CYNGOR BWRDEISTREF SIROL CONWY
CAIS AM GYMHWYSEDD HYBLYG RHEOLIADAU RHWYMEDIGAETH CWMNI YNNI (ECO)
2018-2020 (ECO 3)

Rhowch logo’r cwmni yma

RHAN 1 – MANYLION YR YMGEISYDD
Manylion yr Ymgeisydd
Enw’r ymgeisydd
Teitl (Mr/Mrs/Ms/Miss/Arall)
Cyfeiriad (gan gynnwys cod
post)

Rhifau ffôn
(Cartref a symudol)
Cyfeiriad E-bost
Dyddiad Geni

Manylion yr eiddo
Rhowch y manylion canlynol ar gyfer yr eiddo y mae’r cais yn ymwneud ag ef.
Cyfeiriad yr Eiddo

Oed yr Eiddo
Nifer yr ystafelloedd gwely

Math o Eiddo (rhowch gylch o amgylch y disgrifiad gorau o’ch eiddo)
Tŷ

Canol teras

Pen teras

Tŷ pâr

Tŷ sengl

Byngalo

Canol teras

Pen teras

Byngalo pâr

Byngalo sengl

Fflat deulawr

1 neu 2 wal allanol

3 wal allanol

Fflat

1 neu 2 wal allanol

3 wal allanol

Cartref symudol

Ai’r eiddo hwn yw unig breswylfa neu brif breswylfa’r ymgeisydd?

Ie

Na

A oes gan yr ymgeisydd fuddiant fel perchennog yn yr eiddo?

Oes

Nac oes

Ydych chi'n denant?

Ydw

Nac ydw

Os ydych yn denant yn yr eiddo, rhowch fanylion eich landlord
Enw’r Landlord
Teitl (Mr/Mrs/Ms/Miss/Arall)

Cyfeiriad (gan gynnwys cod
post)
Rhifau ffôn
(Cartref a symudol)
Cyfeiriad E-bost

RHAN 2 - MEINI PRAWF CYMHWYSTER
i.

Aelwyd â chostau uchel ac incwm isel
(Llenwch A neu B a C os gwelwch yn dda)

A. Os oes gan yr eiddo Dystysgrif Perfformiad Ynni (EPC), a yw’n:
Band EPC
E/F/G

Ticiwch

Cam gweithredu
Ewch i Adran C - Ariannol

A/B/C/D

Cwblhewch y tabl isod, adran B

B. Os nad oes Tystysgrif Perfformiad Ynni (TPY) ar gyfer yr eiddo neu os nad yw’r TPY yn
gyfredol bellach, llenwch y tabl isod os gwelwch yn dda. Nodwch: Mae TPY yn gyfredol
am 10 mlynedd o 'Ddyddiad y Tystysgrif’, sydd wedi’i nodi yn y gornel uchaf ar yr ochr
chwith ar y TPY.
Manylion yr eiddo
Nifer yr ystafelloedd gwely

Math
1
2
3+
Nifer y bobl sy’n byw yn yr eiddo
1
2
3+
Faint o ddeunydd insiwleiddio sydd yn y Dim
groglofft ar hyn o bryd
Hyd at 150mm
250mm a mwy
Pa fath o waliau sydd yn yr eiddo
Adeiladwyd fel system
Carreg / bric solid
Adeiladu ceudod
I ba raddau mae’r waliau wedi’u
Allanol
hinsiwleiddio
Mewnol
Ceudod
Dim
Pa danwydd gwresogi a ddefnyddir yn
Prif gyflenwad nwy
yr eiddo
Olew
LPG
Trydan
Tanwydd solid
A oes system gwres canolog yn yr eiddo Llai na 10 oed
a beth yw ei oedran
Dros ddeg oed
System wedi torri
Dim system

Pwyntiau Ticiwch Sgôr
1
2
3
1
2
3
3
2
1
3
2
1
1
1
2
3
1
2
3
5
5
1
3
5
5
CYFANSWM

Os yw’r sgor yn hafal i neu yn fwy na 15, cwblhewch yr adran ariannol.

