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RHAGAIR
Mynd i’r afael â thlodi tanwydd, materion iechyd a gwella llesiant.

Mae Warm Wales Cymru Gynnes CBC yn falch o fod y Cwmni 
Buddiant Cymunedol cyntaf i gael ei sefydlu yn y DU i fynd i’r 
afael â thlodi tanwydd trwy weithredu mesurau eff eithlonrwydd 
ynni drwy Gymru a De Orllewin Lloegr.

Ymfalchïwn yn ein hanes cadarn o weithio mewn partneriaeth â’r sector 
cyhoeddus, preifat a’r trydydd sector. Mae bod yn Gwmni Buddiant Cymunedol 
yn golygu ein bod yn cyfl wyno dull yn canolbwyntio ar y gymuned o ran 
cynaliadwyedd economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol gan fuddsoddi yn y 
cymunedau lle’r ydym yn gweithio i gyfl awni canlyniadau cadarnhaol. 

Wrth edrych yn ôl, gall Cymru Gynnes fod yn falch o’r 15 mlynedd diwethaf.
 
Rydym mewn cyfnod cyff rous a gyda Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) wedi’i mabwysiadu a’i 
gweithredu trwy ein holl weithgareddau, ein nod yw lliniaru tlodi tanwydd, hybu llesiant, a diogelu iechyd trwy 
hyrwyddo defnydd eff eithlon o ynni a thrwy hynny leihau anghydraddoldebau iechyd sy’n eff eithio ar aelwydydd 
sy’n dioddef tlodi tanwydd.
 
Fodd bynnag, mae llawer i’w wneud o hyd, dywedodd y Llywodraeth y byddai tlodi tanwydd yn cael ei ddileu 
erbyn 2018 ond rydym wedi gweld ffi  gurau’n codi i’r gwrthwyneb. Tynnir sylw at hyn yn ystadegau diweddaraf 
Llywodraeth Cymru 2019 sy’n amcangyfrif bod tua 12% o aelwydydd yng Nghymru’n cael eu heff eithio gan 
dlodi tanwydd. 

Er gwaethaf hyn, mae Cymru’n ceisio ysgogi newid. Mae datgarboneiddio’n ganolog i agenda Llywodraeth Cymru 
i fynd i’r afael â newid hinsawdd a thrwy Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) mae wedi datgan ei uchelgais i gyrraedd 
sero allyriadau ddim hwyrach na 2050. 

Byddwn yn ceisio newid yr ymddygiad hirdymor ac agweddau unigolion tuag at ddefnyddio ynni. Ein huchelgais 
yw helpu i greu a chefnogi partneriaethau integredig â Chynghorau Lleol, Awdurdodau Iechyd a chyrff  eraill sy’n 
gweithio i gydnabod a lliniaru tlodi er mwyn lleihau achosion o gyfl yrau iechyd sy’n ymwneud ag oerni, a thrwy 
hynny leihau’r galw ar wasanaethau gofal sydd dan bwysau yn y sectorau Iechyd a Gwasanaeth Cymdeithasol.

Mae cynnwys y gymuned yn agwedd bwysig o’n gwaith. Mae pob cartref yn y DU yn creu tua 6 thunnell o garbon 
bob blwyddyn trwy ddefnyddio ynni yn y cartref yn unig. Trwy gymryd camau syml i arbed ynni gallai cartref, ar 
gyfartaledd, arbed tua £200 y fl wyddyn, sy’n gyfystyr ag arbed dwy dunnell o garbon deuocsid y fl wyddyn.

Byddwn yn parhau i dyfu fel sefydliad, gan ddod o hyd i ff yrdd newydd ac arloesol i ddatblygu a llwyddo mewn 
amgylchedd ariannol heriol a chyfnewidiol. Ymysg y prosiectau presennol rydym yn parhau i weithio mewn 
partneriaeth â Wales & West Utilities, gan ddarparu grantiau cysylltiad nwy i helpu i gysylltu aelwydydd cymwys 
â’r rhwydwaith nwy, y ff ordd rataf a hawsaf i godi teuluoedd allan o dlodi tanwydd.

Mae ein gwasanaeth mapio bregusrwydd FRESH ar fl aen y gad o ran mapio data ar gyfer nodi stoc tai gwael, 
afi echydon a phobl fregus. 

