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Mae’r llyfryn hwn wedi’i anelu at ddefnyddwyr yng 
Nghymru, Lloegr a’r Alban. Oni nodir yn wahanol, mae’r 
wybodaeth yn berthnasol i’r tair gwlad. Lluniwyd y llyfryn 
hwn gan Ofgem, Cyngor ar Bopeth a Chyngor ar Bopeth  
yr Alban fel canllaw i’ch helpu i gael y fargen orau gan eich 
cyflenwr ynni. Mae hefyd yn egluro bod cymorth ar gael 
gan gyflenwyr ynni a chan y llywodraeth os ydych chi’n  
cael trafferth talu eich biliau ynni.

Roedd yr holl wybodaeth yn y llyfryn hwn yn gywir yn Awst 2015.
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Deall eich dewisiadau.

I wneud yn siŵr eich bod ar y fargen ynni orau, a ydych wedi 
gofyn i chi eich hun:

• A fyddai newid cyflenwr yn arbed arian imi?

•  Ydw i ar y tariff ynni gorau, sef yr un mwyaf addas i fy 
anghenion? Er enghraifft, mae tariffau ar-lein, pris sefydlog, 
un tanwydd a thanwydd dwbl ar gael. I gael rhagor o 
wybodaeth am y gwahanol dariffau ewch i citizensadvice.
org.uk/energy-tariffs.

Ymchwilio i weld sut mae lleihau 
eich costau ynni drwy newid tariff, 
dull o dalu neu gyflenwr.

2

Gair i gall…

Mae’r rhan fwyaf o gyflenwyr ynni’n cynnig tariffau prisiau 
sefydlog, lle bydd pris uned ynni’n aros yr un fath drwy gydol 
cyfnod y fargen ynni. Gall y rhain fod yn rhatach na thariffau 
eraill ond cofiwch y bydd angen i chi dalu drwy ddebyd 
uniongyrchol efallai, ac y gallai’r swm rydych chi’n ei dalu 
godi os byddwch chi’n defnyddio mwy o ynni.

Gallech orfod talu cosb ariannol os byddwch yn symud cyn i’r 
fargen bresennol ddod i ben, ond pan ddaw’r fargen i ben, 
rhaid i’ch cyflenwr eich trosglwyddo i’r tariff amrywiol rhataf 
heb ddyddiad dod i ben.

http://www.citizensadvice.org.uk/energy-tariffs
http://www.citizensadvice.org.uk/energy-tariffs
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•  Ydw i ar yr opsiwn talu gorau? Er enghraifft, gallwch dalu 
gyda mesurydd talu wrth ddefnyddio, gydag arian parod 
neu siec bob chwarter neu drwy ddebyd uniongyrchol bob 
mis neu bob chwarter. 

•  Allwn i gael grant i wella’r inswleiddio yn fy nghartref  
a’i wneud yn fwy effeithlon o ran defnyddio ynni?

•  Allwn i gael budd-daliadau lles, ac allwn i gael y Disgownt 
Cartref Clyd?

Gair i gall…

Chwiliwch am y fargen orau. Cofiwch, mae gwerthwyr  
sy’n cnocio wrth y drws neu ar stondin yn yr archfarchnad  
yn gweithio i un cwmni ynni fel arfer ac efallai mai dim ond 
cynigion y cyflenwr hwnnw sydd ar gael ganddynt. 

Wrth ystyried unrhyw gynnig, edrychwch ar eich datganiad 
blynyddol neu eich bil diweddaraf i weld faint rydych yn ei 
dalu ar hyn o bryd a faint rydych yn ei ddefnyddio. 
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Simpler clearer fairer.

Yn 2014, fe wnaeth Ofgem, y rheoleiddiwr ynni, newidiadau 
sy’n golygu ei bod yn haws chwilio a dewis y fargen ynni orau. 

Symlach.

Mae’n haws cymharu cynlluniau ynni:

•  un strwythur codi tâl – tâl sefydlog a chyfradd uned

•  dim ond dau ostyngiad arian y gellir ei gynnig – un ar  
gyfer tanwydd dwbl ac un ar gyfer rheoli’ch cyfrif ar-lein

•  mae cyflenwyr yn cael eu cyfyngu i bedwar tariff ar gyfer 
nwy a phedwar tariff ar gyfer trydan. 

Cliriach.

Rhaid i gyflenwyr roi’r wybodaeth ddiweddaraf drwy:

•  ddweud wrthych ba dariff yw’r rhataf i chi ar filiau ac wrth 
gyfathrebu mewn ffyrdd eraill

•  rhoi datganiad blynyddol i chi yn dweud ar ba dariff rydych 
chi a pha dariff yw’r rhataf i chi, faint o nwy neu drydan a 
ddefnyddiwyd dros y 12 mis diwethaf gyda’r cyflenwr 
hwnnw, a’r amcanestyniad personol sy’n amcangyfrif  
eich costau ynni tebygol dros y 12 mis nesaf 

• esbonio newid pris mewn punnoedd a cheiniogau

•  darparu labeli gwybodaeth am dariffau er mwyn ei gwneud 
yn haws cymharu

•  dangos cyfraddau cymharu tariffau ar filiau ac wrth 
gyfathrebu mewn ffyrdd eraill fel bod modd i chi gymharu 
prisiau tariffau’n gyflym ac yn fras.
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Tecach.

Rheolau newydd i sicrhau bod cyflenwyr yn trin cwsmeriaid 
yn deg. Rhaid i gyflenwyr sicrhau:

•  bod rhybudd yn cael ei roi ymlaen llaw am unrhyw newid 
mewn prisiau a phan mae’ch cynllun ynni sefydlog yn dod  
i ben

•  nad oes ffi ymadael yn cael ei chodi ar ôl y rhybudd bod eich 
tariff yn dod i ben

•  eu bod yn eich symud i’r cynllun amrywiol rhataf heb 
ymrwymiad, pan ddaw eich cynllun cyfnod sefydlog i ben.

Gair i gall…

Rhowch ddarlleniadau mesurydd rheolaidd i’ch cyflenwr fel 
bod eich datganiad blynyddol yn adlewyrchu’n gywir yr hyn 
a ddefnyddiwch.
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Sut i ddod o hyd i’r fargen orau.

Beth sydd ei angen arnoch cyn dechrau:

•  enw’ch cyflenwr a’r tariff rydych arno ar hyn o bryd 

•  faint o ynni y gwnaethoch ei ddefnyddio yn y flwyddyn 
ddiwethaf

•  sut rydych chi’n talu am eich ynni ar hyn o bryd

•  eich cod post.

Neu gallwch ddefnyddio eich cod QR:

Yn 2015, dechreuwyd rhoi codau QR ar bob bil ynni. Mae 
cod QR yn debyg i god bar. Gallwch ei sganio gyda chamera 
ffôn clyfar a bydd gwybodaeth am eich tariff ynni a’ch bil yn 
cael ei uwchlwytho’n syth i’ch dyfais. Gallwch ddefnyddio’r 
wybodaeth i gymharu gwahanol dariffau a gynigir gan y 
cyflenwyr ynni. 

Bydd angen ichi lawrlwytho ‘ap’ i allu defnyddio cod QR. 
Chwiliwch am ‘energy bill QR codes’ yn y siop apiau ar eich 
dyfais.

Holwch fwy nag un:

•  Defnyddiwch ein gwasanaeth cymharu prisiau neu wefan 
newid cyflenwyr a achredir gan Ofgem i gymharu tariffau 
(gweler isod).

•  Os ydych chi’n derbyn y Disgownt Cartrefi Clyd (gostyngiad 
ar eich bil trydan – gweler tud. 25), mae’n werth holi a 
fyddech yn dal i dderbyn y cymorth hwn os byddwch yn 
symud at rywun arall.

•  Mae’r Label Gwybodaeth am y Tariff yn cynnwys ffeithiau 
allweddol am dariff ynni. Bydd gan bob tariff label ac maent 
i’w gweld ar wefannau’r cyflenwyr ynni neu gallwch ofyn 
iddynt amdano am ddim. 
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•  Mae yna Gyfradd Cymharu Tariffau (TCR) ar gyfer pob Tariff, a 
gall fod yn fan cychwyn hwylus wrth gymharu tariffau. Mae 
TCR yn cymharu cost effeithiol tanwydd am bob kWh drwy 
ddefnyddio cyfartaledd y defnydd yn y cartref a chynnwys 
ffioedd a disgowntiau. 

