwadwyr ac arweinwyr agweddau, ac maent yn elwa o 

gefnogaeth, rhwydweithio a gwasanaethau o ansawdd dda trwy ein 

buddiannau aelodaeth.  

Mae ein categori cefnogwyr yn agored i fyfyrwyr ac ymchwilwyr 

ym maes tai, unigolion a chanddynt ddiddordeb yn ein gwaith ac 

nad ydynt yn gysylltiedig â mudiad, a grwpiau cymunedol bychain 

gydag incwm blynyddol sy’n is na £50,000.

Rydym yn angerddol dros gael effaith ar gydraddoldeb a chyfiawnder 

cymdeithasol ym maes tai ac i’n gwaith arwain at newid ystyrlon. Mae’r 

gwaith ymgysylltu a wnawn gyda’n haelodau yn gyrru ein gwaith ac 

yn ein helpu i wneud gwir wahaniaeth gyda’n gilydd.

• Ddylanwadu ar lunwyr polisi i wneud polisi tai yn 

decach

Hyrwyddo cydraddoldeb a chyfiawnder 

cymdeithasol yn y sector tai yng Nghymru

Datblygu ein gwasanaethau i ddiwallu 

anghenion y sector

Mae eich 

aelodaeth yn 

cynorthwyo 

Tai Pawb i:

Disgownt 25% ar 

ymgynghoriaeth 

wedi’i deilwra 

Disgownt 20% ar 

holl sesiynau briffio 

a seminarau Tai 

Pawb 

Disgownt 20% ar fynychu 

ein cynhadledd flynyddol 

– yr unig gynhadledd ar 

dai a chydraddoldeb yng 

Nghymru 

Disgownt 20% ar 

ein holl gyfleoedd 

noddi/arddangos 

Gwerth £130!* Gwerth £99!* Gwerth £36!* Gwerth £90!*

Mae’r ffioedd aelodaeth i’w gweld ar y dudalen gefn

* Seilir y ffigurau ar ddefnydd nodweddiadol – mae’r gwerth yn cynyddu po fwyaf y 

defnyddiwch ein gwasanaethau



Ffi Aelodaeth Cefnogwr Blynyddol £25

Arbedion 
nodweddiadol 

= £725

Ffi Aelodaeth Flynyddol 

Dyma sydd gan 

ein haelodau 

i’w ddweud 

amdanom...

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth

info@taipawb.org | 029 2053 7635

neu ewch i’n gwefan www.taipawb.org/cy/aelodaeth
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Mae Tai Pawb yn gwmni cyfyngedig trwy warant (5282554) ac yn elusen gofrestredig (1110078)