Trwy fapio data fel hyn mae ein Gweithwyr Cymuned yn targedu’r rhai mwyaf anghenus yn y lleoliadau mwyaf 
difreintiedig ac yn cynnig cymorth trwy ein prosiect Cartrefi  Iach Pobl Iach. Mae gan Gymru Gynnes hanes ers tro 
o geisio lleihau eff aith niweidiol tlodi tanwydd. Trwy ein Gweithwyr Cymuned rydym yn darparu nifer o brosiectau 
i weithio gyda phobl leol a’u hannog i gymryd rhan mewn gweithgareddau’n ymwneud ag ynni.

Fel Cyfarwyddwr presennol Cymru Gynnes, hoff wn ddiolch i’r rhai sydd wedi cefnogi’r sefydliad dros y 
blynyddoedd. Ni fyddai ein heff aith ar lawr gwlad yn bosibl heb staff  ymroddedig, arianwyr a noddwyr.

Jonathan Cosson
Cyfarwyddwr, Awst 2019





TLODI TANWYDD YNG NGHYMRU

Mae tlodi tanwydd yn derm mae pob un ohonom wedi arfer ei glywed, er faint ohonom sy’n deall beth yw ei ystyr 
mewn gwirionedd, neu wir raddfa’r broblem?  

Ystyrir bod aelwyd mewn tlodi tanwydd os na all yr aelwyd honno gadw’r cartref yn gynnes am gost resymol.  
Yng Nghymru, mesurir hyn fel unrhyw aelwyd a fyddai’n gorfod gwario mwy na 10% o’i hincwm ar gynnal system 
wresogi ddigonol. Diffinnir aelwyd sy’n gorfod gwario mwy nag 20% ar wresogi fel un sydd mewn tlodi tanwydd 
difrifol. Term arall a ddefnyddir yn aml yw aelwydydd bregus, diffinnir yr aelwydydd hyn fel rhai lle mae unigolyn 
60 oed neu hŷn, plentyn neu berson ifanc o dan 16 oed a/neu berson sy’n anabl neu sydd â chyflwr hirdymor sy’n 
cyfyngu arnynt.

Disgrifir effeithiau tlodi tanwydd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru fel a ganlyn.
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Er bod incwm uwch a gwell defnydd o ynni wedi arwain at ostyngiad yn nifer yr aelwydydd sy’n dioddef o dlodi 
tanwydd yng Nghymru, nid yw targed Llywodraeth Cymru i ddileu tlodi tanwydd erbyn 2018 wedi’i wireddu. Bydd 
cynllun newydd i fynd i’r afael â’r broblem yn 2020; yn y cyfamser bydd Cymru Gynnes a chyrff eraill yn parhau i 
nodi a chefnogi niferoedd mawr o aelwydydd yng Nghymru sy’n dioddef o dlodi tanwydd.

Roedd 155,000 o aelwydydd yng 
Nghymru yn byw mewn tlodi tanwydd

Roedd 32,000 o aelwydydd yng Nghymru 
yn byw mewn tlodi tanwydd difrifol 

Roedd 130,000 o aelwydydd bregus yng
Nghymru yn byw mewn tlodi tanwydd

Roedd 19,000 o aelwydydd bregus yng Nghymru 
yn byw mewn tlodi tanwydd difrifol

155k

32k

130k

19k

Mae tlodi tanwydd yn arwain at risgiau 
iechyd difrifol... gyda chartrefi oer yn cyfrannu 

at niferoedd gormodol o bobl yn marw yn y 
gaeaf a nifer o afiechydon symptomatig. Mae 
tŷ oer hefyd yn debygol o fod yn llaith ac mae 

gan hyn oblygiadau i bobl sy’n dioddef o 
asthma a phroblemau eraill â’r ysgyfaint.
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PROSIECTAU

MAPIO BREGUSRWYDD FRESH 
Data sylfaenol ar gyfer Mapio Bregusrwydd ar gyfer
Strategaethau Ynni Cadarn ar gyfer Tai (FRESH).

Datblygodd Cymru ac Ysgol Bensaernïaeth Cymru ddull mapio 
bregusrwydd FRESH i helpu i ganfod tai sy’n dueddol o ddioddef 
tlodi tanwydd.

