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Yr Ymgyrch

Diolch am gefnogi Wythnos Fawr Arbed Ynni #BESW2018.

Mae biliau ynni yn bryder ariannol mawr i nifer o gartrefi a gallwch chi gefnogi
Wythnos Fawr Arbed Ynni drwy dynnu sylw at gamau positif ac ymarferol a fydd yn
helpu pobl i gipio rheolaeth o’u biliau ac arbed ynni.

Mae Wythnos Fawr Arbed Ynni yn gynllun a ariennir gan Lywodraeth y DU mewn
partneriaeth â Chyngor ar Bopeth a’r Ymddiriedolaeth Arbed Ynni. Bydd Cyngor ar
Bopeth yn rhoi cyngor i ddefnyddwyr yn ystod digwyddiadau ar hyd a lled Prydain a 
bydd partneriaid yr ymgyrch yn actif gyda’r cyfryngau.  

Mae’r pecyn hwn yn rhoi cynnwys parod ar gyfer cyfryngau cymdeithasol fel y 
gallwch chithau gefnogi’r ymgyrch. 
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Sut i ddefnyddio’r pecyn hwn

• Mae’r tudalennau sydd gyda’r logo       yn cynnwys gwybodaeth ar gyfer Twitter a’r

tudalennau gyda’r logo neu yn cynnwys gwybodaeth ar gyfer Facebook ac 

Instagram

• Gallwch gopïo a phastio’r testun yr hoffech ei ddefnyddio ar gyfer cyfryngau

cymdeithasol gan gynnwys llun neu animeiddiad perthnasol

• Gallwch glicio yma i lawrlwytho’r lluniau – mae linc ar bob tudalen lle gallwch

lawrlwytho pob un o’r lluniau digidol

• Gallwch hefyd glicio yma i lawrlwytho’r animeiddiadau
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Teclyn Cymharu Cyngor ar Bopeth
Cliciwch yma i lawrlwytho’r holl luniau

• Gallech arbed hyd at £300 y flwyddyn trwy newid i fargen
ynni well. Ac mae gwneud hynny'n haws na'r disgwyl. 
Newidiwch ar unwaith i gael mwynhau'r arbedion.
bit.ly/BESW2018CAW #BESW2018

• Oes yna chwe mlynedd ers i chi newid eich bargen ynni? 
Efallai eich bod wedi colli cyfle i arbed £1,500! Peidiwch â
llosgi dim mwy o arian. Newidiwch ar unwaith: 
bit.ly/BESW2018CAW #BESW2018

• Ydi biliau ynni'n eich digalonni? Gallech arbed hyd at £300 y 
flwyddyn trwy newid cyflenwr ynni - neu ddim ond newid
eich tariff hyd yn oed. Dyma mor hawdd yw gwneud hynny: 
bit.ly/BESW2018CAW #BESW2018

https://www.dropbox.com/sh/12l8n22diwnqhxj/AADEfG7_EOp7wf1lNymFUFySa?dl=0
http://bit.ly/BESW2018CAW
http://bit.ly/BESW2018CAW
http://bit.ly/BESW2018CAW
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Teclyn Cymharu Cyngor ar Bopeth
Cliciwch yma i lawrlwytho’r holl luniau

• Does dim rhaid aros gyda'r un fargen ynni. Os nad ydych
chi wedi newid yn y chwe mlynedd diwethaf, efallai eich
bod wedi colli cyfle i arbed £1,500. Dyma'r holl
wybodaeth angenrheidiol i'ch helpu: 
bit.ly/BESW2018CAW #BESW2018

• Rydyn ni i gyd yn arbennig o ofalus efo'n harian pan 
fyddwn ni'n siopa. Ond beth am wariant anweledig? 
Mae'n amser taflu rhywfaint o oleuni ar ddebydau
uniongyrchol. Darganfyddwch sut y gallech chi leihau
costau ynni misol: bit.ly/BESW2018CAW #BESW2018

https://www.dropbox.com/sh/12l8n22diwnqhxj/AADEfG7_EOp7wf1lNymFUFySa?dl=0
http://bit.ly/BESW2018CAW
http://bit.ly/BESW2018CAW
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Teclyn Cymharu Cyngor ar Bopeth
Cliciwch yma i lawrlwytho’r holl luniau

• Gallech arbed hyd at £300 trwy newid cyflenwr neu dariff
ynni. Defnyddiwch y teclyn syml hwn i gyfrifo faint y 
gallech chi ei arbed: bit.ly/BESW2018CAW #BESW2018

