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68% Gallaf

32% Na

Mae Ynni – Y Fargen Orau yn ymgyrch ar gyfer 
defnyddwyr sydd wedi cael ei datblygu gan Ofgem 
a Chyngor ar Bopeth sy’n helpu defnyddwyr ar 
incwm isel:

•  i leihau eu costau ynni drwy newid tariff, dull  
o dalu neu gyflenwr

•  i wybod lle i fynd am gymorth os ydyn nhw’n  
cael trafferth talu eu biliau ynni

•  i arbed arian drwy ddefnyddio llai o ynni yn  
eu cartrefi.

Rydyn ni’n gwybod bod angen help ar  
ddefnyddwyr gyda’u biliau ynni oherwydd:

•  Rhwng mis Ionawr a mis Rhagfyr 2014, bu 
Canolfannau Cyngor ar Bopeth yng Nghymru  
a Lloegr yn helpu pobl gyda dros 79,000 o 

Pam Ynni – Y Fargen Orau?

Allwch chi wresogi eich cartref i lefel 
gyfforddus yn ystod y gaeaf? 

 Dywedodd 68 Gallaf

 Dywedodd 32 Na

broblemau yn ymwneud â dyledion tanwydd. 
•  Dros yr un cyfnod, roedd bron i dri chwarter 

miliwn o bobl wedi edrych ar dudalennau a  
oedd yn ymwneud â phroblemau ynni a sut  
mae arbed arian ar filiau tanwydd ar wefan 
Cyngor ar Bopeth citizensadvice.org.uk.  
Roedd dros 20,000 o’r rhain wedi edrych ar 
wybodaeth am broblemau wrth dalu biliau ynni.

•  Roedd y Gwasanaeth Cyngor ar Bopeth yn yr 
Alban wedi cynghori ar 28,000 o broblemau  
ynni yn ystod 2014/15, a oedd draean yn uwch 
na’r flwyddyn flaenorol.

•  Mae’r Ymddiriedolaeth Arbed Ynni yn 
amcangyfrif y gallai’r cartref cyfartalog yn y DU 
arbed hyd at £320 ar eu biliau ynni blynyddol 
drwy gymryd camau effeithlonrwydd ynni.

Agweddau at filiau tanwydd y gaeaf

  4% Amhosib eu rheoli – rydw i mewn  
dyled eisoes gyda fy miliau tanwydd.

  18 % Straen ariannol – weithiau rydw  
i’n gorfod diffodd y gwres neu beidio â  
thalu fy mil ynni fel ’mod i’n gallu fforddio  
biliau eraill y cartref.

  39% Pryder ond rydw i’n gallu ymdopi  
heb gynilo ar filiau pwysig eraill y cartref.

 39% Ddim yn broblem.
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Mae Ynni – Y Fargen Orau wedi cael ei hanelu  
at ddefnyddwyr ar incwm isel sydd yn y perygl 
mwyaf o dlodi tanwydd a’r gweithwyr sy’n eu 
cefnogi. Mae gan asiantaethau sy’n darparu 
sesiynau Ynni – Y Fargen Orau gysylltiadau da 
gydag asiantaethau cefnogi lleol eraill a’r  
gweithwyr a’r gwirfoddolwyr rheng flaen  
sy’n gweithio gyda phobl sydd mewn tlodi  
tanwydd neu sydd mewn perygl o hynny.  
Fel rheol mae’r sesiynau sydd wedi cael eu  
hanelu at ddefnyddwyr yn cael eu cynnal  
gyda grwpiau sydd eisoes ar waith fel y rheini  
ar gyfer pobl hŷn, tenantiaid, rhieni neu bobl  
sydd â phroblemau iechyd.

Pwy sy’n elwa?

Roedd hanner y defnyddwyr wedi rhoi 
gwybod i ffrindiau ac i deulu rhywbeth 
roedden nhw wedi’i ddysgu yn y sesiwn 
Ynni – Y Fargen Orau.
Canolfan Ynni Cynaliadwy

Roedd bron i 5000 o weithwyr rheng flaen yn 
bresennol mewn sesiwn Ynni – Y Fargen Orau.  
Pan roedd gweithwyr y rheng flaen wedi rhoi 
cyngor ar bynciau Ynni – Y Fargen Orau ar ôl y 
sesiwn, dywedodd 87 (58%) na fydden nhw  
wedi gallu darparu cymaint o wybodaeth i 
gleientiaid os na fydden nhw wedi dod i’r sesiwn.

