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1. Llywodraethu
1.1 Bwrdd Ynni Clyfar GB
Mae strwythur Bwrdd Ynni Clyfar GB wedi’i ddisgrifio yn yr Amodau Safonol Cyflenwi Nwy
a Thrydan, y Trwyddedau Dosbarthu Trydan a Chludo Nwy (sef “y trwyddedau cyflenwyr”).
Cadeirir y Bwrdd gan Mark Lund OBE a’i aelodaeth ar 1 Rhagfyr 2021 yw:
Cadeirydd:
• Mark Lund
Yn cynrychioli buddiannau cyflenwyr ynni:
• Martin Aylward
• Daren Carter
• Pam Conway
• Steven Day
• Jill Dougan
• Fiona Mayo
Yn cynrychioli buddiannau defnyddwyr ynni:
• Steve Crabb
• Maxine Frerk
• Chris MacLeod
• Ann McKechin
Prif Weithredwr:
• Dan Brooke
Mae Bwrdd Ynni Clyfar GB yn falch o gyhoeddi ei Gynllun a chyllideb ennyn diddordeb
defnyddwyr ar gyfer 2022. Mae’r ddogfen hon yn manylu ar amcanion y sefydliad, ei ddull
strategol a’i weithgareddau manwl ar gyfer 2022 a’r gyllideb gysylltiedig. Fe’i datblygwyd
mewn ymgynghoriad â chyflenwyr ynni a rhanddeiliaid eraill.
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1.2 1.2 Y Fframwaith Rheoli Perfformiad (FfRhP)
Mae’r FfRhP yn ddogfen sy’n nodi’r metrigau perfformiad a’r targedau sy’n rhoi’r cyfeiriad
i weithgareddau Ynni Clyfar GB. Mae perfformiad gweithgareddau Ynni Clyfar GB yn cael
ei werthuso yn erbyn y metrigau a’r targedau hynny. O’r herwydd, mae’r FfRhP yn ddogfen
bwysig i’r Bwrdd, BEIS, Ofgem, cyflenwyr a’r holl randdeiliaid eraill, er mwyn deall cyfeiriad
Ynni Clyfar GB a’r sail ar gyfer gwerthuso ei berfformiad.

Mae’r Bwrdd yn gyfrifol am gynhyrchu a chynnal y FfRhP. Mae is-bwyllgorau cynghori’r
Fframwaith Rheoli Perfformiad (‘FfRhP’) (domestig ac annomestig) yn bodoli i gynghori a
chefnogi’r Bwrdd yn ei gyfrifoldeb i gynhyrchu a chynnal y FfRhP ac mae wedi’i gadeirio
gan aelod o’r bwrdd sy’n cynrychioli buddiannau cyflenwyr ynni. Gwahoddir ac anogir yr
holl gyflenwyr perthnasol i fynychu is-bwyllgorau FfRhP. Anogir cyflenwyr bach hefyd i
gyfrannu.
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2. Cyfeiriad strategol tan 2025
2.1 Y strategaeth tymor hir i uchafu gosodiadau erbyn 2025
Mae’r Bwrdd wedi datblygu ei gynllun hirdymor hyd at 2025. Mae hyn wedi cynnwys
adolygu’r tybiaethau materol sy’n sail i’r gweithgarwch a hefyd adolygu rhagamcaniadau o
osodiadau hyd at 2025. Hoffai’r Bwrdd achub ar y cyfle i ddiolch i bawb a gyfrannodd
at ei ddatblygiad. Un allbwn penodol y gwaith hwn oedd y rhagamcaniadau o osodiadau.
Darperir crynodeb o osodiadau isod. Am y tro cyntaf, maent yn cynnwys targedau ar gyfer
cyflenwyr ynni, a bennwyd gan BEIS, ar gyfer y cyfnod 2022-2023.

Rhagolygon treiddio i’r farchnad (2021-25) yn erbyn gwirioneddol (2020-bresennol)
73.5%
66.9%

61.8%

58.5%

Treiddio i’r farchnad (%)

68.1%

55.6%

w/d 26
Medi 2021
48.8%

1 Ion 20

1 Gor 20 1 Ion 21

49%

1 Gor 21 1 Ion 22

1 Gor 22 1 Ion 23

1 Gor 23 1 Ion 24

1 Gor 24 1 Ion 25

1 Gor 25 1 Ion 26

Rhagolwg Frontier/Energy UK (dom+ann-dom)
Gwirioneddol Electralink (dom+microfusnes, trydan yn unig)
Goddefiant BEIS (domestig)
Targedau goddefiant BEIS (ann-dom)
Rhagamcaniad gwaelodlin Dectech (dom+ann-dom)
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Mae’r Bwrdd yn canolbwyntio ar gefnogi cyflenwyr i gyrraedd eu targedau gosodiadau.
Bydd cyfraddau rhedeg yn parhau i gael eu monitro yn erbyn targedau a rhagolygon. Un
dybiaeth allweddol y mae’r Bwrdd yn gweithio iddi yw y bydd cyfnod statws cwo yn parhau
am y dyfodol agos gyda rhagor o ysgogiadau polisi ar draws y farchnad yn cael eu cyflwyno
dim ond o 2024 fan gynharaf.
Felly, bydd dyfodol Ynni Clyfar GB yn ffitio’n fras i ddau gam - cyn ac ar ôl cyflwyno
ysgogiadau polisi ar draws y farchnad. Bydd cyfrifoldebau Ynni Clyfar GB yn newid wrth
iddo symud rhwng y camau, a chaiff cyfrifoldebau atodol eu cyflwyno os bydd ysgogiadau
pellach.
CAM 1:
Dim ysgogiadau newydd ar draws y
farchnad
Gosodiadau Hyrwyddo’r defnydd o fesuryddion clyfar
drwy hyrwyddo manteision cenedlaethol
a phersonol (a chwalu mythau wedi’u
targedu)
Defnydd
Hyrwyddo rheoli ynni gyda mesurydd
clyfar

CIVC

Enw da’r
ymgyrch

Llais

Sicrhau nad yw cwsmeriaid mewn
amgylchiadau bregus (CIVC) yn rhai
nad ydynt yn fabwysiadwyr i raddau
anghymesur
Rheoli enw da’r ymgyrch

Darparu llais ‘eiriolwr defnyddwyr
annibynnol’ (Ynni Clyfar GB/ rôl dan
arweiniad partner)
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CAM 2:
Cyflwyno ysgogiadau newydd ar
draws y farchnad
Hefyd, hyrwyddo cyflwyno unrhyw
ysgogiad polisi newydd, fel y bo’n
berthnasol
Hefyd, hyrwyddo ymgysylltiad ymhlith
y rhai sy’n dechrau ar eu taith, gan
gynnwys y rhai a allai fod wedi ymuno
o ganlyniad i unrhyw ysgogiad polisi
newydd
Hefyd, sicrhau nad yw CIVC o dan
anfantais anghymesur o ganlyniad i
gyflwyno unrhyw ysgogiad newydd
Hefyd, ymateb i unrhyw
ddatblygiadau ychwanegol o ran enw
da y gallai ysgogiadau eu cynnig, gan
gynnwys o gyfryngau allanol
Hefyd, hyrwyddo unrhyw ysgogiadau
polisi newydd i’r rhai a fyddai’n elwa
fwyaf ohonynt
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2.2 Rhagdybiaethau cynllunio
Yn 2021, roedd y gwaith ar y cynllun hirdymor yn
cynnwys ymgynghori â rhanddeiliaid ar yr hyn y
dylai’r tybiaethau cynllunio allweddol fod ar gyfer
Ynni Clyfar GB. Roedd yr ymgynghoriad hwn
yn cynnwys rhanddeiliaid allweddol fel BEIS a
Chyngor ar Bopeth.
Mae canlyniadau allweddol yr ymgynghoriad a
luniodd y tybiaethau cynllunio ar gyfer 2022 yn
cynnwys;

b. Trawsnewid y rhaid sy’n Gofyn Am/
Derbyn yn fwy gweithredol i archebion a
gosodiadau
c. O fewn y farchnad microfusnesau mae
hyn yn golygu y dylai gweithgarwch
Ynni Clyfar GB ganolbwyntio ar adeiladu
ymwybyddiaeth o fesuryddion clyfar
ar gyfer busnes a bod twf mewn
ymwybyddiaeth yn trawsnewid i agwedd
ffafriol tuag at gael un

1. A
 dlewyrchu lefel y galw gan ddefnyddwyr,
lefelau brechiadau, a’r tebygolrwydd y bydd
gosodiadau’n parhau i gael eu caniatáu os bydd
cyfnodau clo pellach, tybir na fydd Covid-19 yn
ffactor cyfyngol sylweddol i’r ymgyrch yn 2022.