• Wedi cael llond bol ar dalu gormod am eich ynni? Gallech
arbed hyd at £300 trwy newid cyflenwr neu dariff ynni. 
Defnyddiwch y teclyn syml hwn i gyfrifo faint y gallech chi 
ei arbed: bit.ly/BESW2018CAW #BESW2018

• Gwnewch arbedion gwirioneddol gyda #BESW2018. 
Defnyddiwch y teclyn syml hwn i gyfrifo faint y gallech chi 
ei arbed trwy newid cyflenwr neu dariff ynni – gallai fod
hyd at £300! bit.ly/BESW2018CAW

https://www.dropbox.com/sh/12l8n22diwnqhxj/AADEfG7_EOp7wf1lNymFUFySa?dl=0
http://bit.ly/BESW2018CAW
http://bit.ly/BESW2018CAW
http://bit.ly/BESW2018CAW
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Teclyn Cymharu Cyngor ar Bopeth
Cliciwch yma i lawrlwytho’r holl luniau

• Gallech arbed hyd at £300 y flwyddyn trwy newid i fargen
ynni well. Ac mae gwneud hynny'n haws na'r disgwyl. 
Newidiwch ar unwaith i gael mwynhau'r arbedion.
bit.ly/BESW2018CAW #BESW2018

• Oes yna chwe mlynedd ers i chi newid eich bargen ynni? 
Efallai eich bod wedi colli cyfle i arbed £1,500! Peidiwch â
llosgi dim mwy o arian. Newidiwch ar unwaith: 
bit.ly/BESW2018CAW #BESW2018

• Ydi biliau ynni'n eich digalonni? Gallech arbed hyd at £300 y 
flwyddyn trwy newid cyflenwr ynni - neu ddim ond newid
eich tariff hyd yn oed. Dyma mor hawdd yw gwneud hynny: 
bit.ly/BESW2018CAW #BESW2018

https://www.dropbox.com/sh/12l8n22diwnqhxj/AADEfG7_EOp7wf1lNymFUFySa?dl=0
http://bit.ly/BESW2018CAW
http://bit.ly/BESW2018CAW
http://bit.ly/BESW2018CAW
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Teclyn Cymharu Cyngor ar Bopeth
Cliciwch yma i lawrlwytho’r holl luniau

• Does dim rhaid aros gyda'r un fargen ynni. Os nad ydych chi 
wedi newid yn y chwe mlynedd diwethaf, efallai eich bod wedi
colli cyfle i arbed £1,500. Dyma'r holl wybodaeth angenrheidiol
i'ch helpu: bit.ly/BESW2018CAW #BESW2018

• Rydyn ni i gyd yn arbennig o ofalus efo'n harian pan fyddwn
ni'n siopa. Ond beth am wariant anweledig? Mae'n amser taflu
rhywfaint o oleuni ar ddebydau uniongyrchol. Darganfyddwch
sut y gallech chi leihau costau ynni misol: 
bit.ly/BESW2018CAW #BESW2018

• Wedi cael llond bol ar dalu gormod am eich ynni? Gallech
arbed hyd at £300 trwy newid cyflenwr neu dariff ynni. 
Defnyddiwch y teclyn syml hwn i gyfrifo faint y gallech chi ei
arbed: bit.ly/BESW2018CAW #BESW2018

https://www.dropbox.com/sh/12l8n22diwnqhxj/AADEfG7_EOp7wf1lNymFUFySa?dl=0
http://bit.ly/BESW2018CAW
http://bit.ly/BESW2018CAW
http://bit.ly/BESW2018CAW
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• Gallech arbed hyd at £300 trwy newid cyflenwr neu
dariff ynni. Defnyddiwch y teclyn syml hwn i gyfrifo faint 
y gallech chi ei arbed: bit.ly/BESW2018CAW #BESW2018

• Wedi cael llond bol ar dalu gormod am eich ynni? 
Gallech arbed hyd at £300 trwy newid cyflenwr neu
dariff ynni. Defnyddiwch y teclyn syml hwn i gyfrifo faint 
y gallech chi ei arbed: bit.ly/BESW2018CAW #BESW2018

• Gwnewch arbedion gwirioneddol gyda #BESW2018. 
Defnyddiwch y teclyn syml hwn i gyfrifo faint y gallech
chi ei arbed trwy newid cyflenwr neu dariff ynni – gallai
fod hyd at £300! bit.ly/BESW2018CAW

