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Mae Pobl a Chartrefi yn digwydd yn erbyn cefnlen yr argyfwng 
tai yng Nghymru. Y llynedd gwnaethom ganolbwyntio 
ar achosion gwraidd; eleni rydym yn tynnu sylw at rai o 
effeithiau’r argyfnwg tai ar gymunedau yng Nghymru a sut y 
gallwn gyflawni newid. Byddwch yn clywed gan weithredwyr, 
academyddion, ymarferwyr, sylwebwyr cyhoeddus a 
gwleidyddion. Credwn fod gan ymgyrchu; data a thystiolaeth; 
gweithredu cymunedol; a’r  gyfraith, polisi ac arfer oll 
ran i’w chwarae wrth fynd i’r afael â’r argyfwng tai. Rwy’n 
rhagweld dadl fywiog, wedi’i llywio gan safbwyntiau y tu hwnt 
i Gymru. Bydd hyn i gyd yn ein sbarduno ni i gyd i ddyblu ein 
hymrwymiad i sicrhau bod gan bawb yng Nghymru gartref 
diogel a gweddus; cartref y gallant ei fforddio.  

Mae nifer digynsail o bobl yng Nghymru heb amser ar eu 
hochr wrth i ni anelu at system dai sy ’n gweithio i bawb. Mae 
llawer o’r bobl y mae Shelter Cymru yn bodoli i’w gwasanaethu 
heddiw yn dioddef yr aflonyddwch a’r amddifadedd o fywyd 
mewn llety gwely a brecwast; stigma a diffyg urddas bywyd 
ar y stryd; y niwed i iechyd corfforol a meddyliol o fyw mewn 
amodau gwael neu gorlawn; neu ansicrwydd mawr bywyd wrth 
rhentu’n breifat. Yn fyr, maent heddiw yn profi effeithiau gydol 
oes posibl yr anghydraddoldeb tai yng Nghymru. Rhaid clywed 
eu lleisiau i lunio ein hymateb ar y cyd ac i dynnu sylw at y 
rheidrwydd moesol i weithredu nawr.

Diolch am ymuno â ni heddiw yn y Frwydr Dros Gartref. A 
diolch yn arbennig i Pobl, ein noddwr digwyddiad, a phob un 
o’n cyfranwyr, hebddynt ni allai Shelter Cymru wneud i Pobl a 
Chartrefi 2022 ddigwydd.

RHAGAIR

Ruth Power
Prif Swyddog Gweithredol
Shelter Cymru

sheltercymru.org.uk

Shelter Cymru
25 Heol Walter
Abertawe

SA1 5NN

Ffôn: 01792 469400

Ebost: info@sheltercymru.org.uk

Gwasanaethau cyngor a chefnogaeth: 08000 495 495 Rhif elusen gofrestredig: 515902
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Cofrestru a gwybodaeth

Mae man cofrestru’r gynhadledd wedi’i leoli ar y llawr cyntaf.

Mae’r prif gyfnod cofrestru am 08.45yb – 9.30yb.

Bydd staff wrth ddesg Shelter Cymru trwy’r dydd. Os bydd angen cyngor 
neu wybodaeth arnoch yn ystod y gynhadledd, gofynnwch wrth Ddesg 
Shelter Cymru neu siaradwch ag aelod o’r tîm. 

Sesiynau grŵp

Cofrestrwch ar gyfer y gweithdai o’ch dewis wrth ddesg Shelter Cymru yn 
y cyntedd.

Mae’r manylion yn y rhaglen.

Amser cinio

Cinio, cyfle i weld yr arddangosfeydd, 12.00yh. Bydd cinio yn cael ei weini yn 
y bwyty ar y llawr gwaelod.

Arddangosfa

Mae stondinau’r arddangosfa wedi’u lleoli yn yr ardal luniaeth.

Lluniaeth  
Bydd yr holl luniaeth yn cael ei weini yn yr ardal luniaeth, lle mae’r stondinau 
arddangos wedi’u lleoli, yn ogytal ag yn y cyntedd.

