
  

CAIS AR GYFER CYMHWYSEDD HYBLYG ECO4 – Gorchymyn Trydan a Nwy 
(Rhwymedigaeth Cwmni Ynni) 2022 (Gorchymyn ECO4) 

 
Mae'r ffurflen hon yn caniatáu i aelwydydd yng Ngwynedd wneud cais i Gyngor 
Gwynedd ar gyfer cynllun ECO4 Flex, fel yr amlinellir gan ‘Department for Energy 
Security and Net Zero’ (ESNZ). Gall aelwydydd nodi ar y ffurflen hon pa un o'r tri 
llwybr posib y gael gallent fod yn gymwys ar ei cyfer a rhannu eu manylion personol 
â Cyngor Gwynedd trwy osodwr/darparwr ECO4 Flex a gymeradwywyd gan y 
Cyngor. Nid yw'r ffurflen gais hon yn gwarantu cymhwysedd ar gyfer ECO4 Flex, ac 
mae pob cais yn amodol ar asesiad a gaiff gan yr Awdurdod Lleol yn unol â 
chanllawiau Ofgem.  
 

 Sicrhewch eich bod wedi darllen yr Hysbysiad Preifatrwydd yn Rhan 6  o'r 
ffurflen gais hon. 

 Bydd y ffurflen hon yn cael ei chwblhau a'i chyflwyno i un o'ch cyflenwyr 
dewisol sydd ar restr gontractwyr Cyngor Gwynedd ac yna cael ei chyflwyno a 
rhannu gyda’r Cyngor. Nid yw'r Cyngor yn derbyn ceisiadau yn uniongyrchol 
gan drigolion neu drydydd parti/cynhyrchwyr plwm sydd ddim ar ein rhestr o 
gontractwyr. 

 Caiff y wybodaeth a'r manylion personol a ddarperir gennych yn y ffurflen hon 
ei rhannu a'u defnyddio gan Gyngor Gwynedd i asesu a ydych  yn gymwys ar 
gyfer ECO4 Flex a'r contractwr cymeradwy a gymeradwywyd.  Nid oes unrhyw 
rwymedigaeth arnoch i ddarparu'r wybodaeth hon ond trwy wneud hynny 
rydych yn rhoi eich caniatâd i rannu'r wybodaeth â Chyngor Gwynedd, Ofgem 
a’r contractwyr rydych wedi cysylltu â. 

 
Contractwyr cymwys: 
 
Menai Heating: 01248 421044  
 
City Energy: 02920 499 183  
 
Mewn cydweithrediad â CES (Consumer Energy Solutions) 
 
Baxter Kelly: 01352 860499  
 
Mae cais ECO4 Flex yn amodol ar asesiad a gynhelir gan yr Awdurdod Lleol yn unol â 
chanllawiau Ofgem. 
 
 
 
 
 
 



RHAN 1 / 
Manylion Person  

 
1. Enw :...................................................  Teitl/Mrs/Miss/Arall............... 
 
Cyfeiriad.......................................................................................................... 
 
...................................................................................... 
 
Cod Post……………………………………………………………………………………… 
 
Rhif Ffôn:..................................................  
 
E-bost:.......................................................... 
 
2. Dyddiad geni'r ymgeisydd 

.......................................................................................... 
 

3.Nifer y Deiliaid Cartref: Oedolion (18-64) ....... Oedolion (65 a hŷn).........  
Plant (<18) .......... 

 
4.   Rhowch fanylion canlynol yr eiddo y mae'r cais yn ymwneud ag ef: 
 
     

 
Math o eiddo (Cylchwch yr hyn sy'n disgrifio eich eiddo orau) 

Tŷ Canol 
Teras                                                                                                                             

Diwedd 
Teras                                                                                 

Tŷ pâr                                                                                                                               Tŷ sengl 

Byngalo Canol 
Teras 

Diwedd 
Teras 

Tŷ pâr                                                                                                                             Tŷ sengl 

Maisonette 1 neu 2 wal 
allanol 

3 wal 
allanol 

 Fflat 1 neu 2 wal 
allanol 

3 wal 
allanol 

 
    Oedran eiddo?......................... 
 

Tanwydd gwresogi (prif gyflenwad nwy, olew, LPG, trydan, tanwydd  
 
solet):......................................................................................... 
 
Oed gwres canolog (llai na 10 mlwydd oed, dros 10 oed, system wedi torri, dim  
 
system): ..................................................................................... 
   

5.  Ydych chi'n byw yn yr eiddo fel eich unig neu brif breswylfa? Ydw  □  Na □ 
 
6. Oes gennych chi fuddiant perchennog yn yr eiddo?   Ydw  □  Na □ 
 

Ydych chi'n denant?       Yndw □  Na □ 
 
 



7.    Os ydych yn denant yn yr eiddo, rhowch fanylion eich landlord: 
 
 
    Enw’r 

landlord........................................Teitl:Mr/Mrs/Miss/Other........................ 
 
 Cyfeiriad 

.................................................................................................................. 
 
 Ffôn. (Cartref) .............................. (Symudol).................................. 
 
 E-bost ............................................................................................................................ 
 
 
8. A oes gennych chi, neu'ch partner hawl i gael neu yn derbyn budd-dal prawf 

modd? (e.e., Cymorth Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm, Lwfans 
Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar incwm, Credyd Pensiwn Gwarantedig, Tai 
a/neu Budd-dal Treth Cyngor neu Credyd Treth Plant/Gwaith / Credyd Treth Plant, 
Credyd Cynhwysol)?  