Mae gwahanol ffyrdd o gael gwybod am opsiynau ynni a allai 
fod yn well i chi:

•  defnyddio ein gwefan gymharu prisiau energycompare.
citizensadvice.org.uk

•  defnyddio un o’r gwasanaethau cymharu prisiau ar-lein 
cymeradwy, yn goenergyshopping.co.uk/confidence-
code. Mae’r gwefannau hyn wedi cael eu hachredu gan y 
Cod Hyder sydd gan Ofgem, sef y rheoleiddiwr annibynnol.

•  siarad â’ch cyflenwr presennol neu fynd i’w gwefan. Cofiwch 
mai dim ond am eu tariffau eu hunain y gallant eich cynghori.

•  cysylltu â chyflenwyr ynni eraill i gymharu cynlluniau (gweler 
tudalen 34).

•  os na allwch fynd ar y we, gallwch ffonio’r gwasanaeth 
Cyngor ar Bopeth i ddefnyddwyr ar 03454 04 05 05 
(Cymraeg) neu 03454 04 05 06 (Saesneg). Ar gyfer ffôn 
testun, ffoniwch 18001 yna rhif y llinell gymorth.

http://energycompare.citizensadvice.org.uk
http://energycompare.citizensadvice.org.uk
http://goenergyshopping.co.uk/confidence-code
http://goenergyshopping.co.uk/confidence-code
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Ffaith allweddol.
Os ydych chi’n rhentu ac mai chi sy’n gyfrifol am filiau 
ynni, mae gennych chi hawl i symud cyflenwyr. Dim ond 
os yw landlord yn talu’r biliau ynni y bydd ganddo hawl  
i ddewis y cyflenwr ynni. Mae rhagor o wybodaeth ar 
gael yn goenergyshopping.co.uk/tenants.

Gair i gall…

Lawrlwythwch ganllaw Siopa am Ynni gan  
Ofgem oddi ar goenergyshopping.co.uk–  
mae’n cynnwys pad ysgrifennu i’w ddefnyddio  
i gofnodi’r cynlluniau ynni rydych chi’n eu cymharu. 

be an
energy 
shopper

http://goenergyshopping.co.uk/tenants
http://www.goenergyshopping.co.uk
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Sut i ddewis y dull talu gorau i chi.

Mae cyflenwyr ynni’n cynnig sawl ffordd i chi dalu am eich 
ynni. Ond cyn i chi benderfynu beth sydd orau i chi, mae’n 
bwysig ystyried anfanteision yn ogystal â manteision y 
gwahanol ffyrdd o dalu.

Dulliau Cyffredin o Dalu. 
Allwedd:  Manteision   Anfanteision.

Talu wrth ddefnyddio (mesurydd talu ymlaen llaw).

 Talu ymlaen llaw am eich cyflenwad ynni. 

  Gallwch weld yn well faint rydych chi’n ei wario ar ynni  
a rheoli faint o ynni rydych chi’n ei ddefnyddio.

  Os na fydd gennych chi gredyd ar ôl, bydd ychydig o 
gredyd brys ar ôl cyn i’r cyflenwad gael ei ddatgysylltu.

  Dim ond am yr ynni rydych chi’n ei ddefnyddio y mae’n 
rhaid i chi dalu, felly ni fydd amcangyfrif o filiau.

  Nifer gyfyngedig o dariffau sydd, felly fe allech orfod  
talu mwy.

  Gallu bod yn anghyfleus ychwanegu arian i’r mesurydd 
neu fynd at y mesurydd.

  Mae ffioedd sefydlog dyddiol yn gallu troi’n ddyled ar  
y mesurydd hyd yn oed os nad yw’r tanwydd yn cael ei 
ddefnyddio.

  Gallai’r opsiwn hwn fod yn addas os ydych chi am osgoi 
mynd i ddyled neu am reoli dyled sydd gennych yn barod.
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Bil Bob Chwarter.

   Talu bob 3 mis. Pan fyddwch yn cael eich bil bydd angen ei dalu erbyn 
dyddiad penodol.

   Mae yna wahanol opsiynau ar gyfer talu eich bil. Mae’r rhan fwyaf o 
gyflenwyr yn caniatáu ichi dalu gydag arian parod, siec, archeb 
sefydlog a cherdyn credyd neu ddebyd. 

  Risg y byddwch chi’n gorfod talu ffi taliad hwyr os byddwch chi’n 
anghofio talu.

  Bydd y taliad ar gyfer 3 mis o ynni felly bydd angen talu mwy mewn 
un swm o’i gymharu â symiau llai bob pythefnos neu bob mis.

   Gallai’r opsiwn hwn fod yn addas os ydych chi’n dda am gyllidebu 
neu os nad oes gennych chi gyfrif banc.

Tanwydd Uniongyrchol.

   Mae’r tâl am ddefnyddio ynni ac unrhyw ddyled yn cael ei dynnu’n 
syth allan o’ch budd-daliadau gan yr Adran Gwaith a Phensiynau ac 
yn mynd yn syth i’ch cyflenwr.

  Os byddwch yn defnyddio mwy na’r hyn sy’n cael ei dynnu allan o’ch 
budd-daliadau, bydd eich dyled yn cynyddu a hefyd eich taliadau o 
hynny ymlaen.

   Gallai’r opsiwn hwn fod yn addas os ydych chi’n cael trafferth rheoli 
eich arian ac yn derbyn budd-daliadau penodol.

Taliadau bob wythnos/pythefnos/mis.

  Taliadau llai yn rheolaidd gan ddefnyddio cerdyn talu gan eich 
cyflenwr.

  Gallwch dalu eich bil am ddim mewn gwahanol lefydd. Gan 
ddibynnu pwy yw eich cyflenwr, gallwch dalu yn Swyddfa’r Post, 
PayPoint a Payzone. Mae pob un o’r rhain yn derbyn arian parod, 
sieciau a chardiau credyd/debyd. I ddod o hyd i’ch man talu agosaf 
ewch i paypoint.com neu payzone.co.uk.

http://paypoint.com
http://payzone.co.uk
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  Risg y byddwch chi’n gorfod talu ffi taliad hwyr os byddwch chi’n 
anghofio talu.

   Gallai’r opsiwn hwn fod yn addas os nad oes gennych chi gyfrif banc, 
neu os ydych chi’n talu dyled yn ôl.

Debyd uniongyrchol bob mis neu bob chwarter.

   Mae’r tâl yr un faint a’r un amser pob mis, a gall hyn eich helpu i 
gyllidebu.

  Efallai eich bod yn talu gormod neu ddim digon os yw’r biliau’n 
amcan-filiau.

   Gallai’r opsiwn hwn fod yn addas os oes gennych chi incwm 
rheolaidd neu gyfrif banc/cymdeithas adeiladu.

Beth os ydw i mewn dyled i fy nghyflenwr?

Os ydych chi’n defnyddio mesurydd talu wrth ddefnyddio ac mae arnoch 
chi lai na £500 am bob tanwydd (nwy a thrydan) i’ch cyflenwr, mae 
modd i chi newid cyflenwyr o hyd. Bydd eich dyled yn cael ei 
throsglwyddo wrth i chi symud ond gallech elwa o gael pris is ac efallai y 
gallwch dalu eich dyled yn ôl yn gynt.

Os nad oes gennych chi fesurydd talu wrth ddefnyddio ac mae arnoch 
chi arian i’ch cyflenwr ynni, mae gan y cyflenwr hawl i’ch atal chi rhag 
gadael nes i chi dalu’r ddyled yn ôl iddo. Nid oes modd i’ch cyflenwr eich 
atal rhag gadael os yw’r cyflenwr i’w feio am eich dyled, er enghraifft os 
yw’r cyflenwr wedi anfon bil anghywir atoch chi.

Os oes gennych chi ddyled gyda’ch cyflenwr nwy neu drydan ac yn cael 
trafferth talu, neu os na allwch gytuno ar gynllun talu gyda’r cyflenwr, 
ffoniwch wasanaeth Cyngor ar Bopeth i ddefnyddwyr ar 03454 04 05 
05 (Cymraeg) neu 03454 04 05 06 (Saesneg). Ar gyfer ffôn testun, 
ffoniwch 18001 yna rhif y llinell gymorth. Neu ewch i’ch Canolfan 
Cyngor ar Bopeth. Chwiliwch am yr un agosaf atoch yn citizensadvice.
org.uk/about-us/how-we-provide-advice/advice/ (yng Nghymru a 
Lloegr) neu cas.org.uk/bureaux (yn yr Alban).

https://www.citizensadvice.org.uk/about-us/how-we-provide-advice/advice/
https://www.citizensadvice.org.uk/about-us/how-we-provide-advice/advice/
http://www.cas.org.uk/bureaux
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Sut i newid eich tariff neu gyflenwr. 