4. Yn 2022, dylid parhau i ennyn diddordeb
Cwsmeriaid mewn Amgylchiadau Agored
i Niwed (CIVC) ar raddfa ehangach, gan
ddefnyddio nodweddion macro sy’n cwmpasu
ystod eang o amgylchiadau.

2. A
 r gyfer 2022 disgwylir y bydd yr ymgyrch yn
parhau heb gyflwyno unrhyw ysgogiadau polisi
newydd ar draws y farchnad i yrru gosodiadau
ymhellach.

5. Dylai asedau i helpu cwsmeriaid i gyflawni newid
ymddygiad defnyddio yn unol â’r tybiaethau
Dadansoddiad Costau Buddion fod ar gael i
gwsmeriaid sy’n gofyn amdanynt, a dylid eu
hehangu y tu hwnt i’r sgrîn ynni cartref (IHD)
wrth i fwy o gynhyrchion a gwasanaethau sy’n
defnyddio data mesuryddion clyfar ddod i’r
farchnad.

3. Yng ngoleuni cyflwyno’r ymgyrch heb unrhyw
ysgogiadau polisi newydd ar draws y
farchnad yn 2022, cytunodd yr ymatebwyr i’r
ymgynghoriad y dylai gweithgarwch Ynni Clyfar
GB gefnogi’r gronfa o’r rhai sy’n Gofyn Am/
Derbyn sydd ar gael i’w trawsnewid i archebion,
gan olygu:

Mae’r tybiaethau hyn yn sail i weithgarwch
cynllunio a gosod targedau ar gyfer 2022 (gweler y
dudalen nesaf)

a. O fewn y farchnad ddomestig, mae hyn
yn golygu y dylai gweithgarwch Ynni
Clyfar GB ganolbwyntio ar ymgysylltu
â’r rhai sy’n Ddifater neu’n Gwrthod
mesuryddion clyfar ar hyn o bryd er
mwyn iddynt fod yn fwy ffafriol tuag at
gael un
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2.3 Monitro perfformiad
Bydd cynnal trosolwg cywir a chyfredol o berfformiad yn rhan o’r dull monitro dros y
ddau gam. Mae’r Bwrdd wedi cytuno ar gyfres o fetrigau craidd i werthuso perfformiad
gweithgareddau sy’n wynebu defnyddwyr Ynni Clyfar GB sy’n gyrru gosodiadau, wedi’u
crynhoi yn y côn isod.

Sylw + Mwynhad + Perthnasedd

Mesur
Effeithiolrwydd yr
Ymgyrch

Cofio + mynd â’r neges i ffwrdd

Stac DPA
Modelu
Economaidd

Argaeledd Meddyliol
(sef ymwybyddiaeth ddigymell
ar flaen y meddwl)

Ymholiadau*

Gosodiadau

Diagnosteg yr ymgyrch:
Yn tynnu sylw (XX%) + Mwynhad (XX%) + Perthnasedd (XX%)
Lefel cymharydd: yn tynnu sylw 56%, mwynhad 50%, perthnasedd 50%
Ffynhonnell:NST, pobl. heb fesurydd clyfar.
Cofio’r ymgyrch:
XX%
lefel cymharydd 47%
Ffynhonnell: NST, pob. heb fesurydd clyfar

Negeseuon ymgyrch, ysgogiad o’r frig^. (XX%) Lefel ganllaw 45%
Neges ymgyrch ddigymell. (XX%) Lefel ganllaw 33%

Canran wythnosol yr oedolion sydd, wrth gael eu gofyn am gynnyrch, technolegau neu wasanaethau
ynni sy’n helpu rheoli defnydd ynni’r aelwyd, yn crybwyll mesurydd clyfar fel ateb cyntaf.
Ffynhonnell: NST

Cyfaint mynegai wythnosol o chwiliadau Google am ymholiadau a chwiliadau gwybodaeth bositif am
ymadroddion fel “Rwyf eisiau mesurydd clyfar”, “trefnu gosodiad mesurydd clyfar”, “mesurydd clyfar
Nwy Prydain”
Ffynhonnell: Tueddiadau Google

Cyfaint wythnosol gosodiadau mesuryddion trydan domestig clyfar am y tro cyntaf
Ffynhonnell: Electralink

*D
 S mae Gofyn am/Derbyn yn fetrig llif canolig amgen i ymholiadau a ddefnyddir fel DPA y FfRhP. Ni chaiff ei ymgorffori i fodelu oherwydd diffyg tuedd hanesyddol ac
anweddolrwydd samplu ar y traciwr wythnosol. Mae ymholiadau ar gael dim ond fel mynegai felly nid yw’n addas ar gyfer pennu targedau sefydliadol ehangach neu i’w
defnyddio fel DPA y FfRhP
^ Dim ond y neges a ysgogir o’r frig sy’n cael ei dangos gan fod y safle graddio’n ddangosydd allweddol o gryfder mynd â’r neges i ffwrdd wrth ochr lefel ddilysu absoliwt
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3. Nodau’r FfRhP ar gyfer 2022
Mae is-bwyllgorau’r FfRhP (domestig ac annomestig) wedi rhoi mynegiant clir o fetrigau a
thargedau’r Fframwaith Rheoli Perfformiad i Ynni Clyfar GB.
Mae manylion yr amcanion a’r metrigau ar gyfer 2022 i’w gweld isod.
Metrigau FfRhP domestig ar gyfer Ynni Clyfar GB yn 2022
Metrig

Gwaelodlin Diwedd H-2
2021

Targed

Gofyn am/Derbyn – % oedolion
PF heb fesuryddion clyfar sy’n
datgan y byddent yn gofyn am neu
dderbyn mesurydd clyfar o fewn y
chwe mis nesaf.

