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Pecyn ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol a digidol  
 
Mae Wythnos Fawr Arbed Ynni yn dechrau ddydd Llun 20 Ionawr 2020. Mae'n gyfle i 
sefydliadau rannu sgiliau a gwybodaeth â phobl, ar lefel leol a chenedlaethol, i arbed arian a 
dod o hyd i fwy o gymorth a chyngor ar eu biliau ynni a'u defnydd o ynni.  
 

Ffocws yr Ymgyrch:  
 

● Rydym yn dweud wrth bobl, “Defnyddiwch eich pŵer i wneud gwahaniaeth mawr”, ac 
yn gofyn iddynt ddod ynghyd i wneud nifer fach o newidiadau'r Wythnos Fawr Arbed 
Ynni hon, a fydd yn arbed ynni ac arian, ac yn achub yr amgylchedd.  

● Rydym wedi cyhoeddi'r canllaw ‘20 Ffordd o Arbed yn ystod Wythnos Fawr Arbed 
Ynni eleni’.  

● Y rhain yw'r sail i'n hymgyrch yn y cyfryngau cymdeithasol, wrth i ni geisio ysbrydoli 
ein cynulleidfa, gan roi iddynt amrywiaeth o weithgareddau a newidiadau hawdd y 
gellir eu gwneud bob dydd - a phob un â sêl bendith arbenigwr. 

● Gall pobl ddewis a dethol o'r awgrymiadau, a fydd yn eu galluogi i ddechrau arbed 
ynni ac arian yn eu cartrefi a'u bywydau yn ystod yr Wythnos.  

● Fel man cychwyn, dylent fynd i wefan yr Wythnos Fawr Arbed Ynni. Mae hon yn 
cynnwys awgrymiadau sy'n ddigon eang i sicrhau bod rhywbeth sy'n addas at bawb.  

 

Bydd y pecyn hwn yn eich helpu i ddefnyddio'r cyfryngau cymdeithasol i ledaenu'r 
negeseuon hyn. Prif nod yr ymgyrch yn y cyfryngau cymdeithasol yw cynyddu nifer y bobl 
sy'n mynd i'r wefan cymharu prisiau ynni ac annog pobl i newid.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://energycompare.citizensadvice.org.uk/
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Arweiniad cyffredinol 
 
Byddwn yn defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol – Twitter a Facebook yn bennaf – i annog 
pobl i ddefnyddio eu pŵer i wneud gwahaniaeth mawr.  

Bydd ein hymgyrch yn y cyfryngau cymdeithasol yn canolbwyntio ar gyfeirio pobl at ein 
gwefan cymharu prisiau a'n tudalennau cyngor ac wedyn rhannu eu straeon llwyddiant 
am faint o arian y maent wedi ei arbed drwy newid neu ddod yn fwy effeithlon o ran ynni. 

Edrychwch ar dudalennau Twitter a Facebook Cyngor ar Bopeth am gyhoeddiadau sy'n 
cynnwys yr ystadegau diweddaraf, cyngor newydd a hysbysebion yn y cyfryngau 
cenedlaethol drwy gydol yr wythnos.  

Hashnod: #BESW20 

Delweddau: Mae'r holl graffigau sy'n addas ar gyfer y negeseuon a'r cyhoeddiadau isod yn 
y ffolder hon. Mae mwy o adnoddau  ar y dudalen hon, gan gynnwys posteri, baneri ar gyfer 
gwefannau a thaflenni. Dylech eu defnyddio o Ddydd Llun 20 Ionawr ymlaen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://twitter.com/CitizensAdvice
https://www.facebook.com/CitizensAdvice/
https://drive.google.com/drive/folders/1818UcQBcpuDxPdAU7E8KaP34dwqeOrgY
https://drive.google.com/drive/folders/1A7yzK73Fgy9gHgVN6df4g19LWLpOI4_A
https://drive.google.com/drive/folders/1818UcQBcpuDxPdAU7E8KaP34dwqeOrgY
https://www.citizensadvice.org.uk/about-us/our-campaigns/all-our-current-campaigns/besw/besw-partner-resources/
https://www.citizensadvice.org.uk/about-us/our-campaigns/all-our-current-campaigns/besw/besw-partner-resources/


