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Rhagair gan y Cadeirydd

Mae bron 13 miliwn o fesuryddion clyfar bellach wedi’u gosod 
ym Mhrydain Fawr. Chwaraeodd Ynni Clyfar GB ran hollbwysig 
wrth gefnogi’r gosodiadau hynny, trwy gyflwyno ymgyrchoedd 
a gynhyrchodd lefelau sylweddol o alw ymysg defnyddwyr i 
uwchraddio eu hen fesuryddion nwy a thrydan a naill ai gofyn 
am, neu dderbyn cynnig o, osodiad mesurydd clyfar gan eu 
cyflenwyr nwy a thrydan. 

Roedd canlyniadau ein hymgyrch yn 2018 yn fwy nodedig 
byth o ystyried y bu’n rhaid i ni gyflwyno yng nghyd-destun 
rhai heriau annisgwyl sylweddol ar gyfer yr ymgyrch cyflwyno 
mesuryddion clyfar. 

Ar ddechrau 2018 ein disgwyliad oedd y byddai symud i 
osod yr ail genhedlaeth o fesuryddion clyfar (mesuryddion 
SMETS2) ar raddfa fawr yn dechrau yn haf 2018, ac y byddai 
gosodiadau’r mesuryddion SMETS1 cenhedlaeth gyntaf 

yn cael  eu dirwyn i lawr ar yr un pryd. Yn anffodus, mae 
heriau technegol yn yr ymgyrch wedi arwain at oedi i’r ddau 
uchelgais hynny, gan achosi cryn feirniadaeth wleidyddol 
ac yn y cyfryngau o reolaeth y rhaglen. Bu i’r heriau hyn 
effeithio’n andwyol ar farn defnyddwyr am, fesuryddion clyfar, 
ac felly wedi effeithio ar allu ein gweithgareddau marchnata a 
chyfathrebu i gynhyrchu rhan o’r lefel o alw gan ddefnyddwyr 
yr oeddem wedi cynllunio ar ei gyfer yn 2018.

Er gwaethaf heriau’r flwyddyn ddiwethaf, rydym yn parhau’n 
bendant yn ein cred bod mesuryddion clyfar yn hanfodol i 
drawsnewid profiadau defnyddwyr o brynu a defnyddio 

nwy a thrydan, a’u bod hefyd yn hanfodol i gynaladwyedd a 
dibynadwyedd cyflenwad ynni Prydain Fawr yn y dyfodol. Yn 
2019 felly, rydym yn gobeithio y bydd yr ymgyrch cyflwyno 
mesuryddion clyfar yn symud ymlaen o rai o’r heriau technegol 
hyn, a sicrhau bod gwasanaeth mesuryddion clyfar integredig 
a dibynadwy ar gael i’r holl ddarpar gwsmeriaid, gan alluogi ni 
i barhau i chwarae ein rhan yn llawn wrth gynhyrchu galw gan 
ddefnyddwyr i uwchraddio o fesuryddion analog i fesuryddion  
clyfar a gwasanaeth clyfar.

Ni waeth pa mor anodd y mae’r amgylchedd y mae’n rhaid i 
ni weithredu ynddo, mae’r bwrdd yn parhau’n ymroddedig 
i sicrhau bod Ynni Clyfar GB yn cyflwyno gweithgareddau 
marchnata a chyfathrebu o’r safon uchaf, gan adlewyrchu 
arfer gorau’r sector mewn dulliau creadigol, cynllunio 
a phrynu cyfryngau a mesur a gwerthuso yn ein 
gweithrediadau, ac mae gwerthuso gwrthrychol yn 
parhau i ddarparu tystiolaeth mai dyna sy’n wir. 

Mae’r bwrdd yn ymroddedig hefyd i weithredu safonau 
arfer gorau o lywodraethu’r cwmni, ac felly yn 2018 
roeddem yn falch o fod wedi derbyn canlyniadau 
adroddiad annibynnol i lywodraethiad Ynni Clyfar GB  
ac ein bod wedi adlewyrchu canfyddiadau’r 
adolygiad hwnnw fel rhan o’n hymrwymiad i welliant 
parhaus yn ein llywodraethu. Hoffwn ddiolch yn 
bersonol i fy nghydweithwyr ar y bwrdd yn ogystal 
â Chadeirydd ac aelodau’r grŵp eraill sy’n ymwneud 
â llywodraethu Ynni Clyfar GB, y Fframwaith Rheoli 
Perfformiad, am eu hymroddiad a gwaith caled trwy 
gydol 2018. 

Yn fwy nag erioed o’r blaen mae pwysigrwydd 
hollbwysig mesuryddion clyfar a digideiddio’r 
system ynni i ddyfodol Prydain Fawr yn glir. Mae 
Ynni Clyfar GB yn freintiedig i fod yn chwarae 
rôl hanfodol wrth ennyn diddordeb a chefnogi 
defnyddwyr i wneud y trawsnewidiad yn y ffordd yr 
ydym i gyd yn prynu ac yn defnyddio ynni.

Mark Lund,  
Cadeirydd 

Bu 2018 yn flwyddyn pan barhaodd Ynni Clyfar GB i arloesi 
ac esblygu ein dulliau o gyflwyno’r ymgyrch ennyn diddordeb 
y cyhoedd fwyaf y mae’r wlad hon wedi’i gweld mewn 
cenhedlaeth. O ganlyniad i hyn gall Ynni Clyfar GB ymfalchïo 
yn y ffaith ei fod wedi chwarae rôl hanfodol wrth gefnogi 
cyflawniadau’r ymgyrch cyflwyno mesuryddion clyfar yn 2018. 

Adeiladwyd ein cofnod o arloesedd ac ansawdd o ran y 
gwaith a gyflwynwyd i raddau helaeth ar gryfder a dyfnder 
ein gweithgareddau mewnwelediad ac ymchwil, ac ar gred 
sylfaenol mewn profi, dysgu a gwelliant ac optimeiddio parhaus 
ym mhopeth a wnawn. Ni ddylai fod yn syndod ein bod, trwy 
gydol 2018, wedi siarad â thros 120,000 o aelodau’r cyhoedd 
i siapio ein gweithgarwch a deall sut mae’n gweithio. Mae’r 
raddfa honno’n cynrychioli nid yn unig ein cred mewn 
pwysigrwydd mewnwelediad a gwerthuso, ond hefyd 
ein hymrwymiad i’n dyletswydd i ennyn diddordeb 
defnyddwyr a chymunedau o bob oedran, cefndir 
ac amgylchiad. 

Unwaith eto yn 2018, cyflwynwyd ein hymgyrch nid 
dim ond trwy sianelau marchnata a chyfathrebu 
prif ffrwd, ond hefyd trwy weithio mewn 
partneriaeth â nifer o fusnesau ac elusennau a’n 
cefnogodd ni i gyrraedd eu hetholaethau. Rwy’n 
arbennig o ddiolchgar i’r mudiadau hynny am 
gydweithio â ni. 

Gwelodd 2018 gydnabyddiaeth barhaus o 
gryfder ac ansawdd ymgyrch Ynni Clyfar GB ar 
draws yr holl sianelau trwy wobrau niferus. Yr 
hyn a fu’r un mor bwysig, fodd bynnag, oedd 
y gydnabyddiaeth a gawsom dros ansawdd 
rheolaeth y sefydliad a’r profiad a ddarperir i’r tîm 
o staff sy’n gweithio yma. Rwy’n lwcus iawn 
i weithio gyda chydweithwyr sy’n dangos 
ymroddiad ac ymrwymiad anhygoel trwy’r 
amser. Rwy’n falch bod Ynni Clyfar GB yn 
cyflwyno amgylchedd a phrofiad gweithio a 
gydnabuwyd mor gryf yn 2018 trwy achrediad 
y cynllun Great Place to Work.

Wrth i ni edrych ymlaen at y blynyddoedd sy’n 
weddill o’r ymgyrch cyflwyno mesuryddion 
clyfar, a’r angen am gwblhau’r ymgyrch fel y gall 
pob defnyddiwr ym Mhrydain fawr elwa o system 
ynni wedi’i moderneiddio, bydd heriau o’n blaenau 
o hyd yn ddi-os. Ond, mae tîm Ynni Clyfar GB yn 
parhau’n angerddol dros y cyfle i’n gwlad sy’n cael 
ei wireddu gan y chwyldro mesuryddion clyfar, ac 
yn fwy ymroddedig nag erioed i chwarae ein rhan 
wrth gyflwyno’r system ynni radicalaidd o wahanol y 
mae angen hanfodol amdani yn y wlad hon.

Sacha Deshmukh,  
Prif Weithredwr

Cyflwyniad gan y Prif Weithredwr
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Byddai 66% o’r rhai sydd wedi  
uwchraddio i fesurydd clyfar yn eu hargymell  

i’w ffrindiau a theulu

Erbyn diwedd y flwyddyn,

dywedodd tua 13 miliwn o oedolion 
nad oes ganddynt fesurydd clyfar y byddent yn gofyn am neu’n  

derbyn mesurydd clyfar o fewn y chwe mis nesaf

Mae 62% o ddefnyddwyr mesuryddion clyfar 
bob amser yn cadw trac ar eu defnydd o ynni

Mae 73% o bobl sydd â mesuryddion clyfar  
wedi cymryd o leiaf un cam i ddefnyddio llai o ynni

2018: Uchafbwyntiau blwyddyn Ynni Clyfar GB
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Roedd 2018 yn flwyddyn hollbwysig pan 
gyflwynodd ymgyrchoedd Ynni Clyfar GB 
lefelau sylweddol o alw gan ddefnyddwyr i 
dderbyn mesuryddion clyfar, yn ogystal ag 
annog defnyddwyr sydd â mesuryddion clyfar 
i ddefnyddio’r mesuryddion hynny i reoli eu 
defnydd o ynni’n well. 

Er gwaethaf trafferthion sylweddol yn sgil oedi 
a heriau technolegol yn yr ymgyrch cyflwyno 
mesuryddion clyfar, a welodd gwymp mewn 
lefelau boddhad ymysg defnyddwyr sydd â 
mesuryddion clyfar (yr oedd eu mesuryddion 
wedi colli eu gweithrediadau clyfar) ac ymchwydd 
mewn adroddiadau newyddion sylweddol am yr 
ymgyrch cyflwyno mesuryddion clyfar, creodd 
ymgyrch Ynni Clyfar GB yn 2018 lawer o filiynau 
o ddefnyddwyr newydd a fu’n gofyn am osodiad 
mesurydd clyfar neu’n derbyn un wrth iddo 
gael ei gynnig iddynt gan sicrhau, felly, bod yr 
ymgyrch cyflwyno mesuryddion clyfar yn parhau 
i fanteisio ar y sylfaen fawr o bobl a fu’n gofyn 
am ac yn derbyn yr oedd ei hangen er mwyn 
cyflwyno’r miliynau o osodiadau mesurydd clyfar 
a gyflawnwyd yn 2018.

Yn wir, dengys dadansoddiad econometrig y bu 
ymgyrch Ynni Clyfar GB yn 2018 yn arbennig o gryf 
wrth gynhyrchu gofynwyr/derbynwyr pendant, sef 
y grŵp o ddefnyddwyr sy’n fwyaf tebygol o ddilyn 
trwodd gyda’r camau y mae ei angen i ymgymryd 
ag uwchraddio i fesuryddion clyfar.

Effaith heriau yn yr ymgyrch  
cyflwyno mesuryddion clyfar 
Gallwch weld yn glir erbyn hyn y bu i oedi a 
phroblemau technolegol yn yr ymgyrch cyflwyno 
mesuryddion clyfar yn ystod 2018 symbylu cynnydd 
mewn pryderon defnyddwyr am fesuryddion clyfar 
ymysg y boblogaeth nad oes ganddynt fesuryddion 
clyfar. Ar adeg datblygu a chytuno ar ein cynlluniau 
ar gyfer 2018, amserlennwyd dyddiad dod i ben 
gosod y genhedlaeth gyntaf o fesuryddion clyfar 
(mesuryddion SMETS1) fel 13 Gorffennaf 2018. 
Bryd hynny, roedd cyflenwyr ynni’n rhagamcanu 
gosodiadau yn y cyfnod Awst-Rhagfyr 2018 (h.y. ar 
ôl y dyddiad dod i ben SMETS1 a ddisgwyliwyd ar y 
pryd), o tua 6 miliwn o fesuryddion clyfar a fyddai 
wedi bod yn SMETS2 trwy ddiffiniad ac felly yn 
annhebygol o fod yn profi anawsterau sy’n deillio o 
gyfyngiadau ar weithrediad SMETS1. 

Fodd bynnag, wrth i 2018 symud yn ei blaen, 
cafwyd oedi i’r dyddiad dod i ben SMETS1. Erbyn 
hyn y dyddiad dod i ben arfaethedig, gydag 
eithriadau, yw 15 Mawrth 2019. 

Dangosodd ymchwil fanwl yn 2018 mai’r meysydd 
pryder mwyaf a fynegwyd gan ddefnyddwyr 
ynghylch mesuryddion clyfar oedd y rhai sy’n 
gysylltiedig â chwestiynau technegol am y 
mesuryddion clyfar cenhedlaeth gyntaf (SMETS1), 
yn benodol pryderon ynghylch y posibilrwydd o 
golli gweithrediadau clyfar wrth newid cyflenwr. 

Effeithiodd yr un trafferthion technolegol hyn 
ar lefelau boddhad ar fesuryddion clyfar ymysg 
y boblogaeth sydd eisoes wedi uwchraddio i 
fesuryddion clyfar hefyd, gyda nifer y bobl gyda 
mesurydd clyfar sy’n dweud y byddent yn argymell 
mesurydd clyfar i ffrind yn gostwng o 71 y cant i 
66 y cant yn ystod y flwyddyn, cwymp y gellir ei 
briodoli’n uniongyrchol i nifer y cwsmeriaid sydd 
wedi gweld eu gweithrediadau clyfar yn diflannu. 

Roedd tua dau draean o storïau newyddion 
negyddol yn y cyfryngau am fesuryddion clyfar 
yn 2018 yn gysylltiedig â thrafferthion technegol 
neu logistaidd gyda phrofiad mesurydd clyfar 
cwsmeriaid o fesuryddion SMETS1, ac roedd sylw 
newyddion sylweddol pellach yn feirniadol o’r 
penderfyniadau polisi ynglŷn â/rheolaeth ar yr 
ymgyrch. Yr achos mwyaf nodedig o hyn oedd 
cyhoeddi adroddiad ar yr ymgyrch cyflwyno 
mesuryddion clyfar gan Grŵp  Isadeiledd Prydain 
yn haf 2018, a’r Swyddfa Archwilio Genedlaethol a 
gyhoeddodd eu hadroddiad ar yr ymgyrch 

Adroddiad strategol
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cyflwyno mesuryddion clyfar ym mis Tachwedd 
2018. Golygodd hyn fod yn rhaid i Ynni Clyfar GB 
geisio cyflwyno cenhedlaeth o ofynwyr/derbynwyr 
yn 2018 o fewn hinsawdd ddigynsail o sylw 
newyddion negyddol am yr ymgyrch cyflwyno 
mesuryddion clyfar a’r effaith ddilynol ar farn 
defnyddwyr am fesuryddion clyfar. 

Fodd bynnag, er gwaetha’r heriau sylweddol hyn yn 
sgil yr oedi a phroblemau technegol yn yr ymgyrch 
cyflwyno mesuryddion clyfar, ac adroddiadau 
newyddion negyddol sylweddol o ganlyniad i hynny, 
bu i ymgyrch Ynni Clyfar GB lwyddo o hyd yn 2018 
i greu niferoedd mawr o ofynwyr a derbynwyr a 
diogelu’r gronfa gyffredinol o ofynwyr/derbynwyr. 

Cyflawnwyd y gwelliannau effeithiolrwydd 
marchnata uchelgeisiol yr ymrwymodd bwrdd  
Ynni Clyfar GB i’w cyflwyno yn 2018, gyda 
dadansoddiad yn dangos y bu’r diffyg yn erbyn 
targed y mesur gofyn am/derbyn pennawd 
yn gyfan gwbl o ganlyniad i’r amgylchedd 
newyddion negyddol yn hytrach na marchnata sy’n 
tanberfformio yn erbyn targedau effeithiolrwydd 
cadarn. Mae dadansoddiad econometrig yn 
dangos hefyd, am y tro cyntaf yn 2018, y gwelwyd 
ymdrechion cysylltiadau cyhoeddus cadarnhaol 
rhagweithiol Ynni Clyfar GB yn cyfrannu’n gyson at 
gyflawni gofyn am/derbyn (ac yn wir cyflawnwyd 
hyn ar draws y flwyddyn gyfan). 
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Gyda’r dasg o gynyddu ymwybyddiaeth a 
dealltwriaeth o fesuryddion clyfar wedi’i gwneud 
i raddau helaeth erbyn diwedd 2017, yn 2018 
roedd ein ffocws ar gynhyrchu niferoedd mawr 
o ddefnyddwyr sy’n gofyn am neu’n derbyn 
mesurydd clyfar. Gwnaed hyn trwy ffocysu 
gweithgareddau’r ymgyrch ar fuddion unigol 
ac, yr un mor bwysig, gwneud i’r buddion hynny 
deimlo fel rhywbeth go iawn a phwrpasol y gellir 
eu cyflawni. Gyda hynny oll mewn cof, lansiwyd 
ymgyrchoedd 2018 o gwmpas thema “Arbed eich 
ynni dros…”, a oedd yn gyfrwng cadarn i gyfleu’r 
buddion hyn.

Cyflwynwyd hysbysebion yn seiliedig ar y 
thema “Arbed eich ynni dros” am y tro cyntaf 
ym mis Mai 2018 gyda lansiad ar draws sianelau. 
Canolbwyntiodd ein dau ddarn creadigol 
clyweled (AV), Sweet Ride a Meera, ar fuddion 
unigol mesuryddion clyfar, ac ymunwyd â hwy 
gan hysbyseb buddion lluosog, Cities, ym mis 
Gorffennaf. Yn cydweddu â’r lansiad AV oedd 
cyfres newydd o hysbysebion printiedig, radio, y tu 
allan i’r cartref (OOH) a chyfryngau cymdeithasol 
a fu’n cynnwys amrywiaeth eang o negeseuon 
gwahanol sy’n adlewyrchu ein dyletswydd i 
gyrraedd yn eang. 