C. Ariannol
1.
A oes gennych chi neu eich partner hawl i gymhorthdal incwm, lwfans chwilio am
waith sydd yn seiliedig ar incwm, lwfans gwaith a chymorth sydd yn seiliedig ar incwm,
credyd pensiwn gwarantedig, budd-dal tai a/neu dreth y cyngor neu gredyd treth
gwaith/plant (incwm o gredydau treth islaw £15,860)?
Ydw 
2.

Nac Ydw 

(os Nac Ydw ewch i 2 isod)

Cyfansoddiad aelwydydd ac incwm
Cyfansoddiad Aelwydydd
1 oedolyn
ac 1 plentyn
a 2 blentyn
a thri plentyn
a phedwar plentyn neu fwy
2 oedolyn
ac 1 plentyn
a 2 blentyn
a thri plentyn
a phedwar plentyn neu fwy

Ticiwch
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£

2019
9,300
12,200
15,000
18,000
21,000
15,200
18,200
21,100
24,100
26,800

Diffinnir incwm yma fel incwm gwario aelwyd ar ôl talu am rent neu forgais. Mae
hyn yn cynnwys incwm o bob ffynhonnell, megis enillion net (ar ôl treth), incwm o
arbedion a buddsoddiadau, pensiynau, pob budd-dal (gan gynnwys budd-dal tai), a
thaliadau treth y cyngor net.
Cadarnhewch incwm blynyddol gros yr aelwyd £…………………………………
Os yw'ch incwm yn gyfartal i, neu'n llai na'r ffigurau yn y tabl uchod ewch i’r
datganiad, os ddim ewch i Rhan 3 isod; Tlodi Tanwydd.
3. Tlodi Tanwydd
Sylwer: Gall incwm eich cartref fod yn fwy na'r incwm Crynswthl Blynyddol fel y nodir
yn y tabl uchod ond efallai eich bod yn dal i fyw mewn tlodi tanwydd (bydd hyn yn
cael ei gyfrifo o'ch incwm, treuliau a biliau tanwydd).
Taliadau
A wnewch chi gadarnhau eich taliadau YG a threth incwm blynyddol £.......................
A wnewch chi gadarnhau eich taliadau rhent neu forgais blynyddol £.......................
Biliau Tanwydd
Cadarnhewch faint a dalwyd am danwydd yn y deuddeg mis diwethaf:
Trydan

£ …………………........

Nwy (prif gyflenwad neu nwy potel)

£ ………………………

Tanwydd Solet

£ ………………………

Olew

£ ………………………

CYFANSWM

£ ………………………

Ewch i'r datganiad

Efallai y gofynnir i chi ddarparu tystiolaeth o'ch incwm a thystiolaeth o'ch biliau
tanwydd gan y Cyngor.
ii.

Agored i niwed gan oerfel ac incwm isel
(Llenwch D neu E a C os gwelwch yn dda)
D. Mae aelod o’r cartref:
Manylion

Ticiwch

Wedi
Gweld
Tystiolaeth

Printio ag Arwyddo

Dyddiad

Dros 60 oed

Plentyn (plant) o dan
5 oed, mewn addysg
neu’n fam feichiog.
Neu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

E. Mae aelod o’r cartref â:
Ticiwch
Yn dioddef o anhwylderau anadlol (yn arbennig clefyd rhwystrol cronig yr
ysgyfaint ac asthma plant)
Yn dioddef o anhwylderau cardiofasgwlaidd (e.e. clefyd isgemia'r galon, clefyd
cerebrofasgiwlar)
Yn dioddef o salwch meddwl cymhedrol i ddifrifol (e.e. sgitsoffrenia,
anhwylder deubegynol)
Yn camddefnyddio sylweddau
Yn dioddef o dementia
Yn dioddef o anhwylderau niwrobiolegol a chlefydau cysylltiedig (e.e.
fibromyalgia, ME)
yn dioddef o salwch terfynol / canser
Yn methu â symud llawer / anabl
yn dioddef o Hemoglobinopathi (clefyd y crymangelloedd, thalasaemia)
yn dioddef o anableddau dysgu difrifol
yn dioddef o afiechydon hunanimiwnedd a diffyg hunanimiwnedd (e.e. lwpws,
MS, diabetes, HIV)
Pobl â dibyniaethau
Pobl sydd wedi mynd i’r ysbyty oherwydd eu bod wedi disgyn