           
Oes □ (os oes yna cysylltwch â'ch cyflenwr ynni i archwilio cyllid ECO4 o dan y 
Rhwymedigaeth Lleihau Cost Gwresogi Cartref gan nad yw ECO4 Flex wedi'i fwriadu 
ar gyfer yr aelwydydd hynny sy'n derbyn budd-daliadau a brofwyd yn y modd). 
  
Na □ ewch i adran 9 isod. 

 

9. Nodwch yn y tabl isod y sgôr Tystysgrif Perfformiad Ynni (EPC)/Standard 
Assessment Procedure (SAP) ar gyfer yr eiddo (cyfeiriwch at y llythyr sy'n cyd-
fynd â hi oni ddylech gael EPC dilys cyfredol).  

 

  
 
 
RHAN 2 
Meini Prawf Cymhwyso  
 
  
Rhaid i aelwydydd sydd wedi eu datgan sydd yn gymwys ar gyfer Cyllid Hyblygrwydd 
ECO4 Flex ddilyn o leiaf un o'r tri llwybr a amlinellir isod. Rhaid i’r eiddo fod yn eiddo 
domestig preifat a feddiannir, naill ai'n gartrefi â pherchennog neu aelwydydd yn y 
sector rhentu preifat. 

EPC/SAP 
Band 

Blwch 
Ticio 

Gweithredu 

D/E/F/G  Ewch i Rhan 2 
 

DIM EPC  Ewch i Rhan 2 
 

A/B/C  Yn anffodus, nid ydych yn gymwys. 



Mae enghreifftiau o dystiolaeth ategol y gallwn ei derbyn yn cael eu dangos yn rhan 
5 o'r ffurflen gais hon. Mae angen copi o'r EPC / SAP, prawf o adnabod a phrawf o 
breswyliad. 
 
Noder ei bod yn ofynnol i chi ddarparu tystiolaeth / dogfennaeth ategol sy'n 
tanysgrifio'r wybodaeth y byddwch yn ei darparu yn yr adran hon neu fel 
arall bydd eich cais yn cael ei wrthod. (Os nad oes EPC /SAP ar yr eiddo 
cysylltwch gyda’r contractwr sydd wedi ei nodi ar gwefan y Cyngor 
Gwynedd ECO 4 Flex) 
 
Llwybr 1  
Bandiau GAS (Gweithdrefn Asesu Safonol)D-G o ran EPC/SAP ar gyfer cartrefi yn 
berchen i’r meddiannydd, a chartrefi E-G yn y sector rhentu preifat, gydag incwm 
gros o lai na £31,000. Mae'r cap hwn yn berthnasol waeth beth yw maint yr eiddo, 
cyfansoddiad, neu ranbarth. 
 
 
(Rhaid i hyn gynnwys yr holl incwm a dderbyniwyd gan BOB deiliad cartref 18+ sy’n 
byw yn y cyfeiriad hwnnw, gan gynnwys lletywyr a pherthnasau oedrannus  Rhaid 
cynnwys pob Incwm a dderbynnir gan BOB deiliad yr aelwyd gan gynnwys budd-
daliadau heb brawf modd, llog o gynilion,taliadau costau byw ac ati) . 
 
Oes      Na 
 
Cadarnhewch Cyfanswm incwm aelwydydd blynyddol gros yr aelwyd. 
 
 £................................. 
 
Llwybr 2 :  

Bandiau GAS E-G o ran EPC/SAP ar gyfer cartrefi yn berchen i’r meddiannydd a 
chartrefi yn y sector rhentu preifat sy'n cwrdd â chyfuniad o ddau o'r procïau 
canlynol:  

Procsi 1) Cartrefi yng Nghymru darparu LSOA 1-3 ar Fynegai Amddifadedd Lluosog 
Cymru 20191  
 
Lleolir eiddo yn un o'r ardaloedd LSOA canlynol:  
Peblig (Caernarfon), Cadnant(Gwynedd)), Bowydd a Rhiw, Marchog 2, Marchog 1, 
Talysarn. Cyfeiriwch at fapiau LSOA y gellir eu cyrchu trwy Gwefan y Cyngor Gwynedd 
(ECO) ArcGIS - Map LSOA 
 
Ydw    Enw LSOA...........................................        Na        
Procsi 2) Deiliaid tai sy'n derbyn gostyngiad Treth Gyngor (gostyngiad yn seiliedig ar 
incwm isel yn unig)  
 Yndw      Na 

  
Procsi 3) Deiliaid tai sy'n agored i fyw mewn cartref oer fel y nodwyd yng 
Nghanllawiau Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal. Dim ond 
un o'r rhestr y gellir ei defnyddio, ac eithrio'r 'incwm isel' dirprwyol.  



Mae aelod(au) o'r aelwyd yn: 

65 oed a hŷn: Ie  Na  Plant o dan 5 a mamau beichiog: Ie  Na  

Cyflwr Iechyd – Mae'r canlynol yn gofyn am ddatganiad wedi'i lofnodi gan feddyg 
neu ymarferydd  

iechyd i gadarnhau unrhyw faterion yn ymwneud ag iechyd (neu cyfeiriwch at 
dempled llythyr atgyfeirio'r GIG ar ein tudalen we yma:  

Microsoft Word - templed-llythyr-gweithiwr-gofal-iechyd-proffesiynol-y-gig-eco4-flex (2).docx 
(llyw.cymru)                                                          Oes              Na 

a). Aelwyd yn dioddef o gyflyrau anadlol (yn arbennig, clefyd rhwystrol cronig yr 
ysgyfaint ac asthma plentyndod)                         Oes              Na 

b). Aelwyd yn dioddef o gyflyrau cardiofasgwlaidd Oes     Na 

c). Aelwyd yn dioddef o gyflyrau iechyd meddwl    Oes     Na 

ch). Aelwyd yn dioddef anableddau                       Oes                       Na 
Procsi 4) Deiliad tŷ sy'n derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd incwm isel.     