Gweithgareddau brand a hysbysebu

Representative of a typical in-home display. Based on UK Gov’s projected annual savings of 2% and a sewing machine using 0.07kWh. Savings possible by customers measuring energy use and cutting waste. Eligibility may vary. 
Available in England, Scotland and Wales by 2020.

Get a smart meter 
and you could
save enough energy to 
power a sewing machine 
for this many days

smartenergyGB.org

Save your energy for 
personal touches.

See how much energy you’re using 
and make changes to use less.

Search “Get a smart meter” today.
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Dangosodd rhagbrofion cynhwysfawr fod ein 
deunyddiau hysbysebu creadigol yn 2018 nid 
yn unig yn gallu symbylu gofyn am/derbyn ond 
bod yr ymchwydd yn fwy pan ddefnyddiwyd 
cyfuniad o fuddion personol a lluosog. Parhaodd y 
mewnwelediad hwn fel egwyddor datblygu creadigol 
a chylchdroi copi am weddill y flwyddyn, gan sicrhau 
bod gennym raniad personol/lluosog effeithiol 
ym mhob sianel. Fe sicrhaom i ni gadw’r cysylltiad 
gyda’n gwaith blaenorol  trwy gynnwys Gaz a Leccy 
yn eu stamp crwn Ymgyrch dros Brydain Glyfrach yn 
yr holl weithgareddau.

Parhaodd ein partneriaeth gyfryngau trwy 
gydol 2018, gan ganolbwyntio ar ein grŵp 
cynulleidfaoedd hŷn. Yn y don gyntaf crëwyd 
cynnwys ar y cyd gyda Mirror Group, yr Express, 
Times a Sunday Times, Daily a Sunday Telegraph, a 
Media Force, gan daclo cwestiynau am fesuryddion 
clyfar yn uniongyrchol a chywiro camsyniadau. 
Dilynodd ail don o bartneriaethau yn chwarter 
olaf 2018, gan ganolbwyntio y tro hwn ar fuddion 
cymdeithasol ac amgylcheddol yr ymgyrch.

Rhedom ymgyrchoedd a phartneriaethau 
cyfryngau penodol hefyd i gefnogi ein nodau 
gyda chynulleidfaoedd incwm isel, yn ogystal â 
chwsmeriaid rhagdalu. 



With a smart meter you could save an average of 354kWh 
of energy a year. Because when you can actually see how 
much energy you’re using, you can make a few small 
changes and use less of it. Save your energy for bathtime.

Contact your energy supplier about getting your 
free smart meter. 

GET A SMART METER  
AND YOU COULD  
SAVE ENOUGH ENERGY FOR  
THIS MANY HOT BATHS

Available by 2020 in England, Scotland and Wales. Representative of a typical in-home display. Based on BEIS expected average annual savings of  2%/354kWh  

with a smart meter compared to a traditional meter and 3.06kWh to run and heat a bath.

smartenergyGB.org
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Yn 2018 parhaodd Ynni Clyfar GB fel y llais amlycaf 
yn y cyfryngau sy’n sylwi ar fesuryddion clyfar er 
gwaethaf tirwedd gyfryngau heriol gyda meintiau 
amrywiol ar draws cyfryngau darlledu, printiedig 
ac ar-lein. 

Cynhyrchodd gweithgareddau cysylltiadau 
cyhoeddus Ynni Clyfar GB 1727 o erthyglau am 
fuddion mesuryddion clyfar ar gyfer defnyddwyr, 
yr economi a dyfodol y wlad gyda system ynni 
lanach a gwyrddach. 

Rhedodd ymgyrch cysylltiadau cyhoeddus fwyaf 
Ynni Clyfar GB yn 2018 rhwng Mehefin a Medi wrth 
i Kirstie Allsopp, Phil Spencer a’r comedïwraig 
Susan Calman deithio rhwng naw dinas fel rhan 
o’r Ymgyrch dros Brydain Glyfrach, gan egnïo’r 
cyhoedd trwy gyfres o sioeau teithiol i chwarae eu 
rhan yn yr ymgyrch cyflwyno mesuryddion clyfar. 
Sicrhaodd y gweithgaredd hwn 360 eitem o sylw 
negyddol sy’n cynnwys ein negeseuon allweddol, 
gan gyrraedd dros 35 miliwn o bobl. 

Trwy weithgareddau cysylltiadau cyhoeddus 
rhagweithiol eraill, parhaodd Ynni Clyfar GB  
i amlygu’r cyfleoedd y mae’r ymgyrch cyflwyno 
mesuryddion clyfar yn eu darparu ac fe 
gydweithiom ag academyddion a grwpiau 
amgylcheddol i amlygu pwysigrwydd grid 
sy’n wirioneddol glyfar. Fel enghraifft o hyn, 
canolbwyntiodd ein gweithrediad cysylltiadau 
cyhoeddus ar bwysigrwydd mesuryddion clyfar 
wrth gyflwyno’r chwyldro cerbydau trydan, 
gan gyrraedd mwy na 14 miliwn o bobl trwy 
negeseuon allweddol. Hyrwyddodd yr ymgyrch 
adroddiad gan Brifysgol Leeds ‘Y llwybr clyfar i 
gerbydau trydan’ ac fe’i harweiniwyd gan yr actor 
Robert Llewellyn, sy’n frwd dros gerbydau trydan.

Parhaodd swyddfa wasg Ynni Clyfar GB fel y 
pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer newyddiaduron 
sydd â chwestiynau am yr ymgyrch cyflwyno 
mesuryddion clyfar, Yn 2018 fe ddeliodd ac 
ymatebodd y swyddfa i 176 o ymholiadau gan y 
cyfryngau gyda’r swyddfa’n delio ag ac yn ymateb 

i 176 o ymholiadau gan y 
cyfryngau. 

Trwy gydol y flwyddyn, 
rydym hefyd wedi 
bod yn weithredol 
wrth ymateb i nifer 
o ymholiadau 
newyddion 
adweithiol uchel 
eu proffil gan 
gynnwys BBC 
Watchdog 
mewn perthynas 

â diogelwch 
mesuryddion clyfar, 

adroddiadau am 
adroddiad y 

Gweithgareddau cysylltiadau  
cyhoeddus defnyddwyr

Swyddfa’r wasg

Grŵp Isadeiledd Prydeinig ym mis Gorfennaf ac 
adroddiad y Swyddfa Archwilio Genedlaethol a 
gyhoeddwyd tua diwedd y flwyddyn. Bu i  
Ynni Clyfar GB ymateb yn bendant ac yn gadarn i’r 
rhain ac i storïau eraill, mewn cyfweliadau darlledu 
gydag ystod o sianelau gan gynnwys Newyddion 
Cenedlaethol y BBC, ITV News a Sky News,  gan 
gyfrannu’n gryf at sylw ar draws rhaglenni teledu  
a radio  
cenedlaethol  
a rhanbarthol. 

Trwy gydol y flwyddyn rydym wedi ymgymryd â 
gweithrediadau cysylltiadau cyhoeddus penodol ar 
draws Cymru a’r Alban hefyd.
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Trwy gydol misoedd yr haf, cefnogwyd Ymgyrch 
dros Brydain Glyfrach Ynni Clyfar GB ar draws 
sianelau digidol i ddod â graddfa’r ymgyrch yn fyw 
ac ysgogi presenoldeb yn y digwyddiadau unigol. 

Ar draws 64 o bostiadau gwahanol, dathlwyd y 
Prydain lanach a chlyfrach y mae mesuryddion 
clyfar yn creu sylfaen ar ei chyfer, ac adleisiwyd 
gweithgareddau ymgyrchu Kirstie Allsopp, Phil 
Spencer a Susan Calman. Trwy edafedd targedu 
lluosog, cyrhaeddwyd selogion yr enwogion 
ynghyd â chynulleidfaoedd ehangach. Denodd 
ein hedefyn ffilmiau maniffesto a berfformiodd 
orau 8,245,220 o argraffiadau, ac ymwelodd dros 
14,000 o bobl â thudalen yr ymgyrch ar ein gwefan 
- gydag amser aros cyfartalog ar y dudalen o 2 
funud a 16 eiliad.

Yn ystod 2018, gwelwyd lansiad Bingo Mesurydd 
Clyfar, ymgyrch a ysgogodd gynulleidfa 21-28 
oed i ofyn am fesurydd clyfar. Fel rhan o hyn, 
cymerodd y cogydd enwog Ainsley Harriott ran 
mewn heriau ynni, ac yna defnyddiwyd cost ynni’r 
gweithgareddau hyn fel ein rhifau bingo.

Cyflwyno o fewn sianelau digidol

Hyrwyddiad Facebook

Adnewyddwyd gwefan Ynni Clyfar GB ym mis 
Rhagfyr. Amcan yr adnewyddiad oedd esblygu 
cynnwys y wefan fel ei fod yn canolbwyntio nid 
dim ond ar esbonio beth yw mesurydd clyfar, ond 
dod â ffocws ar pam mae mesuryddion clyfar 
mor bwysig yn fyw a pham mae mor bwysig 
cael un. Felly, yn ogystal â pharhau i helpu ein 
cynulleidfa i ddeall mesuryddion clyfar a’r broses 
osod, mae ein cynnwys gwefan newydd yn awr yn 
dod â buddion darlun mawr system ynni clyfar a 
manteision personol mesuryddion clyfar yn fwy 
(yn benodol o brofiadau’r rhai sydd eisoes wedi 
uwchraddio i fesuryddion clyfar). 

Hyrwyddiad Instagram
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Cydweithiom ag ystod o bartneriaid  ar draws 
y tair cenedl, gan adeiladu ar ein cyflawniadau 
o 2018 lle dangosodd gwerthusiad fod gan 
bartneriaethau’r gallu i gynyddu diddordeb mewn 
cael mesurydd clyfar ymysg cynulleidfaoedd anos 
eu cyrraedd, yn benodol trwy ennyn diddordeb 
wyneb wrth wyneb. 

Canolbwyntiodd ein gweithgareddau 
partneriaethau marchnata yn 2018 ar dair 
cynulleidfa: cynulleidfaoedd 65+ oed ac oddi 
ar-lein 60+ oed; pobl sy’n ddifrifol neu’n hollol 
fyddar; a phobl sydd ar incwm isel. Roedd y rhain 
yn gynulleidfaoedd y barnom mai nhw fyddai’r 
rhai anos eu cyrraedd dim ond trwy ddulliau 
cyfathrebu prif-ffrwd, a ble y gallai ymateb a 
dargedir trwy bartneriaethau marchnata fod yn 
fwyaf effeithiol a gyda gwerth am arian. 

Datblygodd ein rhaglen partneriaethau 
cenedlaethol bedair prif bartneriaeth i gefnogi ein 
gwaith. Cydweithiom ag Action on Hearing Loss 

(yr elusen fwyaf ar gyfer pobl sydd â nam ar y 
clyw yn y Deyrnas Unedig) i ddarparu cynnwys 
a gwybodaeth mewn fformatau priodol ar gyfer 
pobl sy’n ddifrifol neu’n hollol fyddar. Enynnwyd 
diddordeb pobl wyneb wrth wyneb trwy raglen 
allgymorth cymunedol gan ddefnyddio eu 
rhwydweithiau. 

O ganlyniad i ddod ynghyd fel partneriaid gyda 
Picturehouse Cinemas rhoddwyd llwybrau 
newydd i ni ennyn diddordeb y gynulleidfa 
65+ oed a 60+ oed oddi ar-lein trwy eu cynnig 
aelodaeth Silver Screen. Bu’r bartneriaeth yn 
cynnwys elfen seiliedig ar brofiad i ysgogi 
sgyrsiau a symbylu ennyn diddordeb. Roedd gan 
ddau ar ugain o sinemâu frandio yn y cyntedd, 
animeiddiad ar y sgrîn a cherdyn crafu i gyd-
fynd; lletyodd deg o’r sinemâu banerlong hyn 
ein llysgenhadon brand a enynnodd diddordeb 
pobl wyneb wrth wyneb, gan ateb cwestiynau ac 
ysgogi ennyn diddordeb. 

Gweithgareddau partneriaethau 
marchnata i gyrraedd cynulleidfaoedd 
anodd eu cyrraedd

Parhaodd â’n partneriaethau â’r Ffederasiwn Tai 
Cenedlaethol a Ffederasiwn Cymdeithasau Tai’r 
Alban i ennyn diddordeb tenantiaid ar incwm isel 
mewn mesuryddion clyfar. 

Parhaom â’n rhaglen gefnogaeth i bartneriaid lleol 
a rhanbarthol - Ynni Clyfar GB mewn Cymunedau. 
Darparodd hyn gyfle i greu gweithgareddau ennyn 
diddordeb defnyddwyr manwl trwy ddosbarthu 
16 o grantiau i bartneriaid sy’n ennyn diddordeb 
defnyddwyr sy’n ddifrifol neu’n hollol fyddar; 
64 o grantiau i bartneriaid sy’n gweithio gyda 
chynulleidfaoedd hŷn a 58 o grantiau i bartneriaid 
sy’n ennyn diddordeb pobl ar incwm isel. 

Enynnodd partneriaid cymunedol 
gynulleidfaoedd trwy amrywiaeth o ddulliau o 
stondinau gwib mewn caffis ynni i bodlediadau a 
grëwyd gan bobl ifanc ar gyfer cynulleidfaoedd 
hŷn a sioe deithiol wledig. Cynyddwyd 
gwybodaeth ac arbenigedd lleol hefyd trwy’r 
rhaglen hon ar ffurf hyfforddi 774 o eiriolwyr 
mesurydd clyfar. 

Sicrhaom yr ychwanegwyd at y capasiti 
ymgynghorol a adeiladwyd yn 2016 o fewn 
sefydliadau yr oeddem wedi cydweithio â nhw’n 
flaenorol. Cyflwynom hyfforddiant diweddaru i 79 
o bobl. 

Parhaom i gynnig adnoddau printiedig y gellir 
eu lawrlwytho am ddim ar gyfer partneriaid 
rhanbarthol a lleol, i greu eu hymgyrchoedd 
mesurydd clyfar eu hunain. Cawsom dros 12,500 
o ymwelwyr â’n Canolfan Adnoddau ar-lein yn 
2018 gyda phartneriaid yn parhau i bwysleisio 
ansawdd y cynnig gyda 95 y cant o’r rhai a 
holwyd yn dweud bod y deunyddiau a chynnwys 
yn darparu’r hyn y mae ei angen arnynt. 

Cynigiwyd 120+ o asedau, gan gynnwys ffilmiau 
Iaith Arwyddion Prydeinig a thaflen a dargedir 
at gynulleidfaoedd hŷn. Datblygwyd taflen yn 
benodol ar gyfer tenantiaid tai cymdeithasol, gan 
gynnig hyn trwy bartneriaid tai cymdeithasol a 
archebodd 43,500 i’w rhannu gyda’u tenantiaid. 
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Gweithio gyda budd-ddeiliaid  
a seneddwyr

Trwy gydol 2018, canolbwyntiodd gweithgareddau 
polisi a materion cyhoeddus Ynni Clyfar GB ar 
hyrwyddo potensial mesuryddion clyfar i greu 
sylfaen ar gyfer arloesedd mewn cynhyrchion, 
gwasanaethau a thariffau ynni ymysg ein 
cynulleidfaoedd gwleidyddol a budd-ddeiliaid. 

Un o uchafbwyntiau ein gwaith oedd cyhoeddi’r 
papur gwyn Llwybr clyfar i gerbydau trydan a 
amlygodd rôl mesuryddion clyfar wrth gefnogi 
cyflwyno ceir trydan a charbon isel.

Yn gyffredin yn 2018, siaradodd Ynni Clyfar GB 
mewn 58 o ddigwyddiadau budd-ddeiliaid gan 
ymdrin ag amrywiaeth o bynciau gan gynnwys 
data ynni, dinasoedd y dyfodol, tai ac iechyd. 

Roeddem yn gallu ehangu rhai o’r trafodaethau 
hyn i gynulleidfaoedd newydd fel y rhai sy’n 
gweithio gyda thlodi tanwydd hefyd, gyda 
digwyddiad bwrdd crwn yng Nghaeredin i 
gysylltu â’r Wythnos Herio Tlodi. 

Trefnodd Ynni Clyfar GB amrywiaeth o 
ddigwyddiadau o gwmpas rhannau o Brydain 
Fawr. Amrywiodd y rhain o ddigwyddiadau sy’n 
trafod sut gall technoleg ynni helpu cyflwyno 
ynni tecach ar gyfer cymunedau gwledig i 
gyd-drafodaethau ar rôl mesuryddion clyfar a 
data ynni wrth gefnogi iechyd a gwasanaethau 
cymdeithasol.

Yn ychwanegol at friffiau un i un niferus, 
cynhaliwyd saith digwyddiad galw heibio yn San 
Steffan a fynychwyd gan 59 o AS - gan gynnwys 
digwyddiadau penodol ar gyfer AS Cymru a’r 
Alban ac un a gyflwynwyd mewn partneriaeth â 
Tech UK a ganolbwyntiodd ar esblygu technoleg 
ynni clyfar. Yn yr un modd, cynhaliom amrywiaeth 
eang o weithgareddau yn y Senedd a Holyrood 
a alluogodd ennyn diddordeb 19 MSP (Aelodau 
Senedd Yr Alban) a 16 AC (Aelodau Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru).

Ar lefel llywodraeth leol, cyflwynodd Ynni Clyfar GB 
mewn chwe chyfarfod rhanbarthol y Gymdeithas 
Swyddogion Ynni Lleol trwy gydol 2018. 