Pennwyd gan y Rhagolwg, Tach ‘21(DS.
Dangosydd diweddaraf mis Mai ‘21=
42%)

Monitro - Cynnal cronfa
ddigonol ar gyfer
gosodiadau, gan gymryd
lefelau trawsnewid a
thargedau BEIS i ystyriaeth

H1 = 41%

Gwrthod – % y bobl yn y
boblogaeth oedolion PF heb
fesuryddion clyfar sy’n datgan y
byddent yn gofyn am neu dderbyn
mesurydd clyfar os caiff ei gynnig
iddynt o fewn y 6 mis nesaf

Pennwyd gan y Rhagolwg, cynhaliwyd
Tach ‘21

Gostwng niferoedd absoliwt

H1 = 4.8m o
aelwydydd

Agwedd
Is-ddemograffeg – Gofyn
Am/ Derbyn ar gyfer incwm isel,
rhagdalu, rhentwyr preifat, 65+
oed

Pennwyd gan y Rhagolwg, Tach ‘21
(Mai ’21: Incwm isel 37%;
Rhagdalu 51%
Rhentwyr Preifat 54%; 65+ oed 25%)

Trawsnewid – Cyfran yr oedolion
a oedd heb fesurydd clyfar o’r
blaen ym Mhrydain Fawr sy’n
dweud eu bod ‘wedi cael/ar fin/
wedi ceisio cael’ mesurydd clyfar
yn y chwe mis dilynol

Pennwyd gan astudiaeth Ailgyswllt, Tach Cyrraedd/Gwella ar y
‘21
waelodlin cyn-Covid
yn H2
(DS. gwaelodlin cyn-covid= 23%, Mai
’21= 27%)

Gosodiadau Cyfradd redeg
wythnosol dreigl o osodiadau
mesurydd clyfar (gan ddefnyddio
mesuryddion trydan fel procsi
aelwyd)

I’w pennu gan osodiadau mesuryddion
trydan Electralink gan ddefnyddio
cyfartalog Ch4 2021

Monitro

Mynd â’r neges i ffwrdd - Er nad
yw’n fetrig, bydd dadansoddiad o
fynd â’r neges i ffwrdd o’i gymharu
â’r hyn a fwriadwyd ar gyfer
segment(au) y gynulleidfa sy’n cael
eu targedu yn cael eu rhannu

Caiff cymhariaeth ei wneud i
lefelau cymharydd y Traciwr Clyfar
Cenedlaethol.

Monitro. Bydd y lefelau
disgwyliedig yn amrywio
yn ôl y gynulleidfa darged,
y sianel a natur y neges,
ond fel canllaw y cyfanswm
canllaw ar lefel ymgyrch
gynulleidfa ar gyfer y brif
neges

(DS. Mai ‘21= 36%= 5.6m o aelwydydd)

H2 = 40% *

H2 = 4.3m o
aelwydydd **

Monitro rhentwyr a rhagdalu. Incwm isel 37%
Cynnal neu wella incwm isel 65+ oed 25%)***
a 65+ oed (sy’n tanfynegeio
vs cyfartaledd PF)
H1= 19%
H2= 23%

= 45% (wedi’i ysgogi) a 33%
(digymell)
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Metrig

Gwaelodlin Diwedd H-2
2021

Defnydd - Poblogaeth glyfar gyda
nodweddion clyfar sy’n adrodd
“Rwy’n rheoli sut rwy’n defnyddio
ynni yn fy nghartref yn weithredol”

Pennwyd gan y Rhagolwg, cynhaliwyd
Tach ‘21

Defnydd - Poblogaeth glyfar
sy’n adrodd am “lawer iawn o
wahaniaeth/tipyn o wahaniaeth”
wrth ateb “Pa wahaniaeth, os o
gwbl, ydy cael mesurydd clyfar
wedi’i wneud i sut rydych yn
defnyddio ynni gartref?”

Pennwyd gan y Rhagolwg, cynhaliwyd
Tach ‘21

Targed
Cynnal neu wella

isafswm 53% ***

Cynnal neu wella

isafswm 42% ***

(DS. Mai ’21%)

(DS. Mai ’21%)

* Yn tybio bod y meincnod H2 2021 yn 41%, y bob. o aelwydydd nad ydynt yn glyfar yn 14.7m, a bod y canlyniadau trawsnewid ar gyfer 2022 yn cyfateb i’r
targedau uchod.
** Gan dybio bod y meincnod H2 2021 yn 5.3 m, a bod y bob. o aelwydydd nad ydynt yn glyfar yn 14.7m.
*** Yn tybio bod y meincnod diwedd H2 2021 yn cyfateb i ganlyniadau diwedd H1 2021.

Metrigau FfRhP Annomestig ar gyfer Ynni Clyfar GB yn 2022
Metrigau FfRhP ar gyfer Ynni Clyfar GB yn 2022, monitro o fewn microfusnesau
sydd ar eu safleoedd eu hunain lle bo hynny’n bosib
Metrig

Gwaelodlin Diwedd H-2
2021

Targed

Pennwyd gan y traciwr
Ymwybyddiaeth - Ymhlith
microfusnesau â’u safleoedd eu meicrofusnes, cynhaliwyd Tach ‘21
hunain, ymwybyddiaeth bod
(DS. Gor ’21 = 74%)
mesuryddion clyfar ar gael i
fusnesau

Cynnydd

H2= 78%*

Gofyn am/Derbyn % y
microfusnesau ar eu safleoedd
eu hunain sy’n datgan y
byddent yn gofyn am neu’n
derbyn mesurydd clyfar o fewn
y chwe mis nesaf.

Pennwyd gan y traciwr
meicrofusnes cynhaliwyd Tach ‘21

Cynnydd

H2= 30%*

Gosodiadau - Cyfradd
redeg wythnosol dreigl o
osodiadau mesurydd clyfar
(gan ddefnyddio mesuryddion
trydan fel procsi busnes)

Pennwyd gan osodiadau
mesuryddion trydan Electralink gan
ddefnyddio cyfartaledd Ch4

(DS. Gor ’21 = 27%)

Monitro

*  Yn tybio bod y meincnod diwedd H2 2021 yn cyfateb i ganlyniadau diwedd H1 2021.
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4. Goblygiadau ar gyfer
gweithgarwch yn ymgyrch 2022
4.1 Y ffocws ar osodiadau yn 2022
Y cyd-destun bras ar gyfer 2022 yw y bydd yr ymgyrch yn fwy heriol. Mae targedau
gosod ymestynnol i gyflenwyr yn dechrau ym mis Ionawr. Mae cyflenwyr wedi trawsnewid
eu cyfleoedd mwyaf hawdd ac mae Gwrthodwyr yn ganran gynyddol o’r sylfaen heb
osodiadau. At hynny, nid oes unrhyw ddatblygiadau cynnyrch newydd ac nid oes unrhyw
ysgogiadau ysgogi polisi newydd, sy’n cyfyngu ar ‘newyddion newydd’. O gofio y bu
cyllidebau Ynni Clyfar GB o dan bwysau trwm o ran effeithlonrwydd yn 2021, mae angen
canolbwyntio yn 2022 ar yrru hyd yn oed mwy o effeithiolrwydd.
Ein dull ar gyfer 2022 yw gwneud hyn drwy yrru’n galetach drwy’r llif cwsmeriaid. Bydd
pum prif edefyn iddo, sy’n cwmpasu’r ystod o ddyletswyddau Ynni Clyfar GB fel sefydliad:
1.
2.
3.
4.
5.

Ysgogi Gwrthodwyr/y rhai Difater i Ofyn Am / Derbyn
Trawsnewid y rhaid sy’n Gofyn Am / Derbyn i archebion/gosodiadau
Sicrhau nad yw CIVC sy’n Gofyn Am / Derbyn yn cael eu gadael ar ôl
Gyrru ymwybyddiaeth ymhlith microfusnesau
Ysbrydoli a ysgogi ymddygiad defnyddio

Er bod y cyd-destun yn heriol, mae Ynni Clyfar GB wedi sefydlu llwyfan cryf ar gyfer gwella
effeithiolrwydd yn barhaus. Gallwn weld tystiolaeth o hyn drwy gynnydd cyson cadarnhaol
ar hyd ystod eang o ddangosyddion perfformiad allweddol Ynni Clyfar GB:
• e
 r ei fod yn gynnar o hyd, asesir trwy econometreg mai Einstein o bell ffordd yw’r
ymgyrch fwyaf effeithiol a mwyaf effeithlon y mae Ynni Clyfar GB erioed wedi’i chynnal
• bu newid arwyddocaol mewn agweddau yn 2021, gyda Gofyn Am / Derbyn yn cynyddu
4 pwynt canrannol (pcr) ac gwrthod yn gostwng 4pcr, ymhlith oedolion PF
• bu newidiadau arwyddocaol hefyd ymysg rhai grwpiau CIVC macro, ee gwelodd
rhagdalu gynnydd o 9pcr mewn Gofyn Am / Derbyn a gostyngiad o 9pcr mewn
gwrthod, gyda rhentwyr preifat roedd cynnydd o 8pcr mewn Gofyn Am / Derbyn a
gostyngiad o 6pcr mewn gwrthod, a gwelodd incwm isel gynnydd o 8pcr mewn Gofyn
Am / Derbyn a gostyngiad o 7pcr mewn gwrthod
• bu cynnydd cadarnhaol iawn hefyd mewn ymwybyddiaeth ymysg perchnogion
microfusnesau (twf o 12pcr)