 

Wythnos Fawr Arbed Ynni     2020          4  

 

Negeseuon yn y cyfryngau cymdeithasol i'w 
defnyddio cyn i'r ymgyrch ddechrau  

 
● Dylech gyhoeddi'r negeseuon hyn ar Twitter neu Facebook  

● Mae'n Wythnos Fawr Arbed Ynni #BESW20 yr wythnos nesaf! Mae 
@EnergySvgTrust @CitizensAdvice a @beisgovuk yma i'ch helpu i 
ddefnyddio'ch pŵer i wneud gwahaniaeth MAWR!  

● Mae'n Wythnos Fawr Arbed Ynni yr wythnos nesaf! Byddwn yn cynnig cyngor, 
awgrymiadau a chymorth i'ch helpu i ddefnyddio'ch pŵer i wneud gwahaniaeth 
MAWR! Dilynwch #BESW20  

● Mae'n Wythnos Fawr Arbed Ynni'r wythnos nesaf – dysgwch am yr hyn sy'n 
digwydd yn eich ardal leol i'ch helpu i wneud gwahaniaeth MAWR. #BESW20 
bit.ly/2EoXzBL 

● Rhowch y testun hwn ar eich gwefan: Rydym yn cymryd rhan yn Wythnos 
Fawr Arbed Ynni 2020. Dysgwch fwy drwy fynd i wefan ein hymgyrch.  

● Ychwanegwch hyn i'ch troedyn/llofnod e-bost: Defnyddiwch eich pŵer i 
wneud gwahaniaeth yn ystod Wythnos Fawr Arbed Ynni eleni. Ewch i  
http://bigenergysavingweek.org.uk i ddysgu mwy.  

 

 

  

Rhannu Fideo Wythnos Fawr Arbed Ynni 
 

I gyflwyno Wythnos Fawr Arbed Ynni, byddwn yn cyhoeddi fideo byr ar ein sianeli 
cyfryngau cymdeithasol ddydd Llun 20 Ionawr. 

● Rhannwch y fideo ar Twitter a sianeli eraill  

Mae miliynau o bobl yn talu gormod am eu biliau ynni. Yn ystod Wythnos Fawr 
Arbed Ynni eleni, rydym yn eich annog i wneud gwahaniaeth MAWR drwy 
wneud nifer fach o newidiadau http://bit.ly/citizensadvicecompareenergy  

Os hoffech lanlwytho'r ffeil i'ch sianeli cyfryngau cymdeithasol eich hun, gallwch ei 
lawrlwytho yma.  

https://www.citizensadvice.org.uk/about-us/our-campaigns/all-our-current-campaigns/besw/
http://www.citizensadvice.org.uk/scams-awareness-month
http://www.citizensadvice.org.uk/scams-awareness-month
http://bigenergysavingweek.org.uk/
https://drive.google.com/drive/folders/1n68N2GVcVjal1bKT4bPjub94j_QLadXd
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Negeseuon yn y cyfryngau cymdeithasol ar gyfer yr 
wythnos  
 
Negeseuon Twitter i'w defnyddio yn ystod yr wythnos – y diwrnod lansio yw dydd 
Llun 20 Ionawr. Rydym yn argymell eich bod yn rhannu negeseuon Twitter unwaith 
neu ddwywaith y dydd. Dylech ddefnyddio cymysgedd o'r gwahanol fathau hyn o 
negeseuon drwy gydol yr ymgyrch.  