Parhaodd ein swyddogaeth Gohebiaeth 
Gyhoeddus i gyflwyno gwasanaeth o safon i’r 
rhai sydd eisiau gofyn cwestiynau uniongyrchol 
i ni am fesuryddion clyfar a’r ymgyrch cyflwyno 
mesuryddion clyfar. At ei gilydd yn 2018, 
derbyniwyd ac atebwyd 2100 o ymholiadau 
cyhoeddus dros y ffôn, e-bost a thrwy lythyr.
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Parhaodd rhaglen Ynni Clyfar GB i helpu 
cyflogwyr i gefnogi eu cyflogeion i dderbyn 
mesuryddion clyfar, y rhaglen Cyflogwyr ynni 
clyfar, i dyfu yn 2018. 

At ei gilydd, cydweithiom â 32 o sefydliadau 
newydd fel rhan o’r gweithgarwch hwn yn 2018 
gan gynnwys Adidas, Britvic, Premier Foods 
a Thomas Cook. Mae gweithgareddau wedi 
amrywio o weithio gydag Asda yn Yr Alban i 
roi gwybodaeth am fesuryddion clyfar yn eu 
ffreuturau staff i gymryd rhan mewn diwrnodau 
cynaladwyedd ynni ar draws y wlad yn y BBC, y 
Bathdy Brenhinol a Maes Awyr Caeredin.

Gweithio gyda Chyflogwyr Ynni Clyfar
Parhaom i gydweithio ag un o’r cyfranogwyr 
mwyaf yn y rhaglen Cyflogwyr ynni clyfar, 
Cyflogwyr y GIG. Rhoddwyd adnoddau i 
Ymddiriedolaethau GIG i gyfathrebu am 
fesuryddion clyfar fel rhan o’r wythnos 
gynaladwyedd. 

I gefnogi’r gweithgarwch hwn, yn 2018 fe 
gyhoeddom ymchwil hefyd gan Ysgol Fusnes 
Cranfield a ddisgrifiodd yr achos busnes 
cadarnhaol a manteision posib ar gyfer cwmnïau 
o ganlyniad i gyflogi staff sy’n byw bywydau 
gwyrddach a mwy cynaliadwy.   
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Parhaodd gweithgareddau cyfeirio, tracio 
a gwerthuso ein gweithgareddau ymgyrch 
trwy ddefnydd cynhwysfawr o ymchwil a 
mewnwelediad defnyddwyr i chwarae rôl 
werthfawr mewn dull Ynni Clyfar GB yn 2018 er 
mwyn sicrhau y cadwyd safbwyntiau esblygol y 
genedl wrth wraidd ein hymgyrch. 

Yn ystod y flwyddyn, cynhaliwyd dros 120,000 
o gyfweliadau gyda’r cyhoedd Prydeinig, gan 
glywed gan ddefnyddwyr o bob oedran, cefndir 
ac amgylchiad, yn ogystal â microfusnesau a 
landlordiaid. 

Parhaodd astudiaethau tracio allweddol fel y 
Rhagolwg ynni clyfar a Mesuryddion clyfar a’r 
defnydd o ynni, sy’n cael eu cynnal a’u cyhoeddi 
dwywaith y flwyddyn, i ddatblygu ein dealltwriaeth 
o sut mae barn gyhoeddus am fesuryddion 
clyfar yn datblygu. Maent hefyd yn dangos sut 
mae mesuryddion clyfar yn newid agweddau ac 
ymddygiadau ynni’r rhai sydd wedi mabwysiadu nhw 
er gwell. 

Cynhaliom astudiaeth segmentiad wedi’i theilwra ar 
draws y genedl hefyd yn 2018, gan helpu mireinio ein 
gwybodaeth am ddefnyddwyr a siapio’r ffordd yr 
ydym yn cyfathrebu â nhw. 

Gweithgarwch ymchwil a gwerthuso

Mae 73% 
o bobl sydd â mesuryddion 
clyfar wedi cymryd o  
leiaf un cam i leihau eu  
defnydd o ynni.

Parhaodd perfformiad gweithgarwch yr ymgyrch 
y tu hwnt i hysbysebu i gael ei dracio hefyd trwy 
fonitro cysylltiadau cyhoeddus, gwrando ar 
gyfryngau cymdeithasol a gwerthuso ein rhaglen 
partneriaethau marchnata. Gyda sylw cynyddol yn 
cael ei roi i’r ymgyrch yn y cyfryngau, dyluniom 
a lansiom ein cyfrwng Gwerthuso Effaith y Wasg 
i wella ein mewnwelediad i ddylanwad storïau 
newyddion allanol ar farn defnyddwyr, yn ogystal 
â’n gweithgareddau cyfryngau rhagweithiol ac 
adweithiol ein hunain. 

Cynhaliom nifer o donnau o fodelu econometrig 
sy’n chwarae rôl hollbwysig wrth ddadansoddi 
a darparu tystiolaeth o effaith gyffredinol 
ein gweithgareddau, yn ogystal â chyfeirio 
penderfyniadau o gwmpas ein cymysgedd sianelau. 

Rydym wedi cyhoeddi nifer o adroddiadau ymchwil 
manwl, ac wedi cymryd rhan mewn digwyddiadau a 
drefnwyd gan yr Adran Busnes, Ynni a Strategaeth 
Ddiwydiannol, gan gyflwyno canfyddiadau ymchwil 
fel rhan o’n hymrwymiad i helpu pawb sy’n 
ymwneud â’r rhaglen mesuryddion clyfar i elwa o’r 
mewnwelediadau a gynhyrchwn fel rhan o’n gwaith. 
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Yn 2018, cydweithiodd Ynni Clyfar GB yn 
agos â’r cyflenwyr ynni i’w hysbysu am ein 
gweithgareddau ymgyrch a dysgu ganddynt 
am yr heriau y maent yn eu hwynebu ar y cyd. 
Trwy gydol y flwyddyn adroddom yn rheolaidd 
i’r fforwm cynrychiolwyr cyflenwyr ynni mawr 
yr oedd y diwydiant wedi ei sefydlu i graffu a 
rhoi adborth ar ein cyflawniadau yn erbyn ein 
Fframwaith Rheoli Perfformiad (FfRhP).

Defnyddiom strwythur fforymau Marchnata a 
Chysylltiadau Cyhoeddus Ynni Clyfar GB i ennyn 
diddordeb cyflenwyr ynni i gefnogi gweithrediad 
ein hymgyrch a darparu offer iddynt a allai helpu 
eu gweithgareddau ennyn diddordeb defnyddwyr 
unigol eu hunain. 

Trwy gydol 2018 cyflwynom mewn a chyfrannom 
at gyfarfodydd a digwyddiadau a drefnwyd 
gan gyrff amrywiol y Rhaglen Gweithredu 
Mesuryddion Clyfar sy’n cael eu cynnull gan yr 
Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol, 
gan gynnwys: 

•  Y Grŵp Cyflwyno Mesuryddion Clyfar
• Y Grŵp Llywio Mesuryddion Clyfar
• Y Grŵp Gweithrediadau Mesuryddion Clyfar
• Y Fforwm Rheolwyr Gweithredu
• Y Grŵp Rheoli Costau a Gwireddu Buddion
• Y Grŵp Cyfeirio Defnyddwyr
• Y Fforwm Cyflenwyr Annibynnol

Ennyn diddordeb cyflenwyr ynni

Yn chwarter olaf 2018 cydweithiom yn agos 
â chynrychiolwyr cyflenwyr ynni i sicrhau eu 
mewnbwn i ffrydiau gwaith allweddol lle’r oedd 
cynllunio integredig yn bwysicaf o ran cyflwyno 
yn erbyn y targedau 2019 a bennwyd ar ein cyfer 
gan y fforwm FfRhP. Yn benodol enynnwyd 
diddordeb cyflenwyr ynni i gydweithio â ni i helpu 
dylunio teithiau cwsmeriaid dros y ffôn ac ar-lein 
newydd ar gyfer 2019 i sicrhau profiad cydlynol 
ar gyfer cwsmeriaid ar eu taith glyfar tuag at 
osodiad a hefyd i sefydlu dolenni data ac adborth 
y mae eu hangen ar gyfer cynllunio, gwerthuso 
ac optimeiddio seiliedig ar berfformiad yn erbyn 
metrigau 2019.

Fideo addysgol
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Mae ansawdd ac effaith gweithgareddau ymgyrch 
Ynni Clyfar GB yn parhau i gael eu cydnabod 
yn eang. Am y tro cyntaf yn 2018 enillwyd 
cydnabyddiaeth y diwydiant ar gyfer ein gwaith 
gwerthuso, dylunio a rhanbarthol, ac am yr ail 
flwyddyn yn olynol fe enillom yr aur am y defnydd 
gorau o ddigidol yn y gwobrau Effaith Ddigidol. 
Enillodd Ynni Clyfar GB gyfanswm o 13 o wobrau 
trwy gydol 2018: 

• Dwy Wobr Ddigidol PRCA (Tîm Digidol 
Mewnol y Flwyddyn a Defnydd Gorau o 
Adrodd a Mesur mewn Ymgyrch)

• Dwy Wobr Magnetic (Gorau mewn Print a 
Chleient y Flwyddyn)

• Dwy Wobr Effaith Ddigidol (categori 
Defnydd Gorau o Ddigidol,  
Ynni a Chyfleustodau a strategaeth 
Gwerthuso Gorau)

Gwobrau cydnabyddiaeth yn 2018

• YouTube Works for Brands 
• Gwobr Dylunio Adroddiad Blynyddol 

Rhyngwladol 
• Marchnata Meddwl o’r Newydd wrth 

Adrodd Storïau Cymdeithasol
• Gwobr CIPR Cymru ar gyfer Ymgyrch 

Cyllideb Fach Orau 2018 
• Dwy wobr CIPR Yr Alban (Digwyddiad 

Coginio Lleol Gorau 2018 a’r categori 
ymgyrch nid er elw ar gyfer yr ymgyrch 
mesuryddion clyfar gyffredinol yn Yr Alban 
2018)

• Lle Gwych i Weithio, Best Workplaces 2018
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Mae gan gyflenwyr ynni mawr (y rhai sydd â thros 
250,000 o ddefnyddwyr domestig) gyfrifoldeb 
cyfreithiol i bennu’r canlyniadau y maent eisiau i 
Ynni Clyfar GB eu cyflawni mewn unrhyw flwyddyn. 
Maent yn gweithredu’r cyfrifoldeb hwn trwy bennu 
pa gyrchnodau (a metrigau o ganlyniad iddynt 
i alluogi mesur yn erbyn y cyrchnodau hynny) 
y dylid eu cynnwys mewn Fframwaith Rheoli 
Perfformiad (FfRhP) Ynni Clyfar GB ar gyfer y 
flwyddyn. Yna, mae ganddynt gyfrifoldeb i adolygu 
perfformiad Ynni Clyfar GB yn erbyn y nodau 
hynny trwy gydol y flwyddyn, gan wneud unrhyw 
ddiwygiad iddynt y tybiant y mae eu hangen. Mae 
cyflenwyr ynni mawr wedi gweithredu’r cyfrifoldeb 
hwn trwy weithredu fforwm a adnabyddir fel y 
fforwm FfRhP, sydd wedi cwrdd yn rheolaidd 
trwy gydol 2018 i adolygu perfformiad parhaus 
Ynni Clyfar GB ar draws y flwyddyn a phennu, 
yn seiliedig ar y perfformiad hwnnw a chynnydd 
cyffredinol yr ymgyrch cyflwyno mesuryddion 
clyfar, y nodau iawn ar gyfer Ynni Clyfar GB. Mae 
aelodaeth o’r fforwm FfRhP wedi’i ffurfio o’r 
holl gyflenwyr ynni sydd â mwy na 250,000 o 
gwsmeriaid domestig, ac yn 2018 fe’i cadeiriwyd 
yn annibynnol gan Maxine Frerk. 

Wrth bennu nodau ar gyfer 2018, bu’n rhaid 
i gyflenwyr ynni mawr fod yn ymwybodol o 
amcanion Ynni Clyfar GB, fel y’u pennir gan y 
llywodraeth ac wedi’u cynnwys yn Amodau Safonol 
y Trwyddedau Cyflenwi Trydan a Nwy; sef: 

• adeiladu hyder defnyddwyr mewn systemau 
mesuryddion clyfar sy’n cael eu gosod gan 
gyflenwyr nwy a thrydan

• cynyddu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth 
defnyddwyr o’r defnydd o systemau 
mesuryddion clyfar a’r wybodaeth a gesglir 
trwyddynt 

• cynyddu parodrwydd defnyddwyr ynni i 
ddefnyddio systemau mesuryddion clyfar 
i newid eu hymddygiad er mwyn iddynt 
ostwng eu defnydd o ynni

• yn benodol, cynorthwyo defnyddwyr sydd 
ar incwm isel neu fesuryddion rhagdalu, neu 
ddefnyddwyr sydd efallai’n profi rhwystrau 
ychwanegol wrth fedru gwireddu buddion 
systemau mesuryddion clyfar 

negyddol lefelau gofyn am/derbyn i lawr 
4.7 y cant trwy gydol y flwyddyn. Pan 
ddechreuom y flwyddyn, nid oedd unrhyw 
ddisgwyliad y byddai problemau yn yr 
ymgyrch cyflwyno mesuryddion clyfar yn 
cynhyrchu’r lefelau hyn o ddiffyg

• mae boddhad ymysg perchnogion 
mesuryddion clyfar (fel a ddiffinnir gan 
nifer y bobl a fyddai’n argymell mesurydd 
clyfar i ffrind) wedi gostwng i 66 y cant 
erbyn diwedd y flwyddyn o 71 y cant 
ar ddechrau’r flwyddyn, wedi’i yrru gan 
aelwydydd y mae eu mesurydd clyfar 
cenhedlaeth gyntaf wedi colli gwasanaeth 
clyfar

• mae boddhad gostyngol a beirniadaeth 
negyddol yn y cyfryngau newyddion wedi’u 
gyrru bron yn gyfan gwbl gan broblemau 
technegol/oedi yn yr ymgyrch, yn bennaf 
cyfyngiadau gweithrediad SMETS1 a cholli 
gwasanaethau clyfar oddeutu 10 y cant o 
bobl sydd â mesuryddion clyfar, ac oedi 
wrth ddechrau gosod SMETS2 a chofrestru 
SMETS1

• mae effaith y lefel uwch o feirniadaeth 
negyddol yn y cyfryngau newyddion, 
a lefelau boddhad gostyngol ymysg 
perchnogion mesuryddion clyfar wedi 
rhwystro’r niferoedd sy’n gofyn am/derbyn 
a chynyddu gwrthod 

Er gwaetha’r her ddigynsail yn yr hinsawdd, creodd 
ymgyrch Ynni Clyfar GB ofynwyr a derbynwyr 
newydd yn 2018 ac fe ddiogelodd mwyafrif mawr 
o’r sylfaen gofyn am/derbyn sy’n bodoli eisoes. 
Yn wir, dengys dadansoddiad econometrig y bu 
ymgyrch Ynni Clyfar GB yn arbennig o gryf wrth 
gynhyrchu gofynwyr/derbynwyr pendant, sef y 
grŵp sy’n fwyaf tebygol o ddilyn trwodd gyda 
chamau uwchraddio i fesuryddion clyfar.

Mae dadansoddiad econometrig yn dangos hefyd, 
am y tro cyntaf yn 2018, y gwelwyd ymdrechion 
cysylltiadau cyhoeddus cadarnhaol Ynni Clyfar GB 
yn cyfrannu’n gyson at gyflawni gofyn am/derbyn 
(ac yn wir cyflawnwyd hyn ar draws y flwyddyn 
gyfan).

Fodd bynnag, gan fod graddfa (ac felly effaith) 
beirniadaeth negyddol o fesuryddion clyfar yn y 
newyddion a’r ymgyrch yn sylweddol uwch yn 
2018 na’r hyn a ddisgwyliwyd, yr effaith gyfunedig 

Canlyniadau yn erbyn ein  
targedau ar gyfer 2018

Defnyddir amrywiaeth o ffynonellau ymchwil 
i ddarparu’r data trwyadl y gall perfformiad 
Ynni Clyfar GB wrth gyflawni ei nodau gael ei 
farnu yn ei erbyn. Mae dadansoddi econometrig 
yn galluogi’r cyflenwyr ynni mawr a bwrdd 
Ynni Clyfar GB i briodoli canlyniadau’n gywir i 
weithgareddau Ynni Clyfar GB. Un o’r ffynonellau 
data eraill yw’r arolwg cenedlaethol dwywaith y 
flwyddyn o agweddau’r cyhoedd at fesuryddion 
clyfar ac ynni, a ddarperir gan yr asiantaeth 
ymchwil Populus, o’r enw Rhagolwg ynni clyfar. 
Mae gan yr arolwg hwn un o’r grwpiau sampl 
mwyaf o unrhyw ymchwil sy’n canolbwyntio ar 
agweddau’r cyhoedd yn y sector ynni (sampl 
ymchwil 10,000 o bobl), sy’n golygu ei fod yn 
darparu barn gadarn am agweddau cenedlaethol, 
yn ogystal â darparu sampl digon mawr i fedru 
dadansoddi agweddau grwpiau demograffaidd 
gwahanol o fewn y sampl cenedlaethol. Mae  
Ynni Clyfar GB wedi comisiynu Populus i 
ddarparu’r Rhagolwg ynni clyfar dwywaith y 
flwyddyn am nifer o flynyddoedd, gyda thonnau 9 a 
10 yr ymchwil hon yn cael eu cyflawni yng nghanol 
(mis Mai) ac ar ddiwedd (mis Tachwedd) 2018.

Gofyn am/derbyn 
Ar draws poblogaeth gyfan oedolion Prydain 
(21+ oed), ar ddiwedd 2018 roedd bron 13 
miliwn o bobl nad oeddent wedi uwchraddio i 
fesuryddion clyfar eto, yr oeddent eisiau gofyn 
am neu dderbyn gosodiad mesurydd clyfar o 
fewn y chwe mis nesaf. Ond mae problemau a 
fu gyda’r ymgyrch, a arweiniodd at feirniadaeth 
negyddol sylweddol o’r cynnyrch a’r ymgyrch yn 
y cyfryngau newyddion, yn golygu bod y nifer 
hwn yn is na’r hyn yr oeddem ei eisiau. 

