
Gwefan sydd wedi’i hardystio gan y Llywodraeth yw Simple Energy Advice 
gyda gwybodaeth ar dorri biliau ynni, effeithlonrwydd ynni a grantiau trwy 
chwilio yn ôl cod post.  

www.simpleenergyadvice.org.uk 
0800 444 202

www.nea.org.uk

National Energy Action (NEA) yw’r elusen genedlaethol sy’n gweithio ar 
dlodi tanwydd, gan weithio i sicrhau fod pawb yn gynnes a chlyd yn eu 
cartref.  Maent yn cynnig cyngor a chymorth a gwybodaeth bellach trwy 
daflenni cyngor mewn sawl iaith.

Mae Cyngor ar Bopeth yn cynnig cyngor diduedd am ddim.  Gallant eich 
helpu i ddeall eich hawliau fel defnyddiwr ynni a pha gamau i’w cymryd. 

www.citizensadvice.org.uk/energy 
neu 0808 223 1133 

Menter Llywodraeth Cymru yw cynllun ‘Nyth’ Cartrefi Cynnes. Mae’r 
cynllun yn cynnig amrywiaeth o gyngor diduedd am ddim, ac os ydych 
chi’n gymwys, pecyn o welliannau effeithlonrwydd ynni am ddim megis 
boeler newydd, gwres canolog neu inswleiddio.

https://nyth.llyw.cymru/
0808 808 2244

CYNLLUN ‘NYTH’ CARTREFI CYNNES 

ARIAN GRANT 
ar gyfer gwella cartrefi Powys

SYLWCH: Gall y data uchod newid unrhyw bryd ac nid oes sicrwydd o 
arian. Rhaid i ymgeiswyr wneud eu ymholiadau eu hunain cyn gwneud 
penderfyniad ar sail gwybodaeth. Nid cyngor sir powys yw cyflogwr 
unrhyw un o’r cynnyrch na’r gwasanaethau hyn

SIMPLE ENERGY ADVICE

NATIONAL ENERGY ACTION 

CYNGOR AR BOPETH

www.simpleenergyadvice.org.uk
www.nea.org.uk
https://www.citizensadvice.org.uk/cymraeg/Defnyddwyr/energy/energy-supply/
https://nyth.llyw.cymru/


Ariennir grantiau ECO 3/ECO Flex neu HHCRO gan gwmniau ynni er mwyn 
gwella inswleiddiad neu wella systemau gwresogi. Fe’u cynigir i wella 
eiddo cymwys sy’n aneffeithlon (rhaid cael arolwg i ddilysu hyn). Rhaid bod 
ar incwm isel neu’n derbyn budd-dal sy’n dibynnu ar brawf modd neu â 
phroblem feddygol. Cymru Gynnes sy’n prosesu’r ceisiadau, yn cadarnhau 
a ydych yn gymwys ac yn trefnu’r gwaith. Efallai bydd angen cyfraniad 
ariannol gan yr ymgeisydd cyn gwneud y gwaith.

Ymholiadau: Warm Wales - www.warmwales.org.uk
01656 747 622 neu information@warmwales.org.uk

Ydych chi’n byw neu’n berchen ar eiddo rhent sy’n cael ei reoli gan Rhentu 
Doeth Cymru? Fe allai Cronfa Cartrefi Cynnes ddarparu modd i wella 
systemau gwresogi cartrefi aneffeithlon sy’n anodd i’w gwresogi.  Fe allai 
tenantiaid sy’n wynebu tlodi tanwydd, yn derbyn budd-dal sy’n dibynnu ar 
brawf modd neu’n byw mewn rhai wardiau o amddifadedd yng ngogledd 
Powys (gweler gwefan Rhentu Doeth Cymru) fod yn gymwys.  Mae’n bosibl y 
bydd y nawdd ar gyfer eiddo sydd ar nwy o’r prif gyflenwad yn unig.  