Teclyn Cymharu Cyngor ar Bopeth
Cliciwch yma i lawrlwytho’r holl luniau

http://bit.ly/BESW2018CAW
http://bit.ly/BESW2018CAW
http://bit.ly/BESW2018CAW
https://www.dropbox.com/sh/12l8n22diwnqhxj/AADEfG7_EOp7wf1lNymFUFySa?dl=0
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Animeiddiadau
Cliciwch yma i lawrlwytho fersiynau wedi’u hanimeiddio o’r lluniau isod

https://www.dropbox.com/sh/if187h7gx7hdlal/AACerCtGsUXQ4383Ope-d0Lxa?dl=0
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• Eisiau newid cyflenwr ynni ond yn poeni ei bod yn broses faith? 
Gallwch newid mewn munudau, ac mae’r Gwarant Newid Ynni yn
golygu y bydd rhaid i’r cyflenwr wneud yr holl waith ar eich rhan – a 
hynny o fewn 21 diwrnod. Ceir mwy o wybodaeth yma: 
bit.ly/BESW2018SWITCHW #BESW2018

• Ydi meddwl am newid bargen ynni yn gwneud i'ch pen droi? 
Peidiwch â phoeni. Rydyn ni yma i ddangos i chi pa mor sydyn a 
syml ydi gwneud hynny. Newidiwch ar unwaith - gallech arbed hyd
at £300 y flwyddyn: bit.ly/BESW2018SWITCHW #BESW2018

• Gallwch ddod o hyd i well bargen ynni gyda dim ond dap neu ddau
ar eich cyfrifiadur tabled. Gallech arbed hyd at £300 y flwyddyn. 
Dyma wybodaeth am y Gwarant Newid Ynni a sut y mae’n gwneud y 
broses yn un sydyn a syml: bit.ly/BESW2018SWITCHW #BESW2018

Gwarant Newid Ynni
Cliciwch yma i lawrlwytho’r holl luniau

http://bit.ly/BESW2018SWITCHW
http://bit.ly/BESW2018SWITCHW
http://bit.ly/BESW2018SWITCHW
https://www.dropbox.com/sh/12l8n22diwnqhxj/AADEfG7_EOp7wf1lNymFUFySa?dl=0
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NYTH Cymru
Cliciwch yma i lawrlwytho’r holl luniau

• Ydych chi’n byw yng Nghymru ac eisiau help i
gynhesu eich cartref neu leihau eich biliau ynni. 
Gall NYTH helpu, hyd yn oed os nad yw hynny’n
golygu mwy na rhoi cyngor ar y cymorth y 
gallech fod yn gymwys i’w dderbyn. Cysylltwch
â’r tîm trwy ffonio 0808 808 2244 neu ewch i’r
wefan. bit.ly/BESW2018NEST I siarad gyda
rhywun yn y Gymraeg, ffoniwch 03454 04 05 05: 
#BESW2018

https://www.dropbox.com/sh/12l8n22diwnqhxj/AADEfG7_EOp7wf1lNymFUFySa?dl=0
http://bit.ly/BESW2018NEST
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Cwis
Cliciwch yma i lawrlwytho’r holl luniau

• Chi arbedwyr ynni o fri, rydyn ni am brofi eich
gwybodaeth gyda'n cwis. Bydd un ohonoch yn
cerdded i ffwrdd gyda £1,500. Efallai mai dyma fydd
yr arian hawsaf i chi ei ennill erioed, felly rhowch
gynnig ar y cwis. bit.ly/BESW2018WQUIZ
#BESW2018

• Pa mor wybodus ydych chi mewn difrif? Cymerwch
ran yn ein cwis i gael y cyfle i ennill £1,500 gan
@energysvgtrust @CitizensAdvice a @beisgovuk
bit.ly/BESW2018WQUIZ #BESW2018

https://www.dropbox.com/sh/12l8n22diwnqhxj/AADEfG7_EOp7wf1lNymFUFySa?dl=0
http://bit.ly/BESW2018WQUIZ
http://bit.ly/BESW2018WQUIZ
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Cwis
Cliciwch yma i lawrlwytho’r holl luniau

• Rhowch gynnig ar y cwis i gael cyfle i ennill £1,500 – pa 
gychwyn gwell i’r flwyddyn? @energysvgtrust
@CitizensAdvice @beisgovuk bit.ly/BESW2018WQUIZ
#BESW2018