Neges i gyflwyno'r ymgyrch  

www.bigenergysavingweek.org.uk (https://bit.ly/2EoXzBL) 

Delweddau  

● Gallwch arbed ynni ac arian drwy gymryd camau syml. Yn ystod #BESW20 eleni, 
rhowch gynnig ar ein 20 ffordd o arbed, a defnyddiwch eich pŵer i wneud 
gwahaniaeth MAWR! bit.ly/2EoXzBL  
 

● Mae ein hawgrymiadau i'ch helpu i arbed ynni ac arian yn hawdd, ac mae sêl bendith 
arbenigwr ar bob un ohonynt. Dysgwch am ein 20 ffordd o arbed yn ystod #BESW20 
eleni bit.ly/2EoXzBL 

 
Negeseuon cymharu prisiau / newid  
 
https://energycompare.citizensadvice.org.uk (https://bit.ly/2PRlZcx)  
 
Delweddau 

● A ydych yn ceisio arbed ynni ac arian yn ystod #BESW20 eleni? Gall adnodd 
cymharu prisiau @CitizensAdvice helpu i hwyluso'r broses o newid cyflenwyr ynni, fel 
y gallwch ddefnyddio eich pŵer i wneud gwahaniaeth MAWR! bit.ly/2PRlZcx 
 

● Ni ddylech dalu crocbris i gadw'ch cartref yn gynnes. Cymerwch gipolwg ar adnodd 
cymharu prisiau @CitizensAdvice a defnyddiwch eich pŵer i wneud gwahaniaeth 
MAWR! #BESW20 bit.ly/2PRlZcx 
 

● Yn ystod #BESW20 eleni, dylech sicrhau eich bod ar y tariff ynni gorau, neu gyda'r 
cyflenwr gorau i chi. Gall adnodd cymharu prisiau @CitizensAdvice helpu 
bit.ly/2PRlZcx  
 

● Ni ddylech dalu crocbris i gadw'ch cartref yn gynnes. Cymerwch gipolwg ar adnodd 
cymharu prisiau @CitizensAdvice a defnyddiwch eich pŵer i wneud gwahaniaeth 
MAWR! #BESW20 bit.ly/2PRlZcx 
 

● Mae'n cymryd ychydig funudau yn unig i gadarnhau a allech arbed arian ar eich 
biliau ynni. Cymerwch gipolwg ar adnodd cymharu prisiau @CitizensAdvice a 
defnyddiwch eich pŵer i wneud gwahaniaeth MAWR! #BESW20 bit.ly/2PRlZcx 

 

https://bit.ly/2EoXzBL
https://drive.google.com/drive/folders/1n68N2GVcVjal1bKT4bPjub94j_QLadXd
https://drive.google.com/drive/folders/1n68N2GVcVjal1bKT4bPjub94j_QLadXd
https://drive.google.com/drive/folders/1n68N2GVcVjal1bKT4bPjub94j_QLadXd
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Cyhoeddiadau Ymchwil BESW  
 
www.bigenergysavingweek.org.uk (https://bit.ly/2EoXzBL) 
 

Delweddau 

● Mae bron 64% o bobl wedi newid eu harferion defnyddio ynni yn ystod y 
blynyddoedd diwethaf, ac mae mwy na hanner ohonynt wedi gwneud hynny er mwyn 
arbed arian a helpu'r amgylchedd. Defnyddiwch eich pŵer i wneud gwahaniaeth 
MAWR! #BESW20 bit.ly/2EoXzBL 
 

● Hoffai 40% o bobl gael mwy o ysbrydoliaeth i arbed ynni. Rhowch gynnig ar ein 20 
ffordd o arbed, a defnyddiwch eich pŵer i wneud gwahaniaeth MAWR! #BESW20 
bit.ly/2EoXzBL 
 

● Beth sy'n eich ysgogi i geisio arbed mwy o ynni gartref? Cymerwch gipolwg ar ein 20 
ffordd o arbed, a defnyddiwch eich pŵer i wneud gwahaniaeth MAWR! #BESW20 
bit.ly/2EoXzBL 
 

