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Gair i gall ar arbed arian ar ynni 
mewn ardaloedd gwledig
Mae’n gallu bod yn ddrutach talu am ynni 
mewn ardaloedd gwledig, yn enwedig os  
nad oes gennych chi nwy o’r prif gyflenwad. 
Dyma rai ffyrdd y gallwch chi arbed arian.

Edrychwch am y fargen orau  
i leihau’ch biliau ynni
Yn aml, gallwch chi leihau’ch biliau ynni 
trwy newid eich tariff, eich dull talu neu’ch 
cyflenwr. Mae’n werth i chi wneud hyn hyd 
yn oed os nad oes gennych chi nwy o’r 
prif gyflenwad. Cymerwch reolaeth dros 
eich biliau ac ewch i energycompare.
citizensadvice.org.uk neu ffoniwch linell 
gymorth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth  
ar 03454 04 05 05.

Trydan
Os ydych chi’n defnyddio trydan i wresogi’ch 
cartref gyda gwresogyddion stôr a chael dŵr 
poeth, fel arfer bydd hi’n rhatach i chi dalu am 
eich trydan gyda thariff amser defnydd megis 
Economy 7. Gofalwch eich bod chi’n deall 
sut i reoli’r gwres ar eich gwresogydd stôr i 
sicrhau gwerth da am arian ar gyfer y trydan 
rydych chi’n ei ddefnyddio a digon o wres pan 
fyddwch chi ei angen.

Nwy Petrolewm Hylifedig (LPG)
Os ydych chi’n defnyddio LPG ar gyfer 
gwresogi, dŵr poeth neu goginio, gallwch  
chi edrych am fargen well 2 flynedd ar ôl i’ch 
cyflenwr presennol osod eich tanc LPG, neu 
weithiau yn gynt. Edrychwch ar eich contract 
gyda’ch cyflenwr i weld am faint mae’n rhaid  
i chi aros gyda’ch cyflenwr presennol – ni all  
fod yn fwy na 2 flynedd.

Tanwydd solet
Os ydych chi’n defnyddio glo neu goed i 
wresogi’ch cartref, bydd hi’n rhatach i chi 
brynu symiau mawr na bagiau bach gan 
amlaf.

Olew gwresogi 
Os ydych chi’n defnyddio olew gwresogi, 
gallwch chi arbed arian trwy: 
  lenwi’ch tanc cyn y gaeaf pan mae  

olew’n rhatach fel arfer
  gofyn i sawl cyflenwr olew am 

ddyfynbrisiau i gael y pris gorau
  ymuno â chlwb olew os oes un yn  

eich ardal

Os ydych chi’n ei chael hi’n anodd talu am eich 
LPG, eich olew gwresogi neu eich tanwydd 
solet ymlaen llaw, bydd rhai cyflenwyr yn 
caniatáu i chi wneud rhandaliadau. 

Gwella safonau effeithlonrwydd 
ynni eich cartref
Gallwch chi arbed arian ar eich biliau tanwydd 
a chadw’ch cartref yn gynhesach trwy osod 
(neu gynyddu) deunydd inswleiddio yn yr atig, 
deunydd inswleiddio waliau ceudod, 
deunydd inswleiddio waliau solet neu foeler 
neu wresogydd stôr effeithlon.  
Gallech chi gael help gyda hyn os ydych chi’n 
derbyn budd-daliadau penodol trwy’r cynllun 
Rhwymedigaeth Cwmni Ynni (ECO). Gall 
defnyddwyr incwm isel yng Nghymru gael 
grantiau ar gyfer gwelliannau effeithlonrwydd 
ynni trwy’r cynllun Nyth. Mae cynlluniau lleol 
mewn rhai rhannau o’r wlad hefyd. Cysylltwch 
â’ch cyngor i weld a oes un yn eich ardal. 
Gallwch chi gael mwy o wybodaeth yn:  
simpleenergyadvice.org.uk  
(Cymru a Lloegr)
https://nyth.llyw.cymru/cy/  
neu ffoniwch 0808 808 2244 (Cymru)



Mwy o wybodaeth

Ledled Prydain
Cyngor ar ynni gan Cyngor ar Bopeth: 
citizensadvice.org.uk/energy 
Gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth  
03454 04 05 06; Ffôn testun i gysylltu â 
chynghorwr sy’n siarad Cymraeg:  
18001 03454 04 05 05. 
Llinell gymorth Taliadau Tanwydd Gaeaf  
03459 15 15 15
Mae llawer o daflenni ffeithiau defnyddiol 
ar sut i wneud eich cartref yn gynhesach ac 
arbed arian ar eich biliau tanwydd ar gael  
ar y gwefannau hyn:  
Yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni  
energysavingtrust.org.uk
Simple Energy Advice 
simpleenergyadvice.org.uk
National Energy Action  
www.nea.org.uk

Cymru
Nyth  
https://nyth.llyw.cymru/cy/   
neu ffoniwch 0808 808 2244   

Sefydliadau perthnasol eraill
Acre (Action with Communities in Rural 
England): acre.org.uk
Federation for Petroleum Suppliers  
(y gymdeithas fasnach ar gyfer cyflenwyr 
olew gwresogi):  fpsonline.co.uk
UKLPG (y gymdeithas fasnach ar gyfer 
cyflenwyr LPG): uklpg.org
Mae gan Calor Gas raglen AM DDIM  
(Future Rural Energy) i drechu tlodi tanwydd 
a hyrwyddo effeithlonrwydd ynni mewn 
ardaloedd gwledig ac ardaloedd lle nad  
oes prif gyflenwad nwy: calor.co.uk/free
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Cyngor ar Bopeth yw enw gweithredol  
Cymdeithas Genedlaethol Cyngor ar Bopeth.
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