Cynllun a chyllideb ennyn diddordeb defnyddwyr 2022
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4.2 Cyflwyno gan Ynni Clyfar GB
4.2.1 Newid Gwrthodwyr a’r Rhai Difater i Ofyn Am / Derbyn
Bydd Ynni Clyfar GB yn ceisio newid Gwrthodwyr a’r rhai Difater i fyny’r raddfa i Ofyn Am /
Derbyn trwy wneud y canlynol:
• datblygu’r ymgyrch i ddatgloi segmentau i drawsnewid Gwrthodwyr trwy gydol 2022
• ehangu negeseuon digidol ymlaen-trwy’r-amser i wrthodwyr, fesul segment (yn amodol
ar brofi a dysgu o’r canlyniadau), gan ddefnyddio’r hyn a ddysgwyd o brofi a dysgu
gyda nifer fawr o ddeunyddiau creadigol ddeinamig, a anelir at segmentau
gwrthod penodol
• defnyddio cyfryngau a dargedir yn fwy, i gyrraedd grwpiau mwy diffiniedig gyda’r
negeseuon mwyaf perthnasol. Bydd hyn yn arwain at newid graddol a arweinir gan
gynulleidfaoedd o fuddsoddiad yn y cyfryngau o sianelau eang i gyfryngau a dargedir
yn fwy. O ystyried y gynulleidfa fawr sy’n weddill o tua 25m o oedolion Prydain Fawr,
bydd sianeli ymgyrraedd yn eang yn parhau’n elfen hanfodol ac effeithlon o gymysgedd
y sianelau ar gyfer 2022 (er y disgwylir iddynt leihau), ond gyda mwy o dargedu o fewn
darlledu i or-fynegeio gyda segmentau blaenoriaeth, yn benodol gwrthodwyr. (DS mae’r
econometreg yn cadarnhau’r offer cynllunio’r cyfryngau: mae cyfle o hyd o fewn teledu,
er enghraifft, ond yr ydym ar derfyn presennol y gromlin effeithlonrwydd ar gyfer
defnyddio cyfryngau digidol.)
• mynd ati i reoli’r amgylcheddau cysylltiadau cyhoeddus a rhanddeiliaid yn weithredol
gyda chysylltiadau cyhoeddus rhagweithiol ac adweithiol ‘ymlaen-trwy’r-amser’, gan
addasu ar gyfer cynnydd posib mewn cysylltiadau cyhoeddus negyddol a bod yn effro
i’r posibilrwydd o gyflwyno ysgogiadau polisi pellach yn nes ymlaen. Bydd y tîm yn
cyfrannu at y drafodaeth ar ysgogiadau polisi pellach ac yn parhau â’r gwaith polisi a
materion cyhoeddus ar ymgysylltu â gwleidyddion a’r tirlun ehangach i randdeiliaid
• datblygu pob peth perthnasol a ddysgwyd o’r Peilot yn Derby o fewn yr holl weithgarwch
cyfathrebiadau busnes-fel-arfer yn 2022 a’r tu hwnt

Cynllun a chyllideb ennyn diddordeb defnyddwyr 2022
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4.2.2. Trawsnewid y rhai sy’n Gofyn Am / Derbyn i archebion/gosodiadau
Bydd Ynni Clyfar GB yn anelu at gynyddu canran y rhai sy’n Gofyn Am / Derbyn sy’n cael eu
trawsnewid i archebion a gosodiadau. Y prif feysydd ffocws y tu ôl i’r nod hwnnw fydd:
i. Profi a dysgu o weithgarwch trawsnewid yng nghanol y llif sy’n defnyddio Einstein megis:
• hysbysebu ymateb uniongyrchol sy’n gyrru defnyddwyr i wefan Ynni Clyfar GB ac yna
allan i safleoedd cyflenwyr ar gyfer archebion
• newid gosodiadau preifatrwydd ein gwefan er mwyn i ni rannu’r data traffig sy’n deillio o
hynny gyda chyflenwyr
• sicrhau bod cynlluniau cyfryngau llawn ar gael i gyflenwyr ddilyniannu gweithgarwch lle
bo hynny’n bosib
• archwilio ffyrdd eraill o sbarduno trawsnewid, gan gynnwys gwahanol raddau o rannu
data rhwng Ynni Clyfar GB a chyflenwyr e.e. rhannu proffiliau cynulleidfa cyfryngau
cymdeithasol o bosib
ii. Datblygu’r hyn a ddysgwyd o beilot Derby o fewn gweithgarwch 2022:
Mae Cynllun Peilot 2021 wedi profi ymyriadau niferus sy’n cyfuno cyfathrebiadau lleol a
dilyniannu agos gyda chyflenwyr. Y dyhead yw i’r ymyriadau mwyaf llwyddiannus gael eu
hehangu a’u hailadrodd naill ai’n genedlaethol neu o fewn “mannau poeth” lle mae lefelau
gosodiadau’n isel. Disgwylir i’r gwerthusiad Peilot Lleol ddechrau yn rhan gyntaf 2022.
Hyd nes y gwyddom beth sydd wedi gweithio, mae’r cynlluniau ar gyfer 2022 yn
ddamcaniaethol iawn, ond rydym yn rhagweld y bydd rhai ymyriadau’n cael eu cyflwyno
fel rhan o’r cynllun BAU cenedlaethol heb unrhyw gost ychwanegol. At hynny, rydym yn
disgwyl gweithgarwch â ffocws mewn o leiaf un ardal leol arall, sydd i’w bennu gan gyfuniad
o angen a gwerth am arian disgwyliedig, mewn ymgynghoriad â BEIS a chyflenwyr ar yr
uchelgais a rennir.
iii. Defnyddio’r Fforwm Cydlynu i nodi cyfleoedd pellach:
Yn 2022 bydd Ynni Clyfar GB yn parhau i gadeirio’r Fforwm Cydlynu cyflenwyr, a lansiwyd
yn 2021, a bydd yr agendâu’n canolbwyntio ar welliannau i gyflwyno’r ymgyrch drwy Ynni
Clyfar GB a gweithgarwch cydgysylltiedig cyflenwyr.

