
 
Datganiad o Fwriad 

Cymhwysedd Hyblyg Cyngor Abertawe 

Mae'r datganiad hwn yn nodi meini prawf cymhwysedd hyblyg Cyngor Abertawe ar gyfer y 
rhaglen ECO ‘Help to Heat’ a ddechreuodd ar 18 Hydref. Ei nod yw cefnogi’r aelwydydd hynny 
yn Abertawe sydd fwyaf tebygol o ddioddef o dlodi tanwydd a’r rheiny sydd fwyaf agored i 
effeithiau cartref oer. 
 
Cyflwyniad – Mae Cyngor Abertawe'n croesawu'r bwriad i gyflwyno Cymhwysedd Hyblyg eleni, ac yn 
bwriadu'i ddefnyddio at ddibenion Ileihau tlodi tanwydd yn Ardal Abertawe. Mae'r Cyngor wedi 
gweithio ers blynyddoedd lawer i wella cartrefi ledled Abertawe, yn enwedig ar wella effeithlonrwydd 
ynni a lleihau tlodi tanwydd. 
 
Beth yw cymhwysedd hyblyg – Mae gan Awdurdodau Lleol, gan weithio gyda chyflenwyr Ynni sydd 
wedi ymrwymo o dan y Rhwymedigaeth Cwmnïau Ynni (ECO) gyfle i ymestyn y meini prawf 
cymhwysedd ar gyfer mesurau effeithlonrwydd ynni ar gyfer aelwydydd nad ydynt yn rhan o gynlluniau 
cymorth presennol. 
 
Targedu aelwydydd – Mae'r cyllid hwn ar gael ar gyfer perchnogion eiddo preifat a thenantiaid eiddo 
rhent preifat yn unig. Bydd teilyngdod ar gyfer cymhwysedd hyblyg yn cael ei bennu gan y meini prawf 
a restrir isod o dan Gwestiynau 1 a 2 a bydd angen datganiad wedi'i lofnodi gan berchennog yr eiddo. 
 
Cwestiwn 1 - Meini Prawf 
 
I fod yn gymwys: 

i) mae'n rhaid i'r eiddo fod â sgôr o D, E, F neu G ar Dystysgrif Perfformiad Ynni neu 
ii) mae'n rhaid i'r eiddo fod â sgôr o 10 pwynt neu fwy yn Atodiad 1; 

 
Cwestiwn 2 - Cleientiaid Agored i Niwed a Thlodi Tanwydd . · 

Er mwyn dangos bod deiliaid yr aelwyd mewn mwy o berygl i effeithiau byw mewn cartref oer, bydd 
y Cyngor yn mabwysiadu'r dull canlynol. 

 
Bydd aelwyd yn gymwys: 
 

i) O dan Dlodi Tanwydd os ydynt yn gwario mwy na 10% o'u hincwm ar gostau tanwydd yr 
aelwyd; ac 

 
ii) Mae canllawiau'r Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal (NICE), 

'Excess winter deaths and illness and the health risks associated with cold homes', yn 
nodi: bod oerfel yn achosi mwy o berygl i ystod eang o bobl. Mae hyn naill ai oherwydd 
cyflwr meddygol, fel clefyd y galon; anabledd sydd, er enghraifft, yn atal pobl rhag symud o 
gwmpas i gadw'n gynnes, neu'n eu gwneud yn fwy tebygol o ddatblygu heintiau ar y frest; 
neu amgylchiadau personol fel methu â fforddio cadw'n gynnes. 



Felly, bydd aelwydydd yn gymwys os ydynt yn cynnwys pobl â'r canlynol, sy'n adlewyrchu 
canllawiau'r Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal (NICE) 2015 ar 
farwolaethau ychwanegol y gaeaf a salwch a achosir gan gartrefi oer. 

 
Mae aelod o'r aelwyd yn / mae gan aelod o'r aelwyd: 
i. Hŷn na 60 oed (prawf o oedran yn angenrheidiol) 
ii. Plant dan 5 oed a'r rheiny mewn addysg ysgol gynradd ac uwchradd neu fam 

feichiog 
iii. Clefyd anadlol (clefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint [COPD], asthma) 
iv. Clefyd cardiofasgwlaidd (e.e. clefyd isgemia'r galon, clefyd serebro-fasgwlaidd) 
v. Salwch meddwl cymedrol i ddifrifol (e.e. sgitsoffrenia, anhwylder deubegynol) 

Camddefnyddwyr sylweddau  
vi. Dementia 
vii. Clefydau niwrofiolegol a chlefydau cysylltiedig (e.e. Enseffalopathi Myalgig [ME], 

ffibromyalgia) 
viii. Canser 
ix. Symudedd cyfyngedig 
x. Hemoglobinopathi (clefyd y crymangelloedd, thalasaemia) 
xi. Anableddau dysgu difrifol 
xii. Clefydau awto-imiwn ac Imiwnoddiffygiant (e.e. lwpws, sglerosis ymledol [MS], 

diabetes, HIV) 
 

iii) Preswylwyr sy'n byw mewn llety rhent preifat lle mae gan yr eiddo sgôr Tystysgrif 
Perfformiad Ynni o E-G 

 
 
Llwybrau Atgyfeirio - Bydd y cynllun yn cael ei farchnata drwy wefan y Cyngor, deunydd marchnata 
a thrwy gyswllt arferol â phreswylwyr, a byddant yn cael eu hatgyfeirio drwy City Energy Network 
Limited (City Energy), Yes Energy ac EON sef gweinyddwyr y cynllun ar ran cyngor Abertawe.  
Bydd manylion y cynllun hefyd yn cael eu darparu i randdeiliaid eraill sy'n gweithio gydag aelwydydd 
agored i niwed. 
Gall Contractwyr nodi eiddo (gweler isod) drwy ddata cofrestr Tystysgrif Perfformiad Ynni sydd ar 
gael i'r cyhoedd. Bydd aelwydydd sy'n hunan-nodi i'r Cyngor yn cael manylion cyswllt y Contractwyr a 
fydd yn gyfrifol am lenwi holiaduron cymhwysedd ac arolygon eiddo. 
 