Beth yw FRESH?
Mae mapio bregusrwydd FRESH yn cymryd data 
mawr cymhleth ar iechyd gwael ac incwm gwael ac yn 
ei gyfateb â mapiau ar lefel-stryd o dai gwael. Mae’n 
goresgyn cyfyngiadau grwpiau ardaloedd mawr o 
ddata Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is (LSOA) trwy 
ddadansoddi data Ardal Gynnyrch (OA) manylach. 
Mae hyn yn creu proffil llawer manylach a mwy 
defnyddiol o’r gymdogaeth, fel bod modd rhestru 
strydoedd penodol.  

Sut mae’n helpu?
Mae FRESH yn rhestru ‘clystyrau o strydoedd’ lle mae 
aelwydydd aneffeithlon o ran ynni ac mewn tlodi 
tanwydd, yn seiliedig ar ddadansoddiad EPC màs. 
Mae hyn yn arwain at gyfres o fapiau pwerus, sy’n 
dangos lefelau bregusrwydd, y gellir maes o law eu 
cymharu â data gan asiantaethau lleol, yn cynnwys 
data budd-daliadau tai yr Adran Gwaith a Phensiynau 
a data Clwstwr Iechyd meddygon teulu, i helpu i 
flaenoriaethu adnoddau presennol. Yn ogystal â 
helpu i gyfeirio adnoddau presennol yn fwy effeithiol, 
fel arfer caiff ei ddefnyddio i ddarparu cronfa ddata 
gadarn i ymgeisio am grantiau allanol.  

Mae FRESH yn gallu tynnu sylw at ardaloedd sy’n 
dioddef o incwm cyfartalog isel, afiechyd a stoc tai 
gwael. Mae cyfuniad o’r nodweddion hyn yn arwydd 
bod tlodi tanwydd yn debygol iawn.

Pwy sy’n elwa?
Mae aelwydydd ar incwm isel yn grŵp targed allweddol
gan fod ganddynt fodd ariannol cyfyngedig i allu 
cynhesu eu cartrefi i lefelau cynhesrwydd addas mewn 
gaeafau oer. Gall aelwydydd ar incwm isel wynebu 
cyfyng-gyngor “gwres neu fwyd” a gorfod penderfynu 
rhwng cynhesu eu cartref a phrynu bwyd. Mae modd 
ariannol cyfyngedig aelwydydd ar incwm isel hefyd yn 
lleihau eu gallu i dal am welliannau effeithlonrwydd 
ynni i’w cartrefi, er mwyn eu gwneud yn haws eu 
cynhesu ac yn rhatach eu cynnal.

Gweithredu FRESH
Mae mapiau bregusrwydd FRESH bellach yn cael eu 
defnyddio i arwain y defnydd o Weithwyr Cymuned 
rhanbarthol drwy Gymru a De Orllewin Lloegr sy’n 
darparu ein prosiect Cartrefi Iach Pobl iach. Mae’r 
prosiect yn gweithio mewn partneriaeth ag asiantau 
trydydd sector lleol, gan osgoi dyblygu a manteisio ar 
‘wybodaeth leol’ i nodi aelwydydd bregus gydag 
arolygon o dŷ-i-dŷ.

Mae FRESH yn rhoi darlun llawn ar draws  awdurdodau 
a daliadaethau o’r rhai sy’n fwyaf tebygol o ddioddef
tlodi tanwydd ac afiechyd yn ymwneud ag oerni.
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Beth yw HHHP?
Rydym yn defnyddio dull yn canolbwyntio ar y gymuned i wella iechyd a llesiant. Mae hyn yn creu cartref sy’n 
ddiogel a chynnes i bawb.  Mae gweithwyr cymuned yn ymweld â deiliaid  cartrefi  yn eu cartrefi  eu hunain, gan 
gynnig cyngor a chymorth wyneb yn wyneb am ddim ynghyd â’u cyfeirio at rwydwaith o bartneriaid.

Sut mae’n helpu?
Prif nodau ac amcanion prosiect HHHP yw:

• Canfod aelwydydd bregus drwy sgrinio ardaloedd 
 penodol

• Cynnig cyngor a chymorth ymarferol yn syth i 
 wella’r canlynol:
  • Eff eithlonrwydd ynni cartrefi  
  • Fforddiadwyedd ynni  
  • Cynyddu incwm aelwydydd  
  • Diogelwch y cartref 

• Cyngor, cymorth a gwasanaethau arbenigol pellach 
 drwy asiantaethau sy’n bartneriaid

I ddewis lleoliadau darparu, mae Cymru 
Gynnes yn defnyddio mapiau bregusrwydd 
FRESH ynghyd â phartneriaid lleol i nodi 
ardaloedd lle mae aelwydydd ag incwm isel, 
sy’n cael eu heff eithio gan iechyd gwael a
thlodi tanwydd. Mae Cymru Gynnes yn 
recriwtio, rheoli a hyff orddi Gweithwyr 
Cymuned i adnabod symptomau 
amgylchedd cartref afi ach gyda’r nod o 
gynnig cymorth perthnasol.