Toiledau

Mae’r toiledau, gan gynnwys y cyfleusterau i bobl anabl, wedi’u lleoli oddi ar 
y prif goridor ger desg Shelter Cymru.

Cymorth cyntaf

Os bydd angen cymorth meddygol ar unrhyw un yn ystod y gynhadledd, dylid 
mynd at ddesg Shelter Cymru neu dderbynfa Gwesty’r Village. 

Ffonau symudol a’r cyfryngau cymdeithasol 

Sicrhewch fod pob dyfais symudol wedi’i osod ar y modd tawel.

Byddwn yn rhoi negeseuon ar Twitter ac yn diweddaru Facebook yn fyw o’r 
gynhadledd, a bydd unrhyw drydariadau sy’n gysylltiedig â’r digwyddiad yn 
cynnwys yr hashnod  #PoblAChartrefi  
 
Defnyddiwch hwn os gwelwch yn dda ac ymunwch â’r sgwrs.

Mae ‘wi-fi’ ar gael yn yr ardaloedd cyhoeddus. I gysylltu â’r rhyngrwyd, 
mewngofnodwch gan ddefnyddio eich cyfeiriad e-bost yn y lleoliad.

Covid-19

Mae eich diogelwch yn bwysig i ni a hoffwn i chi deimlo mor ddiogel â 
phosibl wrth fynychu ein digwyddiad. Bydd y lleoliad wedi’i awyru, gyda llai o 
gynrychiolwyr ym mhob ystafell, a mygydau a glanweithydd dwylo ar gael ym 
mhob rhan o’r lleoliad.

GWYBODAETH AM Y GYNHADLEDD
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AMSERLEN
8.45 Cofrestru

Arddangosfa, lluniaeth a rhwydweithio
9.30 Croeso i Gynhadledd Pobl a Chartrefi  2022

Agor y gynhadledd
Cadeirydd y Gynhadledd: Dr Lindsay Cordery-Bruce, Prif Swyddog Gweithredol, The Wallich

9.40 Cyflwyno’r cefndir: Ruth Power, Prif Swyddog Gweithredol Shelter Cymru

10.00 Y Gweinidog Newid Hinsawdd, Julie James AS

10.40 Egwyl
Arddangosfa, lluniaeth a rhwydweithio

11.10 Gweithdai

SESIWN GRŴP #1: RHEOLEIDDIO RHENTI: ADOLYGIAD O’R SYLFAEN 
DYSTIOLAETH
Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae Cymru wedi gweld cynnydd mwy 
sydyn mewn rhenti preifat nag unman arall yn y DU, ac mae Llywodraeth 
Cymru wedi ymrwymo i archwilio atebion posibl. Beth mae’r dystiolaeth 
genedlaethol a rhyngwladol yn ei ddweud wrthym am y potensial ar gyfer 
rheoleiddio rhenti?

Bydd yr Athro Alex Marsh, Prifysgol Bryste, yn rhannu canfyddiadau 
adolygiad tystiolaeth diweddar y ‘Centre for Collaborative Housing 
Evidence’.                                      
Siaradwr: Yr Athro Alex Marsh, Prifysgol Bryste

SESIWN GRŴP #2: FFORDDIADWYEDD TAI AC EFFEITHLONRWYDD YNNI
Mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn rhannu ei gwaith diweddaraf yn 
ymwneud â fforddiadwyedd ac effeithlonrwydd ynni, yn ogystal â sut y 
mae’n archwilio’r defnydd o ddata gweinyddol tai i gymryd lle casglu data 
mewn Cyfrifiad ac arolygon.
Siaradwyr: Joe Herson a Tony Wilkins, Swyddfa Ystadegau Gwladol

SESIWN GRŴP #3: ATEB YR HER ÔL-OSOD
Newid hinsawdd yw un o’r heriau mwyaf sy’n wynebu cenedlaethau’r 
presennol a’r dyfodol. Mae’r gweithdy hwn yn ystyried yr her genedlaethol 
ac yn edrych ar enghraifft o dai cymdeithasol ym Mhenderi, Abertawe, 
prosiect ôl-osod tai cymdeithasol mwyaf y DU hyd yma.
Siaradwyr: Solitaire Pritchard, Grŵp Pobl a Dr Ed Green, Prifysgol Caerdydd