                                                                               Yndw             Na 
Procsi 6) Aelwyd a gyfeiriwyd at yr Awdurdod Lleol am gymorth gan eu cyflenwr 
ynni neu Gyngor ar Bopeth am eu bod wedi'u nodi fel rhai sy'n ei chael yn anodd 
talu eu biliau trydan a nwy.  
                                                                          Yndw             Na  
 
* Ni ellir defnyddio procïau 1 a 3 gyda'i gilydd.  

* Nodwch nad yw Procsi 5 ar gael. Nid yw Cyngor Gwynedd yn rhedeg cynllun sy'n 
bodloni'r meini prawf hyn. 

Llwybr 3 
 
Bandiau GAS aelwydydd perchennog D-G cartrefi a'r sector rhentu preifat E-G 
cartrefi y maent wedi cael eu hadnabod gan unai unigolyn sydd wedi cofrestru yng 
Nghofrestr Ymarferwyr Cyffredinol, Bwrdd Iechyd Cymru, Ymddiriedolaeth Sefydledig 
y GIG, neu Ymddiriedolaeth GIG fel rhai sy'n agored i niwed, gyda deiliaid y gall ei 
gyflyrau iechyd gael eu heffeithio ymhellach drwy fyw mewn cartref oer. Gall y 
cyflyrau iechyd hyn fod yn gardiofasgwlaidd, anadlol, gwrthimiwnedd, neu symudedd 
cyfyngedig sy'n gysylltiedig â symudedd cyfynedig. (cyfeiriwch at y templed llythyr 
cyfeirio'r GIG ar ein tudalen we:      
Microsoft Word - templed-llythyr-gweithiwr-gofal-iechyd-proffesiynol-y-gig-eco4-flex (2).docx 
(llyw.cymru) 

 
                            Ydw                                 Na 
 
 
 



RHAN 3 - MANYLION Y CYNGOR CYMERADWYO GOSODWR ECO4 FLEX A / 
NEU GYNRYCHIOLYDD Y GOSODWR CYMERADWY 
 
Rhaid i contractwyr ECO4 Flex sydd wedi eu cymeradwywyd gan Cyngor Gwynedd 
gwblhau'r adran hon. Bydd methu â gwneud hynny yn arwain at y cais cael ei wrthod 
gan y Cyngor. 
 
 
Enw'r 
gosodwr/darparwr 
ECO4 Flex cymeradwy 
sy'n cyflwyno cais i'r 
Cyngor 

 

Enw'r cynrychiolydd 
sy'n cyflwyno ffurflen 
gais wedi'i chwblhau 
i'r gosodwr/darparwr 
ECO4 Flex cymeradwy 

 

Cyfeiriad y 
cynrychiolydd 

 

Cyfeiriad E-bost y 
cynrychiolydd 

 

Rhif ffôn y 
cynrychiolydd 

 

Cadarnhaf, hyd eithaf fy ngwybodaeth, fod y wybodaeth, a ddarperir gan yr 
ymgeisydd yn wir ac yn gywir a bod yr aelwyd yn bodloni'r meini prawf 
cymhwysedd ar gyfer ECO4 Flex 
Dyddiad: Llofnod: 

 
 

 
 
Mesur(au) effeithlonrwydd ynni a/neu fesur ynni adnewyddadwy a gynigir 
(i'w gwblhau gan y gosodwr ECO4):  
 

 _______________________ 
 _______________________ 
 _______________________ 
 _______________________ 
 _______________________ 
 
Nodwch unrhyw mesur digonol sydd yn yr eiddo 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

 



RHAN 4 - CYTUNDEB YMGEISWYR A DATGANIAD 
 
RHYBUDD: os ydych chi'n gwneud datganiad ffug yn fwriadol, gallwch gael 
eich erlyn. 
 
Sut mae'r Awdurdod Lleol yn penderfynu a wyf yn gymwys ar gyfer ECO4 
Flex? 
 
Fe fydd eich manylion yn cael eu prosesu gan staff yn Adran Tai ac Eiddo Cyngor 
Gwynedd, a fydd yn asesu'ch cais yn erbyn y meini prawf a nodir gan ddefnyddio 
Datganiad o Fwriad Cymhwysedd Hyblyg ECO4 y Cyngor (ar gael ar GWEFAN y 
Cyngor) ECO (llyw.cymru) 

  

Rwyf yn rhoi caniatâd i'r wybodaeth(fy nata personol a data categori 
arbennig) a ddarperir ar y ffurflen hon gael ei defnyddio gan Cyngor 
Gwynedd er mwyn asesu fy nghymhwysedd ar gyfer Datganiad Flex ECO4. 
Rwy'n deall nad datganiad yw'r ddogfen hon, ac na fydd yn gwarantu fy 
nghymhwysedd ar gyfer mesurau ECO4 Flex.  

 
Rwy'n deall nad yw cymhwyster a'r datganiad gan Cyngor Gwynedd yn  
gwarantu gosod unrhyw fesurau, gan mai'r gosodwr a chyflenwyr ynni fydd 
yn gwneud y penderfyniad terfynol ynghylch a oes cyllid ar gael neu peidio. 

