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1. Trafodaethau ar y Cynllun Gwaith:  

Gweithredu: Y cyfarfod nesaf i ganolbwyntio ar ddynodi'r holl feysydd sydd heb eu 
gorffen o'r cynllun gwaith presennol a datblygu gweithgareddau i'w cefnogi. 

2. Diweddariadau gan y grŵp:  

Nifer o gymdeithasau tai yn cydweithio mewn ardaloedd er mwyn cynyddu adnoddau i'r 
eithaf, rhannu arbenigedd, gwybodaeth a rhoi cefnogaeth i'w gilydd. 

Gweithredu: Cymdeithasau tai i gael eu hannog i rannu gwahanol feysydd cydweithio 
gyda'r grŵp yn sesiynau'r dyfodol. 

3. ABCD- ymgysylltu'n effeithlon â thenantiaid - Bron Lloyd  

• Tai cydweithredol fel ffordd o hybu datblygiad cymunedol  

• Hyfywedd ariannol vs. cymdeithasol - asesiad o'r effaith ar y gymuned a sut mae 
hyn yn effeithio ar y cymdeithasol 

• Gofal cydweithredol gyda'r ganolfan cydweithredol 

• Gofal plant cydweithredol 

• Sut mae symud ymlaen â'r model ABCD  

• Beth yw ein rôl fel darparydd tai 

• Defnyddio hyn fel rhan o'ch agenda moderneiddio 

Gweithredu: Bron i rannu'r cyflwyniad gyda'r grŵp 

4. Fframwaith Tai Fforddiadwy Deddf Cenedlaethau'r Dyfodol --- Steve Cranston 

Mae Cartrefi Cymunedol Cymru a Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol wedi cytuno 
cydweithio i gynllunio Fframwaith Tai Fforddiadwy Cenedlaethau'r Dyfodol pwrpasol. 



 

Gweithredu: Steve i rannu'r model ar Yammer a gofyn am adborth. 
 

5. Dull Mesur Buddion Cymunedol - Adborth ar ddrafft Dull Mesur newydd Buddion 
Cymunedol yn gydnaws gyda nodau Deddf Cenedlaethau'r Dyfodol  

 

Gweithredu: Selina i lwytho drafft becyn cymorth Llywodraeth Cymru ar Yammer i gael 
adborth. 

 

6. Economi Sylfaen 

Gweithredu: Selina i ddrafftio papur yn edrych ar yr economi sylfaen a rhoi astudiaethau achos 
gan gymdeithasau tai i dynnu sylw i waith cyfredol ar yr economi sylfaen. 
 

7. Unrhyw Fater Arall 

Gweithredu: Selina i rannu'r dangosyddion a gynigir gan Lywodraeth Cymru ar gyfer Mynegai 
Amddifadedd Lluosog Cymru ar Yammer 
 

8. Eitemau ar gyfer Agenda'r cyfarfod nesaf   

1. Cynllunio ar gyfer meysydd blaenoriaeth 

2. Cynhwysiant ariannol - beth sy'n gweithio 

3. Cartrefi gwag/asedau - sut mae cynyddu'r farchnad i'r eithaf (RCT i arwain ar yr eitem 
agenda)  

4. Buddion Cymunedol 

 

 

 

 

 

 