CARTREFI IACH POBL IACH (HHHP)
Mae Cartrefi  Iach Pobl Iach, sy’n cael ei ddarparu drwy rwydwaith o Weithwyr Cymuned yn brosiect lefel-stryd arloesol, 
sy’n cael ei weithredu drwy Gymru a De Orllewin Lloegr.. 

Cyngor ynghylch arbed ynni

Cyngor ynghylch mesuryddion clyfar

Cyngor ynghylch yr hawl i gael budd-dal

Synhwyrydd carbon monocsid

Asesiad llithro, baglu a chwympo

Rheoli dyledion

Cysylltiad nwy am ddim

Falf cloi popty

Inswleiddio a gwresogi’r cartref

Gwasanaeth newid tariff  

Ymwybyddiaeth o garbon monocsid

Cyngor ynghylch diogelwch tân a larymau mwg

Cofrestr gwasanaethau blaenoriaeth

Larwm cymunedol, blwch allweddi

Cymorth i reoli dyledion

Disgownt/ad-daliadau tariff  dŵr

Atgyfeirio at Nyth/newid bwyler

Pwy sy’n Elwa?

Pawb

Dibynnu ar
feini prawf

(bregus, prif fudd-
daliadau, oed, iechyd 

gwael)

Proses HHHP

Mapiau
FRESH
yn nodi

lleoliadau
Creu 

cysylltiadau 
lleol

Gweithwyr 
Cymuned 
yn danfon 
llythyrau â 

llaw

Gweithwyr 
Cymuned 
yn curo ar 
ddrysau

Arolwg
Cymru 
Gynnes

1:1

Cyfeirio at 
bartneriaid

Mewngofnodi 
canlyniadau

Gwneud 
apwyntiad 
ar gyfer y 

cartref

Derbyn 
atgyfeiriadau 
uniongyrchol
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Curwyd ar ddrws pob cartref a rhannwyd llythyrau, o ganlyniad cynhaliwyd cyfanswm o 2011 o arolygon wyneb
yn wyneb.

Canlyniadau/Arbedion:  Sicrhaodd y prosiect arbedion oedd yn dod i gyfanswm o £1.3 miliwn (yn cynnwys 
arbedion gwirioneddol, arbedion posibl a mesuryddion a osodwyd) arbediad cyfartalog o £646 i bob cartref.

“Rydych wedi gwneud mwy i mi mewn dwy awr nag unrhyw un arall mewn chwe mis. 
Byddai’n dda pe bai mwy o bobl fel chi yn y byd, alla i ddim diolch digon i chi am yr holl 
gymorth yr ydych wedi’i roi.”

Mrs W

Mae Mr T yn byw ar ei ben ei hun ac 
roedd yn cael trafferth cael dau ben 
llinyn ynghyd gyda dim ond ei bensiwn 
ef fel incwm. Ffoniodd ein Gweithiwr 
Cymuned ei gwmni ynni a llwyddodd i 
arbed swm o £193.76 y flwyddyn iddo. 
Hefyd fe’i newidiwyd i dariff HelpU 
Dwr Cymru gan arbed £176 y flwyddyn 
a’i ychwanegu at gofrestr 
Gwasanaethau Blaenoriaeth (PSR) oedd 
yn rhoi tawelwch meddwl iddo. Roedd 
mor falch â’r gwasanaeth a gafodd nes 
y gofynnodd i ni helpu ei frawd. 
Bu modd inni ei helpu yntau drwy 
apwyntiad ffôn.