Aros gyda’ch cyflenwr presennol.

Os ydych chi’n aros gyda’ch cyflenwr presennol ond yn newid 
i wahanol dariff neu opsiwn talu, bydd eich cyflenwr yn 
gwneud y trefniadau. Y cwbl sydd angen i chi ei wneud yw 
cysylltu â’ch cyflenwr a dweud wrthynt beth rydych chi eisiau 
ei wneud. Dylent ysgrifennu atoch yn cadarnhau manylion 
eich contract newydd. 

Symud at gyflenwr newydd.

Os ydych chi wedi dewis cyflenwr newydd, dilynwch y  
camau canlynol:

1 Cysylltwch â’r cyflenwr i gytuno ar fargen ynni newydd.

2  Gwnewch yn siŵr eich bod yn cadarnhau pa fargen yr 
hoffech ei chael e.e. enw’r tariff.

3  Bydd contract yn cael ei anfon atoch – dylech ei ddarllen yn 
drylwyr a chadarnhau’r dyddiad y byddwch yn symud.

4  Gwnewch yn siŵr eich bod wedi talu holl filiau eich 
cyflenwr presennol.

5  Darllenwch y mesurydd ar y diwrnod pryd rydych yn newid 
cyflenwr er mwyn ichi allu gwirio eich biliau. Efallai y bydd 
angen ichi roi’r darlleniad hwn i’ch hen gyflenwr a’ch 
cyflenwr newydd.
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 1 Cysylltu â’r cyflenwr i gytuno ar fargen ynni newydd: Gallwch 
wneud hyn wyneb-yn-wyneb gydag un o’r staff gwerthu, dros y ffôn neu 
ar y we. Ni ddylai’r broses o drosglwyddo cyflenwad o un cwmni i’r llall 
gymryd mwy na 3 diwrnod ar ôl y cyfnod newid meddwl o 14 diwrnod. 
Yn ystod y cyfnod hwn, cewch newid eich meddwl ar ôl i chi gytuno ar 
fargen ynni newydd. 

2 Cadarnhau pa fargen rydych eisiau: Dylai’r cyflenwr gysylltu â chi  
i sicrhau eich bod yn deall eich bod wedi creu contract, a’ch bod yn hapus 
â’r ffordd y cafodd pethau eu gwerthu i chi. Mae gennych chi hawl i 
ganslo’r contract o fewn cyfnod newid meddwl o 14 diwrnod. 

3 Gwirio’r contract: Bydd contract yn cael ei anfon atoch – dylech ei 
ddarllen yn drylwyr a chadarnhau’r dyddiad y byddwch yn symud.

4 Talu unrhyw filiau sy’n ddyledus: Os na wnewch chi hyn, gall eich 
cyflenwr presennol rwystro’r broses symud. Canslwch unrhyw ddebyd 
uniongyrchol neu archeb sefydlog a oedd wedi’i drefnu i dalu’ch 
cyflenwr presennol. 

5 Darllen y mesurydd: Bydd eich cyflenwr newydd yn darllen y 
mesurydd (neu’n gofyn i chi ei ddarllen) tua’r un amser ag y byddwch 
yn symud. Bydd eich hen gyflenwr yn defnyddio’r darlleniad i gyfrifo’r 
bil terfynol a bydd eich cyflenwr newydd yn ei ddefnyddio i ddechrau’r 
cyfrif newydd. Cofiwch gadw nodyn o’r darlleniad rhag ofn y bydd 
anghydfod yn codi. 

Os cewch unrhyw broblem wrth symud, gallwch ffonio eich hen 
gyflenwr neu eich cyflenwr newydd, neu ffonio gwasanaeth Cyngor ar 
Bopeth i ddefnyddwyr ar 03454 04 05 05 (Cymraeg) neu 03454 04 05 
06 (Saesneg). Ar gyfer ffôn testun, ffoniwch 18001 yna rhif y llinell 
gymorth. 

Ffaith allweddol.
Rhaid i gyflenwyr roi cyfle i gwsmeriaid gyda mesurydd tocyn, 
cerdyn neu allwedd symud at rywun arall hyd yn oed os oes 
gennych chi ddyled hyd at £500 ar bob tanwydd.
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Sut i arbed mwy o arian drwy  
brynu fel grŵp.

Prynu a symud ar y cyd. 

Mae dod at eich gilydd fel cymdogion a chyfuno eich grym 
prynu i gael bargen nwy a thrydan well yn gallu bod yn 
fanteisiol.

Am ragor o wybodaeth, ewch i  
gov.uk/collective-switching-and-purchasing.

Clybiau olew – mae ymuno â chlwb olew yn golygu y gallant 
negodi gyda chyflenwyr i gael y pris swmp-brynu gorau am 
olew gwresogi. Gall y clwb helpu eich llif arian drwy adael i chi 
archebu swm llai o olew bedair gwaith y flwyddyn, ond 
manteisio er hynny ar brisiau swmp-brynu. 

Am ragor o wybodaeth ewch i wefan Cyngor ar Bopeth yn: 
citizensadvice.org.uk/oilclubs. 

http://gov.uk/collective-switching-and-purchasing
http://citizensadvice.org.uk/oilclubs
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Rhannu neges y Fargen Ynni Orau.

Mae Rosie* yn rhiant sy’n mynychu prosiect o’r enw 
Teuluoedd Iach. Un o’r sesiynau oedd sesiwn y Fargen Ynni 
Orau. Gŵr Rosie oedd yn arfer delio gyda’r holl gyfleustodau 
yn eu cartref felly nid oedd ganddi syniad fod cymaint o 
gyflenwyr a thariffau gwahanol. Gwelodd Rosie, er syndod 
iddi ei hun, ei bod yn mwynhau dysgu gwybodaeth newydd 
am nwy a thrydan.

Roedd Rosie wedi bod yn helpu ei mam, Margaret, ac roedd 
hithau wedi bod yn holi ei chyflenwr ynni am fil eithaf mawr 
dros fisoedd y gaeaf. Fel Rosie, gŵr Margaret oedd wedi bod yn 
delio gyda’r biliau i gyd. Bu farw rai blynyddoedd yn ôl ac roedd 
Margaret wedi aros gyda’r un cyflenwr. Yn ddiweddar, roedd 
wedi ystyried newid cyflenwr, ond roedd Rosie wedi cynghori ei 
mam mai gwell fyddai parhau gyda chwmni cyfarwydd.

Pan ddeallodd Rosie am y gwahanol dariffau ynni a’r arbedion 
posibl, teimlai’n Rosie’n annifyr nad oedd hi wedi gwrando ar ei 
mam pan roedd hi eisiau newid cyflenwr. Gyda gwybodaeth 
newydd a thaflenni defnyddiol, teimlai Rosie’n barod i helpu ei 
mam i chwilio am fargen well ar nwy a thrydan. Hefyd, 
teimlai’n hyderus i’w helpu i chwilio am unrhyw ddisgowntiau 
y gallai ei mam fod yn gymwys ar eu cyfer. Cymerodd Rosie  
rai taflenni i’w rhoi i’w ffrindiau  
a’i chydweithwyr er mwyn iddynt  
hwythau elwa ar yr arbedion  
posibl hefyd. 

*newidiwyd yr enwau.
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Lle i gael cymorth os byddwch  
yn cael trafferth talu eich biliau  
neu wasanaethau ynni. 

Sut i gael gafael ar wasanaethau 
ychwanegol am ddim. 

Mae’r Gofrestr Gwasanaethau Blaenoriaeth yn gynllun sy’n 
cynnig gwasanaethau ychwanegol am ddim os ydych chi’n oed 
pensiwn, yn anabl, yn dioddef gyda salwch cronig neu ag 
anawsterau gyda’ch golwg neu glyw. Bwriad y cynllun yw rhoi 
cymorth ychwanegol i’r rhai sydd fwyaf mewn angen. Gall 
cwsmeriaid Gwasanaeth Blaenoriaeth gael y gwasanaethau 
canlynol gan eu cyflenwr ynni a’u rhwydwaith ddosbarthu.