 
 
Rwy'n ardystio bod y wybodaeth rwy'n ei darparu am fy amgylchiadau 
ariannol a phersonol yn wir ac yn gywir. Rwy'n deall y bydd Cyngor Gwynedd 
yn gofyn am dystiolaeth i gadarnhau'r honiad hwn.  
 
Rwy'n rhoi caniatâd i Cyngor Gwynedd rannu fy manylion cyswllt a manylion 
personol gyda thrydydd partïon ar y cyd â'm cais ar gyfer Cynllun 
Cymhwysedd Hyblyg ECO4 Awdurdodau Lleol. 
 
Rwyf wedi darllen yr Hysbysiad Preifatrwydd yn Rhan 6 o'r ffurflen gais hon. 
Rwy'n deall sut y bydd Cyngor Gwynedd yn defnyddio fy ngwybodaeth fel yr 
amlinellir yn yr Hysbysiad Preifatrwydd a'm hawliau o dan y ddeddfwriaeth 
diogelu data gyfredol gan gynnwys Deddf Diogelu Data 2018 a'r Rheoliadau 
Diogelu Data Cyffredinol. 
 
Deallaf nad yw Cyngor Gwynedd yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb nac 
atebolrwydd o ganlyniad i unrhyw ganlyniad negyddol, difrod neu golled sy’n 
deillio o waith sy’n gysylltiedig â chynllun ECO4 Flex a’r gosodwr/darparwr. 
Deallaf nad yw'r Cyngor yn cymeradwyo ansawdd crefftwaith y 
darparwr/gosodwr ECO4, a phe bai angen i mi fod yn fodlon ar ansawdd y 
gosodiad yna byddaf yn dibynnu ar fy arbenigwr annibynnol fy hun. 
 
Os byddaf yn derbyn mesurau effeithlonrwydd ynni o dan y cynllun hwn, 
deallaf y bydd y contract rhyngof i a’r contractwr ECO4 ac nid Cyngor 
Gwynedd. Deallaf os bydd anghydfod yn codi, na fydd y Cyngor yn cymryd 
rhan mewn unrhyw ddatrysiad. 



PWYSIG: Bydd Cyngor Gwynedd yn gweinyddu’r cynllun yn unol â Gorchymyn 
Trydan a Nwy (Rhwymedigaeth Cwmnïau Ynni) 2022 (Gorchymyn ECO4) a bydd yn 
nodi aelwydydd cymwys drwy broses ymgeisio Ofgem. Bydd y wybodaeth 
cymhwysedd yn cael ei storio’n ddiogel yn unol â pholisi diogelu data’r Cyngor 
Gwynedd, Cod Rhannu Data Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, a chanllawiau 
ESNZ. At hynny, drwy lofnodi'r ffurflen gais hon, rydych yn cydsynio i'ch data gael ei 
rannu ag Ofgem, rheoleiddiwr cynllun Cymhwysedd Hyblyg ECO4 Awdurdod Lleol.  
Nid yw cymhwyster a'r Datganiad gan Gyngor Gwynedd yn gwarantu gosod unrhyw 
fesurau, gan mai'r gosodwr fydd yn gwneud y penderfyniad terfynol. 
 
 
Rwy'n datgan hynny hyd eithaf fy ngwybodaeth mae'r manylion yr wyf wedi'u 
darparu yn gywir ac rwyf yn nodi fy mod wedi darllen a deall yr uchod.. 
 
Dyddiad: ...........................  Enw’r ymgeisydd ................................................... 
 
Arwyddwyd: ....................................... 
 
Bydd y ffurflen gais yma yn mynd i'ch contractwr dewisol sydd wedi'i restru ar wefan 
Cyngor Gwynedd ECO4 Flex NID Cyngor Gwynedd. 
 
 
RHAN 5 – TYSTIOLAETH OFYNNOL 
Mae'r canlynol yn enghreifftiau o'r dystiolaeth a fydd yn cael eu derbyn ar gyfer pob 
un o lwybrau cyfeirio ECO4 Flex (Nid yw'r rhestr hon yn gynhwysfawr a bydd fathau 
eraill o dystiolaeth yn cael eu hystyried fesul achos): 
 

Llwybr 
 

Tystiolaeth 
 

Ticiwch y 
blwch os 
ydych yn 
darparu 

Pob llwybr – EPC, 
prawf o adnabod a 

phreswyliad 
 

 EPC diweddaraf. (Cysylltu gyda 
Contractwr os nad oes EPC i’r eiddo) 
 

 Prawf o adnabod, e.e., copi o drwydded 
yrru, pasbort, cerdyn adnabod 
cenedlaethol, arall. 

 
 Prawf preswyl, e.e., bil cyfleustodau 

diweddar, bil Treth ALl. 

  
☐ 
 
 
☐ 

         
      
     ☐ 

Pob llwybr – 
tystiolaeth o 

ddaliadaeth breifat 
 

 Mynediad i'r Gofrestrfa Tir; neu 
 

 Mae gweithredoedd neu ddatganiad 
morgais yn dyddio o fewn y 12 mis 
diwethaf (os nad yw mynediad i'r 
Gofrestrfa Tir ar gael); neu 
 

 Templed OFGEM perthnasol (os nad oes 
yr un o'r uchod ar gael). 

 
 Os yw'n cael ei rentu'n breifat, un o 

ffurflen/llythyr caniatâd landlord.  

