
            
 

Cynllun Gwella Effeithlonrwydd Ynni  
Drwy - Rhwymedigaeth Cwmni Ynni (ECO) 
Cymhwyster Hyblyg Awdurdod Lleol (LA FLEX)   
 

   
Nod y cynllun yw gosod mesurau effeithiolrwydd ynni mewn anheddau sy'n aneffeithiol o ran 
ynni ar hyn o bryd sydd yn ei dro yn gostwng biliau tanwydd aelwydydd. Mae hwn yn gyfle, 
os yw'ch cartref yn gymwys, am welliannau posibl tebyg i system wres canolog newydd, 
gwella'r system wresogi bresennol a/neu fesurau insiwleiddio. Bydd CBS Blaenau Gwent yn 
cymhwyso aelwydydd yn seiliedig ar wybodaeth a gafwyd ar y ffurflen gais ddilynol. 
Cyhoeddir datganiadau ar gyfer y rhai a fedrai fanteisio o welliannau yn uniongyrchol i'r 
sefydliad a ddewiswyd i gyflenwi eich gosodiad. 
 

Bydd y sefydliad a ddewisir gennych o'n rhestr caffael yn sicrhau cyllid dan Rwymedigaeth 

Cwmni Ynni (ECO) i ddarparu mesurau dan y cynllun. Swm cyfyngedig o gyllid ECO fydd 

gan gwmnïau ar gael a defnyddir hyn ar sail cyntaf i'r felin. 

 

Beth sy'n digwydd nesaf? 

 

1. Mae'n rhaid i chi ddewis a chysylltu â'r sefydliad a ffafrir yr hoffech iddo osod y 

gwelliant o'r rhestr caffael cwmnïau a ddarperir gan CBS Blaenau Gwent.  

  

Byddant yn rhoi gwybodaeth a chymorth i chi lenwi ffurflen gais os ydych yn ystyried 
eich bod yn byw mewn tlodi tanwydd (yn gwario mwy na 10% o incwm ar danwydd 
aelwyd) neu'n aelwyd ar incwm isel sy'n fregus i effeithiau byw mewn cartref oer. 
Mae hefyd dull i gynnwys anheddau 'mewnlenwi' ar gyfer waliau soled sy'n galluogi 
anheddau cyfagos i fanteisio o'r un mesurau mewn rhai amgylchiadau. Mae cyllid ar 
gael i berchen-breswylwyr a thenantiaid rhent breifat.  

 

           I fod yn gymwys i gael ei gynnwys am gymhwyster hyblyg yn ardal CBS Blaenau 

Gwent  

i) mae'n rhaid i'ch cartref fod yn aneffeithiol o ran ynni; a/neu  

ii) mae deiliad/deiliaid yr alwyd yn fregus i effeithiau byw mewn annedd oer.  

 

            Caiff hyn ei benderfynu gan feini prawf ar y ffurflen gais ac mae angen datganiad 

wedi'i lofnodi gan yr ymgeisydd.   

 

2. Mae CBS Blaenau Gwent yn gwirio eich cais - bydd ffi o £150, yn daladwy gan eich 

gosodwr. Ar gyfer datganiad sydd angen insiwleiddiad atig yn unig, caiff y ffi ei 

ostwng i £50. 

           Bydd yr Awdurdod Lleol yn cyhoeddi datganiad wedi'i lofnodi i'r sefydliad o'ch dewis 

o'n rhestr gymeradwy.  

 

3. Mae'r sefydliad yn ymchwilio mesurau posibl ar gyfer gosod. Caiff y penderfyniad 

terfynol ar p'un a yw aelwyd yn derbyn mesur dan gymhwyster hyblyg neu ffrydiau 

cyllid ECO arall ei wneud gan y sefydliad a gyfarwyddwch. Nid yw cymhwyster a'r 
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datganiad gan CBS Blaenau Gwent yn gwarantu gosod unrhyw fesurau gan y caiff y 

penderfyniad terfynol ei wneud gan y cyflenwr. 

 

4. Gosod mesurau cymhwyso. Os caiff eich annedd ei hystyried yn addas ar gyfer 

mesurau, yna bydd y sefydliad yn comisiynu'r gwaith. Bydd angen i'r perchennog a'r 

preswylydd roi caniatâd a mynediad er mwyn galluogi cyflenwi'r gwaith yn llyfn. 

 

Gofynnir i chi lenwi'r ffurflen gais ddilynol a threfnu i'r cyflenwr o'ch dewis i'w dychwelyd, gyda 
thystiolaeth i gefnogi (lle'n berthnasol) i'r cyfeiriad neu e-bost a roddir ar dop y ffurflen. Caiff eich 
cais ei ystyried ac os penderfynir eich bod chi a/neu eich annedd yn gymwys, byddir yn anfon 
datganiad i'ch cyflenwr a ddewiswyd gennych. Dim ond i gael mesurau effeithiolrwydd ynni y gellir 
defnyddio'r datganiad e.e. systemau gwresogi ac insiwleiddiad gan y cyflenwr a ddewiswyd 
gennych tra bod cyllid yn parhau i fod ar gael. 