Cynllun a chyllideb ennyn diddordeb defnyddwyr 2022
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4.2.3. Sicrhau bod CIVC yn Gofyn Am/Derbyn yn unol â chyfartaledd Prydain Fawr
Bu cynnydd da yn 2021 i wella agweddau a mabwysiadu ymhlith cynulleidfaoedd
cwsmeriaid mewn amgylchiadau bregus (CIVC). Rydym yn gobeithio parhau â’r cynnydd
hwn yn 2022 drwy dargedu’r pedair nodwedd facro isod:
• 65+ oed (tua 12m o bobl): Gweithgaredd wedi’i bwysoli tuag at ymgysylltu oddi
ar-lein, gyda phartneriaethau fel y brif sianel i gyrraedd cynulleidfa o dros 12m.
Defnyddir partneriaethau cysylltiadau cyhoeddus a’r cyfryngau i fwyhau ac estyn
negeseuon yr ymgyrch
• Incwm isel (tua 9.2m o bobl): Mae 82% o’r rhain ar-lein. Bydd colofn rheoli ynni yr
ymgyrch Einstein yn targedu’r gynulleidfa incwm isel, gyda phartneriaethau’n darparu
ymddiriedaeth a chyrhaeddiad ar raddfa i grwpiau ar-lein ac oddi ar-lein
• Rhagdalu (tua 7m o bobl): wedi’u targedu drwy ymgyrch ddomestig graidd ac
ymgyrchoedd cysylltiadau cyhoeddus pwrpasol
• Gofalwyr (tua 26% o boblogaeth Prydain Fawr): Mae gan ofalwyr lefel uchel o
ddylanwad dros CIVC o ran eu dewisiadau a’u hymddygiadau ynni. Adeiladu ar 		
weithgareddau 2021 gyda digidol yn elfen graidd, gyda chefnogaeth partneriaethau a
chysylltiadau cyhoeddus.
Yn ogystal â’r pedwar uchod, mae rhentwyr yn tan-fynegeio’n arwyddocaol o ran
perchnogaeth (-9% vs cyfartaledd PF), ac eto’n gor-fynegeio ar gyfer Gofyn am/Derbyn
(+10% vs cyfartaledd PF). Felly, bydd yn llai o her o ran cyfathrebiadau marchnata, ac yn lle
bydd cymorth polisi/cysylltiadau cyhoeddus/Materion Cyhoeddus a anelir at landlordiaid ac
asiantau gosod, i ddatgloi rhwystrau i’r nifer sy’n manteisio.
Ar draws ein gweithgarwch CIVC, mae Ynni Clyfar GB yn bwriadu profi llwybrau newydd i
optimeiddio’r effeithiolrwydd gorau posib, gan gynnwys y canlynol:
• Mae 65+ oed yn disodli ‘oddi ar-lein’ fel macro-nodwedd: ar yr un pryd mae
cynulleidfaoedd ‘oddi ar-lein’ ar ei hôl hi o ran Gofyn Am / Derbyn ac yn fwy tebygol o
fod yn wrthodwyr, maent wedi lleihau o ran niferoedd (o 12% i 6% o boblogaeth Prydain
Fawr), o ganlyniad i uwchsgilio drwy’r pandemig. Bydd Ynni Clyfar GB yn blaenoriaethu
sianelau oddi ar-lein i gyrraedd 65+ oed er mwyn sicrhau nad yw cynulleidfaoedd oddi
ar-lein yn cael eu gadael ar ôl
• Cynyddu partneriaethau cenedlaethol: byddwn yn cynyddu’r gymhareb buddsoddi
mewn partneriaid cenedlaethol i bartneriaid rhanbarthol o 50:50 i 60:40, gan chwilio
am gyfleoedd newydd i ddarparu graddfa ac effeithlonrwydd
• Prosiect negesydd ifanc: mae adborth gan bartneriaid yn awgrymu bod defnyddio pobl
ifanc yn eu harddegau yn arbennig o effeithiol fel ffordd o ymgysylltu â’r rhai sydd
â diffyg hyfedredd yn Saesneg, gan fod plant yn aml yn ddylanwadol wrth wneud
penderfyniadau cartref. Bydd Ynni Clyfar GB yn cynnal prawf i archwilio a ellir ymgysylltu
â phobl ifanc er mwyn dylanwadu ar grwpiau CIVC perthnasol.
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4.3.4. Ysgogi ymwybyddiaeth ymhlith micro-fusnesau
Daw 2022 â tharged heriol o BEIS, gan symud o 49% i 56% o osodiadau erbyn diwedd y
flwyddyn 2022. Mae’r cynnydd gofynnol o flwyddyn i flwyddyn o ran treiddio i’r farchnad
tua 50% yn fwy yn 2022 na’r hyn a fu’n ofynnol yn 2021 (6.4% yn 2022 vs 4.2% yn 2021).
Gall hefyd fod yn fwy heriol cyrraedd perchnogion microfusnesau anymwybodol, gan y
bydd Ynni Clyfar GB yn siarad â chronfa lai o’r rhai anymwybodol sy’n anos eu cyrraedd.
Er gwaetha’r heriau, rydym yn hyderus bod cyfle sylweddol o hyd, gan adeiladu ar gynnydd
yn 2021. Yn benodol, y cyfle hwnnw yw targedu’r 26% ‘anymwybodol’ gyda’r wybodaeth
bod mesuryddion clyfar ar gael i fusnesau.
Bydd Ynni Clyfar GB yn parhau i ysgogi’r ymgyrch ddomestig yn llwyddiannus ac rydym
yn argymell cynyddu’r buddsoddiad gyda chyllideb ymestynnol o +21%, (h.y. +£350k o
flwyddyn i flwyddyn) i gynyddu ymwybyddiaeth. Mae hyn yn caniatáu i ddwy ymgyrch
gyfryngau Einstein gael eu cyllido mewn un flwyddyn, er mwyn ysgogi ymwybyddiaeth ac
ystyriaeth.
At hynny, byddwn yn parhau â gweithgarwch cysylltiadau cyhoeddus a materion cyhoeddus
i barhau i normaleiddio ac ymestyn y neges.

4.3.5. Ymddygiad defnyddio ysbrydoli ac ysgogi
Bydd hysbysebu a chynnwys digidol yn cefnogi’r diwrnod gosod, a misoedd ar ôl hynny. Y
prif amcan yw ysbrydoli ac addysgu drwy gyflwyno manteision gwirio’r sgrîn ynni cartref yn
rheolaidd er mwyn deall beth sy’n gyrru’r defnydd o ynni a sut i’w reoli.
Mae’r gwaith cyfochrog yn destun trafodaeth gyda chyflenwyr, lle rydym yn canolbwyntio ar
ysgogi ymddygiad ‘ditectif ynni’ yn rheolaidd drwy awgrymiadau yn y cartref
Bydd negeseuon am ddefnyddio’n parhau i gael eu hintegreiddio i weithgarwch cysylltiadau
cyhoeddus a phartneriaethau cyfryngau y telir amdanynt traddodiadol.
Bydd ein buddsoddiad a gyllidebir mewn gwaith cyfochrog pwrpasol ynghylch defnyddio
yn parhau ar yr un trywydd â 2021, a bydd angen optimeiddio creadigol yn unig, felly bydd
llai o wariant ar gynhyrchu, y bydd yr arbedion o ganlyniad yn galluogi mwy o weithgarwch.
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4.4 Hyblygrwydd
Yn yr un modd ag yr ydym wedi’i ddefnyddio dros y 20 mis diwethaf, byddwn yn cadw
meddylfryd hyblyg yn 2022, wrth ymateb i’n mewnwelediad i’r ymgyrch ond hefyd wrth
ymateb i gyd-destun marchnad sy’n newid trwy’r amser (gan gynnwys y cynnydd diweddar
mewn prisiau nwy), yn ogystal ag unrhyw ddatblygiadau pellach yn yr amgylchedd iechyd
cyhoeddus.
Gyda hinsawdd mor newidiol ar gyfer yr ymgyrch, bydd yn parhau’n allweddol i ymgynghori
ar draws y diwydiant mewn ffordd sy’n ymgysylltu ac yn hysbysu. Gan hynny, bydd
ymgynghori a rhannu gwybodaeth allweddol yn parhau gyda:
• Bwrdd Ynni Clyfar GB
• Yr is-bwyllgor FfRhP
• Y grwpiau marchnata a chyfathrebu
• Trafodaethau SMDG a SMIP
• Partneriaid Ynni Clyfar GB a chyflenwyr
• Cyngor ar Bopeth
Bydd data allweddol a ffynonellau gwybodaeth yn parhau hefyd:
• Tracio Covid-19 a mesuryddion clyfar
• Tracio ymgyrch Ynni Clyfar GB
• Data cyflenwyr ar drefnu gosodiadau a chapasiti

Cynllun a chyllideb ennyn diddordeb defnyddwyr 2022

16

5. Cyllideb 2022
Mae’r cyfanswm cyllideb ar gyfer 2022 o £38.3m wedi’i thorri i lawr i’r gyllideb ddomestig o
£36.3m a’r gyllideb annomestig o £2.0m.
Ochr yn ochr â’r ffocws ar yrru effeithiolrwydd drwy’r llif cwsmeriaid, ceir arbedion
effeithlonrwydd cyllidebol o tuag £1m, gan ganiatáu manteisio i’r eithaf ar wariant sy’n
wynebu defnyddwyr gyda chyfleoedd eraill yn dal i gael eu dilyn.

