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AGENDA 
Ar gyfer cyfarfod: 

 
Cyd-grŵp Cyflenwi Strategol Llesiant ac Adfywio 

Dyddiad: Dydd Iau 18 Gorffennaf 2018 
Lleoliad: MRC,Heol Rhydychen, Llandrindod, 

 LD1 6AH  

 

9:00 Lluniaeth pan gyrhaeddwch 

10.00 Croeso a Chyflwyniadau - Steve Cranston a Stephen Evans 
• Meysydd ffocws ar gyfer ein grwpiau strategol 

10:10 Adolygiad Tai 
• Diweddariad ar Adolygiad Tai Llywodraeth Cymru 
• Beth sydd angen i chi ei wybod? 
• Sut fydd yn effeithio ar eich gwaith? 

10:40 Cefnogaeth cyn-tenantiaeth - adroddiad HQN - Keith Edwards a 
Mark Henderson 

• Ymchwilio pecyn cymorth HQN i gefnogi tenantiaid 
• Beth fedrwn ni wneud i gefnogi pobl cyn iddynt ddod yn 

denantiaid i ni?  

11:25 EGWYL 

11:40   
 
 
 
 
 
 
12:10 

Trafodaethau a rhannu arfer da dan arweiniad partneriaeth diwygio 
llesiant Gwent - Julie Little  

• Rhannu canfyddiadau ymchwil Diwygio Llesiant Gwent ar y cap 
budd-daliadau a dadfeddiannu yn dilyn diwygio llesiant 

• Pa ddata ydyn ni'n ei ddal fel landlordiaid? 
• Sut ydyn ni'n defnyddio'r data hwnnw? 

 
Ymgysylltu â'r Gymuned a Thenantiaid 
Ymchwilio gwahanol ffyrdd cyfredol o ymgysylltu â thenantiaid  

• Sut ydyn ni'n helpu tenantiaid i gynnal eu tenantiaethau 
• Sut ydyn ni'n cefnogi tenantiaid mewn rhaglenni cyflogadwyedd 
• Ymchwilio gwahanol ddulliau o gefnogi tenantiaid e.e. 

ymgysylltu ABC 
• Sut mae datblygu'r economi sylfaenol yn well 
• Ymchwilio'r potensial mewn defnyddio modelau tai 

cydweithredol 
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13:00 Cinio 
 

13:45 Fframwaith Ansawdd Gwybodaeth a Chyngor ar gyfer Cymru - Paul 
Neave, Llywodraeth Cymru  

• Diweddariad ar Fframwaith Ansawdd Gwybodaeth a Chyngor 
Llywodraeth Cymru  

• Beth yw'r fframwaith? 
• Beth mae'n ei olygu i'n gwasanaethau cyngor? 

 

14:15 Gwasanaethau Cyllideb Personol Credyd Cynhwysol (PBS) – Dave 
Tai Tarian  (i'w gadarnhau)  

• Adeiladu achos dros wasanaethau cefnogaeth gyffredinol gwell 
i'n tenantiaid 

• Pa wasanaethau Credyd Cynhwysol ydych chi'n gwybod 
amdanyn nhw? 

• Sut mae sicrhau fod ein tenantiaid yn cael y gefnogaeth gywir? 
• Beth fedrid ei wella? 

 

14:45 Deddf Cenedlaethau'r Dyfodol a Thai (Steve Cranston) 
• Beth ddylen ni ei wybod am Ddeddf Cenedlaethau'r Dyfodol a'i 

pherthnasedd i dai  
 

15:15 • Unrhyw fater arall, dyddiadau ac eitemau agenda ar gyfer 
cyfarfodydd y dyfodol 

15:30 Diwedd  
 

 
Cyfarfod nesaf - Dyddiad i'w drefnu 

  