Gwell mynediad at eich mesurydd.

Os oes gennych fesurydd talu ymlaen llaw ac yn methu mynd 
ato, gallwch ofyn i rywun ei symud neu gael mesurydd credyd 
yn ei le. Ond cofiwch, efallai y bydd raid talu am hyn. 

Pan nad ydych yn gallu mynd at eich mesurydd trydan neu nwy, 
gall y cyflenwyr drefnu i ddarllen y mesurydd hwnnw ichi bob 
chwarter a dweud wrthych beth yw’r darlleniad. 

Cynllun diogelwch cyfrinair.

Gall cyflenwyr gytuno ar gyfrinair personol i’w staff ei 
ddefnyddio pan fyddant yn ymweld â’ch cartref, fel eich bod 
yn gwybod pwy ydynt.

Cynllun enwebu gyda biliau.

Gall cyflenwyr drefnu bod eich biliau yn cael eu hanfon i 
gyfeiriad ffrind, perthynas neu ofalwr er mwyn iddynt allu 
helpu i drefnu’r taliad (gyda’u caniatâd).

16
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Rhybudd ymlaen llaw a chymorth yn ystod toriadau yn 
y cyflenwad.

Mae cwmnïau ynni’n sylweddoli y gall defnyddwyr mewn 
sefyllfaoedd bregus fod mewn mwy o berygl nag eraill os 
bydd toriad yn eu cyflenwad nwy neu drydan. Er enghraifft, 
efallai eu bod yn dibynnu ar eu cyflenwad ynni i:

• ddefnyddio offer symud neu offer meddygol 

• storio meddyginiaethau

• cadw’n gynnes.

Os byddwch chi’n dibynnu ar eich cyflenwad ynni fel hyn, 
dywedwch wrth eich cwmni ynni. Os byddant yn gwybod 
am eich sefyllfa, byddant yn gwneud ymdrech arbennig i roi 
rhybudd ymlaen llaw i chi am unrhyw doriadau yn y 
cyflenwad a rhoi cymorth yn ystod y cyfnodau hynny. 

Os nad ydych chi o oedran pensiwn, yn anabl, nac yn 
dioddef gyda salwch cronig ond eich bod yn teimlo bod 
angen un o’r gwasanaethau a restrir uchod arnoch, dylech 
gysylltu â’ch cyflenwr o hyd i drafod eich sefyllfa. Efallai y 
gallant eich helpu.

Gwasanaethau i gwsmeriaid gyda nam ar eu golwg 
neu glyw.

Gall cyflenwyr anfon biliau atoch mewn print bras, Braille neu 
ar dâp sain, a rhaid iddynt hefyd gynnig cyfleusterau addas i 
ymdrin â chwynion ac ymholiadau gan gwsmeriaid sydd â 
nam ar eu golwg neu glyw. 

I sicrhau y gallwch dderbyn y gwasanaethau ychwanegol 
hyn, cysylltwch â’ch cyflenwr yn uniongyrchol. Cofiwch os 
oes gennych chi wahanol gyflenwyr ar gyfer eich cyflenwad 
nwy a thrydan, bydd angen i chi gysylltu â’r ddau.
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Archwiliad diogelwch cyfarpar nwy am ddim.

Archwiliad yw hwn i sicrhau bod eich cyfarpar nwy’n ddiogel 
ac nad yw’n gollwng lefel niweidiol o garbon monocsid. 
Gallwch gael archwiliad blynyddol am ddim gan eich cyflenwr 
ynni os ydych chi’n berchen ar eich cartref ar fudd-daliadau 
prawf modd ac: 

•  yn byw ar eich pen eich hun ac o oedran pensiwn, yn anabl 
neu’n dioddef o salwch cronig

•  yn byw gyda phobl eraill ac y mae holl breswylwyr eraill y 
cartref o oedran pensiwn, yn anabl neu’n dioddef o salwch 
cronig, neu dan 18 mlwydd oed

•  mae gennych blentyn dan bum mlwydd oed yn byw yn  
y cartref.

Os ydych chi’n rhentu eich eiddo:

•  mae eich landlord yn gyfrifol am ddarparu archwiliad 
diogelwch nwy blynyddol am ddim.
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Sut i gael help i dalu eich  
biliau ynni.

Os yw eich bil yn annisgwyl o uchel, cysylltwch â’ch cyflenwr 
trydan neu nwy i gael darlleniad mesurydd neu i roi eich 
darlleniad eich hun. Efallai mai’r rheswm dros y bil annisgwyl o 
uchel yw bod y mesurydd wedi’i gam-ddarllen, neu fod bil 
cywir yn dilyn nifer o amcan-filiau rhy isel. Bydd cyflenwyr 
ynni’n gweithio gyda chi os ydych chi’n cael trafferth talu eich 
biliau. Cofiwch gysylltu â nhw cyn gynted ag y gallwch i weld 
a allant helpu.
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Rheoli biliau ynni. 

Yn dibynnu ar eich cyflenwr a’ch amgylchiadau, gallech gael help arall 
hefyd. Dyma rai enghreifftiau:

•  ad-daliadau os ydych chi’n hŷn, ar fudd-daliadau penodol neu ar 
incwm isel

•  arian oddi ar eich bil ynni, er enghraifft y Disgownt Cartref Clyd 
(gweler tud.25)

•  archwiliadau ar hawl i fudd-daliadau i sicrhau eich bod yn cael yr holl 
fudd-daliadau lles mae gennych chi hawl iddynt 

•  cronfeydd ymddiriedolaeth sy’n cynnig grantiau ar gyfer pethau fel 
dileu dyledion neu brynu offer newydd

Ad-dalu dyledion. 

Os oes gennych chi ddyled gyda’ch cyflenwr, rhaid iddo gynnig trefniant 
talu sy’n ystyried eich amgylchiadau ariannol a’ch gallu i dalu neu beidio. 
Er enghraifft, gallech ad-dalu eich dyled mewn arian parod neu drwy 
siec, drwy ddebyd uniongyrchol, defnyddio cerdyn talu, drwy fesurydd 
talu wrth ddefnyddio, neu drwy gynllun Fuel Direct – mae mwy o 
fanylion am hyn ar dud. 10 yn y llyfryn hwn.

Osgoi datgysylltu. 

Os byddwch chi’n gadael i’ch dyledion ynni gynyddu, mae perygl y 
gallwch gael eich datgysylltu yn y pen draw, sy’n golygu y bydd eich 
cyflenwr ynni’n torri eich cyflenwad. Bydd y rhan fwyaf o gyflenwyr ynni 
yn gosod mesurydd talu ymlaen llaw yn hytrach na datgysylltu. Ond, os 
bydd eich cyflenwr yn bygwth eich datgysylltu, mae rheolau llym o ran a 
yw cyflenwyr yn cael gwneud hyn ai peidio. Ni ellir datgysylltu yn y chwe 
mis rhwng Hydref a Mawrth os ydych o oedran pensiwn ac yn byw ar 
eich pen eich hun, neu os ydych yn byw gyda phobl o oedran pensiwn 
neu dan 18 mlwydd oed. Os oes pensiynwr yn byw gyda chi, dylech 
ddweud wrth eich cyflenwr ynni oherwydd rhaid iddynt gymryd pob 
cam rhesymol i beidio â datgysylltu. Mae’r un rheol yn berthnasol os yw 
rhywun sy’n byw yn eich cartref yn anabl neu’n dioddef o salwch cronig.
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Mae cytundeb gwirfoddol yn bodoli hefyd y dylech wybod amdano os 
ydych chi’n prynu eich ynni gan unrhyw un o’r chwe phrif gyflenwr, sef 
Nwy Prydain, SSE, E.ON, npower, EDF Energy a ScottishPower. Mae’r 
cwmnïau hyn wedi cytuno i beidio â mynd ati’n fwriadol, ar unrhyw adeg 
o’r flwyddyn, i ddatgysylltu cyflenwad nwy neu drydan cwsmeriaid sy’n 
agored i niwed. Gallech gael eich ystyried fel rhywun sy’n agored i niwed 
am resymau megis oed, iechyd, anabledd neu statws ariannol.