Roedd nifer o ffactorau cyfrannol wedi chwarae 
rhan: 

• crëwyd niferoedd sylweddol o ofynwyr 
a derbynwyr (yn wir cyflymodd cyfradd 
y gofynwyr a derbynwyr o ganlyniad i’r 
ymgyrch genedlaethol yn ystod ail hanner y 
flwyddyn)

• ond, cynyddodd maint y feirniadaeth 
negyddol o’r ymgyrch yn y newyddion yn 
sylweddol yn ail hanner y flwyddyn, gan 
ganolbwyntio’n benodol ar rai achosion o 
feirniadaeth uchel ei phroffil o’r ymgyrch ac 
oedi technegol

• ar gyfartaledd tynnodd effaith newyddion 

yw mai unig effaith effeithiolrwydd marchnata 
sylweddol uwch oedd medru disodli’r gofynwyr 
derbynwyr a adawodd y gronfa trwy gael eu 
mesuryddion clyfar; er gwaethaf effeithiolrwydd yr 
ymgyrch, mae effaith y problemau technolegol yn 
yr ymgyrch a’r newyddion negyddol o ganlyniad i 
hynny’n golygu nad oedd yn bosib tyfu’r niferoedd 
absoliwt o ofynwyr/derbynwyr.

Newid ymddygiad defnyddio 
Yn 2018, yn anffodus mae problemau technegol 
wrth weithredu rhai mesuryddion clyfar wedi 
gyrru dirywiad mewn lefelau boddhad ymysg y 
boblogaeth glyfar, ac maent hefyd yn sail i rai 
anawsterau wrth gyflawni cyrchnodau cefnogi 
defnyddwyr sydd â mesuryddion clyfar wrth 
ddefnyddio eu mesuryddion i reoli eu defnydd o 
ynni’n well. 

O ganlyniad i hyn, ym maes newid ymddygiad 
defnyddio, ar ddiwedd y flwyddyn rhagorwyd 
ar un targed (y ganran o oedolion PF sydd â 
mesuryddion clyfar) sy’n cytuno, “Rwyf bob 
amser yn cadw trac o faint o ynni a ddefnyddiaf o 
gwmpas y cartref” (62 y cant yn erbyn targed o 
52 y cant).

Er hynny, mae canlyniadau yn erbyn yr ail amcan 
ar ymddygiad defnyddio yn dangos yn glir bod 
pryderon ymysg y rhai nad ydynt yn berchnogion 
yn fwy na rhai canfyddiadol yn unig, a bod 
problemau technolegol yn effeithio’n sylweddol 
ar y profiad o’r cynnyrch yn y byd go iawn.

Roedd canran yr oedolion PF (sydd â mesurydd 
clyfar) sy’n cytuno â’r datganiad “mae cael 
mesurydd clyfar yn gwneud i mi deimlo bod 
gennyf fwy o reolaeth dros fy ynni” yn 58 y cant 
ar ddiwedd y flwyddyn yn erbyn targed o 66 
y cant. Er hynny, achoswyd y canlyniad is hwn 
yn gyfan gwbl gan fater colli gweithrediadau 
clyfar gyda rhai cwsmeriaid. Dim ond 45 y 
cant o berchnogion clyfar heb weithrediad 
clyfar a gytunodd â’r datganiad, ac os ydym yn 
tynnu’r grŵp o gwsmeriaid clyfar wedi colli eu 
gweithrediad clyfar o’r ffigurau, byddai’r targed o 
66 y cant wedi ei gyflawni.

Yn awr gallwn weld effaith problemau technegol 
yn y byd go iawn ar foddhad defnyddwyr ar 
fesuryddion clyfar, gyda nifer y bobl sy’n dweud 
y byddant yn argymell mesurydd clyfar i ffrind 
yn gostwng o 71 y cant i 66 y cant yn ystod y 
flwyddyn. Gan hynny, rydym yn gobeithio y bydd 
yr ymgyrch cyflwyno mesuryddion clyfar yn 2019 
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yn cyflwyno’r newid disgwyliedig i fesuryddion 
SMETS2 ar yr amserlen gyfredol, ac y bydd yn 
darparu eglurder ar gynllun cyflym a thryloyw 
ar gyfer cofrestru a mabwysiadu mesuryddion 
SMETS1 ar wasanaethau DCC.

Cysylltiadau cyhoeddus 
Roedd effaith beirniadaeth yn y cyfryngau 
newyddion o realaeth yr ymgyrch yn ail hanner y 
flwyddyn yn hynod arwyddocaol. 

Roedd tua 2/3 o storïau negyddol yn y cyfryngau 
am fesuryddion clyfar yn 2018 yn gysylltiedig 
â phroblemau technegol neu logistaidd gyda’r 
profiad mesurydd clyfar presennol.

O’r holl sylw yn y cyfryngau, roedd y mwyafrif 
llethol o’r cynnwys yn seiliedig ar feirniadaeth 
o berfformiad y cynnyrch, neu feirniadaeth o 
reolaeth a chyflwyniad yr ymgyrch cyflwyno 
mesuryddion clyfar yn gyffredinol, er yr oedd 
nifer o enghreifftiau nodedig yn seiliedig ar 
or-ddweud/mythau (ar gyfer un ohonynt, stori 
frawychu yng ngwanwyn 2018 a awgrymodd 
risg sylweddol o osodiadau mesurydd clyfar yn 
arwain at fygythiadau diogelwch yn y cartref - 
roeddem yn nodedig o lwyddiannus wrth isafu’r 
effaith negyddol ac yn wir, amlygu’r realiti bod 
yr ymgyrch cyflwyno mesuryddion clyfar yn help 
enfawr wrth wella diogelwch mewn cartrefi.

Creodd y lefelau llethol o feirniadaeth negyddol 
yn y newyddion o broblemau’r ymgyrch 
hinsawdd heriol iawn a arweiniodd at effaith 
andwyol ar ganlyniadau. Roedd canran cyfartalog 
yr oedolion PF sy’n cofio gweld neu glywed 
unrhyw newyddion, erthyglau neu ddarnau barn 
am fesuryddion clyfar yn ddiweddar sy’n datgan 
ei fod wedi peri iddynt deimlo’n fwy cadarnhaol 
am fesuryddion clyfar rhwng Gorffennaf a 
Rhagfyr yn 40 y cant yn erbyn targed o 50 y 
cant.

Er gwaetha’r hinsawdd olygyddol hynod 
negyddol, fe lwyddom i sicrhau lefelau sylweddol 
(yn wir, yn uwch na’r targed) o sylw positif i 
fesuryddion clyfar i’r graddau ein bod wedi 
derbyn dwywaith y nifer o’r argraffiadau yn y 
targed. 

Gwerth am arian 
Mae gwerth am arian yn parhau wrth wraidd ein 
holl weithgareddau; gan sicrhau ein bod yn prynu 
ac yn defnyddio ein hymatebion mor effeithlon ac 
effeithiol â phosib. Mae’r metrig yn y maes hwn 
yn canolbwyntio ar faes gwariant pennaf, prynu 
lle hysbysebu. Rydym yn falch o adrodd ein bod 
yn parhau i gyflwyno prynu cyfryngau ar lefel “A: 
Rhagorol” o werth am arian fel y’i pennir gan yr 
archwiliad allanol a gyflawnwyd gan Media Sense.

Mae’r metrigau FfRhP 2018 a ganlyn yn ymwneud â chanlyniadau 
gweithrediadau domestig
Metrig Targed diwedd 

blwyddyn 2018
Canlyniad diwedd 

blwyddyn 2018
1. Canran poblogaeth oedolion PF heb fesuryddion clyfar sy’n 
datgan y byddent yn gofyn am neu dderbyn mesurydd clyfar 
o fewn y chwe mis nesaf

49% 39%

2. Canran poblogaeth oedolion PF heb fesuryddion clyfar 
sy’n gwsmeriaid rhagdalu ac yn datgan y byddent yn gofyn 
am neu dderbyn mesurydd clyfar o fewn y chwe mis nesaf

49% 43%

3. Canran poblogaeth oedolion PF heb fesuryddion clyfar 
sydd ar incwm isel ac yn datgan y byddent yn gofyn am neu 
dderbyn mesurydd clyfar o fewn y chwe mis nesaf

49% 33%

4. Canran poblogaeth oedolion PF heb fesuryddion clyfar 
sydd dros 65 oed ac yn datgan y byddent yn gofyn am neu 
dderbyn mesurydd clyfar o fewn y chwe mis nesaf

49% 26%

5. Canran poblogaeth oedolion PF heb fesuryddion clyfar sy’n 
byw mewn llety a rentir ac yn datgan y byddent yn gofyn am 
neu dderbyn mesurydd clyfar o fewn y chwe mis nesaf

49% 43%

Mae’r metrigau FfRhP 2018 a ganlyn yn ymwneud â chanlyniadau newid 
ymddygiad defnyddio domestig
Metrig Targed diwedd 

blwyddyn 2018
Canlyniad diwedd 

blwyddyn 2018
6. Canran oedolion PF (sydd â mesurydd clyfar) sy’n cytuno 
â’r datganiad “Rwyf bob amser yn cadw llygad ar faint o ynni 
a ddefnyddiaf o gwmpas y cartref”

52% 62%

7. Canran oedolion PF (sydd â mesurydd clyfar) sy’n cytuno 
â’r datganiad “Mae cael mesurydd clyfar yn gwneud i mi 
deimlo bod gennyf fwy o reolaeth dros fy ynni”

66% 58%
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Trwy gydol ei hanes mae Ynni Clyfar GB wedi 
trin y gofynion sydd arno mewn perthynas â 
lywodraethu corfforaethol fel mater o’r difrifoldeb 
pennaf. 

Yn achos Ynni Clyfar GB, nid yw glynu wrth arfer 
gorau’n golygu glynu wrth y rheolau llywodraethu 
cyffredinol sy’n ofyniad ar unrhyw gwmni o 
ganlyniad i gyfraith cwmnïau’n unig; mae’n golygu 
glynu wrth y gofynion eang a ddisgrifir mewn 
cyfraith cwmnïau a hefyd ar ben hynny glynu 
wrth ofynion llywodraethu ychwanegol penodol 
a dulliau gweithio a ddisgrifir yn y gyfraith sy’n 
benodol i Ynni Clyfar GB. 

Yn unol ag ysbryd gwelliant parhaus ac 
optimeiddio arferion llywodraethu, yn haf 
2018 comisiynodd bwrdd Ynni Clyfar GB 
PricewaterhouseCoopers LLP (PwC) i gynnal 
adolygiad annibynnol o lywodraethiad  
Ynni Clyfar GB. Cylch gwaith eu hadolygiad oedd 
archwilio arferion a strwythurau llywodraethu 
cyfredol, a rhoi cyngor ar ba un a ydynt 
yn adlewyrchu arfer gorau cyfredol mewn 
llywodraethu cwmnïau a gwasanaeth cyhoeddus 
ai beidio (ac os nad ydynt, pa welliannau y dylid 
eu gwneud). At hynny, cyfarwyddwyd PwC i 
ystyried a rhoi cyngor, yn eu barn hwy, ar ba un 
a oes unrhyw welliannau eraill ai beidio y gellir 
eu gwneud i wella tryloywder, atebolrwydd, 
effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd arfer o fewn 
trefniadau a phrosesau Ynni Clyfar GB. I gyfeirio 
eu hystyriaethau, cynhaliodd PwC gyfweliadau 
â nifer o fudd-ddeiliaid sydd â diddordeb mewn 
llywodraethu Ynni Clyfar GB. 

Adolygiad annibynnol o  
lywodraethiad Ynni Clyfar GB 

 

Daeth PwC i’r casgliad fod gan Ynni Clyfar GB set 
anarferol o gymhleth o strwythurau llywodraethu 
ar gyfer sefydliad o’i fath a maint. Er hynny, 
nodwyd bod y cymhlethdod hwn yn ganlyniad 
i’r gofynion a ddisgrifir yn y cyfreithiau a greodd 
y sefydliad. Nodwyd bod gan y cymhlethdod rai 
goblygiadau, gan gynnwys cryn dipyn o amser 
rheoli sy’n ofynnol i wasanaethu grwpiau lluosog. 
Er gwaethaf hynny, fodd bynnag, adroddodd yr 
adolygiad nad oedd unrhyw awydd gyffredinol 
gan fudd-ddeiliaid am ddiwygiadau mawr i’r 
strwythurau llywodraethu presennol. 

Bu i gasgliad PwC o weithrediadau bwrdd 
Ynni Clyfar GB a’i is-bwyllgorau gynnwys 
adborth cadarnhaol o’i gymharu â’u fframwaith 
llywodraethu gan nodi, er enghraifft, bod Ynni 
Clyfar GB bob amser wedi gweithredu’n unol 
â’r gofynion llywodraethu a ddisgrifir yn y 
trwyddedau ac Erthyglau Cymdeithasu’r cwmni. 

Awgrymodd PwC rhywfaint o fireinio i ddulliau 
gweithio’r bwrdd. Croesawodd y bwrdd yr 
argymhellion hyn ac erbyn hyn mae wedi’u 
hadlewyrchu yn ei ddulliau gweithio cyfredol.

Cododd PwC rai cwestiynau am y ffordd y 
mae’r fforwm FfRhP yn gweithredu a gwnaed 
rhai argymhellion o ran gwelliannau i’w ddull 
gweithio. Sicrhaodd bwrdd Ynni Clyfar GB fod 
yr argymhellion hyn wedi’u cyfathrebu i’r fforwm 
FfRhP er mwyn iddo eu hystyried, ac mae’n 
gobeithio y bydd dadansoddiad ac argymhellion 
PwC o fudd iddynt o ran gwelliannau parhaus i 
ddulliau gweithio’r fforwm FfRhP. 

Mae’r metrigau FfRhP 2018 a ganlyn yn ymwneud â chyflawniadau 
cysylltiadau cyhoeddus i gefnogi’r hinsawdd newyddion/cyfryngau o ran 
mesuryddion clyfar
Metrig Targed diwedd 

blwyddyn 2018
Canlyniad diwedd 

blwyddyn 2018
8. Canran oedolion PF sy’n cofio gweld neu glywed unrhyw 
newyddion, erthyglau neu ddarnau barn am fesuryddion 
clyfar yn ddiweddar sy’n datgan ei fod wedi peri iddynt 
deimlo’n fwy cadarnhaol am fesuryddion clyfar

50%
cyfartaledd ar  

draws H2 

40%
cyfartaledd ar  

draws H2

9. Cyfanswm argraffau cyfryngau a enillir sy’n cynnwys 
negeseuon cadarnhaol wedi’u gosod gan Ynni Clyfar GB am 
fesuryddion clyfar

100 miliwn 
(cyfartaledd fesul 

chwarter)

227 miliwn 
(cyfartaledd fesul 

chwarter)

Mae’r metrigau FfRhP 2018 a ganlyn yn ymwneud â gwerth am arian 
sefydliadol mewn meysydd allweddol o weithgarwch Ynni Clyfar GB
Metrig Targed diwedd 

blwyddyn 2018
Canlyniad diwedd 

blwyddyn 2018
10. Gwerth am arian mewn gweithgareddau cyfryngau  
y telir amdanynt A: Ardderchog A: Ardderchog
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Rydym yn parhau i ymdrechu i roi ein pobl wrth 
wraidd ein mudiad gan i ni gydnabod bod angen 
pobl ddawnus ac uchel eu cymhelliad arnom i 
gyflwyno ymgyrchoedd llwyddiannus sy’n ennyn 
diddordeb. Rydym yn parhau i fod yn lle gwych 
i weithio ac rydym yn falch o fod wedi derbyn y 
gydnabyddiaeth honno yn y cynllun Great Place 
to Work ym mis Mai 2018. 

Rydym hefyd wedi parhau â’n hymrwymiad 
i achosion da yn y gymuned ehangach (y 
tu allan i waliau Ynni Clyfar GB) trwy annog 
ein pobl yn weithredol i fanteisio i’r eithaf ar 

Mae cymuned yn ymwneud â sut rydym yn 
cydweithio fel tîm. Mae’n canolbwyntio ar 
gyfathrebu rhagorol a chydweithio’n dda 
(mae 70 y cant o’r tîm yn cytuno ein bod yn 
gweithio’n gydweithredol ar draws timau). Mae 
ein hamgylchedd swyddfa’n bwysig hefyd, o ran 
sicrhau ei bod yn lle sy’n cynnig amgylchedd da 
i weithio ynddo ond un hefyd sy’n cael ei reoli 
mewn ffordd sy’n cael effaith mor fach â phosib ar 
yr amgylchedd. 

Gweithio i Ynni Clyfar GB

eu pum niwrnod gwirfoddoli bob blwyddyn. 
Mae’r gweithgareddau gwirfoddoli amrywiol 
a gyflawnwyd gan ein staff wedi cynnwys 
ymgyfeillio pobl oedrannus unig, helpu mewn 
ceginau cawl a gweithio mewn siopau elusen. 
Rydym hefyd wedi cynnal amrywiaeth o 
weithgareddau codi arian yn ein swyddfeydd 
gan gynnwys aelodau’r tîm yn gwneud ‘Her y 
Tri Chopa’ neu ‘Ddiwrnod Dillad Dethol’ pan 
wisgodd cyflogeion i fyny gan roddi arian i Smart 
Works a Suited and Booted; elusennau sy’n helpu 
pobl fregus i ddod o hyd i gyflogaeth.

Rydym yn falch o weld bod ein hymdrechion i 
wneud Ynni Clyfar GB yn lle gwych i weithio’n cael 
effaith. Yn ein harolwg staff yn 2018, roeddem yn 
falch o dderbyn adborth cadarnhaol gan ein pobl 
ynghylch sut maent yn teimlo am weithio i  
Ynni Clyfar GB gydag 89 y cant o bobl yn adrodd 
eu bod yn falch o’r hyn rydym yn ei gyflawni yn 
Ynni Clyfar GB. 
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Ein hymgyrch yn 2019
 

Yn ystod 2019, rydym yn gobeithio y bydd y 
genhedlaeth nesaf o fesuryddion clyfar (SMETS2) 
ar gael yn gyffredinol ar draws y wlad, fel y bydd 
modd i’n hymgyrch yn 2019 gyflwyno’r niferoedd 
sylweddol arfaethedig o ddefnyddwyr sydd eisiau 
newid i fesuryddion clyfar heb gael eu rhwystro 
gan broblemau technegol neu oedi pellach yn y 
dechnoleg mesuryddion clyfar. 