Costau swyddfa tua £600k
Yn deillio o symud swyddfa
Cysylltiadau Cyhoeddus tua
£300k
Gostyngodd y gyllideb ond gan
gynnal lefelau gweithgarwch 2021
Mewnwelediad tua £200k
Yn deillio o arbedion o gyfuno
dadansoddiadau tracio misol
Digidol tua £130k
Arbedion effeithlonrwydd wrth
gynnal ein gwefan gorfforaethol
ynghyd ag arbedion SEO sy’n
deillio o fewnoli

}
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Prynu cyfryngau tua £100k
Buddsoddiad uniongyrchol sy’n
wynebu defnyddwyr
Costau newid asiantaeth tua
£200k
I dalu am gostau gorgyffwrdd
os byddwn yn newid asiantaeth
greadigol
Partneriaethau marchnata tua
£100k
Cefnogi ein gweithgarwch CIVC
Costau staff tua £325k
I gynnwys cynnydd mewn
mewnoli a chwyddiant
Cynnydd mewn drwgddyled
tua £180k
Ymdrin â’r risgiau uwch na fydd
cyflenwyr yn talu anfonebau
Dibrisio £140k
Yn deillio o symud swyddfa
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Byddwn yn ceisio nodi arbedion effeithlonrwydd pellach yn barhaus a fydd yn cynnwys,
• tîm a phrosesau asiantaeth greadigol i gynyddu cymorth ac effeithlonrwydd arbenigol
ar gyfer y dasg drawsnewid
• bydd cynnig 2021 i’r cyfryngau yn ein harwain at offer newydd a ffyrdd mwy effeithiol
o dargedu ein segmentau. Rydym hefyd yn rhagweld proses prynu cyfryngau fwy
tryloyw a model talu sy’n symud at ffi mwyafrifol os nad 100% yn hytrach na chomisiwn
• cynnig gan asiantaethau creadigol sy’n dechrau yn gynnar yn 2022
• prosesau caffael sy’n sicrhau tendro cystadleuol
• adolygiad parhaus gan reolwyr a’r pwyllgor Archwilio
Byddwn hefyd yn ceisio sicrhau bod ein gwariant sy’n wynebu defnyddwyr yn gweithio’n
galed. I’r perwyl hwn, byddwn yn adolygu perfformiad yn ofalus ac yn rheolaidd. Y
pwynt adolygu allweddol cyntaf fydd mis Mawrth 2022, gydag adroddiadau diwedd
blwyddyn ar gael, ochr yn ochr ag econometrigau diwedd blwyddyn ac adroddiadau o rai
gweithgareddau profi a dysgu.

Y risg o ddrwgddyled
Ar hyn o bryd mae straen ariannol sylweddol ar y sector ynni. Mae nifer o gyflenwyr wedi
mynd i ddwylo’r gweinyddwyr yn ddiweddar. Pan fydd hyn yn digwydd, mae unrhyw
ddyled sy’n weddill bron yn sicr yn anadferadwy h.y. mae’n mynd yn ‘ddrwgddyled.’ O
ganlyniad, mae’r tîm rheoli a’r Bwrdd wedi adolygu a chyfyngu ar gostau cyfalaf Ch4 i greu
tanwariant sy’n darparu sicrwydd ar gyfer y sefyllfa hon. Y canlyniad oedd creu cronfa
drwgddyled wrth gefn o £500k a fydd yn cael ei chadw ar y fantolen i mewn i 2022.
At hynny, er mwyn cynnal ymagwedd ochelgar, rydym yn cynyddu’r ddarpariaeth
drwgddyled £180k yng nghyllideb 2022.
Yn flaenorol, barnwyd y bu risg ymhlith cyflenwyr llai yn unig felly cadwyd y ddarpariaeth
drwgddyled o fewn costau gweithredu sefydlog (yr unig elfen o’n cyllideb a ariannwyd gan
gyflenwyr llai.) Yn yr hinsawdd sydd ohoni, mae perygl y bydd cyflenwyr mwy eu maint yn
mynd i ddwylo’r gweinyddwyr gan adael twll yn ein cyllideb costau cyfalaf hefyd, felly rydym
yn argymell y saif y £180,000 o fewn costau cyfalaf i ddarparu ar gyfer y risg na fydd ein
costau cyfalaf yn cael eu talu gan gyflenwyr mawr.
Bydd y tîm rheoli a’r bwrdd yn adolygu’r sefyllfa trwy gydol y flwyddyn ac os bydd y risg yn
newid yn faterol, byddwn yn addasu ein hymagwedd yn unol â hynny.
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Manylder cyllideb gyfunol 2022

Ch1

Ch2

Ch3

Ch4

CYLLIDEB
2022

CYLLIDEB
2021

AMRYWIAD
£

AMRYWIAD
%

NODIADAU

456,254

2,133,494

256,254

281,254

3,127,256

3,150,000

22,744

1%

1

0

197,760

0

0

197,760

(197,760)

-

2

Cynhyrchu digidol/gwefan

880,020

471,391

276,391

276,391

1,904,193

2,034,193

130,000

6%

3

Prynu cyfryngau

5,534,752

4,398,843

3,933,227

4,570,748

18,437,571

18,311,267

(126,304)

-1%

4

Partneriaethau marchnata

924,250

556,050

147,450

782,250

2,410,000

2,310,100

(99,900)

-4%

5

Is-gyfanswm marchnata

7,795,276

7,757,538

4,613,322

5,910,643

26,076,780

25,805,560

(271,220)

-1%

50,500

54,500

35,500

39,500

180,000

201,000

21,000

10%

6

9,500

45,500

5,000

10,000

70,000

60,000

(10,000)

-17%

7

Cysylltiadau cyhoeddus

721,628

394,768

594,128

718,546

2,429,070

2,713,284

284,214

10%

8

Is-gyfanswm cyfathrebu

749,968

343,438

602,968

660,696

2,357,070

2,649,284

292,214

11%

Mewnwelediad a datblygu strategol

517,750

424,750

591,250

309,750

1,843,500

2,031,000

187,500

9%

9

Cronfa wrth gefn drwgddyled costau cyfalaf

0

0

0

180,000

180,000

0

(180,000)

-

10

9,094,654

8,677,056

5,839,200

7,168,439

30,779,350

30,810,844

31,494

0%

1,298,728

1,283,453

1,310,280

1,511,568

5,404,029

5,078,061

(325,968)

-6%

11

Costau’r Bwrdd

18,315

18,315

18,315

18,315

73,260

-

(73,260)

-

12

Hyfforddi a datblygu

40,150

51,150

37,150

40,150

168,600

165,907

(2,694)

-2%

13

Costau rhedeg adeiladau a swyddfeydd

479,150

113,361

151,687

26,224

770,421

1,365,997

595,575

44%

14

Treuliau teithio a byw

31,500

31,500

31,500

44,000

138,500

106,800

(31,700)

-30%

15

TGCh

204,621

45,051

45,134

39,489

334,294

354,596

20,302

6%

16

Costau cyllid eraill

104,127

104,127

104,127

284,627

597,008

406,968

(190,040)

-47%

17

Dyraniad microfusnesau

(31,959)

(190,501)

(6,459)

(110,129)