12.00 Cinio

12.50 Kwajo Tweneboa, ymgyrchydd tai
Mae ymgyrch Kwajo i dynnu sylw at yr amodau brawychus yn nhai 
cymdeithasol Llundain wedi bod yn hynod lwyddiannus – mae ei ymagwedd 
ffres at ymgyrchu a’i angerdd heintus wedi hoelio sylw, mawr ei angen, ar 
hawliau tenantiaid. Bydd Kwajo yn rhannu ei stori a’i syniadau ynghylch sut 
mae angen i bethau newid.

13.15 Trafodaeth panel: Pŵer tenantiaid, grym er newid
Drwy sefydliadau fel TPAS Cymru, mae tenantiaid cymdeithasol yn codi 
pryderon ynghylch pob math o faterion, gan gynnwys fforddiadwyedd, 
lleithder a chyddwysiad, a thryloywder ar faterion fel taliadau gwasanaeth. 
I ba raddau mae’r sector tai yn gwrando ac – yn bwysicach – a oes unrhyw 
beth yn newid o ganlyniad? A oes angen dull newydd, beiddgar er mwyn i 
denantiaid gael eu clywed?
Panelwyr: Kwajo Tweneboa; David Lloyd, TPAS Cymru; Deep Sagar, Cadeirydd Bwrdd Rheoleiddiol Cymru; 
Dylan Lewis-Rowlands, Acorn Aberystwyth
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14.00 Gweithdai

SESIWN GRŴP #1: SYMUD TUAG AT AILGARTREFU CYFLYM: 
DYSGU GWERSI O GYNLLUNIAU TAI
Gan fod Llywodraeth Cymru yn bwriadu symud tuag at system o ailgartrefu 
cyflym, bydd y sesiwn hon yn nodi’r gwersi a ddysgwyd gan Tai yn Gyntaf 
hyd yma. Pa oblygiadau sydd gan y dull Tai yn Gyntaf i sut y dylid rheoli tai?
Cadeirydd: Alex Osmond, Cymorth Cymru; 
Siaradwyr: Catherine Docherty, Byddin yr Iachawdwriaeth; Andrew Frame, Grŵp Pobl.

SESIWN GRŴP #2: MYND I’R AFAEL Â THROI ALLAN YN ANGHYFREITHLON: 
A OES ANGEN I GYMRU NEWID Y GYFRAITH?
Mae aflonyddu a throi allan yn anghyfreithlon wedi cynyddu ers dechrau’r 
pandemig ond mae erlyniadau’n brin iawn. Sut gallwn ni gryfhau’r gyfraith 
a’r ymateb gorfodi fel bod landlordiaid twyllodrus yn wynebu canlyniadau 
am dorri’r gyfraith ar droi allan?
Cadeirydd: Bethan Jones, Rhentu Doeth Cymru; 
Siaradwyr: Yr Athro Helen Carr, Prifysgol Southampton; Ed Kirto -Darling, Prifysgol Bryste; Matthew Court, 
Public Law Project.

SESIWN GRŴP #3: GWNEUD I LETY A RENNIR WEITHIO
Mae gan bobl safbwyntiau gwahanol ar botensial llety a rennir i gyfrannu 
at roi terfyn ar ddigartrefedd. Mae un peth yn sicr: mae gan Gymru lawer 
o aelwydydd sengl a dim digon o gartrefi un ystafell wely. Mae’r sesiwn 
hon yn rhannu arfer da o’r sector tai cymdeithasol a rennir a thai rhent 
cymdeithasol preifat a rennir yng Nghymru, gan gynnwys cynllun llety i bobl 
ifanc yn Nhorfaen.
Cadeirydd: Bill Rowlands, Rhoi Terfyn Ar Ddigartrefedd Ymhlith Pobl Ifanc Cymru; 
Siaradwyr: Jennie Bibbings, Shelter Cymru; Douglas Haig, NRLA; Louise Easter, Grŵp Pobl.