Dywedodd naw deg wyth y cant o’r 
gweithwyr rheng flaen eu bod yn teimlo  
bod eu gwybodaeth yn well ar ôl y sesiwn 
Ynni – Y Fargen Orau a dywedodd wyth deg 
un y cant fod y sesiwn wedi newid eu barn 
ynghylch pwysigrwydd tlodi tanwydd i’r 
bobl maen nhw’n gweithio gyda nhw.
Canolfan Ynni Cynaliadwy
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O’r defnyddwyr hynny a ddaeth i sesiynau  
yn ystod gaeaf 2014/15:

 Wedi ymddeol. 45%  

 Yn gweithio. 20%

 Yn ddi-waith. 16%

 Yn anabl neu’n sâl ers y tymor hir. 8%

 Yn ofalwyr. 6%

 Arall. 5% 



Dros aeaf 2014/15, darparwyd 1,370 o sesiynau 
Ynni - Y Fargen Orau, gan roi hyfforddiant yn 
uniongyrchol i 9,068 o ddefnyddwyr a 4,914  
o weithwyr rheng flaen. Ar sail gwerthusiadau  
o raglenni gallu ariannol eraill, sy’n dangos bod 
gweithwyr rheng flaen yn defnyddio gwybodaeth  
i helpu 15 o gleientiaid ar gyfartaledd yn y flwyddyn 
ar ôl yr hyfforddiant, mae Cyngor ar Bopeth yn 
disgwyl rhwng 2008 a gwanwyn 2015 y bydd  
o leiaf 400,000 o ddefnyddwyr wedi elwa  
o ganlyniad i Ynni – Y Fargen Orau. 

Er mwyn asesu effaith ymgyrch Ynni – Y  
Fargen Orau 2014/15, comisiynodd Cyngor  
ar Bopeth y Ganolfan Ynni Cynaliadwy i gynnal  
gwerthusiad annibynnol. Mae hyn yn cynnwys 
casglu gwybodaeth drwy holiadur a oedd yn  
cael ei ddosbarthu mewn sesiynau a chynnal 
cyfweliadau dilynol dros y ffôn â defnyddwyr  
a gweithwyr rheng flaen i drafod y camau sydd  
wedi cael eu cymryd ers y sesiwn.

Beth ydy’r effaith?

Cael bargen well
O’r cant a hanner o ddefnyddwyr a gafodd 
gyfweliad:
•  Roedd dros hanner y bobl wedi chwilio  

am dariff ynni gwell 
•  roedd dros draean wedi gweithredu i gael  

bargen well ar eu biliau ynni ers y sesiwn
•  roedd ychydig o dan draean o’r bobl a  

oedd wedi chwilio am fargen well wedi  
dod o hyd i un 

•  roedd pawb ond un a oedd wedi cael  
cynnig bargen well wedi newid iddi.

Gofynnwyd i’r defnyddwyr a oedd wedi dod o  
hyd i fargen well ac wedi newid iddi neu a oedd  
yn bwriadu newid iddi ar ôl eu sesiwn Ynni – Y 
Fargen Orau faint roedden nhw’n disgwyl ei arbed. 
Y swm mwyaf oedd £1,040 y flwyddyn a’r swm 
lleiaf oedd £48 y flwyddyn. Ar gyfartaledd roedd 
disgwyl i bobl arbed ychydig dros £200 y flwyddyn.

Defnyddio llai o ynni
O’r 150 o ddefnyddwyr a gafodd gyfweliad o 
ganlyniad i’r sesiwn, roedd 57 y cant wedi cymryd o 
leiaf un cam i arbed ynni yn eu cartref neu gamau 
eraill yn ymwneud â chwilio am gyngor, 
effeithlonrwydd ynni a gwneud cais am grantiau a 
chymorth arall. Mae’r diagram isod yn dangos y 
camau a gymerwyd o ganlyniad i sesiwn.Rhywbeth arall

Grant Nyth (Cymru), neu’r Cynllun Rhaglenni 
Effeithlonrwydd Ynni yn y Cartref (Yr Alban)