Mae’n ddyletswydd a chyfrifoldeb cyfreithiol ar 
y fforwm FfRhP o gyflenwyr ynni mawr i bennu’r 
targedau yn ein Fframwaith Rheoli Perfformiad 
ar gyfer 2019 sy’n pennu ein cyrchnodau. Mae 
ein cyrchnodau ar gyfer 2019 yn cynnwys 
targedau penodol sy’n canolbwyntio ar newid i 
fesuryddion clyfar, cynhyrchu’r lefelau cyffredinol 
o ofynwyr/derbynwyr yn y boblogaeth sydd dal 
heb fesuryddion clyfar, cynhyrchu cysylltiadau 
cyhoeddus rhagweithiol gyda negeseuon a 
chynnyrch cadarnhaol, lefelau gwrthod ymysg 
y boblogaeth sydd dal heb fesuryddion clyfar a 
thargedau gwerth am arian mewn perthynas â 
chost cynhyrchu’r niferoedd sy’n newid a gwerth 
am arian a gyflawnwn yn y cyfryngau y telir 
amdanynt rydym yn eu prynu.

Rydym yn cydnabod hefyd bod angen i  
Ynni Clyfar GB, fel unrhyw sefydliad, reoli ei 
effaith ei hun ar yr amgylchedd ehangach. 
Rydym yn hynod o falch o fod wedi cyflawni 
Safon yr Ymddiriedolaeth Carbon yn 2018. Dyma 
adlewyrchiad o waith caled y tîm cyfan o leihau 
ein hôl troed carbon. Ers 2017, rydym wedi 
cyflawni gostyngiad 3.5 y cant yn ein hôl troed 
carbon sef cyfwerth â 3.7 tunnell o wastraff a 
ailgylchu yn lle cael ei dirlenwi (neu 26,225 milltir 
o yrru mewn car preifat cyffredin).

Ein blaenoriaeth oedd isafu ein heffaith 
amgylcheddol trwy ostwng yr adnoddau a 
ddefnyddiwn, y gwastraff a gynhyrchwn a thrwy 
brosesu ein gwastraff ac ailgylchu yn y ffordd 
fwyaf lleol â phosib i’r amgylchedd. 

Rydym yn rhannu ein hymrwymiad i leihau ein 
heffaith amgylcheddol gyda phob aelod o’n tîm 
o’r cychwyn cyntaf. Ar eu diwrnod cyntaf eir 
â nhw trwy sesiwn ymgynefino cynaladwyedd 
amgylcheddol sy’n rhoi manylion ein hamcanion 
amgylcheddol ac yn darparu gwybodaeth am sut 
y disgwylir iddynt gyfrannu.

Rheolaeth amgylcheddol

Cynhaliwyd nifer o sesiynau ennyn diddordeb 
staff trwy gydol 2018 i addysgu ac ysbrydoli ein 
tîm i isafu eu hôl troed carbon yn y gwaith ac yn y 
cartref. Anogir staff i gyflwyni eu syniadau arbed 
ynni eu hunain i’n tîm rheoli amgylcheddol hefyd.  

Yn ein swyddfa yn Llundain lle mae 90 y cant 
o’n staff yn gweithio o ddydd i ddydd, rydym yn 
ailgylchu 91 y cant o’n gwastraff gan gynnwys 
bwyd, arlliw argraffu, bylbiau golau a batris.

Rydym yn parhau’n ymroddedig i sicrhau’r 
llwybr ailgylchu cywir ar gyfer unrhyw wastraff a 
gynhyrchir yn ein swyddfeydd. Trwy’r prosesau a 
ddefnyddiwn, rydym wedi atal tua 3,115 o dunelli 
o allyriadau carbon trwy ailgylchu deunyddiau y 
byddent fel arall wedi cael eu tirlenwi. 

Mae ein cyflenwyr gwaredu gwastraff yn anfon yr 
holl wastraff nad oes modd ei ailgylchu i gyfleuster 
hynod fodern lle caiff ei losgi i gynhyrchu gwres a 
thrydan i bweru cartrefi lleol.  

 

I gyflwyno’r targedau newid arfaethedig, byddwn 
yn parhau i roi hwb i’r grŵp mwyaf arwyddocaol 
o ddefnyddwyr i gychwyn eu taith gwsmer yn 
uniongyrchol gyda chyflenwyr ynni. Fodd bynnag, 
am y tro cyntaf yn 2019 byddwn yn ategu hwn trwy 
gyflwyno pyrth mynediad newydd i’r daith gwsmer 
ar gyfer sicrhau mesurydd clyfar. Y cyntaf fydd 
taith ar-lein sy’n ailgyfeirio cwsmeriaid o’n gwefan 
i gyflenwyr ynni fel y gellir gwneud apwyntiad 
gosod mesurydd clyfar. Yr ail fydd gwasanaeth 
dros y ffôn y gall cwsmeriaid ei ddefnyddio i gael 
eu trosglwyddo i’w cyflenwr ynni unigol er mwyn 
trefnu apwyntiad gosod mesurydd clyfar. Bydd y 
pyrth mynediad newydd hyn yn sefyll wrth ochr 
y mannau cychwyn ar gyfer y daith gwsmer sydd 
eisoes yn bodoli o dan reolaeth cyflenwyr ynni 
unigol. 

Cymeradwywyd ein cyllideb 2019 gan ein 
haelodau yn unol â gofynion ein Herthyglau 
Cymdeithasu a chyn y terfynau amser blynyddol 
ar gyfer cymeradwyo cyllidebau Ynni Clyfar GB 
fel a bennir gan y gyfraith. Cyhoeddwyd manylion 
ein Cynllun Ennyn Diddordeb Defnyddwyr 2019 a 
chyllideb 2019 ym mis Rhagfyr 2018 yn ein Cynllun 
Ennyn Diddordeb Defnyddwyr a chyllideb 2019, 
sydd ar gael ar ein gwefan.
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Mae rôl ac amcanion Ynni Clyfar GB wedi eu 
sefydlu o fewn y gyfraith a’u disgrifio yn yr 
Addasiadau i Amodau Safonol y Trwyddedau 
Cyflenwi Trydan a Nwy, y Trwyddedau 
Dosbarthu Trydan a’r Trwyddedau Cyflenwi Nwy 
(Mesuryddion Clyfar).

 
Mae’r rhain yn datgan amcanion Ynni Clyfar GB fel 
a ganlyn:

• adeiladu hyder defnyddwyr mewn 
Systemau Mesuryddion Clyfar sy’n cael eu 
gosod gan gyflenwyr nwy a thrydan;

• cynyddu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth 
defnyddwyr o’r defnydd o systemau 
Mesuryddion Clyfar (a’r wybodaeth a 
gesglir trwyddynt);

• cynyddu parodrwydd defnyddwyr ynni i 
ddefnyddio Systemau Mesuryddion Clyfar 
i newid eu hymddygiad er mwyn iddynt 
ostwng eu defnydd o ynni; a

• chynorthwyo defnyddwyr ar incwm 
isel neu ar fesuryddion rhagdalu, neu 
ddefnyddwyr sydd efallai’n profi rhwystrau 
ychwanegol wrth fedru gwireddu buddion 
Systemau Mesuryddion Clyfar oherwydd eu 
hamgylchiadau neu nodweddion penodol, 
i wireddu buddion Systemau Mesuryddion 
Clyfar ac ar yr un pryd parhau i gynnal 
lefel ddigonol o gynhesrwydd a diwallu eu 
hanghenion eraill o ran ynni. 

Gwybodaeth rheoli a gweinyddol

Rhoddir manylion y tîm rheoli ar draws y sefydliad isod: 

Claire Baines 
Dirprwy Gyfarwyddwr 
Marchnata

Josh Coe 
Pennaeth Newyddion 

Laura Gurnett 
Pennaeth Cysylltiadau 
Cyhoeddus Defnyddwyr 
 

Marcus Reidy 
Pennaeth Mewnwelediad 

Penny Mills 
Pennaeth Digidol  

Victoria Spooner  
Pennaeth Cysylltiadau Diwydiant

Phillippa Brown 
Pennaeth Partneriaethau 
Marchnata

Sacha Deshmukh 
Prif Weithredwr 

Claire Howes 
Cyfarwyddwr Marchnata 

Sorrel Shalet  
Pennaeth Pobl 

Robert Cheesewright 
Cyfarwyddwr Materion 
Corfforaethol  

Ed Duncan 
Pennaeth Brand a  
Hysbysebu Defnyddwyr  

Fflur Lawton 
Pennaeth Materion  
Cyhoeddus 

Gavin Sheppard 
Prif Swyddog Marchnata 

Ellen Clark 
Cyfarwyddwr Cysylltiadau 
Cyhoeddus a Chyfryngau Digidol 

Alistair Gibbons 
Cyfarwyddwr Cyllid a 
Gweithrediadau 

Iagan MacNeil 
Pennaeth Polisi  

Peta Simey 
Pennaeth Gweithrediadau 
Marchnata 

Peter Thorne  
Pennaeth Technoleg 

Shaun Tyndall 
Pennaeth Cyllid a 
Gweithrediadau

Mae’r amcanion hyn yn berthnasol mewn 
perthynas â defnyddwyr ynni mewn adeiladau 
domestig a, phan fydd yn gost-effeithiol i estyn 
gweithgareddau ennyn diddordeb defnyddwyr a 
gyflawnir gan Ynni Clyfar GB er mwyn cynnwys 
ennyn diddordeb cwsmeriaid ynni mewn 
adeiladau dynodedig perthnasol (h.y. cwsmeriaid 
sy’n ficrofusnesau), mewn perthynas â’r cyfryw 
gwsmeriaid.

Wrth gefnogi’r amcanion hyn, mae model 
busnes Ynni Clyfar GB yn ymwneud yn fras 
â gweithgareddau marchnata a chyfathrebu. 
Mae ein tîm staff yn cynnwys tair adran (Ennyn 
Diddordeb Defnyddwyr, Materion Corfforaethol a 
Chyllid a Gweithrediadau). 
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Mae Ynni Clyfar GB yn gwmni nid er elw, 
cyfyngedig trwy warant.

Mae’r cwmni wedi ei lywodraethu gan fwrdd 
anweithredol, y mae ei gyfansoddiad wedi ei 
ddisgrifio yn ôl y gyfraith, wedi ei arwain gan 
gadeirydd anweithredol annibynnol. Mae’r bwrdd 
anweithredol yn cynnwys:

• cadeirydd anweithredol
• 2 gyfarwyddwr anweithredol a enwebir gan 

Gyngor ar Bopeth a chan gynrychioli nhw
• 2 gyfarwyddwr anweithredol sy’n 

cynrychioli defnyddwyr ynni
• 2 gyfarwyddwr anweithredol a enwebir 

gan gyflenwyr ynni domestig bach a chan 
gynrychioli nhw

• 2 gyfarwyddwr anweithredol a enwebir 
gan gyflenwyr ynni annomestig a chan 
gynrychioli nhw

• 6 chyfarwyddwr anweithredol a enwebir gan 
gyflenwyr ynni perthnasol (h.y. cyflenwyr 
ynni domestig sydd â thros 250,000 o 
gwsmeriaid) a chan gynrychioli nhw

Rhoddir manylion cyfarwyddwyr anweithredol Ynni Clyfar GB yn ystod 2018 isod:

Chris MacLeod
(penodwyd 11 Mai 2016)

James Taylor
(penodwyd 3 Mai 2017)

Lynn Morrison
(penodwyd 10 Ebr 2017)

Dhara Vyas
(penodwyd 6 Tac 2018)

Penny Shepherd
(penodwyd 14 Meh 2018)

Andrew Springall
(penodwyd 14 Meh 2018)

Peter Simon
(penodwyd 17 Chw 2017)

Belinda Moore 
(penodwyd 14 Meh 2018)

Mel Stanley
(penodwyd 14 Meh 2018)

Mark Lund
(penodwyd 1 Ion 2016)
 

Steve Mulinganie
(penodwyd 30 Meh 2013)

Chris Adams
(penodwyd 14 Meh 2018)

Jane Bednall
(Ymddiswyddo 14 Meh 2018)

Jean Fiddes 
(Ymddiswyddo 14 Meh 2018)

Mervyn Kohler 
(Ymddiswyddo 14 Meh 2018)

Christopher Thewlis
(Ymddiswyddo 14 Meh 2018)

Stephen Veal
(Ymddiswyddo 14 Meh 2018)

Shwezin Win
(Ymddiswyddo 14 Meh 2018)

Cyfarwyddwyr anweithredol

Victoria MacGregor 
(Ymddiswyddo 5 Tac 2018)

Patrick New
(Ymddiswyddo 14 Meh 2018)

Mae cyfnod cyfarwyddwyr anweithredol unigol yn 
ymestyn i’r cyfarfod blynyddol cyffredinol a ddaw 
dwy flynedd ar ôl iddynt gael eu penodi (er y 
gallant gael eu hailbenodi). Mynychir cyfarfodydd 
bwrdd Ynni Clyfar GB hefyd gan arsylwyr a 
enwebir gan ac sy’n cynrychioli’r Ysgrifennydd 
Gwladol dros Fusnes, Ynni a Strategaeth 
Ddiwydiannol a gweithredwyr y rhwydweithiau 
ynni. At hynny, mae Ynni Clyfar GB wedi estyn 
gwahoddiad i Ofgem i arsylwi cyfarfodydd bwrdd.
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Mae’r bwrdd wedi ei gefnogi yn ei waith gan 
Bwyllgor Archwilio a Risg (PAR), is-bwyllgor a 
gadeirir yn annibynnol. Mae’r PAR, a gadeirir gan 
Hugh Spicer, yn cwrdd pedair gwaith y flwyddyn. 
Ei aelodaeth yn 2018 oedd: 

• Hugh Spicer (Cadeirydd annibynnol wedi’i 
gyfethol)

• Victoria MacGregor (Cyfarwyddwr 
anweithredol, ymddiswyddodd Tachwedd 
2018)

• Christopher MacLeod (Cyfarwyddwr 
anweithredol, penodwyd Medi 2018)

• Belinda Moore (Cyfarwyddwr anweithredol, 
penodwyd Medi 2018)

• Brian Stratton (Aelod pwyllgor wedi’i 
gyfethol ac arsylwr cyfarfodydd y 
bwrdd wedi’i enwebu gan weithredwyr y 
rhwydweithiau ynni)

• Shwezin Win (Cyfarwyddwr anweithredol, 
ymddiswyddodd Mehefin 2018)

• Dhara Vyas (Cyfarwyddwr anweithredol, 
penodwyd Tachwedd 2018) 

Yn ystod 2018, y prif feysydd y canolbwyntiodd y 
PAR arnynt oedd:

• Adolygu gwerth am arian ein cynllun 
cyfryngau; 

• Y gofrestr risgiau;
• Polisïau ariannol allweddol (e.e. caffael a 

rheolaeth drysorlys);
• Adroddiad llywodraethu PwC
• Adolygu’r cynllun dirprwyo; a
• Pharatoi’r cyfrifon diwedd blwyddyn a’r 

broses archwilio. 

Pwyllgor Archwilio a Risg

Mae aelodaeth Ynni Clyfar GB yn cynnwys 
cyflenwyr ynni: cyflenwyr perthnasol, cyflenwyr 
domestig bychain a chyflenwyr annomestig. Mae’r 
Bwrdd yn croesawu pob cais gan gyflenwyr ynni 
trwyddedig i fod yn aelod.

Rhif Cwmni:  08455995

Swyddfa Gofrestredig: 1 Alfred Mews,  
   Llundain,  
   W1T 7AA

Ysgrifennydd Cwmni: Alistair Gibbons

Gwefan:  smartenergyGB.org/cy

Bancwyr:  Barclays Bank Plc,  
   27 Soho Square,  
   Llundain,  
   W1D 3QR 

Cyfreithwyr:  Bates Wells Braithwaite LLP,  
   10 Queen Street Place,  
   Llundain,  
   EC4R 1BE

Archwilwyr:  Crowe U.K. LLP,  
   St Bride’s House,  
   10 Salisbury Square,   
   Llundain,  
   EC4Y 8EH

 

Aelodaeth

Roedd y Partner Archwilio allanol yn bresennol 
mewn dau o’r cyfarfodydd yn ystod  
y flwyddyn.

Mae’r PAR yn fodlon ar ymagwedd y sefydliad 
at reoli risg a rheolaeth fewnol ac nid yw wedi 
adrodd i’r bwrdd am unrhyw bryderon perthnasol.

Mae cadeirydd y PAR hefyd yn adrodd i aelodau 
ar waith y pwyllgor hwn yng Nghyfarfod 
Blynyddol Cyffredinol y cwmni.

Pwyllgor Tâl Cydnabyddiaeth 
Mae’r Bwrdd wedi ei gefnogi gan is-bwyllgor 
tâl cydnabyddiaeth hefyd. Mae’r pwyllgor hwn 
yn cwrdd unwaith y flwyddyn i adolygu tâl 
cydnabyddiaeth yr uwch dîm arweinyddiaeth. 
Cadeirir y pwyllgor gan Gadeirydd y Bwrdd. Yn 
2018 bu aelodaeth y pwyllgor yn cynnwys Mark 
Lund, Peter Simon a Hugh Spicer. 
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Mae ein gweithgareddau, costau a risgiau’n 
ddibynnol ar amgylchedd ehangach yr ymgyrch 
cyflwyno mesuryddion clyfar, ei harweinyddiaeth 
lwyddiannus gan y llywodraeth a’i chyflwyniad 
gan gyflenwyr ynni a phartïon eraill yn y rhaglen 
mesuryddion clyfar.

Mae’r adran hon yn darparu gwybodaeth bellach 
am sut rydym wedi perfformio yng nghyd-destun 
yr amgylchedd ehangach hwnnw.

