


Holwch 
Darllenwch eich mesurydd neu’ch mesurydd deallus yn rheolaidd  
a gwiriwch eich biliau i wneud yn siŵr eich bod chi’n gwybod faint o ynni 
rydych chi’n ei ddefnyddio a’ch bod chi’n talu’r swm cywir. 

Siaradwch â’ch cyflenwr neu â’ch Cyngor ar Bopeth leol os ydych  
chi’n credu bod eich bil yn anghywir neu os ydych chi’n cael trafferth talu. 
Fe allai fod gennych chi’r hawl i fudd-daliadau neu gymorth i dalu eich bil. 

Newidiwch
Fe allech chi arbed tua £300 drwy newid eich cyflenwr ynni neu eich  
tariff.  Cymerwch y cam i reoli pethau ac ewch i  
https://energycompare.citizensadvice.org.uk i gymharu prisiau ynni.  
Os yw eich cyflenwr wedi ymrwymo i’r Warant Newid Ynni, mae’n sicrhau 
eich bod yn gallu newid o fewn 21 diwrnod.

Gallwch newid hyd yn oed os oes gennych chi ddyled o hyd at £500  
ar bob tanwydd os ydych chi’n defnyddio mesurydd talu ymlaen llaw.  
Os ydych chi’n talu am eich ynni drwy fesurydd credyd a’ch bod yn cael 
trafferth i newid oherwydd dyledion tanwydd, gall Cyngor ar Bopeth eich 
helpu i drafod gyda’ch cyflenwr.  

Arbedwch
Defnyddiwch ynni’n effeithlon gartref – dylech inswleiddio’r atig a’r 
waliau, gosod gwydr dwbl neu ddefnyddio llenni trwchus i gadw’r gwres i 
mewn. Dylech wasanaethu eich boeler hefyd neu osod un newydd i wneud 
yn siŵr ei fod yn defnyddio ynni’n effeithlon. Mae cynlluniau ar gael i helpu 
gyda hyn. 
Arbedwch arian ac ynni – Peidiwch â gadael eich cyfarpar ar y golau  
coch, diffoddwch y golau bob amser pan fyddwch chi’n gadael ystafell  
a pheidiwch â gorlenwi eich tegell – dim ond faint o ddŵr sydd ei angen 
arnoch i wneud paned y dylech chi ei ferwi. 

I ddarganfod sut mae cael biliau ynni îs a chartref mwy cyfforddus 
gyda Archwiliad Ynni Cartref yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni, ewch i  
http://hec.est.org.uk/

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.bigenergysavingweek.org.uk

Poeni am filiau ynni uwch?  
Mae cymorth wrth law