14.50 Egwyl

15.10 Taj Ali, newyddiadurwr annibynnol
Mae Taj Ali yn llais cynyddol amlwg ar gyfiawnder economaidd-
gymdeithasol. Mae cymunedau ledled y DU, yn drefol, yn wledig ac yn 
arfordirol, yn cael eu chwalu gan y cynnydd digynsail mewn prisiau a rhenti 
tai. Sut gallwn ni ddwyn ynghyd cymunedau amrywiol, sydd wedi’u gwahanu 
gan ddaearyddiaeth, adnoddau ac weithiau iaith, ond sydd i gyd yn ymladd 
dros achos cyffredin?

15.35 Panel: Tai, boneddigeiddio a chyfiawnder cymdeithasol
Panelwyr: Taj Ali, newyddiadurwr; Leena Farhat, myfyrwraig PhD; Gwenith Price, Dirprwy Gomisiynydd y 
Gymraeg; Cal Ellis, bardd.

Cadeirydd: Mabon ap Gwynfor AS, Cadeirydd y Grŵp Trawsbleidiol ar Dai.

16.15     Sylwadau clo’r Cadeirydd: crynhoi a gorffen

GWNEUD I'R 
system 
WEITHIO I BOBL
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Alex Marsh
Alex Marsh yw arweinydd y thema lywodraethu ar gyfer Canolfan Gydweithredu y 
DU ar gyfer Tystiolaeth Tai. Bu’n ymwneud â’r maes ymchwil tai ers 30 mlynedd. 
Mae’r rhan fwyaf o’i waith ymchwil wedi canolbwyntio ar dai rhent cymdeithasol a 
thai rhent preifat yn y DU. 

Alex Osmond
Ar ôl bod yn ddigartref ei hun, mae Alex wedi gweithio yn y sector digartrefedd 
ers 2016 gan gyflawni sawl rôl wahanol gyda Shelter Cymru, The Wallich, ac ar 
hyn o bryd mae’n goruchwylio gwaith Tai yn Gyntaf a Phrofiad Bywyd Cymorth 
Cymru. Hefyd, mae Alex yn goruchwylio prosiect Arbenigwyr trwy Brofiad 
Cymorth Cymru. 

Andrew Frame
Gyda chefndir mewn dyraniadau, datblygiadau newydd tai gwag a rheoli tai, mae 
Andrew wedi gweithio yn y sector tai ers bron i 20 mlynedd, ac mae ganddo 
wybodaeth a phrofiad o bob rôl sy’n ymwneud yn uniongyrchol â chwsmeriaid. 
Mae Andrew yn mwynhau gweithio gyda phobl gadarnhaol a blaengar, sy’n 
rhan bwysig o’r sectorau tai, gwirfoddol a chymorth yng Nghymru diolch i’r holl 
bartneriaethau cadarn sydd wedi’u sefydlu. 

Bethan Jones
Mae gan Bethan radd BSc (Anrh) mewn Iechyd yr Amgylchedd a Diploma mewn 
Gweinyddu Tai a Busnes. Mae wedi rheoli gwasanaethau iechyd yr amgylchedd 
a thai ym Mryste a Chaerdydd ers 1991. Ar hyn o bryd, mae Bethan yn arwain 
Rhentu Doeth Cymru (cynllun cofrestru a thrwyddedu landlordiaid Cymru 
gyfan Llywodraeth Cymru) ar ôl dynodi Cyngor Caerdydd fel yr Un Awdurdod 
Trwyddedu. 

Bill Rowlands
Bill Rowlands yw rheolwr prosiect Rhoi Terfyn ar Ddigartrefedd ymhlith Pobl 
Ifanc Cymru. Mae’r prosiect hwn yn seiliedig ar gynghrair sy’n ceisio rhoi terfyn 
ar ddigartrefedd ymhlith pobl ifanc yng Nghymru erbyn 2027 trwy hyrwyddo 
pwysigrwydd gwaith atal, hybu ymyriadau effeithiol a sicrhau bod llais pobl ifanc 
yn ganolog i’r ymgyrch. 