 
☐ 

 
     ☐ 

 
 

       
     ☐ 

 
      
     ☐ 
 



 
 Taflen Cofrestru Rhentu Doeth Cymru  

 
     ☐ 
 
 

 
    Llwybr 1: 
    Incwm isel 
 
Mae Ofgem yn 
argymell bod y cartref 
yn darparu cyfuniad o 
dystiolaeth i gefnogi'r 
cais oherwydd efallai 
na fydd rhai mathau o 
dystiolaeth yn dal 
llawer o bwysau ar eu 
pen eu hunain.  
Er enghraifft, byddai 3 
cyfriflen banc o'r 3 mis 
diwethaf yn ogystal â 
ffurflenni 
treth/dogfennaeth P60 
o'r flwyddyn dreth 
ddiweddaraf yn addas. 
 

Rhaid cael tysiolaeth 
incwm gan PAWB sydd 
yn byw yn yr eiddo 
sydd yn 18oed neu 
throsodd*** 
 

 Ffurflen dreth / dogfennaeth P60 mwyaf 
diweddar. Pe bai hwn yn cael ei gyhoeddi 
6+ mis ar ôl i'r ALl lofnodi a chyhoeddi'r 
datganiad, dim ond ar y cyd â 
thystiolaeth ychwanegol y gellir ei 
ddefnyddio. Os oes gan ddeiliad y tŷ sawl 
swydd, yna bydd angen i ddeiliad y tŷ 
ddarparu P60s ar gyfer pob swydd. Lle 
derbynnir incwm ychwanegol nad yw’n 
weladwy ar y P60, rhaid darparu 
tystiolaeth ychwanegol hefyd e.e. tair 
cyfriflen banc o’r 3 mis diwethaf ar ôl i’r 
ALl lofnodi a chyhoeddi’r datganiad. 
  

 Datganiad pensiwn incwm blynyddol 
mwyaf diweddar. Neu os caiff ei 
hysbysu'n fisol, tri o'r 3 mis diwethaf ar 
ôl i'r ALl lofnodi a chyhoeddi'r datganiad.  
 

 Heb dystiolaeth o gyflogaeth neu 
bensiwn, byddem angen naratif gan yr 
ymgeisydd yn egluro sut mae’r unigolyn 
yn byw ac yn talu’r biliau. 
 

 Tri slip cyflog ochr yn ochr â datganiadau 
banc o'r 3 mis diwethaf ar ôl i'r ALl 
lofnodi a chyhoeddi'r datganiad, o bob 
cyfrif sy'n derbyn incwm. 
 

 Gellir defnyddio tystiolaeth megis P45 o'r 
3 mis diwethaf ar ôl i'r ALl lofnodi a 
chyhoeddi'r datganiad ar y cyd â 
thystiolaeth ategol arall. 
 

 Gan fod llwybr 1 yn seiliedig ar incwm y 
cartref cyfan, rhowch gadarnhad o nifer 
yr oedolion sy'n byw yn y cyfeiriad trwy 
lythyrau treth gyngor / cytundebau 
tenantiaeth / datganiadau morgais / 
cofrestr etholiadol / gwiriad credyd 
meddal. 
 
*Canllawiau Ofgem: 

I ymhelaethu ar Dabl 3 ECO4 Guidance: Local 
Authority Administration | Ofgem yng 
Nghanllawiau Gweinyddol ECO4 Flex ar sut i 
ddangos tystiolaeth o incwm blynyddol gros o lai 
na £31,000 ar gyfer Llwybr 1: 
 

     ☐ 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ☐ 
 
 

 
     
 
     ☐ 

 
          
    
 
      ☐ 

 
          
 
     ☐ 

 
 
 

      
 
 
       ☐ 
 
 
 
 
 
       ☐ 
 
 
 
 



 Mae slipiau cyflog yn dangos cyflog 
blynyddol. Os nad yw slip cyflog yn 
dangos yr incwm blynyddol, mae’n dal yn 
bosibl ei gyfrifo drwy luosi’r ffigur â 12. 
Efallai y byddai hefyd yn werth gofyn i 
gyflogwr ychwanegu cyflog blynyddol at 
slipiau cyflog y dyfodol. 
 

 Rydym yn argymell cyfriflenni banc o bob 
cyfrif sy'n dangos incwm blynyddol, 
oherwydd gallai cymryd cyfartaledd fod 
yn rhy gyffredinol neu'n rhy anfanwl. 
Fodd bynnag, gallai cyfriflenni banc nad 
ydynt yn dangos incwm blynyddol fod yn 
gymwys o hyd os oedd yn amlwg bod yr 
incwm o dan £31K y flwyddyn. 
 

 Dylai incwm blynyddol hefyd fod ar 
ddogfennaeth P60/45, yn ogystal â 
ffurflenni treth. 
 

 

 
 
      ☐ 
 
 
 
 
 
 
 
     ☐ 
 
 
 
 
 
      ☐ 

 
Llwybr 2:  

Targedu Procsi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sgrîn lun yn cadarnhau bod yr aelwyd o 
fewn darpariaeth Gymraeg LSOA 1-3 ar 
Fynegai Amddifadedd Lluosog Cymru 
2019, a gefnogir gan y Swyddfa 
Ystadegau Gwladol (ONS) data: Mynegai 
Amddifadedd Lluosog Cymru 2019 yn ôl 
rheng, degile a gwinîn, Ardal Uwch 
Allbwn Haen is (LSOA) (gov.wales) 
  

 Copi o ostyngiad treth gyngor e.e., llun, 
e-bost, PDF gydag enw a chyfeiriad; 
tystiolaeth o daliadau ad-daliad dyled 
uniongyrchol neu lythyr yn cadarnhau 
taliad gan ALl.  
 