14 Mewnfudwyr, ceiswyr lloches a ffoaduriaid (os ydynt yn byw mewn
deiliadaeth breifat)
15 Pobl sy’n cael cyfnodau o ddigartrefedd
Nodwch: Datganiad wedi’i lofnodi gan feddyg neu ymarferydd iechyd i gadarnhau problemau
iechyd.
RHAN 3 - DATGANIAD
I’w gwblhau ar gyfer pob cais
Rhybudd: Os byddwch yn gwneud datganiad ffug yn fwriadol, fel allech gael eich erlyn.
Rwyf yn datgan trwy hyn bod yr wybodaeth yr wyf wedi’i rhoi yn y cais hwn yn wir ac yn
gywir hyd eithaf fy ngwybodaeth:
Enw
Llofnod
Dyddiad

Hysbysiad Preifatrwydd
Rhowch hysbysiad preifatrwydd eich cwmni yma a gofalwch eich bod yn hysbysu’r
ymgeiswyr y bydd y wybodaeth a gasglwyd ar y ffurflen gais hon yn cael ei rhannu gyda
Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cynllun, y
gwaith arfaethedig, eich cymhwyster neu wybodaeth gysylltiedig, cysylltwch â’r gosodwr
neu’r contractwr. Anfonwch y ffurflen hon at eich gosodwr. Peidiwch ag anfon y ffurflen
yn uniongyrchol at Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.
Rhestr Wirio Cais;
Sicrhewch fod yr holl adrannau perthnasol wedi'u cwblhau
Rhan 1 – Manylion yr ymgeisydd (Rhaid i’w cwblhau)
Rhan 2 – Unai
Chostau uchel ac incwm isel (Rhaid cwblhau A neu B ac C)
Neu
Agored i niwed gan oerfel ac incwm isel (Rhaid cwblhau D neu E ac C)
Rhan 3 – Datganiad (Rhaid i’w cwblhau)

☐
☐
☐
☐
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GWYBODAETH ARIANNOL - I’W GWBLHAU GAN YR YMGEISYDDD

Enw'r Ymgeisydd
Teitl (Mr/Mrs/Ms/Miss/Arall)
Cyfeiriad (yn cynnwys cod
post)

BLYNYDDOL
Incwm – enillion net (ar ôl treth a threth y cyngor)

£

Incwm o gynilon a buddsoddiadau

£

Incwm o bensiynau

£

Incwm o’r holl fudd-daliadau yn cynnwys budddaliadau tai

£

CYFANSWM INCWM

£

Alldaliadau – Taliadau Morgais neu Rent
Alldaliadau - Trydan
Alldaliadau – Nwy (o’r prif gyflenwad NEU botel)
Alldaliadau – Tanwydd Solet
Alldaliadau - Olew
CYFANSWM ALLDALIADAU

£

DATGANIAD - Rhybudd: Os ydych yn gwneud datganiad anwir efallai y byddwch yn agored i
erlyniad. Trwy hyn rwy’n datgan bod y wybodaeth wedi’i roi yn y cais yn gywir a gonest hyd
eithaf fy ngallu:
Enw
Llofnod
Dyddiad
Hysbysiad Preifatrwydd
Nodwch rybudd preifatrwydd y cwmni hwn a sicrhewch eich bod yn rhoi gwybod i'r ymgeiswyr
bod y wybodaeth wedi'i gasglu ar y ffurflen gais yn cael ei rannu gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol
Conwy. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cynllun, y gwaith arfaethedig, cymhwyster neu
waith perthnasol yna cysylltwch â'ch gosodwr neu gontractwr. Dychwelwch y ffurflen i’ch
gosodwr. Peidiwch â chyflwyno'r ffurflen yn uniongyrchol i Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