Cal Ellis
Awdur ac unigolyn creadigol a gafodd ei eni a’i fagu yng Nghaerdydd yw Cal. 
Mae wedi cael y profiad o weithio ar brosiectau gwleidyddol a chymdeithasol 
yng nghymunedau Caerdydd, gan gynnwys cofrestru pobl ifanc i bleidleisio, 
ymgyrchoedd terfynau rhent, cynnal gigiau codi arian at elusennau lleol a 
phrosiectau’r celfyddydau. 

Catherine Docherty
Catherine Docherty yw Rheolwr Rhanbarthol Cynorthwyol, Byddin yr 
Iachawdwriaeth Cymru a De-orllewin Lloegr. Mae Catherine wedi gweithio yn 
y sector digartrefedd ers 12 mlynedd. Mae Catherine yn gyfrifol am gyflwyno a 
datblygu Prosiect Tai yn Gyntaf Byddin yr Iachawdwriaeth yng Nghymru. 

Deep Sagar
Mae Deep Sagar yn Gyn gadeirydd Rheoli Perygl Llifogydd Cymru a bwrdd 
cysgodol Swyddfa Archwilio Cymru. Cyn hynny, cawsant brofiad o arwain 
gwasanaethau cwsmer a gweithrediadau i fusnesau fel Coco-Cola.

Douglas Haig
Mae Douglas yn gyfarwyddwr gyda Chymdeithas Genedlaethol y Landlordiaid 
Preswyl sy’n cynrychioli bron i 100,000 o landlordiaid preifat ledled Cymru a 
Lloegr. Hefyd, mae’n Rheolwr Gyfarwyddwr Grŵp Seraph sy’n rheoli, yn gwerthu 
ac yn datblygu eiddo ledled Cymru a rhannau o Loegr. Mae’n syrfëwr siartredig 
sydd wedi ymwneud â’r maes llunio polisi yn y sector rhentu preifat ers 2008.  

SIARADWYR
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Dylan Lewis-Rowlands
Ysgrifennydd ac aelod hirhoedlog o ACORN Aberystwyth. Dylan oedd ymgeisydd 
ieuengaf ei blaid (19 oed) yn Etholiad 2021 pan safodd yng Ngheredigion, ac roedd 
yn aelod o ACORN cyn hynny. Mae Dylan yn gweithio dros newid systematig ar 
lawr gwlad ym maes tai, ac yn ein cymunedau yn ehangach.

Ed Green
Mae Ed Green yn bensaer gweithredol ac yn uwch ddarlithydd yn Ysgol 
Pensaernïaeth, Prifysgol Caerdydd. Dros y pum mlynedd diwethaf, bu Ed a’i 
gydweithwyr yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru yn archwilio datgarboneiddio stoc 
dai Cymru trwy gyfres o brosiectau ymchwil wedi’u hariannu gan Lywodraeth 
Cymru. 

Ed Kirton-Darling
Mae Ed yn Ddarlithydd a chyfreithiwr anweithredol, Ysgol y Gyfraith Prifysgol 
Bryste gyda diddordeb ym meysydd tai, digartrefedd, cyfraith lles cymdeithasol 
a’r system gwest. Ar hyn o bryd, mae’n gweithio ar brosiectau sy’n canolbwyntio 
ar droi allan anghyfreithlon, rheoleiddio’r sector rhentu preifat, a marwolaeth 
pobl sy’n ddigartref neu sydd wedi’u cartrefu dan amodau ansicr.

Gwenith Price
Mae Gwenith yn gweithio i Gomisiynydd y Gymraeg ac yn Gyfarwyddwr 
Strategol sydd â chyfrifoldeb am y timoedd Rheoleiddio, Adnoddau Dynol a 
Llywodraethiant fel rheol. Ar hyn o bryd mae’n gweithredu’n llawn amser fel 
Dirprwy Gomisiynydd y Gymraeg ac yn gyfrifol am holl swyddogaethau rôl y 
Comisiynydd. 

