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Mae’r Datganiad o Fwriad hwn ond yn cael ei ddefnyddio ar brosiectau 
effeithlonrwydd ynni penodol lle mae’r 'Cyngor’ yn bartner cyfranogol.  Sylwch y bydd 
y Cyngor ond yn llofnodi datganiadau ar gyfer aelwydydd cymwys sy'n rhan o'r 
prosiectau hyn ac ni fyddant yn gweithio gydag unrhyw drydydd parti tu allan i'r 
prosiectau hyn.  
 
1) Rhagarweiniad 
Mae’r Datganiad o Fwriad (DoF) hwn yn amlinellu sut y bydd Cyngor 
Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn gweithio’n agos gyda chynghorau eraill, Rhentu 
Doeth Cymru, cwmnïau ynni, asiantwyr rheoli, gosodwyr a chwsmeriaid i 
gynyddu potensial y ffrwd gyllido Cymhwysedd Hyblyg Rhwymedigaeth 
Cwmni Ynni (ECO)Dr ar gyfer aelwydydd tlawd o ran tanwydd ar draws 
awdurdodau sy’n cymryd rhan yng Nghymru. 

Drwy Gymhwysedd Hyblyg ECO, gall awdurdodau lleol osod eu mesurau cymhwyso 
eu hunain er mwyn galluogi perchnogion cartrefi cymwys a thenantiaid rhentu preifat 
i elwa o arian ar gyfer mesurau arbed ynni domestig.  Mae’r cyllid hwn wedi’i anelu 
at y trigolion sydd fwyaf tebygol o fod mewn tlodi tanwydd.  Gall cwmnïau ynni 
neilltuo hyd at 25% o’u hymrwymiad llawn i fesurau cymwys drwy Gymhwysedd 
Hyblyg ECO. 

Mae ein hymagwedd at Gymhwysedd Hyblyg ECO yn seiliedig ar yr egwyddorion 
canlynol: 

• Mae meini prawf cymhwyso yn syml ac yn llyfn 
• Mae ymgysylltu gyda chyflenwyr ynni a phartneriaid yn hanfodol 
• Cyfle cyllido i’w hyrwyddo’n uniongyrchol i’r rhai hynny sy’n cwrdd â’r 
meini prawf yn ogystal â budd-ddeiliaid perthnasol (e.e. landlordiaid)  

 
Sylwch nad yw cwrdd â meini prawf Cymhwysedd Hyblyg ECO yn sicrhau y 
cyflwynir mesurau.  Bydd y penderfyniad terfynol yn dibynnu ar: 

• Cael contractwr achrededig i gwblhau’r arolwg a’r costau gosod a 
gyfrifwyd 
• Yr arbedion ar y bil ynni y gellir eu cyflawni ar gyfer yr eiddo 
• A yw cyflenwyr ynni wedi cyflawni eu targedau ECO neu a oes angen 
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mesurau pellach i gyflawni eu targedau ECO 
• Blaenoriaethau prosiect WHF penodol ac ymrwymiadau cynnig cyllido 

 
Mae Ynni Hyblyg ECO yn cyd-fynd ag ymrwymiadau pob partner i leihau allyriadau 
carbon a lleddfu tlodi tanwydd, mynd i’r afael â thlodi tanwydd a darparu ynni 
effeithlon a diogel. 

2) Sut mae’r Cyngor yn bwriadu nodi aelwydydd cymwys 

Ystyrir fod aelwydydd mewn perygl o dlodi tanwydd os bydd asesiad yn dangos eu 
bod yn aelwydydd incwm isel a'u bod yn byw mewn cartref cost uchel o ran eu 
defnydd o ynni (Incwm Isel / Cost Uchel - LIHC) neu fod ganddynt gyflwr a oedd yn 
bodoli eisoes sy’n golygu eu bod dan fygythiad o effeithiau byw mewn cartref oer 
(Incwm Isel / Dan Fygythiad i Oerfel - LIVC). 

Bydd angen i aelwydydd gwrdd â meini prawf Cam 1 (Incwm Isel) AC un o’r meini 
prawf Cam 2 (Cost Uchel / Dan Fygythiad o Oerfel) – mae’r rhain yn seiliedig ar 
Strategaeth Tlodi Tanwydd y Llywodraeth a chanllaw NICE NG6 ar “Marwolaethau 
ychwanegol y gaeaf a salwch a'r peryglon iechyd sy’n gysylltiedig â chartrefi oer”.  
Cyhoeddwyd mis Mawrth 2015. 