(339,048)

(279,480)

59,568

-21%

18

Cyfanswm costau gweithredu sefydlog

2,176,590

1,646,956

1,698,192

1,964,373

7,486,112

7,478,328

-7,784

0%

Cyfanswm Ynni Clyfar GB

11,271,245

10,324,012

7,537,392

9,132,812

38,265,462

38,289,171

23,709

Datblygu creadigol
- gorgyffwrdd ffioedd asiantaeth untro

Materion cyhoeddus
Polisi

Cyfanswm costau cyfalaf
Costau staff (gan gynnwys YG a phensiwn)
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Manylder cyllideb ddomestig 2022

Ch1

Ch2

Ch3

Ch4

CYLLIDEB
2022

CYLLIDEB
2021

AMRYWIAD
£

AMRYWIAD
%

NODIADAU

456,254

1,933,494

256,254

281,254

2,927,256

3,000,000

72,744

2%

1

0

197,760

0

0

197,760

0

(197,760)

-

2

Cynhyrchu digidol/gwefan

820,020

471,391

276,391

276,391

1,844,193

1,924,193

80,000

4%

3

Prynu cyfryngau

5,534,752

3,918,843

3,933,227

4,270,748

17,657,571

17,851,267

193,696

1%

4

874,250

506,050

147,450

682,250

2,210,000

2,090,100

(119,900)

-6%

5

7,685,276

7,027,538

4,613,322

5,510,643

24,836,780

24,865,560

28,780

0%

46,500

44,500

31,500

35,500

158,000

176,000

18,000

10%

6

9,500

45,500

5,000

10,000

70,000

60,000

(10,000)

-17%

7

Cysylltiadau cyhoeddus

693,968

253,438

566,468

615,196

2,129,070

2,413,284

284,214

12%

8

Is-gyfanswm cyfathrebu

749,968

343,438

602,968

660,696

2,357,070

2,649,284

292,214

11%

Mewnwelediad a datblygu strategol

502,750

372,250

591,250

277,250

1,743,500

1,926,000

182,500

9%

9

Cronfa wrth gefn drwgddyled costau cyfalaf

0

0

0

180,000

180,000

0

(180,000)

-

10

Cyfanswm costau cyfalaf

8,937,994

7,743,226

5,807,540

6,628,589

29,117,350

29,440,844

323,494

1%

Costau staff (gan gynnwys YG a phensiwn)

1,298,728

1,283,453

1,310,280

1,511,568

5,404,029

5,078,061

(325,968)

-6%

11

Costau’r Bwrdd

18,315

18,315

18,315

18,315

73,260

0

(73,260)

-

12

Hyfforddi a datblygu

40,150

51,150

37,150

40,150

168,600

165,907

(2,694)

-2%

13

Costau rhedeg adeiladau a swyddfeydd

479,150

113,361

151,687

26,224

770,421

1,365,997

595,575

44%

14

Treuliau teithio a byw

31,500

31,500

31,500

44,000

138,500

106,800

(31,700)

-30%

15

TGCh

204,621

45,051

45,134

39,489

334,294

354,596

20,302

6%

16

Costau cyllid eraill

104,127

104,127

104,127

284,627

597,008

406,968

(190,040)

-47%

17

Dyraniad microfusnesau

(31,959)

(190,501)

(6,459)

(110,129)

(339,048)

(279,480)

59,568

-21%

18

Cyfanswm costau gweithredu sefydlogl

2,144,632

1,456,455

1,691,733

1,854,244

7,147,064

7,198,848

51,784

1%

Cyfanswm Ynni Clyfar GB

11,082,626

9,199,681

7,499,274

8,482,833

36,264,414

36,639,691

375,277

1%

Datblygu creadigol
- gorgyffwrdd ffioedd asiantaeth untro

Partneriaethau marchnata
Is-gyfanswm marchnata
Materion cyhoeddus
Polisi
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Manylder cyllideb annomestig 2022

Ch1

Ch2

Ch3

Ch4

CYLLIDEB
2022

CYLLIDEB
2021

AMRYWIAD
£

AMRYWIAD
%

NODIADAU

0

200,000

0

0

200,000

150,000

(50,000)

(33%)

1

60,000

0

0

0

60,000

110,000

50,000

45%

3

0

480,000

0

300,000

780,000

460,000

(320,000)

(70%)

4

Partneriaethau marchnata

50,000

50,000

0

100,000

200,000

220,000

20,000

9%

5

Cyfanswm marchnata

110,000

730,000

0

400,000

1,240,000

940,000

(300,000)

(32%)

Materion cyhoeddus

4,000

10,000

4,000

4,000

22,000

25,000

3,000

12%

6

Cysylltiadau cyhoeddus

27,660

141,330

27,660

103,350

300,000

300,000

0

0%

8

Cyfanswm cyfathrebu

31,660

151,330

31,660

107,350

322,000

325,000

3,000

12%

Mewnwelediad

15,000

52,500

0

32,500

100,000

105,000

5,000

5%

Cyfanswm costau cyfalaf

156,660

933,830

31,660

539,850

1,662,000

1,370,000

(292,000)

(21%)

Dyraniad gorbenion

31,959

190,501

6,459

110,129

339,048

279,480

(59,568)

(21%)

Cyfanswm costau gweithredu sefydlog

31,959

190,501

6,459

110,129

339,048

279,480

(59,568)

(21%)

Cyfanswm Ynni Clyfar GB

188,619

1,124,331

38,119

649,979

2,001,048

1,649,480

(351,568)

(21%)

Datblygu creadigol
Digidol
Prynu cyfryngau (gan gynnwys
prynu cyfryngau digidol)
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Nodiadau i’r gyllideb (gan gynnwys amrywiannau domestig ac annomestig):
Costau cyfalaf