Yr Athro Helen Carr
Mae’r Athro Helen Carr yn Athro Cyfraith Eiddo a Chyfiawnder Cymdeithasol ac 
yn Gyfarwyddwr y Ganolfan Eiddo a Phobl ym Mhrifysgol Southampton. Mae’n 
gweithio fel barnwr am ffi gyda’r Siambr Tribiwnlys Eiddo Haen Gyntaf. Bu’n 
gweithio ar secondiad i Gomisiwn y Gyfraith i ddatblygu’r ddeddfwriaeth Rhentu 
Cartrefi. Mae wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ac erthyglau gan gynnwys Supported 
Housing and the Law a gyhoeddwyd gan LAG.

Jennie Bibbings
Mae Jennie Bibbings wedi gweithio ym maes polisi cymdeithasol ers 2002, 
ar ôl bod yn uwch ohebydd mewn sawl papur newydd gan gynnwys y Wales on 
Sunday. Ers hynny mae hi wedi arwain ymgyrchoedd cyhoeddus llwyddiannus ar 
ddigartrefedd, diwygio tenantiaethau, hawliau tenantiaid preifat a chyflenwad 
tai cymdeithasol. Mae hi wedi bod yn ymwneud yn agos â datblygu Deddf Tai 
(Cymru) 2014 a Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016. Fel Pennaeth Ymgyrchoedd 
yn Shelter Cymru mae’n arwain materion allanol yr elusen gan gynnwys lobïo, 
cyfathrebu, y cyfryngau, addysg, hyfforddiant, polisi ac ymchwil, a rheoli sylfaen 
cefnogwyr y cyhoedd.

Julie James MS
Mae Julie wedi cynrychioli Gorllewin Abertawe yn y Senedd ers 2011. Cyn hynny, 
roedd Julie yn gyfreithiwr amgylcheddol a chyfansoddiadol blaenllaw, a chyn 
hynny roedd yn Brif Weithredwr cynorthwyol ar Gyngor Abertawe. Mae hi wedi 
bod â chyfrifoldeb gweinidogol am dai ers 2018.

Kwajo Tweneboa
Mae Kwajo yn ymgyrchydd tai cymdeithasol blaenllaw o Mitcham, De Llundain, 
sydd wedi gweithio’n ddiflino i dynnu sylw at amodau byw echrydus rhai 
tenantiaid tai cymdeithasol yn y DU. Yn ddiweddar enillodd wobr fawreddog 
Ymgyrchydd Ifanc Sheila McKechnie. Mae dulliau ymgyrchu arloesol Kwajo 
wedi helpu i lunio ffyrdd newydd i denantiaid cymdeithasol gael eu clywed: Mae 
ei fideos feiral wedi codi cywilydd ar landlordiaid i wneud y gwaith atgyweirio 
angenrheidiol ac mewn rhai achosion mae teuluoedd wedi cael eu symud i lety 
newydd.

Leena Farhat
Mae Leena yn actifydd gydag amrywiaeth o ddiddordebau. Mae hi ar hyn 
o bryd yn fyfyrwraig PhD ym Mhrifysgol Bangor, yn astudio Deallusrwydd 
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Artiffisial, Dysgu Peirianneg a Chyfrifiadura Uwch. Mae hi’n gynghorydd tref yn 
Llanfairfechan, Conwy ac yn Swyddog Amrywiaeth i’r Democratiaid Rhyddfrydol 
Cymreig.

Dr Lindsay Cordery-Bruce
Lindsay sy’n gyfrifol am strategaeth The Wallich fel sefydliad; yn ei hanfod 
dyma’r cyswllt tactegol rhwng rôl lywodraethu’r bwrdd a darparu gwasanaethau 
gweithredol. Mae hi’n goruchwylio datblygiad a chyflwyniad cynllun busnes The 
Wallich.

Mabon ap Gwynfor MS
Mae Mabon yn Aelod o Senedd Cymru dros Ddwyfor Meirionnydd. Mae e’n 
ymgyrchydd dros hawliau cymunedol a Heddwch. Ef yw Cadeirydd y Grŵp 
Trawsbleidiol ar Dai, y Grŵp Trawsbleidiol ar Bysgodfeydd a Dyframaethu, a’r 
Grŵp Trawsbleidiol ar Heddwch a Chymod. Mae’n aelod o’r Pwyllgor Llywodraeth 
Leol a Thai, a chynrychiolydd Cymru ar y Gyngres Awdurdodau Lleol a 
Rhanbarthol.