● A wyddech chi fod ein cartrefi'n gyfrifol am 40% o allyriadau carbon ar gyfartaledd. 
Rhowch gynnig ar ein 20 ffordd o arbed, a defnyddiwch eich pŵer i wneud 
gwahaniaeth MAWR! #BESW20 bit.ly/2EoXzBL 

 
20 Ffordd o Arbed / Awgrym y dydd  
 
Delweddau  
 

● Gallech arbed tua £30 y flwyddyn drwy ddiffodd eich dyfeisiau yn lle eu gadael yn y 
modd segur. Rhowch gynnig ar ein 20 ffordd o arbed, a defnyddiwch eich pŵer i 
wneud gwahaniaeth MAWR! #BESW20 bit.ly/2EoXzBL 
 

Delwedd - Awgrym 8 
 

 
 

 
 
 

https://bit.ly/2EoXzBL
https://drive.google.com/drive/folders/1n68N2GVcVjal1bKT4bPjub94j_QLadXd
https://drive.google.com/drive/folders/1sglu4Y_npywnqOWAysHxCy6_Z6MmqmtH
https://drive.google.com/drive/folders/1sglu4Y_npywnqOWAysHxCy6_Z6MmqmtH
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● Gallech arbed tua £36 y flwyddyn drwy wneud y canlynol:  

 
✔defnyddio bowlen pan fyddwch yn golchi llestri 
✔ golchi dillad unwaith yn llai bob wythnos  
✔llenwi'r tegell â'r dŵr sydd ei angen arnoch yn unig 
 
Dysgwch fwy am sut i ddefnyddio'ch pŵer i wneud gwahaniaeth MAWR yn ystod 
#BESW20 eleni bit.ly/2EoXzBL  

 
Delwedd - Awgrym 1 
 

 
  

● Os byddwch yn diffodd golau hyd yn oed am ychydig o eiliadau, byddwch yn arbed 
mwy o ynni nag sydd ei angen i'r golau gynnau eto! Defnyddiwch eich pŵer i wneud 
gwahaniaeth MAWR! #BESW20 bit.ly/2EoXzBL 
 

Delwedd - Awgrym 6 
 

 
  

● Gallai teulu o bedwar arbed £75 y flwyddyn ar eu biliau ynni a dŵr drwy dreulio un 
munud yn llai yn y gawod bob dydd. Rhowch gynnig ar ein 20 ffordd o arbed, a 
defnyddiwch eich pŵer i wneud gwahaniaeth MAWR! #BESW20 bit.ly/2EoXzBL 

 
 
Delwedd - Awgrym 3 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1sglu4Y_npywnqOWAysHxCy6_Z6MmqmtH
https://drive.google.com/drive/folders/1sglu4Y_npywnqOWAysHxCy6_Z6MmqmtH
https://drive.google.com/drive/folders/1sglu4Y_npywnqOWAysHxCy6_Z6MmqmtH
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● Mae tap sy'n rhedeg yn gwastraffu mwy na 6 litr o ddŵr bob munud, felly diffoddwch 

y tap tra byddwch yn brwsio eich dannedd i arbed dŵr! Rhowch gynnig ar ein 20 
ffordd o arbed, a defnyddiwch eich pŵer i wneud gwahaniaeth MAWR! #BESW20 
bit.ly/2EoXzBL 

 
Delwedd - Awgrym 4 
 

 
 

● Os oes amserydd ar eich system gwres canolog, trefnwch iddi ddod ymlaen pan fydd 
eu hangen yn unig. Rhowch gynnig ar ein 20 ffordd o arbed, a defnyddiwch eich 
pŵer i wneud gwahaniaeth MAWR! #BESW20 bit.ly/2EoXzBL 
 