Gwneud cais am ECO

Cais am y Fargen Werdd

Cael rhagor o wybodaeth neu gyngor am 
rywbeth yn y cyflwyniad

Cais am grant ar gyfer inswleiddio neu wresogi

Cais am y Disgownt Cartref Cynnes

Rhoi gwybod i rywun am beth rydych chi  
wedi’i ddysgu heddiw

Gwneud rhywbeth i arbed ynni yn y cartref

Chwilio am fargen well 

4% 

4% 

4% 

5% 

17% 

18% 

27% 

50% 

50% 

67% 



O ganlyniad i gyllid ychwanegol dros y tair blynedd 
diwethaf, mae Canolfannau Cyngor ar Bopeth sydd 
wedi bod yn darparu sesiynau Ynni – Y Fargen Orau 
wedi gallu cynnig apwyntiadau un-i-un ychwanegol 
i ddefnyddwyr sydd wedi bod yn dod i’r sesiynau. 
Mae’r sesiynau hyn yn rhoi cyfle ar gyfer ymyriadau 
sy’n fwy addas a dwys i’r defnyddwyr.

Mae ein data yn dangos bod 79% o’r defnyddwyr a 
ddaeth i sesiwn unigol yn perthyn i o leiaf un o’r 
grwpiau agored i niwed isod.

Fel rhan o’r gwerthusiad annibynnol, cynhaliwyd  
70 o gyfweliadau dros y ffôn gyda phobl a oedd 
wedi bod yn un o’r apwyntiadau hyn. Dyma rai  
o’r manteision roedd y defnyddwyr yn eu disgrifio:

•  Dywedodd 33 o’r defnyddwyr eu bod wedi  
arbed arian, drwy arbed oherwydd ynni a drwy 
ffynonellau eraill.

•  Ar gyfer y rheini a ddywedodd eu bod wedi  
arbed arian ar eu biliau ynni drwy gostau tariff, 
roedd tri wedi newid darparwyr ynni ac roedd 
dau wedi newid tariff gyda’r un darparwr.  
Roedd rhagor o ddefnyddwyr yn gwybod bod 
modd iddyn nhw arbed arian ond nid oedden 
nhw wedi mynd drwy’r broses newid eto.

•  Dywedodd 21 a gymerodd ran fod y cynghorydd 
wedi cysylltu â sefydliadau nad oedden nhw’n 
rhai ynni yn ystod yr apwyntiad er mwyn helpu  
i ddatrys eu hymholiad.

•  Roedd 11 o’r rheini a gymerodd ran wedi  
cael help i lenwi ffurflen neu gais, fel: taliad 
annibynnol personol, Lwfans Cyflogaeth a 
Chymorth ac ati. Roedd wyth o’r un ar ddeg a 
oedd wedi cael help i lenwi ffurflen wedi nodi  
bod hwn yn ganlyniad pwysig oherwydd nad 
oedden nhw’n teimlo y bydden nhw wedi gallu  
ei llenwi’n iawn eu hunain.

•  Cafodd 11 o ddefnyddwyr eu helpu i symud at 
ad-daliadau dyledion a oedd fwy fforddiadwy.

•  Roedd 5 o’r cyfranogwyr wedi cael cyngor ar  
allu ariannol fel gwario a chyllidebu. 

•  Roedd un cyfranogwr wedi arbed £30 yr wythnos 
ar y dreth gyngor ac roedd un wedi lleihau ei 
daliadau treth gyngor i £25 y mis. Cafodd dau 
gyfranogwr ad-daliadau treth incwm: cafodd  
un £100 a chafodd y llall £300.

•  Dywedodd un deg naw o gyfranogwyr eu bod  
yn teimlo llai o straen neu fwy o ‘dawelwch 
meddwl’ ar ôl yr apwyntiad cyngor un-i-un.

Ynni – Y Fargen Orau a Mwy
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Roedd Canolfannau yng Nghymru, Lloegr  
a’r Alban wedi cynnal 6,047 o apwyntiadau 
cyngor Ynni – Y Fargen Orau a Mwy rhwng  
mis Hydref 2014 a mis Ebrill 2015. 
 Roedd 1364* o gleientiaid ar incwm isel,
 Roedd gan 2158 anableddau,
 Roedd 793 o’r cleientiaid yn ddi-waith,
  Roedd 1141 o’r cleientiaid mewn oed  

pensiwn; ac,
  Roedd 1027 o’r cartrefi yn cynnwys plant  

dan 14 oed.
*mae’r data yn cyfeirio at Gymru a Lloegr yn unig.