Matthew Court
Cyfreithiwr yw Matthew, a dechreuodd weithio i dîm gwaith achos Public Law 
Project yn 2020. Cyn dechrau gweithio i Public Law Project, bu Matthew yn 
gweithio fel cyfreithiwr i GT Stewart Solicitors, gan gynrychioli ystod eang 
o gleientiaid gan gynnwys mudwyr, plant sy’n derbyn gofal ac unigolion sy’n 
gadael gofal.  Cyn cymhwyso fel cyfreithiwr, bu Matthew yn gweithio am dros 10 
mlynedd yn y sector elusennol yn cynorthwyo ffoaduriaid a cheiswyr lloches, gan 
gynnwys plant ar eu pennau eu hunain. Bu’n gwneud y gwaith hwn i sefydliadau 
fel y Cyngor Ffoaduriaid a Phrosiect Eiriolaeth Manor Gardens.  

Ruth Power
Mae Ruth wedi cyflawni ymrwymiad i gyfiawnder cymdeithasol mewn amrywiol 
swyddi darparu gwasanaethau, polisi ac arwain yn y trydydd sector a’r sector 
statudol. Dechreuodd mewn gwasanaethau tai a digartrefedd awdurdodau 
lleol a chymdeithasau tai yng Nghaerdydd a Llundain, ac yna sefydlodd a 
rhedeg lloches i fenywod, ac uned mamau a babanod yn eu harddegau ar gyfer 
cymdeithas dai dan arweiniad pobl dduon. Ar ôl pum mlynedd fel Cyfarwyddwr 
Llundain yn Advice UK, roedd ganddi rolau polisi cenedlaethol a chomisiynu ym 
maes cyfiawnder troseddol. Ymunodd Ruth â Shelter Cymru fel Prif Swyddog 
Gweithredol yn ystod y pandemig. 

Taj Ali
Mae Taj Ali yn awdur llawrydd sydd â diddordeb mewn dosbarth ac 
anghydraddoldeb economaidd-gymdeithasol. Mae wedi’i leoli yn Luton ac 
wedi ysgrifennu’n helaeth ar faterion fel boneddigeiddio, hiliaeth a symudedd 
cymdeithasol. Mae ei waith wedi ymddangos yn yr Huffington Post, Metro a’r 
Independent. Mae’n cyfrannu’n rheolaidd i Gylchgrawn Tribune, gan roi sylw 
i anghydfodau diwydiannol a materion sy’n effeithio ar gymunedau dosbarth 
gweithiol. Ar hyn o bryd mae’n gweithio ar brosiect hanes cyhoeddus, sy’n 
dogfennu hanes actifiaeth wleidyddol Brydeinig De Asia ar ddiwedd yr 20fed 
ganrif.

Tony Wilkins
Tony yw arweinydd y tîm Dadansoddi Cartrefi yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol. 
Mae’n gweithio ledled y DU i greu ystadegau yn ymwneud ag amrywiaeth o 
bynciau gan gynnwys Fforddiadwyedd Tai, Effeithlonrwydd Ynni Tai, Cwestiynau’r 
Cyfrifiad, data’r DU a gwaith ymchwil ad hoc arall. Mae Tony yn gweithio’n agos 
gydag Adrannau eraill y Llywodraeth a’r Gweinyddiaethau Datganoledig, gan 
gynnwys Llywodraeth Cymru.
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CYNLLUN LLAWR

Ystafell Sesiwn Grŵp 2 
Spirit suite

Ystafell 
Sesiwn Grŵp 3
Energy suite

Prif Ystafell Gynhadledd
Inspiration suite

Lift

Toiledau

Arddangoswyr

Ystafell Sesiwn Grŵp 1

Derbynfa
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Bydd Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 yn dod i rym ar Rhagfyr 1af 2022, a bydd 
rhentu yng Nghymru yn newid i bron pob tenant a landlord. 

