
Arolwg Cyflwr  
Tai Cymru 

Diolch.

Diolch am gymryd rhan yn Arolwg Amodau 
Tai Cymru
Rydym yn gwerthfawrogi eich bod wedi rhoi eich amser 
i gymryd rhan yn yr astudiaeth bwysig hon. 

Bydd y wybodaeth sydd wedi cael ei chofnodi am eich 
eiddo, a’r wybodaeth rydych wedi ei darparu yn cael ei 
thrin yn gwbl gyfrinachol, ac yn cael ei defnyddio at 
ddibenion ystadegol ac ymchwil yn unig. 

Am ragor o wybodaeth am yr astudiaeth, ewch i’n gwefan:

www.gov.wales/statistics-and-research/welsh-
housing-conditions-survey-information-participants

Rhagor o wybodaeth am y cynlluniau a’r cyngor sydd ar 
gael yng Nghymru er mwyn helpu pobl i wella eu cartrefi;

Cynllun Nyth Cartrefi Clyd Llywodraeth Cymru 
Mae’r cynllun yn cynnig cyngor diduedd yn rhad ac am 
ddim i ddeiliaid tai i’w helpu i leihau eu biliau ynni ac, i’r 
rhai sy’n gymwys, pecyn rhad ac am ddim i wella 
effeithlonrwydd ynni yn y cartref, fel boeler newydd, 
gwres canolog neu inswleiddio.

www.nestwales.org.uk/home

Ffoniwch y Rhadffôn 0808 808 2244

Y Cynllun Benthyciadau Gwella Cartrefi  
Mae benthyciadau ar gael i berchnogion cartrefi a 
landlordiaid er mwyn eu helpu i gael gwared â’r peryglon 
o’u cartrefi. Dibynnol ar feini prawf cymhwysedd. 

www.gov.wales/topics/housing-and-regeneration/ 
grants-and-funding/home-improvement-loans 

Cynllun Troi Tai’n Gartrefi
Mae benthyciadau ar gael er mwyn gwneud tai neu 
adeiladau masnachol gwag yn addas i’w defnyddio fel 
cartrefi. Dibynnol ar feini prawf cymhwysedd.

www.gov.wales/topics/housing-and-regeneration/ 
housing-supply/empty-homes/houses-into-homes

Hwyluso – Cynllun Cymorth i Fyw’n Annibynnol
Cymorth ar gyfer addasu eich cartref os ydych yn cael 
trafferthion wrth gael mynediad at gyfleusterau sylfaenol 
neu os nad ydych yn teimlo’n ddiogel yn symud o 
gwmpas eich cartref.

www.gov.wales/topics/housing-and-regeneration/ 
housing-quality/aids-and-adaptations/support-for-
independent-living

Atal Cwympiadau – Sadiwch i gadw’n saff
www.ageingwellinwales.com/en/SteadyOn 

02920 445 030

Gofal a Thrwsio Cymru
Gweithio i sicrhau bod gan bobl hŷn gartrefi diogel, 
cadarn a phriodol ar gyfer eu hanghenion. 

www.careandrepair.org.uk/en 

02920 674830

Cyngor i denantiaid gan Rhentu Doeth Cymru
www.rentsmart.gov.wales/en/tenant

Arweiniad Diogelwch Tân y Llywodraeth 
www.gov.uk/government/collections/fire-
safety-guidance 

Cyfoeth Naturiol Cymru: cyngor llifogydd
www.naturalresources.wales/flooding

0300 065 3000

Cyngor Iechyd Cyhoeddus Cymru am Garbon 
Monocsid 
www.wales.nhs.uk/sitesplus/888/page/50368

Mae’r sefydliadau a restrir uchod yn annibynnol o 
Lywodraeth Cymru.

Cynhaliwyd eich arolwg eiddo gan syrfëwr a 
gyflogwyd gan y Sefydliad Ymchwil Adeiladu,  
ar ran Llywodraeth Cymru.
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