Ni ellir eich datgysylltu:

•  Os oes gennych chi orchymyn rhyddhad dyledion (os ydych chi’n byw 
yng Nghymru neu yn Lloegr) sy’n cynnwys dyledion ynni presennol. 
Mae gorchymyn rhyddhad dyledion yn opsiwn rhatach na mynd yn 
fethdalwr os na allwch fforddio talu eich dyledion. Os ydych chi’n byw 
yn yr Alban a chithau’n rhan o raglen talu dyledion sy’n cynnwys 
dyledion ynni, mae’n annhebygol y bydd eich cyflenwad yn cael ei 
ddatgysylltu. Os oes gennych chi unrhyw bryderon ynghylch hyn, 
holwch am gyngor gan eich cynghorydd dyledion. Lle bynnag rydych 
chi’n byw, fe allech gael eich datgysylltu os byddwch chi’n cronni 
dyledion ynni newydd. 

•  Os yw eich dyled i gyflenwr blaenorol.

•  Os cawsoch eich gwneud yn fethdalwr ac mae’r ddyled yn ymwneud 
â chyfnod cyn i chi fynd yn fethdalwr.

•  Os nad yw’r ddyled am y nwy neu’r trydan rydych chi wedi’i 
ddefnyddio ond am wasanaeth neu gyfarpar arall rydych chi wedi’i 
brynu gan eich cyflenwr.

Mae cymorth penodol ar gael os ydych chi wedi derbyn bygythiad i gael 
eich datgysylltu neu os ydych chi wedi cael eich datgysylltu. Mae rhagor o 
wybodaeth ar gael drwy ffonio’r gwasanaeth Cyngor ar Bopeth i 
ddefnyddwyr ar 03454 04 05 05 (Cymraeg) neu 03454 04 05 06 
(Saesneg). Ar gyfer ffôn testun, ffoniwch 18001 yna rhif y llinell gymorth.

Neu ewch i’ch Canolfan Cyngor ar Bopeth. Chwiliwch am yr un agosaf 
atoch yn citizensadvice.org.uk/about-us/how-we-provide-advice/
advice/ (yng Nghymru a Lloegr) neu cas.org.uk/bureaux (yn yr Alban).

http://www.citizensadvice.org.uk/about-us/how-we-provide-advice/advice
http://www.citizensadvice.org.uk/about-us/how-we-provide-advice/advice
http://www.cas.org.uk/bureaux 
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Cymorth dros y gaeaf.

Os ydych chi o oedran pensiwn, gallech gael help gyda 
chostau tanwydd drwy dderbyn Taliad Tanwydd Gaeaf neu 
Daliad Tywydd Oer.

Mae’r Taliad Tanwydd Gaeaf yn daliad blynyddol i helpu 
gyda’r gost o gadw’n gynnes dros y gaeaf. Mae’r taliadau’n 
amrywio rhwng £100 a £300 yn dibynnu ar eich 
amgylchiadau. Os ydych chi’n cael pensiwn y wladwriaeth 
neu fudd-dal nawdd cymdeithasol arall (ac eithrio budd-dal 
tai, gostyngiad yn nhreth y cyngor neu fudd-dal plant), caiff 
hyn ei dalu’n awtomatig i chi. Os ydych yn credu y gallech  
fod yn gymwys ac nad ydych yn cael eich talu’n awtomatig, 
gallwch ffonio llinell gymorth Taliad Tanwydd Gaeaf ar 08459 
15 15 15 neu ewch i gov.uk i ganfod mwy neu i’w hawlio. 
Ond cofiwch na allwch hawlio’r Taliad Tanwydd Gaeaf ar 
gyfer y gaeaf hwn (2015 i 2016) ar ôl 31 Mawrth 2016.

Mae Taliadau Tywydd Oer yn helpu rhai cartrefi mewn 
ardal lle cafwyd tywydd anghyffredin o oer. Bydd taliad o £25 
yn cael ei wneud yn awtomatig am bob saith diwrnod rhwng 
1 Tachwedd a 31 Mawrth pryd y mae’r tymheredd lleol yn sero 
gradd Celsius neu’n is am saith diwrnod ar ôl ei gilydd. Y 
cartrefi cymwys yw’r rhai sy’n derbyn budd-daliadau penodol. 
Ewch i gov.uk, citizensadvice.org.uk/ neu cysylltwch â’ch 
Canolfan Cyngor ar Bopeth i gael rhagor o wybodaeth.

http://gov.uk
http://gov.uk
http://citizensadvice.org.uk
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Gwirio a oes arian yn ddyledus i chi  
gan gyflenwr blaenorol.

Pan fyddwch yn newid cyflenwyr ynni neu’n symud i fyw, 
dylai eich cyflenwr presennol ad-dalu unrhyw gredyd sydd  
ar eich cyfrif. Dyma arian rydych chi wedi ei dalu iddynt am 
ynni na wnaethoch ei ddefnyddio. 

Pan fyddwch yn cau eich cyfrif rhaid i’r cyflenwr anfon 
datganiad terfynol ichi gan ddweud a oes yna gredyd ar  
eich cyfrif, neu os oes arian yn ddyledus iddyn nhw gennych 
chi. Mae rhai cyflenwyr yn peidio â gwneud hyn felly mae’n 
werth cysylltu gyda nhw i weld a oes arian yn ddyledus i chi.

I gael gwybod a oes arian yn ddyledus gan eich cyflenwr 
blaenorol mae yna linell gymorth ‘My Energy Credit’ ar  
0370 737 7770 neu ewch i myenergycredit.com. 

http://myenergycredit.com
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Datrys problemau gyda’ch  
cyflenwr ynni.

Os ydych yn credu bod eich cyflenwr wedi gwneud rhywbeth 
o’i le dylech ddweud wrthynt fod yna broblem a gofyn iddynt 
gywiro’r mater. Bydd y manylion cysylltu ar eich bil neu 
ddatganiad ynni.

Os na chaiff y broblem ei datrys mewn amser rhesymol dylech 
wneud cwyn ffurfiol i’ch cyflenwr. Eto, bydd y manylion ar 
gyfer hyn ar eich bil neu eich datganiad. Os ydych eisiau 
cymorth i wneud eich cwyn, gallwch ffonio gwasanaeth 
Cyngor ar Bopeth i ddefnyddwyr ar 03454 04 05 05 
(Cymraeg) neu 03454 04 05 06 (Saesneg). Ar gyfer ffôn 
testun, ffoniwch 18001 yna rhif y llinell gymorth.

Dylai eich cyflenwr ddatrys eich cwyn neu anfon ‘llythyr 
sefyllfa ddiddatrys’ atoch yn dweud nad oes dim arall y gallant 
ei wneud. Os ydych yn cael ‘llythyr sefyllfa ddiddatrys’, neu os 
yw’r gŵyn ffurfiol yn sefyll ers wyth wythnos a mwy, gallwch 
fynd â’ch cwyn i’r Ombwdsmon Ynni annibynnol a gallan 
nhw wneud dyfarniad y mae’n rhaid i’r cyflenwr ei dderbyn. 
Gallwch fynd i’w gwefan yn ombudsman-services.org/
energy neu ffonio 0330 440 1624.

Cofiwch, os nad ydych wedi cael ‘llythyr  
sefyllfa ddiddatrys’ ac mae llai nag wyth  
wythnos ers ichi wneud eich cwyn  
ffurfiol, ni all yr Ombwdsmon  
fynd ynglŷn â’r mater.

http://ombudsman-services.org/energy
http://ombudsman-services.org/energy


Sut i arbed arian a defnyddio  
llai o ynni yn eich cartref.

Lle i gael cymorth.

Llinell Gymorth Cartrefi Cynnes 

Dyma linell gymorth genedlaethol sy’n rhad ac am ddim gan  
chwe phrif gyflenwyr ynni. Os ydych yn cael trafferth talu eich  
biliau tanwydd, mae’n cynnig cyngor arbenigol ar fudd-
daliadau, grantiau i inswleiddio’ch cartref am ddim, tariffau 
rhatach ac opsiynau talu arbennig gan y cyflenwyr ynni. Mae’r 
Llinell Gymorth Cartrefi Cynnes am ddim ac ar agor rhwng 
9am a 6pm o ddydd Llun i ddydd Gwener – 0800 33 66 99 
(neu 0333 300 3366 os ydych yn ffonio oddi ar ffôn symudol) 
neu ewch i’r wefan yn homeheathelpline.org.uk.

