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Cais am Gymhwysedd Hyblygrwydd – Rheoliadau Rhwymedigaeth Cwmni Ynni (ECO)
2018-2020 (ECO 3)
Rhan 1 – Manylion Ymgeisydd
Enw’r Ymgeisydd
Enw’r Partner
Teitl (Mr/Mrs/Ms/Miss/Arall)
Cyfeiriad (yn cynnwys cod
post)
Rhifau ffôn
(Gartref a symudol)
Cyfeiriad E-bost
Dyddiad Geni’r Ymgeisydd
Dyddiad Geni’r Partner
Darparwch y manylion canlynol am yr eiddo y mae’r cais yn ymwneud ag o:
Cyfeiriad yr Eiddo:

Oed yr Eiddo
Nifer
yr
Ystafelloedd
Gwely
Nifer o Oedolion
yn y tŷ
Number
of
Children in the
house

Tŷ
Byngalo
Fflat deulawr
Fflat
Cartref Symudol

Math o Eiddo (Cylchwch y disgrifiad gorau o’ch eiddo)
Canol Teras
Diwedd Teras
Pâr
Canol Teras
Diwedd Teras
Pâr
1 neu 2 wal allanol
3 wal allanol
1 neu 2 wal allanol
3 wal allanol

Sengl
Sengl
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Ai’r eiddo hwn yw eich unig a’ch prif breswylfa?

Ia

A oes gennych fuddiant perchennog ar yr eiddo?

Oes

A ydych yn denant?

Ydw

Na

Nac

Oes

Nac Ydw

Os ydych yn denant ar yr eiddo, a enwch chi ddarparu manylion eich landlord
Enw’r Landlord
Teitl (Mr/Mrs/Ms/Miss/Arall)
Cyfeiriad (yn cynnwys cod post)

Rhifau ffôn
(Gartref a symudol)
Cyfeiriad E-bost

Tystiolaeth o
hunaniaeth (nodwch
ffurf tystiolaeth)
Tystiolaeth o
denantiaeth /
Perchnogaeth (nodwch
ffurf tystiolaeth)

Rhan 2 - Tlodi Tanwydd Ydi’r preswylydd wedi’i gydnabod o fod yn byw mewn ardal o dlodi tanwydd llym yn ôl Rhaglen
Arbed Llywodraeth Cymru?
Do

Na

Os do, mae’r eiddo yn gymwys, os na ewch ymlaen i gyfrifiad 10%
Diffiniad 10% fel y diffiniwyd gan Lywodraeth Cymru
A yw’r preswylydd yn bodloni’r meini prawf tlodi tanwydd fel a gaiff ei ddiffinio yn Adran (a1) neu (a2)
o’r Datganiad o Fwriad? I benderfynu hyn, cwblhewch naill ai gyfrifiad 10% NEU Incwm Isel Cost Uchel.
Costau Ynni Blynyddol Cyn-Gwella yr Eiddo
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Incwm yr Aelwyd
Dylai’r cwmni sy’n cyflwyno’r ffurflen gais hon wastad wirio a chadarnhau isod pa dystiolaeth y
maen nhw wedi’i weld a dylai’r preswylydd lofnodi yn cadarnhau’r wybodaeth.

Incwm yr Ymgeisydd
Ffynhonnell

Swm

Tystiolaeth a Ddarparwyd

Taliad rhent neu morgais
Taliad Treth y Cyngor
Cyfanswm Incwm heb gynnwys y rhent neu forgais
a thaliad treth y Cyngor.

% o incwm sy’n cael ei wario ar danwydd = cyfanswm incwm heb gynnwys rhent a threth y Cyngor
/ costau ynni cyn-gwella

Os yw hyn yn uwch na 10% mae’r aelwyd yn gymwys o dan Hyblygrwydd ALl, os ddim, parhewch â’r
cais i weld os ydych yn gymwys mewn ffordd arall.
Diamddiffyn i Effeithiau Byw mewn Cartref Oer
Dylai’r cwmni sy’n cyflwyno’r ffurflen gais hon wastad wirio a chadarnhau isod pa dystiolaeth y
maen nhw wedi’i weld a dylai’r preswylydd lofnodi yn cadarnhau’r wybodaeth.
Mae aelod o’r aelwyd yn:
Manylion

Dros 60 oed
(tystiolaeth o oedran a
chyfeiriad person)
Plant dan 5 mewn addysg
a mamau beichiog