  



 
 

FFURFLEN GAIS CYMHWYSTER HYBLYG - Gorchymyn Rhwymedigaeth Cwmni Ynni 
(ECO) 2018 (ECO3) 

 
RHAN I: Manylion  

 
1.  Enw'r Ymgeisydd ……………………………………………… Teitl: Mr/Mrs/Miss/Arall……… 
 
 Cyfeiriad……………………………………………………………………………………………. 
     
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 
 Rhif Ffôn (Cartref) …………………………………… (Gwaith) ………………………………… 
 
2.  Dyddiad Geni'r Ymgeisydd …………………………….…..   
 
3.  Rhowch fanylion dilynol ar gyfer yr annedd y mae'r cais yn cyfeirio ati: 
 
 Cyfeiriad: …………………………………………………………………………………………… 
 

Math o Annedd (Rhowch gylch  o amgylch y disgrifiad gorau o'ch annedd) 

Tŷ Canol Teras Pen Teras Tŷ Pâr Tŷ ar Wahân 

Byngalo Canol Teras Pen Teras Tŷ Pâr Tŷ ar Wahân 

Maisonette 1 neu 2 wal allanol 3 wal allanol 

Fflat 1 neu 2 wal allanol 3 wal allanol 

Cartref symudol 

                     
Oed yr annedd?......................... 
 

4. Ydych chi'n byw yn yr annedd fel eich unig neu brif breswylfa?      Ydw  Na   
 

5.  (a)  Oes gennych chi ddiddordeb perchennog yn yr annedd? Oes    Na   

 

(b)  A ydych yn denant?      Ydw    Na    
 

6. Os ydych yn denant yr annedd, rhowch fanylion eich landlord os gwelwch yn dda. 
  
 Enw'r Landlord …………………………………………… Teitl: Mr/Mrs/Miss/Arall…………… 
 
 Cyfeiriad ……………………………………………………………………………………………. 
 
  ……………………………………………………………………………………………………… 
 
 Rhif Ffôn (Cartref) …………………………………… (Symudol) ……………………………… 
  



Rhan 2: Meini Prawf Cymhwyso 

 
i) Rhaid i ymgeisydd fod yn byw ar incwm isel a chyflawni'r trothwy incwm isel. 

 

A 

 

ii) rhaid i'r annedd fod â graddiad o E, F or G ar EPC neu fod â sgôr o 15 pwynt 

neu fwy yn Nhabl 2.  

NEU  

iii) Mae aelod o'r aelwyd yn fregus i effeithiau byw mewn cartref oer drwy gyflawni 

un o'r meini prawf a amlinellwyd yn Nhabl 3. 
 

Adran 1: Sefydlu Trothwy Incwm Isel 

 
Beth yw cyfansoddiad eich aelwyd?  
 
Dim ond deiliad parhaol yr annedd y dylid eu cynnwys: 
 

 Ticiwch 

1 Oedolyn   

ac 1 plentyn  

a 2 blentyn   

a 3 plentyn   

a 4+ plentyn   

2 Oedolyn  

ac 1 plentyn  

a 2 blentyn   

a 3 plentyn   

a 4+ plentyn   

 
Caiff incwm ei ddiffinio yma fel incwm dros ben aelwyd ar ôl iddynt dalu am eu rent neu 
forgais. Mae hyn yn cynnwys incwm o bob ffynhonnell, megis enillion net (ar ôl treth), 
incwm o gynilon a buddsoddiadau, pensiynau, pob budd-dal (yn cynnwys budd-dal tai) a 
thaliadau net treth gyngor. 

 
Cadarnhewch incwm gros eich aelwyd (incwm - morgais/rhent)?  

 
£………………………blynyddol       
 
£………………………. misol 
 
Rhowch gopi os gwelwch yn dda o'ch holl gyfriflenni banc a ddyddiwyd o fewn 
y 3 mis diwethaf ar gyfer pob aelod o'r aelwyd sy'n cyfrannu. 
 