Cynllun Disgownt Cartrefi Clyd

Mae cyflenwyr trydan sy’n rhan o’r cynllun yn cynnig disgownt 
o £140 oddi ar eich bil trydan os ydych chi’n gymwys. Byddwch 
yn gymwys i gael y gostyngiad yn awtomatig os roedd pob un 
o’r canlynol yn berthnasol i chi ar 12 Gorffennaf 2015:

•  roedd eich cyflenwr trydan yn rhan o’r cynllun 

•  roedd eich enw chi (neu enw eich partner) ar y bil, ac

•  roeddech chi’n cael elfen credyd gwarant y credyd pensiwn  
(hyd yn oed os byddwch yn cael credyd cynilion hefyd).

Gallech fod yn gymwys hefyd os ydych ar incwm isel neu’n  
cael rhai budd-daliadau eraill. 

I weld a ydych yn gymwys, ffoniwch eich cyflenwr neu ewch  
i citizensadvice.org.uk.
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http://homeheathelpline.org.uk
http://citizensadvice.org.uk
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Cynlluniau i ddefnyddio ynni yn fwy 
effeithlon ac i arbed arian.

Mae gan y llywodraeth gynlluniau sy’n gallu eich helpu i arbed 
arian drwy ddefnyddio ynni yn fwy effeithlon. Dyma’r prif rai:

• yn Lloegr, ECO (Energy Companies Obligation)

• yng Nghymru, ECO a Nyth

•  yn yr Alban, ECO a’r HEEPS (Rhaglen Effeithlonrwydd Ynni 
Cartrefi yr Alban).
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Ymrwymiad y Cwmnïau Ynni.

Nod y cynllun hwn yw cael boeleri ac inswleiddio effeithlon 
yng nghartrefi pobl ledled Prydain sy’n agored i niwed.

Gall eich helpu mewn tair ffordd:

•  Rhwymedigaeth i Leihau Allyriadau Carbon (CERO)  
i ganolbwyntio ar gartrefi sy’n anodd i’w gwresogi, er 
enghraifft, drwy roi arian i inswleiddio waliau solet a waliau 
ceudod.

•  Rhwymedigaeth i Leihau Costau Gwresogi Cartrefi 
(HHCRO) y Cynllun Cynhesrwydd Fforddiadwy – i helpu 
gyda’r gost o inswleiddio’r atig neu waliau ceudod, trwsio’r 
boeler a phrynu boeler newydd os ydych chi neu rywun 
arall yn y cartref yn derbyn budd-daliadau arbennig. Rhaid i 
chi hefyd fod yn berchen ar eich cartref, bod â morgais neu 
fod yn denant mewn eiddo preifat.

•  Rhwymedigaeth Cymunedau Arbed Carbon (CSCO)  
i helpu gyda’r gost o inswleiddio a phrynu ffenestri gwydr 
dwbl os ydych chi’n byw mewn ardal cod post benodol neu 
mewn cartref incwm isel mewn ardal wledig. Mae ardal 
wledig yn golygu byw mewn tŷ preifat neu dŷ 
cymdeithasol, mewn poblogaeth o lai na 10,000 o gartrefi 
ac rydych chi, neu rywun sy’n byw gyda chi, yn cael rhai 
budd-daliadau penodol.

I gael gwybod mwy yng Nghymru a Lloegr, ewch i’r ganolfan 
Cyngor ar Bopeth. Gallwch hefyd ffonio’r Gwasanaeth 
Cyngor ar Arbed Ynni (ESAS) ar 0300 123 1234 am gyngor ac 
i weld a ydych chi’n gymwys.
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Nyth (Cymru’n unig).

Nyth yw cynllun Llywodraeth Cymru i helpu cartrefi yng 
Nghymru i leihau eu biliau tanwydd. Gall Nyth gynnig cyngor 
a chymorth i chi ar sut i arbed ynni, defnyddio ynni yn fwy 
effeithlon yn eich cartref, cael archwiliad i wneud yn siŵr eich 
bod yn cael yr holl incwm mae gennych chi’r hawl iddo, a rhoi 
cyngor ar reoli arian. Gallech hefyd gael mesurau arbed ynni 
ar gyfer eich cartref, yn gwbl ddi-dâl, os ydych chi’n cael 
budd-dal ar sail prawf modd fel credyd treth plant ac yn byw 
mewn eiddo gyda pherchennog preifat neu wedi’i rentu’n 
breifat, ac mae ganddo sgôr effeithlonrwydd ynni o E, F neu 
G, sy’n aml yn berthnasol  
i gartrefi hŷn a mwy o faint. 

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Nyth ar 0808 808 2244 
neu ewch i nestwales.org.uk.

http://nestwales.org.uk
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HEEPS (Rhaglen Effeithlonrwydd Ynni 
Cartrefi yr Alban) (Yr Alban yn unig).

HEEPS yw rhaglen Llywodraeth yr Alban a lansiwyd yn 2013  
i helpu cartrefi i leihau eu biliau ac i ddefnyddio ynni yn fwy 
effeithlon. Mae’n cynnwys y cynlluniau hyn:

Cynlluniau Seiliedig ar Ardaloedd (ABS).

Mae’r cynlluniau lleol hyn yn eich ardal yn cael eu rhedeg  
gan awdurdodau lleol i roi cymorth i gartrefi sy’n wynebu tlodi 
tanwydd. Cânt eu hariannu’n rhannol gan Lywodraeth yr 
Alban ac yn rhannol drwy Ymrwymiad y Cwmnïau Ynni 
(ECO). Gallai rhai mesurau gynnwys inswleiddio waliau solet, 
inswleiddio waliau ceudod a systemau gwresogi.

Arian yn ôl.

Mae Llywodraeth yr Alban yn cynnig ad-daliad i berchnogion 
preswyl, tenantiaid preifat a chymdeithasol a landlordiaid 
cofrestredig yn y sector preifat tuag at osod mesurau cymwys 
ar gyfer effeithlonrwydd ynni mewn eiddo sydd ym mandiau 
A i C y dreth gyngor. Cyn eu gosod, rhaid i’r mesurau gael eu 
hargymell mewn Adroddiad Cyngor y Fargen Werdd ar yr 
eiddo. Y cyntaf i’r felin yw hi ar gyfer y cynllun, ac mae’n 
dibynnu a oes cyllid ar gael. Gall landlordiaid fenthyca arian ar 
gyfer hyd at 5 eiddo.
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Cynllun Benthyciadau.

Mae cynllun Benthyciadau HEEPS ar gael i berchnogion 
preswyl a landlordiaid cofrestredig yn y sector preifat yn yr 
Alban. Mae benthyciad di-log hyd at £10,000 ar gael i osod 
mesurau megis inswleiddio waliau solet, ffenestr dwbl neu 
foeleri newydd. Mae’r cyfnod ad-dalu yn dibynnu ar swm y 
benthyciad. Bydd y ceisiadau llwyddiannus yn talu ffi 
weinyddu. Rhaid ichi beidio â chychwyn ar y gwaith hyd nes y 
cewch gynnig dan gynllun Benthyciadau HEEPS. Y cyntaf i’r 
felin yw hi ar gyfer y cynllun, ac mae’n dibynnu a oes cyllid ar 
gael. Gall landlordiaid gael arian benthyciad ar gyfer hyd at 5 
eiddo.

Cynllun Benthyciadau Mewnlenwi Nwy.

Dan raglen Benthyciadau HEEPS mae benthyciadau ar gael i 
helpu perchnogion preswyl a landlordiaid y sector preifat 
gyda’r gost o gysylltu â’r grid nwy. Mae’r cynllun 
Benthyciadau Mewnlenwi Nwy yn benthyca arian yn ddi-log 
tuag at gostau cysylltu â nwy a gosod system gwres canolog 
nwy. Mae ar gael i unigolion sy’n dymuno cysylltu â’r grid nwy 
neu pan fo eiddo wedi cael ei gynnwys mewn prosiect 
mewnlenwi nwy neu brosiect ymestyn y grid nwy. Gellir 
benthyca rhwng £500 a £5,000. Gall landlordiaid gael arian 
benthyciad ar gyfer hyd at 5 eiddo. Bydd y ceisiadau 
llwyddiannus yn agored i ffi weinyddu. Y cyntaf i’r felin yw hi 
ar gyfer y cynllun, ac mae’n dibynnu a oes cyllid ar gael.