• STOPIWCH SGROLIO: Ffansi ennill £1,500? Rhowch gynnig
ar ‘Gwis Wythnos Fawr Arbed Ynni’ a gallech ennill
£1,500. Mae’r cwis ar gael yma: bit.ly/BESW2018WQUIZ
#BESW2018

https://www.dropbox.com/sh/12l8n22diwnqhxj/AADEfG7_EOp7wf1lNymFUFySa?dl=0
http://bit.ly/BESW2018WQUIZ
http://bit.ly/BESW2018WQUIZ
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Cwis
Cliciwch yma i lawrlwytho’r holl luniau

• Pa mor wybodus ydych chi mewn difrif? Cymerwch ran yn
ein cwis i gael y cyfle i ennill £1,500!bit.ly/BESW2018WQUIZ
#BESW2018

• Rydyn ni eisiau dod o hyd i’r person mwyaf gwybodus o blith
ein dilynwyr – cymerwch ran yng Nghwis Wythnos Fawr
Arbed Ynni am y cyfle i ennill £1,500, a chael eich cydnabod
fel pencampwr arbed ynni. bit.ly/BESW2018WQUIZ
#BESW2018

• STOPIWCH SGROLIO: Ffansi ennill £1,500? Rhowch gynnig ar
‘Gwis Wythnos Fawr Arbed Ynni’ a gallech ennill £1,500. 
Mae’r cwis ar gael yma: bit.ly/BESW2018WQUIZ #BESW2018

https://www.dropbox.com/sh/12l8n22diwnqhxj/AADEfG7_EOp7wf1lNymFUFySa?dl=0
http://bit.ly/BESW2018WQUIZ
http://bit.ly/BESW2018WQUIZ
http://bit.ly/BESW2018WQUIZ
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Cwis
Cliciwch yma i lawrlwytho’r holl luniau

• Fel rhan o Wythnos Fawr Arbed Ynni 2018, rydyn ni’n rhoi
cyfle i chi ennill £1,500 – gallai hynny fynd tuag at dalu eich
biliau ynni am y flwyddyn gyfan! Felly beth am roi cynnig ar
ein cwis? bit.ly/BESW2018WQUIZ #BESW2018

• Rhowch gynnig ar y cwis i gael cyfle i ennill £1,500 – pa 
gychwyn gwell i’r flwyddyn? bit.ly/BESW2018WQUIZ
#BESW2018

• Faint ydych chi’n ei wybod am gyflenwyr ynni mewn
gwirionedd? Ydych chi’n credu rhai o’r anwireddau sy’n bodoli
am ynni? Cwblhewch y cwis i ddarganfod mor hawdd yw
arbed ynni, newid cyflenwr ynni ac arbed arian ar yr un pryd. 
A gallech ennill £1,500. bit.ly/BESW2018WQUIZ #BESW2018

https://www.dropbox.com/sh/12l8n22diwnqhxj/AADEfG7_EOp7wf1lNymFUFySa?dl=0
http://bit.ly/BESW2018WQUIZ
http://bit.ly/BESW2018WQUIZ
http://bit.ly/BESW2018WQUIZ
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Tips Arbed Ynni
Cliciwch yma i lawrlwytho’r holl luniau

• Mae Wythnos Fawr Arbed Ynni yn cynnig cymysgedd berffaith o 
gyngor, tips a thŵls, gyda @EnergySvgTrust @CitizensAdvice a 
@beisgovuk wrth law i'ch helpu i leihau biliau ynni: 
bit.ly/BESW2018W #BESW2018

• Peidiwch â rhoi mwy o ddŵr yn y tegell nag y bwriadwch ei
ddefnyddio. Trwy wneud hynny byddwch yn arbed tipyn bach o 
ynni bob tro... a bydd pob paned yn gwneud gwahaniaeth. 
bit.ly/BESW2018W #BESW2018

• Gallai teulu o bedwar arbed £75 y flwyddyn ar filiau nwy trwy
dreulio munud yn llai o dan y gawod. Mae pob ceiniog yn
gwneud gwahaniaeth. Mae mwy o dips ar gyfer arbed ynni ar
gael yma: bit.ly/BESW2018W #BESW2018

https://www.dropbox.com/sh/12l8n22diwnqhxj/AADEfG7_EOp7wf1lNymFUFySa?dl=0
http://bit.ly/BESW2018W
http://bit.ly/BESW2018W
http://bit.ly/BESW2018W
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Tips Arbed Ynni
Cliciwch yma i lawrlwytho’r holl luniau

