
Canllaw i Nyth 

Mae Nyth yn un o gynlluniau Llywodraeth 
Cymru sy’n helpu i leihau’r nifer o gartrefi 
sydd mewn tlodi tanwydd a gwneud 
cartrefi Cymru yn llefydd cynhesach a mwy 
ynni effeithlon i fyw ynddynt.  



Beth yw Nyth?

Bwriad Nyth yw helpu deiliaid tai i ostwng 
cost eu biliau ynni a gwneud eu cartrefi yn 
gynhesach. 
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Gall Nyth roi cyngor i bawb ar:  

        arbed ynni 

        rheoli arian

        tariffau tanwydd 

        hawl i fudd-daliadau  

        cyflenwyr ynni

Sut gall Nyth helpu pobl sydd mewn tlodi tanwydd?

Caiff tlodi tanwydd ei ddiffinio fel pobl sy’n gwario mwy na 10% o’u 
hincwm cartref ar wresogi eu cartref. 

Mae Nyth yn cynnig cyngor ar arbed ynni a sicrhau’r incwm mwyaf 
posibl i bawb. 

Gall Nyth hefyd roi pecyn o welliannau y gellir eu gwneud i’r cartref 
am ddim i ddeiliaid cartrefi sy’n byw yn y math o eiddo y mae’n 
fwyaf anodd ei wresogi er mwyn helpu i wneud eu cartref yn 
gynhesach.

Rhaid i ddeiliaid tai sydd â hawl i gael gwelliannau cartref am ddim, 
fodloni POB UN o’r meini prawf canlynol:

• Maent yn berchen ar eu cartref neu’n ei rentu’n breifat 
• Maent yn byw mewn eiddo gradd F neu G (gweler tudalen 3) 
• Maent yn cael budd-dal prawf modd (gweler tudalen 5)
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Sut y gallaf helpu i hyrwyddo Nyth?

Fel partner sy’n gweithio’n agos mewn cymunedau ledled Cymru, 
mae’n siŵr y byddwch yn dod ar draws pobl sydd angen help i 
wneud eu cartrefi’n fwy cynnes ac yn fwy fforddiadwy i’w gwresogi. 

Mae gan Nyth Reolwyr Datblygu Partneriaethau a Chynghorwyr 
Allgymorth sy’n gyfrifol am Gymru gyfan sy’n gallu trefnu sesiynau 
hyfforddi a chyflwyniadau er mwyn sicrhau bod eich sefydliad yn 
gwbl ymwybodol o’r help y gall Nyth ei roi i’ch cymunedau. 

Rydym yn barod i ddod i ddigwyddiadau partneriaid lleol a 
chymorthfeydd ac ymweld â grwpiau cymunedol i roi gwybod 
iddynt sut y gall cynllun Nyth eu helpu nhw a’r bobl maent yn 
gweithio gyda nhw. 

Gall ein tîm marchnata hefyd roi copi cylchlythyr ar gyfer eich 
deunydd cyfathrebu;  cynwysyddion taflenni, taflenni a phosteri i’w 
harddangos yn eich eiddo, a darparu cymorth gyda’r wasg ar gyfer 
eich digwyddiadau pan fydd Nyth yn bresennol. 

Y Porth Partneriaid

Er mwyn gwneud y broses atgyfeirio yn haws i chi, gall partneriaid 
fewngofnodi i Borth Partneriaid Nyth (http://partnerportal.
nestwales.org.uk) i wneud cais am Nyth.  

Gan ddefnyddio eich enw defnyddiwr unigryw a’ch cyfrinair, a 
ddarperir gan Reolwr Datblygu Partneriaeth Nyth lleol, gallwch 
wneud cais am Nyth ar ran eich cleient. 

Gwybodaeth i bartneriaid



F(21-38)

G(1-20)
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Beth yw ystyr gradd F neu G? 

Defnyddir y Weithdrefn Asesu Safonol (SAP) i gyfrifo 
gradd effeithlonrwydd ynni cartref ar raddfa o 1 i 100 
- gyda 100 y mwyaf effeithlon ac 1 y lleiaf effeithlon. 

Caiff y raddfa hon ei throsi i fandiau - A i G - gydag A 
y mwyaf effeithlon a G y lleiaf effeithlon. Mae eiddo 
sydd â SAP o 38 pwynt neu lai o fewn graddau F neu 
G ac felly maent yn gymwys ar gyfer Nyth. 

Sut ydych chi’n gwybod a yw tŷ o fewn graddau F 
neu G? 

Mae llawer o ffactorau gwahanol sy’n effeithio ar 
radd effeithlonrwydd ynni cartref, a dim ond arolwg 
SAP yn y cartref a all gadarnhau gradd cartref. 