Gallwch gael mwy o fanylion am y cynlluniau hyn, cyngor am 
arbed ynni, gwybodaeth am dariffau ynni rhatach a chyngor 
am sut i wneud y mwyaf o’ch incwm, drwy ffonio Home 
Energy Scotland ar 0808 808 2282 neu fynd i 
energysavingtrust.org.uk/scotland. Gallwch ymweld 
hefyd â gwefan Energy Action Scotland yn eas.org.uk i gael 
gwybodaeth am HEEPS.

http://energysavingtrust.org.uk/scotland
http://eas.org.uk
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Cynghorion ar arbed ynni.

Mae amryw o bethau y gallwch ei wneud i sicrhau eich bod yn 
defnyddio ynni’n fwy effeithlon yn eich cartref a lleihau eich 
biliau ynni. Gallwch siarad gyda’ch cyflenwr ynni, neu i gael 
cyngor annibynnol ffoniwch 0300 123 1234 (Yr 
Ymddiriedolaeth Arbed Ynni, Cymru a Lloegr) neu 0808 808 
2282 (Home Energy Scotland) neu ewch igov.uk/energy-
grants-calculator.

Cynghorion ar arbed ynni:

1 Os yw eich gwres canolog ar raglennydd, gosodwch y 
gwres a’r dŵr poeth i ddod ymlaen ond pan fo’i angen: 30 
munud cyn i chi godi yn y bore, a’i osod i ddiffodd 30 munud 
cyn i chi adael neu fynd i’r gwely.

2 Os oes gennych chi danc dŵr poeth, gosodwch thermostat 
y silindr naill ai ar 60 gradd Celsius neu 140 gradd Fahrenheit. 
Fel arfer, mae thermostatau silindr yn cael eu ffitio rhwng 
chwarter a thraean y ffordd i fyny’r silindr dŵr poeth.

3 Caewch eich llenni fel mae’n nosi i atal gwres rhag dianc 
drwy’r ffenestri, a chwiliwch am ddrafftiau o gwmpas 
ffenestri a drysau.

http://igov.uk/energy-grants-calculator
http://igov.uk/energy-grants-calculator
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4 Diffoddwch y golau wrth adael ystafell bob tro.

5 Peidiwch â gadael cyfarpar ar y golau coch a chofiwch 
beidio â gadael gliniaduron a ffonau symudol yn gwefru heb 
fod angen.

6 Wrth olchi dillad neu lestri, ceisiwch lenwi’r peiriant golchi 
llestri neu ddillad neu’r peiriant sychu dillad. Mae un llwyth 
llawn yn defnyddio llai o ynni na dau hanner llwyth.

7 Ceisiwch sicrhau eich bod ond yn berwi gymaint o ddŵr ag 
y bo angen.

8 Gall tap dŵr poeth sy’n gollwng wastraffu digon o ynni 
mewn wythnos i lenwi hanner bath. Trwsiwch y tapiau os 
ydynt yn gollwng, a’u cau yn iawn.

9 Manteisiwch ar gynnig eich cyflenwr ynni os bydd yn 
cynnig gosod mesurydd clyfar a dangosydd yn y cartref. Bydd 
y dangosydd yn y cartref yn dangos i chi faint o ynni rydych 
chi’n ei ddefnyddio er mwyn i chi allu gweld lle mae’n bosib 
defnyddio llai o ynni ac arbed arian. Mae’r llywodraeth yn 
awyddus i bob cartref gael mesurydd clyfar erbyn 2020. 

10 Gwnewch archwiliad ynni cartref i gael gwybod sut mae 
arbed hyd at £250 y flwyddyn ar eich biliau. Ewch i archwiliad 
ynni’r Ymddiriedolaeth Arbed Ynni yn energysavingtrust.
org.uk/domestic/home-energy-check yng Nghymru a 
Lloegr ac yn energysavingtrust.org.uk/domestic/home-
energy-check-scotland yn yr Alban. Defnyddiwch yr 
archwiliad hwn i gael adroddiad llawn ar fanylion yr ynni 
rydych chi’n ei ddefnyddio yn eich cartref a’r arbedion posibl. 

http://energysavingtrust.org.uk/domestic/home-energy-check
http://energysavingtrust.org.uk/domestic/home-energy-check
http://energysavingtrust.org.uk/domestic/home-energy-check-scotland
http://energysavingtrust.org.uk/domestic/home-energy-check-scotland


Cael y fargen orau – soniwch wrth ffrindiau.

Mae Ron yn bensiynwr 80 oed, ac mae Sayed dros 60 oed hefyd. Bu’r 
ddau mewn sesiwn ar y Fargen Ynni Orau a drefnwyd gan Ganolfan 
Cyngor ar Bopeth Barnet. Ar ôl y sesiwn, symudodd Ron oddi wrth ei 
gyflenwr presennol at fargen well gyda chwmni arall. Roedd Sayed 
eisoes gyda’r cwmni roedd Ron yn symud iddo, ac roedd Sayed hefyd 
wedi cael cynnig bargen well. 

Dros y misoedd canlynol, buont yn trafod gyda’i gilydd gan ddod i ddeall 
bod eu cyflenwr yn cynnig tariff rhatach na’u tariff presennol. Dim ond 
trydan mae’r ddau’n ei ddefnyddio (dim nwy) ac roedd y ddau wedi 
llwyddo i gael £20 arall o ddisgownt y flwyddyn.

I gyd, mae Ron yn arbed £140 y flwyddyn ac mae Sayed yn arbed ychydig 
o dan £100 y flwyddyn. Mae’r ddau’n llawer hapusach ac wedi dweud 
wrth eu cyflenwr y byddant yn chwilio am fargen well os bydd yn codi’r 
prisiau eto!

Cymydog i Ron a Sayed yw Lawrence. Bu yntau hefyd mewn sesiwn 
Bargen Ynni Orau a drefnwyd gan Ganolfan Cyngor ar Bopeth Barnet. 
Roedd yntau’n awyddus i arbed arian fel y gwnaeth ei gymdogion. Felly, 
ar ôl y sesiwn, trefnodd apwyntiad i gael cyngor yn y ganolfan fel rhan o 
gynllun y Fargen Ynni Orau Ychwanegol. Gyda chymorth y cynghorydd, 
llwyddodd Lawrence i arbed £120 y flwyddyn drwy newid tariff gyda’i 
gyflenwr presennol. Hefyd, cafodd £10 ychwanegol gan y cyflenwr 
hefyd fel iawn am beidio â’i roi ar y tariff cywir.

Dywedodd Lawrence na fyddai wedi bod yn ddigon hyderus heb 
gymorth cyflwyniad y Fargen Ynni Orau, tystiolaeth ei gymdogion  
a chymorth a chyngor y ganolfan.
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British Gas (gan gynnwys cwsmeriaid Scottish Gas).
Gwefan:  britishgas.co.uk.
Gwasanaethau i Gwsmeriaid:  0800 048 0202.
Disgownt Cartrefi Clyd:  0800 072 8625 credyd.
 0800 294 8604 talu. 
 ymlaen llaw.

e.on Energy.
Gwefan:  eonenergy.com.
Gwasanaethau i Gwsmeriaid:  0333 202 4698.
Disgownt Cartrefi Clyd:  0345 052 0000*.

EDF Energy (gan gynnwys cwsmeriaid Seeboard a SWEB).
Gwefan:  edfenergy.com.
Gwasanaethau i Gwsmeriaid:  0800 096 4063.
 0113 820 7117*.
Disgownt Cartrefi Clyd:  0808 101 4130.

npower.
Gwefan:  npower.com/home.
Gwasanaethau i Gwsmeriaid:  0800 073 3000.
 0330 100 3000*.
Disgownt Cartrefi Clyd:  0800 980 5525.

Rhifau cyswllt y cyflenwyr ynni

britishgas.co.uk
eonenergy.com
edfenergy.com
npower.com
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Scottish Power (gan gynnwys Manweb).
Gwefan:  scottishpower.co.uk.
Gwasanaethau i Gwsmeriaid:  0800 027 0072.
 0345 270 0700*.
Disgownt Cartrefi Clyd:  0800 027 0139.

SSE.
Gwefan:  sse.co.uk.
Gwasanaethau i Gwsmeriaid:  0800 975 0485.
 0800 980 9440.
Disgownt Cartrefi Clyd:  0800 300 111.

Better Energy.
Gwefan:  betterenergy.org.uk.
Gwasanaethau i Gwsmeriaid:  0115 846 0438.

Co-operative Energy.
Gwefan:  cooperativeenergy.coop.
Gwasanaethau i Gwsmeriaid:  0800 954 0693.
  0192 631 7650.
Disgownt Cartrefi Clyd:  0800 954 0693.