 Llythyr cyfeirio wedi'i lofnodi gan Feddyg 
/Meddyg Teulu yn nodi bod person sy'n 
byw yn yr eiddo yn cael ei ystyried yn 
agored i'r oerfel ac yn dioddef o gyflwr 
iechyd fel y nodir yng nghanllawiau 
NICE: NG6, ac eithrio'r dirprwy incwm 
isel (argymhellir). Neu o leiaf un o’r 
awgrymiadau anghyflawn hyn ar ffurf 
ysgrifenedig, a all fod yn berthnasol ar 
gyfer cyflyrau/clefydau eraill ac ati yng 
Nghanllawiau NICE (rydym yn argymell 
darparu mwy am fwy o sicrwydd): 
 
 

     ☐ 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
     ☐ 

 
 
 
 
 

          
 
 
 
    ☐ 

 
 
 
 

            
 
          
 
 



a). Pobl â chyflyrau cardiofasgwlaidd: 
llythyrau diagnosis ysbyty, atgyfeiriadau 
gweithiwr cymdeithasol, copi o 
bresgripsiynau amlroddadwy ar gyfer 
plentyn ag asthma, neu gopïau o 
lythyrau atgyfeirio at grwpiau penodol 
sy'n helpu pobl â'r cyflyrau hyn.  
b). Pobl ag anableddau: Hysbysiadau 
PIP, DLA neu Lwfans Gweini.  
c). Pobl hŷn (65 a hŷn): geni, tystysgrif 
priodas, pasbort, copi o docyn bws, neu 
ddatganiad pensiwn.  
ch). Aelwydydd gyda phlant ifanc (5 neu 
iau): tystysgrif geni, llythyr cofrestru 
ysgol, neu basbort.  
d). Merched beichiog: Ffurflen MAT B1 i 
brofi bod deiliad y tŷ yn feichiog pan 
lofnododd a chyhoeddodd yr ALl y 
datganiad. 
 

 Gwasanaeth Gwirio Cymhwysedd (ECS), 
dogfennaeth sy'n dangos cymhwysedd ar 
gyfer prydau ysgol am ddim oherwydd 
incwm isel a ddarperir gan yr Adran 
Addysg neu o'r ysgol. 
 

 Llythyr wedi'i lofnodi gyda phrawf o 
ddyled nwy a thrydan gan y cyflenwr 
ynni neu Gyngor y Dinesydd, sy'n dangos 
bod yr aelwyd wedi cael ei gyfeirio at yr 
ALl ar gyfer cymorth bil cyfleustodau. 
 
 

 
 
   ☐ 

 
 

           
  
 
 
    ☐ 

 
  
   ☐ 
 
 
    ☐ 
 
 
    ☐ 
 
 
 
 
 
     ☐ 
 
 
 
 
     ☐ 
 
 

 
Llwybr 3  
Atgyfeiriadau'r GIG 

 Llythyr swyddogol wedi'i lofnodi gan naill 
ai Ymddiriedolaeth GIG, Bwrdd 
Ymddiriedolaeth GIG neu berson sydd 
wedi'i gofrestru ar y Gofrestr Meddygon 
Teulu. Byddem yn derbyn atgyfeiriadau 
gan unrhyw weithiwr iechyd proffesiynol 
gydag e-bost GIG dilys. Bydd angen i’r 
llythyr hwn nodi bod y swyddog sy’n 
llofnodi’r llythyr yn ystyried bod rhywun 
yn y cartref yn dioddef o un o’r pedwar 
cyflwr iechyd a restrir yn y disgrifiad o 
Lwybr 3 (cyfeiriwch at dempled llythyr 
atgyfeirio’r GIG ar ein tudalen we yma:  
Microsoft Word - templed-llythyr-gweithiwr-gofal-
iechyd-proffesiynol-y-gig-eco4-flex (2).docx 
(llyw.cymru) 

 

 
 
     ☐ 



 
RHAN 6 - HYSBYSIAD PREIFATRWYDD CYMHWYSEDD HYBLYG 
ECO4 

 
Mae gan Gyngor Gwynedd ddyletswydd i wella iechyd a lles y boblogaeth mae'n ei 
gwasanaethu. Mae hyn yn cynnwys cyfrifoldeb i leihau tlodi tanwydd ar draws 
Gwynedd. Un o'r ffyrdd y mae'r Cyngor yn gwneud hyn yw trwy weithio gyda 
phartneriaid cyflenwi o dan Gynllun Cymhwysedd Hyblyg ECO4 i helpu i wella'r stoc 
tai lleiaf effeithlon o ran ynni sy'n cael ei feddiannu gan aelwydydd incwm isel, 
bregus a thanwydd gwael.  
 
Beth yw data personl? 
 
Mae data personol yn golygu unrhyw wybodaeth sy'n ymwneud ag unigolyn byw a 
nodwyd neu adnabyddadwy. 
 
Beth yw data categori arbennig? 
 
Data categori arbennig yw data personol sydd angen mwy o amddiffyniad oherwydd 
ei fod yn sensitif. Yn achos cynllun Cymhwysedd Hyblyg ECO4, mae data categori 
arbennig yn cyfeirio at y wybodaeth sy'n ymwneud ag iechyd yr unigolyn byw a 
nodwyd neu adnabyddadwy. 
 
At ba ddibenion rydym yn defnyddio eich data personol - pam rydym yn ei 
gasglu? 
 
Bydd y wybodaeth a gasglwn amdanoch yn cael ei defnyddio at ddiben(ion): 
 
• Cymorth i gael gafael ar gyllid sydd ar gael ar gyfer mesurau 
effeithlonrwydd ynni i wella perfformiad ynni eich cartref drwy gyllid ECO4 
(er enghraifft, uwchraddio gwresogi ac inswleiddio). 
• Atgyfeirio aelwydydd cymwys am gymorth o dan y cynllun a grybwyllir 
uchod. 
• Asesiad o gymhwyster preswylydd/deiliaid cartref ar gyfer cynllun 
Cymhwysedd Hyblyg ECO4. 
 