Ticiwch Gwelwyd y Argraffwyd
y
dystiolaeth Llofnodwyd
blwch

a Dyddiedig

Cam
Gweithredu
Ewch
i’r
Datganiad
wedi’i
lofnodi
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(tystiolaeth
oedran
plentyn/addysg bellach
neu fanylion mamolaeth)
Neu mae gan aelod o’r aelwyd:
Gyflwr Iechyd - mae’r canlynol yn ymofyn datganiad wedi’i arwyddo gan Oes
ddoctor neu ymarferydd iechyd i gadarnhau unrhyw faterion yn ymwneud ag
iechyd
Clefyd anadlol (COPD, asthma)
Clefyd cardiofasgwlaidd (e.e. clefyd isgemia’r galon, clefyd serebro-fasgwlaidd)
Salwch meddwl cymedrol i ddifrifol (e.e. sgitsoffrenia, anhwylder deubegynol)
Camddefnyddwyr sylweddau
Dementia
Clefydau niwrofiolegol (e.e. fibromyalgia, ME)
Canser
Symudedd cyfyngedig
Hemoglobinopathi (clefyd y crymangelloedd, thalasaemia)
Anableddau dysgu difrifol
Clefydau awto-imiwn ac imiwnoddiffygiant (e.e. lwpws, MS, diabetes, HIV)

Nac
oes 

Datganiad wedi’i arwyddo gan ddoctor neu ymarferydd iechyd i gadarnhau bod person neu bobl sy’n
byw yn y cyfeiriad a roddwyd yn rhan 1 yn dioddef o un o'r cyflyrau a restrir uchod.
Cyflwr

Doctor

Meddygfa

Llofnodwyd

Os oes tystysgrif effeithlonrwydd ynni ar gyfer yr eiddo, a ydyw’n
Band EPC
Ticiwch y blwch
E/F/G
A/B/C/D
Cwblhewch y tabl isod

Dyddiedig

Cam Gweithredu
Cymwys, datganiad cyflawn

Os nad oes Tystysgrif Perfformiad Ynni ar gyfer yr eiddo, neu os yw’r eiddo’n A, B, C neu D, cwblhewch
y tabl isod os gwelwch yn dda:
Cwestiwn

Ymateb

Sawl ystafell gwely sydd yn y
cartref?

1
2
3
4
5
6 neu fwy
Ydw
Nac Ydw
Rhentu’n breifat
Perchen-feddiannydd

Ydych chi’n talu am ynni trwy
Ddebyd Uniongyrchol?
Beth yw’r ddeiliadaeth?

Ticiwch y
blwch

Sgôr
0
10
35
55
70
80
0
15
15
10
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Ydi’r cartref yn defnyddio
boeler?
A gafodd y cartref ei adeiladu
cyn 1964?
Beth yw’r prif fath o
danwydd?
Parc/Cartref Symudol

Landlord Cymdeithasol
Cofrestredig
Awdurdod Lleol
Ydi
Nac Ydi
Do
Naddo
Nwy o’r prif gyflenwad.
Trydan
Arall
Ia
Na
Cyfanswm sgôr

0
0
0
5
25
0
0
30
15
50
0

Rhan 4 - Datganiad
I’w gwblhau mewn perthynas â phob cais
I’w gwblhau gan y preswylydd:
Rhybudd: Os ydych chi’n gwneud datganiad anwir yn fwriadol, gallwch gael eich erlyn.
Rwyf drwy hyn yn datgan fod y wybodaeth a roddwyd yn y cais hwn am fy aelwyd a’n hincwm yn wir
ac yn gywir hyd eithaf fy ngwybodaeth:

Rhybudd: Os ydych yn gwneud datganiad anwir ac yn ymwybodol o hynny, gallwch gael eich erlid.
Rwyf drwy hyn yn datgan bod y wybodaeth a roddwyd yn y cais hwn yn wir ac yn gywir hyd eithaf fy
ngwybodaeth:
Enw
Llofnodwyd
Dyddiad

I’w gwblhau gan y Gosodwr:
Rhybudd: Os ydych chi’n gwneud datganiad anwir yn fwriadol, gallwch gael eich erlyn.
Rwyf drwy hyn yn datgan bod y wybodaeth a roddwyd yn y cais hwn mewn perthynas â’r cais hwn
wedi cael ei gadarnhau:

Enw
Llofnodwyd
Dyddiad
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Hysbysiad Preifatrwydd
Rhowch hysbysiad preifat eich cwmni yma a sicrhewch eich bod yn rhoi gwybod i’r ymgeiswyr bod y
wybodaeth a gesglir ar y ffurflen gais hon yn cael ei rannu â Chyngor Sir y Fflint.
Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cynllun, y gwaith sydd wedi’i fwriadu, cymhwysedd
neu wybodaeth berthnasol, cysylltwch â’ch asiantaeth neu gontractwr.

Dychwelwch y ffurflen hon i’ch asiant. Peidiwch â chyflwyno'r ffurflen yn
uniongyrchol i Gyngor Sir y Fflint.