Mae Mrs W yn bensiynwraig sy’n byw 
ar ei phen ei hun; roedd ar bensiwn 
gwladol, heb unrhyw gynilon ac yn 
ddiweddar roedd wedi cael strôc. Roedd 
ei bwyler wedi torri ac roedd yn byw 
heb unrhyw wres na dwr poeth. 
Aethom i ymweld â Mrs W a rhoddwyd 
cyngor ar arbed ynni a diogelwch CO 
iddi, ychwanegwyd ei henw at y 
gofrestr Gwasanaethau Blaenoriaeth 
(PSR), cafodd gymorth i hawlio credyd 
pensiwn oedd yn werth £1046.65, a 
chymorth i wneud cais am osod bwyler 
newydd oedd yn werth £3,500 a’i 
hatgyfeirio i gael cawod gyda 
mynediad gwastad.

Canlyniadau hyd yma 
(Hydref 2017 - Gorffennaf 2019)

Astudiaethau Achos
Trwy ddarparu gwasanaethau cyfannol wyneb yn wyneb yng nghartref y cleient, rydym yn gallu cyrraedd at 
ddefnyddwyr bregus sydd, efallai, heb fynediad i gymorth. 

16,911 Cartrefi  yr
ymgysylltwyd â nhw

Arolygon wyneb
yn wyneb

Cyfanswm
arbedion

Arbedion i
bob cartref2011 £1.3m £646

Ymgysylltu – 16,911 o gartrefi  drwy Dde Cymru, Gogledd Cymru a 
Chernyw.

07MYND I’R AFAEL Â THLODI TANWYDD GYDA’N GILYDD



YSGOLION CYNNES
Mae’r prosiect Ysgolion Cynnes yn rhaglen addysg ysgolion arloesol sy’n helpu ysgolion a’u cymunedau lleol i ddeall sut 
i arbed ynni a sut y gall newidiadau syml gael eff aith gadarnhaol ar fywydau eu disgyblion, eu hathrawon a’r gymuned 
ehangach.

Beth ydym yn ei gynnig?
Mae Cymru Gynnes yn helpu ysgolion i ddarparu 
gweithgareddau a fydd yn cynyddu’r dysgu a’u 
dealltwriaeth o sut i arbed ynni, gan arfogi defnyddwyr 
y dyfodol i ddeall yn well sut y gallant ddefnyddio llai 
o ynni ac arbed arian. Trwy weithdai rhyngweithiol, 
hwyliog ac ymarferol caiff  disgyblion a staff  y sgiliau 
angenrheidiol i helpu ysgolion i leihau eu costau ynni. 

Mae deall rôl adnoddau a’u cyfraniad i gymdeithas yn agwedd bwysig o’r broses addysg gyda chysylltiadau eang 
â chyfnodau allweddol 1 a 2 o’r Cwricwlwm Cenedlaethol. Mae gwerth ymarferol i’r gwersi hyn, fel darllen 
mesuryddion a biliau, a gall newid agwedd tuag at arbed ynni.

Y Manteision
Er mwyn cynnwys ac ymgysylltu â’r gymuned leol, 
mae ysgolion yn trefnu cymorthfeydd ynni yn y 
gymuned i rannu eu sgiliau a’u gwybodaeth newydd 
i gymuned ehangach. Yn y cymorthfeydd hyn, 
disgyblion yw’r arbenigwyr, gan ddarparu 
gwybodaeth a chryfhau cysylltiadau newydd â’r 
gymuned leol.

GRANT CYSYLLTIAD NWY
Cynllun Ymestyn Rhwydwaith Tlodi Tanwydd (FPNES)

I nifer o gartrefi , mae newid i system gwres canolog nwy yn gallu gwella sgôr eff eithlonrwydd ynni’r cartref a 
lleihau biliau tanwydd yn sylweddol. Mae Cymru Gynnes yn gweithio gyda Wales & West Utilities ar y Cynllun 
Cymorth Cartref Cynnes i gynnig grantiau cysylltiad nwy i gartrefi  cymwys. Yna gellir defnyddio’r rhain yn erbyn 
cost cysylltiad nwy newydd.

Sut mae’n gweithio?
Mae Cymru Gynnes yn chwilio am ddeiliaid cartrefi  a allai elwa ar grant cysylltiad nwy ac yn egluro’r manteision 
posibl. Mae gennym borth ymgeisio ar-lein a gwasanaeth llinell gymorth i helpu ymgeiswyr drwy’r broses.