Yn yr Alban mae Ynni – Y Fargen Orau yn cael  
ei chydlynu gan Gyngor ar Bopeth yn yr Alban  
ac mae’r sesiynau’n cael eu darparu gan 
Ganolfannau Cyngor ar Bopeth. 

Yng Nghymru a Lloegr, mae’r sesiynau’n cael  
eu darparu drwy’r fforymau gallu ariannol.  
Mae’r fforymau ar waith ar draws siroedd Cymru  
a Lloegr ac maen nhw’n cynnwys asiantaethau  
sydd â diddordeb mewn helpu pobl i reoli eu  
harian. Roedd ychydig dros hanner o’r 196 o 
asiantaethau a oedd yn darparu yn ganolfannau 
Cyngor ar Bopeth; roedd rhai eraill yn cynnwys 
asiantaethau cyngor annibynnol, darparwyr tai 
cymdeithasol ac asiantaethau gwirfoddol fel y  
rheini sy’n cefnogi pobl mewn ardaloedd gwledig, 
pobl hŷn a theuluoedd ifanc.

Pwy sy’n cyflwyno’r 
sesiynau?

Trefnwyd sesiwn grŵp Ynni – Y Fargen 
Orau ar gyfer aelodau’r Gymuned Iddewig 
er mwyn cael gwybodaeth a chyngor am 
ddarparwyr ynni. Cafodd hyn ei wneud 
drwy sesiwn “Caffi” wythnosol a oedd  
yn agored i holl aelodau’r gymuned. 
Cafodd y sesiwn hwn ei gynrychioli’n  
dda gan ofalwyr sy’n gofalu am aelodau 
eu teulu, dyma stori Malcolm.

Roedd Malcolm yn 80 oed eleni a daeth  
i’r sesiwn gyda’i wraig Janet y mae’n 
gofalu amdani. Yn ystod y sesiwn 
eglurodd Malcolm ei sefyllfa bersonol 
oherwydd tua phythefnos yn flaenorol 
roedd wedi cael contract newydd gan ei 
ddarparwr ynni yn dangos bod ei daliadau 
misol wedi cynyddu tua £20.00 y mis. Nid 
oedd Malcolm yn siŵr sut roedd herio hyn 
felly rhannodd ei bryder â’r grŵp yn ystod 
y sesiwn. Rhoddodd y cynghorydd gyngor 
a gwybodaeth iddo ef ac i’r grŵp am 
hawliau defnyddwyr a sut mae ganddo  
ef ddewis a rheolaeth dros bwy sy’n 
darparu ei ynni. Ar ôl y sesiwn Ynni – Y 
Fargen Orau roedd Malcolm yn teimlo’n 
ddigon hyderus i gysylltu â’i ddarparwr 
ynni ac eglurodd nad oedd yn hapus 
gyda’r contract a bod ganddo hawl i 
chwilio am ddarparwyr eraill. Trafododd 
bethau â’i ddarparwr ac mae Malcolm 
nawr wedi cael cynnig contract mwy 
derbyniol, a fydd yn arbed £144 y 
flwyddyn iddo. 

Roedd yn gwerthfawrogi’r gefnogaeth  
a’r wybodaeth a gafodd gan Ynni –Y 
Fargen Orau.

Cael y fargen orau – 
soniwch wrth ffrindiau

Rhagor o wybodaeth
I gael rhagor o wybodaeth am Ynni – Y Fargen  
Orau, gan gynnwys amrywiaeth o adnoddau  
a’r adroddiad gwerthuso llawn, ewch i wefan 
Cyngor ar Bopeth citizensadvice.org.uk/
financialskillsforlife (cliciwch ar Our 
projects>Energy Best Deal)

Gallwch chi hefyd gysylltu â’r Tîm Ynni  
Defnyddwyr yn Cyngor ar Bopeth: 
energybestdeal@citizensadvice.org.uk

Ofgem ofgem.gov.uk/
information-consumers

Scottish Association of Citizens 
Advice Bureaux – Citizens Advice 
Scotland (elusen yr Alban (SCO16637)

Cyngor ar Bopeth Rhif cofrestru’r 
elusen: 279057 Cyngor ar Bopeth 
yw enw gweithredol Cymdeithas 
Genedlaethol y Canolfannau 
Cyngor ar Bopeth

Cafodd Ynni – Y Fargen Orau 
2014/15 ei hariannu gan British  
Gas; EDF Energy; First Utility; Utility 
Warehouse; ScottishPower; SSE 