Adolygiad ariannol o 2018 
Rydym yn gwmni nid er elw. Rydym wedi ein 
hariannu ar sail flynyddol. Rydym yn cytuno ar 
ein cyllideb yn flynyddol ac yn derbyn cyllid 
gan gyflenwyr ynni domestig, gan adlewyrchu 
rhwymedigaethau cyfreithiol yr Amodau 
Safonol Cyflenwi Nwy a Thrydan, y Trwyddedau 
Dosbarthu Trydan a Chludo Nwy.

Cyllideb blwyddyn ariannol 2018 yn wreiddiol 
oedd £50.113 miliwn (2017: £49.140 miliwn). Daeth 
blwyddyn Ynni Clyfar GB i ben gyda threuliau 
gweithredu o £47.051 miliwn (2017: £46.997 
miliwn). Roedd y mwyafrif o’r gwariant hwn yn 
ymwneud ag ymgyrchoedd ennyn diddordeb y 
cyhoedd gan gynnwys hysbysebu, cysylltiadau 
cyhoeddus, ymchwil gyda defnyddwyr a 
chyfathrebu a digwyddiadau budd-ddeiliaid.

Mae’r Datganiad Incwm ac Enillion Argadwedig 
ar dudalen 66 yn cyflwyno gwarged o £0. Mae’r 
arian sydd wedi ei arbed yn erbyn ein cyllideb 
wedi ei drin fel gostyngiad yn incwm y flwyddyn 
yn unol â FRS102.

Yr amgylchedd busnes 

Ein costau staff oedd £4.817 miliwn (2017: £4.166 
miliwn), a gellir dod o hyd i ddadansoddiad o 
hyn yn nodyn rhif 3 y cyfrifon. Gellir dod o hyd 
i fanylion tâl cydnabyddiaeth uwch reolwyr yn 
nodyn rhif 3.

Sefydlwyd Ynni Clyfar GB fel cwmni nid er elw ac, 
fel a gadarnhawyd gan Gyllid a Thollau EM, nid 
yw’n agored i dalu treth gorfforaethol ar ei elw 
masnachu. Yn wir, ad-delir pob elw i gyflenwyr 
ynni. Gan hynny, rydym yn adrodd gwarged o 
0. Gan hynny, nid yw treth yn daladwy ar ein 
gwargedion  masnachu ond rydym yn talu treth, 
yn llawn, ar log banc a dderbynnir.

Ar 31 Rhagfyr 2018, ein hasedau net oedd £0.374 
miliwn (2017:  £0.374 miliwn), gan gynrychioli 
gwarged cronedig y sefydliad.

Y cyfanswm asedau sefydlog ar 31 Rhagfyr 2018 
oedd £0.543 miliwn (2017: £1.009 miliwn).

Codom anfonebau gwerth £11.932 miliwn (heb 
TAW) ar gyfer gweithgareddau chwarter cyntaf 
2019 cyn 31 Rhagfyr 2018 yn unol â’n cyllideb 
gymeradwy. Mae’r holl anfonebau wedi eu gohirio 
ac yn ymddangos ar y fantolen o fewn credydwyr. 
Mae anfonebau heb eu talu ar 31 Rhagfyr 2018 
wedi eu cynnwys o fewn dyledwyr masnach. 

Polisi’r bwrdd yw adolygu sefyllfa ariannol y 
sefydliad yn rheolaidd yn ystod y flwyddyn a 
hefyd ar ddiwedd y flwyddyn. Mae wedi adolygu’r 
sefyllfa ariannol ym mhob un o’i gyfarfodydd yn 
ystod 2018.
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a allai effeithio’n faterol ar allu Ynni Clyfar GB i 
gyflwyno yn erbyn ein targedau arfaethedig. 

Gallai unrhyw un o’r sefyllfaoedd hyn, os caiff ei 
gwireddu, effeithio’n faterol ar allu Ynni Clyfar GB 
i gwrdd â’i dargedau yn 2019 ac/neu ei wneud yn 
ofynnol i Ynni Clyfar GB addasu (naill ai gostwng, 
ailgyfeirio neu gynyddu o fewn terfynau’r gyllideb 
sydd ar gael) maint y gweithgarwch a gyflawnir 
yn 2019 i gynnal brwdfrydedd defnyddwyr 
i fabwysiadu mesuryddion clyfar ymysg y 
defnyddwyr hynny nad ydynt wedi’u mabwysiadu 
eto, a’r camau i reoli’r defnydd o ynni orau gan y 
defnyddwyr hynny sydd â mesuryddion clyfar. 

Gwerth am arian 
Pan sefydlwyd Ynni Clyfar GB yn rhan olaf 2013, 
fel rhan o’i broses o bennu cyfeiriad strategol y 
cwmni, ystyriodd y bwrdd y ffordd orau i’r cwmni 
sicrhau ei fod yn adlewyrchu ei rwymedigaethau 
cyfreithiol i gyflwyno gwerth am arian yn ei 
weithgareddau a gweithrediadau.

Ar y pryd ystyriodd y cwmni nifer o fodelau 
gwerth am arian gwahanol i benderfynu pa un 
fyddai orau o ran galluogi’r cwmni i ddangos 
yn gyson i gyflenwyr ynni bod y cwmni, trwy 
safonau llywodraethu bwrdd Ynni Clyfar GB, yn 
rhoi sicrhad eu bod yn cyflawni rhwymedigaethau 
eu trwyddedau i wneud “y cyfryw bethau o fewn 
[eu] pŵer/pwerau i sicrhau bod [Ynni Clyfar GB] 
wrth gyflawni ei amcanion yn gweithredu mewn 
ffordd dryloyw, diduedd a chost-effeithiol sy’n 
cynrychioli gwerth am arian.”

Er nad yw Ynni Clyfar GB yn y sector cyhoeddus, 
penderfynodd y bwrdd y dylem adlewyrchu’r 
model cost-effeithiolrwydd/gwerth am arian 
uchaf ei barch a ddefnyddir gan sefydliadau 
gwasanaeth cyhoeddus. Credwn fod y model 
hwnnw wedi ei ddatblygu gan y Swyddfa 
Archwilio Genedlaethol (NAO).

Rhagolwg ariannol ar gyfer 2019 
Cymeradwyodd ein haelodau sy’n gyflenwyr ynni 
domestig ein cyllideb o £48.434 miliwn ar gyfer 
2019 trwy bleidlais. Gellir dod o hyd i fanylion ein 
Cynllun Ennyn Diddordeb Defnyddwyr a chyllideb 
2019 ar ein gwefan yn smartenergyGB.org/cy. 

Seiliwyd ein cynlluniau ar gyfer 2019 ar 
ddadansoddiad arbenigol o raddfa’r ymgyrch y 
mae ei hangen i gyflawni targedau FfRhP 2019 a 
bennwyd ar ein cyfer gan y cyflenwyr ynni mawr a 
gwybodaeth a ddarparwyd i ni a phartïon eraill sy’n 
ymwneud â’r Rhaglen Gweithredu Mesuryddion 
Clyfar gan yr Adran Busnes, Ynni a Strategaeth 
Ddiwydiannol (BEIS) am y cynlluniau ar draws yr 
ymgyrch cyflwyno mesuryddion clyfar.

Mae’n ddyletswydd ar y cyflenwyr ynni mawr i 
gadw’r targedau FfRhP y maent yn rhoi’r dasg o’u 
cyflwyno i Ynni Clyfar GB yn destun adolygiad. 
Petaent yn newid ein targedau FfRhP ar gyfer y 
flwyddyn unrhyw bryd yn 2019 gallai hynny gael 
effaith faterol ar ein cynlluniau a chyllideb ar gyfer 
2019.

Os bydd y Rhaglen Gweithredu Mesuryddion 
Clyfar yn methu â chyflwyno elfennau’r isadeiledd 
DCC a mesuryddion SMETS2 fel a fwriedir ar gyfer 
2019, gallai hyn arwain at bryderon cyhoeddus am 
gyflwyno mesuryddion clyfar a/neu niwed i enw da 
mesuryddion clyfar.

Os na fydd cyflenwyr ynni’n gyffredinol yn 
cyflwyno eu helfennau hwy o’r daith gwsmer mewn 
perthynas â threfnu apwyntiadau gosodiadau ac 
yna gosodiadau mesuryddion clyfar gwirioneddol 
yn unol â’r safonau a ddisgwylir gan ddefnyddiwr 
ynni rhesymol, gallai hyn effeithio ar enw da  
Ynni Clyfar GB a fydd yn cyfarwyddo’r cwsmeriaid i 
gychwyn eu teithiau cwsmer gyda’r cyflenwyr ynni 
hynny yn 2019. Gallai unrhyw fethiannau ar ran 
cyflenwyr ynni yn y meysydd hyn arwain hefyd at 
amharodrwydd ehangach ymysg y cyhoedd i ofyn 
am neu dderbyn gosodiadau mesuryddion clyfar, 

Defnyddir y model NAO yn eu holl asesiadau 
annibynnol o gost-effeithiolrwydd a gwerth 
am arian cyrff cyhoeddus y Deyrnas Unedig, 
sefydliadau darparu gwasanaethau (sy’n 
berthnasol i Ynni Clyfar GB pan fyddwn yn 
cyflwyno ymgyrchoedd trwy sianelau o dan ein 
rheolaeth ein hunain) a chyrff comisiynu (sydd 
hefyd yn berthnasol i Ynni Clyfar GB pan fyddwn 

yn comisiynu sefydliadau eraill i gyflwyno rhannau 
o’n hymgyrch ar ein rhan, megis elusennau o 
dan gontract fel rhan o’n rhaglen partneriaethau 
marchnata).

Amlinellir y model ar gyfer asesu cost-
effeithiolrwydd/gwerth am arian isod, ar ffurf 
diagram fel y cyhoeddwyd gan NAO:

Amcanion

Adnoddau Mewnbynnau Allbynnau

Prosesau

Canlyniadau 
(bwriadol ac 
anfwriadol)

Economi
Isafu cost adnoddau 
a ddefnyddiwyd ac 
ar yr un pryd ystyried 
ansawdd

Effeithlonrwydd
Perthynas rhwng 
allbynnau, e.e. 
gwasanaethau 
a’r adnoddau a 
ddefnyddir i’w 
cynhyrchu

Effeithiolrwydd
I ba raddau y mae 
amcanion yn cael 
eu cyflawni a’r 
berthynas rhwng 
effeithiau arfaethedig 
a gwirioneddol 
gwasanaeth

Cost-effeithiolrwydd 
Y defnydd optimaidd o adnoddau i gyflawni’r canlyniadau arfaethedig

Comisiynydd / Darparwr gwasanaeth

Dylanwadau 
eraill

Yn cyfrannu at fesur...
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Mae bwrdd Ynni Clyfar GB yn defnyddio’r model 
hwn yn ei brosesau datblygu cyllideb, ac wrth 
oruchwylio gwerth am arian Ynni Clyfar GB wrth 
gyflwyno gweithgareddau arfaethedig. 

Mae’n rhwymedigaeth ar fwrdd Ynni Clyfar GB i 
adrodd i ba raddau y mae gwariant yn cynrychioli 
gwerth am arian.

Mae bwrdd Ynni Clyfar GB wedi rhoi sylw agos i’r 
ffordd y mae Ynni Clyfar GB yn cymhwyso ei fodel 
gwerth am arian ac yn defnyddio ei arian. Mae’r 
bwrdd yn paratoi’r datganiadau ariannol gyda 
thanwariant o £3.055 miliwn yn erbyn ei gyllideb ar 
gyfer 2018.

Mae’r tanwariant hwn o ganlyniad i adolygu 
gwariant a arweiniodd at ailosod gwariant, gan 
ddilyn dadansoddiad econometrig o fewn y 
flwyddyn a ddarparodd wybodaeth newydd am yr 
uchafswm buddsoddiad posib mewn cyfryngau y 
telir amdanynt a fyddai’n adlewyrchu gwerth am 
arian mewn perthynas ag effeithiolrwydd.

Yn sgil ystyried yr wybodaeth hon, ailosododd 
y bwrdd rai cronfeydd y bwriadwyd eu gwario’n 
wreiddiol ar gyfryngau y telir amdanynt ar 
gyfer gweithgarwch cysylltiadau cyhoeddus 
cwsmeriaid, ond penderfynodd hefyd nad 
oedd angen peth o’r gyllideb cyfryngau y telir 
amdanynt wreiddiol ar gyfer unrhyw dasg yn 
2018. Y canlyniad net oedd y ffactor cyfrannol 
unigol mwyaf i’r tanwariant. 

Gan hynny, mae’r bwrdd yn credu bod gwariant 
Ynni Clyfar GB yn 2018 wedi ei alluogi i gyflwyno 
mor llwyddiannus â phosib yn erbyn ei amcanion 
er mwyn ennyn diddordeb poblogaeth Prydain 
Fawr yn effeithiol mewn ffordd gymesur 
sy’n cefnogi cyflwyno mesuryddion clyfar yn 
genedlaethol yn y flwyddyn honno a chan baratoi 
at flynyddoedd y dyfodol.

Rheoli risg a rheolaeth fewnol 
Mae Ynni Clyfar GB wedi seilio ei ddadansoddiad 
o gyfrifoldebau llywodraethu a rheoli ar ystod o 
arfer da, gan gynnwys y model a ddisgrifir gan 
Drysorlys EM yn ei gyhoeddiad Rheoli Arian 
Cyhoeddus.

Mae’r model hwn yn datgan y “dylai fod gan 
sefydliadau sector cyhoeddus lywodraethu 
mewnol o safon dda a rheolaeth ariannol 
gadarn. Dylai dirprwyo cyfrifoldebau’n briodol a 
mecanweithiau effeithiol ar gyfer adrodd mewnol 
sicrhau y gellir cadw perfformiad ar y trywydd 
iawn. Dylid dilyn arferion da wrth gaffael a rheoli 
adnoddau ac asedau; hurio a rheoli staff; ac atal 
gwastraff, twyll a chamarfer arall.” 

Mae cymhwyso’r model hwn wedi galluogi 
Ynni Clyfar GB i sefydlu a diweddaru polisïau 
a gweithdrefnau priodol mewn perthynas â’r 
canlynol (ond heb fod yn gyfyngedig iddynt): 

• polisi caffael 
• y llawlyfr ariannol llawn o’r holl bolisïau a 

gweithdrefnau ariannol  
• polisïau a gweithdrefnau AD  
• dirprwyo awdurdodau ariannol priodol   

Trwy gymhwyso’r model hwn (ac at hynny hefyd 
trwy dderbyn hyfforddiant blynyddol ar ymarfer 
dyletswyddau ymddiriedol yn briodol), gall y 
bwrdd sicrhau ei hun ei fod yn gyflawni nifer o’i 
ddyletswyddau o dan y trwyddedau’n briodol 
(er enghraifft, adrannau 45.4 i 45.8 o’r amodau 
trwydded sy’n ymwneud â chyfansoddiad 
Ynni Clyfar GB a gweithredu barn a gwneud 
penderfyniadau gan y bwrdd), a hefyd gweithredu 
nifer o ddyletswyddau ymddiriedol ehangach y 
bwrdd.

Mae bwrdd Ynni Clyfar GB wedi mabwysiadu 
ymagwedd gadarnhaol at reoli risg a rheolaeth 
fewnol ac wedi croesawu dull arweinwyr uwch 
o adolygu risgiau yn rheolaidd a defnyddio’r 
gofrestr risgiau fel offeryn rheoli gweithredol. Mae 
bwrdd Ynni Clyfar GB wedi cynnal adolygiadau 
ffurfiol o’r gofrestr risgiau dwywaith yn ystod y 
flwyddyn. Hefyd, mae wedi croesawu cyfraniad 
y PAR sydd hefyd wedi adolygu a chyfrannu at y 
gofrestr yn ystod y flwyddyn.

Busnes gweithredol 
Mae bwrdd Ynni Clyfar GB wedi ystyried y sefyllfa 
ariannu a’r risgiau y mae’r sefydliad yn agored iddynt. 
Yn benodol, ystyriodd y bwrdd bolisi’r llywodraeth 
ar y terfyn amser 2020. Os bydd y terfyn amser hwn 
yn parhau, byddai Ynni Clyfar GB yn disgwyl dirwyn 
i lawr a dod â’i fusnes i ben yn 2021. Fodd bynnag, 
mae posibilrwydd y caiff y terfyn amser hwn ei 
newid, ond os bydd newid mae’n debygol dim ond o 
gael ei estyn. Yn 2019, bydd Ynni Clyfar GB yn annog 
BEIS i egluro’r fframwaith polisi ac amserlen sy’n 
arwain at gwblhau’r ymgyrch cyflwyno mesuryddion 
clyfar.

Yn yr un modd, ystyriodd y bwrdd y risg y bydd 
cyflenwyr ynni’n penderfynu eu bod mewn sefyllfa 
well eu hunain i gyflwyno amcanion Ynni Clyfar GB 
trwy weithgareddau anghytrefn cwmnïau unigol 
yn hytrach na thrwy fenter gydlynol ar y cyd 
a gyflwynir gan Ynni Clyfar GB. O ystyried y 
dystiolaeth sylweddol o effeithiolrwydd y dull 
cydlynol a gyflwynir gan Ynni Clyfar GB  
a phwysigrwydd yr effeithlonrwydd ac 
effeithiolrwydd hwn wrth gyflwyno rhan o 
gostau/buddion arfaethedig y llywodraeth ar 
gyfer yr ymgyrch cyflwyno mesuryddion clyfar, 
mae’r bwrdd yn credu bod y risg hon yn isel hyd 
y gellir rhagweld. Atgyfnerthir barn y bwrdd gan 
yr estyniad posib o’r terfynau amser ar gyfer 
cwblhau’r ymgyrch cyflwyno mesuryddion clyfar, 
a phenderfyniad diweddar y llywodraeth i gynnig 
estyniad o rôl Ynni Clyfar GB mewn perthynas â’r 
farchnad annomestig. 