Delwedd - Awgrym 9 
 

 
  

https://drive.google.com/drive/folders/1sglu4Y_npywnqOWAysHxCy6_Z6MmqmtH
https://drive.google.com/drive/folders/1sglu4Y_npywnqOWAysHxCy6_Z6MmqmtH
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● Gall cartref oer wneud niwed i'ch iechyd, felly gwnewch yn siŵr bod eich cartref yn 

ddigon cynnes pan fydd y tywydd yn oer. Rhowch gynnig ar ein 20 ffordd o arbed, a 
defnyddiwch eich pŵer i wneud gwahaniaeth MAWR!. Defnyddiwch eich pŵer i 
wneud gwahaniaeth MAWR! #BESW20 bit.ly/2EoXzBL 
 

Delwedd - Awgrym 10 
 

 
 

 
Diwedd yr ymgyrch  
 
Gallwch gyhoeddi neges 'diolch' ar ddiwedd yr ymgyrch. Mae enghraifft ar gael isod, ond 
gallwch fod yn greadigol a'i golygu fel sy'n briodol. Gallwch rannu lluniau o ddigwyddiadau 
BESW neu straeon llwyddiant. 
 
Delweddau 

● Diolch am gefnogi Wythnos Fawr Arbed Ynni! Drwy ddefnyddio eich pŵer, rydych 
wedi gwneud gwahaniaeth MAWR! #BESW20 bit.ly/2EoXzBL 
 
Graffigau i'w lawrlwytho  

 
Mae'r holl graffigau ar gyfer y negeseuon twitter a chyhoeddiadau uchod ar gael yn y ffeil 
hon.  
 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1sglu4Y_npywnqOWAysHxCy6_Z6MmqmtH
https://drive.google.com/drive/folders/1n68N2GVcVjal1bKT4bPjub94j_QLadXd
https://drive.google.com/drive/folders/1818UcQBcpuDxPdAU7E8KaP34dwqeOrgY
https://drive.google.com/drive/folders/1818UcQBcpuDxPdAU7E8KaP34dwqeOrgY
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Dolenni defnyddiol 
Ewch i'n tudalen adnoddau partneriaid i weld deunyddiau am godi ymwybyddiaeth o 
gadarnhau prisiau, y broses newid ac arbed gan ein gwahanol bartneriaid.  

Rhowch wybod i ni eich bod yn cymryd rhan yn Wythnos Fawr Arbed Ynni ar ein map 
partneriaid.  

Ein tudalennau cyngor  

Rhwydwaith Wythnos Fawr Arbed Ynni 

BESW 2020 - ffurflen gofrestru ar gyfer digwyddiad 

Pecyn cymorth Cartrefi Oer (gwybodaeth)  

Pecyn cymorth Cyngor ar Ynni (gwybodaeth) 

https://www.citizensadvice.org.uk/about-us/campaigns/current_campaigns/scams-awareness-month/scams-awareness-month/
https://www.citizensadvice.org.uk/about-us/campaigns/current_campaigns/scams-awareness-month/scams-awareness-month/
https://www.citizensadvice.org.uk/about-us/our-campaigns/all-our-current-campaigns/besw/besw-partner-resources/
http://bigenergysavingweek.org.uk/
https://www.citizensadvice.org.uk/consumer/energy/energy-supply/
https://www.citizensadvice.org.uk/consumer/protection-for-the-consumer/scams/
https://www.citizensadvice.org.uk/consumer/protection-for-the-consumer/scams/
https://www.citizensadvice.org.uk/about-us/how-we-provide-advice/our-prevention-work/BESN/
http://www.actionfraud.police.uk/
http://www.actionfraud.police.uk/
https://forms.gle/c5sosAcH6UV7ZPip7
https://www.citizensadvice.org.uk/about-us/how-we-provide-advice/advice-partnerships/cold-homes-toolkit/
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTSZ5hWjpsya1hBsbxQRfUC2YnuKHzbJk20FDfsJlz3iVBVGLtCLnyRGv7WqYrNbKrA2jcpqpYU16KM/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.g40bfee8543_0_281
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