 Cam  Meini Prawf Cymhwyster 

1) Incwm Isel   incwm cartref blynyddol, (ar ôl rhent) o £21,000 neu 
llai 

ac 1 o 2 faen prawf 

2a) Cost Uchel  Sgôr Tystysgrif Perfformiad Ynni Eiddo o E, F neu G 
 
 
 
 

 2b) Dan Fygythiad o oerfel  Sgôr Tystysgrif Perfformiad Ynni D a chyflwr iechyd 
sy'n cael ei waethygu gan oerfel: 

a. Cyflwr anadlu cronig, neu 
b. Cyflwr cardiofasgwlaidd, neu 
c. Salwch cyhyrysgerbydol, neu 
d. Cyflwr iechyd meddwl 

 3b) Dan Fygythiad o oerfel  Sgôr Tystysgrif Perfformiad Ynni o D a dan fygythiad 
yn sgil oedran neu amgylchiadau: 

a. Dros 70 oed, neu 
b. Merch feichiog, neu 
c. Gyda phlant dibynnol dan 5 mlwydd oed 
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Yn y sector rhentu preifat, bydd angen i breswylwyr / landlordiaid yr eiddo arddangos 
bod Tenantiaeth Ddomestig mewn grym ganddynt.  Rhoddir diffiniad o Denantiaeth 
Ddomestig yn Neddf Tai (Cymru) 2014. 
 
3) Llywodraethu 
Bydd y Cyngor yn gweithio gyda Chynghorau eraill a’u partneriaid cyflenwi i nodi 
aelwydydd cymwys fel rhan o’r strategaethau marchnata a ddiffiniwyd ar gyfer y 
prosiect perthnasol.  Bydd partneriaid cyflenwi yn ymgysylltu â thrigolion a chasglu’r 
dystiolaeth ofynnol i arddangos cymhwysedd a fydd ar gael i’r Cyngor, ar eu cais.  
Byddant hefyd yn cysylltu â Chwmnïau Ynni sydd â Rhwymedigaeth Cwmni Ynni a 
pharatoi ffurflenni datganiad i’r Cyngor eu llofnodi. 
 
Dyma’r Swyddogion sy’n gyfrifol am lofnodi “Datganiadau Awdurdod Lleol" fel y 
pennir drwy awdurdod wedi’i ddirprwyo: 

Swyddogion Gwarchod y Cyhoedd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam x 2 

Atgyfeiriadau 

Bydd y Cyngor hefyd yn derbyn atgyfeiriadau ar gyfer Cymhwysedd Hyblyg ECO yn 
y dulliau canlynol: 

1 Hunan-atgyfeiriadau gan drigolion a landlordiaid 
2 Gan dimau eraill y Cyngor neu sefydliadau partner 
3 Gan staff rheng flaen yn y sectorau iechyd a gofal cymdeithasol ac 
asiantaethau partner yr ymddiriedir ynddynt 
4 Asiantaethau perthnasol eraill   

 
4) Tystiolaeth, monitro ac adrodd 

 
Bydd y data a gesglir gan drigolion yn ddigonol i gadarnhau eu bod yn gymwys. 
Bydd hyn yn cynnwys: 

 

• Enw, cyfeiriad a rhif ffôn  
• Prawf o’ch incwm – bydd hyn ar ffurf datganiad personol wedi’i lofnodi gan bob 

aelod o’ch teulu yn nodi eu statws cyflogaeth presennol a darparu tystiolaeth o 
incwm.  

• Tystysgrif Perfformiad Ynni wedi ei gyflwyno o fewn y 5 mlynedd diwethaf yn profi 
fod yr eiddo wedi cael sgôr D, E, F neu G  

• Llythyr neu bresgripsiwn gan eich Meddyg Teulu 
• Ffurflen MATB1 ar gyfer merched beichiog 
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• Tystysgrif geni ar gyfer rhai dros 70 a phlant dan 5 
 

Mae cytundeb rhannu data ar waith rhwng partneriaid a bydd cleientiaid yn cael 
gwybod am y polisi preifatrwydd a bydd gofyn iddynt lofnodi gwaith papur priodol i roi 
caniatâd i rannu data.  

 
 

 
 
 
Lawrence Isted, 

Prif Swyddog, Adran Gynllunio a Rheoleiddio    

Dyddiad:18.8.2020 
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