Gan gymryd yr uchod i ystyriaeth, mae’r bwrdd 
yn credu bod gan y cwmni adnoddau digonol i 
barhau i fodoli hyd y gellir rhagweld. Gan hynny 
mae’r cyfrifon wedi’u paratoi ar y sail bod y 
cwmni’n fusnes gweithredol. Bydd y bwrdd yn 
adolygu’r safbwynt hwn yn ystod y flwyddyn. 

Er ei fod y tu hwnt i’n rheolaeth ni, y brif risg i’r 
cwmni yw unrhyw aflonyddwch i ansawdd neu 
amserlenni cynlluniedig yr ymgyrch cyflwyno 
mesuryddion clyfar ar draws y genedl; wedi’i 
achosi, er enghraifft, gan unrhyw anawsterau a 
brofir yng nghyflwyniad gwasanaeth yr isadeiledd 
mesuryddion clyfar canolog (y DCC) neu faterion 
o ran ansawdd rhyngweithio cyflenwyr ynni â 
chwsmeriaid ar osodiadau mesuryddion clyfar a’r 
sylw negyddol yn y cyfryngau a allai ddeillio o’r 
naill na’r llall.

Mae’r cwmni’n ceisio lliniaru’r risgiau hyn trwy 
gynyddu ei wybodaeth ei hun a chymryd rhan 
yn fforymau ennyn diddordeb budd-ddeiliaid 
y Rhaglen Gweithredu Mesuryddion Clyfar a 
arweinir gan yr Adran Busnes, Ynni a Strategaeth 
Ddiwydiannol. Rheolir risgiau ac ansicrwydd yn 
weithredol gan fwrdd ac uwch dîm rheoli  
Ynni Clyfar GB trwy gydol bywyd y rhaglen a 
byddant yn dylanwadu ar ddylunio a gweithredu 
ein gwaith ennyn diddordeb defnyddwyr.

Darperir yswiriant indemniad trydydd parti ar 
gyfer cyfarwyddwyr anweithredol i’w hyswirio yn 
erbyn hawliadau a allai ddeillio o’u gweithredoedd 
cyfreithlon fel cyfarwyddwyr anweithredol, cyhyd 
â’u bod wedi gweithredu’n onest ac yn rhesymol. 
Mae hyn yn cynnwys aelodau’r PAR hefyd. 

Fe’n talwyd ymlaen llaw gan rai cyflenwyr ynni 
ar gyfer ein gweithgareddau yn chwarter cyntaf 
2019. Gwnaed ein hadneuon arian parod o fewn 
Polisi Rheoli Trysorlys y cwmni.
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Cyfrifoldebau cyfarwyddwyr anweithredol 
mewn perthynas â’r datganiadau ariannol

Get a smart meter 
and you could save 
enough energy to power 
this many blow-dries
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Save your energy for 
proper pampering.

See how much energy you’re using 
and make changes to use less.

Search “Get a smart meter” today.

Mae’r cyfarwyddwyr anweithredol yn gyfrifol 
am baratoi adroddiad y cyfarwyddwyr a’r 
datganiadau ariannol yn unol â deddfau a 
rheoliadau perthnasol.

Mae cyfraith cwmnïau’n mynnu bod y 
cyfarwyddwyr anweithredol yn paratoi 
datganiadau ariannol ar gyfer bob blwyddyn 
ariannol. O dan y gyfraith honno mae’r 
cyfarwyddwyr anweithredol wedi dewis paratoi’r 
datganiadau ariannol yn unol ag Arfer Cyfrifyddu 
a Dderbynnir yn Gyffredinol yn y Deyrnas Unedig 
(Safonau Cyfrifyddu’r Deyrnas Unedig) a chyfraith 
berthnasol.

O dan gyfraith gwmnïau mae’n rhaid 
i’r cyfarwyddwyr anweithredol beidio â 
chymeradwyo’r datganiadau ariannol oni bai eu 
bod yn fodlon eu bod yn rhoi darlun gwir a theg 
o gyflwr busnes y cwmni ac o elw neu golled y 
cwmni yn ystod y cyfnod hwnnw. Wrth baratoi’r 
datganiadau ariannol hyn, mae’n ofynnol i’r 
cyfarwyddwyr anweithredol:

• ddewis polisïau cyfrifyddu addas a’u 
cymhwyso’n gyson;

• ffurfio barn ac amcangyfrifon cyfrifyddu 
sy’n rhesymol ac yn ochelgar;

• paratoi’r datganiadau ariannol ar sail busnes 
gweithredol, oni bai ei bod yn amhriodol i 
dybio y bydd y cwmni’n parhau i weithredu. 

Mae’r cyfarwyddwyr anweithredol yn gyfrifol 
am gadw cofnodion cyfrifyddu  priodol sy’n 
ddigonol i ddangos ac esbonio trafodion y cwmni 
a datgelu’n rhesymol gywir ar unrhyw adeg 
benodol beth yw sefyllfa ariannol y cwmni, ac 
i’w alluogi i sicrhau bod y datganiadau ariannol 
yn cydymffurfio â Deddf Cwmnïau 2006. Maent 
yn gyfrifol hefyd am ddiogelu asedau’r cwmni ac 
felly am gymryd camau rhesymol i atal a chanfod 
twyll ac unrhyw anghysondebau eraill.

Hyd eithaf gwybodaeth pob un o’r cyfarwyddwyr 
anweithredol ar ddyddiad yr adroddiad hwn, nid 
oes unrhyw wybodaeth archwilio berthnasol nad 
yw archwilydd y cwmni’n ymwybodol ohoni. Mae 
pob cyfarwyddwyr anweithredol wedi cymryd 
yr holl gamau y dylai fod wedi’u cymryd fel 
cyfarwyddwyr anweithredol i fod yn ymwybodol 
o unrhyw wybodaeth archwilio berthnasol ac i 
sicrhau bod archwilydd y cwmni’n ymwybodol o’r 
wybodaeth honno.

Ar 25 Mehefin 2018, newidiodd Crowe Clark 
Whitehill LLP ei enw i Crowe U.K. LLP. Mae 
Crowe U.K. LLP wedi nodi ei fod yn barod i gael 
ei ailbenodi fel archwilydd statudol ar gyfer y 
flwyddyn ariannol nesaf. 

Cymeradwywyd Adroddiad y Cyfarwyddwyr, sy’n 
cynnwys yr Adroddiad Strategol, gan y bwrdd ar 
6 Mawrth ac fe’i lofnodwyd ar ei ran gan:

Mark Lund 
Cadeirydd
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Barn 
Rydym wedi archwilio datganiadau ariannol y 
Corff Cyfathrebu Mesuryddion Clyfar Cyfyngedig 
ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Rhagfyr 
2018 sy’n cynnwys y datganiad incwm ac enillion 
argadwedig, y fantolen, y datganiad llif arian a 
nodiadau i’r datganiadau ariannol, gan gynnwys 
crynodeb o bolisïau cyfrifyddu arwyddocaol. 
Mae’r fframwaith adrodd ariannol a gymhwyswyd 
wrth eu paratoi yw’r gyfraith berthnasol a Safonau 
Cyfrifyddu’r Deyrnas Unedig, gan gynnwys 
Safon Adrodd Ariannol 102, y Safon Adrodd 
Ariannol sy’n berthnasol yn y Deyrnas Unedig 
a Gweriniaeth Iwerddon (Arfer Cyfrifyddu a 
Dderbynnir yn Gyffredinol yn y Deyrnas Unedig). 

Yn ein barn ni, mae’r datganiadau ariannol:

• yn darparu barn wir a theg am gyflwr 
materion y cwmni ar 31 Rhagfyr 2018 ac o’i 
ganlyniad ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i 
ben bryd hynny;

• wedi cael eu paratoi’n briodol yn unol 
ag Arfer Cyfrifyddu a Dderbynnir yn 
Gyffredinol yn y Deyrnas Unedig;

• wedi cael eu paratoi’n unol â gofynion 
Deddf Cwmnïau 2006. 

Sail dros y farn 
Cynhaliom ein harolwg yn unol â’r Safonau 
Archwilio Rhyngwladol (Deyrnas Unedig) 
(SARh Deyrnas Unedig)) a chyfraith berthnasol. 
Disgrifir ein cyfrifoldebau o dan y safonau hynny 
ymhellach yng nghyfrifoldebau’r Archwilydd 
dros archwilio adran datganiadau ariannol ein 
hadroddiad. Rydym yn annibynnol i’r cwmni yn 
unol â’r  gofynion moesegol sy’n berthnasol i’n 
harchwiliad o’r datganiadau ariannol yn y Deyrnas 
Unedig, gan gynnwys Safon Foesegol FRC, ac 
rydym wedi cyflawni ein cyfrifoldebau moesegol 
eraill yn unol â’r gofynion hyn. Rydym yn credu 
bod y dystiolaeth archwilio rydym wedi dod o hyd 
iddi’n ddigonol ac yn briodol i ddarparu sail dros 
ein barn.

Adroddiad yr archwilydd annibynnol  
i aelodau’r Corff Cyfathrebu  
Mesuryddion Clyfar Cyfyngedig

Ansicrwydd materol mewn perthynas â busnes 
gweithredol 
Rydym yn tynnu sylw at nodyn 1 y datganiadau 
ariannol, sy’n nodi y daw’r mandad statudol ar 
gyfer eu gweithrediadau i ben ym mis Rhagfyr 
2020 a’i fod yn bosib na fydd gweithrediadau’r 
cwmni’n parhau y tu hwnt i’r dyddiad hwnnw. Fel 
y nodwyd yn nodyn 1, mae’r amodau hyn yn nodi 
bod ansicrwydd materol yn bodoli a allai daflu 
amheuon sylweddol ar allu’r cwmni i barhau fel 
busnes gweithredol. Nid addasir ein barn mewn 
perthynas â’r mater hwn.

Gwybodaeth arall 
Mae’r cyfarwyddwyr yn gyfrifol am yr wybodaeth 
arall. Mae’r wybodaeth arall yn cynnwys yr 
wybodaeth yn yr adroddiad blynyddol, ar 
wahân i’r datganiadau ariannol ac adroddiad 
ein harchwilydd ar y rhain. Nid yw ein barn am y 
datganiadau ariannol yn ymdrin â’r wybodaeth 
arall ac, ac eithrio i’r graddau a ddatgenir yn 
echblyg fel arall yn ein hadroddiad, nid ydym yn 
mynegi unrhyw ffurf ar gasgliad sicrwydd arni. 

Mewn perthynas â’n harchwiliad o’r datganiadau 
ariannol, ein cyfrifoldeb yw darllen yr 
wybodaeth arall ac, wrth wneud hynny, ystyried 
a yw’r wybodaeth arall yn faterol anghyson â’r 
datganiadau ariannol neu ein gwybodaeth a 
gafwyd yn yr archwiliad neu os ymddengys fel 
arall ei fod wedi’i chamddatgan yn faterol. Os 
byddwn yn adnabod y cyfryw anghysondebau 
materol neu gamddatganiadau materol 
tybiedig, mae’n ofynnol i ni bennu p’un a oes 
camddatganiad materol yn y datganiadau ariannol 
neu gamddatganiad materol o’r wybodaeth arall. 
Os, ar sail y gwaith rydym wedi’i berfformio, down 
i’r casgliad y ceir camddatganiad materol o’r 
wybodaeth arall hon, mae’n ofynnol i ni adrodd 
am y ffaith honno. 

Nid oes gennym unrhyw beth i’w adrodd ar hyn o 
beth. 
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Defnyddio ein hadroddiad 
Cyflwynir yr adroddiad hwn i aelodau’r cwmni’n 
unig, yn unol â Phennod 3 Rhan 16 Deddf 
Cwmnïau 2006. 

Adroddiad archwilwyr annibynnol y Corff 
Cyfathrebu Mesuryddion Clyfar Cyfyngedig 
(parhad)

Cyflawnwyd ein gwaith archwilio er mwyn i ni 
ddatgan i aelodau’r cwmni y materion hynny 
y mae’n ofynnol i ni eu datgan iddynt mewn 
adroddiad archwilydd ac nid am unrhyw ddiben 
arall. Hyd eithaf y graddau a ganiateir gan y 
gyfraith, nid ydym yn derbyn nac yn cymryd 
cyfrifoldeb ar gyfer unrhyw un ar wahân i’r cwmni 
ac aelodau’r cwmni fel corff, ar gyfer ein gwaith 
archwilio, ar gyfer yr adroddiad nac ar gyfer y farn 
rydym wedi’i ffurfio.

Naziar Hashemi

Uwch Archwilydd Statudol 

Ar gyfer ac ar ran 

Crowe U.K. LLP

Archwilydd Statudol 

Llundain 

15 Mawrth 2019

Barn ar fater arall a ragnodir gan Ddeddf 
Cwmnïau 2006 
Yn ein barn ni, yn seiliedig ar y gwaith a 
gyflawnwyd yn ystod ein harchwiliad: 

• mae’r wybodaeth a roddir yn yr Adroddiad 
Strategol ac Adroddiad y Cyfarwyddwyr 
ar gyfer y flwyddyn ariannol y paratowyd 
y datganiadau ariannol ar ei chyfer yn 
cydweddu â’r datganiadau ariannol; ac

• mae’r adroddiad strategol ac adroddiad 
y cyfarwyddwyr wedi eu paratoi’n unol â 
gofynion cyfreithiol perthnasol.  

Materion y mae’n ofynnol i ni adrodd arnynt trwy 
eithriad 
Yng ngoleuni’r wybodaeth a dealltwriaeth 
o’r cwmni a’i amgylchedd a gafwyd yn 
ystod yr archwiliad, nid ydym wedi adnabod 
camddatganiadau materol yn yr adroddiad 
strategol neu adroddiad y cyfarwyddwyr.

Nid oes gennym unrhyw beth i adrodd amdano 
mewn perthynas â’r materion canlynol y mae 
Deddf Cwmnïau 2006 yn mynnu i ni adrodd 
amdanynt i chi os, yn ein barn ni:

• nad yw cofnodion cyfrifyddu digonol wedi’u 
cadw gan y cwmni neu ddychweliadau sy’n 
ddigonol ar gyfer ein harchwiliad wedi’u 
derbyn gan ganghennau nas ymwelwyd â 
hwy gennym ni; neu

• os nad yw’r datganiadau ariannol yn 
cydweddu â’r cofnodion a dychweliadau 
cyfrifyddu; neu

• os na wneir datgeliadau penodol o dâl 
cydnabyddiaeth cyfarwyddwyr a bennir 
gan y gyfraith; neu

• os nad ydym wedi derbyn yr holl 
wybodaeth ac esboniadau y mae eu 
hangen ar gyfer ein harchwiliad. 

Cyfrifoldebau cyfarwyddwyr 
Fel yr esbonnir yn llawnach yn y datganiad 
cyfrifoldebau’r cyfarwyddwyr ar dudalen 60, 
mae’r cyfarwyddwyr yn gyfrifol am baratoi’r 
datganiadau ariannol ac am gael eu bodloni 
eu bod yn rhoi barn wir a theg, ac am y cyfryw 
fesurau rheoli mewnol y mae’r cyfarwyddwyr 
yn tybio y mae eu hangen i alluogi paratoi 
datganiadau ariannol sy’n rhydd rhag cam-
ddatgan materol, p’un ai drwy dwyll neu 
gamgymeriad.

Wrth baratoi’r datganiadau ariannol, mae’r 
cyfarwyddwyr yn gyfrifol  am asesu gallu’r cwmni 
i barhau fel busnes gweithredol, gan ddatgan, 
fel y bo’n berthnasol, materion sy’n gysylltiedig 
â busnes gweithredol a chan ddefnyddio’r sail 
gyfrifyddu busnes gweithredol oni bai bod y 
cyfarwyddwyr yn penderfynu dirwyn y cwmni i 
ben neu derfynu gweithrediadau, neu os nad oes 
ganddynt unrhyw ddewis rhesymol arall heblaw 
am wneud hynny. 

Cyfrifoldebau’r archwilydd dros archwilio’r 
datganiadau ariannol  
Ein hamcanion yw dod o hyd i sicrwydd rhesymol 
ynglŷn â pha un a yw’r datganiadau ariannol yn 
gyffredinol yn rhydd rhag camddatgan materol, 
p’un ai drwy dwyll neu gamgymeriad, ai beidio, 
a chyhoeddi adroddiad archwilydd sy’n cynnwys 
ein barn. Mae sicrwydd rhesymol yn lefel uchel o 
sicrwydd, ond nid yw’n warant y bydd archwiliad 
a gyflawnir yn unol â SARh (Deyrnas Unedig) bob 
amser yn datgelu camddatganiad materol pan 
fydd yn bodoli. 

Gall camddatganiadau ddeillio o dwyll neu 
gamgymeriad ac ystyrir eu bod yn faterol 
os, yn unigol neu ar y cyd, y gellir disgwyl yn 
rhesymol iddynt ddylanwadu ar benderfyniadau 
economaidd defnyddwyr a wneir ar sail y 
datganiadau ariannol hyn. 

Mae disgrifiad pellach o’n cyfrifoldebau dros 
archwilio’r datganiadau ariannol wedi’i leoli ar 
wefan y Cyngor Adrodd Ariannol yn: frc.org.uk/
auditorsresponsibilities. Mae’r disgrifiad hwn yn 
ffurfio rhan o adroddiad ein harchwilydd.
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Datganiad incwm ac enillion argadwedig
ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben  
31 Rhagfyr 2018

Nodiadau  2018  2017

Trosiant 47,020,190 46,982,185

Treuliau gweithredu (47,051,452) (46,997,229)

(Diffyg)/Gwarged gweithredu 2 (31,262) (15,044)

Incwm ar ffurf llog 38,635 18,589

Elw ar weithgareddau arferol cyn treth 7,373 3,545

Treth ar elw o weithgareddau arferol 4 (7,373) (3,545)

Cyfanswm incwm cynhwysfawr 10 - -

Cyfanswm Incwm Cynhwysfawr  
ar ddechrau’r cyfnod - -

Cyfanswm Incwm Cynhwysfawr  
ar ddiwedd ycyfnod - -

Datganiad incwm ac enillion argadwedig
ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben  
31 Rhagfyr 2018

Mae’r nodiadau ar dudalennau 69 i 74 yn ffurfio 
rhan o’r datganiadau ariannol hyn.