Y sail gyfreithlon ar gyfer prosesu eich gwybodaeth yw: 
 
Mae prosesu yn angenrheidiol o dan Erthygl 6 UKGDPR e) Mae prosesu yn 
angenrheidiol i gyflawni tasg er budd y cyhoedd. 
 
Lle mae data Categori Arbennig yn cael ei brosesu, y sail gyfreithiol yw Erthygl 9(2) 
g) rhesymau o fudd cyhoeddus sylweddol (deddfwriaeth fel isod). Yr amodau prosesu 
budd cyhoeddus sylweddol yw 6) dibenion statudol a llywodraethol. 
Gorchymyn Trydan a Nwy (Rhwymedigaeth Cwmnïau Ynni) 2022 
Deddf yr economi ddigidol 2017 A 35 
Beth os na fyddwch yn darparu data personol? 
 
Os na fyddwch yn rhoi'r wybodaeth sydd ei hangen arnom pan fyddwn yn gofyn 
amdani, gallai hyn olygu na fydd yr Awdurdod yn gallu asesu eich cais am gymorth o 
dan yr ECO4 Flex. 
 



 
Pa fath o wybodaeth ydyn ni'n ei defnyddio? 
 
Rydym yn casglu’r mathau canlynol o ddata personol amdanoch er mwyn darparu’r 
gwasanaeth hwn (casglir yr holl wybodaeth hon neu rywfaint ohoni fel rhan o’ch cais 
yn dibynnu ar eich amgylchiadau a’ch llwybr cymhwyster arfaethedig): 
 
Ar gyfer Cymhwysedd Hyblyg ECO4 mae Ofgem angen ‘Datganiad’ cymhwyster i 
ymgeiswyr gynnwys enw a chyfeiriad deiliad y tŷ ynghyd â Chategori cydymffurfio 
perthnasol ar gyfer Cynllun ECO4 Flex. Mae angen gwybodaeth i benderfynu ar 
gymhwysedd yn seiliedig ar ystodau meini prawf y cynllun: 
 
• Gwybodaeth gyswllt – enw, cyfeiriad, rhif ffôn, cyfeiriad e-bost. 
• Categori cymhwyster (er enghraifft, dyddiad geni/oedran, incwm, treth gyngor, 
gwybodaeth iechyd i amlygu bregusrwydd i fyw mewn cartref oer, prydau ysgol am 
ddim, aelwyd a ddiffinnir gan y Cyngor fel un sy’n agored i niwed mewn cynllun 
cyhoeddedig, ac ati) . 
• Cyfansoddiad y cartref – nifer yr oedolion, plant a phreswylwyr 65 oed a throsodd 
sy'n byw yn y cartref. 
• Statws blaenoriaeth y cartref (h.y., efallai y bydd preswylydd â salwch terfynol 
angen gwaith wedi'i wneud fel blaenoriaeth). 
• Manylion ariannol/tystiolaeth o incwm a chymhwysedd i gael prydau ysgol am 
ddim, ad-daliad treth y cyngor, a budd-daliadau prawf modd. 
• Gwybodaeth iechyd ar gyfer salwch sy'n gysylltiedig ag oerfel sy'n berthnasol i 
gymhwysedd y cynllun(iau). 
• Gwerthuso a monitro canlyniadau cyffredinol y cynllun, a all gynnwys data lefel 
cyfeiriadau ar gyfer arbedion carbon, arbedion ariannol ac unrhyw lefelau buddsoddi. 
Mae hyn at ddibenion monitro ac archwilio’r Cyngor ac i atal cyfrif dwbl. 
 
Bydd tystiolaeth/dogfennau sy'n nodi/profi'r uchod at ddibenion cymhwysedd cynllun 
yn cael eu rhannu rhwng y Cyngor, darparwr/gosodwr ECO4 Flex ac Ofgem 
(Swyddfa'r Marchnadoedd Nwy a Thrydan). 
 
 
Ydyn ni'n defnyddio gwybodaeth a dderbyniwyd o ffynonellau eraill? 
 
I ddarparu'r gwasanaeth hwn, rydym yn casglu gwybodaeth yn uniongyrchol oddi 
wrthych chi gan y contractwr/gosodwr ECO4 Flex cymeradwy, contractwyr/gosodwr 
yma yr ydych wedi'i ddefnyddio i wneud cais am y cynllun. Ceir y mathau canlynol o 
ddata personol, yn dibynnu ar eich amgylchiadau: 
 
• Gwybodaeth gyswllt – enw, cyfeiriad, rhif ffôn, cyfeiriad e-bost. 
• Categori cymhwyster (er enghraifft, dyddiad geni/oedran, incwm, treth gyngor, 
gwybodaeth iechyd i amlygu bregusrwydd i fyw mewn cartref oer, prydau ysgol am 
ddim, aelwyd a ddiffinnir gan y Cyngor fel un sy’n agored i niwed mewn cynllun 
cyhoeddedig, ac ati). 
• Cyfansoddiad y cartref – nifer yr oedolion, plant a phreswylwyr 65 oed a throsodd 
sy'n byw yn y cartref. 
• Statws blaenoriaeth y cartref (h.y., efallai y bydd preswylydd â salwch terfynol 
angen gwaith wedi'i wneud fel blaenoriaeth). 
• Manylion ariannol/tystiolaeth o incwm a chymhwysedd i gael prydau ysgol am 
ddim, ad-daliad treth y cyngor, a budd-daliadau prawf modd. 