Gwneud gwahaniaeth
Ers i’r cynllun ddechrau yn Hydref 2009 mae mwy na 12,000 o gartrefi  wedi cael grantiau cysylltiad nwy tuag at 
gost cysylltu â’r prif gyfl enwad nwy. Bydd y cynllun yn para tan o leiaf 2021 ac rydym wedi ymrwymo i helpu Wales 
& West Utilities i gysylltu 3,000 o gartrefi  eraill â’r rhwydwaith nwy.

Ystadegau’r Prosiect Cysylltiad Nwy

Byw mewn eiddo ar rent neu mewn 
perchnogaeth breifat a’ch bod yn derbyn 
budd-daliadau cymwys allweddol

Bod yn denant cymdeithasol, neu’n byw 
mewn eiddo ar rent neu mewn perchnogaeth 
breifat a’ch bod yn gwario canran uchel o 
incwm gwario ar danwydd i’r cartref

I’r rhai sy’n byw mewn eiddo ar rent neu mewn perchnogaeth breifat mae dwy ff ordd o fod yn gymwys i gael taleb 
cysylltiad nwy:

Pwy sy’n elwa?

1 2

12,000
Talebau a gyfl wynwyd

£12,500,000
Gwerth y talebau

£1,040
Gwerth cyfartalog taleb
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Sail y Prosiect
Datblygwyd y prosiect ar sail egwyddorion nifer o bolisïau a strategaethau. Y prif rai yw Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 a Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016, dwy Ddeddf  sy’n creu deddfwriaeth 
i sicrhau llesiant hirdymor Cymru. Mae’r a wnelo’r ddwy Ddeddf â’r ff ordd y mae ysgolion yn gweithredu ac yn 
cynllunio eu defnydd o gyfl eustodau a bydd yn eff eithio ar eu disgyblion ac ar staff .

Mae ysgogi’r ifanc yn hanfodol i sicrhau ff ordd o fyw fwy cynaliadwy ac felly mae dysgu disgyblion o fewn ysgolion 
am faterion sy’n ymwneud ag arbed ynni cyfl eustodau a materion eff eithlonrwydd ynni cyff redinol yn hanfodol.

Mae’r rhaglen yn ceisio sicrhau arbedion ariannol i ysgolion trwy gynnig cyngor arfer gorau, technegau i gadw 
trefn dda ar bethau ac addysg amgylcheddol i godi ymwybyddiaeth ymysg cymuned yr ysgol. Bydd unigolion yn 
cael gwybod am y manteision sy’n gysylltiedig â rheoli cyfl eustodau ac yn cael eu hannog i weithredu mesurau
lleihau syml.

Peter Hunter
Is-gadeirydd Llywodraethwyr

Ysgol Gynradd Catwg

‘Credaf mai eich prosiect chi yw’r math o 
gynllun sydd ei angen arnom i helpu plant; 

rhieni a’r gymuned ehangach i ddeall a 
datblygu strategaethau i arbed ynni a mynd 

i’r afael â newid hinsawdd. Plant ysgolion 
cynradd fydd y rhai a gaiff eu heffeithio gan 

ddefnydd gwastraffus o ynni yn y 
gorffennol, felly rwy’n cefnogi hyn yn llawn’

Mae disgyblion, athrawon a’r gymuned yn cael gwybodaeth
ynglŷn ag arbed ynni a materion diogelwch nwy

Y gymuned yn defnyddio llai o ynni, gan gynyddu incwm
gwario a lleihau tlodi tanwydd

Ysgolion a chymunedau’n lleihau eu defnydd o danwydd ff osil
a’u heff aith ar yr amgylchedd

Llai o gostau i ysgolion gan roi cyfl e i fuddsoddi mwy 
mewn adnoddau addysgol ychwanegol i ddisgyblion

Perthnasoedd newydd yn cael eu ff urfi o rhwng disgyblion a’r gymuned
leol, gan dorri rhwystrau rhwng y genhedlaeth hŷn ac iau

Canlyniadau’r prosiect
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MWY O
WYBODAETH:
warmwales.org.uk/switch

GWAITH ARALL

NEWID TANWYDD
Mae Cymru Gynnes yn cynnig gwasanaeth cymharu a newid ynni ar y we sy’n rhoi cyfl e i ddeiliaid cartrefi  arbed arian 
trwy gael gwell dêl ar eu biliau nwy a thrydan. 