Left image: Smart Meter Bingo campaign
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Datganiad llif arian ar gyfer y flwyddyn  
a ddaeth i ben 31 Rhagfyr 2018

Mantolen ar 31 Rhagfyr 2018  

Nodiadau  2018  2017 

Asedau sefydlog

Asedau anniriaethol 5 27,500 57,500

Asedau diriaethol 6 515,535 951,882

543,035 1,009,382

Asedau cyfredol

Dyledwyr 7 12,287,129 11,922,473

Arian yn y banc 11,272,660 10,516,215

23,559,789 22,438,688

Credydwyr: Symiau sy’n dod yn  
ddyledus o fewn blwyddyn 8 (23,728,879) (23,074,125)

Ymrwymiadau cyfredol net (169,090) (635,437)

Asedau net 373,945 373,945

Cyfalaf ac arian wrth gefn

Cyfrif elw a cholled 10 373,945 373,945

Paratowyd y cyfrifon yn unol â Deddf Cwmnïau 
2006, fe’u cymeradwywyd gan y bwrdd ar 6 
Mawrth 2019 a’u llofnodwyd ar ei ran:

Mark Lund 
Cadeirydd

  

Mae’r nodiadau ar dudalennau 69 i 74 yn ffurfio 
rhan o’r datganiadau ariannol hyn

Nodiadau  2018  2017 

Mewnlif arian net o weithgareddau gweithredu a) 753,919 (723,971)

All-lif ariannol net o weithgareddau buddsoddi b) 2,526 (18,650)

Cynnydd / (Gostyngiad) mewn arian parod 
yn y cyfnod c) 756,445 (742,621)

c) Dadansoddiad o newidia-
dau mewn cronfeydd arian  
parod net

Ar 1 Ionawr  
2018

 Llifoedd  
arian

Ar 31 Rhagfyr
2018

Arian parod yn y banc ac mewn llaw 10,516,215 756,445 11,272,660

a) Cysoni elw ar weithgareddau
arferol â mewnlif arian parod net  
o weithgareddau gweithredu 

Nodiadau  2018  2017 

Elw cyn treth ar weithgareddau arferol 7,373 3,545

Dibrisio ac amorteiddio 495,922 493,756

Colledion o Waredu 6,535 16,376

Llog a dderbyniwyd (38,635) (18,589)

Gostyngiad/(Cynnydd ) mewn dyledwyr 364,657 3,495,747

(Gostyngiad)/Cynnydd mewn credydwyr 654,754 (4,711,261)

Treth sy’n daladwy/a dalwyd (7,373) (3,545)

Mewnlif arian parod net o weithgareddau 
gweithredu 753,919 (723,971)

b) Llif arian net o weithgareddau  
buddsoddi Nodiadau 2018 2017

Llog a dderbyniwyd 38,635 18,589

Gwaredu asedau diriaethol - -

Prynu asedau diriaethol (36,109) (37,239)

Llif arian net o weithgareddau buddsoddi 2,526 (18,650)

Mae arian yn y banc ac mewn llaw yn ased ariannol 
ac fe’i mesurir am gost wedi ei hamorteiddio gyda 
gwerth cario o £11,272,660 (2017: £10,516,215).
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ff) Offerynnau ariannol

Cydnabyddir asedau ariannol a rhwymedigaethau 
ariannol pan aiff y cwmni’n barti i ddarpariaethau 
contract yr offeryn. Dosberthir rhwymedigaethau 
ariannol yn unol â sylwedd y trefniadau contract 
yr ymgymerwyd â hwy.

Mesurir yr holl asedau a rhwymedigaethau 
ariannol ar bris y trafodyn (gan gynnwys costau’r 
trafodyn) ac maent yn cael eu hail-fesur wedi 
hynny pan fo’n berthnasol ar gost wedi ei 
hamorteiddio.

Dad-gydnabyddir asedau ariannol pryd a dim ond 
pryd:

(a) y mae’r hawliau contract i’r llifoedd arian o’r 
ased ariannol yn dod i ben neu’n cael eu setlo

(b) bydd y cwmni’n trosglwyddo holl risgiau a 
gwobrwyon perchnogaeth ar yr ased ariannol yn 
sylweddol i barti arall

(c) bydd y cwmni, er iddo gadw rhan, ond ddim 
y cyfan, o’r risgiau a gwobrwyon perchnogaeth 
arwyddocaol, wedi trosglwyddo rheolaeth dros yr 
ased i barti arall

Nodiadau i’r datganiadau ariannol
ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben  
31 Rhagfyr 2018

1. Polisïau cyfrifyddu 
 
Mae’r prif bolisïau cyfrifyddu a fabwysiadwyd a’r 
meysydd barn critigol ac ansicrwydd amcangyfrif 
fel a ganlyn:

a) Statws y cwmni

Corfforwyd y cwmni yn y Deyrnas Unedig ar 21 
Mawrth 2013 ac mae’n gyfyngedig trwy warant ei 
aelodau. Mae’n rhaid cymhwyso incwm ac eiddo’r 
cwmni dim ond i wrthrychau’r cwmni ac ni ellir 
dosbarthu unrhyw warged i’w aelodau. Fel cwmni 
preifat cyfyngedig trwy warant, wedi’i gofrestru 
yng Nghymru a Lloegr, mae gan bob aelod ddim 
buddiant ecwiti ac mae pob aelod rheolaidd wedi 
ymrwymo i gyfrannu swm hyd at £1 i’r asedau 
os bydd diffyg wrth ddirwyn i ben. Swyddfa 
gofrestredig y cwmni yw 1 Alfred Mews, Llundain, 
W1T 7AA (08455995).

b) Sail y cyfrifyddu

Paratowyd y datganiadau ariannol yn unol â’r Safon 
Adrodd Ariannol sy’n berthnasol yn y Deyrnas 
Unedig a Gweriniaeth Iwerddon (FRS102) a Deddf 
Cwmnïau 2006.

c) Trosiant

Mae trosiant yn cynrychioli incwm a dderbyniwyd 
gan y cyflenwyr ynni domestig i dalu ein 
costau gweithredu. Cytunir ar y cyfraniad gan 
bob cyflenwr yn flynyddol ymlaen llaw ac fe’i 
cydnabyddir yn y cyfrif Elw a Cholled yn y 
flwyddyn y mae’r cyfraniad yn gysylltiedig â hi. 
Cofnodir cyfraniadau a delir cyn y cyfnod y maent 
yn berthnasol iddo fel incwm gohiriedig. Mae’r holl 
symiau a ddatgenir heb gynnwys TAW.

ch) Asedau anniriaethol

Mae asedau anniriaethol sefydlog yn cynrychioli 
costau datblygu creadigol a gyfalafir yn unol 
â FRS102. Mae’r rhain wedi’u datgan ar gost 
hanesyddol a’u hamorteiddio ar sail linol dros y 
cyfnod pan ddisgwylir i refeniw gael ei gynhyrchu 
(pum mlynedd). Cydnabyddir amorteiddio o fewn 
treuliau gweithredu yn y Datganiad Incwm ac 
Enillion Argadwedig. 

d) Asedau diriaethol

Cyfalafir yr holl asedau ar gost pan dybir bod 
gwariant yn bodloni’r gofynion ar gyfer cyfalafu 
fel a amlinellir yn FRS102. Darperir dibrisio er 
mwyn gostwng pob ased i’w werth gweddilliol 
amcangyfrifedig a dros ei fywyd defnyddiol 
amcangyfrifedig. Mae bywyd defnyddiol yr holl 
asedau wedi’i alinio ar hyn o bryd â dyddiad dirwyn 
i lawr disgwyliedig y busnes, sef diwedd 2020. 

Codir dibrisio ar sail fisol gan ddechrau o fis y 
caffaeliad. Mae eitemau a brynwyd sydd â gwerth 
dros £1,000 wedi’u cyfalafu.

dd) Pensiynau

Telir cyfraniadau diffiniedig i’r Cynllun Pensiwn 
Personol Grŵp trwy Scottish Widows yn unol â 
pholisi’r cwmni. Mae’r polisi’n caniatáu cyfraniadau 
gan y cyflogwr hyd at uchafswm o 7 y cant. Codir 
y gost o ddarparu ar gyfer pensiynau cyflogeion 
i’r cyfrif elw a cholled wrth iddo godi.

e) Prydlesi gweithredol

Codir rhenti o dan brydlesi gweithredol ar sail 
linol dros gyfnod y les. Yn yr un modd mae’r 
cyfnod di-rent wedi ei ledaenu ar sail linol dros 
gyfnod y les.

f) Treth

Ni thybir bod cyfraniadau gan gyflenwyr yn 
gyfystyr ag incwm masnachu at ddibenion 
treth gorfforaethol. Darperir treth gorfforaethol 
ar unrhyw incwm trethadwy ar y symiau y 
disgwylir iddynt gael eu talu gan ddefnyddio’r 
cyfraddau treth a deddfau a weithredwyd neu 
a weithredwyd yn sylweddol erbyn dyddiad y 
fantolen.

g) Busnes Gweithredol

Mae bwrdd Ynni Clyfar GB wedi ystyried sefyllfa 
ariannol bresennol y cwmni hyd y gellir rhagweld. 
Mae’r cyfarwyddwyr yn hyderus y bydd y cwmni’n 
parhau am o leiaf deuddeg mis o ddyddiad 
cymeradwyo’r datganiadau ariannol hyn, ond maent 
hefyd wedi ystyried y cyfnod y tu hwnt i’r dyddiad 
hwnnw gan y daw rhwymedigaethau statudol 
presennol a osodir ar y cyflenwyr ynni i gymryd 
pob cam rhesymol i gynnig mesuryddion clyfar i’w 
cwsmeriaid i ben ym mis Rhagfyr 2020. Y tu hwnt i’r 
pwynt hwnnw mae’n bosib y bydd gweithgareddau 
Ynni Clyfar GB yn parhau naill ai o ganlyniad i estyn 
y fframwaith polisi Corff Cyfathrebu Mesuryddion 
Clyfar Cyfyngedig Nodiadau i’r datganiadau 
ariannol (parhad) a therfynau amser presennol gan 
yr Ysgrifennydd Gwladol, deddfwriaeth bellach y 
llywodraeth neu ddewis ar ran cyflenwyr ynni o’u 
gwirfodd i estyn rôl bresennol Ynni Clyfar GB a/neu 
ddewis Ynni Clyfar GB  i gyflwyno meysydd ennyn 
diddordeb defnyddwyr eraill ar eu rhan. 

Mae bwrdd Ynni Clyfar GB yn hyderus y bydd 
gweithgareddau’r cwmni’n parhau hyd y gellir 
rhagweld ac ar y sail honno wedi paratoi’r 
datganiadau ariannol ar y sail busnes gweithredol. 
Fodd bynnag, mae ansicrwydd materol yn 
parhau mewn perthynas â phryd yn union y bydd 
gweithrediadau Ynni Clyfar GB yn dod i ben. 
Bydd yr ansicrwydd hwn yn parhau hyd nes y ceir 
eglurder ar fframwaith polisi’r llywodraeth y tu 
hwnt i 2020. Caiff hyn ein fonitro gan y Bwrdd ar 
sail barhaus. 
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4. Treth  2018  2017

Treth gyfredol:

Treth gorfforaethol y Deyrnas Unedig ar elw ar gyfer  
y flwyddyn 7,373 3,545

Addasiadau mewn perthynas â cyfnodau blaenorol - -

Treth a godir ar elw o weithgareddau arferol 7,373 3,545

81 oedd nifer cyfartalog y cyflogeion yn ystod y 
flwyddyn (2017: 74).

Yn ystod y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Rhagfyr 
2018 talwyd £62,100 i 1 cyfarwyddwr anweithredol 
(2017: £40,000). Nid oes unrhyw gyfarwyddwyr 
anweithredol (2017: dim byd) yn cronni buddion 
o dan gynlluniau pensiwn prynu arian neu fudd 
diffiniedig.

3. Gwybodaeth am gyflogeion
Roedd y cyfanswm costau staff fel a ganlyn:  2018  2017 

Tâl a chyflogau 4,099,860 3,581,947

Costau nawdd cymdeithasol 482,383 409,041

Costau pensiwn 234,414 174,831

Cyfanswm costau staff 4,816,657 4,165,819

2. Colled/elw gweithredol 
Mae’r gwarged gweithredu wedi’i ddatgan  
ar ôl codi’r taliadau 

 2018  2017

Dibrisio ac amorteiddio 495,922 493,756

Tâl cydnabyddiaeth y Cyfarwyddwyr 62,100 40,000

Rhenti prydles weithredol 794,884 797,911

Ffi archwilio 16,700 16,300

Tâl cydnabyddiaeth yr Archwilydd am ffioedd nad 
ydynt yn gysylltiedig ag archwilio 1,300 1,880

Yn dilyn ailstrwythuro yn y flwyddyn, 
cynyddwyd y nifer o swyddi yn yr uwch dîm 
arweinyddiaethgweithredol i 7 (2018: 4). Y 
cyfanswm tâl cydnabyddiaeth ar gyfer yr 
uwch dîm arweinyddiaeth gweithredol oedd 
£832,000 (2017: £612,000) gan gynnwys yr holl 
gyflogau, cyfraniadau pensiwn ac YG cyflogwr. 
Adolygwyd a chytunwyd ar dâl cydnabyddiaeth 
yr uwch dîm arweinyddiaeth gan y pwyllgor 
tâl cydnabyddiaeth. yn ystod y flwyddyn, fel a 
wnaeth yn 2017.

6. Asedau diriaethol  Gosodiadau 
a ffitiadau

 Cyfarpar 
Cyfrifiadurol  Cyfanswm

Cost

Ar 1 Ionawr 2018 1,606,078 270,264 1,876,342

Ychwanegiadau 13,871  22,238 36,109

Gwarediadau -  (20,672) (20,672) 

Ar 31 Rhagfyr 2018 1,619,949 271,830 1,891,779

Dibrisio

Ar 1 Ionawr 2018 773,910 150,550 924,460

Tâl ar gyfer y cyfnod 403,050 62,872 465,922 

Gwarediadau - (14,138) (14,138)

Ar 31 Rhagfyr 2018 1,176,960 199,284 1,376,244 

Llyfrwerth net

Ar 31 Rhagfyr 2018 442,989 72,546 515,535

Ar 31 Rhagfyr 2017 832,168 119,715 951,882

5. Asedau anniriaethol  Cyfanswm

Cost

Ar 1 Ionawr 2018 150,000

Ychwanegiadau -

Ar 31 Rhagfyr 2018 150,000

Amorteiddiad

Ar 1 Ionawr 2018 92,500

Tâl ar gyfer y cyfnod 30,000

Ar 31 Rhagfyr 2018 122,500

Llyfrwerth net

Ar 31 Rhagfyr 2018 27,500

Ar 31 Rhagfyr 2017   57,500

Mae gan asedau anniriaethol gyfnod amorteiddio 
sy’n weddill o 11 mis ar 31 Rhagfyr 2018  
(2017: 1 flwyddyn ac 11 mis).
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8. Credydwyr: symiau sy’n dod yn ddyledus  
o fewn blwyddyn  2019  2017

Credydwyr masnach 5,016,470 2,070,990

Treth a nawdd cymdeithasol 160,756 160,012

Incwm gohiriedig 11,903,585 12,262,229

Croniadau 3,217,369 6,033,256

Tanwariant i’w ddychwelyd i gyflenwyr  
ynni ar ddiwedd y flwyddyn 3,093,140 2,157,856

Credydwyr eraill 337,559 389,782

23,728,789 23,074,125

Gwerth cario’r rhwymedigaethau ariannol wedi 
eu cynnwys o fewn credydwyr ac wedi ei fesur 
ar gost wedi ei hamorteiddio yn 2018 oedd 
£8,571,398 (2017: £8,494,028).

7. Dyledwyr  2018  2017

Dyledwyr masnach 11,438,981 10,472,444

Darpariaeth ar gyfer dyledion amheus (72,685) -

Rhagdaliadau 432,674 486,162

Adennill TAW 408,471 908,286

Dyledwyr eraill 79,688 55,581

12,287,129 11,922,473

Gwerth cario’r asedau ariannol wedi eu cynnwys 
o fewn dyledwyr ac wedi ei fesur ar gost wedi ei 
hamorteiddio yn 2018 oedd £11,518,669  
(2017: £10,528,025).

10. Cyfalaf ac arian wrth gefn  Cyfrif Elw a Cholled 

Ar 1 Ionawr 2018 373,945

Gwarged ar gyfer y flwyddyn -

Ar 31 Rhagfyr 2018    373,945

11. Pensiynau
Telir cyfraniadau diffiniedig i’r Cynllun Pensiwn 
Personol Grŵp trwy Scottish Widows yn 
unol â pholisi’r Cwmni. Mae’r polisi’n caniatáu 
cyfraniadau gan y cyflogwr hyd at uchafswm o  
7 y cant.

Roedd y cyfanswm cost pensiynau i’r Cwmni ar 
gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Rhagfyr 2018 
yn £234,414 (2017: £174,831).

9. Ymrwymiadau les
Roedd gan y cwmni’r isafswm taliadau les y dyfodol a  
ganlyn o dan brydlesi gweithredol na ellir eu canslo ar  
gyfer pob un o’r cyfnodau a ganlyn:

 2018  2017

Tir ac adeiladau:

Ddim yn hwyrach na blwyddyn 880,983 880,983

Yn hwyrach na blwyddyn a ddim yn hwyrach  
na phum mlynedd 3,455,082 3,487,581

Yn hwyrach na phum mlynedd 1,484,847 2,333,331

5,820,912 6,701,895

Cydnabuwyd gwariant ar lesi gweithredol gwerth 
cyfanswm o £795,000 (2017: £798,000) trwy’r 
Datganiad Incwm ac Enillion Argadwedig yn ystod 
y flwyddyn. 

Nid oedd gan y cwmni unrhyw drefniadau eraill 
oddi ar y fantolen.
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