Ymholiadau: Rent Smart Wales - 03000 133344 
neu www.rentsmart.gov.wales

GRANTIAU GAN RHENTU DOETH CYMRU

Addasiadau yn y cartref ar gyfer pobl hŷn neu anabl yn amrywio o rheilen syml i lifft risiau neu 
gawod â mynediad gwastad. Bydd angen asesiad gan Therapydd Galwedigaethol ar gyfer 
grantiau mawr ac efallai prawf modd ariannol.

Ymholiadau: ASSIST - 0345 602 7050

GRANTIAU ADDASIADAU AR 
GYFER POBL ANABL

ECO

ARIAN GRANT 
ar gyfer gwella cartrefi Powys

SYLWCH: Gall y data uchod newid unrhyw bryd ac nid oes sicrwydd o 
arian. Rhaid i ymgeiswyr wneud eu ymholiadau eu hunain cyn gwneud 
penderfyniad ar sail gwybodaeth. Nid cyngor sir powys yw cyflogwr 
unrhyw un o’r cynnyrch na’r gwasanaethau hyn

www.warmwales.org.uk
https://www.rhentudoeth.llyw.cymru/cym/home/
https://cy.powys.gov.uk/article/7709/CYMORTH


Ymholiadau: 01597 827464 
neu privatesectorhousing@powys.gov.uk

Ymholiadau:  01597 827464 neu
privatesectorhousing@powys.gov.uk 

Ymholiadau:  ROCBF - 01686 626234,
homeloans@rocbf.co.uk  https://rocbf.co.uk/ neu 

llenwch ffurflen ymholiad am fenthyciad.

BENTHYCIADAU I LANDLORDIAID POWYS (RHENTU 
DOMESTIG) & CHYNLLUN LLYWODRAETH CYMRU 
TROI TAI’N GARTREFI  (UNEDAU DOMESTIG GWAG) 

BENTHYCIADAU GWELLA CARTREFI LLY-
WODRAETH CYMRU (GWAITH TRWSIO DOMESTIG) & 
CHRONFA BENTHYCIADAU DI-LOG POWYS 
(MESURAU EFFEITHLONRWYDD YNNI)

BENTHYCIADAU CANOL TREFI 
LLYWODRAETH CYMRU 

(UNEDAU MASNACHOL A DOMESTIG GWAG

Benthyciadau i Landlordiaid & Troi Tai’n Gartrefi – yn ddi-log 
(heblaw am ffi gweinyddu) i gadw/gwella eiddo rhent domestig 
neu greu eiddo newydd, diogel, cynnes a chlyd yn y sector preifat.  
Benthyciadau cylchol hyd at £25,000 i bob uned, yn gyfyngedig i 
50% o arian cyfatebol a’i dalu nôl dros 5 mlynedd.

I ateb anghenion domestig a/neu fusnes yng 
nghanol trefi Powys.  I’w penderfynu gan Banel 

Tai ac Adfywio, mae’r arian i’w dalu nôl yn llawn 
dros 5 mlynedd.  Byddant yn cael eu hystyried yn 
unigol ac yn gyfyngedig i 50% o arian cyfatebol.  

Mae’r ddau hyn yn cael eu cynnig i berchen-feddianwyr, 
hyd at £25,000 ar gyfer gwella cartrefi a mesurau ef-
feithlonrwydd ynni.  Bydd landlordiaid yn gallu gwneud 
cais trwy gronfa benthyciadau di-log Powys yn unig.  Mae 
terfyn ar y ddau gynllun, ynghyd â phrawf fforddiadwyedd 
a’i dalu nôl dros 5 mlynedd.  Cronfa Bancio Cymunedol 
Robert Owen sy’n gweinyddu’r cynllun ar ran y cyngor.

(Sylwch: 1.5% ffi sefydlu - £15 am fenthyciad o £1,000)

CYLLID BENTHYCIADAU
ar gyfer gwella cartrefi Powys

SYLWCH: Gall y data isod newid unrhyw bryd ac nid oes sicrwydd o arian.   
Rhaid i ymgeiswyr wneud eu ymholiadau eu hunain cyn gwneud penderfyniad ar sail gwybodaeth.  
Nid cyngor sir powys yw cyflogwr unrhyw un o’r cynnyrch na’r gwasanaethau hyn