• Gwybodaeth iechyd ar gyfer salwch sy'n gysylltiedig ag oerfel sy'n berthnasol i 
gymhwysedd y cynllun(iau). 
• Gwerthuso a monitro canlyniadau cyffredinol y cynllun, a all gynnwys data lefel 
cyfeiriadau ar gyfer arbedion carbon, arbedion ariannol ac unrhyw lefelau buddsoddi. 
Mae hyn at ddibenion monitro ac archwilio’r Cyngor ac i atal cyfrif dwbl. 
 
 
Trosglwyddo eich gwybodaeth dramor 
 
Ni fydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo y tu allan i'r Deyrnas Unedig. 
 
Gyda phwy y gellir rhannu eich gwybodaeth (yn fewnol ac yn allanol)? 
 
Mae angen gwybodaeth i benderfynu ar gymhwysedd yn seiliedig ar amrediad meini 
prawf y cynllun.  Dim ond gwybodaeth sy’n berthnasol ac sy’n ofynnol i bob 
cynllun/ffynhonnell ariannu pwrpasol a rennir. Mae’n bosib y byddwn yn rhannu eich 
gwybodaeth gyda'r derbynwyr canlynol: 
 
Allanol:  
 

 Ofgem: Ar gyfer ECO 4 Cymhwysedd Hyblyg. Mae Ofgem yn gofyn am 
'Ddatganiad' o gymhwysedd i ymgeiswyr gynnwys enw a chyfeiriad deiliad tŷ 
ynghyd â Categori cydymffurfio perthnasol ar gyfer Cynllun ECO Flex. Bydd 
Ofgem hefyd yn archwilio'r Cyngor ar adegau cyfnodol ac fel rhan o'u proses 
archwilio bydd angen tystiolaeth o gymhwysedd cartrefi ar gyfer Cynllun Flex 
ECO4. Ar y sail hon, gellir rhannu'r wybodaeth a'r dystiolaeth a ddarperir 
gennych yn eich ffurflen gais yn cadarnhau eich cymhwysedd yn cael eu 
rhannu ag Ofgem.    

 Contractwyr / gosodwyr Cymhwysedd Hyblyg ECO4 cymeradwy y 
Cyngor: Dyma'r cwmnïau y mae'n rhaid i aelwydydd wneud cais drwodd i 
gael eu hasesu ar gyfer cymhwysedd ar gyfer cynllun ECO4 Flex.  

 
Contractwyr cymwys: 
 

 Menai Heating: 01248 421044  
 City Energy: 02920 499 183  

Mewn cydweithrediad â CES (Consumer Energy Solutions) 
 Baxter Kelly: 01352 860499  

 
 
Mae yna hefyd sefyllfaoedd penodol eraill lle y gallai fod gofyn i ni ddatgelu 
gwybodaeth amdanoch, fel: 
 

 Lle mae'n ofynnol i'r Cyngor ddarparu'r wybodaeth yn ôl y gyfraith. 
 Lle mae angen datgelu’r wybodaeth i atal neu ganfod trosedd. 
 Lle mae datgelu er lles hanfodol yr unigolyn dan sylw. 

 
Yn fewnol: 
 
Dim ond aelodau awdurdodedig o staff y mae’n ofynnol iddynt ei phrosesu at y 
dibenion a amlinellir yn yr hysbysiad preifatrwydd hwn gaiff mynediad i’ch 
gwybodaeth. 
  



 
Gwybodaeth Bellach 
 
Manylion mesurau diogelu beth rydym yn ei wneud ag ef a pha mor hir 
rydym ni’n ei gadw. 
 
Bydd eich data yn cael ei gadw o fewn rhwydwaith diogel Cyngor Gwynedd ac ni fydd 
yn cael ei brosesu y tu allan i'r DU. Cedwir eich data gan Cyngor Gwynedd am 
gyfnod y cynllun ECO4 Flex, ac am gyfnod o hyd at 5 mlynedd ar ôl i ECO 4 ddod i 
ben. Dim ond aelodau awdurdodedig o staff y mae’n ofynnol iddynt ei phrosesu at y 
dibenion a amlinellir yn yr hysbysiad preifatrwydd hwn gaiff mynediad i’ch 
gwybodaeth. 
 
Beth yw fy hawliau data? 
 
Mae eich gwybodaeth bersonol yn perthyn i chi ac, yn unol â hysbysiad preifatrwydd 
cyffredinol y Cyngor, mae gennych hawl i: 
 

 Cael gwybod sut y byddwn yn ei phrosesu. 
 Gwnewch gais am gopi o'r hyn sydd gennym amdanoch ac mewn fformat 

electronig a ddefnyddir yn gyffredin os dymunwch (os darparwyd hyn i ni yn 
electronig ar gyfer prosesu awtomataidd, byddwn yn ei ddychwelyd yn yr un 
ffordd). 

 Wedi ei ddiwygio os yw'n anghywir neu'n anghyflawn. 
 Ei fod wedi dileu (lle nad oes gennym ofyniad cyfreithiol i'w gadw). 
 Cyfyngu ar sut rydyn ni'n ei brosesu. 
 Tynnu eich caniatâd yn ôl. 

 
 
Am ragor o wybodaeth ynglŷn â Chynllun Cymhwysedd Hyblyg ECO4 cysylltwch â 
David Mark Lewis DavidMarklewis@gwynedd.llyw.cymru 
 