Mesurau cymhwysedd - Mae'r mesurau effeithlonrwydd ynni y gellir eu gosod mewn eiddo cymwys 
yn cynnwys, ond efallai na fyddant yn gyfyngedig i, systemau gwres canolog newydd, gwaith 
uwchraddio ac inswleiddio. Ar hyn o bryd, nid yw'r Cyngor yn cefnogi prosiectau inswleiddio waliau 
solet ar gyfer 'mewnlenwi' lle nad yw aelwydydd yn gymwys o dan y cynllun. 
 
Contractwyr – Ar ran y Cyngor, bydd City Energy, EON ac YES Energy yn gwirio'r cyflenwyr sy'n 
ymwneud ag arolygon cymhwysedd hyblyg a gosod gwaith a nodwyd o dan y cynllun hwn. 
Bydd y gwaith o weinyddu cymhwysedd yn cynnwys Cytundeb Prosesu Data. Bydd cyflenwyr ynni 
neu asiantau cyflenwyr ynni yn cydymffurfio â'r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data yn unol â 
gofynion Ofgem ac yn gweithredu yn unol ag arferion gorau'r diwydiant mewn perthynas â gofal 
defnyddwyr a safonau ansawdd. 
 
Penderfyniad terfynol - Y penderfyniad ynghylch p'un a yw aelwyd yn derbyn mesur o dan 
gymhwysedd hyblyg neu ffrydiau cyllido ECO eraill, a ph'un a yw'r mesur yn cael ei osod yn rhad ac 
am ddim neu a oes angen cyfraniad ariannol gan yr aelwyd. 
 



Ni fydd cymhwysedd o dan y datganiad o fwriad neu mewn Datganiad gan y Cyngor yn gwarantu y 
bydd unrhyw fesurau yn cael eu gosod, gan mai'r cyflenwr a fydd yn gwneud y penderfyniad terfynol. 
 
Llywodraethu 
Bydd y swyddogion isod yn gyfrifol am lofnodi Datganiadau ar ran yr Awdurdod lleol: 
i) Patrick Holcroft - Cyngor Dinas a Sir Abertawe   
ii) Asiantau ar ran Cyngor Dinas a Sir Abertawe 
 
Monitro 
Bydd nifer yr aelwydydd y cysylltir â hwy ac sy'n gymwys i gael Cymhwysedd Hyblyg ECO ynghyd â 
nifer y mesurau a ariennir gan Gymhwysedd Hyblyg ECO a osodir a nifer y cartrefi a wellir yn cael ei 
gofnodi gan Gyngor Dinas a Sir Abertawe, EON, City Energy ac YES Energy.  
Efallai y bydd angen data a gesglir o ffurflenni cais ar gyfer monitro ac adborth ar y cynllun yn y 
dyfodol, a allai gynnwys cysylltu ag aelwydydd yn uniongyrchol.  
Bydd unrhyw wybodaeth o'r fath yn cael ei chadw am uchafswm o 3 blynedd wedi diwedd y cynllun. 
 

Llofnodi 
 

Llofnod:  
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Printiwch eich enw: Mark Wade 
 
 
   Swydd: Pennaeth Tai ac Iechyd y Cyhoedd Cyngor Abertawe  
  



Atodiad 1 
 

Manylion yr Eiddo Math Pwyntiau Blwch 
Ticio 

Sgôr 

Nifer yr Ystafelloedd Gwely 1 1   

2 2   

3+ 3   

Nifer y bobl sy'n byw yn yr 
eiddo 

1 1   

2 2   

3+ 3   

Faint o Inswleiddio Atig sydd 
wedi'i osod? 

Dim 5   
Hyd at 150mm 3   

150mm ac uwch 1   

Math o Waliau Wedi'u hadeiladu drwy 
system 

5   

Brics/cerrig solid 3   

 Ceudod/Anhysbys 1   

Faint o Inswleiddio Waliau 
sydd wedi'i osod? 

Allanol 1   
Mewnol 1   

Ceudod 2   
Dim 5   

Anhysbys 2   

Pa danwydd sy'n cael ei 
ddefnyddio i wresogi'r eiddo? 

Nwy o’r prif gyflenwad 1   
Olew 2   

LPG 3   

Trydan 5   

Tanwydd Solet 5   

A oes system Wres Canolog 
yn yr eiddo, a beth yw ei 
hoedran? 

Llai na 10 mlwydd oed 1   
Dros 10 mlwydd oed 3   

System wedi torri 5   

Dim system 5   
  Cyfanswm  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
               Fersiwn 02 dyddiad: 10/03/2022 


	Datganiad o Fwriad
	Cymhwysedd Hyblyg Cyngor Abertawe
	Cwestiwn 1 - Meini Prawf
	Llywodraethu