Os ydych chi’n denant neu’n gweithio gyda thenantiaid, mae Shelter Cymru yma i’ch 
helpu i ddeall y newidiadau hyn a beth maent yn ei olygu.

 ■ Bydd ein hyfforddiant arbenigol yn sicrhau eich bod yn hyderus yn y gyfraith 
newydd

 ■ Bydd ein adnoddau Cyngor Ar-lein ar gael unrhyw le ac unrhyw bryd
 ■ Bydd ein gwasanaethau cynghori yn rhoi cyngor annibynnol, am ddim os fyddwch ei 

angen.

Rydym yn darparu gweminarau byw, cyrsiau e-ddysgu y gellir eu cwblhau yn eich amser 
eich hun, a hyfforddiant mewnol fel y gallwch gymryd rhan ym mha bynnag ffordd sy’n 
addas i chi.

YDYCH CHI’N BAROD?

Cyflwyno Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 

Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) Yn Gryno

Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) canllaw i gynghorwyr

Contractau diogel: Cefnogi meddianwyr yn y sector rhentu cymdeithasol

Contractau Safonol: Cefnogi meddianwyr yn y Sector Rhentu Preifat

Contractau wedi’u trosi

Cyflwyno Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 - rhifyn eDdysgu

Dod yn fuan:
Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) canllaw i gynghorwyr: argraffiad 

eDdysgu Contractau Enghreifftiol: Dadrysu

Contractau Model Safonol - rhifyn eDdysgu

Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) yn Fanwl - argraffiad eDdysgu 

Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) yn Gryno - argraffiad eDdysgu

Canllaw ymarferol i rentu yn y SRhP ar ôl DRhCC - rhifyn eDdysgu

+ mwy! Porwch ein holl eDdysgu >

Cyflwyno Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 

Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) canllaw i gynghorwyr 

Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) yn Fanwl

Canllaw ymarferol i rentu yn y SRhP ar ôl DRhCC

Contractau Safonol: Cefnogi meddianwyr yn y Sector Rhentu Preifat

Contractau diogel: Cefnogi meddianwyr yn y sector rhentu 
cymdeithasol 

Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 Contractau safonol â chymorth 
Contractau wedi’u trosi

E-DDYSGU

HYFFORDDIANT MEWNOL

RHAGLEN GYHOEDDUS

CLICIWCH AR 
ENWAU’R CYRSIAU 
I DDOD O HYD

https://training.sheltercymru.org.uk/product/7-june-introducing-the-renting-homes-wales-act-2016/
https://training.sheltercymru.org.uk/product/renting-homes-wales-act-in-brief/
https://training.sheltercymru.org.uk/product/rhwa-a-guide-for-advisors/
https://training.sheltercymru.org.uk/product/26-may-secure-contracts-supporting-occupiers-in-the-social-rented-sector/
https://training.sheltercymru.org.uk/product/standard-contracts-supporting-occupiers-in-the-private-rented-sector/
https://training.sheltercymru.org.uk/product/converted-contracts/
https://training.sheltercymru.org.uk/product/introducing-the-renting-homes-act/
https://training.sheltercymru.org.uk/elearning-courses/
https://training.sheltercymru.org.uk/product/introducing-the-renting-homes-wales-act-2016-2/
https://training.sheltercymru.org.uk/product/renting-homes-wales-act-a-guide-for-advisors/
https://training.sheltercymru.org.uk/product/renting-homes-wales-act-in-depth/
https://training.sheltercymru.org.uk/product/a-practical-guide-to-renting-in-the-prs-after-rhwa/
https://training.sheltercymru.org.uk/product/standard-contracts-supporting-occupiers-in-the-private-rented-sector-2/
https://training.sheltercymru.org.uk/product/secure-contracts-supporting-occupiers-in-the-social-rented-sector-2/
https://training.sheltercymru.org.uk/product/secure-contracts-supporting-occupiers-in-the-social-rented-sector-2/
https://training.sheltercymru.org.uk/product/renting-homes-wales-act-2016-standard-supported-contracts/
https://training.sheltercymru.org.uk/product/renting-homes-wales-act-2016-standard-supported-contracts/
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