• Gallwch wneud i'ch arian ymestyn ymhellach trwy
symud dodrefn oddi wrth wresogyddion fel bod y 
gwres yn gallu mynd o amgylch yr ystafell yn
rhwyddach. bit.ly/BESW2018W #BESW2018

• Gallech arbed hyd at £80 y flwyddyn trwy droi eich
thermostat i lawr fymryn. Mae hwnnw'n arbediad
gwerth ei gael. Mae mwy o dips ar gyfer arbed ynni ar
gael yma: bit.ly/BESW2018W #BESW2018

• Rhowch seibiant i'r teledu pan na fyddwch yn ei wylio -
peidiwch â'i adael ar 'standby'. Gallech arbed tua £30 y 
flwyddyn trwy ei ddiffodd yn llwyr. Mae mwy o dips ar
gyfer arbed ynni ar gael yma: bit.ly/BESW2018W
#BESW2018

https://www.dropbox.com/sh/12l8n22diwnqhxj/AADEfG7_EOp7wf1lNymFUFySa?dl=0
http://bit.ly/BESW2018W
http://bit.ly/BESW2018W
http://bit.ly/BESW2018W
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Tips Arbed Ynni
Cliciwch yma i lawrlwytho’r holl luniau

• Mae Wythnos Fawr Arbed Ynni yn cynnig cymysgedd
berffaith o gyngor, tips a thŵls, gyda @EnergySvgTrust
@CitizensAdvice a @beisgovuk wrth law i'ch helpu i leihau
biliau ynni: bit.ly/BESW2018W #BESW2018

• Gallwn gynnig cymysgedd berffaith o gyngor, tips a thŵls
i'ch helpu i leihau biliau ynni: bit.ly/BESW2018W
#BESW2018

• Gallech arbed hyd at £80 y flwyddyn trwy droi eich
thermostat i lawr fymryn. Mae hwnnw'n arbediad gwerth ei
gael. Mae mwy o dips ar gyfer arbed ynni ar gael yma:
bit.ly/BESW2018W #BESW2018

https://www.dropbox.com/sh/12l8n22diwnqhxj/AADEfG7_EOp7wf1lNymFUFySa?dl=0
http://bit.ly/BESW2018W
http://bit.ly/BESW2018W
http://bit.ly/BESW2018W
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Tips Arbed Ynni
Cliciwch yma i lawrlwytho’r holl luniau

• Gallwch wneud i'ch arian ymestyn ymhellach trwy symud dodrefn
oddi wrth wresogyddion fel bod y gwres yn gallu mynd o amgylch
yr ystafell yn rhwyddach. bit.ly/BESW2018W #BESW2018

• Does neb yn hoff o weithio pan nad oes angen. Mae hynny'r un 
mor wir am oleuadau. Felly gwnewch ymdrech i'w diffodd pan na
fyddwch gartref neu yn yr ystafell. Yn well fyth, defnyddiwch
fylbiau LED llachar yn lle'r hen rai. Gallai hynny arbed hyd at £35 
y flwyddyn. Mae mwy o dips ar sut i arbed arian ar gael
yma:bit.ly/BESW2018W #BESW2018

• Peidiwch â rhoi mwy o ddŵr yn y tegell nag y bwriadwch ei
ddefnyddio. Trwy wneud hynny byddwch yn arbed tipyn bach o 
ynni bob tro... a bydd pob paned yn gwneud gwahaniaeth. 
bit.ly/BESW2018W #BESW2018

https://www.dropbox.com/sh/12l8n22diwnqhxj/AADEfG7_EOp7wf1lNymFUFySa?dl=0
http://bit.ly/BESW2018W
http://bit.ly/BESW2018W
http://bit.ly/BESW2018W
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Animeiddiadau Tips Arbed Ynni
Cliciwch yma i lawrlwytho fersiynau wedi’u hanimeiddio o’r lluniau isod

https://www.dropbox.com/sh/if187h7gx7hdlal/AACerCtGsUXQ4383Ope-d0Lxa?dl=0


Dilynwch ni

22

Wythnos Fawr Arbed Ynni 22 – 28 Ionawr 2018

https://www.facebook.com/EnergySavingTrust
https://www.facebook.com/EnergySavingTrust
https://twitter.com/energysvgtrust
https://twitter.com/energysvgtrust

