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Hyrwyddo 

cydraddoldeb 

a chyfiawnder 

cymdeithasol 

ym maes tai 

yng Nghymru 

Aelodaeth a Chefnogaeth 2020-21

Pecyn Hyfforddiant a 

Chefnogaeth ar gyfer 

Awdurdodau Lleol 



Buddiannau
Wedi’u cynnwys yn eich pecyn, am ddim 

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

Mynediad diderfyn  

at ein Llinell Gymorth 

i’ch holl aelodau staff

Gallwch ddewis a dethol sut i ddefnyddio: 3 chredyd o fuddion am ddim (gwerth 

hyd at £1620) i awdurdodau lleol a chanddynt stoc; neu 2 gredyd o fuddion am 

ddim (gwerth hyd at £1080) i awdurdodau lleol sydd wedi trosglwyddo eu stoc

• Adolygiad Iechyd Cydraddoldeb Blynyddol (2 gredyd)

• Adolygiad polisi/strategaeth/gweithdrefnau/cynllun gweithredu (1 credyd fesul 3.5 awr)

• Cefnogaeth Asesiad Effaith Cydraddoldeb (1 credyd fesul 3.5 awr)

• Cyflwyniad gan Tai Pawb yn un o’ch cyfarfodydd (1 credyd)

Disgownt 25% 

ar unrhyw rai 

o’n cyrsiau 

hyfforddiant, 

boed y rheiny’n 

rhai mewnol 

neu’n rhai agored 

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 

Briffio Arfer Da 

manwl ar bynciau 

penodol

Defnydd o’n logo 

‘Aelod o Tai Pawb’ 

i arddangos eich 

ymroddiad i 

gydraddoldeb ac 

amrywiaeth ym maes 

tai yn gyhoeddus

Presenoldeb diderfyn 

yn Rhwydwaith 

Cydraddoldeb Tai 

Cymru 

Diweddariadau 

ebost chwarterol 

ar y datblygiadau 

diweddaraf 

ym maes tai a 

chydraddoldeb 

Hysbysebu hyd at 24 

o swyddi’r flwyddyn 

ym maes tai ar 

wefan a chyfryngau 

cymdeithasol Tai Pawb

Mynediad gyda 

chyfrinair at 

amrywiaeth eang 

o adnoddau ar 

gyfer aelodau’n 

unig ar ein 

gwefan

Gwerth £556!* Gwerth £360!* Gwerth £3,600!*

Gwerth hyd at £1620!*

Arbedwch £405!*

Arbedwch £245!* Arbedwch £75!* Arbedwch £165!* Arbedwch £90!*

Briffio ar 

wybodaeth 

benodol i’r 

sector ynghylch 

Materion 

Menopos yn y 

Gweithle

Mynychu ein 

rhwydwaith 

menopos i 

aelodau’n unig

Gwerth £270!*



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

Rhagor o fuddiannau

Cyfleoedd i arddangos eich arfer da o ran cydraddoldeb i 

landlordiaid cymdeithasol cofrestredig, llywodraeth leol a 

chenedlaethol a’r gymdeithas yn ehangach

Cyfleoedd i arloesi gyda’n syniadau a datrysiadau a gweithio gyda Tai 

Pawb ar y materion cydraddoldeb tai rydych yn angerddol drostynt

Arwain y gad wrth ddysgu am ddatblygiadau polisi neu 

ddeddfwriaeth ar faterion cydraddoldeb a sut maent yn effeithio ar 

faterion tai

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 gan awdurdodau lleol rôl hollbwysig i’w chwarae, 

nid yn unig trwy reoli tai cyngor – i’r rhai nad ydynt wedi 

trosglwyddo eu stoc – ond hefyd trwy atal digartrefedd, 

darparu safleoedd ar gyfer sipsiwn a theithwyr, rheoli’r 

Gofrestr Tai Cyffredin a’r Gofrestr Tai Hygyrch ac fel 

aelodau o Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus.

Bydd pecyn hyfforddiant a chefnogaeth Tai Pawb ar gyfer awdurdodau 

lleol yn helpu i’ch cefnogi wrth gwrdd â’ch dyletswyddau yn ôl Dyletswydd 

Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus cyffredinol (Deddf Cydraddoldeb 

2010) a dyletswyddau penodol ar gyfer Cymru (Rheoliadau Deddf 

Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau Statudol)(Cymru) 2011). 

“Mae Tai Pawb yn 

rhoi gwybodaeth 

i mi’n rheolaidd a 

allai fod o fudd i 

mi a fy sefydliad” 

(Awdurdod lleol sydd 

wedi trosglwyddo stoc)

• Dylanwadu 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

Heb ein 

haelodau, ni 

allai Tai Pawb:



Awdurdodau Lleol a chanddynt stoc £1,750

£250Awdurdodau Lleol sydd wedi 

trosglwyddo eu stoc

Arbedion 
nodweddiadol 

= £7,386

Ffi Pecyn Blynyddol

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth

info@taipawb.org | 029 2053 7635

neu ewch i’n gwefan www.taipawb.org/cy/aelodaeth

www.taipawb.org I @TaiPawb

Mae Tai Pawb yn gwmni cyfyngedig trwy warant (5282554) ac yn elusen gofrestredig (1110078)

Mae’r cyfleoedd 

hyfforddiant a’r 

cynadleddau y mae 

Tai Pawb yn eu 

cynnal wastad wedi 

bod yn ddefnyddiol 

ac yn aml yn hynod 

o dreiddgar

(Awdurdod lleol sydd 

wedi trosglwyddo stoc)

Proffesiynol

ac arbenigol

(Awdurdod lleol sydd wedi 

trosglwyddo stoc)

Beth ydych chi’n ei 

werthfawrogi fwyaf 

am fod yn aelod o 

Tai Pawb?