1. D
 atblygu creadigol: mae hyn yn cynnwys ffioedd asiantaethau creadigol a chostau cynhyrchu. Mae’r
gostyngiad a ragwelir yn deillio o ostyngiad yn y cymorth y bydd ei angen yn y dyfodol, gan roi mwy o
ddibyniaeth ar y tîm mewnol.
Yn y gyllideb microfusnesau, mae £50k ychwanegol i dalu am gynnydd mewn ffioedd defnyddio.
2. Ffioedd asiantaeth untro: rydym yn mynd i’r farchnad i wahodd cynigion am ein hasiantaeth
greadigol yn 2022. Diben hyn yw sicrhau bod gennym y cymorth creadigol gorau am y gost orau.
Efallai y bydd rhai costau pontio gorgyffwrdd wrth i un asiantaeth adael ac un arall ymuno. Os
byddwn yn aros gyda’n hasiantaeth bresennol, ni fydd y costau hyn yn berthnasol. Os na wnawn
hynny, byddwn yn ceisio isafu’r costau hyn, gyda dyraniad y gyllideb fel achos gwaethaf.
3. Digidol: yn cynnwys costau datblygu er mwyn i asedau gael eu defnyddio mewn sianeli digidol
cymdeithasol yn ogystal â chostau rhedeg gwefan Ynni Clyfar GB. Mae’r arbediad yn deillio o lai o
gostau cynnal a chadw gwefannau ac arbedion o fewnoli SEO.
4. Prynu Cyfryngau: yn cynnwys yr holl gyfryngau ATL, partneriaethau cyfryngau a ffioedd
comisiwn asiantaethau. Bydd cydbwysedd y buddsoddiad rhwng sianelau yn cael ei addasu’n
barhaus yng ngoleuni mewnwelediad i’r effaith. Mae prynu’r cyfryngau yn cynnwys darpariaeth
geidwadol (£750k) ar gyfer buddsoddi mewn mentrau ennyn diddordeb lleol sy’n deillio o
ganfyddiadau’r peilot lleol yn Derby.
Yn y gyllideb microfusnesau, bydd y cynnydd yn caniatáu ail don yr ymgyrch yn Ch4 sy’n cwmpasu
gweithgarwch cymdeithasol, printiedig a radio.
5. Partneriaethau Marchnata: costau gan gynnwys cyllid a drosglwyddir yn uniongyrchol i
sefydliadau partner (fel elusennau, grwpiau cymunedol a brandiau) y mae eu hangen ar
gyfer cynllunio, datblygu a chynhyrchu partneriaethau marchnata. Noder, y tu hwnt i’r mesurau
effeithlonrwydd mewn partneriaethau cenedlaethol a buddsoddiad mewn CIVC a nodwyd uchod,
y bu cynnydd yn y dyraniad o’r gyllideb bartneriaethau i’r ymgyrch rhagdalu (o fewn y llinell prynu
cyfryngau).
6. Materion Cyhoeddus: yn cynnwys yr holl gostau sy’n gysylltiedig ag adeiladu gwybodaeth
ac eiriolaeth ymysg gwleidyddion, busnesau a budd-ddeiliaid yng Nghymru, Lloegr a’r Alban,
gan gynnwys cefnogaeth asiantaeth ac offer y mae ei angen i reoli gohebiaeth gyhoeddus. Mae’r
gostyngiad bach yn deillio o wariant is tybiedig ar gynadleddau/ digwyddiadau gyda digwyddiadau
ar-lein cyfatebol yn parhau ynghyd ag ailddyrannu digwyddiadau polisi Ynni Clyfar GB, a fydd yn
symud i’r gyllideb Polisi isod.
7. Polisi: yn cynnwys yr holl gostau sy’n gysylltiedig â gwaith arweinyddiaeth meddwl, gan gynnwys
cynhyrchu tystiolaeth ac ymchwil polisi, a digwyddiadau dilynol. Mae’r cynnydd o £10k yn deillio o
ailddyrannu digwyddiadau polisi o’r gyllideb materion cyhoeddus.
8. Cysylltiadau cyhoeddus: yn cynnwys yr holl gostau sy’n gysylltiedig â rheoli newyddion yn
adweithiol a bod yn ymatebol, gan gynnwys cefnogaeth gan asiantaethau, offer monitro cyfryngau
a thanysgrifiadau yn ogystal â chostau gysylltiedig â gweithredu ymgyrchoedd cysylltiadau cyhoeddus
defnyddwyr rhagweithiol, gan gynnwys cefnogaeth a ffioedd asiantaeth, costau doniau ac eirioli, ymchwil
at ddibenion cysylltiadau cyhoeddus rhagweithiol, ysgrifennu copi a darlunio, cynhyrchu asedau
ffotograffiaeth a chlyweled/ sain. Rydym yn bwriadu parhau â lefel debyg o weithgarwch yn 2022 ag yn
2021 ond credwn y gallwn wneud arbedion yn y maes hwn.
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9. M
 ewnwelediad a datblygu strategol: yn cynnwys yr holl gostau a ffioedd gofynnol ar gyfer cynllunio,
comisiynu, cynnal a dadansoddi ymchwil at ddibenion mewnwelediad i ennyn diddordeb defnyddwyr,
mesur ac optimeiddio, a gwerthuso, fel a ddisgrifir yn y papur hwn. Mae’r gostyngiad yn deillio o arbedion
a gynhyrchwyd o gyfuno mewnwelediad tracio misol i un asiantaeth.
10. Cronfa wrth gefn drwgddyled costau cyfalaf: mae’r sector ynni wedi bod o dan straen ariannol
sylweddol sydd wedi arwain at nifer o gyflenwyr yn mynd yn fethdalwyr ac anfonebau sy’n ddyledus i Ynni
Clyfar GB heb eu talu. Mae’r dyraniad hwn yn gyfraniad ychwanegol er mwyn darparu ar gyfer y costau
cyfalaf sydd heb eu talu o ganlyniad i ansolfedd cyflenwyr. Mae hyn yn ychwanegol at unrhyw gyllid a
neilltuir ar gyfer y sefyllfa hon ar ddiwedd 2021.

Costau gweithredu sefydlog

11. C
 ostau staff: yn cynnwys yr holl gostau staff uniongyrchol ac anuniongyrchol gan gynnwys cyflogau,
yswiriant gwladol, cyfraniadau pensiwn, recriwtio a rhai buddion staff anuniongyrchol. Gan ddilyn
gostyngiad yn nifer y staff yn y sefydliad y llynedd o 79 i 69, rydym yn rheoli costau staff yn ofalus. Mae’r
cynnydd o flwyddyn i flwyddyn yn deillio o: fewnoli gweithgarwch SEO/PPC (sy’n caniatáu lleihau’r
defnydd o brynu cyfryngau); darpariaeth ar gyfer cynnydd chwyddiant sy’n seiliedig ar fewnwelediad
allanol o gynnydd a ragwelir yn y sector ynni a’r sector cyfryngau; ac ar gyfer yr holl gostau posib eraill, o
rôl newydd i arian wrth gefn ar gyfer unrhyw ofynion nas rhagwelwyd.
12. Costau’r Bwrdd: Cyflwynwyd tâl cydnabyddiaeth ar gyfer cyfarwyddwyr anweithredol yn 2021 (ddim
cyllideb benodol ar gyfer 2021).
13. Hyfforddi a datblygu: yn cynnwys holl gostau hyfforddi a datblygu’r sefydliad gan gynnwys hyfforddiant
un i un, hyfforddiant grŵp a chyfarfodydd cynllunio mewnol. Mae’r cynnydd o £3k er mwyn darparu ar
gyfer y cynnydd posib yn nifer y staff.
14. Costau rhedeg adeiladau a swyddfeydd: yn cynnwys rhent, trethi a thaliadau gwasanaeth ein tri tîm yn
Llundain, Caerdydd a Chaeredin. Mae’r costau rhedeg cysylltiedig (o argraffu a phostio i lanhau a chynnal
a chadw cyffredinol) wedi’u cynnwys hefyd. Mae’r gostyngiad o ganlyniad i symud i swyddfeydd llai a
gorau o ran gwerth yn Llundain yn 2021.
15. Teithio a chynhaliaeth: y costau teithio a threuliau byw cysylltiedig pan fydd ein staff yn gorfod gweithio i
ffwrdd o’u prif weithle ar weithgareddau Ynni Clyfar GB. Mae’r cynnydd yn deillio o gynnydd disgwyliedig
mewn teithio yn 2022 o’i gymharu â 2021 yr effeithiwyd arno gan COVID. Dylid nodi yr ydym yn rhagweld
dod â 2021 i be gyda thanwariant sylweddol ar y llinell gyllideb hon.
16. TGCh: yn cynnwys costau cefnogaeth TG, costau seilwaith, trwyddedau (ar gyfer meddalwedd, storio a
diogelwch) a chostau rhwydwaith.
17. Costau cyllid eraill: yn cynnwys costau ein ffioedd archwilio allanol a’n ffioedd cadw cyfrifon wedi’u
hallanoli, yswiriant a chostau cyfreithiol, treth a darpariaeth £90k ar gyfer drwgddyled costau gweithredu
sefydlog. Mae’r cynnydd yn deillio o gynnydd mewn dibrisio o ganlyniad i gostau symud swyddfa (£140k)
ac ychwanegiad at swm wrth gefn y swyddfa o £50k yng ngoleuni symud i swyddfa newydd i dalu am
unrhyw beth nas rhagwelwyd.
18. Dyraniad microfusnesau: dyma ddyraniad i gefnogi’r ymgyrch microfusnesau gyda chostau cyffredinol
yn cael eu hailgodi’n uniongyrchol gymesur â chostau cyfalaf. Fformiwla yw hwn i sicrhau bod cyllidwyr yn
talu’r un gyfran o orbenion.
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