Beth ydym yn ei gynnig

Mae’r dull cymharu wedi’i gadw mor hawdd â 
phosibl i ddefnyddwyr, y cyfan sydd ei angen ar bob 
defnyddiwr i gymharu’r deliau diweddaraf yw cod 
post a manylion am eu cyfl enwr a faint maent yn ei 
wario ar hyn o bryd. Mae’r cyfarwyddiadau ar y sgrin 
yn hawdd eu dilyn  a gall defnyddwyr gymharu a 
newid cyfl enwr ynni mewn tua 5 munud. Rydym 
hefyd yn darparu rhif llinell gymorth rhag ofn bod 
angen cymorth ychwanegol.

Arbedion

Rydym yn gweithio gyda nifer o gyfl enwyr ynni llai, 
fel Octopus a Spark, i sicrhau bod gennym ddewis 
gwych o dariff au debyd uniongyrchol a chyn-
daliadau ar gael. Gallai’r arbedion blynyddol yn sgil 
newid ynni fel arfer fod tua £220*, ond os yw 
deiliaid cartref erioed wedi newid gallai fod yn 
sylweddol uwch.

*Data newid cyfl enwr Ionawr – Mehefi n 2019
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GWASANAETH MESURYDDION AR GYFER CARTREFI GWAG
Mae Cymru Gynnes wedi llunio partneriaeth ag Utilita i gynnig gwasanaeth rheoli cartrefi gwag o ansawdd gyda nifer 
o fanteision i landlordiaid a thenantiaid yn cynnwys gwasanaeth casglu allweddi a thechnoleg mesurydd clyfar.

Beth ydym yn ei gynnig
Tra bod trosiant stoc tai yn rhan anochel o ddarparu tai cymdeithasol a phreifat, gall wrth gwrs arwain at 
niferoedd sylweddol o eiddo gwag. Ar ôl gweithio gyda Chymdeithasau Tai a landlordiaid am nifer o flynyddoedd, 
rydym yn deall pwysigrwydd rheoli eiddo gwag yn effeithiol i helpu i gynnal incwm rhent a deunydd yr adeilad.

Mae ein gwasanaeth ar gael i landlordiaid drwy Gymru a Lloegr ac mae’n eu helpu i lenwi eiddo gwag mor
effeithiol â phosibl. Gan ddefnyddio ein gwasanaeth gall landlordiaid ddewis cyfeirio un eiddo, uwchlwytho eu 
stoc tai cyfan, neu drefnu ymweliad gan un o’n harbenigwyr cartrefi gwag.

Cefnogi Landlordiaid

 Amser ymateb cyflym

 Gwasanaeth ffôn neu ar-lein

 Rheolwr Cyfrif Penodol

 Dim taliadau sefydlog

 Casglu allweddi (o fewn taith o 30
 munud) ar gyfer gosod mesuryddion 
 clyfar

 Amseroedd gosod cyfleus

 Darlleniadau mesuryddion a
 thaliadau atodol o bell

 Dim mwy o filiau

 Newid proses tenantiaeth mewn 
 ffordd syml

 Sylw cyflym

Manteision i Denantiaid

 Gosod mesurydd clyfar

 Dim dyled pan ydych yn symud i mewn

 Tariff werth ei chael

 Newid cyflenwr os ydych yn dewis

 Dim ffioedd ymadael i newid

 Credyd o £5 am ddim ar fesuryddion 
 nwy a thrydan

 Mynediad i gredyd argyfwng o £15

 Dim datgysylltu rhwng 2pm a 10pm

 Gostyngiad Cartref Cynnes i denantiaid 
 cymwys

MANTEISION
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2004

Warm Wales-Cymru Gynnes is 
formed by the National Grid to 
tackle fuel poverty in Wales. 

Warm Wales-Cymru Gynnes
yn cael ei sefydlu gan y Grid 
Cenedlaethol i fynd i’r afael 
â thlodi tanwydd yng 
Nghymru.

2005

Warm Wales embarks on a 
major fuel poverty project in 
Neath Port Talbot, with
support from the National 
Grid, its the fi rst of its kind 
in Wales. 

Cymru Gynnes yn dechrau 
prosiect tanwydd mawr yng 
Nghastell-nedd Port Talbot, 
gyda chymorth gan y Grid 
Cenedlaethol, y cyntaf o’i 
fath yng Nghymru. 

2006

Warm Wales changes 
company status to become 
Wales’ fi rst Community 
Interest Company.

Cymru Gynnes yn newid 
statws y cwmni i ddod
yn Gwmni Buddiant 
Cymunedol cyntaf Cymru.