Caiff y trothwy incwm isel hefyd ei ddefnyddio i benderfynu os yw'r aelwyd mewn 
tlodi tanwydd: 
  



 

Cyfansoddiad 
aelwyd  

Incwm dros ben 
(incwm ar ôl rent neu 
forgais) 

Incwm misol 
cyfwerth yr aelwyd 

1 Oedolyn  £ 9,300  £775.00 

ac 1 plentyn £ 12,200  £1016.00 

a 2 blentyn  £ 15,000  £1250.00 

a 3 plentyn  £ 18,000  £1500.00 

a 4+ plentyn  £ 21,000  £1750.00 

2 Oedolyn  £ 15,200  £1267.00 

ac 1 plentyn £ 18,200  £1517.00 

a 2 blentyn  £ 21,100  £1758.00 

a 3 plentyn  £ 24,100  £2008.00 

a 4+ plentyn  £ 26,800  £2233.00 

 
 
Adran 2 - Penderfynu ar annedd anodd ei thwymo: 

 

i) Os oes EPC (tystysgrif perfformiad ynni) ar gyfer yr annedd, a yw yn un: 

  

 

 

 

 

 

 

ii) Os nad oes EPC ar gyfer yr annedd, llenwch y tabl islaw os gwelwch yn dda: 

 

Nodweddion y tŷ Math 

Ystafelloedd gwely 

1 

2 

3+ 

Nifer sy'n byw yn yr annedd 

1 

2 

3+ 

Insiwleiddio atig 

Dim 

Lan at 150mm 

150mm a mwy 

Math o Wal 

Adeiladu system 

Carreg/bric soled 

Adeiladu ceudod/Anhysbys 

Insiwleiddio wal 

Mewnol 

Allanol 

Ceudod 

Dim 

Tanwydd gwresogi 
 

Nwy prif bibell 

Olew 

LPG 

Trydan 

Tanwydd solid 

Band Ticiwch Gweithredu 

F/G/E   Ewch i'r datganiad 

D  Ewch i adran 3 islaw: 



Oed system gwres canolog 

Llai na 10 oed 

Dros 10 oed 

System wedi torri 

Dim system 

 

 

 

 

 

 

 
Adran 3: Aelwyd yn fregus i effeithiau byw mewn cartref oer 
 
Mae aelod o'r aelwyd yn:  
 

Manylion Tic 
Gwelwyd 

tystiolaeth 
Enw Print a 

Llofnod 
Dyddiad 

Cam 
gweithredu 

Dros 60 oed (tystiolaeth o oed a 

chyfeiriad y person) 

    

Ewch i'r 
datganiad 

a 
lofnodwyd 

 

Plant dan 5 oed, rhai mewn 

addysg ysgol gynradd neu 

uwchradd neu'n feichiog. 

    

 

 
Neu mae gan aelod o'r aelwyd: 
 

Cyflwr Iechyd - Mae'r dilynol angen datganiad wedi'i lofnodi gan feddyg 
neu ymarferydd iechyd i gadarnhau unrhyw broblemau cysylltiedig ac 
iechyd 

OES NA 

i. Clefyd anadlol (COPD, asthma)   

ii. Clefyd cardiofasgwlaidd (e.e. clefyd calon isgaemig, clefyd 
serebrofasgwlaidd) 

  

iii. Salwch meddwl cymedrol i ddifrifol (e.e. sgitsoffrenia, clefyd 
serebrofasgwlaidd) 

  

iv. Camddefnyddwyr sylweddau    

v. Dementia   

vi. Clefydau niwrofiolegol a chysylltiedig (e.e. ffibromyalgia, ME)    

vii. Canser   

viii. Symunedd cyfyngedig   

ix. Haemoglobinopathiaid (clefyd cell cryman, thalassaemia)   

x. Anableddau dysgu difrifol   

xi. Clefydau awtoimiwnedd ac imiwnoddiffygiol (e.e. lupus, MS, 
diabetes, HIV) 

  

 
 
Mae angen datganiad wedi'i lofnodi gan feddyg neu ymarferydd iechyd i gadarnhau 
unrhyw broblemau cysylltiedigag iechyd a restrir uchod (iii - xiii). 
 
 

 
 

Pwyntiau Ticiwch Gweithredu 

10 neu fwy a llai na 15 pwynt  Ewch i adran 3 islaw 

15 pwynt neu fwy  Ewch i'r datganiad 



DATGANIAD 
 

I'w gwblhau ar gyfer pob cais 
 
RHYBUDD:  gallwch fod yn agored i gael eich erlyn os ydych yn gwneud datganiad 
heb fod yn wir 
 
Rwy'n datgan hyd eithaf fy ngwybodaeth fod y manylion a roddais yn gywir. 
 
 
Dyddiad: ………………………………………………. Llofnod:  …………………………………… 
 

CANLYNIAD: Defnydd swyddfa'n unig  
 
Ymgeisydd yn cyflawni trothwy incwm isel YDI/NA 
 
Ymgeisydd mewn tlodi tanwydd? YDI/NA 

 
Mae'r ymgeisydd yn cael ei ystyried yn fregus i effeithiau byw mewn cartref oer ? YDI/NA 

 

 
Cyhoeddwyd datganiad: DO/ NA  
 
Swyddog …………………………………………………… 