Canllaw i gartrefi gradd 
F neu G
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Fodd bynnag, fel canllaw, byddai gan eiddo ym mand 
F neu G bob un o’r nodweddion hyn, neu’r rhan fwyaf 
ohonynt, fel arfer: 

• Dim gwres canolog, neu system gwres canolog â boeler  
  aneffeithlon iawn. Fel arfer byddai hyn yn golygu boeler    
  sydd dros 15 oed ond gallai rhai boeleri mwy newydd 
  fod yn aneffeithlon hefyd 

• Silindr dŵr poeth heb ei inswleiddio

•  Waliau cadarn, waliau ceudod heb eu hinswleiddio neu 
waliau nad ydynt wedi’u hadeiladu’n draddodiadol

• Llai na 100mm o inswleiddio yn yr atig

• Ffenestri gwydr sengl

• Dim bylbiau golau ynni isel nag unrhyw wrthddrafftio

Mae cartrefi sydd â phrif system wresogi sy’n defnyddio 
tanwydd heblaw’r prif gyflenwad nwy, yn eiddo ar 
wahân, yn dŷ pâr neu sydd ar ben teras hefyd yn fwy 
tebygol o fod yn eiddo gradd F neu G.
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Rhestr budd-daliadau 

Credyd Treth Plant: mae’r arian sy’n dod i mewn i’r cartref yn llai 
na £15,860 y flwyddyn 

Dyfarniad Budd-dal Treth Cyngor (nid yw gostyngiadau a 
disgowntiau yn gymwys ar eu pen eu hunain)

Budd-dal Tai

Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm

Lwfans Cyflogaeth a Chymorth 
yn seiliedig ar incwm

Cymhorthdal Incwm

Credyd Pensiwn

Credyd Treth Gwaith: mae’r arian sy’n dod i mewn i’r cartref yn llai 
na £15,860 y flwyddyn

I fod yn gymwys ar gyfer Nyth, rhaid i ddeiliad 
cartref fod yn cael un neu fwy o’r budd-daliadau 
canlynol:
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Gall y deiliad cartref, neu rywun ar ran y deiliad cartref, ffonio 0808 
808 2244. Fel arall, mae gwasanaeth ffonio’n ôl yn nestwales.org.uk. 

Pan fyddwch yn ymholi, bydd cynghorydd Nyth yn gofyn rhai 
cwestiynau i chi er mwyn cael gradd perfformiad ynni dangosol 
ar gyfer yr eiddo. Os bydd y wybodaeth o’r holiadur dros y ffôn yn 
dangos bod yr ymgeisydd yn gymwys ar gyfer Nyth, a bod gan yr 
eiddo radd ynni F neu G, bydd un o aseswyr Nyth yn trefnu ymweliad 
i gynnal asesiad ynni llawn o’r cartref. 

Bydd yr aseswr yn argymell pecyn o welliannau i’r cartref wedi’i 
deilwra, er mwyn codi gradd yr eiddo i C lle y bo’n bosibl. Os bydd y 
deiliad cartref yn hapus gyda’r argymhellion, bydd un o gontractwyr 
Nyth yn trefnu amser cyfleus i osod y gwelliannau cartref. 

Os bydd y radd perfformiad ynni yn uwch na gradd F, gall 
cynghorwyr Nyth roi gwybodaeth i chi am gynlluniau eraill a allai 
ddarparu gwelliannau cartref i’r deiliad tŷ am gost isel neu am ddim.

Mae Porth Partneriaid Nyth ar y we ac mae’n ffordd hawdd i 
sefydliadau partner gyfeirio cleientiaid at Nyth, yn enwedig os bydd 
cleient yn agored i niwed ac yn methu atgyfeirio ei hun. 

Caiff sefydliadau partner y cyfle, drwy’r porth, i olrhain cynnydd 
cleientiaid y maent wedi eu cyfeirio at y cynllun ac adrodd yn ôl ar 
nifer y cleientiaid a atgyfeirir.  

Os ydych chi’n credu y gallai eich cynllun elwa o Borth Partneriaid 
Nyth, cysylltwch â’ch Rheolwr Datblygu Partneriaeth lleol (manylion 
cyswllt drosodd).

Sut i wneud cais



Cysylltiadau defnyddiol

Tîm datblygu partneriaethau

Mae gan Nyth Reolwyr Datblygu Partneriaethau ledled Cymru i roi 
rhagor o gymorth i randdeiliaid a phartneriaid.  

I gael rhagor o wybodaeth am sut y gall Nyth helpu yn eich ardal chi, 
cysylltwch â’ch cynrychiolydd Nyth lleol:

Gogledd Cymru (Ynys Môn, Gwynedd, Wrecsam)
Toni Langley
e-bost: toni.langley@est.org.uk
ffôn symudol: 07538 375 994

Gogledd Cymru (Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint)
Rick Ward 
e-bost: rick.ward@est.org.uk
ffôn symudol: 07903 443 655

Gorllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, 
Sir Benfro, Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, Ceredigion)
Carol Lincoln
e-bost: carol.lincoln@est.org.uk
ffôn symudol:  07973 852 733

Canolbarth a De Cymru (Powys a De-ddwyrain Cymru) 
Kirsten Deakin
e-bost:  kirsten.deakin@est.org.uk
ffôn symudol: 07944 568 162

Sarah Evans
e-bost: sarah.evans@est.org.uk
ffôn symudol: 07852 961 436 Ffoniwch ni am ddim ar 

0808 808 2244

Rhaglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru yw Nyth a chaiff ei rheoli gan Nwy Prydain. 
Mae’r Ymddiriedolaeth Arbed Ynni yn un o brif isgontractwyr Nwy Prydain