2007

Neath Port Talbot project ends 
with 47,000 homes contacted 
and £29 million in energy 
savings achieved.

Prosiect Castell-nedd Port 
Talbot yn dod i ben ar ôl 
cysylltu â 47,000 o gartrefi 
i sicrhau arbedion ynni 
gwerth £29 miliwn.

2008

Warm Wales delivers the 
Neath Port Talbot Succession 
Plan leading to another 1800 
properties receiving energy
saving measures.

Cymru Gynnes yn gweithredu
Cynllun Olynol Castell-nedd 
Port Talbot gan arwain at 
1800 o gartrefi  ychwanegol 
yn cael mesurau arbed ynni.

2009

Start working with Wales 
& West Utilities to manage 
Wales’ fi rst gas connection 
voucher scheme.

Dechrau gweithio gyda 
Wales & West Utilities i 
reoli cynllun talebau 
cysylltiad nwy cyntaf 
Cymru.

2010

Commissioned to roll out Wales 
wide energy projects through 
the Welsh Government ‘Arbed’ 
scheme.

Cael ein comisiynu i gyfl wyno 
cynlluniau ynni drwy Gymru 
drwy gynllun ‘Arbed’ 
Llywodraeth Cymru.

2011

Warm Wales delivers 
the government’s 
Community Energy 
Saving Programme (CESP) 
through 17 community 
projects.

Cymru Gynnes yn 
darparu Rhaglen Arbed 
Ynni Gymunedol y 
llywodraeth drwy 17 o 
brosiectau cymunedol.

A BRIEF HISTORY OF WARM WALES
HANES BYR CYMRU GYNNES



2012

Warm Wales manage 
landmark scheme to 
deliver solar power at 
Big Pit National Mining 
Museum.

Cymru Gynnes
yn rheoli cynllun 
arbennig i ddarparu  
pŵer solar yn Big
Pit, Amgueddfa 
Lofaol Cymru.

2013

Warm Wales partner with 
Welsh Government on 
Green Deal pilot scheme 
helping tenants in Splott
receive energy effi  cient 
boilers.

Cymru Gynnes yn
ff urfi o partneriaeth â 
Llywodraeth Cymru ar 
gynllun y Fargen Werdd i 
helpu tenantiaid yn Sblot 
i gael bwyleri eff eithlon.

2014

The 10th year
anniversary of Warm 
Wales is celebrated
with a reception at the 
Welsh Assembly.

Cymru Gynnes yn 
dathlu 10 mlynedd 
gyda derbyniad yn y 
Cynulliad Cenedlaethol.

2015

Warm Wales crowned Energy
Effi  ciency Champion at The 
Green Deal and Eco Awards 
for work on fuel poverty.

Cymru Gynnes yn cael ei 
enwi’n Bencampwr 
Eff eithlonrwydd yng 
Ngwobrau’r Fargen Werdd 
a’r Amgylchedd am waith 
ar dlodi tanwydd.

2016

Over £1.5 million in gas 
connection grants have
now been issued with 
Wales & West Utilities. 

Gwerth dros £1.5 miliwn
o gysylltiadau nwy wedi’u 
cyfl awni bellach gan 
Wales & West Utilities. 

2017

Warm Wales named Energy 
Consultant of the Year at the
Energy Effi  ciency & Healthy 
Homes national awards.

Enwi Cymru Gynnes yn 
Ymgynghorydd Ynni y 
Flwyddyn yng ngwobrau
cenedlaethol Eff eithlonrwydd 
a Chartrefi  Iach.

2019

Householders receive 
central heating systems 
worth £400,000 arranged 
by Warm Wales through 
the Warm Homes Fund.

Deiliaid Cartrefi ’n derbyn 
system gwres canolog 
gwerth £400,000 wedi’i 
threfnu gan Cymru Gynnes 
trwy Gronfa Cymru Gynnes.

2018

Healthy Homes Healthy People 
schemes in Cardiff , Rhondda 
Cynon Taf, Flintshire and 
Cornwall pass £500,000 in savings 
for householders.

Cynllun Hyrwyddo Ynni 
Cymunedol newydd yng 
Nghaerdydd, Rhondda Cynon 
Taf, Sir y Ffl int a Chernwy yn 
sicrhau £500,000 o arbedion 
i ddeiliaid tai.