E Gas and Electric.
Gwefan:  e-uk.com.
Gwasanaethau i Gwsmeriaid:  0333 103 9575.

Ebico.
Gwefan: ebico.org.uk.
Gwasanaethau i Gwsmeriaid:  0800 458 7689.
 0199 360 8404.
Disgownt Cartrefi Clyd:  0800 458 7689.

scottishpower.co.uk
sse.co.uk
betterenergy.org.uk
http://cooperativeenergy.coop
http://e-uk.com
ebico.org.uk
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Economy Energy.
Gwefan:  economyenergy.co.uk.
Gwasanaethau i Gwsmeriaid:  024 7776 7296.

Ecotricity.
Gwefan:  ecotricity.co.uk.
Gwasanaethau i Gwsmeriaid:  0800 030 2302.
 0143 575 6111.

Extra Energy.
Gwefan:  extraenergy.com.
Gwasanaethau i Gwsmeriaid:  0800 953 4774.

First Utility.
Gwefan:  first-utility.com.
Gwasanaethau i Gwsmeriaid:  0192 632 0700.
Disgownt Cartrefi Clyd:  0800 138 3342.

Flow Energy.
Gwefan:  flowenergy.uk.com.
Gwasanaethau i Gwsmeriaid:  0800 092 0202.
 0330 333 7282*.

GB Energy.
Gwefan:  gbenergysupply.co.uk.
Gwasanaethau i Gwsmeriaid:  0800 644 4451.

Good Energy.
Gwefan:  goodenergy.co.uk.
Gwasanaethau i Gwsmeriaid:  0800 254 0000.

economyenergy.co.uk
ecotricity.co.uk
extraenergy.com
first-utility.com
http://flowenergy.uk.com
http://gbenergysupply.co.uk
goodenergy.co.uk
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Green Energy UK.
Gwefan:  greenenergyuk.com.
Gwasanaethau i Gwsmeriaid:  0800 783 8851.
 0192 048 6156*.

Green Star. 
Gwefan: mygreenstarenergy.com.
Gwasanaethau i Gwsmeriaid:  0800 012 4510.
 0330 088 1619*.

Gnergy.
Gwefan:  gnergy.co.uk.
Gwasanaethau i Gwsmeriaid:  0125 249 4141.

iSupply Energy.
Gwefan: isupplyenergy.co.uk.
Gwasanaethau i Gwsmeriaid:  0330 202 0298.

Loco2Energy.
Gwefan:  loco2energy.com.
Gwasanaethau i Gwsmeriaid:  0330 1241500.
 0845 074 3601.

M&S Energy.
Gwefan: mandsenergy.com.
Gwasanaethau i Gwsmeriaid: 0800 980 2473. 
Disgownt Cartrefi Clyd:  0800 300 111.

OVO Energy.
Gwefan: ovoenergy.com.
Gwasanaethau i Gwsmeriaid:  0800 599 9440.
 0800 358 3532.

http://greenenergyuk.com
mygreenstarenergy.com
http://gnergy.co.uk
http://isupplyenergy.co.uk
loco2energy.com
mandsenergy.com
ovoenergy.com
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Sainsbury’s Energy.
Gwefan:  sainsburysenergy.com.
Gwasanaethau i Gwsmeriaid:  0800 107 1879.
 0330 100 0014*.
Disgownt Cartrefi Clyd:  0800 077 3827.

Spark Energy.
Gwefan:  sparkenergy.com.
Gwasanaethau i Gwsmeriaid:  0345 034 7474*.

Utilita.
Gwefan:  utilita.co.uk.
Gwasanaethau i Gwsmeriaid:  0330 333 7441.

Utility Warehouse (dan berchnogaeth Telecom Plus).
Gwefan:  utilitywarehouse.co.uk.
Gwasanaethau i Gwsmeriaid:  0333 777 0777.
Disgownt Cartrefi Clyd:  0333 777 0777.

*  Fel arfer mae rhifau sy’n cychwyn gyda 01 or 02 yn costio 
hyd at 9c y funud os ydych yn ffonio o linell tir; mae 
galwadau o ffonau symudol yn costio rhwng 8c a 40c y 
funud yn dibynnu ar eich pecyn galwadau. Mae’r rhan 
fwyaf o ddarparwyr yn cynnig pecynnau galwadau sy’n 
caniatáu galwadau am ddim ar rai adegau o’r dydd. Nid 
yw rhifau sy’n cychwyn â 03 yn costio mwy na galwadau i 
rifau 01 neu 02. Mae galwadau i rifau 03 o linellau tir a 
ffonau symudol wedi eu cynnwys mewn pecynnau 
galwadau am ddim. 

sainsburysenergy.com
sparkenergy.co.uk
utilita.co.uk
utilitywarehouse.co.uk


39

Rhifau cyswllt defnyddiol eraill. 

Ledled y DU.

Gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth: 08454 04 05 06.
Ar gyfer ffôn testun, ffoniwch 18001 yna rhif y llinell gymorth.

I siarad yn Gymraeg:  08454 04 05 05.

Llinell Taliadau Tanwydd Gaeaf: 03459 15 15 15.

Llinell Gymorth Cartrefi Cynnes:  0800 33 66 99. 
neu os ydych yn ffonio ar ffôn symudol: 0333 300 33 66.

ESAS (Y Gwasanaeth Cyngor Arbed Ynni): 0300 123 1234.

Cymru.

Nyth:  0808 808 2244.

Yr Alban.

Home Energy Scotland: 0808 808 2282.



Er bod Cyngor ar Bopeth wedi ceisio gofalu bod yr wybodaeth a ddarperir yn 
gywir, yn gyflawn ac yn ddibynadwy, nid yw’n cymryd dim cyfrifoldeb. Bydd y  
sawl sy’n defnyddio’r wybodaeth yn cytuno y gall yr wybodaeth hon newid heb 
rybudd. I’r graddau eithaf a ganiateir gan y gyfraith, bydd Cyngor ar Bopeth yn 
eithrio pob atebolrwydd am unrhyw hawliad, colled, gofynion neu ddifrod o 
unrhyw fath (ni waeth a oedd rhywun wedi rhag-weld neu’n gwybod am y fath 
hawliadau, colled, gofynion neu ddifrod, neu fel arall) sy’n codi yn sgil neu mewn 
cysylltiad â’r drafftio, cywirdeb hwnnw a/neu ei ddehongliad, gan gynnwys, heb 
gyfyngiad, ddifrod neu golled anuniongyrchol neu ôl-ddilynol ac a oedd hynny’n 
codi drwy gamwedd (gan gynnwys esgeulustod), contract neu fel arall.

Hawlfraint © 2015 Cyngor Ar Bopeth. Cedwir pob hawl. Gwaherddir atgynhyrchu 
unrhyw ran neu’r holl gynnwys mewn unrhyw ffurf ac eithrio gyda chaniatâd 
ysgrifenedig penodol Cyngor ar Bopeth. Modelau yw’r bobl ymhob llun.

Cyngor ar Bopeth yw enw gweithredol Cymdeithas Genedlaethol y Canolfannau 
Cyngor ar Bopeth. Rhif cofrestru’r elusen 279057. Rhif TAW 726020276. Cwmni 
Cyfyngedig drwy Warant. Rhif Cofrestru 1436945 Lloegr. Swyddfa Gofrestredig: 
Citizens Advice, 3ydd Llawr/3rd Floor North, 200 Aldersgate Street, Llundain, 
EC1A 4HD.



42

Ymgyrch i ddefnyddwyr Ynni – y Fargen Orau sy’n cael ei 
chynnal gan Gyngor ar Bopeth a’i bartneriaid yng Nghymru, 
Lloegr a’r Alban. Mae’n rhoi cyfle i ddefnyddwyr ynni 
domestig a staff rheng flaen (gweithwyr cyflogedig a 
gwirfoddolwyr) fynychu sesiwn wybodaeth am gael bargen 
well ar eu biliau ynni. Mae Ofgem wedi cefnogi’r ymgyrch hon 
ers ei lansio yn 2008.

Mae ymgyrch Ynni – y Fargen Orau 2015/16 yn cael ei 
hariannu gan Nwy Prydain; EDF Energy; First Utility; 
ScottishPower; SSE; Utility Warehouse.

ofgem.gov.uk.citizensadvice.org.uk.

http://ofgem.gov.uk
http://citizensadvice.org.uk
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